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A’ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Νίκη για τις γυναίκες του ΑΟΚ 

Πανελευσινιακού

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
Κ14 (2009) Κ16 (2007)

 
ΓΣ Μεγάρων νίκη ετός έδρας επί του 

Αετού Καλλιθέας

Α. Καμαρινάκης (ΟΛΕ): 
Θετική εξέλιξη για το λιμάνι
της Ελευσίνας το κέντρο

logistics στο Θριάσιο
Δήλωση Διευθύν ον τος Συμβούλου Ο.Λ.Ε. ΑΕ

για το Εμπορευματικό Κέν τρο 

««ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  ΑΑνναακκααιιννίίζζωω  
γγιιαα  ΝΝέέοουυςς»»::  1155%%  

εεππιιππλλέέοονν  εεππιιδδόόττηησσηη  γγιιαα
ΒΒίίλλιιαα  κκααιι  ΟΟιιννόόηη

Διευκρινίσεις και παράταση 
διαβούλευσης

σσεελλ..  1122--1133

Υποκλοπές:
Στη δημοσιότητα 

ο νέος νόμος για τις
παρακολουθήσεις

σσεελλ..  99

Παράδοση από τον
ΕΔΣΝΑ και τον 

Περιφερειάρχη 
Αττικής τριών

απορριμματοφόρων
συλλογής 

βιοαποβλήτων και
693 καφέ κάδων στον

Δήμο Φυλής

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Συνάντηση Νίκου Χατζητρακόσια με τους καθηγητές
Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής

σσεελλ..  66

Στις 26 Νοεμβρίου η 11η
«Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

στην Ελευσίνα
σσεελλ..  77

Μύδροι Μελετίου για την Αστυνόμευση:

«Επιτέλους, επανδρώστε το 
ΑΤ Ασπροπύργου»

Ξεχείλισε το ποτήρι η πρόσφατη αιματηρή συμπλοκή 
στο κέντρο του Ασπρόπυργου - Επιστολή στον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας, Αντιστράτηγο, κ. Κωνσταντίνο Σκούμα

σσεελλ..  22--44

ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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:Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιφιγέν εια,Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, 

Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα
Διεθν ής Ημέρα Αν εκτικότητας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία 

Ωρολογίου, 2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παπαγιαννοπούλου Κορίνα
Θριασίου Πεδίου 48, Μαγούλα, 2105559963

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος 

Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
Λαζάρου Σοφία Γ.

Κωνσταντινουπόλεως 305, 2102465208

«Επιτέλους, επανδρώστε με προσωπικό το
Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου» , ζητάει μετά
επιτάσεως ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου , με επιστολή του στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο, κ. Κων-
σταντίνο Σκούμα, με αφορμή την πρόσφατη
αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο του Ασπρόπυρ-
γου μετά βιαίου τραυματισμού Αστυνομικού
Οργάνου

Στην επιστολή διατυπώνει την έντονη διαμαρτ-
υρία της Δημοτικής Αρχής για την ελλιπή στε-
λέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Ασπροπύρ-
γου.

Η επιστολή αυτή, αποτελεί συνέχεια των προσωπικών
επαφών του Δημάρχου τόσο με τον αρμόδιο Υπουργό
όσο και με την Ελληνική Αστυνομία. Η ασφάλεια στην
εργασία και στην κοινωνική ζωή είναι δικαίωμα του κάθε
Ασπροπυργιώτη, του κάθε εργαζόμενου, του κάθε
επιχειρηματία μικρού και μεγάλου.

“Ευελπιστούμε, οι προτάσεις μας, οι διαπιστώσεις μας
και τα δίκαια αιτήματά μας να γίνουν επιτέλους αποδεκ-
τά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την
Ελληνική Αστυνομία.”, σημειώνεται μεταξύ άλλων στην
επιστολή

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής με αφορμή την
οποία διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Δεκάδες αλλοδαποί το βράδυ της 6ης/11ου με αρκε-
τούς να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ άρχισαν να
προκαλούν επεισόδια στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Είχε προηγηθεί επεισόδιο έξω από το γήπεδο του
Ασπροπύργου ανάμεσα σε Ινδούς και Πακιστανούς και
εκτιμάται πως ό,τι ακολούθησε στο κέντρο της πόλης
ήταν η συνέχεια από το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Ο τραυματισμός για τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ δεν είναι
σοβαρός καθώς φορούσε εκτός από την υπηρεσιακή
στολή, ισοθερμικό και το μαχαίρι έπεσε επίσης και πάνω
στο ιμάντα τη θήκης του όπλου που είχε στο πόδι δεν
προκάλεσε σοβαρό τραύμα.

Οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες ανάμεσά τους
και ο άνδρας που επιτέθηκε στον αστυνομικό συνελήφ-
θησαν καθώς είχαν πάνω τους μαχαίρια, καδρόνια,
σπασμένα μπουκάλια και δεν διέθεταν έγγραφα παρα-
μονής στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που καταστήματα
ήταν ανοιχτά με θαμώνες, υπαλλήλους και κατοίκους να
κρύβονται ώστε να μην τραυματιστούς από όσα συνέβαι-
ναν.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε τηλεφώνημα στο 100 για
εισβολη ληστών σε σπίτι σε κοντινή απόσταση από τον
τόπο των επεισοδίων. Και εκεί προσέτρεξαν άμεσα
αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο Προϊστάμενος της ΔΙΑΣ
Δυτικής Αττικής με την ομάδα 513 εντόπισαν τρία άτομα
τα οποία έκαναν διάρρηξη, τους συνέλαβαν και τους
οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κλήθηκε το 100 και έφτασαν αρχικά αστυνομικοί της
ομάδας ΔΙΑΣ. Κάποιοι από τους νεαρούς οι οποίοι κατά-
γονται από το Πακιστάν επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.
Ένας εξ αυτών μάλιστα τραυμάτισε αστυνομικό στον μηρό
με ένα κουζινομάχαιρο. Εκεί έφτασαν ενισχύσεις από
πάρα πολλές υπηρεσίες και προσήχθησαν στο τμήμα
περίπου 30 άτομα.

Η επιστολή του Νίκου Μελετίου
Θέμα: Επί της πρόσφατης αιματηρής συμπλοκής στο

κέντρο του Ασπροπύργου, μετά βιαίου τραυματισμού
Αστυνομικού Οργάνου

Αξιότιμε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτ-
ηγε κ. Κωνσταντίνε Σκούμα,

Κατά την σχετικά πρόσφατη επίσκεψη μου στο γραφ-
είο σας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχατε
αντιτείνει στις προτάσεις μου για περαιτέρω στελέχωση
του ΑΤ Ασπροπύργου, πως παρότι ενδέχεται τα Τμήμα-
τα του Ασπροπύργου να μην διαθέτουν την οργανική
δύναμη που πρέπει, πλήθος αστυνομικών ομάδων
δρουν στην περιοχή, και πως παραβατικότητα και
εγκληματικότητα, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές,
παρουσιάζουν ύφεση κατά 30 %.

Μύδροι Μελετίου για την Αστυνόμευση:

«Επιτέλους, επανδρώστε το 
ΑΤ Ασπροπύργου»

Ξεχείλισε το ποτήρι η πρόσφατη αιματηρή συμπλοκή 
στο κέντρο του Ασπρόπυργου - Επιστολή στον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας, Αντιστράτηγο, κ. Κωνσταντίνο Σκούμα

Συνέχεια στη σελ. 4
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ΤΤρρααγγιικκόό  ττρροοχχααίίοο  σσττηη
ΛΛεεωωφφόόρροο  ΑΑθθηηννώώνν  

ΦΦοορρττηηγγόό  ππααρρέέσσυυρρεε
ππεεζζόό  κκααιι  ττοονν  σσκκόόττωωσσεε

Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε
στους δρόμους της Αθήνας, καθώς το βράδυ της
Δευτέρας (14/11) φορτηγό παρέσυρε πεζό στο
Περιστέρι.

Όλα έγιναν στις 20:15 στη λεωφόρο Αθηνών,
στο ρεύμα προς Χαϊδάρι στο ύψος της ΒΙΑΜΑΞ.

Φορτηγό που οδηγούσε Ελληνίδα, παρέσυρε
29χρονο αλλοδαπό που επιχειρούσε να περάσει
το δρόμο και τον σκότωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πεζός ήταν εκτός
διάβασης, ενώ προανάκριση για το τροχαίο
διενεργεί η Τροχαία.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, φορτηγάκι κάτω
από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε και σκότωσε
στον Κηφισό, στο ύψος των ΙΚΕΑ, έναν
ηλικιωμένο.

Με αφορμή την ψήφιση του
νομοσχεδίου από την Ολομέλεια
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για
την «Ανάπτυξη Εμπορευματικού
Κέντρου Θριασίου Πεδίου», ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ, Απόστολος Καμαρινάκης,
δήλωσε:

“Χαιρετίζουμε την θετική εξέλιξη
για το αναπτυξιακό έργο στο Θριά-
σιο Πεδίο, όπου δημιουργείται το
πρώτο 

ολοκληρωμένο και  σύγχρονο
εμπορευματικό κέντρο συνδυασμέ-
νων μεταφορών.

Στο πλαίσιο των δικτύων μεταφο-
ράς, οι λιμενικές υπηρεσίες του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ αναμένουν φορτία από
το Θριάσιο ώστε να εξυπηρετηθούν
άμεσα οι ανάγκες της αγοράς μέσω
του κεντρικού εμπορικού Λιμένα
Ελευσίνας, ο οποίος είναι  το
φυσικό επίνειο του Θριασίου
Πεδίου και  δραστηριοποιείται
συμπληρωματικά με τον Πειραιά”.

Α. Καμαρινάκης (ΟΛΕ): Θετική εξέλιξη για το λιμάνι της 
Ελευσίνας το κέντρο logistics στο Θριάσιο

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Ε. ΑΕ για το
Εμπορευματικό Κέντρο Συνδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο

««ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  ΑΑνναακκααιιννίίζζωω  γγιιαα  ΝΝέέοουυςς»»::  1155%%  εεππιιππλλέέοονν
εεππιιδδόόττηησσηη  γγιιαα  ΒΒίίλλιιαα  κκααιι  ΟΟιιννόόηη

Διευκρινίσεις και παράταση διαβούλευσης

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ανακοινώνει τη δημοσίευση των δημο-
τικών κοινοτήτων που δικαιούνται την
επιπλέον επιδότηση 15% για το Πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»,
από 18 έως 39 ετών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην επιπ-

λέον επιδότηση 15% συμπεριλαμβάνον-
ται οι δημοτικές κοινότητες της Οινόης και 

των Βιλίων του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Η  ενίσχυση αυτή δίνεται σε ωφελούμενο-
υς οι οποίοι διαβιούν σε δήμους ή δημοτι-
κές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000
κατοίκων.
Επίσης, ανακοινώνεται η παράταση της

διαβούλευσης του Προγράμματος «Εξοι-
κονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» μέχρι και
την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.



Όπως διερευνήσαμε το θέμα, με τους Αντιδημάρχους, τους Προϊσταμένους  των Διευθύνσεων, και τους επιστημο-
νικούς μας συνεργάτες, σε αυτές τις πτωτικές στατιστικές  θα έπρεπε να εντάξουμε και τις μη-εγγεγραμμένες περι-
πτώσεις, όπου οι πολίτες δεν μπαίνουν καν στον κόπο να καλέσουν την Αστυνομία, πλέον, γιατί ο θεσμός, η Δύναμη
ή η Υπηρεσία – όπως με λύπη μου διαπιστώνω – έχει απαξιωθεί στην κοινή  συνείδηση. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολίτες, επιχειρήσεις, εργάτες, να απευθύνονται καθημερινά στις Υπηρεσίες μας – αφού
η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πιο κοντά στον πολίτη δημόσια Αρχή – με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπο-
στηριχθούν τα αιτήματα τους για ασφάλεια στο σπίτι, στη γειτονιά, στη δουλειά, αφού τέτοια αρμοδιότητα, εκ του
Νόμου, δεν έχουμε !

Προσωπικά, δεν παύω να εκτιμώ τις άοκνες, ανιδιοτελείς και με αυταπάρνηση προσπάθειες των στελεχών της
Ελληνικής Αστυνομίας, απέναντι στο έγκλημα, την κάθε μορφής παραβατικότητα, και να την αντικοινωνική συμπερ-
ιφορά ! Όμως, πώς να το κάνουμε (;) χρειαζόμαστε στο A.T. Ασπροπύργου επιπλέον προσωπικό !!!

Υπηρετώ, συνολικά, 30 χρόνια την Αυτοδιοίκηση και ειδικά τα τελευταία 16 χρόνια, ως Δήμαρχος της πόλης,
γνωρίζω πολύ καλά τις ιδιαίτερες ανάγκες αστυνόμευσης του Ασπροπύργου. Ακόμη, η εμπειρία μου στο Δ.Σ. και
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  καθώς και η ιδιότητα μου ως τακτικός εκπρό-
σωπος  της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Πόλεων & Τοπικών Αρχών (UCLG), μου έδωσε την δυνατότ-
ητα να απορροφήσω διεθνή εμπειρία για την  «ανθεκτικότητα των πόλεων», όσον αφορά τη Δημόσια Ασφάλεια τους.
Δεν είναι μόνο οι βιομηχανικές υποδομές που πρέπει να διαφυλαχτούν στην πόλη μας, δεν είναι μόνο οι πολίτες
και τα σπίτια τους, μα και το κοινό αίσθημα της Δημόσιας Ασφάλειας ! 

Ανθεκτικές πόλεις είναι μονάχα οι πόλεις που παρουσιάζουν επαρκή αστυνόμευση, και προστατεύονται σε όλα τα
επίπεδα, τόσο σε στάδιο πρόληψης όσο και καταστολής. Σε μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη, όπως ο Ασπρόπυργος,
λοιπόν, με τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα και ισόποση προσφορά στο εθνικό εισόδημα δεν νοείται να μην
υπάρχει ασφάλεια, κοινωνική ηρεμία, και επιχειρηματική ειρήνη.

Θα επιμείνετε λοιπόν, στο ότι η περιοχή είναι ασφαλής; Το γεγονός να αυξηθεί η Αστυνομική παρουσία ώστε να
δρα αποτρεπτικά δεν θα το εξετάσετε και πάλι; Θα επιμείνετε πάλι στις στατιστικές που είχατε παρουσιάσει στην αντι-
προσωπεία του Δήμου Ασπροπύργου, στο γραφείο σας, ενώ αυτή τη στιγμή στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. αναρρώνει από
μαχαιριά στο πόδι; Αν ο αυτουργός, ο θύτης, δεν δίστασε να μαχαιρώσει αστυνομικό, τι θα έκανε αν μπροστά του
βρισκόταν ένας απλός πολίτης; Καταλαβαίνω την υπηρεσιακή πίεση, την στένωση των πόρων, αλλά πρέπει να ξανα-
κοιτάξουμε το ζήτημα άμεσα !!!!

Παραμένω στη διάθεσή σας για μία ακόμα συνάντηση των στελεχών της Δημοτικής μας Αρχής, αιρετών και επι-
στημονικών συνεργατών, με το επιτελείο σας, έτσι ώστε να εξετάσουμε άμεσα την επάνδρωση του ΑΤ Ασπροπύρ-
γου με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Φρονώ πως με τον τρόπο αυτό Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ελληνική Αστυνομία, θα υπηρετήσουν με μέθοδο, συντο-
νισμό και συνεργασία, την Ασφάλεια του Πολίτη, την ειρηνική συνύπαρξη των πληθυσμών – στην πολυπολιτισμική
αυτή κοινωνία που ζούμε – επιτρέποντας τις χιλιάδες επιχειρήσεις να λειτουργούν σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον
και τους εργαζόμενους σε αυτές να παράγουν  απρόσκοπτα προσωπικό και δημόσιο πλούτο.
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  και ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Κοινωνικών
Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς
ενημερώνουν ότι, οι Κοινωνι-
κές Δομές του Δήμου, ως
φορέας υλοποίησης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Επισιτι-
στικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το «Ταμείο Ευρ-
ωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους» ΤΕΒΑ, θα πραγματο-
ποιήσουν διανομή τροφίμων
και  ειδών πρώτης ανάγκης
στους δικαιούχους του Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των προϊόντων
θα πραγματοποιηθεί από την
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
έως και την Τρίτη 22 Νοεμ-
βρίου, στο παλαιό κτίριο των
Κοινωνικών Δομών, Μπο-
υμπουλίνας 26. 

Οι  ωφελούμενοι  του προ-
γράμματος θα ειδοποιηθούν με

μήνυμα για την ακριβή ώρα παρ
αλαβής των προϊόντων, προς

αποφυγή συνωστισμού.
Παρακαλούνται όλοι οι ωφε-

λούμενοι να φέρουν μαζί τους
τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ και την ταυ-
τότητά τους ή με εξουσιοδότηση
σε περίπτωση που προσέλθει
άλλος να παραλάβει τα προϊόντα.  

Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ,
από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου

Από Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022  έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 

«Η κρίση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και το δίκαιο

 της θάλασσας»

–Ομιλία στο Δημαρχείο Μεγάρων 

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6
μ.μ., στο Δημαρχείο Μεγάρων στην αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε
εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μεγα-
ρέων, θα λάβει χώρα ομιλία του κ. Πολύκαρ-
που Αδαμίδη, νομικού του Χάρβαρντ με θέμα:
«Η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το
δίκαιο της θάλασσας».

O Πολύκαρπος Αδαμίδης, γεννήθηκε στην
Κατερίνη την 01/12/1971, όπου και ολοκλήρ-
ωσε τον κύκλο των εγκύκλιων σπουδών του,
αριστεύσας και πρωτεύσας. Εισήχθη με την
πρώτη κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στη
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1989, από
όπου και αποφοίτησε πρώτος τον Ιούλιο του
1993, με βαθμό πτυχίου 9,58 δίνοντας τον
όρκο της Σχολής.

Ως υπότροφος πραγματοποίησε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή του
Χάρβαρντ, από όπου και αποφοίτησε το
1995. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία
ως δόκιμος και σήμερα είναι έφεδρος λοχαγός
Υλικού Πολέμου. 

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο
Αριστοτέλειο, στη θεματική του Δικαίου του
Ανταγωνισμού, ως μεταπτυχιακός υπότροφος
του ΙΚΥ, κατόπιν εξετάσεων.

Αν ο αυτουργός, ο θύτης, δεν δίστασε να μαχαιρώσει αστυνομικό,Αν ο αυτουργός, ο θύτης, δεν δίστασε να μαχαιρώσει αστυνομικό,
τι θα έκανε αν μπροστά του  βρισκόταν ένας απλός πολίτης; τι θα έκανε αν μπροστά του  βρισκόταν ένας απλός πολίτης; 

Καταλαβαίνω την υπηρεσιακή πίεση, την στένωση των πόρων, αλλάΚαταλαβαίνω την υπηρεσιακή πίεση, την στένωση των πόρων, αλλά
πρέπει να ξανακοιτάξουμε το ζήτημα άμεσα !!!!πρέπει να ξανακοιτάξουμε το ζήτημα άμεσα !!!!

Μπ. Καραθάνος: Είμαστε πολύ
κοντά στη δημιουργία Παιδιατρικού

Νοσοκομείου στη Δυτική Αττική

«Είναι ένα όνειρο όλων των
πολιτών της περιοχής» 

Ο Μπάμπης Καραθάν ος, Σύμβουλος του Υπουργού
Υγείας και Αν απληρωτής Βουλευτής Δυτικής Αθήν ας,
αν αφέρθηκε στο αίτημα δημιουργίας Παιδιατρικού
Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής σε πρόσφατη συν έν τε-
υξη του
«Είν αι πράγματι έν α μεγάλο πρόβλημα, το έχ ω θέσει
από τις προηγούμεν ες εκλογές. Υπάρχ ει ο χ ώρος στο
”Αγία Βαρβάρα” που υπολειτουργεί, λειτουργεί ως εξω-
τερικά ιατρεία της Νίκαιας. Είν αι χ ώρος 60 στρεμμά-
των  με πάρα πολλά κτήρια που έχ ουν  αν ακαιν ιστεί.
Ήδη συζητιέται στο Υπουργείο Υγείας και υπάρχ ει
θετική απόφαση. Η παν δημία μας έφερε λίγο πίσω
γιατί δεν  μπορούσαμε ν α προτάξουμε έν α τόσο μεγά-
λο έργο. Τώρα που τελειών ουμε με την  παν δημία
είν αι έν α όν ειρο όλων  των  πολιτών  της Δυτικής Αττι-
κής. Είν αι έν α όν ειρό μου».
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Παράδοση από τον ΕΔΣΝΑ και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,  τριών 
απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 693 καφέ κάδων στον Δήμο Φυλής

Σ
το πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος
ενίσχυσης των Δήμων

της Αττικής με την παραχώρηση
δωρεάν εξοπλισμού για τη
χωριστή συλλογή των βιοαποβ-
λήτων, παραδόθηκαν σήμερα
στο Δήμο Φυλής τρία (3) νέα
απορριμματοφόρων συλλογής
βιοαποβλήτων και 693 καφέ
κάδοι.

Αποτελούν τμήμα του αναγ-
καίου εξοπλισμού που απαι-
τείται για να προχωρήσει στην
Αττική το πρόγραμμα χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων, που
θα εκτρέψει χιλιάδες τόνους
απορριμμάτων από την ταφή
στο ΧΥΤΑ Φυλής .

Με τον εξοπλισμό που παρ-
αχωρεί δωρεάν ο ΕΔΣΝΑ, θα
μπορέσουν ο Δήμος Φυλής και
οι υπόλοιποι Δήμοι της Αττικής
να υλοποιήσουν το σχεδιασμό
του ΕΔΣΝΑ, που έχει θέσει ως
προτεραιότητα να βάλει τον
καφέ κάδο στη ζωή των
πολιτών της Αττικής. 

Η προμήθεια και δωρεάν δια-
νομή σύγχρονου εξοπλισμού
ανακύκλωσης αποτελεί ένα από
τα επτά βασικά βήματα προκει-

μένου να αντιμετωπιστεί το
«τέρας των σκουπιδιών» και να
δώσουμε αξία στα σκουπίδια
μας, όπως επισήμανε ο Περιφ-
ερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Την παράδοση του εξοπλι-
σμού στον Δήμαρχο Φυλής Χρ.
Παππού πραγματοποίησε ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, συνοδευόμενος από
τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτι-
κής Προστασίας και Περιβάλ-
λοντος και Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ Β.
Κόκκαλη , τον Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής  Λ.
Κοσμόπουλο.

Παρόντες στην παράδοση
από πλευράς Δήμου Φυλής
ήταν οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότ-
ητας Μ. Οικονομάκης, Ζεφ-
υρίου, Γ. Μαυροειδάκος και
Τεχνικών Έργων Θ. Σχίζας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης παραδίδοντας τον
εξοπλισμό, εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την πρόοδο στη
διαδικασία διανομής και την
άριστη συνεργασία με τον δήμο
Φυλής, επισημαίνοντας:

“Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμα-
στε εδώ, στο δήμο Φυλής με
έναν δήμαρχο που έχει αλλάξει

την πόλη, έχει δείξει μεγάλη
φροντίδα για τον Δήμο του αλλά
και ιδιαίτερη μέριμνα για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων
με τη δική του δυναμική, τον
Χρήστο Παππού. Παραδώσαμε
τρία υπερσύγχρονα απορριμ-
ματοφόρα για τη μεταφορά και
τη διαχείριση των αποβλήτων
της πόλης αλλά και 693 κάδους
μικρούς και μεγάλους, όπως
επίσης και εδαφοβελτιωτικό, το
οποίο είναι το προϊόν που
προκύπτει από τη συλλογή βιο-
αποβλήτων.  Με ικανοποίηση
παρατηρούμε ότι βήμα βήμα,
γίνεται πραγματικότητα η ανά-
πτυξη μιας ισχυρής αλυσίδας
για να καταστήσουμε την Αττική
Πρώτη Πράσινη Περιφέρεια της
χώρας.  Η παρουσία μας εδώ
σήμερα στη Φυλή έχει επιπλέον
βαρύτητα, καθώς πρόκειται για
την περιοχή η οποία «βάζει
πλάτη» για όλη την Αττική,
καθώς εδώ γίνεται η διαχείριση
των σύμμεικτων σκουπιδιών.
Με σταθερά βήματα και με
ισχυρές συνεργασίες πρώτου
και δεύτερου βαθμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα φτάσουμε στο
σημείο, όχι μόνο να μην

θάβονται σύμμεικτα σκουπίδια,
αλλά ουσιαστικά να εκμηδενι-
στούν τα σκουπίδια που θα
καταλήγουν στους χώρους
ταφής. Αυτό είναι το όραμά μας
το οποίο μοιραζόμαστε με τη
δημοτική αρχή του Χρήστου
Παππού εδώ και πολλά χρόνια
και πιστεύω ότι με τη δυναμική
η οποία υπάρχει, θα το πετύχο-
υμε”.

Από την πλευρά του, ο Δήμα-
ρχος Φυλής και μέλος της Ε.Ε.
του ΕΔΣΝΑ Χρ. Παππούς
δήλωσε:“Ευχαριστώ τον Περιφ-
ερειάρχη Αττικής το Γιώργο 

Πατούλη, παλιό συνάδελφο
από το 2007 στην τοπική αυτο-
διοίκηση. Είμαστε εδώ και
βάζουμε τις βάσεις για μία καθ-
αρή πόλη, για μία πράσινη
πόλη και μία πράσινη Περιφέρ-
εια Αττικής. Είμαι σίγουρος ότι
θα τα καταφέρουμε. Στο μέλλον
θα κάνουμε κι άλλες δράσεις.
Ήδη ξεκινήσαμε με τις πρώτες
δράσεις και με την ανάπλαση
της χωματερής στη Φυλή και με
τα φωτοβολταϊκά που κατασκε-
υάζουμε και έχουμε σαν στόχο
και σκοπό ο δήμος Φυλής να
γίνει ο πράσινος Δήμος της
Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ
πολύ”.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτι-
κής Προστασίας και Περιβάλ-
λοντος και Πρόεδρος του
ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης δήλωσε:

«Μετά τη μετατροπή του
ΕΜΑΚ Λιοσίων σε πράσινο
εργοστάσιο, ο ΕΔΣΝΑ αφήνει
ακόμη ένα ισχυρό αποτύπωμα
στο Δήμο Φυλής, με την δωρε-
άν παράδοση των νέων απο-
ρριμματοφόρων για τη συλλογή
των βιοαποβλήτων και τους
καφέ κάδους. Σύντομα, στο
Δήμο Φυλής θα παραδοθεί και
σύγχρονος εξοπλισμός για την
προώθηση της ανακύκλωσης.
Υλοποιούμε με συνέπεια κι
ευθύνη ένα ολοκληρωμένο στρ-
ατηγικό σχέδιο για να διασφ-
αλίσουμε ένα καλύτερο και πιο
πράσινο μέλλον, στους κατοίκο-
υς του Λεκανοπεδίου».

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
- Αφιέρωμα στον Μίκη 

Θεοδωράκη στις 19/11/2022

Φ
έτος, με αφορμή τη συμπλήρωση εν ός έτους
από το θάν ατο του Μίκη Θεοδωράκη, αποφ-
ασίσαμε, αν τί της καθιερωμέν ης γιορτής για

το Πολυτεχ ν είο, ν α οργαν ώσουμε μια εκδήλωση -
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του μεγάλου μας
συν θέτη.

Μετά από πρόταση του κύριου Μουσικού,
Δημήτρη Αν δρών η, δημιουργήσαμε μια Χορωδία,
αποτελούμεν η από εκπαιδευτικούς του σχ ολείου
μας και αμέσως ξεκιν ήσαμε τις πρόβες.

Τα κείμεν α έχ ουν  αν αλάβει οι κυρίες Βούλα Παπα-
ν ικολάου και Τόν ια Μαν τζώρου με τα παιδιά της ΣΤ
τάξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της
Πέμπτης, 17 Νοεμβρίου 2022 για τα παιδιά του σχ ο-
λείου μας εν ώ θα επαν αληφθεί το Σάββατο, 19
Νοεμβρίου 2022, στις 6.30 το απόγευμα για τους
γον είς του σχ ολείου μας και όποιον  άλλο θελήσει ν α
έρθει.

Ήδη, λοιπόν , εδώ και δύο εβδομάδες, μετά το
πέρας των  μαθημάτων  και καθημεριν ά στο σχ ολείο
μας αν τηχ ούν  τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη,
που προετοιμάζουμε για την  εκδήλωση και αν υπο-
μον ούμε ν α τα μοιραστούμε μαζί σας.

Σας περιμέν ουμε!

… όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφοί -
όπου και να θολώνει ο νου σας - τραγουδάτε Μίκη

Θεοδωράκη.Γιατί το τραγούδι του Θεοδωράκη 
είναι σημείο αναφοράς. 

Είναι ένας κορμός δέντρου, για να πιαστείς και να
παλέψεις με τα κύματα, στη φουρτούνα. 

Είναι ένας ύμνος στη ζωή, στον αγώνα, στην
αγάπη, σε πράγματα αιώνια και ακατάλυτα. 

Είναι μια παρηγοριά και μια ελπίδα.

Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μια ακόμα σημαντική εκπαιδευτική
πρωτοβουλία ανέλαβε ο Πρόεδρος
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-

τροπής Νίκος Χατζητρακόσιας. 
Ενεργώντας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμ-

ματισμού του, πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 14
Νοεμβρίου 2022, συνάντηση με τους υπεύθυνους
καθηγητές των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτύπωση των
φετινών αναγκών των Εργαστηρίων σε αναλώσι-
μα υλικά, εξοπλισμό και υποδομές, για την εύρ-
υθμη λειτουργία τους, ώστε να καλυφθούν από
τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία του Νίκου Χατζητρακόσια,
που έτυχε της απόλυτης αποδοχής και επιδοκι-
μασίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-
κής και των αρμόδιων εκπαιδευτικών, ήρθε να
καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί από τη
συνταξιοδότηση του αρμόδιου συντονιστή του 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΦΕ), χωρίς, επί του παρόντος, να έχει οριστεί
αντικαταστάτης του από το Υπουργείο Παιδείας,
για τη τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας, μιλώντας την ίδια
γλώσσα με τους καθηγητές, καθώς και ο ίδιος
είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ, τόνισε ότι είναι
απόλυτη προτεραιότητα να υποστηριχθούν τα
μαθήματα των φυσικών επιστημών, με εργαστηρ-
ιακές ασκήσεις, ώστε να γίνονται υπό τις καλύτε-
ρες συνθήκες και να αποκτούν οι μαθητές ολοκ-
ληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση. 

Συμφωνήθηκε, να υποβληθούν, στο αμέσως
προσεχές χρονικό διάστημα , από τους Διευθυντές
των Γυμνασίων – Λυκείων, οι σχετικές ανάγκες
των Εργαστηρίων, τις οποίες η Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή δεσμεύτηκε να καλύψει, κάνον-
τας, διαρκώς, πράξη την προτεραιότητα που δίνει
ο Δήμος Φυλής και ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
στα θέματα της Παιδείας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Συνάντηση Νίκου Χατζητρακόσια με τους
καθηγητές Φυσικών Επιστημών των

Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής
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Τ
ην 11η «Ημέρα Καριέρ-
ας» διοργανώνει  η
Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

στην Ελευσίνα το Σάββατο 26 Νοεμ-
βρίου 2022, από τις 10:00 έως τις
18:00, στο X-Bowling Art 

Center (Χαριλάου 12, Ελευσίνα
192 00), με την συμμετοχή 42
επιχειρήσεων με περισσότερες
από 500 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι
δωρεάν για όλους και η δήλωση
ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκε-

ται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.eventora.com/el /Ev

ents/imera-karieras-dypa-elefsina

Στόχος των «Ημερών Καριέρας»
της ΔΥΠΑ είναι  να δώσουν τη
δυνατότητα σε όσους αναζητούν
εργασία να συνομιλήσουν απευθ-
είας με εκπροσώπους εταιρειών
που αναζητούν το κατάλληλο προ-
σωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και
επιπέδων εξειδίκευσης, χωρίς
προκαθορισμένο ραντεβού.

Επίσης, στελέχη της Μονάδας
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγά-
λων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ),
καθώς και εργασιακοί σύμβουλοι
της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφο-
ρίες για τις δράσεις και τα προ-
γράμματά της.

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτε-
λούν μέρος των δράσεων και
εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ για την
άμεση και αποτελεσματική σύζευξη
της προσφοράς και της ζήτησης
στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε για τη ΜΕΜΜΕ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.dypa.gov.gr/memm
e

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο
www.dypa.gov.gr

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από
την «2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Στις 26 Νοεμβρίου η 11η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Ελευσίνα
Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την «2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
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ΜΜυυσσττήήρριιοο__5566    33ηη  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  22003300  
Η διεθνής συνάντηση για τους επαγγελματίες του Πολιτισμού στην ΕλευσίναΗ διεθνής συνάντηση για τους επαγγελματίες του Πολιτισμού στην Ελευσίνα

4 μέρες | 53 ομιλητές | 13 ομάδες εργασίας | 13 καλλιτεχνικά έργα και δράσεις δικτύωσης

Το Μυστήριο_56 3η Συνάντηση
Πολιτισμός 2030 στην τρίτη του
διοργάνωση εστίασε σε τρεις
θεμελιώδεις άξονες: στην αποστολή
των καλλιτεχνικών έργων και των
πολιτιστικών οργανισμών, στις
αξίες που καθοδηγούν τις πρακτικές
τους και στην ευημερία των
κοινοτήτων στις οποίες
αναπτύσσονται. Στοχεύοντας στην
ανάδειξη των τρόπων σύνδεσης της
σύγχρονης τέχνης με την
καθημερινότητα μιας πόλης και των
κοινοτήτων της, το πρόγραμμα της
δράσης αναπτύχθηκε γύρω από τα
θέματα της καλλιτεχνικής
ιθαγένειας (artistic citizenship), της
κοινωνικής τέχνης (art of sociability)
και της πολιτιστικής ανάπτυξης των
πόλεων και των κοινοτήτων.

Το Μυστήριο_56 3η Συνάντηση
Πολιτισμός 2030 κατόρθωσε να
δημιουργήσει καταρχάς έναν φυσικό
χώρο συνάντησης για Έλληνες και
ξένους επαγγελματίες του
πολιτιστικού χώρου από το Λίβανο,
την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την
Τσεχία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία,
την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σερβία,
τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Δανία,
εκπροσώπους ευρωπαϊκών
φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς
διαχειριστές, θεωρητικούς,
θεσμικούς φορείς από Δήμους της
Αττικής, την Περιφέρεια, καθώς και
για όσους πολίτες ενδιαφέρονται
για την πολιτιστική ανάπτυξη της
περιφέρειας, τις τέχνες και τον
πολιτισμό.

Τη Συνάντηση τίμησαν με την
παρουσία τους οι: Αργύρης
Οικονόμου Δήμαρχος Ελευσίνας,

Ανδρέας Βύρας Δήμαρχος
Λάρνακας, Βαγγέλης Ντηνιακός
Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Αλέξανδρος
Πνευματικός τ.Δήμαρχος Κορινθίων,
Φωκίων Ζαΐμης
Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Φώτης Τατάκης
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Δήμου Ελευσίνας,
Δημήτρης Παπαγιάνναρος
Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων και
Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου
Ελευσίνας, Λάζαρος Ασλανίδης
Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου
Βέροιας, Μάνος Κιτσέλλης
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτικής
Προστασίας, Τουρισμού &
Οικολογίας Δήμου Καισαριανής,
Παναγιώτης Σάπκας Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου
Λαρισαίων, Καλλιόπη Παπαγγελή
Προϊσταμένη του Τμήματος
Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής,
Απόστολος Καμαρινάκης
Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού
Λιμένα Ελευσίνας, Σοφία Αδάμ
Αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας
(ΚΕΔΕ), Ανδρέας Νεφελούδης
τ.Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης Λαυρίου, Κατερίνα
Γρηγοριάδου Γενική Διευθύντρια
Κοινοφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Δήμου Βέροιας, Λίτσα Μπαφούνη
Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου
Πειραιά, Θοδωρής Γκόνης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, Κυριακή
Σπανού Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Θεσσαλικού Θεάτρου, Χάρης
Πεχλιβανίδης Καλλιτεχνικός
διευθυντής  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων,
Γιάννης Παρασκευόπουλος
τ.Καλλιτεχνικός Διευθυντής
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Σπύρος
Πίσυνος  Εκτελεστικός Διευθυντής
Λάρνακας 2030, Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
υποψήφιας πόλης, Γιώργος Σάρλης
Εκτελεστικός Διευθυντής Λάρισας
2021 ΠΠΕ  Υποψήφιας πόλης,
Aurelien Zouki Καλλιτεχνικός
Διευθυντής του Hammana Artist
House, Δηώ Καγγελάρη,
Διευθύντρια της δραματικής σχολής
του Εθνικού Θεάτρου, Henk Keizer τ.
Διευθυντής της Leeuwarden /
Friesland 2018 ΠΠΕ, Μilica Ilic
Συντονίστρια Reshape, Υπεύθυνη
Διαχείρισης & Επικοινωνίας του
IETM και καλλιτεχνική σύμβουλος
ONDA, Doreen Toutikian Ιδρύτρια
των Beirut Design Week, MENA
Design Research Center, Inge
Ceustermans, Διευθύντρια του The
Festival Academy, Ελλάδα
Eυαγγέλου, Καλλιτεχνική
Διευθύντρια του Buffer Fringe
Festival, Immie Jonkman, Εκτελεστική
διευθύντρια του Οργανισμού
Παρακαταθήκης LF2028, Bruno
Inacio, Επικεφαλής Πολιτισμού City
of Faro, Stefan Teisanu, Διευθυντής
του Cluj Cultural Centre, Γιάννης
Μοίρας Συντονιστής Φεστιβάλ
Αισχυλείων (1986-2000), Γιώργος
Σκιάνης Επιμελητής Εικαστικών
Εκθέσεων Φεστιβάλ Αισχυλείων,
καθώς και επικεφαλής δημόσιων
πολιτιστικών φορέων και
οργανισμών του πολιτισμού, της
επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας, εκπρόσωποι της

τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες,
πολιτιστικοί διαχειριστές κ.ά.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
παρουσίαση στον νεοσύστατο
«Ανοιχτό Χώρο» του έργου
περισσότερων από 17
μεμονωμένων καλλιτεχνών ή/και
των ομάδων τους, που
καταπιάνονται με έργα άρρηκτα
συνδεδεμένα με τις κοινότητες στις
οποίες δραστηριοποιούνται, τόσο σε
γειτονιές της Αθήνας, όσο και στην
περιφέρεια. 

Κρυφές αλλά πολύ
ενδιαφέρουσες όψεις της
Ελευσίνας αποκαλύφθηκαν μέσα
από έργα καλλιτεχνών και
συλλόγων της τοπικής κοινότητας,
όπως του Λαογραφικού Συλλόγου
Ελευσίνας «Το Αδράχτι», που
περιελάμβανε περιήγηση στο
αρβανίτικο παρελθόν της
Ελευσίνας και την παράσταση “Η
Λεμονιά”, του Συλλόγου
Μικρασιατών που μέσω της
συνεργασίας του με τη σκηνοθέτιδα
Γιολάντα Μαρκοπούλου στο πλαίσιο
της παράστασης Μυστήριο_13
Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία ταξίδεψε το
κοινό στην ιστορία του προσφυγικού
συνοικισμού της Ελευσίνας, το
Standing Wave των Culterra, μιας
ομάδας νέων δημιουργών και
δημιουργικών επαγγελματιών της
πόλης, που μετεξελίθηκαν από νέοι
εθελοντές της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας σε μια ομάδα νέων
δημιουργών της πόλης, των
Ελευσίνιων Μαρίας Καστάνη και
Παναγιώτη Γκιόκα, που
επιμελήθηκαν τον περίπατο οι
Φύλακες της Μνήμης, της
σχεδιάστριας μόδας Νικολέτας
Πανταζή, η οποία συνέδεσε τη
μυθολογία της Ελευσίνας με το
ένδυμα μέσα από μια ενδιαφέρουσα
περφόρμανς κ.ο.κ.. 

H Ντορίν Τουτικιάν παρουσίασε
το έργο που δημιούργησε κατά τη
διάρκεια του ευρωπαϊκού
προγράμματος RESHAPE, ένα
συμμετοχικό παιχνίδι με κάρτες,
προσκαλώντας τους συμμετέχοντες
να ξανασκεφτούν τον τρόπο που
λειτουργούν μέσα στον χώρο
εργασίας τους, στις συνεργασίες
τους και στην επαφή τους με άλλους
ανθρώπους.

Ο Αντώνης Βολανάκης έδωσε με
τους συμμετέχοντες ένα ραντεβού
στα τυφλά  σε ένα καλλιτεχνικό

εργαστήριο με βιωματικό
χαρακτήρα για τη δημιουργική
σύμπραξη ατόμων διαφορετικής
αφετηρίας που μοιράζονταν,
ωστόσο, τη θέληση για συν-έργεια.

Το θέμα της αποστολής των
πολιτιστικών οργανισμών βρέθηκε
στο επίκεντρο του εργαστηρίου της
Μαρίας Βλάχου, αναδεικνύοντας τη
δυσκολία που έχουν οι
επαγγελματίες του πολιτισμού να
περιγράψουν τα κίνητρα των
δράσεών τους, την αποστολή του
έργου τους, καθώς και των αξιών
που το διαπνέουν.

Με κεντρικό αφηγηματικό άξονα
το όραμα των περιβαλλοντικών
οργανώσεων της Ελευσίνας, και
οδηγό τον Χρήστο Χρηστάκη από
την κίνηση πολιτών ECOELEUSIS οι
συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον
όρμο της Βλύχας μέσα από τις
παραλιακές εγκαταστάσεις του
ΤΙΤΑΝ.

Η 3η  Συνάντηση Πολιτισμός 2030
ολοκληρώθηκε με Το Μυστήριο_2
Λόγια του Ρολογιού. Η πρωτότυπη
ηχητική περφόρμανς της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε
στο Ρολόι, το μνημειώδες τοπόσημο
της πόλης στον λόφο του
Αρχαιολογικού Χώρου της
Ελευσίνας, με τη Μαρία
Πρωτόπαππα να ερμηνεύει
μοναδικά τις “Ικέτιδες της
Ελευσίνας”, που περιελάμβαναν
αποσπάσματα από τις “Ικέτιδες” του
Αισχύλου, μαρτυρίες γυναικών
προσφύγων του ‘22, καθώς και
πρωτότυπα κείμενα της Μαριάννας
Κάλμπαρη, που επιμελήθηκε τη
δράση σκηνοθετικά. 

Μετά από ένα εντατικό τριήμερο
καλλιτεχνικών εργαστηρίων και
ομάδων εργασίας που
ανατροφοδότησαν τις σκέψεις και τη
συζήτηση για τις σύγχρονες
καλλιτεχνικές πρακτικές
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς / ο υ σ ε ς ,
ομιλητές/τριες και καλλιτέχνες
επιχείρησαν μια συλλογική
αποτίμηση της δράσης Μυστήριο_56
3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030. 

Τα συμπεράσματα της
σημαντικής αυτής συνάντησης θα
ανακοινωθούν σύντομα μέσω της
ιστοσελίδας 2023eleusis.eu.

ΜΜ
εε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Μυστήριο_56  Συνάντηση Πολιτι-
σμός 2030 στην Ελευσίνα, από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου, ένα
σημαντικό πρόγραμμα παρακαταθήκης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστι-

κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Μια 4ήμερη συνάντηση αφιερωμένη στις Τέχνες και τον Πολιτισμό  υπό την

επιμέλεια της Κέλλυς Διαπούλη, με συζητήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις
καλλιτεχνικών έργων και εκδηλώσεις δικτύωσης, και τη συμμετοχή θεωρη-
τικών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατοίκων και
επισκεπτών της πόλης.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

5.682 5.682 
αστυνομικοί,αστυνομικοί,
«Αίαντες» &«Αίαντες» &

drones drones στο κέντροστο κέντρο
της Αθήνας της Αθήνας 

Σε φρούριο μετατρέπεται τοΣε φρούριο μετατρέπεται το
κέντρο της Αθήνας για τη φετικέντρο της Αθήνας για τη φετι--
νή επέτειο του Πολυτεχνείου.νή επέτειο του Πολυτεχνείου.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονόςΧαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι έχει ζητηθεί από όλες τιςότι έχει ζητηθεί από όλες τις
αστυνομικές υπηρεσίες να διααστυνομικές υπηρεσίες να δια--
τεθούν συνολικά 5.682 αστυνοτεθούν συνολικά 5.682 αστυνο--
μικοί, ενώ ο σχεδιασμός τηςμικοί, ενώ ο σχεδιασμός της
ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει ότι τα μέτραΕΛ.ΑΣ. προβλέπει ότι τα μέτρα
ασφαλείας θα έχουν τριήμερηασφαλείας θα έχουν τριήμερη
ισχύ για τον τριήμερο εορτασμό.ισχύ για τον τριήμερο εορτασμό.

Ειδικότερα, οι αστυνομικέςΕιδικότερα, οι αστυνομικές
δυνάμεις στην Αττική θα είναιδυνάμεις στην Αττική θα είναι
από σήμερα  σε επιφυλακήαπό σήμερα  σε επιφυλακή
καθώς ξεκινούν οι τριήμερεςκαθώς ξεκινούν οι τριήμερες
εκδηλώσεις, ενώ τα μέτρα ασφεκδηλώσεις, ενώ τα μέτρα ασφ--
αλείας θα ενισχυθούν την 17ηαλείας θα ενισχυθούν την 17η
Νοεμβρίου όταν και θα λάβειΝοεμβρίου όταν και θα λάβει
χώρα η καθιερωμένη πορείαχώρα η καθιερωμένη πορεία
στην αμερικάνικη πρεσβεία.στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στα Εξάρχεια θα βρίσκονταιΣτα Εξάρχεια θα βρίσκονται
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις,ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις,
διμοιρίες των ΜΑΤ, ομάδαδιμοιρίες των ΜΑΤ, ομάδα
Δράση, ΟΠΚΕ, οι οποίες θαΔράση, ΟΠΚΕ, οι οποίες θα
τοποθετηθούν περιμετρικά τουτοποθετηθούν περιμετρικά του
Πολυτεχνείου για να επέμβουνΠολυτεχνείου για να επέμβουν
σε περίπτωση που παραστείσε περίπτωση που παραστεί
ανάγκη. Μάλιστα, θα υπάρχουνανάγκη. Μάλιστα, θα υπάρχουν
κλιμάκια αστυνομικών που θακλιμάκια αστυνομικών που θα
προχωρούν σε προληπτικούςπροχωρούν σε προληπτικούς
ελέγχους υπόπτων πριν την έναελέγχους υπόπτων πριν την ένα--
ρξη της πορείας. Σε εγρήγορσηρξη της πορείας. Σε εγρήγορση
θα βρίσκονται και οι υπηρεσίεςθα βρίσκονται και οι υπηρεσίες
που είναι επιφορτισμένες με τηπου είναι επιφορτισμένες με τη
συλλογή πληροφοριών, όπως ησυλλογή πληροφοριών, όπως η

Κρατική Ασφάλεια και η ΑντιτρΚρατική Ασφάλεια και η Αντιτρ--
ομοκρατική Υπηρεσία.ομοκρατική Υπηρεσία.

Στο κέντρο της Αθήνας θαΣτο κέντρο της Αθήνας θα
βρίσκονται οι «Αίαντες», ταβρίσκονται οι «Αίαντες», τα
υδροφόρα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.,υδροφόρα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.,
τα οποία θα επέμβουν σετα οποία θα επέμβουν σε
περίπτωση επεισοδίων με ρίψηπερίπτωση επεισοδίων με ρίψη
νερού. νερού. 

Επίσης, θα χρησιμοποιηθούνΕπίσης, θα χρησιμοποιηθούν
drones drones που θα δίνουν ζωντανάπου θα δίνουν ζωντανά
εικόνα στο επιχειρησιακό κέντροεικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο
της Γενικής Αστυνομικήςτης Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής στη λεωφΔιεύθυνσης Αττικής στη λεωφ--
όρο Αλεξάνδρας. Στελέχη τηςόρο Αλεξάνδρας. Στελέχη της
ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι το σχέΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι το σχέ--
διο για τα μέτρα ασφαλείας θαδιο για τα μέτρα ασφαλείας θα
είναι παρόμοιο με πέρυσι, ωστόείναι παρόμοιο με πέρυσι, ωστό--
σο, η διαφορά θα είναι ότισο, η διαφορά θα είναι ότι
φέτος θα υπάρξει ενίσχυση σεφέτος θα υπάρξει ενίσχυση σε
προσωπικό και μέσα.προσωπικό και μέσα.

Βασικός στόχος της ΕΛ.ΑΣ.Βασικός στόχος της ΕΛ.ΑΣ.
στις 17 Νοέμβρη είναι η περιφρστις 17 Νοέμβρη είναι η περιφρ--
ούρηση της μεγάλης πορείαςούρηση της μεγάλης πορείας
προς την αμερικάνικη πρεσβεία,προς την αμερικάνικη πρεσβεία,
προκειμένου να μην σημειωθούνπροκειμένου να μην σημειωθούν
επεισόδια.επεισόδια.

Το σχέδιο της ΑστυνομίαςΤο σχέδιο της Αστυνομίας
προβλέπει απομόνωση των κουπροβλέπει απομόνωση των κου--
κουλοφόρων (εάν αυτοί κάνουνκουλοφόρων (εάν αυτοί κάνουν
την εμφάνισή τους) κατά τητην εμφάνισή τους) κατά τη
διάρκεια της πορείας για να μηνδιάρκεια της πορείας για να μην
τους δοθεί χώρος να δράσουν.τους δοθεί χώρος να δράσουν.
Δύσκολο κομμάτι, ωστόσο, είναιΔύσκολο κομμάτι, ωστόσο, είναι
αυτό που αφορά στο τι θα ακοαυτό που αφορά στο τι θα ακο--
λουθήσει μετά το τέλος τηςλουθήσει μετά το τέλος της
πορείας στην περιοχή των Εξαπορείας στην περιοχή των Εξα--
ρχείων. ρχείων. 

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι -Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι -
όπως έχει γίνει και στο παρελθόπως έχει γίνει και στο παρελθ--
όν- μπορεί οι μολότοφ να παρόν- μπορεί οι μολότοφ να παρ--
ασκευαστούν και να κρυφτούνασκευαστούν και να κρυφτούν
σε διάφορα σημεία πριν από τηνσε διάφορα σημεία πριν από την
έναρξη της πορείας για να χρηέναρξη της πορείας για να χρη--
σιμοποιηθούν κατά τις βραδινέςσιμοποιηθούν κατά τις βραδινές
ώρες.ώρες.

Οι εντολές της ηγεσίας τηςΟι εντολές της ηγεσίας της
ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνουν, επίσης,ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνουν, επίσης,
αυξημένα μέτρα σε Αστυνομικάαυξημένα μέτρα σε Αστυνομικά
Τμήματα, ενώ έχουν δοθεί σαφΤμήματα, ενώ έχουν δοθεί σαφ--
είς οδηγίες για αυξημένα μέτραείς οδηγίες για αυξημένα μέτρα
αυτοπροστασίας των αστυνοαυτοπροστασίας των αστυνο--
μικών που πραγματοποιούν περμικών που πραγματοποιούν περ--
ιπολίες, υπό το φόβο επιθέσεωνιπολίες, υπό το φόβο επιθέσεων
σε βάρος τους.σε βάρος τους.

Σ
τη δημοσιότητα, προκειμέ-
ν ου ν α τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση, δόθηκε η

ν ομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρν ησης για τη λειτουργία της
ΕΥΠ, την  επιλογή του διοικητή
της, τα «φίλτρα» για τις παρακολο-
υθήσεις πολιτικών  προσώπων  και
την  απαγόρευση των  κακόβουλών
λογισμικών .

Δεκάδες διατάξεις ξεδιπλών ον -
ται σε τέσσερις βασικούς άξον ες.

Ο πρώτος αφορά την  αν αθ-
εώρηση του πλαισίου «ν όμιμων
επισυν δέσεων » της ΕΥΠ σε πολι-
τικά πρόσωπα, ο δεύτερος
σχ ετίζεται με τη λειτουργία της
ΕΥΠ, ο τρίτος έχ ει ν α κάν ει με
την  κυβερν οασφάλεια (έρχ ον ται
ειδικές επιτροπές και υπηρεσιακός
μηχ αν ισμός συν τον ισμού) και ο
τέταρτος αφορά το πλαίσιο 

κυρώσεων  για όποιον  εμπορ-
εύεται ή και απλώς κατέχ ει σκοτει-
ν ά εργαλεία, τύπου Predator.

Το ν ομοσχ έδιο θα μείν ει στη
διαβούλευση μέχ ρι τις 22 Νοεμ-
βρίου και στη συν έχ εια θα το παρ-
ουσιάσει στη Βουλή ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, με προδιαγεγραμ-
μέν η άλλη μία σύγκρουση κορυφ-
ής.

Σκοπός του σχ εδίου ν όμου,
όπως αν αφέρεται στο πρώτο κεφ-
άλαιο, είν αι:

η θωράκιση και ο εκσυγχ ρον ι-
σμός της διαδικασίας άρσης του
απορρήτου των  επικοιν ων ιών
σύμφων α με το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 19 του
Συν τάγματος,

Υποκλοπές: Στη δημοσιότητα ο νέος νόμος για τις παρακολουθήσεις

Νίκος Τζανάκης: 
«Είμαστε μπροστά σε μία 

πανσπερμία ιών που προσβάλουν
παιδιά και ενήλικες»

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδι-
κοί για το εκρηκτικό «κοκτέιλ» κοροναϊού,
γρίπης και συγκυτιακού ιού RSV.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε
ο Νίκος Γκότσης, νοσηλευτής ΤΕΠ του νοσοκο-
μείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και εκτίμησε
πως τον χειμώνα θα υπάρξει έξαρση κρουσμά-
των γρίπης, κορoναϊού και του συγκυτιακού ιού
RSV.

«Πριν από δύο χρόνια που είχαμε τον κορο-
ναϊό, δεν είχαμε εμφανή συμπτώματα γρίπης,
επειδή τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο και φόρ-
αγαν μάσκα. Τώρα έχουμε έξαρση κρουσμάτων
γρίπης και του συγκυτιακού ιού», δήλωσε.

Ο συγκυτιακός ιός, ο οποίος προσβάλει το
αναπνευστικό σύστημα, προκαλεί  τα εξής
συμπτώματα:

-βήχα

-πυρετό

-καταρροή

Όπως τόνισε ο κος Γκότσης, οι παιδιατρικές
είναι γεμάτες λόγω του εκρηκτικού «κοκτέιλ»
κοροναιού, γρίπης και του ιού RSV.

Παράλληλα, ο καθηγητής Πνευμονολογίας
Νίκος Τζανάκης κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για μία πανσπερμία ιών που έρχεται.

«Είμαστε μπροστά σε μία πανσπερμία ιών που
προσβάλουν παιδιά και ενήλικες. Μερικά από τα
κρούσματα, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, προκα-
λούν βρογχιολίτιδα, με αποτέλεσμα να παθ-
αίνουν δύσπνοια και γι ’ αυτό χρειάζεται να
νοσηλευτούν, να παρακολουθηθούν και να υπο-
στηριχτούν», δήλωσε.

«Ορισμένα από τα συμπτώματα, όπως ο πυρ-
ετός και η κόπωση, αντιμετωπίζονται στο σπίτι εμ
τους γνωστούς τρόπους. 

Όταν το παιδί έχει δύσπνοια και πυρετό πρέ-
πει να πάνε στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε ο
κος Τζανάκης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας,
στους ενήλικες που έχουν αναπνευστικά προβ-
λήματα παρατηρούνται μεγάλες προσελεύσεις
στα νοσοκομείο με συμπτώματα κοροναϊού, αλλά
και άλλων ιώσεων.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10
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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 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 9

η βελτιστοποίηση της δράσης της Εθν ικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ,
η προστασία του απορρήτου των  επικοιν ων ιών  από λογισμικά παρακολούθησης,
η οργαν ική και λειτουργική αν αβάθμιση του επιπέδου κυβερν οασφάλειας στη χ ώρα, και
η αποτελεσματικότερη προστασία των  φυσικών  προσώπων  έν αν τι της επεξεργασίας δεδομέν ων  προσωπι-

κού χ αρακτήρα.

Αν τικείμεν ο του ν όμου είν αι:
η εξαν τλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των  επικοιν ων ιών ,
η αν αδιάρθρωση της Εθν ικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ,
ο ποιν ικός κολασμός της εμπορίας, κατοχ ής και χ ρήσης απαγορευμέν ων  λογισμικών  παρακολούθησης,
η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συν τον ισμού για θέματα Κυβερν οασφάλειας, και
η τροποποίηση των  εθν ικών  ρυθμίσεων  εν σωμάτωσης στην  εθν ική έν ν ομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και του Συμβουλίου για την  προστασία των  φυσικών  προσώπων  έν αν τι της επε-
ξεργασίας δεδομέν ων  προσωπικού χ αρακτήρα από αρμόδιες αρχ ές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερ-
εύν ησης, αν ίχ ν ευσης ή δίωξης ποιν ικών  αδικημάτων  ή της εκτέλεσης ποιν ικών  κυρώσεων  και για την  ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των  δεδομέν ων  αυτών .
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση στον
τομέα παραγωγής/εμπορίας βιομηχ α-
ν ικών  πρώτων  υλών , επιθυμεί ν α προ-
σλάβει Εργάτη Αποθήκης και Εργάτη με
γν ώση Κλαρκ, στο υποκατάστημα της
εταιρείας στον  Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκοντα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών /κιβωτίων , προετοιμασία παραγ-
γελιών )
Έλεγχ ος παραγγελιών
Ταξιν όμηση εμπορευμάτων  με ασφάλεια
στις θέσεις της αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των  υπευθύν ων
Χρήση και χ ειρισμός εξοπλισμού αποθη-
κών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χ ρήση

αν υψωτικών  μηχ αν ημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυν ότητα, συν εργατικότητα, ομα-
δικό πν εύμα
Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία σε αν τίστοιχ η θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελιών
και διαχ είριση σακιών /κιβωτίων  και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τροφίμων  θα
αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών στο sofi-
aplati@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 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
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Α΄ΕΣΚΑΝΑ: Η ακαδημία Ελευσίν ας με 
αν ατροπή 76-65 τον  Πήγασο Κορυδαλλού

Για την  7η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ Αν δρών  η ακαδ-
ημία Ελευσίν ας επικράτησε του Πήγασου Κορυδαλλού
76-65.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 76-
65
Διαιτητές: Κιουλάφας ,  Αν των έλλου , Παπαδημητρακό-
πουλος

Δεκάλεπτα: 20-22, 36-41, 58-57, 76-65

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης , Ρόκας):  Παπα-
σταματίου,. Γκουαλτιέρι 11(1), Παπαδημητρίου 2,
Πετρόγιαν ν ος, Κον τούλης 18, Πολιτόπουλος 13,
Καπών ης 12(2), Χαρούν ι 14, Δούκας 5, Αχ είμαστος  1,
Βαμβακίδης.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔ. (Τσίμπας , Κουκιάς): Παπαγεω-
ργίου 16 , Γιατρούδης 6(1),  Χριστοδουλόπουλος 11(3),
Κων σταν τόπουλος 16,Τσαπρούν ης 7(1),  Χατζόβουλος
2 , Δογραν λής 2, Μπομπόκης , Αζαριάδης 2, Στουρ-
αίτης 3(1) , Σκουλούδης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   14
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 13  
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ    12
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12
5 ΑΕ ΡΕΝΤΗ           12
6 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ       12
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ11
8 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ11  
9 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 10  
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟ 9
11 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝ.8
13 ΤΑΤΑΥΛΑ            8
14 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤ7

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (8Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

20.00 ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
21.45 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
22.00 ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
20.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
22.00 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
20.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
19.45 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΑΕ ΡΕΝΤΗ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ασπρόπυργος, 14-11-2022
Αρ. Πρωτ.:        3197  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
για την  πρόσληψη προσωπικού
με σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
μίσθωσης έργου, συν ολικά δύο
(2) ατόμων  για την  κάλυψη
εποχικών  ή παροδικών  αν αγ-
κών  του Οργαν ισμού Άθλησης &
Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας, που εδρεύει στον  Ασπρ-
όπυργο της Περιφ ερειακής Εν ότ-
ητας Δυτικής Αττικής, και συγκε-
κριμέν α του εξής, αν ά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αν τίστοιχα
απαιτούμεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  την  αίτηση με
κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ. 3 και ν α
την  υποβάλουν  μαζί με τα απαι-
τούμεν α δικαιολογητικά στην
ακόλουθη διεύθυν ση:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», Σωτήρη Πέτρ-
ουλα και Ειρήν ης 2, 19300,
Ασπρόπυργος, δεύτερος όροφ -
ος, Τμήμα Υπηρεσιών  Υποστήρ-
ιξης, υπόψη κου Πίν η Αχιλλέα (
τηλ.: 2105577862, 2105579341,
εσωτ.3 ) ταχυδρομικά με
συστημέν η επιστολή είτε ηλεκτρ-
ον ικά στο email:
oafanti@aspropyrgos.gr είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημέν ο από αυτούς
πρόσωπο, εφ όσον  η εξου-
σιοδότηση φ έρει την  υπογραφ ή
τους θεωρημέν η από δημόσια
αρχή.
Στην  περίπτωση αποστολής
των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομ-
ην ία που φ έρει ο φ άκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την  απο-
σφ ράγισή του επισυν άπτεται
στην  αίτηση των  υποψηφ ίων .
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα ( 10 ) ημέρ-
ες (υπολογιζόμεν ες ημερολογια-
κά) ήτοι από Παρασκευή
18/11/2022 έως Δευτέρα
28/11/2022.
Για πληροφ ορίες στα τηλ. 210-
5579341 & 2105577862 (εσωτ. 3)
και στο email:  oafanti@aspropy-
rgos.gr.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α υπο-

βάλλουν :

1.-Αίτηση 
2.-Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι δεν  έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποιν ι-
κή καταδίκη, στερητική ή επικο-
υρική δικαστική συμπαράσταση)
του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2007).
3.-Βιογραφ ικό σημείωμα
4.-Επικυρωμέν ο φ ωτοαν τίγρα-
φ ο των  δύο όψεων  της Αστυν ο-
μικής τους Ταυτότητας.
5.-Επικυρωμέν α φ ωτοαν τίγρα-
φ α τίτλων  σπουδών . Σε
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών  της αλλοδαπής
επίσημη μετάφ ραση αυτού στην
ελλην ική γλώσσα όπως ορίζουν
οι κείμεν ες διατάξεις (άρθρο 29
ΠΔ 50/2001). 
6.-  Τα κατά περίπτωση δικαιο-
λογητικά απόδειξης εμπειρίας.
7. - Απόδειξη γν ώσης ξέν ων
γλωσσών .
8.-  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
όπου απαιτείται.
9. - Άδεια άσκησης ειδικότητας
όπου απαιτείται.
10.- Για τον  Ιατρό – Παθολόγο,
εκπλήρωση της υποχρεωτικής
άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικν υόμεν η με βεβαίωση
του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
ν ων ικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν  απαι-
τείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Κωδικός απασχόλ-
ησης  

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβα-
σης έως

Αριθμός ατόμων

101 Α ,́ Β  ́και Γ  ́ΚΑΠΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ως άνω ειδικότητας.
2.   Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3.   Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας.
4.   Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5.Εκπλήρωση της   υποχρεωτικής   άσκησης   υπηρεσίας   υπαίθρου,   

Αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής   Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
6.Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε παθολογικό ιατρείο ή κλινική του εσωτερικού ή εξωτερικού.
7.    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
1.    Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,2,3,4,5,7.
2.Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε παθολογικό ιατρείο ή κλινική του εσωτερικού  ή εξωτερικού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,2,3,4,5,7.

2.Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε παθολογικό ιατρείο ή κλινική του εσωτερικού   ή εξωτερικού.

Οι υποψήφ ιοι της ειδικότητας ΠΕ – ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ πρέπει ν α είν αι ηλικίας έως 65 ετών .

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία για τον  κωδικό απασχόλησης 101 ν οείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
μίσθωσης έργου  στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκον τα ή έργα συν αφ ή με
το αν τικείμεν ο της ειδικότητας που ζητείται για την  εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                            ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101   
Η εμπειρία λαμβάν εται υπόψη μετά την  απόκτηση της ζητούμεν ης

άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αν τίστοιχης ειδικότητας. 

Το πρόγραμμα της
3ης αγωνιστικής
Bettson Super

League 2

Αν ακοιν ώθηκε το πρόγρ-
αμμα της 3ης αγων ιστικής
για το Πρωτάθλημα
Betsson Super League 2,
αγων ιστικής περιόδου
2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.11.2022
ΣΕΡΡΩΝ, Παν σερραϊκός
– ΠΟΤ Ηρακλής (13:45)
ΕΡΤ3
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Νίκη
Βόλου (15:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αν αγέν -
ν ηση Καρδίτσας – Ηρακ-
λής Λάρισας (15:00)
Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ, Απόλλων
Πόν του – ΠΑΟΚ Β
(15:00)
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΠΣ Βέροια –
Απόλλων  Λάρισας (15:00)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακε-
δον ικός – Θεσπρωτός
(15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.11.2022
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Παν αθη-

ν αϊκός Β – Αλμωπός Αρι-
δαίς (15:00)
ΡΕΠΟ: Διαγόρας Ρόδου

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.11.2022
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
Καλαμάτα – Παν αχ αϊκή
(15:15) ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2022
Σ Τ .
ΜΑΥ ΡΟΘΑΛΑΣ Σ Ι ΤΗ Σ ,
Αιγάλεω – ΑΕΚ Β (15:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΣ
Ηλιούπολη – Ηρόδοτος
(15:00)
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ,
Επισκοπή – Χαν ιά
(15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.11.2022

Γ Ρ . Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η Σ ,
Athens Kallithea – ΟΦ
Ιεράπετρας (15:15)
ΕΡΤ3
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,
ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά
* Απόλλων Σμύρνης –
Ολυμπιακός Β
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΡΕΠΟ: Προοδευτική
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Εθνικός Πανοράματος: 

Συνέχισαν τα θετικά 
αποτελέσματα οι Παλαίμαχοι

Η ομάδα Παλαιμάχων του Εθνικού Πανοράμα-
τος συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα απέναντι
σε ένα πολύ δυνατό και καλό αντίπαλο την ομάδα
του Κρόνου Αιγάλεω με ανατροπή στο σκορ και
παρόλο που έλειπαν αρκετοί παίκτες έδειξαν ότι
αυτό που μετράει είναι το σύνολο και η δουλειά
με σεβασμό και πειθαρχία 

Το γήπεδο Ορυζόμυλων μόνο για να σπείρεις
ρύζι είναι με χάλια και επικίνδυνο αγωνιστικό
χώρο για την υγεία των ποδοσφαιριστών και
χωρίς αποδυτήρια και μπάνια .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η διοίκηση ευχαριστεί την εξαιρετική ομαδα
του Κρόνου για το ωραίο και καθαρό παιχνίδι .

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΚΑ
ΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ,ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ,ΤΣΑ
ΤΣΑΡΩΝΗΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,ΜΩΡΑΓΙΑ
ΝΝΗΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΣΕΜΕΡΤ
ΖΙΔΗΣ.

 ΓΣ Μεγάρων νίκη ετός
έδρας επί του 

Αετού Καλλιθέας

Με νίκη συνέχισε η ανδρική  ομάδα του Γ.
Σ Μεγάρων απέναντι στον Αετό Καλλιθέας
αφού επικράτησε στο εκτός έδρας
παιχνίδι με σκορ 71-79.
Η ομάδα που αρχικά ήταν πίσω στο σκορ
βελτίωσε στο Β’ ημίχρονο την ποιότητα
της άμυνας, έλεγξε τα ριμπάουντ, είχε
καλύτερες επιθετικές επιλογές και βρήκε
ευστοχία στις βολές με αποτέλεσμα να
κερδίσει επάξια το ροζ φύλλο του αγώνα.

Επόμενος αγώνας την Παρασκευή 18/11
εντός με Α.Ο Φιλίας Περάματος.

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14 (2009)

Κ16 (2007)

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14 (2009)
Από τους Υπεύθυνους του Εκπαι-

δευτικού Προγράμματος και τους
συνεργάτες τους καλούνται  την
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2022 και  ώρα
15.00 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι  ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική περι-
βολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο σορ-

τσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και να έχουν μαζί φωτοτ-
υπία της κάρτας υγείας.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11 ΣΤΙΣ 20.00
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ “ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ” ΓΙΑ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΟΝΕΩΝ (Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ).

ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΝΤΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΙΑΝΖΕΦ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡ.
ΔΕΝΑΞΑΣ Χ.

ΡΑΠΤΗΣ
ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΤΙΦΙΛΙΔΗΣ
ΤΣΙΑΠΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Χ .
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
Κ16 (2007)

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και τους
συνεργάτες τους καλούνται  την
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2022 και  ώρα
15.00 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι  ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική περι-
βολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο σορ-
τσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) ) και να έχουν μαζί φωτοτ-
υπία της κάρτας υγείας:

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)
ΓΚΙΝΗΣ

ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΚΕΛΛΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΥΡΤΑΪ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΧΙΠ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΠΙΤΑ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΦΟΛΕΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

…Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΟΥΣ.

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANN-
ISFATOLIAS@GMAIL.COM

ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκη για τις 
γυναίκες του ΑΟΚ Πανελευσινιακού

Μετά από καλή εμφάν ιση για την  6η αγων ιστιική του
πρωταθλήματος της Α΄ΕΣΚΑΝΑ η γυν αικεία ομάδα του ΑΟΚ
Παν ελευσιν ιακός επικράτησε εκτός έδρας στο Κλειστό
Αγίου Δημητρίου Μπραχ άμι της Δάφν ης 51-63.

Α.Ο. Δάφν η Αγίου Δημητρίου - Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ 51-
63

Δεκάλεπτα: 14-21, 30-32, 37-46, 51-63
Διαιτητές: Τζιμιν ίδης, Κατσιμπίρης

Α.Ο. Δάφν η Αγίου Δημητρίου (Καρπέτας): Τζοβάρα, Σιδέρη 8, Μελαχ ροιν ούδη 21(3), Νιώτη 5, Σπάη 8(2),
Αργυρίου, Μπροζι, Δίμτσα 4, Παπαγεωργίου 5(1).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης): Τσίρμπα 2, Οικον όμου, Μεγαλούδη, Γρύλλια 8, Χαραλαμποπούλου
8(1), Τσιούν η 12(2), Πολυζώτη 12, Ιακώβου 13, Ζήκα 8.

ΑΝ.ΤΣ.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν
εργοστασίου TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την χρήση
μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί να χειρίζεται Η/Υ ( Office ). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη
γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail a.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύρ-

γου 180 τμ σε 
άριστη 

κατάσταση σε
περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ:
6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

ΓΑΜΟΣ

O ΧΙΛΑ ΕΡΛΙΡ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΪΝΙΚΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΤΣΙΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΓΚΟΥΜΙΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΕΝΚΟΒΣΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή 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 κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική 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, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
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 μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
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, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. 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 ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 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:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία 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 ασφά-
λιση.
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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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