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Η ακαδημία Ελευσίνας απέδρασε από το

Μπραχάμι

Aκόμα τέσσερις προσθήκες
ο ΑΟ Ζωφριάς

Μυστήριο_13 Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία
Η περιπατητική παράσταση με

πρωταγωνιστές τους κατοίκους
της Άνω Ελευσίνας

Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
με ελεύθερη είσοδο
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15 νέοι δρόμοι και 
αποχέτευση ακαθάρτων
στην περιοχή του Αγίου
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ΣΣττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  εεκκχχωωρρεείί  
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Συννεφια Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ρσέν ιος, Αρσέν ης, Αρσεν ία, Αρσίν α,
Αρσιν όη, Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων , Ροδίων , Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα,

2105558731

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Σ
ε σημαντικές ανακοινώσεις
προέβη ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης

κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με
θέμα την Ενεργειακή Αξιοποίηση
Απορριμμάτων και Βιομάζας στις
2/11/2022. 

Αναφερόμενος στα θέματα της ενε-
ργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου,
ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι δίνει
απόλυτη προτεραιότητα  στην ανάκ-
τηση βιοαερίου και την αξιοποίηση
του, και στα πλαίσια αυτά ανακοίνω-
σε ότι η επόμενη φάση διαχείρισης
του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Φυλής θα
έχει σημαντικό θετικό κοινωνικό
αποτύπωμα, αποδίδοντας στην τοπι-
κή κοινωνία ένα σημαντικό μέρος
της παραγόμενης ενέργειας, σε
στενή συνεργασία με το Δήμο
Φυλής. 

Ο Δήμαρχος Φυλής σχολίασε την
τοποθέτηση του Περιφερειάρχη με
την ακόλουθη δήλωση: «Η τοποθέτ-

ηση του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη σε σχέση με την
απόδοση στην κοινωνία του Δήμου
Φυλής της παραγόμενης ενέργειας
από το βιοαέριο αποτελεί αναγνώρι-
ση και δικαίωση του πάγιου αιτήμα-
τος του Δήμου Φυλής και προκαλεί
αισθήματα χαράς σε όλους τους
κατοίκους. 

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με
το πάρκο ηλιακής ενέργειας που
δημιουργείται στη χωματερή, θα
οδηγήσει σε ανακούφιση χιλιάδων
νοικοκυριών από τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος και θα βελτιώσει
τις ζωές χιλιάδων κατοίκων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον
Περιφερειάρχη για αυτή  του τη
στάση, που αποδεικνύει ότι είναι
πάντα στο πλευρό του δήμου μας με
έργα και όχι μόνο με λόγια και να
τον βεβαιώσω ότι και εμείς είμαστε
δίπλα του στον αγώνα του για ένα
περιβαλλοντικά δίκαιο σύστημα
διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττι-

κή, που θα δώσει οριστικό τέλος στο
μονόδρομο της ταφής στη Φυλή και
θα οδηγήσει στο οριστικό της κλείσι-
μο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα
προχωρήσουμε σε προγραμματική
σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια,
τον ΕΔΣΝΑ και τον Δήμο Φυλής για
την υλοποίηση».

Στο Δήμο Φυλής εκχωρεί ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης 
το βιοαέριο της Χωματερής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα::  ««ΜΜεε  έέψψααχχννεε  νναα  μμεε  σσκκοοττώώσσεειι»»
λλέέεειι  οο  2233χχρροοννοοςς  πποουυ  δδέέχχθθηηκκεε  ππυυρροοββοολλιισσμμοούύςς  σσττοονν  δδρρόόμμοο

«Δεν  έχ ω ν ιώσει ξαν ά
τόσο πόν ο» δηλών ει
μεταξύ άλλων  το θύμα.
Είν αι τα πρώτα λόγια του
23χ ρον ου Νίκου
Χαλιλόπουλου μέσα από το
ν οσοκομείο μετά τον
καταιγισμό πυροβολισμών
που δέχ θηκε την
περασμέν η Παρασκευή
στα Άν ω Λιόσια.

Ο 23χ ρον ος μίλησε για
τις σκην ές f ar west που
έζησε, με πρωταγων ιστή
τον  ίδιο.

«Ξεκίν ησα από το σπίτι
με δύο φίλους, πήγα ν α
αγοράσω παπούτσια και
όπως βγαίν ω από το μαγαζί
έρχ εται από πίσω μου έν ας
και ρίχ ν ει σφαίρες. Μου έριξε 5 – 6 σφαίρες και με
έπιασε μόν ο η μία». Όπως φαίν εται στο βίν τεο
ν τοκουμέν το, ο 23χ ρον ος μόλις έχ ει βγει από μαγαζί
με παπούτσια στη Λεωφόρο Φυλής και αν οίγει την
πόρτα του συν οδηγού για ν α μπει στο μπλε όχ ημα
της παρέας του.

Από τα αριστερά του εμφαν ίζεται ο πιστολέρο και
αρχ ίζει ν α πυροβολεί προς το μέρος του. Δεν  τον
πετυχ αίν ει. Τον  πλησιάζει και κάτι φαίν εται ν α
συζητάν ε. Τότε ο δράστης σηκών ει το δεξί του χ έρι
και πυροβολεί το αριστερό πόδι του 23χ ρον ου και
εκείν ος πέφτει στο πεζοδρόμιο.

«Τυχ ερός ήμουν  που δεν  με σκότωσε, που δε με
πήρε πουθεν ά αλλού και με πήρε στο πόδι».
Οδράστης, σύμφων α με μαρτυρίες, μπήκε σε έν α
λευκό όχ ημα που τον  περίμεν ε και εξαφαν ίστηκε.
Στο βίν τεο φαίν εται ο 23χ ρον ος μετά την  επίθεση ν α
σφαδάζει από τους πόν ους πεσμέν ος στο
πεζοδρόμιο και σε λίγα δευτερόλεπτα εμφαν ίζον ται οι
φίλοι του και τον  βοηθάν ε ν α σηκωθεί.

«Με πήραν  οι φίλοι μου, με βάλαν ε μέσα στο αμάξι
και μετά ήρθα κατευθείαν  στο ν οσοκομείο. Είμαι 3-4
μέρες στο ν οσοκομείο, έχ ω τους αν θρώπους μου, μου
στέκον ται, προσπαθώ ν α το ξεπεράσω, το σοκ είν αι
μεγάλο, φοβάμαι για τα παιδιά μου, για την  οικογέν ειά
μου».

Όπως λέει ο 23χ ρον ος που έπεσε θύμα επίθεσης,
τον  δράστη τον  γν ώριζε μέσα από μία παρεξήγηση
που δημιουργήθηκε τις τελευταίες 15 μέρες. Έν α
θερμό επεισόδιο μεταξύ τους, έκαν ε τον  δράστη ν α…
αν οίξει βεν τέτα.

«Είχ α μαλώσει μαζί του πριν  από 15 μέρες, είχ αμε
παίξει κάτι μπουν ιές και αυτός με έψαχ ν ε με το
πιστόλι ν α με σκοτώσει. Με έχ ει κυν ηγήσει με το
αμάξι και με το πιστόλι και είχ ε πολλά άτομα μαζί του,
δύο αμάξια».

Μία βεν τέτα, που μπορούσε ν α έχ ει αποβεί μοιραία
για τη ζωή του. «Από θαύμα ζω, είμαι και καλά είν αι
και το πόδι μου καλά, ευχ αριστώ τον  Θεό που δεν
έπαθα καμία άλλη ζημιά».



Για σήμερα Πέμπτη, αναμένεται ότι θα υπο-
γράψουν τα εμπλεκόμενα μέρη το σχέδιο εξυγίαν-
σης των ναυπηγείων Ελευσίνας,  στο γραφείο του
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι
Γεωργιάδη, όπως ενημέρωσε ο ίδιος την Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
για να μπορεί μετά να γίνει επίσημη αίτηση στο
δικαστήριο βάσει του σχεδίου και να συνεχιστεί η
διαδικασία βάσει του πτωχευτικού δικαίου.

«Η εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας είναι
ένα πολύ μεγάλο πράγμα» τόνισε στην ομιλία του
ο υπουργός ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτρο-
πής για τη συμφωνία εξυγίανσης  «σε μία εταιρεία
που όπως θα δείτε από το σχέδιο εξυγίανσης έχει
σήμερα που μιλάμε 432 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
Είναι ένα μεγάλο βάρος. Αφορά σε 600 εργαζομέ-
νους. Αφορά σε μία μεγάλη περιοχή, στην περιοχή
της Ελευσίνας. Αφορά σε ένα πολύ κρίσιμο κομ-
μάτι για την ελληνική βιομηχανία και τη ναυπηγική
βιομηχανία συγκεκριμένα. Αφορά σε ένα μεγάλο
κομμάτι στο Πολεμικό Ναυτικό και στις δικές του
ανάγκες ως προς τις χρήσεις του ναυπηγείου. Είναι
ένα μεγάλο project, το οποίο είχα πει από την αρχή
ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε να καταστραφεί
από τον συνήθη νεοελληνικό λαϊκισμό ή από την
όποια πολιτική σύγκρουση μπορεί να έχουν τα κόμ-
ματα στη μία ή στην άλλη φύση της πολιτικής ζωής
και ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Για
αυτό εγώ είχα επιμείνει ότι η διαφάνεια στη διαδι-
κασία θα είναι για εμάς το ζητούμενο».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη υποστήριξη
των εργαζομένων λέγοντας ότι το «το σύνολο των
εργαζομένων, το 100% των εργαζομένων, ακόμα
και αυτοί που ήταν αρνητικοί την περασμένη φορά
στο σχέδιο προσήλθαν κανονικά και υπέγραψαν το
σχέδιο. Δεν λείπει η υπογραφή ούτε ενός εργαζο-
μένου. Και οι 600 έχουν υπογράψει. Αυτό νομίζω ότι
είναι μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης και σημαν-
τικό για το δικαστήριο όπου θα δει μια τέτοια πρω-
τοφανή υποστήριξη από τους εργαζόμενους».

Η χρηματοδότηση του σχεδίου
Ως προς τη χρηματοδότηση του σχεδίου, ο υπο-

υργός τόνισε ότι «είμαι σε διαρκή επαφή με την 

DFC και την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Από την
τελευταία μας συνεδρίαση και την ψηφοφορία
είχαμε έκτοτε την έγκριση από το Legal Committee
του DFC ότι η χρηματοδότηση είναι νόμιμη. Και
είχαμε και την έγκριση από το State Department ότι
η χρηματοδότηση είναι σύμφωνα με τα αμερικανι-
κά συμφέροντα. 

Μένει η συνεδρίαση του Investment Committee
με το οποίο έχουμε μιλήσει βέβαια εκτενώς για να
πάρουμε και από αυτό την τυπική του έγκριση. Αυτό
αναμένεται περίπου στα τέλη Νοεμβρίου. 

Και έχουμε και την τυπική τελική έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της DFC, το οποίο θα γίνει
κάποια στιγμή μετά τις γιορτές. Δηλαδή κατά τη
διάρκεια που θα κρίνεται η αίτηση στο δικαστήριο,
θα έρθει και η τελική έγκριση από την DFC».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η  την επόμενη εβδο-
μάδα θα έλθει η αποστολή της DFC στα ναυπηγεία
Ελευσίνας και θα πάει κι ο ίδιος, ενώ κάλεσε τα
κόμματα της αντιπολίτευσης  να παρευρεθούν και
να μιλήσει ο εκπρόσωπος τους με την DFC.

Αναφερόμενος στην κίνηση του κ. Ξενοκώστα
της ΟΝΕΧ, να δώσει δώρο Χριστουγέννων στους
εργαζόμενους του ναυπηγείου χωρίς να έχει ολοκ-
ληρωθεί ακόμα η δικαστική διαδικασία, είπε « ότι
είναι μία πρωτοφανής κίνηση για σχέδιο εξυγίαν-
σης, το οποίο ακόμα είναι στη φάση της δικαστικής
διαδικασίας.  

Είναι ένα δείγμα του μεγέθους της δέσμευσης
της εταιρείας ΟΝΕΧ πάνω στο σχέδιο αυτό και του
μεγέθους της πίστης της εταιρίας ΟΝΕΧ ότι το σχέ-
διο αυτό τελικώς θα πέτυχει και θα προχωρήσει».

«Για εμένα δεν σας κρύβω» πρόσθεσε  και μοι-
ράζομαι αυτήν την επιτυχία και με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί
μαζί το ψηφίσαμε και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής,
δυστυχώς τα άλλα κόμματα δεν ακολούθησαν, είναι
μια ευχάριστη στιγμή ότι οι εργαζόμενοι των ναυ-
πηγείων Ελευσίνας θα πάρουν για πρώτη φορά
δώρο Χριστουγέννων μετά από αρκετά χρόνια».

Η απαντηση στον Πολάκη

Τέλος απαντώντας στην ανάρτηση του βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη σε σχέση με τις
εργασίες της εταιρίας ΟΝΕΧ από τα ΕΛΤΑ. ο υπο-
υργός είπε ότι «περίπου κατηγόρησε εμένα και την
ΟΝΕΧ ότι με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ
παίρνει τα χρήματα για να αγοράσει ο κύριος
Ξενοκώστας τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Για τα
πρακτικά λέω ότι αυτό είναι προφανώς απολύτως
ψευδές. Η ΟΝΕΧ έχει διαρκή σχέση με τα ΕΛΤΑ
από το 2005. Είχε και την περίοδο 2015 -2019. Την
ίδια σχέση που έχει και σήμερα, ούτε παραπάνω,
ούτε παρακάτω. ».
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15 νέοι δρόμοι και αποχέτευση 
ακαθάρτων στην περιοχή του Αγίου

Νεκταρίου Άνω Λιοσίων

Μ
ε δυο έργα πν οής
για την  περιοχ ή
του Αγίου Νεκτα-

ρίου Άν ω Λιοσίων  δίν ει
απάν τηση ο Δήμος Φυλής
στην  διαρκή προσπάθεια
αν αβάθμισης της εικόν ας
αλλά και της λειτουργικότ-
ητας της συν οικίας.

Συγκεκριμέν α με στοχ ε-
υμέν ες μελέτες της Τεχ ν ι-
κής Υπηρεσίας και
χ ρηματοδότηση από ίδιο-
υς πόρους του Δήμου
Φυλής κατασκευάστηκαν
εξ΄ αρχ ής 1300 μέτρα
αποχ ετευτικού δικτύου
ακαθάρτων  λυμάτων  ικα-
ν οποιών τας έν α πάγιο
αίτημα των  κατοίκων  της
περιοχ ής. Ήδη το αποχ ε-
τευτικό δίκτυο λειτουργεί
και έχ ουν  συν δεθεί 35
ν οικοκυριά.

Παράλληλα με άλλη
μελέτη της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας ο Δήμος
Φυλής προχ ώρησε και
πάλι με ίδιους πόρους
στην  ασφαλτόστρωση 15
δρόμων  πέριξ του Ι.Ν.
του Αγίου Νεκταρίου επι-
στρών ον τας με άσφαλτο
συν ολική έκταση 4.500
τ.μ. 

“Αυτά τα δύο μεγάλα
έργα αλλάζουν  την  όψη
της γειτον ιάς. Βελτιών ουν
την  ασφάλεια
μετακίν ησης των
κατοίκων  και δίν ουν  ορι-
στική λύση σε έν α  πολ-
υετές περιβαλλον τικό
πρόβλημα εν ώ απαλλάσ-
σουν  δεκάδες ν οικοκυριά
της περιοχ ής από την
αξιοσημείωτη οικον ομική
επιβάρυν ση που 

επωμίζον ταν  για την
εκκέν ωση των  βόθρων ”
υπογράμμισε ο Αν τιδήμα-
ρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων
Θαν άσης Σχ ίζας.  

“Τα συγκεκριμέν α έργα
ήταν  απαραίτητα για την
περιοχ ή και τα κάν αμε
πράξη με πόρους του
Δήμου. Ξέρουμε σπιθαμή
προς σπιθαμή κάθε γειτο-
ν ιά και έχ ουμε ολοκληρω-
μέν ο πλαίσιο δράσεων
που απαν τά στις καθημε-
ριν ές αν άγκες κάθε
συν οικίας. 

Είμαστε δίπλα στους
δημότες με το έργο μας και
όχ ι με εύκολα λόγια.
Συν εχ ίζουμε μαζί με
πολλή δουλειά, γν ώση,
εμπειρία και πρόγραμμα”
τόν ισε ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Η
Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. (Διύλισης, Εφοδιασμού και
Πωλήσεων  Πετρελαιοειδών  & Πετροχ ημικών ) εν ημερών ει ότι την  Πέμπτη 10
Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο διυλιστήριο Ελευσίν ας

η ετήσια προγραμματισμέν η άσκηση ετοιμότητας, με την  επων υμία «Μαύρος Χρυσός
2022», σε συν εργασία με την  Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συν αρμόδιες αρχ ές
και φορείς.

Η άσκηση προβλέπει  την  σήμαν ση συν αγερμού και την  εν εργοποίηση του αγή-
ματος της εγκατάστασης, με παράλληλη κιν ητοποίηση των  Αρχ ών  (Πυροσβεστική
Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Ελλην ική Αστυν ομία, Δήμος Ελευσίν ας και Περιφέρεια, μεταξύ
άλλων ).

Σημειών εται ότι, η σήμαν ση των  συστημάτων  συν αγερμού κατά την  διεξαγωγή
ασκήσεων  ετοιμότητας συν ιστά μια πάγια διεθν ή πρακτική. Ως εκ τούτου, δεν
συν τρέχ ει οποιοσδήποτε λόγος αν ησυχ ίας. Αν τιθέτως, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη
της προσήλωσης των  ΕΛΠΕ στην  ουσιαστική τήρηση των  μέτρων  που προβλέπον -
ται από την  Πολιτεία, για την  διατήρηση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των
εγκαταστάσεων  της Εταιρείας.

Με αφορμή τη διεν έργεια της άσκησης αυτής, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ
Α.Ε. διαβεβαιών ει εκ ν έου τους κατοίκους της περιοχ ής ότι τηρεί στο ακέραιο και θα
εξακολουθεί ν α εφαρμόζει πιστά όλα τα προβλεπόμεν α μέτρα Ασφάλειας & Προ-
στασίας, σύμφων α με τα βέλτιστα διεθν ή πρότυπα και την  ευρωπαϊκή και ελλην ική
ν ομοθεσία.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς::  ΈΈρρχχεεττααιι  η αποστολή της DFC 
στα ναυπηγεία Ελευσίνας 
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet,

ζητείται υπάλληλος
νέος και νέα, εως

40 ετών, 
για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπ-

υργο και στην
Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται 

μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου

180 τμ σε 
άριστη κατάσταση
σε περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ: 6949897678
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Μυστήριο_13  Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία
Η περιπατητική παράσταση με πρωταγωνιστές τους κατοίκους της Άνω Ελευσίνας, 
απογόνους των Μικρασιατών του ιστορικού προσφυγικού συνοικισμού

Τ
ο Μυστήριο_13

Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία,
η περιπατητική παρά-

σταση της 2023 Ελευσίς Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, που παρακολούθη-
σαν τον περασμένο Σεπτέμβρ-
ιο περισσότεροι από 1000 θεα-
τές σε έξι μόλις μέρες, επι-
στρέφει στον Συνοικισμό Άνω
Ελευσίνας την Παρασκευή 11
και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
με ελεύθερη είσοδο, στο
πλαίσιο της δράσης Μυστήρ-
ιο_56  3η Συνάντηση Πολιτι-
σμός 2030. 

Το Μυστήριο_13  Ε_ΦΥΓΑ
Μικρασία σε σκηνοθεσία Γιο-
λάντας Μαρκοπούλου αποτε-
λεί ένα χρονικό της ιστορίας με
πρωταγωνιστές τους κατοίκο-
υς της Άνω Ελευσίνας, απογό-
νους των Μικρασιατών του
προσφυγικού συνοικισμού,
που παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στο Φεστιβάλ Συνοικι-
σμός 2019.

Τα μικρά προσφυγόσπιτα
και τα αδιέξοδα σοκάκια μαρτ-
υρούν σιωπηλά τις αναμνήσεις
του μεγάλου ξεριζωμού.
Ψηφίδες διηγήσεων συνθέ-
τουν το μωσαϊκό της παράστα-
σης, που κινείται μεταξύ μυθ-

οπλασίας και τεκμηρίωσης. Η
προσωπική μαρτυρία του ενός
γίνεται συνάμα η ιστορία των
πολλών. 

Συμμετέχοντες και κοινό
αντικρίζουν την καταγωγή και
την κληρονομιά των Μικρα-
σιατών μέσα από ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις, μουσική και
βίντεο-ντοκουμέντα, που παρ-
αμένουν ασίγαστα εδώ και
εκατό χρόνια – μια ζωντανή
αναμετάδοση που συνεχίζεται
στο διηνεκές και μεταλαμπα-
δεύεται στις επόμενες γενιές. 

Πίσω από τους ξεφλουδισμέ-
νους τοίχους, τις εγκαταλελειμ-
μένες αυλές και τα
νεόκτιστα διώροφα, απο-
καλύπτεται μια νέα εκδοχή της
ιστορίας που κατατίθεται για
πρώτη φορά, μέσα από μια
πρωτότυπη σκηνική σύνθεση
που αξιοποιεί εκφραστικά
μέσα των εικαστικών και παρ-
αστατικών τεχνών αλλά και
της ψηφιακής τεχνολογίας.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιο-
λάντα Μαρκοπούλου

Δραματουργία: Ιωάννα Βαλ-
σαμίδουΣυνεργασία στη Δρα-
ματουργία: Θάνος Τσακαλίδης

Σχεδιασμός Βίντεο: Ερατώ
Τζαβάρα & Γιολάντα Μαρκο-

πούλουΜουσική Σύνθε-
ση: dorόs

Σχεδιασμός Κοστο-
υμιών: Πάρις Μέξης
Έρευνα: Η ομάδα 

Τεχνική Διεύθυνση:
Νίκος Χαραλαμπίδης

Διεύθυνση Παραγω-
γής: Βίκυ Στρατάκη

Φωτογραφίες παρά-
στασης: Ελίνα Γιουναν-
λή

Εκτέλεση παραγω-
γής: POLYPLANITY
Productions

Ηθοποιοί: Ιφιγένεια
Καραμήτρου, Θάνος
Τσακαλίδης

Ζωντανή Μουσική:
dorόs – Νικόλας
Αγγελόπουλος (λαούτο,
πολίτικο λαούτο), Δημήτρης
Μπρέντας (κλαρίνο, νέυ,
καβάλι), Αλέξης Νόνης (νταρ-
αμπούκα, μπεντίρ, στάμνα,
cajon, καλίμπα), Νίκος Σκα-
φίδας (βιολί), Χρήστος Σύγγε-
λος (ούτι)

Συμμετέχουν τα μέλη του
Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας (αλφαβητικά): Γρηγόρης
Ασημακόπουλος, Βούλα Γέμε-

λα-Καλασκάνη, Γεωργία Γιαγ-
τζόγλου-Αντωνιάδου, Μαρίνα
Δασκάλου, Φρόσω Καρ-
ακίτσου, Μαρία Λιούρα,
Μαρίτσα Μιχαήλου, Περικλής
Μιχαήλος, Καίτη Σαριτζιώτη,
Βάσω Σφήκα, Βαγγέλης
Τσακίρογλου, Ευγενία Τσο-
λάκη και η αείμνηστη Αρχόν-
τω Γέμελα-Μαρούγκα

Με την υποστήριξη του
Μουσείου Ιστορίας και Λαογρ-

αφίας Συλλόγου Μικρασιατών
Ελευσίνας και του mind the
fact.

Ημέρες: Παρασκευή 11
και Σάββατο 12 Νοεμβρίου 

Ώρα έναρξης:
19.00Τόπος συνάντησης:
Μουσείο Ιστορίας και Λαο-
γραφίας Συλλόγου Μικρα-
σιατών Ελευσίνας (Λαμψά-
κου 13) 

Τ
ο υψηλό καθή-
κον  των  αιρ-
ετών  της

Αυτοδιοίκησης ν α
συμβάλλουν  με
συγκεκριμέν ες πρω-
τοβουλίες και δρά-
σεις στην  κατάκ-
τηση της πλήρους
ισότητας των  φύλων
αλλά και την  εξά-
λειψη της βίας κατά
των  γυν αικών  και
των  παιδιών , υπο-
γράμμισε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης χ αιρ-
ετίζον τας την  εκδήλωση που διοργάν ωσε η Επικεφαλής
του Τομέα της Ισότητας των  Φύλων  της ΕΝΠΕ για τη
βία κατά των  γυν αικών  Φ. Βρύν α, με αφορμή την  Παγ-
κόσμια Μέρα κατά της Βίας Γυν αικών  στις 25 Νοεμ-
βρίου.

Στην  συν άν τηση, συμμετείχ αν  εκπρόσωποι από 60
Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας των  Δήμων  Αττικής και
Γυν αικείες Οργαν ώσεις, η πρόεδρος της Παν αθην αϊκής
Παν ελλαδικής Οργάν ωσης Γυν αικών  κα Μ. Γιαν ν ίρη,
καθώς και εκπρόσωποι από το Εθν ικό Συμβούλιο
Ελλην ίδων , το  Ευρωπαϊκό Λόμπυ, το Λύκειο
Ελλην ίδων  Τομέας Ισότητας, την  Έν ωση Γυν αικών
Ελλάδας και την  Έν ωση Γυν αικών  Κρήτης.

Προλογίζον τας τον  Περιφερειάρχ η η κα Βρύν α αφού
υπογράμμισε τον  κρίσιμο ρόλο της Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ Βαθμού στην  προσπάθεια περιορισμού των  φαι-

ν ομέν ων  εν δοοικογεν ειακής
βίας, μέσω πρωτοβουλιών
πρόληψης και εν ημέρωσης,
εξήρε το έργο του κ.
Πατούλη προς την  κατεύθυ-
ν ση αυτή. 

Στην  ομιλία του ο κ.
Πατούλης αν αφερόμεν ος
στην  αύξηση των  κρουσμά-
των  εν δοοικογεν ειακής βίας,
με θύματα γυν αίκες και παι-
διά, επεσήμαν ε ότι αποτε-
λούσε μια διαχ ρον ική παθο-
γέν εια, η οποία πυροδο-

τήθηκε και εν ισχ ύθηκε  από την  παν δημία και τις
συν έπειές της.

Στο πλαίσιο αυτό, τόν ισε τη συν τον ισμέν η δράση
και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής στην  αν τι-
μετώπιση τέτοιων  φαιν ομέν ων  κατά την  διάρκεια της
παν δημίας, μέσω συν εργασιών  με θεσμικούς φορείς και
οργαν ώσεις, με στόχ ο την  προστασία, καθοδήγηση και
υποστήριξη των  θυμάτων  βίας.

«Η Περιφέρεια Αττικής έδειξε την  έμπρακτη υπο-
στήριξή της προς τα θύματα εν δοοικογεν ειακής βίας
κατά την  περίοδο του κατ οίκον  εγκλεισμού των
πολιτών  λόγω της παν δημίας, εν ισχ ύον τας την  τηλεφ-
ων ική γραμμή 1110 με ειδική Γραμμή Βοήθειας για την
πρόσβαση των  θυμάτων  βίας σε ψυχ ολογική και
συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση», τόν ισε  ο
κος Πατούλης.

Παράλληλα, αν αφέρθηκε στη συν έχ ιση της χ ρημα-

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής
στην εκδήλωση του τομέα της Ισότητας των Φύλων της

ΕΝΠΕ για τη βία κατά των γυναικών

Φωτό: Ελίνα Γιουνανλή
#efyga_mikrasia #Mystery13

τοδότησης των  Συμβουλευτικών  Κέν τρων  και των
Ξεν ών ων  φιλοξεν ίας γυν αικών  θυμάτων  μέσω των
οποίων  έχ ουν  παρασχ εθεί μέχ ρι σήμερα πάν ω από
2.200 υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπου 5.300 ωφε-
λούμεν ους – κυρίως γυν αίκες θύματα βίας.

Επίσης, σημείωσε την  από συλλογικού δράση με
την  Αρχ ιεπισκοπή Αθην ών , τον  Δήμο Αθην αίων ,
την  Ελλην ική Αστυν ομία, τη Γεν ική Γραμματεία Οικο-
γεν ειακής Πολιτικής και Ισότητας των  Φύλων  και
άλλους φορείς, την  υπογραφή της Ιδρυτικής Πράξης
της «Πρωτοβουλίας για την  πρόληψη της Εν δοοικογε-
ν ειακής βίας» και επιπροσθέτως την  υπογραφή
Συμφών ου Συν εργασίας με τον  Εθν ικό Εισηγητή για
την  καταπολέμηση της Εμπορίας Αν θρώπων , με
στόχ ο την  υλοποίηση στρατηγικών  δράσεων  και
παρεμβάσεων  για την  προστασία θυμάτων  εμπορίας
αν θρώπων .

«Οφείλουμε – ως αιρετοί, ως εν εργοί πολίτες και ως
άν θρωποι – ν α καταβάλουμε κάθε δυν ατή προσπάθ-
εια για ν α αν τεπεξέλθουμε στην  κατάκτηση της πλήρ-
ους ισότητας των  φύλων , την  εξάλειψη της βίας κατά
των  γυν αικών  και των  παιδιών , την  αν άπτυξη υγιών
προτύπων  στους πολίτες και την  εν θάρρυν ση υγιών
κοιν ων ικών  συμπεριφορών . Αυτό είν αι έν α
αν υπέρβλητο χ ρέος για κάθε πολίτη μιας ευν ο-
μούμεν ης δημοκρατίας», τόν ισε χ αρακτηριστικά ο
κος Πατούλης.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης η Επικεφαλής του
Τομέα της Ισότητας των  Φύλων  της ΕΝΠΕ κα Φ.
Βρύν α αν έφερε: 

«Ο τομέας ισότητας, είν αι έν α πεδίο συν εργασίας,
σύν θεσης, μια ευκαιρία για κοιν ων ική συν οχ ή και
αν άπτυξη, μια απτή απόδειξη πως άν θρωποι από
διαφορετικά επιστημον ικά πεδία, πολιτική και κοιν ω-
ν ική προέλευση, καταγωγή, γλώσσα, θρήσκευμα,
πεποιθήσεις, καταβολές και βιώματα, μπορούν  ν α
στοιχ ηθούν  για τον  ίδιο σκοπό, για έν α κοιν ό καλό,
για την  απάλειψη της έμφυλης βίας».
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Τα μέλη του
δ ι ο ι κητ ι κού
συμβουλί ου
της Ένω-
ση ςΕπαγγε-
λματιών Βιο-
τεχνών &
Ε μ π ό ρ ω ν
Ε λευ σ ί να ς -
Μ ά ν δ ρ α ς
χαιρετί ζουμε
τους δεκάδες
ε π α γ γ ε -
λματίες της Ελευσίνας που σήμερα, υπερβαινοντας την απόφαση της πλει-
οψηφίας της ΓΣΕΒΕΕ έκλεισαν τα καταστήματα τους και βγήκαν στο δρόμο.
Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η δυναμική παρουσία των συναδέλφων της Ένω-
σης Ασπροπύργου, με τους οποίους ανανεώνουμε το ραντεβού μας για
τους επόμενους κοινούς αγώνες. 
Η εικόνα των κεντρικών δρόμων με τα καταστήματα κλειστά, μας γέμισε
αισιοδοξία μέσα στις δυσκολίες που ζούμε και έβαλε τις βάσεις για τους επό-
μενους αγώνες που θα δώσουμε, όλοι οι επαγγελματιες μαζί, μέχρι να κατα-
φέρουμε να σταθούμε όλοι στα πόδια μας.
Καλή αντάμωση.

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων 
Ελευσίνας- Μάνδρας

Α
λλαγές στο ωράριο εργασίας και στα όρια
ηλικίας πρόσληψης συμβασιούχων σ τους
δήμους και τις περιφέρειες προβλέπει το υπό

δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών
Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α.
και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές
ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με το άρθρο 53 του
ν ομοσχεδίου δίν εται η δυν ατότητα αύξησης του ωρα-
ρίου εργασίας των  συμβασιούχων  στους δήμους, τις
περιφέρειες και τα ν ομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αυτών , μέχ ρι και το αν ώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας, με αν τίστοιχη αύξηση των  πάσης φύσεως
αποδοχών  τους.

Ειδικά για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών  μον ά-
δων , των  οποίων  το ωράριο εργασίας μετατρέπεται,
μπορούν , με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβου-
λίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και αν άλο-
γα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές αν άγκες, ν α
απασχολούν ται και σε διαφορετικές σχολικές μον άδες
από εκείν ες της τοποθέτησής τους.

Παράλληλα με το άρθρο 79 του ίδιου ν ομοσχεδίου
αυξάν εται το αν ώτατο όριο ηλικίας για την  πρόσληψη
συμβασιούχων  από το 65ο στο 67ο έτος. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις το αν ώτατο όριο ηλικίας αυξάν εται ως το
70ό έτος, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν  κατηγορίες
εργαζομέν ων  που δεν  διαθέτουν  τις απαιτούμεν ες εκ
του ν όμου ημέρες ασφάλισης και επιθυμούν  ν α εργασθ-
ούν  προκειμέν ου ν α συμπληρώσουν  τα υπολειπόμεν α
έν σημα για ν α θεμελιώσουν  δικαίωμα συν ταξιοδότησης.

Αύξηση ωραρίου εργασίας και ορίου ηλικίας πρόσληψης συμβασιούχων 
σε ΟΤΑ προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Μια νέα, σύγχρονη αίθουσα
πληροφορικής παρέδωσε
στους μαθητές του 10ου Δημο-

τικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, ο Πρόεδρ-
ος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής του Δήμου Φυλής Γιάννης Κρεμύδας.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν και-
νούρια γραφεία, πραγματοποιήθηκε
ενσύρματη σύνδεση περιμετρικά σε όλη
την αίθουσα και έγιναν οι απαραίτητες
ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες, προκειμένου ο χώρος να είναι
απολύτως λειτουργικός και έτοιμος να
χρησιμοποιηθεί από μαθητές και εκπαι-
δευτικούς.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το άρτιο αποτέλεσμα, 

που ανταποκρίνεται στην ανάγκη εξοι-
κείωσης των μαθητών με την τεχνο-
λογία. 

«Η αίθουσα πληροφορικής στο 10ο
Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων διαθέτει
πλέον ότι χρειάζονται τα παιδιά και οι
δάσκαλοί τους, ώστε να χρησιμοποιούν
με ψυχαγωγικό και χρηστικό τρόπο την
τεχνολογία στις σχολικές τους δραστηρι-
ότητες. 

Κάνουμε πράξη, καθημερινά, με
συνεχή αγώνα και προσπάθεια, την
απόφαση του Δημάρχου μας Χρήστου
Παππού να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή τα θέματα Παιδείας. Κάνουμε ότι
χρειάζεται για να έχουν τα παιδιά μας την
κατάλληλη εκπαίδευση» τόνισε ο Γιάννης
Κρεμύδας. 

Νέα, σύγχρονη αίθουσα 
πληροφορικής στο 10ο Δημοτικό

Σχολείο Άνω Λιοσίων

Δεκάδες καταστήματα & ελεύθεροι 
επαγγελματίες της Ελευσίνας

συμμετείχαν στην πανελλαδική απεργία
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O
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»
σας προσκαλεί σε διάλεξη με τον  Ψυχ ολόγο
Σπύρο Σούν τη την  Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

2022, στις 7:30 μ.μ. στον  χ ώρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ο Θέογν ις», κεν τρική πλατεία Μεγάρων . 

Η επικαιρότητα αλλά και η καθημεριν ότητα γίν εται
όλο και πιο δύσκολη και σκληρή: Πού κρύβεται τόση
βία; Πώς γίν αμε οι άν θρωποι τόσο απάν θρωποι; Πού
μπορεί ν α φτάσει αυτό;

Εξάρσεις βίας και περιστατικά ακραίας
παραβατικότητας από τη μία πλευρά και η αποχ ή ή η
αδράν εια από την  από την  άλλη, είν αι άραγε
αποτέλεσμα της διαταραχ ής της κοιν ων ικής συν οχής;  

Αλλά και όλοι μας, στην  καθημεριν ότητά μας, γιατί
είμαστε τόσο ευέξαπτοι; Γιατί αισθαν όμαστε τόσο
απειλημέν οι από την  συμπεριφορά των  άλλων ; Γιατί
δεν  αισθαν όμαστε  ν α συμπλέουμε μαζί;

Πώς μπορούμε ν α βρούμε ξαν ά τα βήματά μας ως
κοιν ων ία; 

Υπάρχ ουμε, γιατί συν υπάρχ ουμε: Οι απαν τήσεις

ίσως ν α βρίσκον ται στην  ομαδικότητα και τις
συλλογικότητες που καταφέρν ουν  ν α φέρν ουν  τους
αν θρώπους σε επαφή και συν -ύπαρξη. Γιατί τι άλλο
είν αι η κοιν ων ία μας, αν  όχ ι συν -ύπαρξη και συν -
βίωση των  ατόμων . 

Ο Ψυχ ολόγος – Κοιν ων ικός Λειτουργός, Αν αλυτής
Ομάδας, Θεραπευτής Ζεύγους και Οικογέν ειας
Σπύρος Σούν της αν οίγει αυτόν  τον  διάλογο με το
ευρύ κοιν ό αλλά και με εκπροσώπους συλλόγων ,
σωματείων , ομάδων  και φορέων , για ν α βρούμε
απαν τήσεις, όλοι μαζί. 

Η διάλεξη φιλοδοξεί ν α αν οίξει έν αν  διάλογο για
περισσότερες και επί μέρους συζητήσεις και
απευθύν εται (εκτός από το ευρύ κοιν ό) σε
εκπροσώπους και συλλόγους, σωματεία και ομάδες
κάθε αν τικειμέν ου. 

Πληροφορίες εκδήλωσης:
«Υπάρχω, γιατί συνυπάρχω», μια διάλεξη για

το ευρύ κοινό, συλλόγους & ομάδες 

Ομιλητής : Σπύρος Σούντης, Ψυχολόγος –
Κοινωνικός Λειτουργός, Αναλυτής Ομάδας,
Θεραπευτής Ζεύγους και Οικογένειας 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
7:30 μ.μ. 
στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο

Θέογνις», κεντρική πλατεία Μεγάρων. 

««ΥΥππάάρρχχωω,,  γγιιααττίί  σσυυννυυππάάρρχχωω»»««ΥΥππάάρρχχωω,,  γγιιααττίί  σσυυννυυππάάρρχχωω»»
Διάλεξη με ομιλητή τον Ψυχολόγο Σπύρο Σούντη στον «Θέογνι»

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Μαγούλα Αττικής

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της οδού Λεωνίδα Στάμο, στα
σύνορα της Μάνδρας με τη Μαγούλα Αττικής

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής
αιτία και δεν επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση δυνάμεων
της πυροσβεστικής
Συγκεκριμένα επι τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 6 άνδρες της
πυροσβεστικής με 2 οχήματα

Ολοκληρωμένα συστήματα 
καθαρισμού και απολύμανσης δώρισε
στον Δήμο Φυλής η  Ε.Ε.Τ.Α.Α

Με ομόφωνη απόφα-
ση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.) , διατέθηκαν στον
Δήμο Φυλής  δύο ολοκ-
ληρωμένα συστήματα
καθαρισμού και
απολύμανσης. 

Τη χρήσιμη προσφορά, παρέδωσαν στον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού το μεσημέρι της Τρίτης 8 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α και
πρώην Δήμαρχος Χαϊδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας μαζί με τον εντεταλμέ-
νο Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α και Υποψήφιο Βουλευτή Ν.Δ Δυτικού Τομέα
Αθηνών Μπάμπη Καούκη. 

Ο Χρήστος Παππούς  που τους υποδέχθηκε στο Γραφείο του με εγκαρ-
διότητα, τους ευχαρίστησε με θερμά λόγια για τη δωρεά τους, επισημαίνον-
τας πως το έργο της  Ε.Ε.Τ.Α.Α είναι ουσιαστικό και ιδιαίτερα πολύτιμο, για
την καθημερινότητα των Δήμων. 
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«Έχουμε βάλει
τις ράγες με

σημαντικά έργα,
αλλά έχουν 

προγραμματιστεί
πολύ σημαντικό-

τερα για την 
επόμενη θητεία»

Ότι θα είν αι ξαν ά υπο-
ψήφιος για την  Περιφέρ-
εια Αττικής αποκάλυψε ο
Γιώργος Πατούλης
μιλών τας, στην  εκπομπή
«Στο Κέν τρο» και τον
Γιώργο Κουβαρά.

Όπως σημείωσε,
«όπως έκαν α στο Μαρ-
ούσι, όπου έκαν α τις
τρεις θητείες με την
ετυμηγορία του κόσμου
και έκαν α μια πόλη 

ζηλευτή από τη χ ρεο-
κοπία, που την  είχ α
αν αλάβει, το ίδιο πιστεύω
ότι σε αυτή τη θητεία
έχ ουμε βάλει τις ράγες.
Έχ ουν  γίν ει πολύ
σημαν τικά έργα αλλά
έχ ουν  προγραμματιστεί
πολύ σημαν τικότερα για
την  επόμεν η θητεία».

Άρα, δεν  αφήν ουμε
κάτι το οποίο δεν  έχ ουμε
ολοκληρώσει», συν έχ ισε
ο Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής. «Η επιθυμία μου
είν αι ν α συμμετάσχ ω και
βέβαια, με την  ετυμηγο-
ρία του κόσμου, που
πιστεύουμε ότι είν αι θετι-
κή, θα μας δώσει τη
δυν ατότητα ν α
συν εχ ίσουμε το έργο
μας», κατέληξε.

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ΘΘαα  εείίμμααιι  ππάάλλιι
υυπποοψψήήφφιιοοςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς

ΑΑττττιικκήήςς

Εκδήλωση ΣΥPIZA - ΠΣ στην Ελευσίνα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 18.30, πραγματοποιεί
αν οιχτή πολιτική εκδήλωση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας
(Χαριλάου 28) με θέμα:

Δικαιοσύν η Παν τού:
Οι 6 Εθν ικές Προτεραιότητες.
Δίκαιο Κράτος, Δίκαιη Κοιν ων ία, Δίκαιη Οικον ομία.

Ομιλητές στην  εκδήλωση θα είν αι οι : 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής Β1’ Βόρειου Τομέα Αθην ών
Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής 

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή: 
Επιπλέον 61.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμαΕπιπλέον 61.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα
Συνολικά πάνω από 230 χιλιάδες οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα

Την ένταξη επιπλέον
61.429 ωφελούμενων στο
πρόγραμμα «Ανακυκλώνω –
Αλλάζω Συσκευή», από την
υπάρχουσα λίστα των επι-
λαχόντων, ανακοινώνει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας..

Όπως τονίζεται, οι πόροι για
τους επιπλέον δικαιούχους
προέρχονται από τον αρχικό
προϋπολογισμό του Προ-
γράμματος, ύψους 150 εκατ.
ευρώ, και απελευθερώνονται
σταδιακά, ενώ οι νέοι ωφελούμενοι ειδοποιούνται με
προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας

Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεπείς στη
δέσμευση μας, έχουμε καταφέρει
να εντάξουμε συνολικά, μέχρι
σήμερα, στο Πρόγραμμα “Ανακ-
υκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”
πάνω από 230 χιλιάδες ωφε-
λούμενους. 

Ένας μεγάλος αριθμός κατανα-
λωτών έχει τη δυνατότητα να
ανακυκλώσει τις παλιές ενερ-
γοβόρες συσκευές, μειώνοντας
αποτελεσματικά το ενεργειακό
τους κόστος. Τις επόμενες μέρες
αναμένεται να ανακοινωθεί η

ένταξη ακόμα 140.000 δικαιούχων στο Πρόγραμμα,
όπως έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης».

Απεργία: Ενταση έξω από τη Βουλή – Μ ολότοφ και χημικάΑπεργία: Ενταση έξω από τη Βουλή – Μ ολότοφ και χημικά

Επεισόδια ξέσπασαν χθες στο κέντρο της ΑθήΕπεισόδια ξέσπασαν χθες στο κέντρο της Αθή --
νας ενώ ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη συγκέντρωνας ενώ ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη συγκέντρω --
ση των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.ση των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Ολα ξεκίνησα όταν άγνωστοι με καλυμμένα ταΟλα ξεκίνησα όταν άγνωστοι με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολόχαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολό --
τοφ προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκοντοφ προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκον--
ταν έξω από τη Βουλή.ταν έξω από τη Βουλή.
Οι άνδρες των ΜΑΤ απάντησαν με χρήσηΟι άνδρες των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση
χημικών. Η αστυνομία  προχωρήσε σε αρκεχημικών. Η αστυνομία  προχωρήσε σε αρκε--
τές προσαγωγές ατόμων.τές προσαγωγές ατόμων.

Έξω από τη Βουλή είχαν βρεθεί  νωρίτεραΈξω από τη Βουλή είχαν βρεθεί  νωρίτερα
μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και  της ΓΣΕΕ και  τηςμέλη του ΠΑΜΕ αλλά και  της ΓΣΕΕ και  της
ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας με αιχμή την ακρίβεια και  το ενεργειακό κόστος,ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας με αιχμή την ακρίβεια και  το ενεργειακό κόστος,
ενώ ακινητοποιημένα παραμένουν λεωφορεία,  τρόλεϊ ,  μετρό, και  προαστιακός. .ενώ ακινητοποιημένα παραμένουν λεωφορεία,  τρόλεϊ ,  μετρό, και  προαστιακός. .

Ελεύθερος μετά την απολογία του ο 14χρονος που τραυμάτισε
θανάσιμα με καραμπίνα τον αδελφό του στην Μάνδρα

Ελεύθερος αφέθηκε ο 14χ ρον ος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε θαν άσιμα με καρ-
αμπίν α τον  17χ ρον ο αδελφό του, το μεσημέρι της περασμέν ης Πέμπτης σε αγροτο-
δασική έκταση στην  Μάν δρα .

Το αγόρι απολογήθηκε στην  Αν ακρίτρια Αν ηλίκων  για την  κατηγορία της αν θρω-
ποκτον ίας από πρόθεση με εν δεχ όμεν ο δόλο, παράν ομης οπλοφορίας και οπλοκα-
τοχ ής.

Σύμφων α με τον  συν ήγορο του 14χ ρον ου, το παιδί ισχ υρίζεται πως ο θάν ατος του
αδελφού του ήταν  ατύχ ημα, κάτι που φαίν εται πως επιβεβαιών ει και η ιατροδικαστι-
κή εξέταση.Για τον  14χ ρον ο ορίστηκε το αν αμορφωτικό μέτρο της παρακολούθησης
από κοιν ων ικό επιμελητή.
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Στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο

Ασπροπύργου
ο Δρ. Στράτος

Θεοδοσίου
14-11-2022 

Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόε-
δρος του Πνευματικού
Κέντρου,  κ. Γεωργία
Πηλιχού,  σας προσ-
καλούν στην διάλεξη
του Ανοιχτού Πανεπι-
στημίου Ασπροπύρ-
γου, που θα δώσει ο

Δρ. Στράτος Θεο-
δοσίου, Αστροφυ-
σικός, Ομότιμος

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.,
Πρόεδρος της Ένω-

σης Ελλήνων
Φυσικών.

Η διάλεξη θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα,
14 Νοεμβρίου 2022,
στις 19:00, στην Αίθ-
ουσα Εκδηλώσεων

«Δημήτριος Καλλιέρ-
ης» του Πνευματικού

Κέντρου, Αλέκου
Παναγούλη 13 στην
Πλατεία του Αγίου

Δημητρίου.
Η  είσοδος είναι

ελεύθερη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες
μπορείτε να  επικοι-

νωνείτε στα τηλ:
2132006530 και

2105577191 εσωτ.:4
–

anoixto.pan.asp@gm
ail.com 

Ο
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και
Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, συμμε-
τέχοντας σε συνέντευξη που αφορούσε στην ατζέντα της

Αυτοδιοίκησης της χώρας με τους δημοσιογράφους Δημήτρη
Δημακόπουλο και Γιώργο Μισιάκα, τόνισε ότι η επιπλέον χρημα-
τοδότηση των περίπου 250 εκ. ευρώ από την Κυβέρνηση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η μεγαλύτερη που έχει εκταμιευτεί τα
τελευταία χρόνια, ωστόσο οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες.
«Είναι η πρώτη φορά που δίνονται τόσα χρήματα στην Αυτο-

διοίκηση και αν στα οικονομικά και σε επίπεδο χρηματοδοτικών
εργαλείων γίνονται πράγματα, δυστυχώς στα θεσμικά ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την καταστατική θέση των αιρετών έχο-
υμε μείνει πίσω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημ. Παπαστεργίου.
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αναφέρθη-
κε σε όλα τα μείζονα θέματα, που θα συζητηθούν αναλυτικά στο
επόμενο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στον Βόλο
21-23 Νοεμβρίου. Το τέλος ταφής απορριμμάτων, το χαμηλό
ποσοστό ανακύκλωσης, η έλλειψη προσωπικού, η εξοικονόμηση

ενέργειας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα είναι
μερικά από όσα θα τεθούν επί τάπητος, όπως υπογράμμισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Αναφορικά με τις επικείμενες εκλογικές μάχες και απαντώντας
στις φήμες που τον θέλουν να αλλάζει πολιτικό μετερίζι και να
διεκδικεί μία εκ των 4 βουλευτικών εδρών των Τρικάλων, ο κ.
Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως προτιμά να συνεχίσει το “άγριο
αυτοδιοικητικό ταξίδι”, ανακοινώνοντας την εκ νέου υποψηφιότ-
ητά του για το δημαρχιακό θώκο του Δήμου Τρικκαίων.

Δημήτρης Παπαστεργίου :  Η επιπλέον χρηματοδότηση των περίπου 250 εκ. ευρώ από την Κυβέρνηση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, είναι η μεγαλύτερη που έχει εκταμιευτεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 10 
Νοεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
και με ωριαία αντιμισθία στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες του διδακτικού
έτους 2022-2023 (χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει
την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και ωριαία
αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λειτο-
υργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες δια-
τάξεις» (A  ́ 204), όπως έχει αντι-
κατασταθεί από το άρθρο 16 του
ν. 3153/2003 (Α  ́153), το άρθρο 9
του ν.3450/2006 (Α  ́ 64) και το
άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και
κατόπιν της αριθμ. πρωτ.
2904.4/78611/2022/04-11-2022
Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ,́ ανά

ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό ο
οποίος τελικά θα διαμορφωθεί
λαμβανομένου υπόψιν του αριθ-
μού των σπουδαστών που θα
φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i.  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι έξι (06) Πλοιάρχους Α΄
τάξης Ε.Ν. και  ελλείψει υποψ-
ηφίων Εργαστηριακούς
Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημά-
των ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄
τάξης Ε.Ν. ή Β  ́τάξης Ε.Ν.
β) Έναν (01) Μηχανικό Α  ́ τάξης
Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων
Επιστημονικό Συνεργάτη
Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των ειδικότητας Ναυπηγού
Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παρ-
αγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.
50/2001, ως ισχύει.
i i . ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχα-
νικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
και Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρονικό
Μηχανικό ή Αυτοματιστή Μηχα-
νικό κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμε-
να στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i.  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έναν (01) Μηχανικό Α  ́ή Β  ́τάξης
Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων
Εργαστηριακό Συνεργάτη
Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ή Μηχα-
νολόγου ή Μηχανικού Παραγω-
γής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή
ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.

50/2001, ως ισχύει.
i i . ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου
ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
ειδικότητας:
α) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους ή Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
β) Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχα-
νικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
και Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρονικό
Μηχανικό ή Αυτοματιστή Μηχα-
νικός κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει.
γ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό ή
Χημικό μόνο για το εαρινό εξάμ-
ηνο.

Αντικείμενα διδασκαλίας:
Τα διδασκόμενα μαθήματα

κατά το ισχύον πλαίσιο διδασ-
καλίας όπως αυτό ορίζεται: α)
στους Κανονισμούς Σπουδών
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκαν με τις
υπ’ αριθμ.: 2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́ 1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́ 2240), γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́ 2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́ 2303) και δ) στην
παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.

Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί στην πρό-
σληψη  μέρους του αριθμού
προσωπικού που προκηρύσσε-
ται, σε περίπτωση μεταβολής των
εκπαιδευτικών αναγκών,     εφό-
σον αυτή αιτιολογείται στο πρακ-
τικό του οικείου Συμβουλίου
ΑΕΝ, χωρίς αυτό να     εγείρει
οποιαδήποτε απαίτηση από τους
υποψηφίους. 

Η προκαλούμενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί ως
προς την πληρωμή του υλοποι-
είται σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία και είναι  επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση από την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.               

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της
τελευταίας δημοσίευσης της Προ-
κήρυξης - Επαναπροκήρυξης,
στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά
είδος/Πράξεις Οργανωτικού και
Διοικητικού Περιεχομένου/Προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι
την  20-11-2022, ημέρα Κυριακή. 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς
με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, ταχυδρομική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβά-
νεται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-

λήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδ-
ημίας, είτε η ημερομηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδρομείου - couri-
er εάν εστάλη ταχυδρομικά). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος δια-
πιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει
να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευ-
ση αποδοχής εκπρόθεσμων
πιστοποιητικών ή δικαιολογ-
ητικών περιλαμβάνονται και
αυτά που είναι συμπληρωματικά
ή διευκρινιστικά εκείνων που
έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν, τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν σχε-
τικής αίτησης τους, μετά τη λήξη
του εκπαιδευτικού έτους για το
οποίο είχε υποβληθεί υποψηφι-
ότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήμα-
τος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για

την εφαρμογή και τήρηση των
ισχυουσών διαδικασιών,
Οδηγιών και Εντύπων του Συστή-
ματος διαχείρισης Ποιότητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της προκήρυξης-επα-
ναπροκήρυξης αυτής δημοσιεύε-
ται σε δύο ημερήσιες  και αν δεν
υπάρχουν, σε εβδομαδιαίες τοπι-
κές εφημερίδες της έδρας της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάνη
της δημοσίευσης βαρύνει τις
πάγιες προκαταβολές Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της
ΑΕΝ που προκηρύσσονται οι
θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης-επαναπροκήρυξης αποστέλ-
λεται ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο.,
Π.Ε.Π.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης ανα-
ρτάται στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Ανα-
ζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου στα τηλέφω-
να 2105574171-173 και
2105575986. Αρμόδιοι οι Σημαιο-
φόρος Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και
Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα.

Ο Διοικητής α.α.
Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ    

Κων σταν τίν ος

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχανικών πρώτων
υλών, επιθυμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο υποκατά-
στημα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία παραγγε-
λιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφάλεια στις
θέσεις της αποθήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση ανυψω-

τικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελιών και
διαχείριση σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τροφίμων θα αξιο-
λογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και
μπάνιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματι-

στικό. Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.

Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , θέα από την
ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες
οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 
του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από

Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483 

Κωδικός
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης
έργου

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 1ο Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Χαϊδαρίου
Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΠΕ Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα Αντισφ-
αίριση

Έως δώδεκα (12)
μήνες

1

102 Δημοτικό Κολ-
υμβητήριο
του Δήμου Χαϊδα-
ρίου Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικού
Τομέα Αθηνών

ΠΕ Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα
Κολύμβηση και
Γνώση Ναυαγοσω-
στικής

Έως δώδεκα (12)
μήνες

5

103 Κλειστά γυμναστήρ-
ια & αίθουσες
γυμναστικής του
Δήμου Χαϊδαρίου
Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΠΕ Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα Ρυθμική
Γυμναστική

Έως δώδεκα (12)
μήνες

1

104 Στέγη Πολιτισμού
Δήμου Χαϊδαρίου
Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΠΕ Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα Παραδο-
σιακούς Χορούς

Έως δώδεκα (12)
μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Αντισφ-
αίρισης (Τέννις) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας
Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυα-
γοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.

103 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ρυθμικής
Αγωνιστικής Γυμναστικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.

104 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (αν ά κωδικό απασχόλησης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                      
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61
Χαϊδάρι
Πληροφορίες: Μ. Γεωργιλά
Τηλ.: 213 2047307 
E m a i l :
grprosopikou@haidari.gr

ΗΜΕΡ.:05-10-2022     
ΑΡ.ΠΡ.:59215                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2022για τη
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 2527/1997, όπως
έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων
40 και 41 του Ν. 4765/2021,
ως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου
107  του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α΄/31-7-2017), με τις
οποίες αντικαταστάθηκαν οι
όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14
του Ν. 4071/2012 (Α΄85),

όπως ισχύει. 

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθ-
ωσης έργου συνολικά οκτώ
(8) ατόμων για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, που εδρεύει στο Χαϊ-
δάρι, της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικού Τομέα
Αθηνών, με αντικείμενο την
εκτέλεση του έργου:
«Συμβάσεις Μίσθωσης
Έργου για τις υπηρεσίες
Αθλητισμού και Πολιτισμού,
από έσοδα προερχόμενα
από αντίτιμο», συνολικής
διάρκειας έως δώδεκα (12)
μήνες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχολ-
ηθεί ανά τόπο απασχόλ-
ησης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθε-
τα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την από-
δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλλουν
όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότ-

ητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφα-
λαίου Ι του  ανωτέρω Παρα-
ρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υπο-
βολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό, εντυπο ασεπ
ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υπο-
βάλουν μαζί με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλο-
υθη διεύθυνση: 
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.
12461 Χαϊδάρι, υπόψη της
κας Γεωργιλά Μαρίας και
κου Λαγουδάκου Ηλία (τηλ.
επικοινωνίας: 213 2047307-
305).
είτε ηλεκτρονικά στην ακό-
λουθη ηλεκτρονική διεύθυ-
νση: protokollo@haidari.gr
Το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ηλεκτρονι-
κής υποβολής και στην
περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερ-
ομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που
θα υποβληθεί ηλεκτρονικά
πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφω-
να με το νέο Ευρωπαϊκό
Γενικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR,
που ετέθη σε εφαρμογή τον
Μάιο 2018, καθιερώνεται
ενιαίο νομικό πλαίσιο για
την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Για το
λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδι-
κασία πρόσληψης με την
οικειοθελή υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε
αυτή δικαιολογητικά προς
τον Φορέα, συνεπάγεται τη
συναίνεση του υποψηφίου
για τη συλλογή και επεξερ-
γασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που
τους αφορούν, καθώς και
για την ασφαλή διατήρησή
τους σε αρχείο (φυσικό ή
ψηφιακό) για συγκεκριμένο
σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι νόμιμες
διαδικασίες πρόσληψης. Οι
φορείς οφείλουν να προ-
στατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων

από τυχόν υποκλοπή προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η
ασφαλής επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι
διατηρούν το δικαίωμα
ανάκλησης της συναίνεσής
τους ανά πάσα στιγμή και
κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής
επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής της
είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκρ-
ιμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες �� Έντυπα –
Διαδικασίες �� Διαγωνι-
σμών Φορέων �� Μίσθ.
Έργου ΣΜΕ β) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι �� Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρ-
ομής: Πολίτες �� Έντυπα –
Διαδικασίες �� Διαγωνι-
σμών Φορέων �� Μίσθ.
Έργου ΣΜΕ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
της παρούσας ανακοίνω-
σης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»
με σήμανση έκδοσης «6-7-
2021», το οποίο περιλαμβά-
νει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής
και ιι) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό, εντυπο ασεπ
ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό
με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμο-
λογούμενα κριτήρια κατά-
ταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις.· Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκρ-
ιμένα μέσω της ίδιας διαδρ-
ομής που ακολούθησαν και
για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης, δηλα-
δή: Κεντρική σελίδα ��
Πολίτες �� Έντυπα – Διαδι-
κασίες �� Διαγωνισμών
Φορέων�� Μίσθ. Έργου
ΣΜΕ·

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
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11oo  ΤΤοουυρρννοουυάά
ΜΜππάάσσκκεεττ  33××33

σσττοονν  ΔΔήήμμοο
ΑΑχχααρρννώώνν

ΓΓιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσττηηνν  ππόόλληη
ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  θθαα  δδιιοορργγααννωωθθεείί
ττοουυρρννοουυάά,,  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα
ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  δδύύοο  γγήήππεεδδαα  ΕΕΝΝΙΙ--
ΙΙΟΟ  SSEESS  EELLIITTEE  FFIIBBAA  AAPPPPRROOVVEEDD
τταα  οοπποοίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν
σσττοουυςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς
ττοουυ  ΤΤόόκκυυοο  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο
ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  TToouurr  33XX33  ττηηςς  FFIIBBAA..

ΜΜααζζίί  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν
μμππαασσκκέέττεεςς  ααλλλλάά  κκααιι  2244άάρριιαα
χχρροοννόόμμεεττρραα  κκααθθώώςς  κκααιι
μμεεττααφφεερρόόμμεεννοοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί
ππίίνναακκεεςς,,  ώώσσττεε  ααννάά  ππάάσσαα  σσττιιγγμμήή  οοιι
σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  νναα  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττοο
σσκκοορρ..

ΤΤέέλλοοςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  θθαα  σσφφυυρρίίζζοουυνν
ααξξιιοολλοογγηημμέέννοοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  33××33  ώώσσττεε
ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  νναα  εείίννααιι
σσεε  πποολλύύ  υυψψηηλλόό  ββααθθμμόό..
ΦΦττιιάάξξττεε  λλοοιιππόόνν  ττώώρραα  κκααιι  εεσσεείίςς

ττηηνν  δδιικκιιάά  σσααςς  οομμάάδδαα,,  δδηηλλώώσσττεε
σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ππλλααττφφόόρρμμαα  κκααιι
εελλάάττεε  νναα  ααπποολλααύύσσττεε  δδύύοο  ηημμέέρρεεςς
ααγγώώννωωνν  εεννττεελλώώςς  δδωωρρεεάάνν..

ΣΣααςς  ΠΠεερριιμμέέννοουυμμεε!!

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

ΓΓιιαα  νναα  δδηηλλώώσσεεττεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή
σσααςς  ππααρραακκααλλοούύμμεε  σσυυμμππλληηρρώώσσττεε
τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  σσττηηνν

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ΦΦόόρρμμαα  ––  ΔΔεελλττίίοο
ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς

ΔΔιιοορργγάάννωωσσηη::
ΔΔηημμοοττιικκήή  ΦΦρροοννττίίδδαα  ΑΑχχααρρννώώνν,,

ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν

Αλλες τέσσερις προσθήκες
ο ΑΟ Ζωφριάς

Σε συνέχεια των προσθηκών που πραγματοποίησε
το εφετινό καλοκαίρι ο Αθλητικός Όμιλος Ζωφριάς, εν
όψει των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων, αποκτήθη-
καν και νέοι αλλά συνάμα ταλαντούχοι ποδοσφαιρι-
στές με σκοπό τη δημιουργία ενός “κορμού” και με
βάση πάντα τις εισηγήσεις του προπονητή μας.

Έτσι στο δυναμικό μας ανήκουν μεταξύ άλλων οι
Γιάννης Μπούρας, Γιάννης Μουστάκας και Γιώργος
Νίτσογλου.

Ο Γιάννης Μπούρας είναι κάτοικος της περιοχής
μας, είναι 18 ετών κι αγωνίζεται στον χώρο του κέν-
τρου. Στο παρελθόν έχει παίξει με τις εξής ομάδες:
Καματερό, AEK Futsal, Απόλλων Σμύρνης, Πανφαλ-
ηρικός και Ασπρόπυργος.

Ο Γιάννης Μουστάκας είναι 21 ετών κι επίσης
παίζει στο κέντρο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον
γειτονικό Αχαρναϊκό όπου έπαιξε τα περισσότερα χρό-
νια. Εχει περάσει επίσης από Ολυμπιακό Λιοσίων και
Φοίνικα Σελλίων (ομάδα της Κρήτης).

Ο Γιώργος Νίτσογλου είναι 17 ετών κι αγωνίζεται
ως αριστερό μπακ και στόπερ. Εχει παίξει σε Ο.Π.
Αιδηψού και πέρυσι στην Κ17 του Ιωνικού στο
αντίστοιχο πρωτάθλημα της Super League.

Γιώργο και Γιάννηδες καλώς ορίσατε στη μεγάλη
μας οικογένεια. Σας ευχόμαστε υγεία καθώς επίσης
αγωνιστική και προσωπική πρόοδο.

Άρης Ζώγκος! Ο 26χρονος ακραίος επιθετικός ήρθε
στην ομάδα μας για να της προσδώσει περαιτέρω ποι-
ότητα στη γραμμή κρούσης της. Πέρυσι αγωνιζόταν
στο πρωτάθλημα της 4ης κατηγορίας της Πολωνίας με
την ομάδα της MKS Χουραγκάν, ενώ πριν… ξενιτευ-
τεί, ο Άρης, φόρεσε τη φανέλα της Κ20 του Ατρομή-
του, του Θρίαμβου Χαϊδαρίου, του Αγίου Ιεροθέου,
του Μανδραϊκού και του Ήφαιστου Περιστερίου. Άρη
σε καλωσορίζουμε και σένα στην ποδοσφαιρική μας
οικογένεια. Σου ευχόμαστε πολλή υγεία και επιτυχίες
σε κάθε επίπεδο της ζωής σου.

Ά  ΑΝΔΡΩΝ 6Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 

Η ακαδημία Ελευσίνας
απέδρασε

από το Μπραχάμι

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. –ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΣ  66-75

Διαιτητές: Αν αστασίου , Γεράν ιος,
Καψαρίδης
Δεκάλεπτα: 22-18, 39-39, 48-51, 66-75

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης-Κεραμει-
δάς): Μπάλας 13(2), Φωστέρης 5(1),
Γιαν ν ακόπουλος , Ακρίβος 2, Δούβος
22, Κουκουβάκης, Ναυπλιώτης ,
Ραζής2, Καραγιάν ν ης 3(1), Γεωργίου 7,
Μαρόπουλος 12

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης ,
Ρόκας): Ηλιάδης 6(2), Γκουαλτιέρι 15(1),
Κον τούλης 6, Πολιτόπουλος 10,
Καπών ης 7(1), Χαρούν ι 14, Δούκας 11,
Αχ είμαστος  4, Βαμβακίδης 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η)

14/11/2022 20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΑΣ
14/11/2022 20.30 ΚΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
14/11/2022 19.45 ΚΛ ΝΕΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
14/11/2022 20.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΙΚΑΡΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΓΣ 14/11/2022 20.30 ΚΛ ΔΑΚ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΕ ΡΕΝΤΗ
14/11/2022 20.00 ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ14/11/2022 21.45 ΚΛ
ΑΛΙΜΟΥ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
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Με δράστη του Τσουτσάνη o Απόλ-
λωνας Ποντίων 1-0 την Ενωση

Για τον 1ο όμιλο και την πρώτη αγωνιστική της
3ης φάσης του κυπέλλου ΕΠΣΔΑ ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου επκράτησε στο γειτονικό
ντέρμπι της Ενωσης με 1-0.
Το τέρμα που έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του
Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσε στο 7′ ο Τσου-
τσάνης με σούτ.
Κορυφαίοι από τον Απόλλωνα ο τερματοφύλα-
κας Μαβίδης και Φραγκόπουλος ενώ από την
Ενωση ο Μακρίδης.

Διαιτητής Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί:Μανούρ-
ας Ν.-Καραγιάννης Π. Αποβλήθηκε στο 90+1 ο
Τσαγιάννης της Ενωσης για διαμαρτυρία.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ /ΔΟΞΑΣ(προ-
πονητής Κυριάκος Μίχας): Ανδριόλας, Τσιρικλός,
Δημακάκος, Βουρνάζος, Μπανούσης, Τύρπος,
Τσαγιάννης, Σερέπας, Τσάτσος, Μακρίδης, Ηλιό-
πουλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΊ: Αλμέιδα, Τσεβάς, BACI,
Μίχος, Κοντούλης, Τσούτι,Παρασχάκης, Φίλης,
SHENO.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπονητής Γιώργος
Αδάκτυλος): Μαβίδης, Ν. Παπαδόπουλος, Φραγ-
κόπουλος, Πετσίτης, Κομιώτης, Πουρουζίδης Δ,
Τσοτσάνης, Στυλίδης, Γκαβζίδης, Κουσίδης,
Αθανασιάδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Π.Παδόπουλος, Βασιλει-
άδης, Παιραχταρίδης, Ηλιάδης, Κουρούμα,
Κωσταράς, Πουλικίδης, Πουρουζίδης Ν.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

…Στο άλλο παιχνίδι του 3ου ομίλου Νέα Πέρα-
μος-ΑΟ Μίμας Μικρασιατική 1-1(Καραγιάννης-
Στρατάκης).

Οι αγώνες της Super League 2 το
Σαββατοκύριακο

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος της Super League 2,

Κυριακή 13/11 – 15:00

Βόρειος όμιλος

Νίκη Βόλου-Βέροια (Παρασκευή 11/11 – 15:00)
ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ (Παρασκευή 11/11 – 15:15) ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας-Μακεδονικός (12/11 – 15:00)
Διαγόρας-Αναγέννηση Καρδίτσας
Ηρακλής Λάρισας-Απόλλων Πόντου
Θεσπρωτός-Παναθηναϊκός Β
Αλμωπός Αριδαίας-Πανσερραϊκός (Δευτέρα
14/11 – 15:00)

Ρεπό: Ηρακλής.

Νότιος όμιλος

Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα (Σάββατο 12/11 –
13:45) ΕΡΤ3
ΑΕΚ Β-Ηλιούπολη (Σάββατο 12/11 – 15:00)
ΟΦ Ιεράπετρας-ΠΑΟ Ρουφ
Ηρόδοτος-Απόλλων Σμύρνης
Παναχαϊκή-Επισκοπή
Κηφισιά-Αιγάλεω (15:45) ΕΡΤ3
Προοδευτική-Athens Kallithea (Δευτέρα 14/11 –
15:15) ΕΡΤ3

Ρεπό: Χανιά

Μανδραϊκός Α.Ο: Επίσκεψη και 
επιθεώρηση στο γήπεδο

Επίσκεψη και επιθεώρηση των  έργων  στο Φράγ-
κειο Δημοτικό Γήπεδο Μάν δρας έκαν ε ο Δήμαρχ ος κ
Χρήστος Στάθης.

Συν οδευόταν  από τον   Πρόεδρο του Μαν δραϊκού
ΑΟ κ. Παπακων σταν τίν ου, τον  Πρόεδρο του Τ.Σ.
κ. Παπαιωάν ν ου και τον  Προϊστάμεν ο Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  κ. Αγγελάκο.

Το γήπεδο είν αι στην  τελική ευθεία για ν α ξεκιν ή-
σουν  οι αγών ες. Ο σχ εδιασμός του Δήμου προβλέ-
πει ότι οι παρεμβάσεις θα συν εχ ιστούν  έτσι ώστε
ν α παραδοθεί στη ν εολαία της πόλης έν α ακόμη
σημαν τικό αθλητικό κέν τρο.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η Πρόεδρος κα Ιωάν ν α Ρήγα και το Δ.Σ. του ΑΓΣ

ΒΥΖΑΣ ευχ αριστούν  θερμά τον
Δήμαρχ ο Μεγαρέων  κ. Γρηγόριο Σταμούλη αλλά και

τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων  που απο-

δέχ τηκαν  και εν έκριν αν  το αίτημα μας
για την   οικον ομική εν ίσχ υση της ιστορικής ομά-

δας της πόλης των  Μεγάρων .
Με την  αρωγή των  αιρετών  μας, των  χ ορηγών  μας

αλλά και του φίλαθλου κόσμου,
ξεκιν άμε το «ταξίδι» μας στην  Γ’ Εθν ική.

Εκ του Δ.Σ
Η Πρόεδρος Ιωάννα Ρήγα

Ο Γ. Γραμματέας Αντώνης Υψηλάντης

Πήρε Γιόσεφ Ροκού ο Ευκλείδης Μεγάρων

Ο Ευκλείδης Μεγάρων πραγματοποίησε  μια
σπουδαία μεταγραφή. Εκλεισε τον 22χρονο
αμυντικό χάφ Γιόσεφ Ρόκου. Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής προέρχεται από την ομάδα της
γειτονικής Νέας Περάμου ενώ έχει αγωνιστεί και
στον Βύζαντα Μεγάρων.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00

6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-

έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,

θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης: Πε-
τρέλαιο δίπλα στην εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Κυρία, στην  περιοχ ή της
Ελευσίν ας, άν εργη, αν αζητά 

απογευματιν ή εργασία σε γραφείο, ιατρείο,
διαγν ωστικό κέν τρο, υποδοχ ή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα 
λιαν ικής, φρον τιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικαν ικού

Κολλεγίου, Prof iciency , ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938
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