
«Panic button»:
Πώς λειτουργεί η εφαρμογή κατά

της ενδοοικογενειακής βίας

Το «κουμπί» στο κινητό που μπορεί
να σώσει μια ζωή
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Καθάρισε με Μάκρα και Έβερετ
ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική

Ματσάρα στην Μάνδρα
Ο Μανδραικός (4Χ4) 2-1 τον Ερμή

Άνω Λιοσίων

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ : 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νίκη για
την Ενωση Ν. Περάμου -Μεγάρων

ΠΑΣΟΚ: Δείτε τα ονόματα των
υποψηφίων στη Δυτική Αττική

Η επιτροπή ψηφοδελτίων
έχει ολοκληρώσει κατά 100%την
εισήγησή της για τα ψηφοδέλτια

ΔΥΠΑ: Η ανεργία
σε αριθμούς

- Υψηλοί παραμένουν οι αριθμοί
των εγγεγραμμένων

άνεργων και για το μήνα Οκτώβρη

σσεελλ..  1133

«Σάρωσε» τη ∆υτική
Αττική η ∆ίωξη 

Ναρκωτικών 
ΠΠρροοσσααγγωωγγέέςς,,  σσυυλλλλήήψψεειιςς

κκααιι  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  
ννααρρκκωωττιικκώώνν σσεελλ..  22

Αχαρνές
Πίτμπουλ κατασπάραξε σκύλο

μπροστά σε έντρομα μικρά παιδιά 
Το περιστατικό συνέβη όταν  η οικογένεια

έκανε την απογευματινή της βόλτα
στη γειτονιά τους μαζί με τα παιδιά τους

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ννεεκκρροοττααφφεείίοο  
λλεεωωφφοορρεείίωωνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

Δεκάδες παροπλισμένα αστικά λεωφορεία του
ΟΑΣΑ αναπαύονται στη Φυλή, συνθέτοντας 

ένα τεράστιο «νεκροταφείο» λαμαρίνων.
σσεελλ..  33

««ΣΣκκοούύρραα»»  τταα  ββρρήήκκαανν
σσττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  
εεννέέρργγεειιααςς  οοιι  ΔΔήήμμοοιι

σσεελλ..  99

Κιβωτός του Κόσμου:
Απαγόρευση ιεροπραξιών στον πατέρα Απαγόρευση ιεροπραξιών στον πατέρα 

Αντώνιο – Τι λέει ο ΑρχιεπίσκοποςΑντώνιο – Τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος για την ΜΚΟΙερώνυμος για την ΜΚΟ

Τρεις υποθέσεις 
ασέλγειας και 

τέσσερις καταγ-
γελίες 

ξυλοδαρμού στην
Εισαγγελία σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..88

σσεελλ..  33 σσεελλ..  22

σσεελλ..  55



Ειδικές δράσεις, της Υποδιεύθυ-
νσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
για την αντιµετώπιση της
διακίνησης ναρκωτικών, πραγ-
µατοποιήθηκαν από 14 έως 19
Νοεµβρίου 2022, στο κέντρο των
Αθηνών σε περιοχές της ∆υτικής
Αττικής, της Βορειοανατολικής
Αττικής και στον Πειραιά.

Οι ειδικές αυτές δράσεις ανα-
πτύχθηκαν στο κέντρο των Αθη-
νών και ειδικότερα στις Πλα

τείες Κλαυθµώνος και Βάθη,
στις οδούς Καρόλου, 3ης Σεπτεµ-
βρίου, στη Στοά Αρσάκη, στα
Προπύλαια, στη ∆υτική Αττική
σε Αχαρνές και Ζεφύρι, στο Γέρ-
ακα και στον Κορυδαλλό.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
δράσεων, πραγµατοποιήθηκαν:

140 έλεγχοι ατόµων
9 προσαγωγές
7 συλλήψεις για παράβαση του
Νόµου περί εξαρτησιογόνων 

ουσιών
Κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -
165,6- γραµµαρίων
ηρωίνη βάρους -4,4- γραµµαρίων
-11- ναρκωτικά δισκία
κινητό τηλέφωνο
ζυγαριά ακριβείας
χρηµατικό ποσό των -100- ευρώ
Οι ειδικές δράσεις της Υπο-
διεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών,
θα συνεχισθούν µε αµείωτη
ένταση.

2-θριάσιο Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

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:Νεφελώδης . Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος,Δέσποινα,
Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Βιργινία,Λεμονιά, 

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Συμεωνίδου Νίνα Κ.
Θρασυβούλου & Αγίου Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Χασάνης Εμμανουήλ Ν.

Κιουρκατιώτου Σπύρου 25, 2102462194

Τα στατιστικά στοιχεία για τους
εγγεγραμμένους άνεργους έκανε
γνωστά η ΔΥΠΑ, αναφορικά με το

μήνα Οκτώβρη.
Εν γένει, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμ-

μένοι στο μητρώο της υπηρεσίας, πλησιά-
ζουν το ένα εκατομμύριο, ενώ περί το 50%
αυτών παραμένει χωρίς εργασία για ένα
έτος ή παραπάνω.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
(αναζητούντων εργασία), για τον μήνα
Οκτώβριο 2022, ανήλθε σε 936.419
άτομα. Από αυτά 524.852 (ποσοστό
56,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο
των 12 μηνών και 411.567 (ποσοστό 43,95%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.  για χρονικό διά-
στημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται
σε 325.401  (ποσοστό 34,75%) και οι  γυναίκες
ανέρχονται σε 611.018  (ποσοστό 65,25%). 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζ-
ητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2022, ανή-
λθε σε 5.745 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 2.071
(ποσοστό 36,05%) και οι γυναίκες σε  3.674  (ποσοστό
63,95%). 

Επιδοτούμενοι άνεργοι
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα

Οκτώβριο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων

που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχε-
ται σε 114.077 άτομα, από τα οποία οι 102.799 (ποσο-
στό 90,11%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδο-
τούμενων και οι 11.278 (ποσοστό 9,89%) είναι εποχικοί
τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε
46.056 (ποσοστό 40,37%)  και οι γυναίκες σε 68.021
(ποσοστό 59,63%). 

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.526
(ποσοστό 82,86%) είναι κοινοί, 1.213 (ποσοστό 1,06%)
είναι οικοδόμοι, 11.278 (ποσοστό 9,89%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων, 1.161 (ποσοστό 1,02%)
είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 5.843 (ποσοστό 5,12%)
είναι εκπαιδευτικοί, και 56 (ποσοστό 0,05%) είναι λοι-
ποί.

ΔΥΠΑ: Η ανεργία σε αριθμούς 
- Υψηλοί παραμένουν οι αριθμοί των εγγεγραμμένων
άνεργων και για το μήνα Οκτώβρη

«Σάρωσε» τη ∆υτική Αττική 
η ∆ίωξη Ναρκωτικών 

ΠΠρροοσσααγγωωγγέέςς,,  σσυυλλλλήήψψεειιςς  κκααιι  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  ννααρρκκωωττιικκώώνν
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ΠΑΣΟΚ: Δείτε τα ονόματα
των υποψηφίων 
στη Δυτική Αττική

Η επιτροπή ψηφοδελτίων έχει
ολοκληρώσει κατά 100% την

εισήγησή της για τα ψηφοδέλτια

Ε
πιθετικό σχεδιασμό 40 ημερών, μέχρι τα
Χριστούγεννα έχει εκπονήσει το ΠΑΣΟΚ
φουλάροντας τις μηχανές σε μια παρατετα-

μένη προεκλογική περίοδο.

Μετά το σήμα Μητσοτάκη στην Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή της ΝΔ ο οποίος με την ομιλία του
έθεσε τα διλήμματα των εκλογών αλλά και έδωσε
το άτυπο σήμα έναρξης της μακράς προεκλογικής
περιόδου, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκάλεσε ευρ-
εία σύσκεψη με τους συνεργάτες του. Μεταξύ
άλλων μετείχαν οι  Ανδρέας Σπυρόπουλος,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Μάν-
τζος, Μιχάλης Κατρίνης, Νίκος Σαλαγιάννης,
Κώστας Σκανδαλίδης, Ευαγγελία Λιακούλη, Ανα-
στασία Σιμητροπούλου, Βάσια Αναστασίου.

Η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό τους Β. Αργύρη,
Ν. Σαλαγιάννη, Μ. Όθωνα έχει ολοκληρώσει κατά
100% την εισήγησή της για τα ψηφοδέλτια αν και
δεν ανακοινώνονται ακόμη καθώς δεν αποκλείεται
να υπάρξουν και αλλαγές/προσθήκες λόγω της
πληθώρας υποψηφίων.

Ποιοι θα «κατέβουν » Δυτική Αττική
Ο Μην άς Αν αστασάκης ο γιατρός ο Αγγελος

Λιόσης και ακούγεται και το όν ομα του δημο-
σιογράφου Δημήτρη Στάμου καθώς και το
εν δεχόμεν ο του Ηλία Λιβάν η.

Δυτικός τομέας Αθήνας

Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Καρχιμάκης,
Ηρακλής Δρούλιας, Θανάσης Κατερινόπουλος,
Θανάσης Βαφειώτης, Τάσος Δαρσινός.

Ανατολική Αττική

Εκεί θα είναι υποψήφιος ο γραμματέας του
ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παντελής
Ασπραδάκης, η πρώην αναπληρώτρια γραμματέας
επικοινωνίας Βάσια Αναστασίου ο περιφερειακός
σύμβουλος Γιάννης Σμέρος. ο Σπύρος Βρεττός, ο
Λάζαρος Καραούλης. ο Μιλτιάδης Νεκτάριος,

Κραυγή αγωνίας χιλιάδων
οικογενειών παλιννο-
στούντων, τόσο επειδή απει-
λούνται καθημερινά από
εισπρακτικές εταιρείες ότι
θα μείνουν στο δρόμο, αφού
αδυνατούν να αποπ-
ληρώσουν τα στεγαστικά
δάνεια που πήραν με
εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο,
όσο και διότι υπερήλικες δε
δικαιούνται ούτε καν την
εθνική σύνταξη, παρά τα
πολλά χρόνια εργασίας
τους, αποτέλεσε το έκτακτο
συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ελληνοποντίων Παλιννο-
στούντων (ΠΟΣΕΠ).

Στην κατάμεστη με περισ-
σότερα από χίλια άτομα αίθ-
ουσα του "Καραπάντσειου"
Συνεδριακού Κέντρου του
Δήμου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης παλιννοστούντες
κάθε ηλικίας εξέφρασαν την

αγανάκτησή τους και τόνισαν
ότι αισθάνονται εγκαταλε-
λειμμένοι από την Πολιτεία.
Υπογράμμισαν ακόμα ότι με
τις νομοθετικές ρυθμίσεις
που υιοθέτησε το ελληνικό
Δημόσιο, ουσιαστικά τους
οδηγεί σε μία δεύτερη Γενοκ-
τονία...

Ομιλητές και σύνεδροι
ζήτησαν μία βιώσιμη λύση
για τα δύο φλέγοντα θέματα,
αυτό των «κόκκινων» στεγα-
στικών δανείων και εκείνο
των συντάξεων υπερηλίκων
και  υποστήριξαν σε όλους
τους τόνους ότι ο αγώνας
τους θα συνεχιστεί, με το
επόμενο βήμα να είναι αυτό
των κινητοποιήσεων.

Αναφορικά με τα "κόκκι-
να" στεγαστικά δάνεια,
πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν 35.000 οικογένειες,
σημείωσαν ότι δεν
αρνούνται την οφειλή τους,

αλλά ζήτησαν μία ρύθμιση,
που να περιλαμβάνει
"κούρεμα" τόκων και πολλές
δόσεις, ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν.

Σε ο,τι αφορά την εθνική
σύνταξη των υπερηλίκων
παλιννοστούντων και κυρίως
το νόμο που ορίζει ότι για να
τη δικαιούται κάποιος, θα
πρέπει να έχει
συμπληρώσει τριάντα χρό-
νια παραμονής στην Ελλάδα
με αφετηρία από το 1992,
ζήτησαν να καταργηθεί αυτό
το χρονικό όριο, ώστε να
υπάρχει ίση μεταχείριση με
τους υπόλοιπους Έλληνες.

Συνεχείς καθημερινές
ενοχλήσεις

Για συνεχείς ενοχλήσεις
και απειλές από funds και
εισπρακτικές εταιρείες
προς τοις οφειλέτες παλιν-
νοστούντες έκανε λόγο ο

πρόεδρος της ΠΟΣΕΠ, Αλέ-
ξανδρος Μιχαηλίδης. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, σε
κάποιους τηλεφωνούν και
τους απειλούν ότι θα μείνουν
στο δρόμο ακόμα και 6-7
φορές την ημέρα.

«Το έκτακτο συνέδριό μας
αποτελεί μια κραυγή
αγωνίας χιλιάδων παλιννο-
στούντων. 

Μας απειλούν ότι θα μας
κατάσχουν το σπίτια.
Μήπως έχουμε χρήματα και
αρνούμαστε να αποπ-
ληρώσουμε τα δάνεια; Ζητά-
με μια βιώσιμη λύση τόσο
για το πρόβλημα των
δανείων όσο και για το
πενιχρό μηνιαίο επίδομα
των 160 ευρώ που παίρνουν
οι υπερήλικες παλιννο-
στούντες", σημείωσε ο
πρόεδρος της ΠΟΣΕΠ,
κηρρύτοντας, παράλληλα,
την έναρξη του συνεδρίου.

Κραυγή αγωνίας από χιλιάδες παλιννοστούντες: 35.000 οικογένειες 

κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο - 160 ευρώ σύνταξη για ηλικιωμένους

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ννεεκκρροοττααφφεείίοο  
λλεεωωφφοορρεείίωωνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

Δεκάδες παροπλισμένα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΑ αναπαύονται στη
Φυλή, συνθέτοντας ένα τεράστιο «νεκροταφείο» λαμαρίνων.

Δεκάδες παροπλισμένα αστι-
κά λεωφορεία του ΟΑΣΑ ανα-
παύονται στη Φυλή, συνθέτον-
τας ένα τεράστιο «νεκροταφείο»
λαμαρίνων.

Παρά την προχωρημένη
ηλικία τους και τα όποια μηχανι-
κά τους προβλήματα, τα αστικά
λεωφορεία του ΟΑΣΑ προσφ-
έρουν ακούραστα τις υπηρ-
εσίες τους στο αθηναϊκό επιβα-
τικό κοινό, εκτελώντας δεκάδες
δρομολόγια σε καθημερινή
βάση.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο
χρόνος είναι  αμείλικτος,

κάποια στιγμή τα λεωφορεία
αδυνατούν να επιτελέσουν το
σημαντικό έργο τους και έτσι
απομακρύνονται από τους δρό-
μους, για να πραγματοποιή-
σουν το τελευταίο τους ταξίδι.

Ένα ταξίδι που δεν είναι τόσο
μακρύ, μιας και αναπαύονται σε
ένα αμαξοστάσιο -«νεκροταφ-
είο» που βρίσκεται δίπλα στην
Αττική Οδό και την Περιφερεια-
κή Αιγάλεω στη Φυλή.

Εκεί καταλήγουν και βιώνουν
την εγκατάλειψη όλα τα αστικά
λεωφορεία που έχουν ηττηθεί

από τις… βλάβες που τους
προκάλεσε το γήρας και πλέον
είναι ανήμπορα να προσφέρ-
ουν τις υπηρεσίες τους στο
επιβατικό κοινό. 

Υπολογίζεται ότι στο σημείο
βρίσκονται  πάνω από 700
εγκαταλελειμμένα λεωφορεία.

Το «νεκροταφείο» των αυτο-
κινήτων πρωταγωνιστεί στο νέο
βίντεο της n.p. production στο
Youtube, όπου μπορούμε να
δούμε τα λεωφορεία να είναι
στοιχισμένα σαν στρατιώτες.

Συνεχίζεται στη σελ. 4 Συνεχίζεται στη σελ. 14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ταχ. Δ/ν ση : Καν ελλοπούλου
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Ταχ. Κώδικας : 19200                                                      
Τηλέφ ων ο :2105565587
E mail :  elef.alieia@hcg.gr

Ελευσίν α , 18/11/2022

Αριθ. Πρωτ. :  2141.1-1/
4116/2022

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης
για εκποίηση κατασχεθέν των
αλιευτικών  εργαλείων  της λιμε-
ν ικής αρχής Ελευσίν ας»

Ανακοινώνουμε ότι το Κεντρ-
ικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει
αναρτήσει διακήρυξη στην ιστο-
σελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με
ΑΔΑ: ΩΔΘΛ4653ΠΩ-Τ15 , που
αφορά στην εκποίηση κατασχεθ-
έντων αλιευτικών εργαλείων
στο πλαίσιο πρόχειρου πλειοδο-
τικού διαγωνισμού που θα
πραγματοποιηθεί  σε χώρο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου 01
Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη

και από ώρα 10:00 έως 12:00.
Εφόσον δεν προσέλθουν

πλειοδότες ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την 02 Δεκεμβρίου
2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00  και την 05 Δεκεμβρίου
2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο ΚΛ Ελευ-
σίνας /Γρ. Αλιείας και Μικρών
Σκαφών στο τηλέφωνο 210-
5565587.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης α.α

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. (Τ )
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

4-θριάσιο Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Από τα πλάνα φαίνεται ότι τα τζάμια πολλών λεωφορείων έχουν σπάσει, με
τα λεωφορεία να έχουν πέσει – ενδεχομένως – θύματα λεηλασίας από
συμμορίες.

https://www.youtube.com/watch?v=yE_PJ_i1pyQ

Υπενθυμίζεται ότι ο στόλος των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΑ (αλλά και
του ΟΑΣΘ) θα ανανεωθεί μιας και «τρέχει» ο μεγάλος διαγωνισμός για την
προμήθεια 650 αστικών λεωφορείων. Σε πρώτη φάση θα γίνει η προμήθ-
εια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα περισσότερα εκ των οποίων προο-
ρίζονται για την Αθήνα.

Food Pass – Σχέδιο από την κυβέρνηση
για επιδότηση τροφίμων σε νοικοκυριά
Η ακρίβεια έχει χτυπήσει
για τα καλά τα ελληνικά
νοικοκυριά με την
κυβέρνηση να εξετάζει
την περίπτωση ενός
food pass θα αφορά το
πρώτο τρίμηνο του
2023.
Σύμφωνα με όσα
ανέφερε το Mega ένα
voucher για τα τρόφιμα
εξετάζει να εκδώσει η
κυβέρνηση για τα
νοικοκυριά της χώρας με
σκοπό να καλύψει το
πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Το ποσό της επιδότησης που πιθανότατα
θα φτάνει έως και τα 100 ευρώ θα αφορά τα προϊόντα του «καλαθιού».

Η χορήγηση της θα γίνει βάσει αυστηρών ειδοδηματικών κριτηρίων,
ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του ετήσιου
εισοδήματος.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά, όπου ανάλογα τον
αριθμό των παιδιών θα υπάρξουν και ανάλογες προσαυξήσεις στην
επιδότηση.

Οι τελικές αποφάσεις για το food pass αναμένεται θα ληφθούν αρχές του

Έρχεται μείωση τιμών 
στο πετρέλαιο θέρμανσης
και στη βενζίνη

Σ
ημαν τική μείωση στις τιμές των
καυσίμων  και ιδιαίτερα στο
πετρέλαιο κίν ησης και θέρμαν -

σης, παρατηρεί το τελευταίο δεκαήμε-
ρο, ο Πρόεδρος της Παν ελλήν ιας Ομο-
σπον δίας Πρατηριούχ ων , Θέμης Κιο-
υρτζής.

«Η πτώση των  καυσίμων  έχ ει ξεκι-
ν ήσει περίπου εδώ και δέκα ημέρες και
του πετρελαίου από τα μέσα του προη-
γούμεν ου μήν α», είπε ο κ. Κιουρτζής.

Επισήμαν ε επίσης ότι η βεν ζίν η έχ ει
πέσει τρεισήμισι λεπτά από τον  προη-
γούμεν ο μήν α, αλλά και το πετρέλαιο
είκοσι πέν τε.

«Έχ ουμε μία σημαν τική μείωση,
ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίν ησης και
θέρμαν σης βοηθούν τος και της ισο-
τιμίας του ευρώ που πέρασε το δολάρ-
ιο. Και όλα αυτά είν αι μία συγκυρία η
οποία έχ ει αποκλιμακώσει τις τιμές των
διυλιστηρίων  και προφαν ώς θα περά-
σουν  στα πρατήρια και στους καταν α-
λωτές», σημειών ει ο Θέμης Κιουρτζής,
μιλών τας στην  ερτ.

Όπως είπε, ο Πρόεδρος της Παν ελ-
λήν ιας Ομοσπον δίας Πρατηριούχ ων ,
«η πτώση στα καύσιμα, ιδιαίτερα της
αμόλυβδη, κυμαίν εται στα 2 ευρώ και
έχ ει πέσει και λίγο παρακάτω.

Σίγουρα το πετρέλαιο από εκεί που
είχ αμε 2,10 είμαστε στο 1,90 και η
τάση είν αι χ αμηλότερη ν α πέσει κάτω
από το 1,90, όπως και στο πετρέλαιο
θέρμαν σης που είχ αμε ξεκιν ήσει από
το 1,40 και τώρα είμαστε κάτω από το
1,2 κτλ.

Αυτές είν αι οι τιμές που έχ ουν  επηρ-
εαστεί από την  πτώση της τιμής και
πρέπει ν α πω σε όλους όσους μιλάν ε
για τα καύσιμα ότι οι τιμές είν αι πρόσ

καιρες και δεν  μπορούμε ν α κάν ουμε
προβλέψεις μακροχ ρόν ιες και είν αι
καλό ν α μη μιλάμε για αν όδους και καθ-
όδους και τρομοκρατούμε τον  κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Η βεν ζίν η δεν  έχ ει
πέσει τόσο πολύ όσο το πετρέλαιο,
όπως δεν  είχ ε αν έβει τόσο πολύ όσο
το πετρέλαιο, γιατί στα μέσα του προη-
γούμεν ου μήν α είχ αμε διυλιστήρια και
τιμή πάν ω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο
κίν ησης. 

Έτσι λοιπόν  βλέπουμε ότι είν αι
κον τά στα 2 ευρώ και φαίν εται ότι θα
πέσει και η αμόλυβδη, εν ώ για αυτές τις
τιμές που βλέπουμε σήμερα και αύριο
φαίν εται ότι έχ ουμε αποκλιμάκωση
σοβαρή των  τιμών ».

Ο κ. Κιουρτζής αν έφερε ότι «η Οικο-
ν ομική Αστυν ομία στην  Αθήν α,
προχ ώρησε στο σφράγισμα δύο πρατ-
ηρίων , τα οποία είχ αν  διαλύτες, έν α
βυτιοφόρο με 20 τόν ους διαλύτες και
κομπιουτεράκια που ν οθεύουν  την
τιμή, τον  τιμοκατάλογο στην  αν τλία.

Άρα, θα πρέπει ν α είμαστε πολύ
προσεκτικοί, όπως δείχ ν ουν  τα
στοιχ εία ως προς τις υπερβολικά χ αμ-
ηλές τιμές, γιατί όσα πρατήρια μέχ ρι
τώρα έχ ουν  σφραγιστεί ή έχ ουν
συλληφθεί ν α παραν ομούν , όλα που-
λούσαν  πάρα πολύ φθην ά κάτω από
το κόστος, όχ ι μόν ο λειτουργίας, αλλά
και κτήσης», τόν ισε.
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Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας από τη Vodafone 
σε Ασπρόπυργο, Μέγαρα και Ελευσίνα 

Η Vodafone επιλέγει νέο προσωπικό σε 38 περιοχές.Συγκεκριμένα
θα προσληφθούν business advisors.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία στις πωλήσεις,
γνώση Αγγλικών, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές και διαπραγμα-
τευτικές ικανότητες

Σημειώστε τις περιοχές: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Βέροια, Έδεσσα,
Κοζάνη, Κατερίνη, Καβάλα, Ορεστιάδα - Διδυμότειχο, Αλεξανδρ-
ούπολη, Δράμα, Καλαμάτα, Πάτρα, Άρτα, Αγρίνιο, Αίγιο, Σαλαμίνα,
Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Μενίδι, Ελευσίνα, Πειραιάς, Πετρούπολη,
Κηφισιά, Βριλήσσια, Παλαιό Φάληρο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Μαρκόπου-
λο, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Σάμος, Σύρος,

Ηράκλειο, Χανιά, Σαντορίνη, Κως.  Για περισσότερες λεπτομέρειες στο https://www.vodafone.gr/vodafone-ella-
dos/kariera/eukairies-karieras/theseis-ergasias-enterprise-sales/

Ο Δ. Μεγαρέων 
για τις Γεωργικές 

επιχειρήσεις  
Ποιοι δικαιούνται ενίσχυσης 
λόγω ενεργειακής κρίσης και 
αύξησης κόστους λιπασμάτων

Δελτίο τύπου με θέμα: «Εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη χορήγηση
ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της
ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του
κόστους των λιπασμάτων», αναφέρει:

Aπό το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανα-
κοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ.
635/321245 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5579/Β΄/2022) με
την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και
η διαδικασία για την καταβολή
ενίσχυσης λόγω της ενεργειακής κρίσης
και της αύξησης του κόστους των λιπα-
σμάτων.Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι
επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσω-
πα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) σε περίπτωση φυσικών
προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρό-
τες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγρ-
οτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος
2021 είτε για το έτος 2022 έως τις
25.11.2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων
ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την ένα-
ρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτε-
ρεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους
στο Παράρτημα της ΚΥΑ,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές
λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατι-
κά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και
30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διά-
θεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί
παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση
προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που 

είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, υπο-
βάλλουν από την 15η Νοεμβρίου 2022
έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγ-
ηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» της
ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/ mybusiness-
support). 

Η είσοδος στην πλατφόρμα διενερ-
γείται με τη χρήση των σχετικών διαπι-
στευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάστα-
ση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων
που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και
30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περι-
λαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,
β. αύξοντα αριθμός παραστατικού,
γ. ημερομηνία έκδοσης,
δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το

μέρος του ποσού που αφορά αγορά
λιπασμάτων (σε περίπτωση που περι-
λαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας Δήμου Μεγαρέων

Πίτμπουλ κατασπάραξε 
σκύλο μπροστά σε δύο 
μικρά παιδιά στις Αχαρνές

Το περιστατικό συνέβη όταν
η οικογένεια έκανε την 

απογευματινή της βόλτα στη γειτονιά
τους μαζί με τα παιδιά τους

Εξαγριωμένο πίτμπουλ μαζί με ακόμη έναν σκύλο
κατασπάραξαν σκυλάκι που βρισκόταν μαζί με τους
ιδιοκτήτες του στα μεγάλα Σχοίνα στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το
απόγευμα της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου στην οδό Αιτωλι-
κού στις Αχαρνές όταν η οικογένεια έκανε την απογε-
υματινή της βόλτα στη γειτονιά τους μαζί με τα παιδιά
τους, ένα αγοράκι 4 ετών και ένα κοριτσάκι 7 ετών.

Τότε εμφανίστηκαν τα δύο σκυλιά και άρπαξαν το
σκυλάκι. Άρχισαν να το δαγκώνουν και να το σέρνουν
μπροστά στα έντρομα μάτια των μικρών παιδιών.

Η οικογένεια άρχισε να πετάει πέτρες και να φωνάζει
ζητώντας βοήθεια σε μια προσπάθεια να σώσουν το
σκυλάκι.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΥΠΕΣ: Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Π
αράταση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 πήρε με την 8η
τροποποίηση η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦιλόδημοςΙΙ».

Στην εν λόγω 8η τροποποίηση, άξονας προτεραιότητας είναι οι «Κοινωνι-
κές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και συγκε-
κριμένα «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στε-
γάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι-
νού των δήμων της χώρας».
Ακόμη, η «Κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχο-
λικές μονάδες», που εντάσσεται
στο πρόγραμμα «ΦιλόδημοςΙΙ»,
τροποποιήθηκε προ ημερών,
σύμφωνα με εγκύκλιο που

δημοσίευσε το υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, η προθεσμία υλοποίησης
του προγράμματος παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024.
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Στο Πνευματικό Κέντρο Στο Πνευματικό Κέντρο 
Ασπροπύργου η παρουσίαση Ασπροπύργου η παρουσίαση 
βιβλίου του Ασπροπύργιου βιβλίου του Ασπροπύργιου 
Πανεπιστημιακού Πανεπιστημιακού 
Ιωάννη Καστανά Ιωάννη Καστανά 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, η Νομική Σχ ολή του
Παν επιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις
Hippasus διοργάν ωσαν , την  Πέμπτη 10 Νοεμ-

βρίου 2022, μία επιτυχ ημέν η εκδήλωση, στην  Αίθουσα
«Δημήτριος Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου, με
θέμα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», με αφορμή την  έκδοση του βιβλίου
του Ιωάν ν η Κάσταν α, Μεταδιδάκτορα - ΣΕΠ Νομικής
Σχ ολής του Παν επιστημίου Λευκωσίας – Δικηγόρου,
«ΤΟ ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και
η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλίχ ου  συν εχ άρησαν  τον  Ασπροπύργιο Παν επι-
στημιακό και Συγγραφέα για την  πολύτιμη συν εισφορά
του στην  γν ώση και στη συν ολική αν αβάθμιση του μορ-
φωτικού επιπέδου του Δήμου μας. Τέλος, του ευχ ήθηκαν
ν α είν αι «καλοτάξιδο» το ν έο του βιβλίο.  

Παρόν τες στην  εκδήλωση ήταν  και ο Αν τιπρόεδρος
της Βουλής, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της
Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Αρχ ιμαν δρίτης του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου, Ειρην αίος Βασιλακόπουλος, ο Διοικ-
ητής του Νοσοκομείου «Θριάσιο», κ. Δημήτρης
Αν των ίου, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλίας
Ιωάν ν ης και Αγησίλαος Τσίγκος.

Οι καθηγητές που πλαισίωσαν  την  παρουσίαση του
βιβλίου με τις ομιλίες τους, ήταν  ο κ. Γεώργιος Αν δρου-
τσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικ-
ηγόρος, ο  κ. Δημήτριος Νικολακάκης, Καθηγητής Θεολο-
γικής ΑΠΘ – Δικηγόρος, ο κ. Διον ύσης Φιλίππου, Επίκο-
υρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – Δικηγόρος, ο κ. Χρήστος
Παπαστυλιαν ός, Αν απληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
Τμήματος Νομικής Παν επιστήμιου Λευκωσίας – Δικηγόρ-
ος.

Η όλη εκδήλωση τέλεσε υπό την  αιγίδα του Οικουμεν ι-
κού Πατριαρχ είου, αν τιπρόσωπος της οποία τέλεσε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευσίν ας κ. Δωρόθεος.

Την πρόσληψη περίπου 2.300
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ενέκρινε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως για την Παράλ-
ληλη Στήριξη στα σχολεία. 

Να θυμίσουμε ότι το υπουργείο
Παιδείας, για την Γ΄ Φάση προλή-
ψεων για την παράλληλη στήριξη
και τα ΚΕΔΑΣΥ είχε πάρει έγκριση
πιστώσεων για την πρόσληψη
2.708 αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών. Ωστόσο όταν το ηλεκτρο-
νικό σύστημα του υπουργείου
Παιδείας "έτρεξε" για να αναζητή-
σει από τους πίνακες τις
αντίστοιχες ειδικότητες, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπήρχαν υποψή-
φιοι εκπαιδευτικοί.

Ωστόσο, το υπουργείο Παι-
δείας, σύμφωνα με τα κενά που
έχουν δηλώσει οι Διευθύνσεις είχε
εγκρίνει πιστώσεις για την πρό-
σληψη 2.708 αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και όχι μόνο για
2.253.

Συγκεκριμένα, όταν το ηλεκτρ-
ονικό σύστημα του υπουργείου
Παιδείας "έτρεξε" για να αναζητή-
σει από τους πίνακες τις
αντίστοιχες ειδικότητες, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπήρχαν υποψή-
φιοι εκπαιδευτικοί.

Ο λόγος που συνέβη αυτό
ωστόσο, είναι επειδή σύμφωνα με
πληροφορίες, οι πίνακες στα μου-
σικά εξαντλήθηκαν καθώς όσοι
είχαν δηλώσει περιοχές διο-
ρίστηκαν. 

Δεδομένου ότι η δήλωση είναι 

κατ ' επιλογή του εκπαιδευτικού
για να τις δηλώσει, υπήρξαν περ-
ιοχές που δεν προτιμήθηκαν
κυρίως επειδή πρόκειται για παρ-
αμεθόριες.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία των αναπληρωτών θα
βγουν προσκλήσεις τοπικά και για
ωρομίσθιους για να καλυφθούν
τα κενά. Για το μάθημα στα καλ-
λιτεχνικά σύμφωνα πάντα με
πληροφορίες έχει εξαντληθεί ο
πίνακας, ενώ για τους μουσικούς
θα γίνει νέα πρόσκληση για εμπει-
ροτέχνες.

“ΔΙΕΞΟΔΟΣ” Δήμου Αχαρνών
Εσπερίδα με θέμα: “Βία 

κατά των Γυναικών”
Η Αγάπη δεν αφήνει σημάδια. 

Μέχρι εδώ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προα-

γωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας του Δήμου Αχα-
ρνών, “Διέξοδος” σας προσκαλεί στην εσπερίδα που
διοργανώνει σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ με θέμα:
“Βία κατά των Γυναικών: Θεσμική προστασία και
πρόληψη θυματοποίησης”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:30, στην αίθουσα
εκδηλώσεων “Μάριος Δημήτριος Σουλούκος” του
Δημαρχείου Αχαρνών.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στεντούμη Ιωάννα, Δικηγόρος – Εξειδ. σε ζητήμα-
τα έμφυλης βίας και παιδικής προστασίας.

Χήρας Χρήστος, Υπαστυνόμος Β’ – Γρ. Ενδοοικογε-
νειακής βίας Δυτικής Αττικής.

Νίκη Ρουμπάνη, Πρόεδρος Δικτύου Γυναικών
Ευρώπης.

Ελευθερία Καββαδία, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Δικτύου Γυναικών Ευρώπης.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Με εκτίμηση
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π. Γιάννα Ιωάν-

νου
Ο Πρόεδρος του Κ.Π., Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος

Βρετττός.
Η Αναπλ. Πρόεδρος του Κ.Π. Μαρία Μπούκη.

Σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ανακοινώθηκε η πρόσληψη περίπου 2.300 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
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Ε
ν ημερών ουμε τους εν διαφερό-
μεν ους ότι το Σχ ολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων  έχ ει

επιλεγεί ως το Κέν τρο Υποβολής Αιτή-
σεων  Δυτικής Αττικής προκειμέν ης της
συμμετοχ ής τους στις εξετάσεις του
δευτέρου εξαμήν ου του 2022 για την
πιστοποίηση της Ελλην ικής γλώσσας
και στοιχ είων  της Ελλην ικής ιστορίας
και του Ελλην ικού πολιτισμού για
πολίτες τρίτων  χ ωρών  και αιτούν τες
άσυλο, ώστε ν α υπαχ θούν  στο καθε-
στώς του επί μακρόν  διαμέν ον τος.

Οι εξετάσεις διοργανώνονται από
τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά
Βίου Μάθησης και Νεολαίας το Σάβ-
βατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορ-
ούν  ν α συμμετέχ ουν :

οι ν όμιμα διαμέν ον τες  πολίτες
τρίτων  χ ωρών  (ν . 4251/2014, Α΄80), 

οι δικαιούχ οι και αιτούν τες διεθν ή
προστασία (ν . 4636/2019, Α’ 169) 

ηλικίας τουλάχ ιστον  16 ετών , που
εν διαφέρον ται ν α υπαχ θούν  στο καθ-
εστώς του επί μακρόν  διαμέν ον τος.

Οι κάτοχ οι πιστοποιητικού ελλην ο-
μάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε

με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998,
Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ.
60/2010, Α΄ 98) ή επιπέδου Α2 (που
εκδίδεται σύμφων α με το π.δ. 60/2010)
υποβάλλον ται μόν ο στην  εξέταση
στοιχ είων  ελλην ικής ιστορίας και πολι-
τισμού.

Οι εν διαφερόμεν οι/ες μπορούν  ν α
υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχ ής από
την  Παρασκευή 18/11/2022 έως και τη
Δευτέρα 28/11/2022, αποκλειστικά και
μόν ο στα κατά τόπους Κέν τρα Υποβο-
λής Αιτήσεων . 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει ν α
καταθέτουν  στα Κέν τρα Υποβολής
Αιτήσεων : 

1. Αίτηση συμμετοχ ής 
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότ-

ητας
3. Φωτοαν τίγραφο ισχ ύον τος διαβατ-

ηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
αν αγν ωρισμέν ου από τη χώρα μας (με
εξαίρεση όσους έχ ουν  λάβει άδεια δια-
μον ής ως στερούμεν οι διαβατηρίου)

4. Φωτοαν τίγραφα Άδειας διαμον ής
στην  Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης
δικαιολογητικών  ή βεβαίωσης ασύλου 

5. Φωτοαν τίγραφο Παραβόλου 50,00
€ ή 20,00 € αν άλογα με το είδος της
εξέτασης, που θα πρέπει ν α έχ ει

πληρωθεί πριν  την  κατάθεση της
αίτησης στο Κέν τρο Υποβολής Αιτή-
σεων  

6. Φωτοαν τίγραφο Πιστοποιητικού
Ελλην ομάθειας του Κέν τρου Ελλην ικής
Γλώσσας, εφόσον  υπάρχ ει

Οι εν διαφερόμεν οι/ες μπορούν  ν α
υποβάλλουν  την  αίτηση με τα δικαιο-
λογητικά τους αυτοπροσώπως ή μέσω
του κηδεμόν α τους  ή με εξουσιοδοτ-

ημέν ο εκπρόσωπό τους στον  Υπεύθυ-
ν ο του Κέν τρου Υποβολής Αιτήσεων .

Σύμφων α με τις διατάξεις της με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 50908/07-09-2022 (ΦΕΚ
Β΄ 4695) Κοιν ής Υπουργικής Απόφα-
σης αν αφορικά με τα μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορων οϊού
COVID-19, η χ ρήση μάσκας προ-
στασίας κατά την  είσοδο στα Κέν τρα
Υποβολής Αιτήσεων  είν αι προαιρετική,
ωστόσο οι υποψήφιοι παρακαλούν ται
για τη χ ρήση της.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι
εν διαφερόμεν οι/ες μπορούν  ν α εν ημε-
ρών ον ται:

Από την  ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ :
www.gsae.edu.gr 

στα τηλέφων α: 2103442035,
2103442394, 2103442041,
2103442015, 2103442092 

και
στο τηλέφων ο του ΣΔΕ Μεγάρων :

2296027568

ΆΆρρωωμμαα  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  
σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
μμεε  ττηη  φφύύττεευυσσηη  ττεεσσσσάάρρωωνν  
μμεεγγάάλλωωνν  εελλάάττωωνν

ΜΜεε  ττηη  φφύύττεευυσσηη  ((44))  ττεεσσσσάάρρωωνν  μμεεγγάά--
λλωωνν  εελλάάττωωνν  εεττοοιιμμάάζζεεττααιι  νναα  υυπποοδδεεχχθθεείί
τταα  φφεεττιιννάά  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  οο  ΔΔήήμμοοςς
ΦΦυυλλήήςς..

ΤΤαα  έέλλαατταα  φφυυττεεύύττηηκκαανν  μμππρροοσσττάά  σστταα
ΔΔηημμααρρχχεείίαα  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  κκααιι  ΦΦυυλλήήςς,,
σσττοο  ΠΠάάρρκκοο  ““ΛΛιιάάρροοςς””  ττοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ
κκααιι  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν..  

ΤΤαα  έέλλαατταα  ααυυττάά,,  ααφφοούύ  δδιιαακκοοσσμμηηθθοούύνν
κκααττάάλλλληηλλαα,,  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  τταα  χχρριι--
σσττοουυγγεεννννιιάάττιικκαα  δδέέννττρραα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΦΦυυλλήήςς..

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  αακκόόμμαα  μμιιαα  ππεερριιββααλλ--
λλοοννττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  πποουυ
κκααττααρργγεείί  τταα  ββιιοομμηηχχααννοοπποοιιηημμέένναα  χχρριι--
σσττοουυγγεεννννιιάάττιικκαα  δδέέννττρραα  κκααιι  εεννιισσχχύύεειι
ττοο  ππρράάσσιιννοο  κκεεφφάάλλααιιόό  ττοουυ  σσεε  ιισσάάρριιθθμμαα
κκεεννττρριικκάά  σσηημμεείίαα  ττωωνν  ττρριιώώνν  ΔΔηημμοο--
ττιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν..    

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων
Εξετάσεις 2022 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο



Hellenic Cables και Prysmian οι ανάδοχοι
του καλωδιακού τμήματος του έργου με συνολικό

προϋπολογισμό 345 εκατ. ευρώ

Έ
ν α βήμα πιο κον τά φέρν ει ο ΑΔΜΗΕ την  κατασκευή της ηλεκτρικής διασύν δεσης της
Φολεγάν δρου, της Μήλου και της Σερίφου με τη Σαν τορίν η και το Λαύριο, μετά την
αν άδειξη των  οριστικών  αν αδόχ ων  για το έργο της μελέτης, προμήθειας και

εγκατάστασης των  υπογείων  και υποβρυχ ίων  καλωδίων  υψηλής τάσης 150 kV AC.
Πιο συγκεκριμέν α:Ο Όμιλος Hellenic Cables αν αλαμβάν ει το καλωδιακό τμήμα της

διασύν δεσης Λαύριο-Σέριφος και Σέριφος-Μήλος (Τμήμα Α’), συν ολικού μήκους 170 χ λμ. και
συμβατικού τιμήματος 195 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος Pry smian αν αλαμβάν ει το καλωδιακό τμήμα της διασύν δεσης Μήλος-Φολέγαν δρος
και Φολέγαν δρος-Σαν τορίν η (Τμήμα Β’), συν ολικού μήκους 127 χ λμ. και συμβατικού
τιμήματος 150 εκατ. ευρώ.

Οι σχ ετικές συμβάσεις αν αμέν εται ν α υπογραφούν  εν τός του 2022 μετά την  ολοκλήρωση
των  ν όμιμων  προσυμβατικών  διαδικασιών .

Το έργο που θα εν σωματώσει τη Φολέγαν δρο, τη Μήλο και τη Σέριφο στο ηπειρωτικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εν έργειας εν τάσσεται στην  τέταρτη και τελευταία φάση της
διασύν δεσης των  Κυκλάδων  και θα ολοκληρωθεί το 2024. Με τη λειτουργία της, η ν έα
διασύν δεση θα αν αβαθμίσει σημαν τικά την  ποιότητα ηλεκτροδότησης σε ακόμη 7 άμεσα και
έμμεσα διασυν δεόμεν α ν ησιά των  Κυκλάδων  (Φολέγαν δρος, Μήλος, Σέριφος, Ίος, Κίμωλος,
Σίφν ος και Κύθν ος) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόν ου εν ώ θα επιτρέψει τη σταδιακή
απόσυρση των  ρυπογόν ων  και παλαιάς τεχ ν ολογίας σταθμών  ηλεκτροπαραγωγής που
λειτουργούν  μέχ ρι σήμερα στη Μήλο και στη Σέριφο. 

Το έργο, συν ολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ, έχ ει εν ταχ θεί για συγχ ρηματοδότηση
ύψους 103,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάν ος Μαν ουσάκης, δήλωσε
σχ ετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ έρχ εται ακόμη πιο κον τά στην  ολοκλήρωση της ηλεκτρικής
διασύν δεσης των  Κυκλάδων  με το ηπειρωτικό σύστημα. Τα καλώδια που ξεκιν ούν  ν α
κατασκευάζον ται άμεσα στα εργοστάσια των  αν αδόχ ων , θα συν δέσουν  τα μεγαλύτερα ν ησιά
των  ν οτιοδυτικών  Κυκλάδων  με την  Αττική, δημιουργών τας έν αν  ακόμη ισχ υρό βρόχ ο
τροφοδότησης από το Σύστημα Υψηλής Τάσης. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αν άδοχ ες εταιρείες με
την  αποδεδειγμέν η εμπειρία και τεχ ν ογν ωσία που διαθέτουν  σε απαιτητικά έργα
υποβρύχ ιων  διασυν δέσεων , θα φέρουν  σε πέρας με τεχ ν ική αρτιότητα και αυτό το
σημαν τικό εν εργειακό έργο».
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«Panic button»: Πώς λειτουργεί η εφαρμογή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Το «κουμπί» στο κινητό που μπορεί να σώσει μια ζωή 

Η
εφαρμογή «panic button» (κουμπί πανικού) θα ξεκινή-
σει να εφαρμόζεται πιλοτικά μέσω κινητών τηλε-
φώνων και στη χώρα μας, με σκοπό να ειδοποιεί την

Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.
Θα χορηγείται στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

που απευθύνονται στα αστυνομικά τμήματα ή εξυπηρετούνται
στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου της Γενικής Γραμματείας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).

Ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της
Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής της
ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου που την χρη-
σιμοποιεί.

Πώς θα λειτουργεί και πώς θα την χρησιμοποιεί μια
γυναίκα που απειλείται και κινδυνεύει;

Με έναν αριθμημένο κωδικό που θα λάβει ώστε να εγκατα-
στήσει στο κινητό της την εφαρμογή.

Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η εγγραφή της εφαρμογής. Το
panic button μπορεί να εγκατασταθεί σε κινητά τηλέφωνα
έξυπνης τεχνολογίας (smartphones), που υποστηρίζουν λογισμι-
κά ios και android, ανεξαρτήτως του παρόχου κινητής τηλεφ-
ωνίας με τον οποίο είναι συμβαλλόμενο το εγγεγραμμένο πρό-
σωπο.

Για την εγγραφή στην εφαρμογή απαιτείται η συμπλήρωση
του ονοματεπώνυμου, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΑΜΚΑ) και των στοιχείων διαμονής και επικοινωνίας της
δικαιούχου, καθώς και η εισαγωγή του αριθμητικού κωδικού, που
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα
καταχωρείται και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που
ζητείται από την δικαιούχο. Να αναφέρουμε ότι η διαδικασία
εγγραφής και συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσωπικών
στοιχείων γίνεται με ευθύνη της, καθώς παρέχει ρητή συναίνεση
στους όρους χρήσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η γυναίκα έχει
την δυνατότητα να ειδοποιεί την διεύθυνση άμεσης δράσης Αττι-
κής («100»), με το πάτημα της σχετικής ένδειξης στην οθόνη 

του κινητού τηλεφώνου της, σε περίπτωση που
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή σε απειλή κινδύνου της
ζωής της ή της σωματικής ακεραιότητάς της. 

Εάν το συμβάν αφορά την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, η διεύθυνση άμεσης δράσης Αττικής
ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη υπηρεσία της Θεσ-
σαλονίκης.

Με το πάτημα της ένδειξης στην οθόνη του κινητού
τηλεφώνου, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αμέσως
αποστέλλεται sms στο επιχειρησιακό κέντρο της
διεύθυνσης άμεσης δράσης Αττικής, με τις απαρ-
αίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμ-
μένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες
ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο
σύνδεσμος με την θέση γεωεντοπισμού της γυναίκας που κιν-
δυνεύει, όπως εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της
εφαρμογής.

Διαδικασία χορήγησης του Panic Button από τις αστυνο-
μικές αρχές

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που επιλαμβάνονται καταγ-
γελίας για ενδοοικογενειακή βία, ενημερώνουν την γυναίκα που
έπεσε θύμα για την δυνατότητα που έχει να εγκαταστήσει την
εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (panic button) στην συσκευή
κινητού τηλεφώνου της, καθώς και για την διαδικασία και τους
όρους εγκατάστασης και χρήσης.

Σε περίπτωση που η γυναίκα επιθυμεί να εγγραφεί στην εφα-
ρμογή, τής αποδίδεται αριθμητικός κωδικός για την είσοδό της
και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης της εφαρμογής.
Η εφαρμογή απεγκαθίσταται από την συσκευή του κινητού τηλε-
φώνου της από το ίδιο το εγγεγραμμένο πρόσωπο.

Διαδικασία χορήγησης της εφαρμογής από τα συμβου-
λευτικά κέντρα του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ

Ο/η εκάστοτε αρμόδιος σύμβουλος του συμβουλευτικού κέντρ-
ου, κατά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής και 

νομικής στήριξης και στο πλαίσιο ενημέρωσης της συμβου-
λευόμενης γυναίκας για τις παροχές που δικαιούται, εφόσον
κρίνει, μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας, ότι συντρέχουν
παράγοντες σοβαρού κινδύνου βίας, την ενημερώνει για την
δυνατότητα να τής χορηγηθεί η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ
(Panic Button)», καθώς και για την διαδικασία και τους όρους
εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

Εάν η γυναίκα δηλώσει ότι επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρ-
μογή, συμπληρώνει και υπογράφει αίτηση, με την οποία ζητά την
εγγραφή της στην εφαρμογή και την εγκατάσταση αυτής στην
συσκευή του κινητού τηλεφώνου που η ίδια υποδεικνύει. Στην
συνέχεια ο/η αρμόδιος/α σύμβουλος παρέχει στην συμβουλευό-
μενη γυναίκα τον αριθμητικό κωδικό για την είσοδό της στην εφα-
ρμογή και την εγγραφή της σε αυτή. 

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση φυλάσσεται από
τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο σε ξεχωριστό φάκελο από τον ατο-
μικό φάκελο της εξυπηρετούμενης γυναίκας, ενώ η εφαρμογή
«ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» παραμένει στην διάθεση
της γυναίκας και μετά την διακοπή ή την λήξη της συμβουλευτι-
κής διαδικασίας και απεγκαθίσταται από την συσκευή του κιν-
ητού τηλεφώνου της από την ίδια, όποτε το επιθυμεί.

Η εφαρμογή panic button λειτουργεί στην Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάση δεδομένων με
ονομασία «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟY (Panic Button)».

ΑΔΜΗΕ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ-ΜΗΛΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ
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– «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
ουδεμία σχέση είχε ή έχει με την Μ.Κ.Ο»

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση
για την υπόθεση της Κιβωτού του
Κόσμου και τις καταγγελίες που έχουν

«παγώσει» το πανελλήνιο έκανε ο αρχιεπίσκο-
πος Ιερώνυμος.

Μετά την κατάθεση του 19χρονου που
φέρεται να εμπλέκει τον πατέρα Αντώνιο στην
υπόθεση των κακοποιήσεων, ο αρχιεπίσκοπος
διέταξε τη διενέργεια κανονικών ανακρίσεων.
Παράλληλα, ενημερώνει πως επέβαλε στον
ιερέα απαγόρευση ιεροπραξιών μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή

Αθηνών ουδεμία σχέση είχε ή έχει
με την Μ.Κ.Ο.  «Κιβωτό του
Κόσμου», η οποία και δεν υπάγε-
ται σε αυτήν. «Μόνος αρμόδιος
για την διοίκηση, την διαχείριση
και την όλη λειτουργία της είναι ο
ως άνω κληρικός, ο οποίος ουδέ-
ποτε άλλωστε δέχθηκε να θέσει
τις δομές της ΜΚΟ υπό την επο-
πτεία  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών ή να συνεργαστεί με τα
επιτελικά στελέχη αυτής στους
τομείς της κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης με οιονδήποτε
τρόπο».

Όπως λέει ο κ. Ιερώνυμος,
«τόσο εμείς στην Εκκλησία, όσο

και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία είμαστε
σοκαρισμένοι στον υπέρτατο βαθμό. Σε κάθε
περίπτωση όμως, η Εκκλησία ούτε πρόκειται
να ανεχθεί, πολλώ δε μάλλον να συγκαλύψει,
επαίσχυντες και ειδεχθείς συμπεριφορές και
πράξεις, που λερώνουν το ιερό ράσο».

Παράλληλα, δηλώνει ότι η Εκκλησία είναι
στη διάθεση των αρχών προκειμένου να
συμβάλει, με κάθε τρόπο, στην πλήρη δια-
λεύκανση αυτής της εφιαλτικής υπόθεσης.
«Εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των κατηγορ-
ιών που αποδίδονται στον συγκεκριμένο κληρ-
ικό, η Εκκλησία και εγώ προσωπικά θα
αποδώσουμε στον απόλυτο βαθμό την επίγεια
εκκλησιαστική δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η δήλωση του Ιερωνύμου

«Διέταξα χθες το απόγευμα τη διενέργεια
κανονικών ανακρίσεων, κατόπιν επώνυμων
καταγγελιών ενώπιον των αρμόδιων αρχών,
σε βάρος του κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών π. Αντωνίου Παπανικολάου, στον
οποίο και επέβαλα, με απόφασή μου, την
απαγόρευση ιεροπραξιών μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ουδεμία
σχέση είχε ή έχει με την Μ.Κ.Ο. «Κιβωτό του
Κόσμου», η οποία και δεν υπάγεται σε αυτήν.

Μόνος αρμόδιος για την διοίκηση, την
διαχείριση και την όλη λειτουργία της είναι ο
ως άνω κληρικός, ο οποίος ουδέποτε άλλωστε
δέχθηκε να θέσει τις δομές της Μ.Κ.Ο. υπό
την εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών ή να συνεργαστεί με τα επιτελικά στελέχη
αυτής στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης με οιονδήποτε τρόπο.

Τόσο εμείς στην Εκκλησία, όσο και ολόκ-
ληρη η ελληνική κοινωνία είμαστε σοκαρισμέ-
νοι στον υπέρτατο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση
όμως, η Εκκλησία ούτε πρόκειται να ανεχθεί,
πολλώ δε μάλλον να συγκαλύψει, επαίσχυντες
και ειδεχθείς συμπεριφορές και πράξεις, που
λερώνουν το ιερό ράσο.

Το ιερό ράσο, το ποτισμένο με αίμα Αγίων
και Ηρώων, δεν είναι δυνατόν να το φέρουν

και να το φορούν όσοι το χρησιμοποιούν ανε-
ρυθρίαστα και πρόστυχα, χωρίς φόβο Θεού
και ανθρώπων, για να καλύπτουν τις ανομίες
τους και για να διαπράττουν εγκλήματα που
στιγματίζουν ανεξίτηλα και για πάντα τις ζωές
και τις ψυχές αθώων παιδιών.

Οι λέξεις αγάπη, στοργή και φροντίδα ούτε
νοητικά πυροτεχνήματα μπορούν να είναι,
ούτε επικοινωνιακά εργαλεία για την χειρ-
αγώγηση ανθρώπων, και δη ανηλίκων, και για
την ικανοποίηση των πάσης φύσεως διαστρο-
φών, που γεννούν νοσηροί και σάπιοι εγκέφ-
αλοι.

Στο όνομα της προστασίας των παιδιών,
δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα η σταύρωσή
τους και μάλιστα από «κληρικούς» που τα
εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν παντοιο-
τρόπως έχοντας, κατά τα λοιπά, πείσει και το
πανελλήνιο για τις «αγνές» τους προθέσεις.
Κάτι τέτοιο δεν το χωρά ειλικρινά ο ανθρώπι-
νος νους…

Ως Εκκλησία, είμαστε στη διάθεση των
αρχών, προκειμένου να συμβάλουμε, με κάθε
τρόπο, στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της
εφιαλτικής υπόθεσης.

Εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των κατηγο-
ριών που αποδίδονται στον συγκεκριμένο
κληρικό, η Εκκλησία και εγώ προσωπικά θα
αποδώσουμε στον απόλυτο βαθμό την επίγεια
εκκλησιαστική δικαιοσύνη».

Τ
ο μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας για το
Δημόσιο, φαίνεται ότι δεν τα πάει «καλά»
καθώς 1 στους 3 δήμους δεν έχει ορίσει

ακόμη «ενεργειακό υπεύθυνο» προκειμένου να
πετύχει τη μείωση του 10% στην κατανάλωση.

«Η αλήθεια είναι πως όντως το 1/3 των δήμων
δεν έχει ορίσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που και εμείς βλέπουμε, υπευθύνους
ενεργειακών υποδομών. 

Πρέπει να οριστούν ενεργειακοί υπεύθυνοι
αλλά ας μη γελιόμαστε, την επόμενη μέρα οι κατα-
ναλώσεις ιδίες θα είναι και αν δεν επενδύσουμε
πραγματικά και δεν ασχοληθούμε σοβαρά με το
θέμα της ενέργειας στους δήμους μας, δε θα
δούμε και μεγάλες διαφορές», σημειώνει ο
Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος ΚΕΔΕ.

Από τα 2.778 δημόσια κτήρια της χώρας, μόνο
τα 798 έχουν προσαρμοστεί στο πρόγραμμα
μείωσης της ενέργειας.

Από τους 332 δήμους, οι 116 δεν έχουν προ-
σαρμοστεί με πρόγραμμα, ενώ 96 αν και έχουν
αρχίσει τη διαδικασία ένταξης, δεν την έχουν
ολοκληρώσει.

Από τις 13 περιφέρει-
ες, μόνο οι 7 έχουν τακ-
τοποιήσει  τις υποχρ-
εώσεις στους σύμφωνα
με την κοινή υπουργική
απόφαση, ενώ πολλά
είναι και τα κυβερνητικά
κτίρια ανάμεσά τους και
η Βουλή, που δεν
έχουν ενεργειακό
υπεύθυνο.

Ο υπουργός Εσωτερ-
ικών είχε χτυπήσει
μήνες πριν το καμπανάκι
για όσους δεν συμμορφ-
ωθούν, τονίζοντας ότι θα
υπάρξουν κυρώσεις.

«Ζητάμε από όλους, και από τους πολίτες, εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Δεν μπορεί σε αυτό να μην
πρωτοστατήσει το δημόσιο», είχε δηλώσει ο
Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τη λίστα, κρίσιμα υπουργεία
βρίσκονται ακόμη στην αναζήτηση ενεργειακού

υπευθύνου. Από τα 39 κτίρια του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα 31 δεν έχουν
αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο.

Ίδια κατάσταση και στο υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων όπου από τα 430 κτίρια, τα 303
ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί.

Κιβωτός του Κόσμου: Απαγόρευση ιεροπραξιών στον πατέρα 
Αντώνιο – Τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την ΜΚΟ

««ΣΣκκοούύρραα»»  τταα  ββρρήήκκαανν  σσττηηνν  
εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς  οοιι  ΔΔήήμμοοιι

11  σσττοουυςς  33  δδήήμμοουυςς  δδεενν  έέχχεειι  οορρίίσσεειι  αακκόόμμηη  
««εεννεερργγεειιαακκόό  υυππεεύύθθυυννοο»»  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππεεττύύχχεειι  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  1100%%
σσττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

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

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  εβδομά-
δα.. Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα
καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Ψυχολόγων

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.
Γεώργιος Σταμάτης στο πλαίσιο του Υποέργου: Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθ-
ού για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
(Ψυχολόγους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα και να
παρέχουν Προσωπική Βοήθεια σε άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμε-
τοχής έως και 30/11/2022 και ώρα 23:59.
Σχετικό έγγραφο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%92%CE%A946%CE%9C%CE%A4%C
E%9B%CE%9A-%CE%95%CE%95%CE%91?inline=true
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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 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 70m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό – κουζίν α και
μπάν ιο.
Από οικοσ-
κευές διαθέ-
τει φουρν άκι
και κλιματι-
σ τ ι κ ό .
Ηλιακό θερ-
μ ο σ ί φ ων α
καιν ούργιο.
Αυλή 30m2
, κ ή π ο ς
60m2. Θέα
εισόδου στο δημοτικό σχ ολείο , θέα από την  ταράτσα στον  κόλπο
του Σκαραμαγκά.
Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
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Γιώργος Μάνταλος:
Παρουσιαστήκαμε νευρικοί

Ο προπονητής της ΝΕΜ Γιώργος Μάνταλος τόνισε μετά το
παιχνίδι με την ομάδα του Ψυχικού.

«Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας.
Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πολλά πράγματα. Παρ-
ουσιαστήκαμε νευρικοί. Κάναμε κάποια λάθη, που δεν έπρεπε
να κάνουμε, χάσαμε κάποια πολύ εύκολα καλάθια, ενώ φτά-
ναμε με σωστό τρόπο κοντά στο καλάθι, το χάναμε. Αλλά
είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παι-
διών και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Δεν δίνουμε
συγχαρητήρια μόνο στις νίκες. Τα παιδιά, ό,τι και να γίνει,
μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και το παλεύουν.

Ήταν ενάντια σε μια ομάδα που, και τη σέβομαι απεριόρι-
στα, και έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το μπάσκετ που παίζει,
και τον κόουτς Ρεμεντέλα, αλλά και όλον τον οργανισμό του
Ψυχικού, αυτό που πρεσβεύουν και αυτό που παρουσιάζουν.
Είναι πολύ ψηλά στα μάτια όλων μας.

Δεν είχαμε το μομέντουμ του αγώνα, όμως, το γυρίσαμε
τρεις φορές και περάσαμε και μπροστά. Είμαστε ανταγωνι-
στικοί. Εκεί στις λεπτομέρειες ήταν λίγο πιο τυχεροί, σε
κάποια σουτ, και κρίθηκε το παιχνίδι εκεί. Είμαι πολύ ευχαρι-
στημένος από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, αλλά
και γενικά από τους παίκτες μου.

Όπως λέμε, αυτό που μας ακολουθεί όλα τα χρόνια, είναι
ότι είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει. Παίζει το
παιχνίδι, προσπαθεί, διεκδικεί τις πιθανότητές της. Στις λεπτο-
μέρειες, δύο χτυπήματα στα χέρια, δύο λέι απ, ενώ χτυπήσαμε
σχεδόν τις ίδιες φάσεις, και ο κόουτς Ρεμεντέλας κι εγώ προ-
σπαθούσαμε να φέρουμε τον κοντό στις αλλαγές με τον ψηλό,
τα παιδιά εκείνα τα έβαλαν, εμείς σταθήκαμε άτυχοι, μπήκε
δυο φορές η μπάλα και βγήκε.

Για να καταλάβετε, σουτάρει ο Νικόλας ο Παπανικολάου
ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ έχει λήξει, πάει η μπάλα
με ταμπλό μπαίνει μέσα, το ίδιο του Άγγελου μπήκε μέσα και
βγήκε. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, ίσως εγώ έπρεπε
να κάνω κάτι παραπάνω. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά.

Βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτό, διότι δεν είναι το αποτέλε-
σμα το μπάσκετ. Κι εμείς που το λέμε και το φωνάζουμε, πρέ-
πει να το πρεσβεύουμε και στις ήττες. Πρέπει να βγαίνουμε
μπροστά. Εγώ είδα ένα γήπεδο ασφυκτικά γεμάτο, είδα τους
ανθρώπους του Ψυχικού να κάθονται ανάμεσά μας, ο ένας με
τον άλλον, να χειροκροτούν όλοι μαζί, να κάθονται μαζί οι
γυναίκες των προπονητών του σταφ και τα παιδιά τους και να
βλέπουν το παιχνίδι. 

Κι είδα επίσης ένα παιχνίδι που δεν υστερεί σε τίποτα σε
θέαμα και σε ομορφιά από τα υπόλοιπα. Όπως έρχονται οι
νίκες, έτσι θα έρθουν και οι ήττες.

Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό με τον
Τρίτωνα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τρίτωνας, αν θα διατηρήσει
το αήττητο ή αν θα πάει στο 6-1, αλλά αντιλαμβάνεστε μόνο
και μόνο από αυτό, από το ότι είναι ο πρωτοπόρος, τι σημαίνει
αυτό. Έχει ένα πολύ δυνατό και πλήρες ρόστερ. Εμείς θα
πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, να
παίξουμε μέχρι τέλους. Δεσμεύομαι ότι θα το παλέψουμε, θα
προσπαθήσουμε, κι ό,τι θέλει ας γίνει».

ΒΒΟΟΛΛΕΕΙΙ  ΕΕΣΣΠΠΕΕΔΔΑΑ::    ΕΕΥΥΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣ  --  ΑΑΡΡΗΗΣΣ
ΑΑΜΜΦΦΙΙΑΑΛΛΗΗΣΣ  33--00
ΓΓιιαα  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα
ββόόλλλλεειι  ΕΕΣΣΠΠΕΕΔΔΑΑ  οο
ΕΕυυκκλλεείίδδηηςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν
εεππιικκρράάττηησσεε  μμεε  33--00
ττοουυ  ΑΑρρηη  ΑΑμμφφιιάάλληηςς..
ΜΜεε  άάρρωωμμαα  ΑΑ11  σσττοο
ππάάγγκκοο  ((μμιιααςς  κκααιι
υυππηηρρεεσσιιαακκόόςς  ππρροο--
πποοννηηττήήςς  ήήτταανν  οο  γγννωω--
σσττόόςς  κκόόοουυττςς  οομμάάδδωωνν
ττηηςς  ΑΑ11  κκοοςς  ΣΣωωττήήρρηηςς
ΜΜππεεκκιιάάρρηηςς))  τταα
κκοορρίίττσσιιαα  ττηηςς  ΚΚ1188
σσυυννέέχχιισσαανν  ττιιςς
εεννττυυππωωσσιιαακκέέςς  ττοουυςς
εεμμφφααννίίσσεειιςς  σσττοο  ππρρωω--
ττάάθθλληημμαα  ΕΕΣΣΠΠΕΕΔΔΑΑ
ΚΚ1188  κκααιι  ππέέττυυχχαανν  ττηηνν
55ηη  ττοουυςς  ννίίκκηη  σσεε  66
μμααττςς  ππιιάάννοοννττααςς  σσττηηνν
κκοορρυυφφήή  ττηηςς  ββααθθμμοο--
λλοογγίίααςς  ττοονν  ΠΠεειιρρααϊϊκκόό..
ΕΕΥΥΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣ::  ΓΓιιάάννννοουυ,,  ΤΤρριιααννττααφφύύλλλλοουυ,,  ΧΧααττζζοοπποούύλλοουυ,,  ΜΜππρράάττσσιιαα,,  ΣΣττααφφάάιι,,  ΡΡοούύσσηη,,
ΦΦρρόόκκοουυ,,  ΧΧύύτταα,,  ΥΥδδρρααίίοουυ,,  ΠΠρροοίίσσκκοουυ,,  ΦΦάάννηη..

Eρμής Ανω Λιοσίων: Συγχαρητήρια στην ομάδα του Μανδραικού

Πηγή έμπνευσης και θαυμασμού. Τα νέα παιδιά έχουν χώρο στον αθλητισμό και τα παιδιά του Ερμή
για 3 συνεχόμενη αγωνιστική στο αντρικό κέρδισαν τον σεβασμό και την αναγνώριση όλων !
Μέσος όρος ηλικίας απέναντι στον Μανδραϊκό ήταν τα 17,2 έτη !
Συγχαρητήρια στην ομάδα του για την αξιόλογη ομάδα που έχουν φτιάξει και για το όμορφο
περιβάλλον που δημιούργησαν για τον αγώνα, ελπίζουμε να ανταποδώσουμε την φιλοξενία στον
δεύτερο γύρο στο έπακρον γιατί τέτοιοι αγώνες και συμπεριφορές κοσμούν την Β' ΕΠΣΔΑ!

Καθάρισε με Μάκρα και Έβερετ ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων
συν εχ ίζον τας τις καλές εμφαν ίσεις επι-
κράτησε για την  4η αγων ιστική του Κριού
Ασπροπύργου με 2-0(ημίχ ρον ο 0-0).
Τα τέρματα της ομάδας του Νίκου Πατσίρη
σημείωσαν  οι Μάκρας(48′) και Έβερετ(59′).

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι.Βοηθοί:
Παπαδόπουλος-Ζειμπέκης

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος,
Χριστόπουλος(41′ λ.τρ. Παπαν ικόλας),
Μήτσος Α., Γαλαν ός(46′ Μπαγδάτογλου),
Έβερετ, Μήτσος Δ., Ζουμπουρλής(69′ Κήτ-
τας), Μαζιώτης(80′ Τσολιάκος), Μάκρας,
Στρατάκης, Τούσης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Κουσιωρής, Δαν ιηλίδης, Καραπαν αγιώτης, Σφακιαν άκης Αν τ., Λακάι(85′ Λειβαδάς), Σφακια-
ν άκης Αγγ.(88′ Νετζίπ), Χαϊν τούτης, Μαζμαν ίδης, Τόλας, Σούτας(75′ Αν των ιάδης).
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Β’ Εθνική (2ος – 7η
Αγ.) : Το βιολί του ο
ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Το σερί του συνεχίζει ο Πανελευσι-
νιακός, ο οποίος πέρασε για την 7η
αγωνιστική εκτός έδρας και από το
«Σοφία Μπεφόν», επικρατώντας και
του Παλαιού Φαλήρου με 77-72.

Παλαιό Φάληρο – Πανελευσινιακός
72-77

Διαιτητές: Τηγάνης-Φραγκούλης-
Μαρτινάκος (Ηπιώτης)

ΑΟΠΦ (Μάνος): Σκόρδος 4, Δρίτσας
6, Κομποδιέτας 3, Πατσαντζόπουλος 6,
Μαχαίρας 17, Μπολάτογλου 7, Καλια-
νιώτης 5, Δούλης, Κανονίδης, Οικονομό-
πουλος 13, Μαγιντόμπε 12, Δημητρακό-

πουλος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ(Βούλγαρης): Νίκου
10, Πουρής, Καρακα-
τσάνης, Ντακούλιας 24,
Μανωλάτος, Κατσανε-
βάκης, Κρασάκης 5, Στα-
μέλος 9, Λεκκάκης,
Παπαφλωράτος 11,
Ρεκουνιώτης 3, Μακρής

15, Δενδρινός.

Η βαθμολογία:

Πανελευσινιακός 13, 6-1 +56
Πανιώνιος 12, 6-0 +114
Πρωτέας Βούλας 12, 5-2 +16
Αιγάλεω 12, 5-2 +38
ΑΟΠΦ 11, 4-3 +60

Δούκας 10, 3-4 +14
ΟΦΗ 9, 3-3 +6
Διαγόρας Ρόδου 9, 2-5 -27
ΑΕΝΚ 9, 3-3 -18
Έσπερος Καλλιθέας 8, 1-6 -60
Πεύκη 8, 2-4 +2
ΑΟΚ Χανιά 7, 0-7 -202

οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολο-
γικού πίνακα θα μπουν στα Playoffs

** οι 2 τελευταίες ομάδες του βαθ-
μολογικού πίνακα υποβιβάζονται στη Γ’
Εθνική

*** οι υπόλοιπες ομάδες θα παίξουν
στα Playouts

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης
αγωνιστικής (26/11):

Πανελευσινιακός – Πεύκη
Αιγάλεω – Παλαιό Φάληρο
Δούκας – Διαγόρας Ρόδου
ΑΟΚ Χανιά – Πανιώνιος
ΟΦΗ – Έσπερος Καλλιθέας
ΑΕ Νέας Κηφισιάς – Πρωτέας

Βούλας

Με ανατροπή η Λαμπερή Ελευσίνας 3-2

Για την 4η αγωνι-
στική της β΄κατηγο-
ρίας η Λαμπερή
Ελευσίνας με ανα-
τροπή επικράτησε
στο Γιώργος
Ρουμελιώτης της
β΄ομάδας του
Βύζαντα με 3-2.

Τα τέρματα της Λαμπερής σημείωσαν οι Πατίστης
κεφαλιά (15′ 90+2), Καλομενίδης 60′. Για λογαρ-
ιασμό του Βύζα Β΄ο Ερμάλ 1′ και ο Μαρινέζος 37′.

Διαιτήτευσε ο Οικονόμου.Βοηθοί: Σταμούλης-
Πλάκας Σ.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Νίκος Τζαφέρης-Ακης
Χριστοφής): Τούρτας,Ρούσης (70 λόγο τραυματι-
σμό Κώτσης),

Χαλάς, Μέμεζας, Καλητσουνάκης, Θεοδωρι, Στα-
ματάγγελος (15’λόγω τραυματισμού Κωστακόπου-
λος),

Ευαγγελάτος,Καλομενίδης, Τσατσανίδης (60′
Τζάνος), Πατίστης.

ΒΥΖΑΣ Β΄: Βάλτας, Μωραίτης, Χαλόφτης,
Καλιούπης, Αλαμάνος, Κάσανα, Φυσαράκης, Τσι-
κάλας, Μαρινέζος, Ερμάλ
Βαρδάγκαλος.Αγωνίστηκαν και  οι : Σταμέλος,
Γκοσδής, Καρβέλας, Χατζής, Κουφής.

Ματσάρα στην Μάνδρα… 
Ο Μανδραικός (4Χ4) 2-1 τον
Ερμή Ανω Λιοσίων

Για την  4η αγων ιστική της Β΄κατηγορίας
στο αν ακαιν ισμέν ο Φράγκειο γήπεδο και
με την  παρουσία του δημάρχ ου Χρήστου
Στάθη ο Μαν δραικός ήταν  ο ν ικητής στο
ν τέρμπι της αγων ιστικής αφού επικράτ-
ησε του σκληροτράχ ηλου Ερμή Αν ω
Λιοσίων  με 2-1.
Μορφή του αγών α ο τερματοφύλακας
των  φιλοξεν ουμέν ων  Κυπαρίδης.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου
Σωτήρχ ου σημείωσαν  οι Σκαμαν τζούρας
50′ και Ταμπουράκης 70′ . Για λογαριαι-
σμό του Ερμή σκόραρε ο Ντάλης στο
83′.
Αξίζει ν α σημειωθεί πέν αλτι που
κτύπησε ο Ταμπουράκης απέκρουσε ο
τερματοφύλακκας του Ερμή 65′.

Διαιτητής Π. Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί:
Π. Καραγιάν ν ης-Β. Θωμόπουλος.
Παρατηρητής αγών α Θοδωρής Χαμπιλάι.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ AO(προπον ητής Γιώργος 

Σωτήρχ ος): Κοπαλάς, Βλαχ όπουλος,
BASA, Μπακατσέλος, Σκαμαν τζούρας,
Απαζίδης, Πετσίτης, Γεωργιάδης, Ταμπο-
υράκης, Λόλι, Φλορέα.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Παλιγγίν ης, Βλαν -
τιμίρ, Παπαν ικολάου, Καζαν τζίδης,
Σταθακόπουλος, Βούκα, Τζαφεράκος,
Καν άκης, Κατσίδης.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(προπον ητής
Γιάν ν ης Φατόλιας): Κυπαρίδης, Πουμπο-
υρίδης Α, Κορρές, Πουπουρίδης Σ, Βσι-
λείου, Σέμπρος, Χατζηιωαν ν ίδης. Σαρσα-
ρίδης(Χριστιαν ίδης), Αν των ίου, Σαμπάν -
ης(Ντάλης), Μάμαλης(Τόγιας).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Λέλος, Φυτοζίδης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: Θοδωρής Γεωρνταμιλής

Ο Γ.Σ Μεγάρων
75-66 την Φιλία

Περάματος

Με ν ίκη ολοκλήρωσε η
αν δρική ομάδα του Γ.Σ
Μεγάρων  το παιχ ν ίδι της
6ης αγων ιστικής της Γ'
ΕΣΚΑΝΑ,  κερδίζον τας
εν τός έδρας τον  Α.Ο
Φιλίας Περάματος με
σκορ 75-66.
Το παιχ ν ίδι ήταν  σε όλη
του την  διάρκεια αμφίρρ-
οπο με τις δύο ομάδες
ν α είν αι συν εχ ώς κον τά
στο σκορ.
Το Α' ημίχ ρον ο έκλεισε
με μικρό προβάδισμα της
αν τίπαλης ομάδας (34-
36). Ωστόσο, η καλή
άμυν α, ιδίως στο 4ο
δεκάλεπτο, καθώς και οι
επιθετικές λύσεις που
ήρθαν  από το ψηλό μας
σχ ήμα, έδωσαν  στον
Γυμν αστικό το ροζ φύλλο
του αγών α. 

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ : 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκη για την Ενωση Ν. Περάμου -
Μεγάρων

Για την  7η αγων ιστική της Β΄ΕΣΚΑΝΑ η Εν ωση
Νέας Περάμου επικράτησε της Εν ωσης Αμφιάλης
με 76-57.
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -ΕΝ.
ΑΜΦΙΑΛΗΣ 76-57
Διαιτητές : Γαρίν η, Σιμά
Δεκάλεπτα : 15-12, 36-26, 55-36, 76-57
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπης, Μπόρ-
ας): Κον τόπουλος 20(4), Καραϊσκος 2, Μπαγδα-
τογλου 3, Αν τιπάτης 12,  Στεφάν ου 10(1), Στα-
υράκης 7(1), Μπούρας 10, Γαβαλάς 6(1) , Σάμπλης
, Καπέτσης 6, Κομματας, Θεοχ αρίδης.
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ  (Λαρόζας, Βασιλάκης):
Δημακαρέλας, Τζουμαζιάτος, Γιαν δήμας 9, Παυλό-
πουλος, Κιάσσος 16(4), Ζάν ος 8, Τσάτσος 8, Πάτ-
τας 8(2), Μαν ιάτης, Ρεμούν δος 3(1), Καλπάκος,
Γεράν ιος 5(1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 14
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ       14
3 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          13
4 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 12
5 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     12
6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      11
7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    10
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ           10
9 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ         10
10 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ            9  
11 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  8
12 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             8
13 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙ   7
14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ6
*Τερψιθεα και ΑΠοόλλων  εχ ουν  αγων α λιγότερο

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8Η)  24/11/2022

21.30 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΑΙΞΩΝΗ
ΑΕΓ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
21.45 ΚΛ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ
ΑΠΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
21.15 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
20.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΔΑΦΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
22.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
22.00 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
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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

" 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 " 

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ

Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 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

Αθήνα

Α’ Αθήνας: Ο νυν βουλευτής Κ. Σκαν-
δαλίδης, ο Π. Γερουλάνος ο Δημήτρης
Οικονόμου (γιος του Παντελή Οικονό-
μου), Γιώργος Γιάνναρος (γιος του
πρώην στελέχους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ) ,
Χριστίνα Μανωλοπούλου (διετέλεσε διε-
υθύντρια του γραφείου Ευ. Βενιζέλου)
Ρωξάνη Μπέη, Πόπη Γιαννοπούλου,
Ζέφη Δημαδάμα,, Πάνος Αβραμόπουλος,
Γιώργος Αποστολόπουλος, Χρ.Στα-
μούλη (κόρη του πρώην υπουργού),
Ηλίας Λιβάνης (γιος του Αντώνη Λιβάνη ο
οποίος ακούγεται και για τη Δυτική
Αθήνα), ο Μάνος Επιτροπάκης.

Βόρειος Τομέας Αθήνας: 

Ανδρέας Λοβέρδος, Μιλένα Αποστο-
λάκη, Παναγιώτης Βλάχος, Έφη Χαλά-
τση, Κατερίνα Μπατζελή, ο δημοσιογρά-
φος Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο δήμα-
ρχος Βριλησσίων Ξένος Μανατογιάννης,
Ρένια Ζαρκαδούλα, Τάσος Βασιλείου,
Παναγιώτης Γκανιάτσος, Γιάννης
Πούπκος.

Νότια Αθήνα: 

Τόνια Αντωνίου, Στέφανος Ξεκαλάκης,
Παύλος Χρηστίδης, Αναστασία Σιμητρο-
πούλου, Θόδωρος Παπαθεοδώρου,
Γιώργος Πεταλωτής, Μαρία Τσέλιου,
Αρης Τσαμπώρας, Μιχάλης Καλογιαν-
νάκης, Κατερίνα Βαλαβάνη.
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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

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

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
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