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Oι αήττητες ομάδες στην ΓΈθνική:
Βύζας-Πανιώνιος-Νεοχώρι

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκη για τον ΓΑΣ Μάνδρας.
Ήττα για την Ένωση Περ. Μεγάρων

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 3ος Ομιλος:
Νέα ήττα ο Γ.Σ Μανδραικός

ΔΥΠΑ & ΟΝΕΧ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Υπεγράφη χθες το Μνημόνιο συνεργασίας. Νέες ειδικότητες στην

Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Ελευσίνας της ΔΥΠΑ & πρόσβαση των
νέων της Δυτικής Αττικής σε επαγγέλματα με αυξανόμενη ζήτηση
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Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου η Εγκληματολόγος, 

Δέσποινα Σβουρδάκου,  
στις 5 Δεκεμβρίου 2022 

Ομιλία με τίτλο με τίτλο: «Παιδική
Παραβατικότητα»

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ LPC ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ττοο  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  
««κκααλλάάθθιι  ττοουυ  ννοοιικκοοκκυυρριιοούύ»»
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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:Βροχες. Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7  έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόκλητος, Θεοκλήτη Ναούμ, Ναούμης,

Ναόμι, Ναούμα,Φιλαρέτη, Φιλάρετος,
Φιλαρέτης Αρετή,Φαιν αρέτη

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 38, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α., Περικλέους 40 & Κοντούλη,

Ελευσίνα, 2105547581

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε., Κυκλάδων 77, 

2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 
2102463057

Για τα νέα μεγάλα έργα, που θα
προκηρυχθούν μέχρι το τέλος
του έτους, τα διόδια στην Αττική

Οδό και τις αλλαγές στον ΚΟΚ, μίλησε ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,
κ. Κώστας Καραμανλής, στο ραδιοφω-
νικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 FM και στον κ.
Δημήτρη Οικονόμου και τον κ. Άκη Παυ-
λόπουλο.

«Μέσα στους επόμενους δύο μήνες
θα βάλουμε μπροστά ένα πάρα πολύ
σημαντικό έργο: Τον Προαστιακό Δυτι-
κής Αττικής», δήλωσε ειδικότερα ο κ.
Καραμανλής. Προανήγγειλε συγκεκριμέ-
να ότι μέσα στις επόμενες 10 με 15
ημέρες, «θα βγει στον αέρα» ο διαγωνι-
σμός για το έργο αυτό, ύψους 125 εκ.
ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Προα-
στιακός Δυτικής Αττικής θα πηγαίνει από
τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα.

Το δεύτερο έργο, που θα προχωρήσει
μέσα στο 2022 και «κουμπώνει» με τη
Γραμμή 4 του Μετρό η οποία ήδη έχει
αρχίσει να κατασκευάζεται, έχει να κάνει
με την επέκταση του Μετρό στο Ίλιον.
«Ένα έργο που θα ξεκινήσει από την
Ανθούπολη, θα περάσει από τον Άγιο
Νικόλαο, θα περάσει από την Παλατιανή

και θα καταλήξει στο Ίλιον. Μιλάμε για
ένα έργο 650 εκ. ευρώ, ένα έργο που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ένα
πολύ σημαντικό έργο για να μπορέσο-
υμε επιτέλους να αποφορτίσουμε – μαζί
με όλα τα μεγάλα οδικά έργα που κάνο-
υμε – την Αττική, η οποία έχει αυτή τη
στιγμή νομίζω αρκετά προβλήματα στο
κυκλοφοριακό», σημείωσε ο κ. Καρα-
μανλής.

Στην τελική ευθεία μπαίνει και ένα

ακόμη έργο, το οποίο συζητείται πολλές
δεκαετίες και θα δημοπρατηθεί το επό-
μενο διάστημα: Η λεγόμενη Δυτική Περ-
ιφερειακή Αιγάλεω. 

«Αυτό είναι ένα έργο, που θα φτάσει
μέχρι την παλιά Εθνική Οδό και θα έχο-
υμε τρεις ανισόπεδους κόμβους, στο
Σχιστό, στα Ναυπηγεία και στο Σκαρα-
μαγκά, αποσυμφορώντας αρκετά όλη
αυτή την περιοχή», επισήμανε ο κ. Καρ-
αμανλής.

Προαστιακός Δυτικής Αττικής
«Βγαίνει στον αέρα» στις επόμενες 15 ημέρες  
ο διαγωνισμός του έργου, ύψους 125 εκ. ευρώ 

Συνεχίζονται οι «κραδασμοί» στο στρατόπεδο του κου
Οικονόμου καθώς έρχεται άλλη μια αποχώρηση, δημιο-
υργώντας ζητήματα πλειοψηφίας στο δημοτικό
συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr αναμένεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανακοινώσει την παραίτηση
του και την αποχώρηση του από τον συνδυασμό του 

δημάρχου Αργύρη Οικονόμου ο άμισθος αντιδήμα-
ρχος τουριστικής ανάπτυξης και διεθνών σχέσεων
Δημήτρης Παπαγιάνναρος.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον κο Παπαγιάνναρο είναι
μεταξύ άλλων η απουσία συλλογικής προσπάθειας στις
λήψεις αποφάσεων του Δήμου Ελευσίνας

Ελευσίνα: Αποχωρεί από τον
συνδυασμό του Α. Οικονόμου 

ο αντιδήμαρχος Δ. Παπαγιάνναρος



Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-3

Τ
ην απόφαση – ψήφισμα
του πρόσφατου Συνε-
δρίου που διεξήγαγε η

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δος στο Βόλο, μέσω της
οποίας ζητείται από τους αιρε-
τούς της αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθμού η διατήρηση
του Προγράμματος Κοινωφε-
λούς Εργασίας, αναδεικνύει ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρ-
ης Παπαστεργίου

Όπως τονίζει, μέσω του Προ-
γράμματος αυτού οι  Δήμοι
καλύπτουν σήμερα μέρος των
μεγάλων αναγκών που έχουν
σε εποχικό προσωπικό, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις που απο-
ρρέουν από τις αρμοδιότητες
και ευθύνες που τους έχουν
δοθεί από το Κεντρικό Κράτος.

Με δεδομένο μάλιστα πως οι ελλείψεις σε
μόνιμο προσωπικό είναι μεγάλες, εξαιτίας του
μεγάλου αριθμού εργαζομένων στους ΟΤΑ που
έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς

να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν με
νέες προσλήψεις, η πρόσληψη εποχικού προ-
σωπικού μέσω του προγράμματος της κοινωφε-
λούς δίνει λύσεις.

Λύσεις ώστε να μην δημιουργηθούν προβλή

ματα στην εύρυθμη λειτο-
υργία των Δήμων, που θα
επιβαρύνει  την καθημερ-
ινότητα των πολιτών των
τοπικών κοινωνιών.

Γι ’ αυτό από πλευράς
ΚΕΔΕ κρίνεται ως επιτακτι-
κή ανάγκη, η έγκαιρη εξεύρ-
εση της απαραίτητης χρημα-
τοδότησης, προκειμένου να
διασφαλιστεί είτε η έναρξη
ενός νέου κύκλου κοινωφε-
λούς εργασίας είτε η παρά-
ταση του ήδη υφιστάμενου
προγράμματος, είτε ώστε να
μην αποστερηθούν οι
Δήμοι το επόμενο κρίσιμο
διάστημα που μεσολαβεί
ως τις αυτοδιοικητικές
εκλογές, ένα τόσο χρήσιμο
«εργαλείο», μέσω του

οποίου διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους
και την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών προς
τους πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΚΕΔΕ θα
συνεχίσει τις απαραίτητες επαφές και συζητήσεις.

Tη διατήρηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
για τους Δήμους, ζητά ο Δ. Παπαστεργίου

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (29/11) στον Άλιμο, έπειτα από
πολυήμερη αναζήτηση και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, από
αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, 36χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική
απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών και 6 μηνών, για ληστείες κατά
συρροή, τετελεσμένες και σε απόπειρα και επικίνδυνες σωματικές
βλάβες κατά συρροή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 36χρονη προέβαινε σε επιθέσεις σε
γυναίκες που περπατούσαν ή περίμεναν σε στάσεις λεωφορείων,
προκειμένου να αρπάξει τις τσάντες τους. Η 36χρονη ήταν ιδιαιτέρως
βίαιη καθώς δεν δίσταζε να χτυπάει και να σέρνει τα θύματα της στο
έδαφος, τραυματίζοντας τα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ληστείες.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπουργείο Ανάπτυξης: Από 14 Δεκεμβρίου 
το χριστουγεννιάτικο «καλάθι του νοικοκυριού»

«Το γιορτιν ό Καλάθι
του Νοικοκυριού, θα
ξεκιν ήσει από τις 14
Δεκεμβρίου, οπότε θα
ξεκιν ήσουν  και τα
ψών ια για το Χριστου-
γεν ν ιάτικο και το
Πρωτοχ ρον ιάτικο τρα-
πέζι» είπε ο Σωτήρης
Αν αγν ωσ τ όπ ουλος
γ.γ. του υπουργείου
Αν άπτυξης.

Υπεν θυμίζεται ότι,
από χ θες, Τετάρτη 30
Νοεμβρίου 2022, εν τάχ θηκαν  στο «καλάθι του ν οικοκυριού» ν έα προϊόν τα, όπως
αυτά για τους διαβητικούς, εν ώ διευρύν ον ται και υπάρχ ουσες κατηγορίες στην
κατεύθυν ση της κάλυψης περισσότερων  αν αγκών  για τους καταν αλωτές.

Όπως τόν ισε ο κ. Αν αγν ωστόπουλος το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχ ει πετύχ ει το
«καλάθι» είν αι ότι σε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόν των  πλέον  οι τιμές είν αι σταθε-
ρές, εδώ και περίπου πέν τε εβδομάδες.

Τι θα περιλαμβάν ει το Χριστουγεν ν ιάτικο καλάθι του ν οικοκυριού

Σε ό, τι αφορά στο γιορτιν ό καλάθι, ο κ. Αν αγν ωστόπουλος είπε στην  ΕΡΤ, ότι
μέχ ρι 14 Δεκεμβρίου, «θα είν αι έτοιμες, όλες οι κατηγορίες που θα προστεθούν . Αυτό
που επεξεργαζόμαστε σε συν εργασία με τα σούπερ μάρκετ είν αι μια αύξηση των
κωδικών  κρέατος, όπως και κάποια παραδοσιακά γλυκίσματα. Συζητείται π.χ . ν α
περιέχ ει χ ριστουγεν ν ιάτικα τσουρέκια και βασιλόπιτες».
Σύμφων α με τον  κ. Αν αγν ωστόπουλο και με τα αποτελέσματα της 5ης εβδομάδας

που επεξεργάζον ται «φαίν εται ότι ακόμη και τώρα έχ ουμε επιπλέον  μειώσεις τιμών
στα προϊόν τα σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα και πολύ μεγαλύτερες
μειώσεις σε σχ έση με την  αρχ ή του προγράμματος»
Όπως τόν ισε και με τα σημεριν ά στοιχ εία «υπάρχ ουν  αλυσίδες που μεσοσταθμικά

έχ ουν  προτείν ει στο καλάθι του ν οικοκυριού μειώσεις μέχ ρι και 25% σε ορισμέν ες
περιπτώσεις»

Χειροπέδες σε 36χρονη που λήστευε 
γυναίκες με ιδιαίτερη αγριότητα
Δεν δίσταζε να χτυπάει και να σέρνει τα θύματα της στο έδαφος
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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 
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Συνεργασία Οικονομάκη- Κούρκουλου για την τοποθέτηση καφέ
κάδων στους Παιδικούς Σταθμούς Ζεφυρίου

Βήμα – Βήμα προχωρά  ο Δήμος Φυλής στην τοποθέτηση των καφέ κάδων  βιοαποβλήτων
(υπολειμμάτων τροφών), με στόχο την απόλυτη επιτυχία του προγράμματος. 

Μ
ετά την  πρόσφατη παραλαβή
στις 14 Νοεμβρίου 2022,  των
τριών  υπερσύγχ ρον ων  ειδικών

απορριμματοφόρων  και με την  επι-
κείμεν η τοποθέτηση 700 καφέ κάδων  σε
χ ώρους υψηλής συγκέν τρωσης βιοαποβ-
λήτων , όπως οι παιδικοί σταθμοί, οι λαϊ-
κές αγορές, τα καταστήματα εστίασης
κ.α, ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας
Μιχ άλης Οικον ομάκης ξεκίν ησε εκστρα-
τεία εν ημέρωσης, αρχ ής γεν ομέν ης από
τους Παιδικούς Σταθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό συν αν τήθηκε με τον
Πρόεδρο Γιώργο Κούρκουλο και τις
υπεύθυν ες των  Παιδικών  Σταθμών  Ζεφ-
υρίου και τους εν ημέρωσε για την  τοποθ-
έτηση των  καφέ κάδων  και την  προ-
σπάθεια αν άπτυξης του ν έου δικτύου
συλλογής που έχ ει στόχ ο τη μείωση του
όγκου των  απορριμμάτων  που καταλή-
γουν  στη Χωματερή, αλλά και την  αύξηση
των  ποσοστών  παραγωγής κομπόστ το
οποίο θα αξιοποιεί  Δήμος και πολίτες.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στην  καμπάν ια
εν ημέρωσης διαν έμον ται ειδικά φυλλάδια
τα οποία εξηγούν  με σαφήν εια :

“Τι ρίχ ν ουμε στον  καφέ κάδο” όπως: 
Φρούτα, λαχ αν ικά, φλούδες και κοτσά-

ν ια
Κρέας – ψάρι – θαλασσιν ά (και τα κόκ-

καλα)
Αυγά (και τα τσόφλια)
Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια
Δημητριακά, αλεύρι, ψωμί, κέικ, γλυκά
Υπολείμματα και φίλτρα από καφέ/τσάι
Γαλακτοκομικά (τυρί, παχ ύρευστες

κρέμες, γιαούρτι)
Ξηροί καρποί και περιβλήματα
Κουκούτσια ελιάς
Κλαδιά, φύλλα, χ ώμα, γκαζόν
Πριον ίδι, ροκαν ίδι
Στάχ τη καυσόξυλων
Χαρτί κουζίν ας, χ αρτοσακούλες,

εφημερίδες (όχ ι χ ρωματιστά, γυαλιστερά
ή πλαστικοποιημέν α χ αρτιά)

Αλλά και τι δεν  ρίχ ν ουμε: 
Γόπες τσιγάρων

Τροφές και περιττώματα ζώων
Πλαστικά, γυαλιά, μεταλλικά
Μπαταρίες
Γυαλιστερά χ αρτιά (π.χ . περιοδικά) &

Συσκευασίες κάθε είδους
(μπαίν ουν  στον  μπλε κάδο)

Τι γίν εται αφού πετάξουμε
τα βιοαπόβλητα στον  καφέ
κάδο;

Ειδικό απορριμματοφόρο
του Δήμου συλλέγει τα υλικά
που έχ ουν  απορριφθεί μόν ο
στους καφέ κάδους. Το υλικό
οδηγείται στη Μον άδα Κομ-
ποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με
σκοπό ν α γίν ει εδαφοβελτιω-
τικό υψηλής ποιότητας (κόμ-
ποστ). Το κομπόστ θα
πιστοποιηθεί και χ ρησιμο-
ποιηθεί στα πάρκα της
πόλης, έτσι ώστε ν α αυξηθεί
η γον ιμότητα του εδάφους
και ν α μειωθούν  και οι δαπά-
ν ες σε εδαφοβελτιωτικά. Θα
διαν εμηθεί επίσης σε
συμπολίτες για χ ρήση σε
κήπους. 

Σχ ετικά με την  καμπάν ια
εν ημέρωσης, όπως τον ίζει ο
Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας
Μιχ άλης Οικον ομάκης:
Στόχ ος είν αι ν α πετύχ ουμε
την  ουσιαστική μείωση των  απορριμμά-
των  από τους πράσιν ους κάδους με
πολλαπλά οφέλη περιβαλλον τικά και
οικον ομικά. 

Αρκεί μόν ο ν α σημειωθεί ότι το κόστος
απόρριψης, αν ά τόν ο, στη Χωματερή,
είν αι για τους Πράσιν ους κάδους 80 ευρώ
και για τους Καφέ 11, γεγον ός που
σημαίν ει 69 ευρώ κέρδος αν ά τόν ο. Αλλά
το πραγματικά αν εκτίμητο είν αι το περι-
βαλλον τικό όφελος. 

Πιο συγκεκριμέν α τα  οφέλη της κομ-
ποστοποίησης είν αι τα παρακάτω: 

Προστατεύουμε τον  πλαν ήτη από το
φαιν όμεν ο του θερμοκηπίου περιορίζον -
τας τις ποσότητες εκπομπές μεθαν ίου
και μον οξειδίου του άν θρακα που προ-
καλούν ται από την  ταφή των  οργαν ικών
αποβλήτων .

Καθίσταται εφικτή η αν ακύκλωση
βασικών  υλικών , όπως π.χ . του χ αρτιού
κουζίν ας που άλλες μέθοδοι αν ακύκλω-
σης δεν  επιτρέπουν .

Είν αι η πιο οικον ομική μέθοδος τελικής
διαχ είρισης οργαν ικών  αποβλήτων . 

Ευν οεί τη συμμόρφωση με τους καν ό-
ν ες της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Δεν  παράγει επικίν δυν α, τοξικά αέρια
ή καρκιν ογόν ες ουσίες.

Το 35% αυτών  που θεωρούμε ως τώρα
«σκουπίδια» αποτελούν  πρώτες ύλες για
κάτι καιν ούριο.

Το κόμποστ είν αι πολύ πιο υγιειν ό
από οποιοδήποτε λίπασμα. Το τέλειο
λίπασμα.

Με τη χ ρήση του, το έδαφος αν αζωο-
γον είται, συγκρατεί το ν ερό και αποθη-
κεύει θρεπτικά συστατικά.

Περιορίζεται η ρύπαν ση του εδάφους,
των  υδάτων , της ατμόσφαιρας.

Τη βούλησή τους ν α συν δράμουν
στην  επιτυχ ία του Προγράμματος
αν ακύκλωσης των  καφέ κάδων  εξέφρα-
σαν  ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθμών
Ζεφυρίου και οι υπεύθυν ες των  Βρεφον -
ηπιακών  Σταθμών  που συμμετείχ αν  στη
συν άν τηση. 

«Στο πρόγραμμά μας είν αι η περιβαλ-
λον τική ευαισθητοποίηση των  παιδιών
κι επομέν ως η συμμετοχ ή μας στο πρό-
γραμμα είν αι αυτον όητη», τόν ισε χ αρακ-
τηριστικά ο Γιώργος Κούρκουλος.

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς εξάλλου ο οποίος κι έδωσε συγκε-
κριμέν ες κατευθύν σεις για την  εν ημέρω-
ση των  συμπολιτών  ώστε ν α πετύχ ει
απόλυτα η χ ρήση των  καφέ κάδων  επα-
ν έλαβε ότι “Ξεκιν ήσαμε τις πρώτες
ουσιαστικές δράσεις με την  αν άπλαση
της χ ωματερής στη Φυλή και την  εγκατά-
σταση συστημάτων  φωτοβολταϊκών  με
στόχ ο ο Δήμος Φυλής ν α γίν ει ο πιο
πράσιν ος Δήμος της Αττικής και
συν εχ ίζουμε αδιάλειπτα με την  πραγμα-
τοποίηση ν έων  δράσεων  για την
εν ίσχ υση της κυκλικής οικον ομίας και
την  προστασία του περιβάλλον τος.
Εργαζόμαστε για μια πόλη καθαρή και
πράσιν η και είμαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρουμε.” 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου,  κ. Γεωργία
Πηλιχ ού,  σας προσκαλούν  στη διάλεξη του Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπροπύργου, που θα δώσει η Δρ.
Εγκληματολογίας με Ειδικότητα στην  Αν άλυση Προφίλ Δραστών , Συν εργάτης του Δήμου Ασπροπύργου,  κ.
Δέσποιν α Σβουρδάκου, με τίτλο: «Παιδική Παραβατικότητα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00, στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων
«Δημήτριος Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Η
είσοδος είν αι ελεύθερη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επικοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530 και 2105577191 εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
η Εγκληματολόγος, Δέσποινα Σβουρδάκου,

στις 5 Δεκεμβρίου 2022 
Ομιλία με τίτλο με τίτλο: «Παιδική Παραβατικότητα»
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ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
33ωωρρηη  ΠΠΑΑΝΝΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΤΤοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  οομμόόφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  κκηηρρύύσσσσεειι  ττηηνν
ΠΠέέμμππττηη  0011//1122//2222  κκααιι  ώώρραα  1122::0000  έέωωςς  1155::0000  33ωωρρηη  ΠΠααννθθρριιαασσιιαακκήή  σσττάάσσηη
εερργγαασσίίααςς  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  1133::0000  σσττηη  ΒΒοουυλλήή  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ
ΝΝοομμοοσσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς..
ΈΈνναα  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο  πποουυ  κκααττααρργγεείί  ττοο  ΕΕΣΣΥΥ  σσττέέλλννοοννττααςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  σσεε

ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  κκααιι  δδιιααγγννωωσσττιικκάά  κκέέννττρραα,,  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  υυπποο--
ββααθθμμίίζζεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  δδηημμόόσσιιεεςς  μμοοννάάδδεεςς  υυγγεείίααςς..
ΔΔεεκκάάδδεεςς  αασσθθεεννεείίςς  θθαα  ππεερριιμμέέννοουυνν  σσεε  πποολλύύμμηηννηη  λλίίσστταα  ααννααμμοοννήήςς  γγιιαα  μμιιαα

χχεειιρροουυρργγιικκήή  εεππέέμμββαασσηη  ήή  αακκόόμμαα  κκααιι  γγιιαα  μμιιαα  εεξξέέτταασσηη..
ΑΑππααιιττοούύμμεε  ααππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ  ΝΝοομμοοσσχχεεδδίίοουυ  εεδδώώ  κκααιι  ττώώρραα..
ΑΑππααιιττοούύμμεε  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιααττρρώώνν  κκααιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττοο

ΘΘρριιάάσσιιοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  κκααιι  σστταα  ΚΚέέννττρραα  ΥΥγγεείίααςς  ..
ΑΑππααιιττοούύμμεε  νναα  σσττεελλεεχχωωθθοούύνν  όόλλαα  τταα  ττμμήήμμαατταα  μμεε  εεππιισσττηημμοοννιικκόό  ππρροοσσωω--

ππιικκόό..

ΓΓιιαα  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                        ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ

ΒΒΑΑΓΓΓΓ..  ΛΛΙΙΓΓΓΓΟΟΣΣ                                                                  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤ..  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΖΖΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

ΟΔ ή μ ο ς
Α χ α -
ρ ν ώ ν

συμμετέχει ενε-
ργά στη δράση
συγκέντρωσης
χριστουγεννιά-
τικων δώρων
του «ΟΛΟΙ
Μ Α Ζ Ι
ΜΠΟΡΟΥΜΕ»,
τα οποία θα δια-
νεμηθούν σε
παιδιά ευπαθών
ομάδων του
Δήμου μέσω της
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
Υπηρεσίας. 

Παιχνίδια, βιβ-
λία και παντός
είδους δώρα θα
συγκεντρώνονται το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, από
τις 10.00π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αχα-
ρνών με σκοπό να διατεθούν σε παιδιά από ευπαθ-
είς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες στερούνται ακόμα
και τα βασικά αγαθά. 

Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα που θα προσφερθ-

ούν θα πρέπει να
είναι καινούρια,
ή μεταχειρισμέ-
να, σε άριστη
κ α τ ά σ τ α σ η ,
έτοιμα να χρησι-
μοποιηθούν.

Αναφερόμενος
στη συμμετοχή
του Δήμου σε
μια ακόμη
δράση του "Όλοι
Μαζί Μπορούμε"
ο Δήμαρχος
Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός
τονίζει: "Σε αυτή
τη δύσκολη
συγκυρία που
βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια

είναι στο χέρι μας να μην αφήσουμε κανένα παιδί
χωρίς τα απαραίτητα ιδίως αυτές τις γιορτινές
ημέρες. Γι αυτό στηρίζουμε την πρωτοβουλία του
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και καλούμε τους
συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτή τη
δράση"

Ο Δήμος Αχαρνών και το «Όλοι μαζί μπορούμε» 
συγκεντρώνουν χριστουγεννιάτικα 

είδη για τα παιδιά

Η Ελευσίνα, λόγω της
επιλογής της ως πολιτιστι-
κής πρωτεύουσας της
Ευρώπης, θα συγκεν-
τρώσει το 2023 το διεθνές
ενδιαφέρον. Το μέλος της
Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.
Ανδρέας Τσώκος συναν-
τήθηκε  με τον Γεν. Γραμ-
ματέα του Υπουργείου
Πολιτισμού κ. Γιώργο
Διδασκάλου προκειμένου
να ενημερωθεί για την
πρόοδο των έργων στην
περιοχή και τις προσπάθει-
ες ανάδειξης της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς. Ο
ίδιος σε δήλωση του αναφ-
έρει: Συμφωνήσαμε πως θα
συνεχίσουμε να έχουμε
επαφή και ενημέρωση για
την πορεία των έργων,
αλλά και για τη συνολική
αναβάθμιση των υπο-
λοίπων αρχαιολογικών
χωρών της Δυτικής Αττικής.

Ο σχεδιασμός για τον
αρχαιολογικό χώρο της
Ελευσίνας, προϋπολογι-
σμού 6 εκατ. ευρώ με
χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το
ΤΑΑ, αναμένεται να δώσει σημαντική
ώθηση στην επισκεψιμότητα της περ-
ιοχής.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο εργα-
λείο βάζει επιτέλους τη Δυτική Αττική σε

αναπτυξιακή τροχιά. Οι επόμενες εθνι-
κές εκλογές θα απαντήσουν και σε αυτό
ακριβώς το δίλημμα. Σταθερότητα ή οπι-
σθοδρόμηση; Και η περιοχή μας, δεν
έχει κανένα περιθώριο για άλλες χαμέ-
νες ευκαιρίες. 

Συνάντηση Α.Τσώκου Μέλος Πολιτικής 
Επιτροπής Ν.Δ. με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου

Πολιτισμού κ. Γιώργο Διδασκάλου.

Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός
Σύλλογος Βαρέας Μεγάρων
“O Άγιος Νικόλαος”

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  
ΑΑκκααθθάάρριισστταα  τταα  ρρεεμμαατταα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή

Παρά τις καταστροφές
που έχουν  υποστεί
οικίες στην περιοχή μας
τα προηγούμενα χρόνια
από τα ακαθάριστα Ρεμα-
τα τίποτα δεν δείχνει να
έχει αλλάξει καθώς με λίγη
βροχόπτωση τα Ρεματα
αρχίζουν και γεμίζουν και
είναι έτοιμα να φέρουν
ξανά καταστροφές.
Η εγκατάλειψη και η αδια-
φορία των  αρμόδιων
αρχών για τα ρεματα της
περιοχής μας χαρακ-
τηρίζεται τουλάχιστον
προκλητική αφού έχουν
ενημερωθεί άπαντες και

πολλές φορές από την καλοκαιρινή σειζόν . Τα ρέματα είναι
σίγουρο πως θα υπερχειλίσουν με μια σφοδρή βροχόπτωση
και το νερό θα βρει διέξοδο στους δρόμους και στις οικίες
όπου αυτό ελλοχεύει νέους κινδύνους και καταστροφές.
Εφιστούμε την προσοχή σας!

(πηγή: σελίδα Εξωραϊστικού στο https://www.facebook.com)
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Σ
ε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με τη
διαπίστωση ότι ο Περιφερειάρχης
Γ. Πατούλης και συν ολικά η Περ-

ιφέρεια Αττικής έχουν  συμβάλει τα μέγι-
στα στην  προστασία, τόσο του περιβάλ-
λον τος, όσο και των  αδέσποτων  ζώων ,
υπεγράφη από τον  κ. Πατούλη και τον
Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ Γ. Γουρδο-
μιχάλη η  Προγραμματική Σύμβαση για
την  «Προμήθεια και τοποθέτηση τριών
υδατοδεξαμεν ών  πυροπροστασίας με
δυν ατότητα αν εφοδιασμού ελικοπτέρου
στο Όρος Αιγάλεω».  

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία της
Αν τιπεριφερειάρχη Πειραιά Σ. Αν των ά-
κου, του Εν τεταλμέν ου Περιφερειακού
Συμβούλου Σ. Βοϊδον ικόλα, της Διε-
υθύν τριας  Αν απτυξιακού Προγραμματι-
σμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα, του Γ.Γ.
ΠΕΣΥΔΑΠ Γ. Κατσαν τών η, του Αν τιδ-
ημάρχου Κορυδαλλού και μέλους της
Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΕΣΥΔΑΠ Μ.
Ευθυμιάδη και Δημοτικού Συμβούλου και
Μέλους της επίσης της Ε.Ε. ΠΕΣΥΔΑΠ
Γ. Γκόγκου και στελεχών  της Περιφέρει-
ας Αττικής. 

Ουσιαστική και έμπρακτη η
ανταπόκριση του Γ. Πατούλη 

Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γ. Γουρ-
δομιχάλης και τα μέλη της Εκτελεστικής
επιτροπής κατά την  υπογραφή της
σύμβασης ευχ αρίστησαν  θερμά τον
Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη για την
ουσιαστική συμβολή του στην  επίλυση
σημαν τικών  προβλημάτων  που
απασχ ολούν  τον  Περιβαλλον τικό
Σύν δεσμο Δήμων  Αθήν ας και Πειραιά.
Επίσης τόν ισαν  ότι είν αι η πρώτη φορά
από συστάσεως του συν δέσμου που με
τη συμβολή της Περιφέρειας γίν ον ται
τόσο σημαν τικά βήματα σε περιβαλλον -
τικά ζητήματα, σε θέματα προστασίας
ζώων  και πρόληψης καταστροφών . Στο
πλαίσιο αυτό χαρακτήρισαν  υποδειγμα-
τική τη συν εργασία που έχουν  με τον  κ.
Πατούλη, την  κ. Αν των άκου και τα
υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας
Αττικής. «Η μέχρι τώρα συν εργασία μας
με τον  κ. Πατούλη και τα στελέχη της
Περιφέρειας μας έχει εκπλήξει ευχάρι-
στα. Με έμπρακτο τρόπο βρίσκον ται

δίπλα μας στην  επίλυση σημαν τικών
ζητημάτων  που απασχολούν  την  περ-
ιοχή μας. Τα βήματα που έχουν  γίν ει
αυτή την  αυτοδιοικητική  περίοδο είν αι
τα πλέον  ουσιαστικά από συστάσεως
του Συν δέσμου μας. Από την  πρώτη
στιγμή ο Περιφερειάρχης βρέθηκε δίπλα
μας και συν εργαστήκαμε δημιουργικά. Η
αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στα Λακκώμα-
τα Σχ ιστού Περάματος με χρηματοδότ-
ηση από την  Περιφέρεια 1 εκ. ευρώ, η
χρηματοδότηση εν ός ασθεν οφόρου και
μιας γεν ν ήτριας για τις αν άγκες του Διαδ-
ημοτικού Κέν τρου Περίθαλψης Αδέσπο-
των  Ζώων  (ΔΙΚΕΠΑΖ) και η επιχορήγ-
ηση για τις υδατοδεξαμεν ές είν αι εν δεικ-
τικά παραδείγματα».

Από την  πλευρά του ο Γ. Πατούλης
ευχαρίστησε τον  Πρόεδρο και τα Μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη
συν εργασία. «Περιφέρεια και ΠΕΣΥΔΑΠ
συν εργαζόμαστε στεν ά προς όφελος του
περιβάλλον τος και της βιώσιμης αν ά-
πτυξης. Με έργα και όχ ι υποσχέσεις,
προστατεύουμε το περιβάλλον  και θωρ-
ακίζουμε το Όρος Αιγάλεω, το οποίο έχει
εξαιρετική σημασία για την  ευρύτερη
Δυτική περιοχή του Λεκαν οπεδίου.  Το
Όρος Αιγάλεω είν αι έν α  από  τα τελευ-
ταία φυσικά αποθέματα της Αττικής και
είν αι απολύτως αν αγκαία η αν άληψη
δράσεων  προληπτικού χαρακτήρα, προ-
κειμέν ου ν α προστατεύεται  με τον
καλύτερο δυν ατό τρόπο. Περιφέρεια και
ΠΕΣΥΔΑΠ εργαζόμαστε για την  προ-
στασία του περιβάλλον τος, αλλά και για
την  περίθαλψη των  ζώων .  Η Αν τιπερ-
ιφερειάρχης Πειραιά Σ. Αν των άκου και
όλα τα στελέχη μας έχουν  συν εργαστεί
άψογα με τα στελέχη του ΠΕΣΥΔΑΠ,
του ΔΙΚΕΠΑΖ και των  εμπλεκόμεν ων
δήμων  με κοιν ό στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των  κατοίκων  της περ-
ιοχής, την  προστασία του περιβάλλον -
τος και την  εν ίσχυση της πρόληψης»
τόν ισε ο Περιφερειάρχης.        

Η Σ. Αν των άκου επισήμαν ε από την
πλευρά της ότι με την  καθοδήγηση του
κ. Πατούλη με «συν τον ισμέν α και μεθο-

δικά βήματα και με άμεσες παρεμβάσεις
έχει σημειωθεί μια ιστορική πρόοδος σε
ζητήματα που απασχολούσαν  για πολλά
χρόν ια την  ευρύτερη περιοχή. Εν δεικ-
τικό παράδειγμα η μόλυν ση από φωσφ-
ογύψο και  η αποκατάστασή του ΧΑΔΑ
στα σχ ιστό». 

Η Προμήθεια και τοποθέτηση
τριών υδατοδεξαμενών πυροπρο-
στασίας

Η Περιφέρεια Αττικής  αν αγν ωρίζον τας
τη σπουδαιότητα της πρόληψης για την
αν τιμετώπιση των  δασικών  πυρκαγιών
αν ταποκρίθηκε στο αίτημα του
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. και έχει εν τάξει στο Πρό-
γραμμα Εκτελεστέων  Έργων  της την
«Προμήθεια και τοποθέτηση τριών  υδα-
τοδεξαμεν ών  πυροπροστασίας με
δυν ατότητα αν εφοδιασμού ελικοπτέρου
στο Όρος Αιγάλεω» προϋπολογισμού
100.000 €. Η Προγραμματική Σύμβαση
αφορά  την  προμήθεια τριών  προκατασ-
κευασμέν ων  μεταλλικών  κυλιν δρικών
δεξαμεν ών  αποθήκευσης ν ερού για
πυρόσβεση και χρήση και από εν αέρια
μέσα, χωρητικότητας 200 κυβικών  μέτρ-
ων  έκαστη, καθώς και τις εργασίες
διαμόρφωσης του εδάφους και κατασκε-
υής της υποδομής για την  τοποθέτησή
τους έδρασής τους. Οι θέσεις τοποθέτ-
ησης των  δεξαμεν ών  έχουν  προσδιορι-
στεί σε συν εργασία με τα Δασαρχεία Πει-
ραιά και Αιγάλεω και την  Πυροσβεστική
Υπηρεσία.Η προμήθεια θα δημοπρατηθ-
εί από το ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.  σύμφων α με
την  κείμεν η ν ομοθεσία. Με τις ν έες δεξα-
μεν ές που προστίθεν ται  στις ήδη
υπάρχ ουσες στο Όρος Αιγάλεω,
εν ισχύον ται σημαν τικά οι επιχειρησια-
κές δυν ατότητες στον  τομέα της πυρό-
σβεσης με στόχο την  έγκαιρη και αποτε-
λεσματική αν τιμετώπιση κάθε συμβάν -
τος. Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι μόν ο την
φετιν ή χρον ιά είχαμε επτά δασικές πυρ-
καγιές στο όρος Αιγάλεω εν τός των  ορίων
της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά και
για την  αν τιμετώπισή τους  χρησιμοποι-
ήθηκαν  εν αέρια μέσα.

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.
για την προμήθεια τριών υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας στο Όρος Αιγάλεω

Ρ
ιζικές αλλαγές στον τομέα της οδικής ασφάλειας φιλο-
δοξεί να φέρει με το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδι-
κής Ασφάλειας 2021-2030 το αρμό-

διο υπουργείο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ΝΕΑ με το

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφά-
λειας του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, που εγκρίθηκε σήμερα,
προβλέπεται η μείωση των νεκρών και
των βαριά τραυματιών από τροχαία έως
και 50% μέχρι το 2030.

Το σχέδιο αποτελείται από 8 βασικούς
πυλώνες:

• Ολοκληρωμένος Νόμος Οδικής Ασφά-
λειας, με επικαιροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

• Αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων
• Συστηματικότερη Επιτήρηση της Οδικής Ασφάλειας
• Συνεκτικό Πρόγραμμα Βελτιώσεων στο Υπεραστικό Δίκτυο
• Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επεμβάσεων στις Πόλεις
• Το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, που έχει ήδη

συγκροτηθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Συστηματική Δεκαετή Επικοινωνιακή Πολιτική Ευαισθητο-
ποίησης του κοινού

• Σύσταση Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.
«Δρομολογείται η αναμόρφωση του κυρωτικού πλαισίου του

Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας με στόχο τη
συμμόρφωση των
οδηγών και την επιβολή
δίκαιων ποινών, που
να αντιστοιχούν στη
σοβαρότητα της κάθε
παράβασης και να
αφορούν κυρίως στον
οδηγό και όχι στο
όχημα, το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιείται
από περισσότερους

από έναν οδηγούς» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.
Όπως συμπλήρωσε ο υφυπουργός Μεταφορών «η παροχή

καλής ποιότητας δεδομένων μέσα από το Παρατηρητήριο Οδι-
κής Ασφάλειας θα εξασφαλίσει, ταυτόχρονα, τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της Πολιτείας».

Πιο αυστηρές ποινές για κάποιες παραβάσεις
Όπως έχει γίνει γνωστό, με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το όχημα, με αποτέλεσμα
να μην αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας,

αλλά το δίπλωμα του οδηγού.
Επίσης, υπάρχουν κάποιες παραβάσεις, για τις οποίες οι

ποινές θα είναι πιο αυστηρές με το νέο πλαίσιο.

Ειδικότερα:
• Η υπέρβαση ταχύτητας,
• Η μη χρήση κράνους και ζώνης,
• Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
• Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
• Το ζήτημα της αντιμετώπισης μετά το ατύχημα.
Παρελθόν το σβήσιμο των κλήσεων

Παράλληλα, σημαντική αναμένεται να είναι η αλλαγή γύρω
από το ζήτημα των κλήσεων που θα επιδίδονται στους οδηγούς.

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας
θα δημιουργηθεί και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
παραβάσεων, με σκοπό τη βεβαίωση και είσπραξη των προ-
στίμων. 

Το κέντρο αυτό θα είναι συνδεδεμένο με όλες τις βάσεις
δεδομένων τόσο στη ΓΓΠΣ ή στο υπουργείο Μεταφορών.

Έτσι, όπως προβλέπεται, η βεβαίωση και καταχώρηση των
παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα γίνεται με
ηλεκτρονικά μέσα, βάζοντας έτσι οριστικό τέλος στο σβήσιμο
των κλήσεων, ενώ στόχος είναι ακόμα και οι κλήσεις που επι-
βάλλονται ερήμην του οδηγού να αποδίδονται άμεσα στον
ιδιοκτήτη του οχήματος.

Επίσης, οι παραβάτες οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν ηλεκτρονικά ή σε ΑΤΜ το πρόστιμο για την παρά-
βασή τους, αλλά και να ενημερωθούν για τους πόντους ποινής
που έχουν στο point system.

Παρελθόν το σβήσιμο των κλήσεων
Μεγάλες αλλαγές προβλέπει το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας

2021-2030 με σκοπό τη μείωση των τροχαίων τα επόμενα χρόνια



Τ
ο άγν ωστο ρήγμα
που έδωσε αρχ ι-
κά τα 4,8 Ρίχ τερ

και προχ θες το βράδυ
τα 5 Ρίχ τερ είν αι σε διέ-
γερση εν ώ εξαιτίας του
χ αμηλού σεισμικού ιστο-
ρικού της περιοχ ής η
επιστημον ική κοιν ότητα
ζητά χ ρόν ο προκείμε-
ν ου ν α συγκεν τρώσει
περισσότερα σεισμικά
δεδομέν α για ν α δει
ποιος είν αι ο κύριος σει-
σμός ή εάν  πρόκειται για
σμην οσειρά σεισμών
κάτι το οποίο αν αμέν ε-
ται ν α διαρκέσει για μέρες.

Με τον  ν έο σεισμό αλλάζουν  τα δεδομέν α και πρέ-
πει ν α περιμέν ουμε λίγο ν α δούμε την  εξέλιξη. Όπως
επαν ειλημμέν α αν έφερα σήμερα πρέπει οι κάτοικοι
ν α αποφεύγουν  τα πέτριν α σπίτια. Ο τελευταίος σει-
σμός θα έχ ει τη δικιά του μετασεισμική ακολουθία«
αν έφερε ο διευθυν τής του Γεωδυν αμικού Ιν στιτούτου
Άκης Τσελέν της,ο οποίος το πρωί της Τετάρτης δήλω-
σε ότι έχ ουν  καταγραφεί περισότεροι από 80 μετασει-
σμοί κατά τη διάρκεια της ν ύχ τας.

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος
είν αι μέλος του συμβουλίου διοίκησης του Ελλην ικού
Μεσογειακού παν επιστημίου και επιστημον ικός συν ε-
ργάτης της Unesco, αν αφερόμεν ος στον  χ θεσιν ό σει-
σμό των  5 Ρίχ τερ έγραψε ότι «τo πρωί της Τρίτης έγρ-

αψα, "ακόμη
δεν  είν αι
βέβαιο ότι ο
4,8 ήταν  ο
κύριος σει-
σμός. Χρειαζό-
μαστε περισ-
σ ό τ ε ρ α
στοιχ εία". Η
φύση μας τα
έδωσε τα περ-
ι σ σ ό τ ε ρ α
στοιχ εία. Μετά
τα 5 Ρίχ τερ
σ υ μπ εραίν ω
ότι ο 4,8 δεν
ήταν  ο κύρ-

ιος».
Μιλών τας στην  ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης ο

Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόν ισε ότι εάν  είχ α-
με μόν ο τα 4,8 Ρίχ τερ , αυτό θα ήταν  πάρα
πολύ πιθαν ό ν α είν αι έν ας κύριος σεισμός,
όμως από τη στιγμή που εδώ και 40 μέρες
σημειών ον ται συν εχ είς σεισμοί τότε αρχ ίζεις ν α
υποψιάζεσαι. «Γι’ αυτό και διερωτώμαστε αν
είν αι ο κύριος σεισμός και τα 5 Ρίχ τερ που
καταγράφηκε χ θες το βράδυ. Όλα τα εν δεχ όμε-
ν α είν αι αν οιχ τά, αξιολογούμε την  κατάσταση
και με υπομον ή θα δούμε αν  όν τως είν αι ο κύρ-
ιος σεισμός. Το 5 είν αι πον ηρό μέγεθος και έχ ο-
υμε δει πολλές φορές εκπλήξεις», είπε χ αρακ-
τηριστικά.

8-θριάσιο Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Σ
το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η
εταιρεία  LPC ΑΕ συμμετείχε με το προσωπικό
της, σε εθελοντική πρωτοβουλία συνεργασίας με

τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου. 
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου προσωπικό

της εταιρείας παρέδωσε είδη διατροφής από την ΑΒ
Βασιλόπουλος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υπο-
δείξεις των κοινωνικών λειτουργών των δομών. Παράλ-
ληλα, την επόμενη ημέρα, προσωπικό της εταιρείας,
αφού πρώτα τακτοποίησε τις προμήθειες που παρέδωσε

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,  συμμετείχε στο ημερήσιο
πρόγραμμα παρασκευής του συσσιτίου, της προετοι-
μασίας και της διανομής των αγαθών προς του ωφε-
λούμενους των Κοινωνικών Δομών. 

Μια άλλη ομάδα εργαζομένων της LPC ακολούθησε το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου και υποστήριξε μαζί με το προ-
σωπικό της δομής τις ανάγκες 10 ωφελούμενων οικογε-
νειών.

Την σημαντική αυτή συνεργασία συντόνισε ο Εντετα-

λμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών, κ.
Δημήτριος Καγιάς, με τη βοήθεια του μέλους του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου, κ. Μαρία Ρηγάτου, ο οποίος
καλωσόρισε τους εργαζόμενους της εταιρείας LPC και
ευχαρίστησε ειλικρινά για την εθελοντική αυτή συμμε-
τοχή, τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, κ. Χριστόφορο Παπα-
δέλη. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
παρευρέθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της δράσης,
συνεχάρη τον εκπρόσωπο της εταιρείας για τη συνειδ-
ητή κοινωνική ευθύνη και  τους εργαζομένους της εται-
ρείας για την εθελοντική τους  πρωτοβουλία, η οποία
πέραν του ότι αποτελεί παράδειγμα, έδωσε ένα ανθ-
ρώπινο μήνυμα αλληλεγγύης και συνεισφοράς προς
τους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών. 

Από τη πλευρά του ο κ. Χριστόφορος Παπαδέλης,
ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαο Μελετίου και τον Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο Κοινωνικών Δομών κ. Δημήτριο Καγιά για
την άψογη συνεργασία σε όλες τις μορφές προσφοράς
των κοινωνικών δομών και τόνισε ότι όλοι εντυπωσιά-
στηκαν από την οργάνωση και την ποιότητα των παρε-
ρχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Οι δράσεις βέβαια, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
της εταιρείας LPC προς το Δήμο Ασπροπύργου δεν στα-
ματούν εδώ, αφού την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετ-
ηθεί, με προσφορά της εταιρείας ένα σετ εννέα (9) εξω-
τερικών οργάνων άθλησης στο Μητροπολιτικό Πάρκο
Γκορυτσάς. 

Τη δράση τίμησαν με τη παρουσία τους η Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών και Οικονομικών, κ. Αντώνιος Καραμπούλας και
ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος καθώς και το προσωπικό των Κοινωνικών Δομών
και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».    

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
LPC ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Εύβοια: «Πονηρό το μέγεθος», μεγάλη επιφύλαξη 
από σεισμολόγους για το «χτύπημα» του Εγκέλαδου

Επιφυλακτικοί παραμένουν οι επιστήμονες - σεισμολόγοι για τονμεγάλο σεισμό στη Νότια Εύβοια για το εάν πρόκειται για
τον κύριο ή πρόκειται να ακολουθήσει μεγαλύτερος τις επόμενες μέρες.
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Μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία 
– Η «ARIEL» δείχνει τα δόντια της

Σημαντικά θα επηρεαστούν τόσο ο νομός
Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο

νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, το επεισό-
διο βροχόπτωσης που αναμένεται αυτό το διήμερο κατα-
τάσσεται στην Κατηγορία 4 (πολύ σημαντική)

Η κακοκαιρία «ARIEL» χτυπά τη χώρα τις τελευταίες
ώρες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
να εκδίδει επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας -η οποία
επηρεάζει και την Αττική- που θα διαρκέσει έως και το
βράδυ της Πέμπτης είναι τα μεγάλα ύψη βροχής, οι μεγά-
λες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, η μεγάλη συχνότητα
κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και οι
θυελλώδεις άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.

Το Ιόνιο είναι ανάμεσα στις περιοχές που πλήττει η
κακοκαιρία. Μάλιστα, εκδόθηκε και σχετικό μήνυμα από
το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, το οποίο ζητά
από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι περιοχές που επηρεαζονται 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της
ΕΜΥ, τις επόμενες ώρες ισχυρές βροχές και
καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

Στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη δυτική και
την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης
της Αττικής), την Εύβοια και τη δυτική και τη
νότια Κρήτη μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες
της Πέμπτης (01-12-2022).

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και
τις Σποράδες από νωρίς το απόγευμα της
Τετάρτης (30-11-2022) μέχρι και τις μεσημβρ-
ινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα
νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και
τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (01-12-2022) από
νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ.

Σ
τις 12 χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση εισα-
γωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG,
συγκαταλέγεται η Ελλάδα, ενώ ο τέταρτος σε

δυναμικότητα σταθμός επαναεριοποίησης μεταξύ των 14
στην Ευρώπη που βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι
αυτός της Αλεξανδρούπολης (FSRU).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη μελέτη του ανε-
ξάρτητου συμβούλου στην αγορά LNG Andy Flower, ο
οποίος και τα παρουσίασε στη διάρκεια της χθεσινής
πρώτης μέρας του World LNG Summit & Awards.

Για το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 ανάμε-
σα σε 45 χώρες που εισάγουν LNG η Ελλάδα βρέθηκε
στη 12η θέση ως προς το μέγεθος της αύξησης των
εισαγόμενων φορτίων έναντι της αντίστοιχης περσινής
περιόδου. Πρώτη χώρα με τη μεγαλύτερη άνοδο των
εισαγωγών ήταν η Γαλλία. Ανέβασε κατά περίπου 10
εκατ. τόνους (mtpa) τις εισαγωγές LNG, ακολούθησε το
Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 6 εκατ. τόνων, η Ισπανία
ήταν η τρίτη χώρα που διεύρυνε σχεδόν κατά 6 εκατ.
τόνους τις εισαγωγές της. Η Ολλανδία κινήθηκε στα ίδια
με τις προαναφερόμενες χώρες επίπεδα μεταβολής των
εισαγωγών της, ενώ η Ελλάδα αύξησε κατά περίπου 1
εκατ. τόνους τις εισαγωγές της.

Τα terminals LNG
Στη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης έγιναν

γνωστά και τα 14 ευρωπαϊκά terminals LNG για τα
οποία οι μέτοχοι τους έχουν λάβει την επενδυτική απόφ-
αση και βρίσκονται υπό κατασκευή.

Το FSRU της Αλεξανδρούπολης με αποθηκευτική
δυναμικότητα 153.500 κυβικών μέτρων είναι το τέταρτο
μεγαλύτερο σε δυναμικότητα επαναεριοποίησης και
συγκεκριμένα στους 4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.
Πρώτος είναι ο τερματικός σταθμός Wilhelmshaven στη
Γερμανία με 5,5 εκατ. τόνους και 174.000 κυβικά μέτρα
αποθηκευτικό χώρο, δεύτερος είναι ο offshore τερμα-
τικός σταθμός Stade της Γερμανίας επίσης με 5,5 εκατ.
τόνους αλλά με χωρητικότητα αποθήκευσης στα 150.000
κυβικά μέτρα και τρίτος ο Elmusel στην Ισπανία με

δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,1 εκατ. τόνους.
Στα 3,7 εκατ. τόνους ανέρχεται η δυναμικότητα επαναε-
ριοποίησης για τους σταθμούς Inkoo στη Φινλανδία,
Brunsbuttel (FSRU) στη Γερμανία, Lubmin στη Γερ-
μανία, Piombino και Ravenna στην Ιταλία. Η λίστα των
14 υπό ανάπτυξη τερματικών σταθμών συμπληρώνεται
με τον Deutsche Ostee στη Γερμανία και δυναμικότητα
επαναεριοποίησης τους 3,3 εκατ. τόνους, τα δύο FSRU
της Ολλανδίας (Exmar και NFE) με 2,9 εκατ. τόνους, ο
Paldiski στην Εσθονία με 1,5 εκατ. τόνους και ο
Portovesme στην Ιταλία με 700.000 τόνους.

Κόμβος
Η δυναμική των εισαγωγών αλλά και του νέου τερμα-

τικού σταθμού που κατασκευάζεται στην Αλεξανδρ-
ούπολη, έρχεται να επιβεβαιώσει τις προοπτικές της
Ελλάδας ώστε να καταστεί κόμβος φυσικού αερίου της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το FSRU εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί προς το
τέλος του 2023. Με τη λειτουργία του, όπως και με
αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσονται στη χώρα μας
(FSRUs Θράκης και Θεσσαλονίκης, Διώρυγα GAS) η
περιοχή των Βαλκανίων μέχρι και την Ουκρανία θα
μπορεί να καλύπτεται με φυσικό αέριο που θα φτάνει
στους λεγόμενους πλωτούς σταθμούς αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης LNG.

Ψηφιακά η έκδοση
άδειας πολιτικού

γάμου

Μ
έσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι εν δια-
φερόμεν οι μπορούν  ν α ολοκληρώσουν  όλα τα
διαδικαστικά που απαιτούν ται για την  τέλεση

πολιτικού γάμου γρήγορα, εύκολα και χ ωρίς περιττή
γραφειοκρατία

Μέσω του gov .gr εκδίδεται πλέον  η άδεια πολιτικού
γάμου από τους δήμους της χ ώρας. Σύμφων α με την
Κοιν ή Απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφ-
ιακής Διακυβέρν ησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του
υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Θοδωρή Λιβά-
ν ιου και σε συν εργασία με τον  υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη και τον  αν απληρωτή υπουργό Στέλιο
Πέτσα, οι πολίτες έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α αιτούν ται
ψηφιακά από τον  δήμο τους την  έκδοση της άδειας
πολιτικού γάμου και ν α την  παραλαμβάν ουν  στην
προσωπική τους θυρίδα (my .gov .gr).
Η υπηρεσία είν αι προσβάσιμη μέσω του gov .gr, στην
εν ότητα «Οικογέν εια» και την  υποεν ότητα «Γάμος /
συμβίωση». Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία,
οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α ολοκληρώσουν  όλα τα
διαδικαστικά που απαιτούν ται για την  τέλεση πολιτι-
κού γάμου γρήγορα, εύκολα και χωρίς περιττή γραφει-
οκρατία.

Φυσικό αέριο: Στις χώρες με τη μεγαλύτερη 
αύξηση εισαγωγών LNG η Ελλάδα
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop
ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με ένα ρεπό την εβδομάδα.. Γνώστης
υπολογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.Για
βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.

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 email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.

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

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονο-
κατοικία στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου πίσω από το 6ο
Δημοτικό σχολείο απέναντι
από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευα-
στική. 70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και μπά-
νιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματιστικό. 
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



Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκη για τον
ΓΑΣ Μάνδρας. Ήττα για την
Ενωση Περ. Μεγάρων

Για την 8η αγωνιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ ο ΓΑΣ Μάνδρας επι-
κράτησε εκτός έδρας της Ευρυάλης Γλυφάδας 69-25 ενώ η
Ενωση Περάμπου-Μεγάρων γνώρισε τήν ήττα από τον
Φάρο Κερατσιν ίνου. Αναλυτικά.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
29-41

Διαιτητές : Γεωργόπουλος Κ , Μπέης
Δεκάλεπτα : 06-12, 16-20 , 19-32, 29-41
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ (Πανούση): Κοματά , Πνευματικάκη 3,

Χρονοπούλου Κ. , Χρονοπούλου Α 15, Πανούση , Ιωακείμ 1,
Δομπρογιάννη 10, Δεληκωνσταντή , Μουρτζούκου , Ροδίτη

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Φουντουλάκης): Παπαδοπούλου ,
Λάσκαρη 12(1) , Τσακίρογλου 3, Ρήγα 18(3) , Γιαννοπούλου
, Κολλοβού 2, Ραφελέτου Β 2 Ραπτοπούλου , ΜπαΪμπάκη 4,
Γεωργιάδου , Δηναμάρκα

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 25-69
Διαιτητές : Δελαγραμμάτικας , Κολίλας
Δεκάλεπτα : 08-  18 12-30 , 16-50 , 25-69
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Αλεξοπούλου) :  Τσαμπίρα Μ. ,

Σαλβαρά , Καλαντζή 1, Γραικούση 6, Μενέγα 2, Τίκο , Τσαμ-
πίρα Κ. 4, Ευρυπιώτη 10 , Μουστάκα  2 ,Κάτρη

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Ρουμάνι):  Κουτσοδήμου 29(2) Σιδηρά 6,
Αναστούλη 2, Βατν ικάη ,  Παπανικολάου , Μποκούζη,
Καψοκόλη 12,  Παπαμαρκάκη 8 ,Κάργα 2, Τζινλή 8, Γον ιδάκη
2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ   13
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ               12
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ            12
4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ              10
5 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ                  10  
6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ            8
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ                  7

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4/12/22)

18.30 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΡΕΠΟ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
17.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

ΕΥΡΥΑΛΗ  
19.30 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ: Ηττα για τον ΑΟΚ Πανελευσιν ιακό και Φιλοθ-
έη Μαγούλας

ΑΟΝΑ  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  ΑΟΚ  73-53
Διαιτητές: Τζιμης,Αυγερινός
Δεκάλεπτα: 24-13, 40-33, 61-40, 73-53
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  (Κεφαλάς, Ελευθερίου): Δόνα 16,

Βαζαίου 3(1), Nαβάρρο , Δάρμη 4, Χατζόγλου 21(1), Παπα-
κωνσταντίνου Δ. 11(1),Παπακωνσταντίνου Α 3, Παπακων-
σταντίνου Θ., Παναγιώτου 9(1), Νάση , Παπαγιαννοπούλου
6,Δημακιδου,

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Κάργιαννης): Μεγαλούδη ,
Γρύλλια 12, Τσιούνη 10(2), Πολυζώτη 5, Ιακώβου 18(1), Τσίρμ-
πα 6, Ζήκα 2, Γκιέτα,Οικονόμου, Κοντού, Παναγοπουλου.

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –ΒΑΡΗ 27-74
Διαιτητές : Κιουλάφας , Γερουλάνος
Δεκάλεπτα : 12 12 ,14-34,22-54, 27-74
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Σωτηρίου, Καραπαναγιώτη ) :

Ανδριοπούλου 12(2) Σηφάκη  5(1), Τακίδη ,Στεργίου ,Τσαπα-
ρίκου , Ζωγράφου, Τρυπιτσίδου 1 ,Μυστέκια 2,Χαραλαμπάκη
3(1),Γαρουφαλιά, Γιανν ικάκη 4, Βασιλοπούλου

ΒΑΡΗ (Μεϊμάρογλου): Νάκου 19(1),Αποστόλου 4, Πετρή
17,Ψυλλάκη 2, Καρυδάκη 5(1),Κουντουριώτη 4,Λεον ίτση
4,Κωτσή  6, Καραμέτου 6,Χειλάκου  7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ            15

2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 15  
3 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ       13
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ    12
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    12
6 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  11
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     10
8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ        8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4/12/2022)

17.00 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ

15.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

21.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

20.00 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 3ος 
Ομιλος: Νέα ήττα ο Γ.Σ
Μανδραικός

Την ήττα γνώρισε για την 8η αγωνι-
στική της Γ΄Εθνικής κατηγορίας ο
Μανδραικός εκτός έδρας από τον
ΑΟ Δάφνης με 62-82.

ΑΟ Δάφνης-ΓΣ Μανδραϊκός 82-62   

Δεκάλεπτα: 15-16, 35-30, 61-50,
82-62

Διαιτητές: Μαυρέλης-Λαζόγκα

Δάφνη (Οικονομάκης, Δροσινός):
Έξαρχος 9(1), Τζιβελέκας 16(2),
Αλεξόπουλος, Ρεγκούτας 2, Κερα-
σοβίτης 6(1), Δερμιτζάκης 18(1),
Λάιος, Τόκα 3(1), Αναγνώστου 1,
Μουστόπουλος 18(1), Γιαννίκος 6,
Μέλιος 3(1).  

Μανδραϊκός (Φαρμάκης): Παπανι-
κολάου, Φραγκομανωλάκης 1,
Εικοσιπεντάκης, Αβραμίδης 20,
Μαυρομανωλάκης 7(2), Μόρφος
18(1), Καδυγιαννόπουλος 6, Πετα-
λάς 2, Όουντε Μπος 8.

Η Βαθμολογία (σε 8 αγώνες) :

1.ΑΟ Δάφνης 16

2.ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας 15
3.ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου 14
4.ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας 14
5.ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 13
6.ΑΕ Πικερμίου 12
7.ΑΦΜΣ Φοίνιξ Πειραιά 11
8.Ποσειδών ΑΟ Ν.Ψυχικού 10
9.ΦΟ Βροντάδου 10
10.ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης 9
11.ΑΟ Ένωση Αττάλου Καλύμνου 9
12.ΓΣ Μανδραϊκός 8

*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες
συμμετέχουν στα πλέι οφς ανόδου
με τη νικήτρια να ανέρχεται στην Β'
Εθνική
**Οι ομάδες από τις θέσεις 5-12
συμμετέχουν στα πλέι άουτ, τα
οποία θα έχουν δύο φάσεις. Από
τις οκτώ ομάδες θα παραμείνουν

στην κατηγορία μόλις δυο, δηλαδή
αυτές που θα επικρατήσουν και
στις δύο φάσεις.

Επόμενη αγωνιστική (9η, 4/12)

Ποσειδών ΑΟ Ν. Ψυχικού-ΑΟ
Ένωση Αττάλου Καλύμνου            
ΑΕ Πικερμίου-ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτι-
λήνης             
ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου-ΑΣ Νίκη
Αμαρουσίου              
ΓΣ Μανδραϊκός-ΦΟ Βροντάδου              
ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας-ΑΟ Δάφν-
ης   
ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας-ΑΦΜΣ Φοίνιξ
Πειραιά

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

Ανακοινώθηκε το πρόγρ-
αμμα της 5ης αγωνιστικής
για το Πρωτάθλημα
Betsson Super League 2.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδο-
νικός – ΠΟΤ Ηρακλής
(15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022

AEL FC ARENA, Αναγέν-
νηση Καρδίτσας – Νίκη
Βόλου (15:00)
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Θεσπρ-
ωτός (15:00)
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ –
Αλμωπός Αριδαίας (15:00)
ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ,
Παναθηναϊκός Β – Πανσε-
ρραϊκός (15:00)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας –
ΠΑΟΚ Β (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων
Πόντου – Απόλλων Λάρι-
σας (15:00)
ΡΕΠΟ: Ηρακλής Λάρισας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.12.2022

Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ
Ρουφ – Ηρόδοτος (15:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη
– Παναχαϊκή (15:15)
/ΕΡΤ3

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Ν.
ΣΜΥΡΝΗΣ, Απόλλων
Σμύρνης – Χανιά (13:45) /
ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ,
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β
(15:00)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
Καλαμάτα – Επισκοπή
(15:00)
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτι-
κή – Κηφισιά (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens
Kallithea – ΑΕΚ Β (15:15) /
ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΟΦ Ιεράπετρας

Η ΝΕΜ, για την  8η αγων ιστική
της Α/2 επικράτησε στο κλειστό
του Στρέφη, 75-74 του Τρίτων α.

Τρίτων -Μεγαρίδα 74-75

Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος-
Καλογερόπουλος-Σπυρόπουλος

Δεκάλεπτα: 22-23, 39-38, 59-61,
74-75

Τρίτων  (Μιχ ελάκος): Μάιερς 18
(2), Κουφόπουλος 4, Ζαραϊδών ης
2, Πολυτάρχ ου 16 (3), Πράπας 1,
Τσουργιάν ν ης, Προίσκος, Καμπε-
ρίδης 10 (1), Ντράσκοβιτς 5,
Τσάμης 18 (1).

Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης, Γκατζιάς 4, Παπαγιάν -
ν ης 9, Αγγελόπουλος 23 (5), Γερο-
μιχ αλός 9, Καψαλός, Ντουμπίν σκι
9 (1), Σωτηράκης, Καλλιν ικίδης 5,
Χάσα, Μότλεϊ 12 (1), Ζαρκαδούλας
4.

H Βαθμολογία (σε 8 αγών ες) :

1. Παν ερυθραϊκός 15
2. Τρίτων  14
3. Ηρακλής ΚΑΕ 2022 14
4. Ψυχ ικό 13
5. Μεγαρίδα 13
6. Μαρούσι 13
7.Κόροιβος Αμαλιάδας 13
8.Χαρίλαος Τρικούπης 12
9. Παπάγου 12
10.Ερμής Σχ ηματαρίου 12
11. Αίας Ευόσμου 11  

12. Αγρίν ιο 11
13. Αμύν τας 10
14. Ελευθερούπολη 10
15. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 9
16. Καβάλα 6

*Οι πρώτες οκτώ ομάδες θα
συμμετάσχ ουν  στα πλέι οφς, και
οι τέσσερις ν ικήτριες ομάδες σε
Final Four. Οι δυο ομάδες που θα
κερδίσουν  στους ημιτελικούς θα
αν έρθουν  στην  Basket League

** Οι ομάδες 11-14 θα αγων ι-
στούν  στα πλέι άουτ, με τις δυο
ηττημέν ες ομάδες ν α υποβιβάζον -
ται στην  Β' Εθν ική

***Οι ομάδες που θα καταλά-
βουν  τις θέσεις (15, 16) υποβιβά-

ζον ται αυτόματά στην  Β' Εθν ική

Επόμεν η αγων ιστική (9η, 3-4
Δεκεμβρίου)

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Καβάλα
Μαρούσι-Αμύν τας
Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας
Χαρίλαος Τρικούπης-Ηρακλής

ΚΑΕ 2022
Μεγαρίδα-Παν ερυθραϊκός
Αίας Ευόσμου-Τρίτων
Ερμής Σχ ηματαρίου-Ψυχ ικό
Ελευθερούπολη-Αγρίν ιο

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α/2 Elite League (8η Αγ.) : 
Σπουδαίο διπλό η ΝΕ Μεγαρίδας

ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  55ηηςς
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  σσττηηνν
SSuuppeerr  LLeeaagguuee  22

Oι αήττητες ομάδες στην 
Γ Έθνική: Βύζας

-Πανιώνιος-Νεοχώρι

Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Γ'
Εθνικής, τέσσερις ομάδες έχουν το απόλυτο με τρεις
νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια: ο Πανθρακικός στον 1ο
όμιλο, η Κοζάνη στον 2ο και η Ρόδος στον 4ο όμιλο.
Απόλυτο έχει και ο Πανδραμαϊκός στον 1ο, αλλά έχει
δώσει δύο αγώνες, καθώς είχε και ένα ρεπό.

Ο Βύζας Μεγάρων, ο Πανιώνιος και ο Διγενής
Νεοχωρίου δεν έχουν δεχτεί ακόμα γκολ. Ο τελευταίος
μάλιστα έχει φέρει τρεις φορές 0-0 με τερματοφύλακα τον
45χρονο Δημήτρη Κουτσόπουλο!

Η Αλεξανδρούπολη, ο Απόλλων Πάργας και η Αγία
Παρασκευή είναι οι ομάδες, που δεν έχουν σκοράρει
ακόμα.

Η Κοζάνη είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε σε διψήφιο
αριθμό γκολ. Η ομάδα του Νίκου Μπαδήμα έχει πετύχει
11 τέρματα. Στον αντίποδα ο Δωτιέας Αγιάς έχει δεχτεί
13 γκολ και ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 11.

Ο Νίκος Σκόνδρας του ΠΟ Φήκης
(photo) πέτυχε την περασμένη
Κυριακή το πρώτο χατ-τρικ της
διοργάνωσης, βοηθώντας την
ομάδα του να νικήσει εκτός έδρας
τον Παναγρινιακό. 
Είναι εντυπωσιακό ότι ο Σκόνδρας
πέτυχε και το πρώτο χατ-τρικ της
σεζόν στο Κύπελλο Ελλάδας τον
Αύγουστο!

Ωστόσο πρώτος σκόρερ είναι ο
Νίκος Κυπαρίσσης με 4 γκολ. Ο
30χρονος επιθετικός του ΓΑΣ
Σβορώνου έχει πετύχει και τα
τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Ο Ανδρέας Αντωνακόπουλος είναι
ο μοναδικός παίκτης που έχει
σκοράρει και στις τρεις αγωνιστικές. 

Ο 25χρονος επιθετικός που πέρσι πέτυχε 11 γκολ για
τον Πανελευσινιακό, έχει πετύχει ένα γκολ σε κάθε
παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης».



14-θριάσιο Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

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 δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων 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 υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί 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.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Στο 9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη
Ελλάδα τον Νοέμβριο από 9,5% που ήταν τον
Οκτώβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η
Eurostat.

Στην ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 10%
από 10,5%.

Διαβάστε επίσης: Κλείδωσε – Πόσοι και πότε
θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας

Οι αγορές παρακολουθούν την πορεία του
πληθωρισμού προκειμένου να μπορέσουν να
προβλέψουν τη πορεία που θα ακολουθήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ό,τι αφορά
την επιτοκιακή της πολιτική.

Το στοίχημα  του Δεκεμβρίου
Ο Δεκέμβριος θα είναι ένας ακόμη ιδιαίτερα

σημαντικός μήνας για την πορεία της νομισμα-
τικής πολιτικής καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ προσπαθούν να ισορροπήσουν τις αυξή-
σεις επιτοκίων μεταξύ καταπολέμησης του
πληθωρισμού και προστασίας της οικονομίας
από την ύφεση. Με μόλις μια ημέρα διαφορά,
στις 14 και 15 του μήνα, FED και ΕΚΤ αντίστοιχα
όχι μόνο θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις
επιτοκίων αλλά και αναμένεται να δώσουν
σήμα για την πορεία που θα ακολουθήσουν το

2023.

Η FED έχει αρχίσει να δίνει σήμα ότι μπορεί
να κόψει ρυθμό με τις μεμονωμένες πολύ
υψηλές αυξήσεις της τάξης των 75 μονάδων
βάσης κάθε φορά και να κινηθεί προς νέα
αύξηση επιτοκίων 50 μονάδων βάσεων. Το ίδιο
φέρονται να εξετάζουν και τα στελέχη της ΕΚΤ
μετά τα πρόσφατα μεγάλα άλματα στο κόστος
δανεισμού της ευρωζώνης -την ώρα που
υπάρχουν αντιδράσεις “γερακιών” όπως κεν-
τρικός τραπεζίτης της Αυστρίας ο Ρόμπερτο
Χόλτσμαν που ζητά αύξηση 75 μονάδων βάσης.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενδέχεται να επι-
βραδύνουν την αύξηση των επιτοκίων με
αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης τον επόμενο
μήνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το
Bloomberg, καθώς οι πρώτες επαφές που
έχουν γίνει για το θέμα υποδηλώνουν έλλειψη
δυναμικής για νέα κίνηση 75 μονάδων βάσης,
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Όλα μπορεί να
αλλάξουν βέβαια εάν υπάρχει κάποια
έκπληξη από το μέτωπο του πληθωρισμού.

Ανοικτές όλες οι επιλογές
Τη περασμένη Δευτέρα, η επικεφαλής της

ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοικτές όλες τις
επιλογές όσον αφορά το μέγεθος και τον
αριθμό των μελλοντικών αυξήσεων των επι-

τοκίων της EKT, τονίζοντας ότι η νομισματική
πολιτική θα εξαρτηθεί από διάφορες μεταβ-
λητές.

«Το πόσο περισσότερο πρέπει να
προχωρήσουμε με τα επιτόκια και πόσο γρήγο-
ρα πρέπει να φτάσουμε εκεί, θα εξαρτηθεί
από τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την
πορεία της οικονομίας, το πώς θα αντιδράσουν
οι μισθοί, από τις πληθωριστικές προσδοκίες,
την επιμονή των σοκ αλλά και την εκτίμηση μας
για το πως επιδρά η πολιτική μας » δήλωσε η
Λαγκάρντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι επενδυτές μέχρι στιγμή προσπαθούν να
εκτιμήσουν αν η ΕΚΤ προχωρήσει σε αύξηση
των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης ή κατά
75 μονάδες στην επόμενη συνεδρίαση αλλά και
ποια θα είναι η κορυφή της αύξησης των επι-
τοκίων.

«Τον Δεκέμβριο,» εξήγησε η επικεφαλής της
ΕΚΤ «θα καθορίσουμε επίσης τις βασικές
αρχές για τη μείωση των ομολόγων στο χαρτο-
φυλάκιο του προγράμματος αγοράς περιου-
σιακών στοιχείων. Είναι σκόπιμο ο ισολογισμός
να εξομαλυνθεί με την πάροδο του χρόνου με
μετρημένο και προβλέψιμο τρόπο.

Τα επιτόκια είναι και θα παραμείνουν το
κύριο εργαλείο για την καταπολέμηση του

πληθωρισμού. Τα υψηλότερα επιτόκια
μειώνουν τις πιέσεις στη ζήτηση, καθιστώντας
ακριβότερο τον δανεισμό και επηρεάζοντας
τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις ξοδεύουν, αποταμιεύουν, δανείζονται
και επενδύουν. Αυτό με τη σειρά του θα ασκήσει
πτωτικές πιέσεις στις τιμές, αν και οι προσαρ-
μογές θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να
γίνουν αισθητές στην οικονομία.»

Η πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη
Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη δεν έχει

κορυφωθεί και ο κίνδυνος είναι να αποδειχθεί
ακόμη υψηλότερος από ό,τι αναμένεται σήμε-
ρα, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

«Δεν βλέπουμε τα στοιχεία ή την κατεύθυνση
που θα με έκαναν να πιστέψω ότι έχουμε φθά-
σει στην κορύφωση του πληθωρισμού και ότι θα
μειωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα» επι-
σημαίνει η Λαγκάρντ.

«Κάθε φορά που ρωτώ τους κορυφαίους οικο-
νομολόγους μου στην ΕΚΤ … για τον κίνδυνο, η
απάντηση που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι
(ότι) ο κίνδυνος είναι ανοδικός, χωρίς να προσ-
διορίζουν την ανοδική τάση», κατέληξε.

Πληθωρισμός: Στο 9% έπεσε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο
– Στο 10% στην ζώνη του ευρώ
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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



16-θριάσιο Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Μ
ν ημόν ιο συν εργασίας της Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχ όλησης με τον  Όμιλο ONEX
Shipy ards & Technologies για τη στεν ότερη

διασύν δεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις
ν έες αυξημέν ες αν άγκες της «γαλάζιας οικον ομίας»,
που προκύπτουν  από την  επαν αλειτουργία των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας, υπέγραψαν  χ θες ο Διοικητής της
ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Προέδρος και Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipy ards &
Technologies Πάν ος Ξεν οκώστας, σε εκδήλωση, παρ-
ουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύν ης και βουλευτή
Δυτικής Αττικής Γιώργου Κώτσηρα, του Αν τιπροέδρου
της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής Θαν άση
Μπούρα, του Δημάρχ ου Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όμου
και του Δημάρχ ου Μάν δρας-Ειδυλλίας Χρήστου Στάθη.

Ξεκιν ών τας από το ερχ όμεν ο σχ ολικό έτος, η Επαγ-
γελματική Σχ ολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Ελευσίν ας της
ΔΥΠΑ θα λειτουργήσει τις ν έες ειδικότητες «Τεχ ν ίτης
Ναυπηγικής Βιομηχ αν ίας» και «Τεχ ν ίτης Υποστήριξης
Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων ». Στο πλαίσιο του
μν ημον ίου, θα αξιοποιηθεί η τεχ ν ογν ωσία της ΟΝΕΧ
στην  αν αμόρφωση των  σχ ετικών  προγραμμάτων
σπουδών , ώστε ν α αν ταποκρίν ον ται στις
σύγχ ρον ες απαιτήσεις του κλάδου, καθώς
και στον  εκσυγχ ρον ισμό των  εργαστηρίων
και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Ειδικότητες
Επιπλέον , μέσω της συν εργασίας, όλοι οι

μαθητευόμεν οι των  σχ ετικών  ειδικοτήτων
της ΕΠΑΣ εξασφαλίζουν  θέσεις αμειβόμεν ης
και ασφαλισμέν ης πρακτικής άσκησης στα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας, ώστε ν α αποκτήσουν
εμπειρία σε πραγματικές συν θήκες εργασίας
και εργασιακή κουλτούρα, με τη δυν ατότητα
απορρόφησής τους στην  επιχ είρηση, αμέ-
σως μετά την  αποφοίτησή τους. Για την
προσέλκυση ν έων  στις παραπάν ω ειδικότ-
ητες, ΔΥΠΑ και ΟΝΕΧ θα υλοποιήσουν  κοι-
ν ές επικοιν ων ιακές και εν ημερωτικές δρά-
σεις σχ ετικά με τα προσφερόμεν α προγράμ-
ματα μαθητείας και τις επαγγελματικές προο-
πτικές που προσφέρουν .

Ταυτόχ ρον α, μέσω της Μον άδας Εξυπηρέτησης
Μεσαίων  και Μεγάλων  Επιχ ειρήσεων  (ΜΕΜΜΕ), η
ΔΥΠΑ θα προσφέρει στην  ΟΝΕΧ στοχ ευμέν ες υπηρ-

εσίες αν εύρεσης προσωπικού για όλα τα επίπεδα
εξειδίκευσης, διευρύν ον τας τη συν εργασία που έχ ει
ήδη ξεκιν ήσει με την  πρόσφατη πρόσληψη αν έργων
και τη συμμετοχ ή της ΟΝΕΧ στην  «Ημέρα Καριέρας»
στην  Ελευσίν α το περασμέν ο Σάββατο.

Ταχ ύτητα και ευελιξία
Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλω-

σε: «Το σημεριν ό μν ημόν ιο συν εργασίας ΔΥΠΑ-
ΟΝΕΧ, αποτελεί άλλο έν α παράδειγμα όπου αν ταπο-
κριν όμαστε με ταχ ύτητα και ευελιξία στις εξελίξεις στην
αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο, με στόχ ο ν α προ-
σφέρουμε στους ν έους και τις ν έες της Ελευσίν ας και
της ευρύτερης περιοχ ής της Δυτικής Αττικής, ποιοτικές
εκπαιδευτικές επιλογές που οδηγούν  σε επαγγέλματα
με αυξαν όμεν η ζήτηση, όπως η γαλάζια οικον ομία. Με
οδηγό την  επιτυχ ημέν η συν εργασία με την  ΕΑΒ για
μηχ αν οσυν θέτες αεροσκαφών  στην  Χαλκίδα,
συν εχ ίζουμε ν α διασυν δέουμε την  επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση με εμβληματικές επεν δύσεις
που δημιουργούν  ν έες θέσεις εργασίας αλλά και ν έες
αν άγκες για εξειδικευμέν ο και κατάλληλα εκπαιδευμέν ο

προσωπικό. Η ΔΥΠΑ πρέπει και μπορεί ν α διαδρα-
ματίσει κομβικό ρόλο στην  κάλυψη των  αν αγκών  της
οικον ομίας για καταρτισμέν ο εργατικό δυν αμικό και με

την  παροχ ή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  από τη
Μον άδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων  και Μεγάλων  Επιχ ει-
ρήσεων  στεκόμαστε δίπλα στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας
και σε όλες τις επιχ ειρήσεις της περιοχ ής».

Σταθερά βήματα
Ο Πρόεδρος και Διευθύν ον τας Σύμβουλος του

Ομίλου ONEX Shipy ards & Technologies Πάν ος
Ξεν οκώστας, δήλωσε: «Προχ ωράμε με σταθερά
βήματα προς την  αν αγέν ν ηση των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας δημιουργών τας έν α παραγωγικό πλέγ-
μα συν εργασιών  που θα λειτουργεί υποστηρικτι-
κά στη ν έα εποχ ή που διέρχ ον ται, προσφέρει
ευκαιρίες δουλειάς σε αν θρώπους της Δυτικής
Αττικής, αλλά και ευρύτερα, εν ώ επεν δύει στη
γν ώση και την  κατάρτιση της ψυχ ής των  Ναυ-
πηγείων , που δεν  είν αι άλλοι από τους εργαζό-
μεν ούς τους. Η συν εργασία με την  ΔΥΠΑ απο-
τελεί την  καλύτερη εγγύηση για τον  εκσυγχ ρον ι-
σμό της Τεχ ν ικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και την  «σύζευξή» της με τις υφιστάμεν ες και μελ-
λον τικές αν άγκες του ν αυπηγικού κλάδου. Η εξε-
λισσόμεν η αν άταση της Ναυπηγικής Βιομ-
ηχ αν ίας αν αμέν εται ν α εν ισχ ύσει σημαν τικά τη
ζήτηση για εξειδικευμέν ους εργαζόμεν ους σε
τεχ ν ικά επαγγέλματα που εφάπτον ται των  Ναυ-
πηγείων . Σήμερα, συμπράττουμε με την  ΔΥΠΑ
για τη δημιουργία ν έων  βιώσιμων  θέσεων
εργασίας και τη στήριξη του αν αγκαίου

μετασχ ηματισμού του παραγωγικού μον τέλου σε
τοπικό και εθν ικό επίπεδο. Μια ν έα λαμπρή σελίδα
ξεκιν άει επιτέλους για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας».

ΔΥΠΑ & ΟΝΕΧ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Υπεγράφη χθες το Μνημόνιο συνεργασίας και  από το ερχόμενο σχολικό έτος, η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Ελευσίνας της ΔΥΠΑ 

θα λειτουργήσει τις νέες ειδικότητες «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας» και «Τεχνίτης Υποστήριξης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων».


