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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Βροχες. Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7  έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μερόπη, Μυρόπη

Σολομών , Σολομών τας, Σόλων , Σόλων ας 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49, 

2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.Λεωφόρος Εθνικής

Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 

2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

Έντονη η κινητικότητα γύρω από το θέμα εμφάνισης μιας
νέας αυτοδιοικητικής κίνησης - Τι είδηση «έβγαλε» η ανα-
κοίνωση του Γ. Τσουκαλά μετά το μπαράζ ανεξαρτητοποιή-
σεων.

Καυστικός ήταν ο σχολιασμός της χθεσινής ανεξαρτητο-
ποίησης του αντιδημάρχου κου Παπαγιάνναρου από τον
πρώην δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Τσουκαλά

Ψέγοντας, σε ανακοίνωση του, τη δημοτική αρχή και
δείχνοντας τον ίδιο τον Δήμαρχο Ελευσίνας λέγοντας πως δεν
μπορεί να εγγυηθεί την συνοχή της δημοτικής του ομάδας, ο
κος Τσουκαλάς έκανε αναφορά σε νέο εκλογικό συνδυασμό,
στον απόηχο των πρόσφατων ανεξαρτητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην δήμαρχος Ελευσίνας σημείωσε
πως «ενώ η δημοτική πλειοψηφία θα απαγοητευει και θα
“σαπίζει” ένας νέος πλατύς, δημοκρατικός αυτοδιοικητικος
συνδυασμός μπορεί να δώσει βάσιμες ελπίδες και στέρεη προ-
οπτική στην πόλη.»

Σημειώνουμε εδώ πως σύμφωνα με πληροφορίες του «Θ»
είναι έντονη η κινητικότητα γύρω από το θέμα εμφάνισης μιας
νέας αυτοδιοικητικής κίνησης.

Παρακάτω η τοποθέτηση του κ. Γ. Τσουκαλά:

Η (νέα) ανεξαρτητοποιηση, του Δημ Παπαγιάνναρου αυτή
την φορά, από την δημοτική πλειοψηφία ήρθε να επιβεβαιώσει
την βαθειά και συνεχή δομική κρίση της δημ Αρχής.

Κάποιοι είχαμε προβλέψει, με νωπό ακόμη το 54%, την πορ-
εία της. Μιλούσαμε για έλλειψη αξιών, σχεδίου και προγράμ-
ματος. Για απουσία αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της πλει-
οψηφίας. 

Ελευσίνα: Νέος εκλογικός συνδυασμός στον 
απόηχο της παραίτησης Παπαγιάνναρου;

Μία νέα σημαντική πρωτο-
βουλία εταιρικής ευθύνης, με
σκοπό να έχουμε όλοι ένα
ζεστό σπίτι τις φετινές γιορτές,
ανακοίνωσε η HELLENiQ
ENERGY σε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, παρου-
σία του Υπουργού κ. Κωστή
Χατζηδάκη και της Υφυπουργού κας Μαρίας Συρεγγέλα.
Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος «Κύμα Ζεστα-
σιάς», η HELLENiQ ENERGY αναλαμβάνει να προσφ-
έρει έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ σε οικο-
γένειες που έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και χαμ-
ηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Η συγκεκριμένη δράση, που θα υλοποιηθεί από τις
θυγατρικές εταιρείες της HELLENiQ ENERGY, ΕΚΟ και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιδιώκει την ανακούφιση
όσων πλήττονται ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, εξαιτίας
του ενεργειακά επιβαρυμένου οικογενειακού προϋπολο-
γισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προσφοράς
δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης έχουν οικογένειες με 4
παιδιά και άνω, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και
χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης στη φορολογική
τους κατοικία. Επιπλέον, θα πρέπει να εντάσσονται στα
εισοδηματικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί - σύμφωνα
με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης
των Νοικοκυριών για το έτος 2021 της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής - τα οποία, ωστόσο, έχουν προσαυξηθεί
κατά 10,5% από την HELLENiQ ENERGY, με στόχο να
συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες.
Συγκεκριμένα, για μία οικογένεια με 4 παιδιά το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις
20.500€, ενώ αυξάνεται κατά 2.626€ για κάθε επιπλέον
τέκνο πέραν των τεσσάρων. 

Για την υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας,
από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν χιλιάδες
οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, η HELLENiQ ENERGY
δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα https://zesta-
sia.helleniq.gr/, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής, αλλά και να υποβάλλουν την
αίτησή τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Πιο συγκε-
κριμένα, με την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού

τους Μητρώου (ΑΦΜ) και του
Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού
Ρεύματος της φορολογικής
κατοικίας, οι χρήστες θα μεταφέρ-
ονται αυτόματα στον ιστότοπο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών
Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου θα
κάνουν εισαγωγή των κωδικών
τους στοιχείων. Η Δημόσια Αρχή
θα ελέγχει εάν πληρούνται οι

προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με
την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος
2021 και θα ενημερώνει, αντίστοιχα, την HELLENiQ
ENERGY.

Με αφορμή την έναρξη της δράσης, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY κ.
Γιάννης Παπαθανασίου, ανέφερε: «Σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς, δεν μπορούμε να αγνοούμε εκείνο-
υς τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν περισσότερο
ανάγκη τη συνεισφορά μας. Αντιθέτως, είναι καθήκον
μας να στρέφουμε σε αυτούς το βλέμμα μας και να
συμβάλλουμε έτσι ώστε να ελαφρύνουμε το βάρος του
σπιτικού προϋπολογισμού και να προσφέρουμε ένα
“Κύμα Ζεστασιάς” τις φετινές γιορτές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε:
«Με σταθερή προσήλωση στις ανάγκες της κοινωνίας,
αποφασίσαμε φέτος να εντείνουμε τις πρωτοβουλίες
μας για τη στήριξη περισσότερων ομάδων πληθυσμού
και συμπολιτών μας που βάλλονται από τις επιπτώσεις
της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Έπειτα από την
πρόσφατη δωρεά πετρελαίου θέρμανσης που ανα-
κοινώσαμε για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του
φετινού χειμώνα στα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκο-
μεία και μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε σήμερα ακόμη
μία πρωτοβουλία προσφοράς πετρελαίου θέρμανσης,
αυτή τη φορά προς σε οικογένειες με χαμηλά ετήσια
εισοδήματα που έχουν τέσσερα παιδιά, ή και περισσό-
τερα. Γιατί, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε ένα
ζεστό σπιτικό, τους κρύους μήνες του χειμώνα». 

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY,
ασκώντας υπεύθυνη κοινωνική πολιτική και λειτο-
υργώντας συμπληρωματικά στην κρατική επιδότηση για
την υποστήριξη των καταναλωτών, αποφάσισε να παρ-
ατείνει έως το τέλος του έτους την έκπτωση

HELLENiQ ENERGY: 
Δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ, σε
πολυμελείς οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς» 

συν εχ ιζεται στη σελ . 8

συν εχ ίζεται στη σελ . 14
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Τοποθέτηση προ ημερησίας διάταξης,
του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου
Δημήτρη Παπαγιάνναρου,

στην 40η Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ελευσίνας. 

Ελευσίνα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
2022

«Οι προκλήσεις του σήμερα απαιτούν
στοχοθεσία, πολιτική βούληση και πρω-
τοπορία μέσα σε ένα συνεχές δημοκρα-
τικής αλληλεπίδρασης με τους πολίτες».

Κατά τη διάρκεια των δημοτικών περ-
ιόδων υπάρχουν χρονικά σημεία στα
οποία είναι χρήσιμο να κάνουμε ορισμέ-
νες διαπιστώσεις σχετικά με τα πεπραγ-
μένα της εκάστοτε δημοτικής αρχής. 

Σήμερα -μετά από 3 χρόνια και 3
μήνες από την ημέρα που ανέλαβε τα
ηνία της πόλης η παρούσα διοίκηση του
δήμου Ελευσίνας- πιστεύω ότι βρισκόμα-
στε σε ένα αρκετά ώριμο χρονικό σημείο
κατά το οποίο μπορούμε να κάνουμε μια
ψύχραιμη ανάγνωση, σχετικά με αυτό
το έως τώρα αποτέλεσμα.

Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται
συγκριτικά με τις προσδοκίες που δημιο-
υργήθηκαν στους κατοίκους από τη
δημοτική αρχή και όχι συγκριτικά με τα
πεπραγμένα προηγούμενων δημοτικών
αρχών.

Οι σκέψεις μου, αλλά και οι προβ-
ληματισμοί -τους οποίους μοιράζονται

μαζί μου καθημερινά αρκετές
συμπολίτισσες και αρκετοί συμπολίτες
μας- με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των
προσδοκιών που δημιουργήσαμε και
του αποτελέσματος. Γιατί οι πολίτες
κρίνουν εκ του αποτελέσματος. 

Υπάρχει απόσταση στην καθημερινότ-
ητα, στη διαβούλευση - στην επικοι-
νωνία με τους πολίτες, στον ψηφιακό
μετασχηματισμό, στον στρατηγικό σχε-
διασμό, στη νοοτροπία και το μοντέλο
διοίκησης, μα πάνω απ’  όλα στη
στοχοθεσία της ηγεσίας. 

Απόσταση από τους πολίτες!
Υπάρχει απόσταση από την καθημερ-

ινότητα. Γιατί για ακόμα μία φορά αντιλ-
ηφθήκαμε την καθημερινότητα ως μία
διεκπαιρεωτική διαδικασία που άπτεται
της καθαριότητας και συντήρησης του
πρασίνου. 

Καθημερινότητα σημαίνει σχεδιασμός,
στοχοθεσία και υλοποίηση, σε ότι αφορά
τις συνθήκες υπό τις οποίες οι κάτοικοι
κινούνται στην πόλη.

Η καθημερινότητα πρέπει να συνάδει
με την προσβασιμότητα, ειδικά των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Με τον σεβασμό στο δημόσιο χώρο
και τις στοχεύσεις για διόγκωση του
προς όφελος των πολιτών.

Με τον εξωραϊσμό σημείων τα οποία
έχουν την ατυχία να μην θεωρούνται
σημαντικά επειδή δεν αποτελούν κεντρ-

ικό σημείο.
Με τη συνεργασία συλλογικοτήτων και

φορέων που σκοπό έχουν την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Που από κοι-
νού θέτουν στόχους μείωσης του περι-
βαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Υπάρχει απόσταση γιατί η δημοτική
αρχή δεν χρησιμοποίησε τη διαβούλευση
ως εργαλείο της διοίκησής της. Είτε
μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω
ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών,
η διαβούλευση μας δίνει το πλεονέκτημα
να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγ-
κες των συμπολιτών μας. Μας δίνει τη
δυνατότητα να ιεραρχήσουμε τα προβ-
λήματα της πόλης ανάλογα με το βαθμό
σημαντικότητας που τους δίνουν οι
συμπολίτες μας. Μας δίνει τη δυνατότητα
να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική,
αμφίδρομη επικοινωνία, κάνοντας τους
συμπολίτες μας συμμέτοχους στις αποφ-
άσεις μας.

Υπάρχει απόσταση γιατί η δημοτική
αρχή επέλεξε να μην ασχοληθεί με το
κρίσιμο ζήτημα της αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας
ψηφιακών υποδομών. Και εδώ
προκύπτουν 2 βασικοί άξονες:

Ο πρώτος που αφορά τα πληροφορια-
κά συστήματα του Δήμου για τα οποία
πρέπει να επιδιώκουμε το διαρκή
εκσυγχρονισμό τους και η αποτελεσματι-
κή τους ενοποίηση, με ουσιαστικό στόχο
η διοίκηση να μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να έχει συνολική πληροφορία για όλες
τις ανοικτές εργασίες, το βαθμό ολοκ-
λήρωσης τους και πολλά ακόμη.

Και ο δεύτερος, ο οποίος αφορά τις
υποδομές και τις εργασίες οι οποίες θα
θέσουν τις βάσεις, ώστε ο Δήμος μας,
κάποια στιγμή να ενταχθεί στο δίκτυο
έξυπνων πόλεων. Με στόχο να μπορ-
ούμε να πετύχουμε την αποτελεσματικό-
τερη κυκλοφορία και στάθμευση στην
πόλη μας, να ελέγχουμε και να ρυθμίζο-
υμε απομακρυσμένα την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια,
να ενημερωνόμαστε άμεσα για τα δεδο-
μένα ακραίων καιρικών φαινομένων,
μα και άλλα πολλά. 

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δ. Παπαγιάνναρου από
την παράταξη της δημοτικής αρχής Δήμου Ελευσίνας 

Οι λόγοι παραίτησης του από τη θέση του Αντιδημάρχου 
Τουριστικής Ανάπτυξης & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου

Στο 11,6% ανήλθε τον Οκτώβριο εφέτος το ποσο-
στό της ανεργίας στη χώρα, έναντι του αναθεωρημέ-
νου προς τα κάτω 13,3% τον Οκτώβριο 2021

Στο 11,6% ανήλθε τον Οκτώβριο εφέτος το ποσο-
στό της ανεργίας στη χώρα, έναντι του αναθεωρημέ-
νου προς τα κάτω 13,3% τον Οκτώβριο 2021 και
του αναθεωρημένου προς τα άνω 12% τον Σεπτέμ-
βριο 2022.

Οι άνεργοι  ανήλθαν σε 542.941 άτομα,
σημειώνοντας μείωση κατά 78.425 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 (12,6%) και κατά
26.465 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022 (4,6%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 15,6% (από 17,6% τον Οκτώβριο πέρυ-
σι) και στους άνδρες σε 8,4% (από 10%).

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορ-
φώνεται σε 27,3% από 32,3% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,7% από 12,3%.

Σύμφωνα επίσης με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχο-
λούμενοι ανήλθαν σε 4.138.113 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 99.900 άτομα σε σχέση
με τον Οκτώβριο 2021 (2,5%) και μείωση κατά 37.032 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
2022 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή
«άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζ-
ητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.139.103 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 53.394 άτομα σε
σχέση με τον Οκτώβριο 2021 (1,7%) και αύξηση κατά 60.507 άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο 2022 (2%).

Συνελήφθησαν 2 άτομα στους
Αγίους Αναργύρους με 23 κιλά

κοκαΐνης
Στην κατοχή των συλληφθέν-

των και στις κατοικίες τους
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
περίπου 23 κιλά κοκαΐνης.Συνε-
λήφθησαν, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, απογε-
υματινές ώρες της 28ης Νοεμ-
βρίου 2022 στην Αθήνα και στους
Αγίους Αναργύρους, από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 2 ημεδαποί,
29χρονη και 48χρονος, αντίστοιχα, για κατοχή και διακίνηση – εμπορία
ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και για παρά-
βαση του νόμου περί όπλων ο τελευταίος.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη
εμπόρων – διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφο-
ριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην διακίνηση μεγάλων ποσοτή-
των κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατ-
ηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από έρευνα στην κατοχή τους και στις
οικίες τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

22 κιλά και 843 γραμμ. κοκαΐνης.
0,5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.
230 ευρώ και 200 LEKE Αλβανίας.
15 κινητά τηλέφωνα.
3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν

στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Μειωμένο στο 11,6% το ποσοστό 
ανεργίας τον Οκτώβριο στην Ελλάδα
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Υπάρχ ει απόσταση γιατί η δημοτική
αρχ ή δεν  επιχ είρησε ν α σχ εδιάσει
στρατηγικά το μέλλον  της πόλης,
αγν οών τας, ότι το δυν ατότερο εργαλείο
που διαθέτει, είν αι αυτό της πολεοδόμ-
ησης. 

Τη στιγμή μάλιστα, όπου έχ ει παρέ-
λθει η το διάστημα της πεν ταετίας από
την  τελευταία αν αθεώρηση του γεν ικού
πολεοδομικού σχ εδίου. Επιλέγει ν α
θέτει το ζήτημα ad hoc, μόν ο όταν  οι
εξελίξεις την  πιέζουν .

Υπάρχ ει απόσταση γιατί όλο αυτό το
χ ρον ικό διάστημα δεν  αξιοποιήθηκαν  -
ως όργαν α- το συμβούλιο δημοτικής
κοιν ότητας Ελευσίν ας και το συμβούλιο
δημοτικής κοιν ότητας Μαγούλας. Δεν
έγιν ε προσπάθεια ουσιαστικής συν ερ-
γασίας και αξιοποίησης των  δυν ατοτή-
των  18 εκλεγμέν ων  συμπολιτών  μας -
αν εξαρτήτως παράταξης- με αποτέλε-
σμα ν α χ άσουμε τεράστιες δυν άμεις
αν θρωπίν ων  πόρων  που τόσο αν άγκη
έχ ει η πόλη.

Από όλα αυτά που αν έφερα,
προκύπτουν  πολλά «γιατί». Και είμαι
βέβαιος πως θα προκύψουν  πολλά
περισσότερα «επειδή». Αν οίγον τας
σας τη δική μου σκέψη, θα καταθέσω
τα 2 δικά μου «επειδή».

1. Το πρώτο αφορά στην  απουσία
του στρατηγικού σχ εδιασμού και της

μακροπρόθεσμης στοχ οθεσίας που
πρέπει ν α έχ ει η ηγεσία και συν ολικό-
τερα η διοίκηση του δήμου. Αυτό το
οποίο ον ομάζουμε συχ ν ά με μία λέξη
ως όραμα και βάλλεται από συγκεκριμέ-
ν ες φων ές με ειρων εία και απαξία.
Πρόκειται για αυτό το οποίο σχ εδιάζει
την  καθημεριν ότητα των  επόμεν ων
γεν εών  και όχ ι την  πορεία των  επόμε-
ν ων  εκλογών .

2. Το δεύτερο είν αι η απουσία της
έν ν οιας της ομαδικότητας , από κάθε
έν α στάδιο της διοίκησης του Δήμου
Ελευσίν ας. Όλα τα πετυχ ημέν α παρα-
δείγματα συλλογικοτήτων  που πέτ-
υχ αν , συν οδεύον ται από μία συμπαγή
και πραγματική ομάδα. 

Μία τέτοια ομάδα, μια συμπαγής και
πραγματική ομάδα θα έπρεπε:

ν α διέπεται από κοιν ές αρχ ές και
αξίες και όχ ι ν α συν ηγορεί σε έν α
απλό «αν τί» ν α τάσσεται υπέρ του λει-
τουργήματος και όχ ι της εξυπηρέτησης 

ν α σχ εδιάζει για το κοιν ό συμφέρον
και όχ ι ν α διαχ ειρίζεται μικρά συμφέρ-
ον τα των  λίγων

ν α συν αποφασίζει για τα σημαν τικά
και τα πιο ασήμαν τα, για τα δυσάρεστα
αλλά και για τα ευχ άριστα και όχ ι ν α
είν αι απλά προν ομιακός λήπτης πληρ-
οφοριών  ειλημμέν ων  αποφάσεων

ν α έχ ει ηγεσία με ευήκοα ώτα στη
αν τίθετη άποψη και όχ ι ηγεσία με
δυσαν εξία σε κάθε τι διαφορετικό

ν α έχ ει ηγεσία που συν θέτει δυν ά-
μεις, μακριά από συγκεν τρωτισμούς,
που ν α μην  διαιρεί

Όλα τα παραπάν ω με οδήγησαν  στο
ν α πάρω την  απόφαση ν α αν εξαρτ-
ητοποιηθώ από την  παράταξη της
δημοτικής αρχ ής και ως εκ τούτου ν α
παραιτηθώ από τη θέση του Αν τιδ-
ημάρχ ου Τουριστικής Αν άπτυξης &
Διεθν ών  Σχ έσεων  που υπηρέτησα
χ ωρίς οικον ομικές απολαβές τα 2 τελευ-
ταία χ ρόν ια.

Θα συν εχ ίσω ν α απελευθερών ω όλες
τις δημιουργικές μου δυν άμεις για το
συν ολικό καλό της πόλης, επιχ ει-
ρών τας παράλληλα ν α αποδείξω ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση είν αι ο βασικός
μοχ λός αν άπτυξης και προκοπής εν ός
τόπου. Για την  επόμεν η μέρα της
γεν ιάς μου, για την  επόμεν η μέρα των
κατοίκων  του τόπου μας. Και αυτό
είν αι χ ρέος όλων  μας.

Οι προκλήσεις του σήμερα απαιτούν
στοχ οθεσία, πολιτική βούληση και
πρωτοπορία μέσα σε έν α συν εχ ές
δημοκρατικής αλληλεπίδρασης με τους
πολίτες. 

Οι προκλήσεις του σήμερα απαιτούν
σχ έδιο για την  επίλυση των  προβλημά-
των  της πόλης και όχ ι μπαλώματα
όποτε γίν εται κριτική στα μέσα κοιν ω-
ν ικής δικτύωσης. 

Αν  δεν  απαν τήσουμε ολοκληρωμέν α
στις προκλήσεις του σήμερα, δεν  μπο-

ρούμε ν α είμαστε έτοιμοι για τις προκ-
λήσεις του αύριο. Χάθηκε μια ευκαιρία
για τον  Δήμο μας, αλλά το τρέν ο
συν εχ ίζει και πρέπει ν α συν εχ ίσει
αφήν ον τας πίσω κατεστημέν α, λογικές
μικροσυμβιβασμών , ματαιοδοξίες &
αλαζον είες.

Δεν  είν αι στη λογική μου, ν α κάν ω
οριζόν τια κριτική. Όμως, έχ ει κουράσει
τη γεν ιά μου, αλλά και το σύν ολο της
κοιν ων ίας, ο συμβιβασμός με τη μετρι-
ότητα. Και αυτό δεν  μας αξίζει!

Πρέπει ν α καταν οήσουμε και ν α
δείξουμε στις συμπολίτισσες και τους
συμπολίτες μας, πως η Τοπική Αυτο-
διοίκηση δεν  είν αι μία κατάσταση κατά
την  οποία είμαστε συν επείς σε σειρά
κοιν ων ικών  γεγον ότων  και σε μία καθ-
ημεριν ότητα παθητικής διαχ είρισης.

Να δείξουμε πως η τοπική αυτο-
διοίκηση είν αι μια βαθιά απελευθερωτι-
κή δραστηριότητα η οποία συν δέεται
με ιδέες, δημιουργία και υλοποίηση
σχ εδίου που συν διαμορφών εται με
τους πολίτες, για τους πολίτες.

Πως θα γίν ουν  λοιπόν  πράξη όλα
αυτά; 

Με δουλεία, με ομαδικότητα, με
εμπειρία σχ έδιο και με όραμα.

Με πίστη σε μία εν ωμέν η ομάδα.
Πίστη στις δυν ατότητες του τόπου μας.
Πίστη στην  ευκαιρία που όχ ι απλά
δικαιούται η πόλη, αλλά πάν ω από όλα
αξίζει.



«Οδηγώντας την
Ευρώπη προς ένα πιο

πράσινο μέλλον»

Σ
τη  Διάσκεψη της “Συμφ-
ωνίας για την Πράσινη Πόλη”
(Green City Accord) που διε-

ξήχθη στις Βρυξέλλες, στις
29/11/2022, συμμετείχε, επικεφα-
λής κλιμακίου συνεργατών του, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς

Σκοπός της παρουσίας του
Δήμου Φυλής στη Διάσκεψη ήταν η

παρουσίαση των δράσεών του, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της συμμετοχής
του  στο πρόγραμμα. Επίσης η παρακολούθηση της δραστηριότητας των άλλων μελών, για την
τυχόν εφαρμογή καλών πρακτικών στο Δήμο Φυλής.

Ο Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή και υδρολογική
αυτοτέλεια του Δήμου, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, τονίζον-
τας, μεταξύ άλλων ότι:  

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως πολιτική μας προτεραιότητα την  πράσινη ανάπτυξη,
μέσω της κυκλικής οικονομίας. Απώτερος στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις νέες
προκλήσεις  της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την αξιοποίηση της σε τοπικό επίπε-
δο. Συμμετέχουμε ενεργά στην πρωτοβουλία Green city Accord γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να
μας βοηθήσει στην υιοθέτηση των Ενωσιακών προτύπων για την αποτελεσματική πράσινη
μετάβαση της πόλης μας. Δουλεύουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην παραγω-
γή πράσινης ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη Πάρκου Φωτοβολταϊκών στην καταργημένη
Χωματερή, όπου, παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης 1000
στρεμ. Δουλεύουμε επίσης στην εξοικονόμηση και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των υδάτινων
πόρων του Δήμου. Οι πολίτες μας ζητούν να συμβάλουμε στην ευρωπαϊκή συνοχή και στη
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και εφαρμόζουμε, πιστά την υπόδειξή τους. 

Κεντρικός ομιλητής στη  Διάσκεψη ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Ωκεανών
και  Αλιείας κ. Virginijus Sinkevičius, με τον οποίο ο Χρήστος Παππούς είχε κατ’ ιδίαν συνάν-
τηση. 

Το Δήμαρχο Φυλής συνόδευαν η αρχιτέκτων Μηχανικός και Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμ-
ησης Έλλη Κατσανού και οι επιστημονικοί του συνεργάτες Μαρίνα Νικολοπούλου και Γιάννης
Λιάκος. 

Τι είναι η Συμφωνία για την Πράσινη Πόλη (Green City Accord)
Το «Green City Accord» είναι μία συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, η οποία στοχεύει

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους Ευρωπαίους και στην επιτάχυνση της εφαρ-
μογής της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, οι πόλεις δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν πέντε τομείς
περιβαλλοντικής διαχείρισης: Αέρας, νερό, φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και
απόβλητα.Αξίζει να σημειωθεί ότι  Δήμος Φυλής ήταν ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που
προσχώρησε στην συμφωνία της πράσινης πόλης στις αρχές του 2021. Από τότε μέχρι και
σήμερα, ο  Δήμος έχει συμμετάσχει, με τεχνικό σύμβουλο την Έλλη Κατσανού, σε διαδικτυα-
κές ομάδες εργασίας - workshops  του προγράμματος Green City Accord.  
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Την  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022,
πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, η είσο-
δος στους αρχ αιολογικούς χ ώρους, τα
μουσεία και τα μν ημεία που αν ήκουν
στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού)
είν αι ελεύθερη.

Η είσοδος στους αρχ αιολογικούς
χ ώρους, τα μν ημεία και τα μουσεία
είν αι ελεύθερη, χ ωρίς την  καταβολή
αν τιτίμου, την  πρώτη Κυριακή κάθε
μήν α από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
εκάστου έτους.

Την  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022,
πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, η είσο-
δος στους αρχ αιολογικούς χ ώρους, τα
μουσεία και τα μν ημεία του κράτους
είν αι ελεύθερη.

Η σχ ετική υπουργική απόφαση
(ισχ ύει από 1 Νοεμβρίου 2019)

Ελεύθερη είσοδος – Απαλλαγή από
την  υποχ ρέωση καταβολής αν τιτίμου

1. Η είσοδος στους οργαν ωμέν ους
αρχ αιολογικούς χ ώρους, τους ιστορι-
κούς τόπους, τα μν ημεία και τα μου-
σεία τα οποία αν ήκουν  στο Δημόσιο
και διαχ ειρίζεται το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, είν αι ελεύθερη,
χ ωρίς την  καταβολή αν τιτίμου, στις
κάτωθι ημερομην ίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μν ήμης Μελίν ας
Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθν ής Ημέρα
Μν ημείων ),

• 18η Μαΐου (Διεθν ής Ημέρα Μου-
σείων ),

• τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμ-
βρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών  Ημερών
Πολιτιστικής Κληρον ομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθν ική Εορτή) και
• πρώτη Κυριακή κάθε μήν α από 1η

Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) δεν
υπάγεται στην  παραπάν ω διάταξη για
ελεύθερη είσοδο, που αφορά μόν ο τα
μουσεία που αν ήκουν  στο Δημόσιο
(Υπουργείο Πολιτισμού)

Περαιτέρω οι επίσημες ημέρες ελεύθ-
ερης εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης
είν αι οι εξής:

– 6 Μαρτίου (Ημέρα Μν ήμης Μελίν ας
Μερκούρη)

– 25 Μαρτίου (Εθν ική Επέτειος)
– 18 Μαΐου (Διεθν ής Ημέρα Μου-

σείων )
– 28 Οκτωβρίου (Εθν ική Επέτειος)

Υπεγράφη, το πρωί της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου, μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας
Αργύρη Οικονόμου και του αναδόχου του έργο, η σύμβαση για τη μελέτη αποκατάστασης
του Ρολογιού, που βρίσκεται στον Αρχαιολογικό Χώρο.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό πολιτιστικό σύμβολο της Ελευσίνας, το οποίο μάλιστα, έχει
χαρακτηριστεί και ως νεότερο μνημείο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ο Πύργος του
Ρολογιού πήρε τη θέση που του αξίζει στον κατάλογο των νεότερων μνημείων της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ΦΕΚ. 337/Δ/10.6.2021, τόσο ο Πύργος του Ρολο-
γιού, όσο και ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός του ρολογιού χαρακτηρίζονται πλέον
ως νεότερα μνημεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τεκμηριωμένη εισήγηση –
πρόταση προς τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων
Μνημείων. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Δήμος Ελευσίνας προχωρά για πρώτη φορά στην
αποκατάστασή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η συντήρησή του.

«Ζωντανεύει» το ρολόι της Ελευσίνας«Ζωντανεύει» το ρολόι της Ελευσίνας
––  ΣΣηημμααννττιικκήή  ππααρράάμμεεττρροοςς  σσττηηνν

ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  ππόόλληηςς
Υπεγράφη η μελέτη για την αποκατάσταση και

συντήρηση του ρολογιού της πόλης.

Στη Διάσκεψη της Συμφωνίας 
για την Πράσινη Πόλη στις Βρυξέλλες ο
Δήμαρχος Φυλής

Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς
χώρους & Μνημεία την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 



Η
εκπαίδευση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
του Δήμου Ναυπλιέων  συν εχ ίζεται πυρετωδώς.
Το δίμην ο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου εκπαι-

δεύτηκαν  πάν ω από 500 μαθητές από σχ ολικές μον ά-
δες της Αργολίδας και της ευρύτερης περιοχ ής.  
Καθοριστική είν αι η συμμετοχ ή του Διευθυν τή της
Διεύθυν σης Αστυν ομίας Αργολίδας του Α/Δ κ. Ευάγγε-
λου Πιπέρη καθώς και του Διοικητή της Τροχ αίας Ναυ-
πλίου Α/Α κ. Κων σταν τίν ου Θάν ου.  Η συμμετοχ ή της
Ελλην ικής Αστυν ομίας είν αι καθοριστική σε κάθε
δράση που έχ ει σκοπό την  αγωγή των  παιδιών .
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι δωρεάν  επισκέψεις στο

πάρκο θα συν εχ ιστούν  τον  μήν α Δεκέμβριο, αλλά και
το 2023, όπως επισήμαν ε η Πρόεδρος του Δημοτικού
Οργαν ισμού Πολιτισμού Περιβάλλον τος  Αθλητισμού
και Τουρισμού ( ΔΟΠΠΑΤ) του Δήμου Ναυπλιέων , κα
Μαρία Ράλλη. 
Τα οφέλη από την  εκπαίδευση είν αι σημαν τικά καθώς
δίν εται η δυν ατότητα στους μαθητές ν α καταν οήσουν
τους καν όν ες οδικής ασφάλειας μέσα από διαδραστικά
παιχ ν ίδια και διαθεματικές εν ότητες που αν α-
πτύσσον ται. 
Επιπλέον , κάθε παιδί έχ ει την  ευκαιρία ν α οδηγεί
συμβατικό ποδήλατο ή ηλεκτρικό αυτοκίν ητο εκπαιδευ-

τικού τύπου στον  ασφαλή  περιβάλλον τα
χ ώρο του πάρκου, περν ών τας με αυτό τον
τρόπο από την  θεωρία στην  πράξη.
Κατά την  επίσκεψη του πάρκου των  μαθητών
της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχ ολείου
Τολού, η οποία πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022, με τη συν οδεία των
εκπαιδευτικών  τους, κ.κ. Μαρία Δίπλα και
Ευαγγελία Γιαν ν οπούλου δόθηκε μία σημαν τι-
κή ευκαιρία στα παιδιά  ν α εκπαιδευτούν
τόσο στην  οδική ασφάλεια όσο και στην
κυκλοφοριακή αγωγή. 
Τα παιδιά καταν όησαν  τον  τρόπο αν αγν ώρι-
σης όλων  των  πιν ακίδων  σήμαν σης αλλά και 

την  απαραίτητη χ ρήση  του κράν ους και της ζών ης
ασφαλείας. Επίσης, οι μικροί μαθητές  οδήγησαν  κατά
ομάδες συμβατικό ποδήλατο κάν ον τας χ ρήση ποδηλα-
τικού κράν ους. 
Σύμμαχ ος αυτού του σπουδαίου εγχ ειρήματος είν αι τα
στελέχ η της Τροχ αίας Ναυπλίου ο Αστυν όμος Β’
Βιλιώτης Παν αγιώτης καθώς και η Αρχ ιφύλακας Γκόγκου
Θεοδώρα. 
Η My  Grand Road και τα στελέχ η της θα συν εχ ίσουν
ν α εν ημερών ουν  και ν α εκπαιδεύουν  μικρούς και
μεγάλους, έχ ον τας ως κύριο στόχ ο τον  μηδεν ισμό των
θυμάτων  στο δρόμο. 

6 - θριάσιο  Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

MMMMyyyy    GGGGrrrraaaannnndddd    RRRRooooaaaadddd    tttteeeeaaaammmm    
Πάνω από 500 μαθητές εκπαιδεύτηκαν το
δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου στο πάρκο

κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ναυπλιέων

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλ-
ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του Δήμου, κ. Ιωάννης
Κατσαρός  έχοντας ως κύριο γνώμονα
τη ψυχαγωγία των μελών του, διορ-
γανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα
θεατρικές και όχι μόνο, εξορμήσεις. Τον
προηγούμενο μήνα, μέλη του Οργανι-
σμού, συνοδευόμενα από τον Αντιπρόε-
δρο κ. Αντώνη Κοναξή παρακολούθη-
σαν την υπέροχη Θεατρική παράσταση
"Ζορμπάς" στο θέατρο "Ελληνικός
Κόσμος". 

Για τον μήνα Δεκέμβριο οι δράσεις
είναι οι εξής: 

Κυριακή 11/12: Θέατρο "Πειραιώς
131" - Ο Μπακαλόγατος: Η κωμωδία
«Της κακομοίρας», γνωστή και ως «Ο
μπακαλόγατος» του Ντίνου Κατσουρίδη
(1963) είναι πιθανόν, η δημοφιλέστερη
κωμωδία του ελληνικού κινηματογράφ-
ου, ενώ ο ρόλος του «Ζήκου» αποτελεί
ίσως τον καλύτερο ρόλο του Κώστα Χατ-
ζηχρήστου. Πρόκειται για ένα κωμικό
σενάριο μεγάλης λαϊκής απήχησης, σε

remake του Γιώργου Βάλαρη, που μας
ταξιδεύει σε μια νοσταλγική εποχή, η
οποία φυλάει μέσα τις καλύτερες αναμ-
νήσεις μας !

Σάββατο 17/12: Θέατρο "Ιλίσια" – Da :
Ο πασίγνωστος Γρηγόρης Βαλτινός ερμ-
ηνεύει τον “DA” (daddy) στο ομώνυμο
και πολυβραβευμένο αυτοβιογραφικό
έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Hugh
Leonard, που έφτασε μέχρι το
Broadway κατά τη διάρκεια των ’70ς.
Όνειρα, συγκρούσεις,  απογοητεύσεις
και χαρές έρχονται στο μυαλό του εκπα-
τρισμένου στο Λονδίνο συγγραφέα,
όταν επιστρέφει στην πατρίδα του, ενώ
το φανταστικό συνδέεται με το πραγμα-
τικό, το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα,
και η αγάπη αναδεικνύεται ως ο σταθε-
ρότερος φάρος που φωτίζει τα σκοτάδια
της ψυχής μας. Την παράσταση
σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας.

Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στα τηλέφωνα 2105577862 &
2105573549.    

Θεατρικές εξορμήσεις του ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου
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ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΪ
ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΤΕΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συν εργασία με
τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου διοργαν ών ει και φέτος
δράση συγκέν τρωσης χριστουγεν ν ιάτικων
δώρων , ώστε ν α μην  μείν ει καν έν α παιδί
χωρίς το δώρο του αυτές τις άγιες μέρες.

Με το σύν θημα « Και φέτος γιν όμαστε ΟΛΟΙ
ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ» σας περιμέν ουμε όλους στην
Πλατεία Δημαρχείου στον  Ασπρόπυργο, το
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 από τις 10:00 το

πρωί έως τις 14:00, για ν α χαρίσουμε χαμόγελο στα παιδιά, που το έχουν  αν άγκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α απευθύν εστε  στη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προ-

στασίας στο τηλ: 2105575596 και στο Γραφείο της αρμόδιας Αν τιδημάρχου, κ. Σοφίας Μαυρίδη
στο τηλ: 2132006742.  

Ανοιχτή Πρόσκληση  Ελευσίς 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
Συμμετοχή στην καλλιτεχνική δράση

ΝΥΜΦΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ έως τις 5 Δεκεμβρίου

Η 2023 Ελευσίς, στο πλαίσιο του προγράμματός της για
το 2023, χρονιά του επίσημου τίτλου της Ελευσίνας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, διοργανώνει την
καλλιτεχνική δράση ΝΥΜΦΕΣ. Μια ξεχωριστή περφόρ-
μανς στον δημόσιο χώρο της πόλης, υπό την ενδυματολο-
γική επιμέλεια της Όλγας Καραβερβέρη και την κινησιο-
λογική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Ρήγου, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο πλαίσιο των Τελετών Έναρξης και Λήξης
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Για τον σκοπό αυτό, η 2023
Ελευσίς απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση στις γυναίκες της
Ελευσίνας και της γύρω περιοχής να δηλώσουν συμμε-
τοχή εδώ έως τις 5 Δεκεμβρίου. Η ακρόαση για την επιλο-
γή των 39 Νυμφών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5
Δεκεμβρίου στις 18:00 στον χώρο του X-Bowling Art Center
(Χαριλάου 12, Ελευσίνα).

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Άνω των 16 ετών
Επιθυμητή η εμπειρία στην κίνηση ή/και την προβολή

και παρουσίαση σε κοινό.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο 2023eleusis.eu
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Website: 2023eleusis.euFacebook:
f a c e b o o k . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s . e u I n s t a g r a m :
i n s t a g r a m . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
youtube.com/2023EleusisE-mail: info@2023eleusis.eu

Ο
Δήμος Φυλής προχωράει στην
υλοποίηση στρατηγικής συνερ-
γασίας με Πρόγραμμα ανά-

πτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco
Networking Academy, διαμορφώνοντας
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης, το οποίο θα παρέχεται
δωρεάν στους εργαζόμενους στο Δήμο
και στο σύνολο των δημοτών, όσων
εργάζονται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
τομέα,  φοιτητών καθώς επίσης και
ανέργων. Συγκεκριμένα, η Cisco σε
συνεργασία με την Space Hellas και
ένα από τα κέντρα υποστήριξής του
δικτύου των ακαδημιών της, το Επι-
στημονικό Κολλέγιο Ελλάδος - Scientific
College of Greece, χρηματοδοτεί εξ
ολοκλήρου ένα από τα πιο σημαντικά
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της αγοράς, Το
μάθημα της κυβερνοασφάλειας: CyberOps Associate
Course, το οποίο διεξάγεται μέσω του Παγκόσμιου Προ-
γράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco
Networking Academy NetAcad.

To νέο διαδικτυακό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους
αναζητούν καριέρα προσανατολισμένη στον τομέα της
Κυβερνοασφάλειας αλλά και για αυτούς που εργάζονται ή
ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορι-
κής, των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων.
Επιπλέον δε, το πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική γνώση σε
όσους θέλουν να ενημερωθούν και να προστατευτούν από
τις νέες απειλές που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλά και
για εκείνους που επιθυμούν να προστατεύσουν την καθ-
ημερινή τους χρήση στο διαδίκτυο, όπου πλέον συνδέονται
δισεκατομμύρια συσκευές.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την
αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιαμόρ-
φωση του τρόπου εργασίας αλλά και του απαιτούμενου
γνωστικού αντικειμένου, οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι θα
εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλούνται να εξοικειωθ-
ούν άμεσα με τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας τη
σημασία και αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα από

αυτό το νέο μοντέλο επιμόρφω-
σης και κατάρτισης δημιουρ-
γείται μια πραγματική προστιθέ-
μενη αξία τόσο για την καθημερ-
ινότητα όσο και την επαγγελματι-
κή τους προοπτική. Τα Προγράμ-
ματα ανάπτυξης ψηφιακών
δεξιοτήτων Cisco Networking
Academy NetAcad επικεν-
τρώνονται στην αντιμετώπιση
του ψηφιακού χάσματος, την
ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
και την επαγγελματική αποκατά-
σταση/πιστοποίηση. 

Προϋποθέσεις 
Για την κάλυψη των προαπαι-

τουμένων, οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να δηλώσουν συμμε-

τοχή σε πρώτο χρόνο στα δύο προπαρασκευαστικά cours-
es μικρής διάρκειας, επίσης, δωρεάν παροχή του Προ-
γράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco
Networking Academy NetAcad:

Introduction to Cybersecurity (Εισαγωγή στην Κυβερνοα-
σφάλεια) – Διάρκεια 15 ώρες 

Linux unhatched – Διάρκεια 8 ώρες

Το πρόγραμμα του μαθήματος της κυβερνοασφάλειας:
CyberOps Associate Course έχει διάρκεια τριών μηνών,
ενώ όσοι το ολοκληρώσουν με επιτυχία θα λάβουν από το
Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco
Networking Academy NetAcad:

ψηφιακό πιστοποιητικό (digital badge).
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για εκείνους που θα

πετύχουν τις 25 υψηλότερες βαθμολογίες να συνεχίσουν
για το Industry Certification λαμβάνοντας 100% δωρεάν τα
μαθήματα και  εκπτωτικό κουπόνι που θα προσφέρει 51%
έκπτωση στο κόστος της εξέτασης πιστοποίησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι δημότες και
καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να εξηγήσουν μεταξύ
άλλων τον ρόλο της κυβερνοασφάλειας σε ένα εταιρικό

περιβάλλον, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των
Windows και Linux λειτουργικών συστημάτων, ενώ παράλ-
ληλα, θα μπορούν να αναλύσουν τη λειτουργία πρωτοκόλ-
λων και υπηρεσιών δικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου  στο τηλέφω-
νο 2132042815 ή στο e-mail:  gd@fyli.gr

Ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση για
το CyberOps Associate, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα
αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή θα βρείτε σε αυτό το
σύνδεσμο. 

Εναλλακτικά για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.
Εγγραφές από 1 έως 12 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Δήμαρχος  Χρήστος Παππούς επεσήμανε σχετικά:
Στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Φυλής
για την διαρκή επιμόρφωση των συμπολιτών μας
προχωράμε σε ένα ακόμη πρωτοποριακό εγχείρημα. Έτσι
μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη συνεργασία μας με τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής όπου ήδη έχουν αποφοιτήσει  και συμμετέχουν κάθε
χρόνο δεκάδες νέοι φοιτητές,  εγκαινιάζουμε μια ακόμη
σημαντική συνεργασία. 

Ο Δήμος Φυλής ως Ακαδημία της Cisco Net Academy  και
αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα,  θα προσφέρει δωρεάν
εκπαιδευτικά μαθήματα εξειδικευμένων Ψηφιακών Δεξιο-
τήτων στο σύνολο των συνδημοτών μας που εργάζονται στο
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,  σε Φοιτητές , Ανέργους αλλά
και στους Εργαζόμενους του Δήμου που επιθυμούν να
δηλώσουν συμμετοχή. 

Ειδικά στις μέρες μας, που η Κυβερνοασφάλεια
απειλε ίται διαρκώς από κακόβουλες διαδικτυακές
επιθέσεις, οι γνώσεις, η εξε ιδίκευση  και η επιμόρφ-
ωση σε αυτόν τον τομέα  ε ίναι χρήσιμες και αναγ-
καίες, όσο ποτέ.  Καλούμε λοιπόν τους συνδημότες
μας να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα ψηφια-
κής επιμόρφωσης που εγκαινιάζουμε με την πολύτιμη
συνεργασία  του Προγράμματος ανάπτυξης ψηφ-
ιακών δεξ ιοτήτων Cisco Networking Academy με την
πεποίθηση ότι θα τους ανοίξε ι νέους δρόμους στην
καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελματική τους
ανέλιξη. 

Δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα του Δήμου Φυλής σε συνεργασία 
με το Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco Networking Academy
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Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της Κιβω-
τού του Κόσμου καθώς με εισαγγελική
εντολή απαγορεύεται στον πατέρα
Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές παρότι
δεν έχει ασκηθεί ακόμα κάποια ποινική
δίωξη.

Υπενθυμίζεται οτι στις 30/11, το νέο

Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Αλεξάνδρα
Μαρτίνου απομάκρυνε από τις θέσεις
τους πέντε πρόσωπα τα οποία κατείχαν
θέσεις-κλειδιά στην Κιβωτό.

Πέρα από την απόλυση των πέντε,
πρώην στελεχών η Εισαγγελία με ειδική
διάταξη απαγορεύει τόσο σε αυτούς όσο

και στον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο να
προσεγγίζουν τις Δομές της Κιβωτού ή
να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με
την Οργάνωση.

Η διάταξη βασίζεται σε διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και σκοπό έχει την προ-
στασία των παιδιών που φιλοξενούνται
στη Κιβωτό και συγκεκριμένα σε διάταξη
του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα,
που δίνει το δικαίωμα στον εισαγγελέα
ανηλίκων, σε εξαιρετικά επείγουσες περ-
ιπτώσεις, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο
που διασφαλίζει τη σωματική και ψυχική
υγεία των ανηλίκων.

Επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη διά-
ταξη απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο
και τα άλλα τρία πρόσωπα να εισέρχον-
ται σε δομές της Κιβωτού για λόγους
προστασίας των ανηλίκων καθώς και για
να μην μπορούν να επηρεάσουν τα ανή-
λικα που φιλοξενούνται στη δομή.

Έλεγχοι σε φορολογικούς «παραδείσο-
υς»

Παράλληλα, μια ομάδα οκτώ εξειδικε-
υμένων αστυνομικών και δημόσιων ελεγ-

κτών έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» όλα
τα στοιχεία, έχοντας συγκεντρώσει χιλιά-
δες σελίδες από τα λογιστήρια της Κιβω-
τού του Κόσμου. Επιπλέον, η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει να «σκανάρ-
ει» όλες τις δομές και να αναζητά τα απα-
ραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην
υπόθεση.

Ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγος του,
βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» νέας προ-
καταρκτικής έρευνας της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας. Μόνο τα πέντε
τελευταία χρόνια στους λογαριασμούς
τους, διαπιστώθηκαν πάνω από 2.000
συναλλαγές, αρκετές εκ των οποίων
αφορούν «ύποπτα» μεγάλα ποσά.

Τα στελέχη της υπηρεσίας εκτιμούν, ότι
το ζευγάρι χρησιμοποίησε τραπεζικές
θυρίδες, ως ενδιάμεσους «σταθμούς»
συγκέντρωσης και απόκρυψης μαύρου
χρήματος από τα «μαγικά κουτιά» της
Κιβωτού. Από αυτές τις θυρίδες μεταφέρ-
θηκαν στο σπίτι τους στον Κολωνό οι
347.000 ευρώ που εντοπίστηκαν αποθη-
κευμένες σε σακούλες μέσα σε κρύπτη.

Εισαγγελική εντολή απαγορεύει στον π. Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές της Οργάνωσης

Όλα αυτά τονιζαμε θα
οδηγούσαν με μαθηματική
ακρίβεια στην αποσύνθεση και
την περιδινηση της δημοτικής
πλειοψηφίας.

Είναι πλέον σαφές ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα στην
πλειοψηφία είναι ο ίδιος ο
δήμαρχος.

Αν σήμερα η ηγετική ομάδα
του Δήμου αποτελείται από
όσους επένδυσαν σε αυτήν και
ανεξαρτητοποιουνται όσοι
πίστεψαν στην δημ Αρχή αυτό
οφείλεται στις επιλογές του.
Αυτός όρισε τους αντιδημα-
ρχους. Αυτός δεν μπορεί να
εγγυηθεί τη συνοχή της δημοτι-
κής του ομάδας,καθώς χειρίζε-
ται με μεροληψια και σκοπιμότ-
ητα τις απόψεις των συνερ-
γατών του.

Ο τρόπος που πολιτευεται, η
προσπάθεια εργαλειοποιησης
αθλητικών συλλόγων, η απου-
σία απο τις αγωνίες και τα
ερωτήματα των πολιτών φέρ-
ουν την δική του σφραγίδα.

Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
Κανείς δεν μπορεί να απαρν-
ηθεί την προσωπικότητα του,
τα όριά του που, πια, είναι
ευδιάκριτα

Με προδιαγεγραμμενη την
πορεία της δημ Αρχής η ανε-
ξάρτητοποίηση του κου Παπα-
γιάνναρου, όλων όσων έχουν
ήδη ανεξαρτητοποιηθει, του
συνόλου της αντιπολίτευσης
θα κριθεί από τη συνέπεια
τους να δημιουργήσουν έναν
μαζικό νικηφόρο αυτοδιοικητι-
κο συνδυασμό.

Ενώ η δημοτική πλειοψηφία
θα απαγοητευει και θα
“σαπίζει” ένας νέος πλατύς,
δημοκρατικός αυτοδιοικητικος
συνδυασμός μπορεί να δώσει
βάσιμες ελπίδες και στέρεη
προοπτική στην πόλη.

Αυτό, κατά τη γνώμη μου,
πρέπει να είναι η πρόκληση
και το στοίχημα όλων μας.

«Τα συσσωρευμένα προβλήματα που
ταλανίζουν την πόλη και οι αναγκαίες
λύσεις που πρέπει να δοθούν δεν
βρίσκονται στις προτεραιότητες της σημερι-
νής δημοτικής αρχής.

Το Χαϊδάρι βιώνει την δομική παθογέ-
νεια της δημοτικής εξουσίας, τόσο του επι-
κεφαλής της, όσο και της ομάδας του.
Χωρίς σχέδιο, ιεραρχήσεις και με την φυσι-
κή και συναισθηματική απόσταση που τους
χωρίζει από την πόλη και τους ανθρώπους
της να έχει παγιωθεί, λειτουργούν ως
βαρίδια στην ανάπτυξη και την προοπτική
που έχει ανάγκη ο τόπος μας», τονίζει σε
δήλωσή του ο υποψήφιος Δήμαρχος  Χαϊ-
δαρίου Άρης Πανόπουλος.

Να σημειωθεί ότι ήδη, αλλά και όλο το
επόμενο διάστημα, οι συνεργάτες του Άρη
Πανόπουλου και ο ίδιος, αναλαμβάνουν
σειρά πρωτοβουλιών  για την συγκρότηση
ενός ανοιχτού, πολυσυλλεκτικού δημοτικού
συνδυασμού, με μόνο προαπαιτούμενο την

αγάπη και το αληθινό ενδιαφέρον για την
Ιστορική  πόλη του Χαϊδαρίου.

«Ενώνουμε δυνάμεις, συζητάμε, συναπο-
φασίζουμε με όλους τους φορείς της τοπι-
κής μας κοινωνίας και από κοινού σχεδιά-
ζουμε το Πρόγραμμα για το Χαϊδάρι του
Σήμερα και του Αύριο, μακριά από εξουσια-
στικές μονομανίες και ιδιοκτησιακά σύνδρο-
μα.

Χρέος μας είναι να σταματήσουμε τον
κατήφορο στον οποίο έχει περιέλθει ο
Δήμος και συνολικά η πόλη μας και να
αναδείξουμε τα δομικά προβλήματα που
χαρακτηρίζουν την σημερινή διοίκηση, η
οποία αντιμετωπίζει το Χαϊδάρι ως προσω-
πική ιδιοκτησία, με κληρονομική αντίληψη
και πρακτική. Ταυτόχρονα, μαζί με όλες τις
υγιείς δυνάμεις, συντεταγμένα, με δημοκρ-
ατικό προγραμματισμό, θέτουμε τις αναγ-
καίες προτεραιότητες ώστε να προχωρήσο-
υμε μπροστά για ένα Χαϊδάρι ασφαλές, λει-
τουργικό, ανθρώπινο, αλληλέγγυο, με

υψηλή ποιότ-
ητα ζωής,
ανασυνθέτον-
τας το κοινω-
νικό νήμα με
φροντίδα και
αγάπη, στην
κατεύθυνση
υλοποίησης
μιας σύγχρ-
ονης και
αποτελεσματι-
κής δημοτι-
κής κοινωνι-
κής πολιτικής.

Καλούμε όλες τις υγιείς κοινωνικές δυνά-
μεις, κάθε Χαϊδαριώτισσα και κάθε Χαϊδαρ-
ιώτη, να συστρατευθεί  στη συλλογική προ-
σπάθεια, ελεύθερα και δημοκρατικά, για να
προχωρήσουμε μπροστά. 

Γιατί Τώρα είναι η ώρα για το Χαϊδάρι».

Ένα ακόμα αντιπλημμυρικό έργο
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Κατασκευή αγωγού ομβρίων  και δεξαμεν ής αν άσχ εσης Σ1-Δ1
στην  περιοχ ή του Καράβου στις Αχ αρν ές

Ακόμα έν α αν τιπλημμυρικό έργο ιδιαίτερης σημασίας, αν ακοίν ω-
σε ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός. Πρόκειται για την
κατασκευή αγωγού ομβρίων  και δεξαμεν ής αν άσχ εσης Σ1-Δ1, στην
περιοχ ή του Καράβου στις Αχ αρν ές.

Ο Δήμος Αχ αρν ών  σε συν εργασία και με χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής – που φτάν ει τα 24 εκατ. €. – προχ ωρά στην
άμεση δημοπράτηση του έργου, προκειμέν ου ν α επιτευχ θεί η
αν τιπλημμυρική θωράκιση της πόλης των  Αχ αρν ών , αλλά και η
υλοποίηση εν ός χ ρόν ιου αιτήματος των  κατοίκων  της περιοχ ής.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός δήλωσε:
“Δρομολογούμε την  κατασκευή εν ός, ακόμα, αν τιπλημμυρικού

έργου στον  παλαιό οικισμό των  Αχ αρν ών , στην  περιοχ ή του
Καράβου, με κατασκευή του αγωγού ομβρίων  και της δεξαμεν ής
αν άσχ εσης Σ1-Δ1.

Οι μελέτες έχ ουν , ήδη, ολοκληρωθεί και μαζί με την  Περιφέρεια
Αττικής και τους υπηρεσιακούς παράγον τες συν τον ίζουμε τις εν έρ-
γειες για την  όσο πιο γρήγορη δημοπράτηση του έργου που θα
χ ρηματοδοτηθεί από την  Περιφέρεια και του οποίου ο προϋπολο-
γισμός φτάν ει τα 24 εκατ. €”.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ . 2 Άρης Πανόπουλος : Μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας η διοίκηση
Βαγγέλη Ντηνιακού στο Χαϊδάρι – Η πόλη έχει αφεθεί στην τύχη της
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Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία
στην Αθηνών Κορίνθου μετά την

κατολίσθηση βράχων
Μετ’  εμποδίων διεξχθη

εχθες η κυκλοφορία των
οχημάτων στην Εθνική Οδό
Αθηνών – Κορίνθου λόγω
κατολίσθησης που
σημειώθηκε το πρωί της
Πέμπτης στο ύψος της
Κακιάς Σκάλας.

Λόγω της κατολίσθησης,
από τις 7 χθες το πρωί
υπήρξε εκτροπή κυκλοφο-
ρίας από τον κόμβο Κινέτας
(52,5 χλμ) μέχρι τον κόμβο
Μεγάρων (38,6 χλμ.) στην
κατεύθυνση προς Αθήνα με
εντολή της Τροχαίας.

- Τι εργασίες γίνονται
τώρα

Στο σημείο βρίσκονται
μηχανικοί και ειδικοί αλπι-
νιστές, οι οποίοι κάνουν τις
απαραίτητες εργασίες κατα-
γραφής του συμβάντος, με
drone και οπτικό έλεγχο
στις βραχοπροστασίες. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει η
απομάκρυνση και αποκατά-
σταση του οδοστρώματος.
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο
χρόνος της επιχείρησης.

Σχετικά με τα αίτια της
πτώσης βράχων, η καταρρ-

ακτώδης βροχόπτωση που
ήταν σε εξέλιξη όλη τη
νύχτα ήταν προφανώς ο
κύριος επιβαρυντικός
παράγοντας. 

Ενδεχομένως σωρευτικά
να επηρεάζει και η σεισμική
δραστηριότητα της τελευ-
ταίας περιόδου.

Το επίμαχο σημείο από
το οποίο αποκολλήθηκε ο
βράχος είναι από πολύ
ψηλά, εκτός των ορίων του
Έργου, σύμφωνα με
ενημέρωση της Ολυμπίας
Οδού.

Εκστρατεία ενημέρωσης καταναλωτών
για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας της ΡΑΕ και των
Ενώσεων Καταναλωτών είναι η ενημέρωση και στήριξη των
καταναλωτών, όπως και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα
κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας

Η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συνεργασία με τις Ενώσεις Κατανα-
λωτών εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το

κόστος ρεύματος (ηλεκτρικής ενέργειας) με μικρές αλλαγές στις καθημερι-
νές τους συνήθειες, οι οποίες, όμως, δεν θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής
τους.

Η εκστρατεία ενημέρωσης, διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.rae.gr/katanalotes/ExoikonomisiEnergeias/, περιλαμβάνει:

video που προτείνει στους καταναλωτές εύκολους και γρήγορους τρόπο-
υς για να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα

ενημερωτικό φυλλάδιο με συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στη
χρήση ηλεκτρικών συσκευών

ειδική ιστοσελίδα (ElectricityCostCalculator.gr) όπου οι καταναλωτές
μπορούν να υπολογίσουν την ενέργεια (κιλοβατώρες) καθώς και το κόστος
χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών τους.

Συγκεκριμένα:
οι καταναλωτές διαλέγουν τις οικιακές

συσκευές που διαθέτουν με ένα κλικ, εισά-
γουν τον χρόνο χρήσης κάθε συσκευής και
επιλέγουν την τιμή κιλοβατώρας που προ-
σφέρει ο Προμηθευτής τους. Με αυτό τον
τρόπο μπορούν να υπολογίσουν ένα
ενδεικτικό ημερήσιο και μηνιαίο κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας.

για διευκόλυνση του καταναλωτή, έχουν ήδη προεπιλεχθεί τυπικές
συσκευές που χρησιμοποιεί ένα μέσο νοικοκυριό, ενδεικτικές τιμές κατα-
νάλωσης και διάρκεια χρήσης τους, καθώς και η μέση τιμής Προμήθειας
(μετά την κρατική επιδότηση) του τρέχοντος μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα
τιμολόγια κάθε Προμηθευτή όπως αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της
ΡΑΕ https://www.rae.gr/times-kai-xreoseis/

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας της ΡΑΕ και των Ενώσεων Κατανα-
λωτών είναι η ενημέρωση και στήριξη των καταναλωτών, όπως και η ευαι-
σθητοποίηση τους σε θέματα κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΩΩΝΝ
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ

ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

ΜΜααθθηηττέέςς  μμεε  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  δδιιααττααρρααχχέέςς,,  
όόππωωςς  οο  ααυυττιισσμμόόςς,,  μμππααίίννοουυνν  σστταα  ΑΑΕΕΙΙ  κκααιι  τταα

ΤΤΕΕΙΙ  ττηηςς  χχώώρρααςς  χχωωρρίίςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  
σσττιιςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιεεςς  22002233..

Μ
αθητές με αν απτυξιακές διαταραχ ές όπως είν αι ο αυτισμός θα μπορούν
ν α εισάγον ται στα Παν επιστήμια χ ωρίς εξετάσεις. Σημειών εται ότι με
κοιν ή απόφαση των  υπουργείων  Υγείας και Παιδείας, αυξήθηκαν  οι κατ-

ηγορίες των  σοβαρών  παθήσεων  για υποψηφίους που θέλουν  ν α εισαχ θούν
στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μετά τις αλλαγές που ικαν οποιούν  έν α χ ρόν ιο αίτημα, εν τάσσον ται πλέον  και
οι μαθητές που πάσχ ουν  από ΔΑΔ, δηλαδή άτομα στο φάσμα του αυτισμού με
αν απηρία από 67% και πάν ω.

Η έν ταξη των  μαθητών  με Διάχ υτη Αν απτυξιακή Διαταραχ ή και με Διαταραχ ή
Αυτιστικού Φάσματος στον  πίν ακα του 5% με τις κατηγορίες αποφοίτων  Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγον ται χ ωρίς εξετάσεις σε σχ ολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ζητούσαν  φορείς και συλλογικότητες της Ειδικής Αγωγής.

Σημειών εται ότι δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρν ησης ο ν έος πίν ακας
με τις σοβαρές παθήσεις, βάσει των  οποίων  οι απόφοιτοι Λυκείου, δύν αται ν α
εισαχ θούν , χ ωρίς εξετάσεις, στην  τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πιο συγκεκριμέν α, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6069/28-11-2022 η υπ. αριθμ.
πρωτ. Φ.153/147462/Α5 Κοιν ή Απόφαση (ΚΥΑ) της υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  κ. Νίκης Κεραμέως και του υπουργού Υγείας κ. Θάν ου Πλεύρη με την
οποία τροποποιείται η υπό στοιχ εία Φ.151/17897/ Β6/07-02-2014 Κοιν ή Απόφ-
αση των  υπουργών  Παιδείας και Θρησκευμάτων  και Υγείας «Καθορισμός οργά-
ν ων , τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών  παθήσεων  υποψηφίων  για
εισαγωγή στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).

α. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχ ουν  ήδη εκδοθεί από τις Επτα-
μελείς Επιτροπές των  Νοσοκομείων  ή την  Επιτροπή Εξέτασης Εν στάσεων  του
ΚΕΣΥ από την  31-10-2017 (ημερομην ία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπό στοιχ εία
Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 κοιν ής υπουργικής απόφασης, Β’ 3822) έως τη
δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας κοιν ής υπουργικής απόφασης, παραμέν ουν
σε ισχ ύ.

β. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης με κωδικούς 1, 26, 39, 50 και 55, δεν
θα εκδίδον ται εφεξής, εφόσον  πλέον  αυτοί καταργούν ται και εν σωματών ον ται σε
άλλους κωδικούς σύμφων α με το συν ημμέν ο στην  παρούσα πίν ακα παθήσεων .

Να τον ιστεί ότι έχ ουν  «αν οίξει» οι αιτήσεις για συμμετοχ ή στις Παν ελλήν ιες
2023. Οι μαθητές θα μπορούν  ν α υποβάλουν  την  ηλεκτρον ική δήλωση μέχ ρι τις
12 Δεκεμβρίου 2022.
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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
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ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του 
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ -
Ε Ν . Π Α Ν Α Σ Π Ρ / Κ Ο Υ -
ΔΟΞΑ(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)            
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)        
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ(ΒΥΖΑ)    
ΚΥΡΙΑΚΗ(12:00)    
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)        
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)                
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)    
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α/2 ΜΠΑΣΚΕΤ:  
Η ΝΕ Μεγαρίδας με τον 
Πανερυθραικό στα Μέγαρα

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 9ης αγων ιστικής της
Elite League Ερρίκος Ντυν άν  είν αι οι εξής:

Σάββατο 3/12

Απ. Κόν του 16:00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Καβάλα: Παν τελίδης-
Ρίζος-Μαρτιν άκος (Παπαδόπουλος Στ.)
ΔΑΚ Ελευθερούπολης 17:00 Ελευθερούπολη-Αγρίν ιο:
Τζιοπάν ος-Αγραφιώτης Ι.-Τσάν ταλη (Μπρίγκος)

Σχ ηματαρίου 17:00 Ερμής Σχ ηματαρίου-Ψυχ ικό: Ταρ-
εν ίδης Κ.-Μαραμής-Παζώλης (Δεσάρτης)
ΔΑΚ Ευόσμου 17:00 Αίας Ευόσμου-Τρίτων : Ευφρ-
αιμίδης Σ.-Ελευθεριάδης-Δολγύρας (Τοζακίδης)
ΔΑΚ Μεσολογγίου 17:00 Χαρίλαος Τρικούπης-Ηρακλής
ΚΑΕ 2022: Θεοδωρόπουλος-Ζιώγας-Τεφτίκης (Πατσαν -
τζόπουλος)
ΕΑΚ Παπάγου 17:00 Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας:
Χριστιν άκης-Τσιμπούρης-Τηγάν ης (Ντίν ος)
Αγίου Θωμά 17:00 Μαρούσι-Αμύν τας: Μηλαπίδης-
Φραγκούλη-Γεράν ιος (Μωυσιάδης)

Κυριακή 4/12

NEM BC 15:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Παν ερυθραϊκός: Ζακε-
στίδης-Σκαλτσής-Τσαχ άκης (Τεφτίκης)

ΕΠΣΔΑ:
Τα αποτελέσματα

κυπέλλου 3η φάση
στην Δυτική Αττική

Στους αγώνες κυπέλλου για την 3η
φάση 2η αγωνιστική ο Πανελευσι-
νιακός επικράτησε στα Μέγαρα του
Βύζα με 3-1. Ενώ ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου λύγισε την
αντίσταση του Εθνικού Πανοράμα-
τος με 3-1.Στο άλλο μάτς που έγινε
στη Νέα Πέραμο ΑΟ Μίμας Μικρα-
σιατική και Ακράτητος ήρθαν ισό-
παλοι 1-1.

1ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(2η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0

2ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(2η αγωνιστική)

ΒΥΖΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ 3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0

3ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(2η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

O Ηλίας Αμπαζάι νέος προπονητής στον Ικαρο Νεοκτίστων

Η αν αζήτηση προπον ητή ολοκληρώθηκε στην  ομάδα του Ικάρου Νεοκτίστων ,
με τον  Ηλία Αμπαζάι ν α παίρν ει το χ ρίσμα και ν α διαδέχ εται τον  Γιώργο
Αν αν ιάδη.
Ο Αμπαζάι φημίζεται για την  σκληρή δουλειά του και την  πειθαρχ ία μέσα στο
γήπεδο και ήταν  προπον ητής στον  Αίαν τα Παραλίας που έχ ει γν ωρίσει πιέν ν ες
και αν όδους.

ΑΝ.ΤΣ.

Α/2 ΜΠΑΣΚΕΤ:  Η ΝΕ Μεγαρίδας με τον Πανερυθραικό στα Μέγαρα
Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 9ης αγων ιστικής της Elite League Ερρίκος Ντυν άν  είν αι οι εξής:

Σάββατο 3/12
Απ. Κόν του 16:00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Καβάλα: Παν τελίδης-Ρίζος-Μαρτιν άκος (Παπαδόπουλος Στ.)
ΔΑΚ Ελευθερούπολης 17:00 Ελευθερούπολη-Αγρίν ιο: Τζιοπάν ος-Αγραφιώτης Ι.-Τσάν ταλη (Μπρίγκος)
Σχ ηματαρίου 17:00 Ερμής Σχ ηματαρίου-Ψυχ ικό: Ταρεν ίδης Κ.-Μαραμής-Παζώλης (Δεσάρτης)
ΔΑΚ Ευόσμου 17:00 Αίας Ευόσμου-Τρίτων : Ευφραιμίδης Σ.-Ελευθεριάδης-Δολγύρας (Τοζακίδης)
ΔΑΚ Μεσολογγίου 17:00 Χαρίλαος Τρικούπης-Ηρακλής ΚΑΕ 2022: Θεοδωρόπουλος-Ζιώγας-Τεφτίκης
(Πατσαν τζόπουλος)
ΕΑΚ Παπάγου 17:00 Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας: Χριστιν άκης-Τσιμπούρης-Τηγάν ης (Ντίν ος)
Αγίου Θωμά 17:00 Μαρούσι-Αμύν τας: Μηλαπίδης-Φραγκούλη-Γεράν ιος (Μωυσιάδης)

Κυριακή 4/12
NEM BC 15:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Παν ερυθραϊκός: Ζακεστίδης-Σκαλτσής-Τσαχ άκης (Τεφτίκης)

Ηεπιτροπή παρακολούθη-
σης για την εκτέλεση της
Σύμβασης Δωρεάς Υπηρ-

εσίας μεταξύ του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και της “Αριάδνη Interconnec-
tion Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ” προκει-
μένου να προχωρήσει στην αγορά
ενός οικοπέδου για την κατασκευή
κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου Ασπροπύργου, καλεί: 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο να υποβάλλει πρ-
οσφορά για αγορά οικοπέδου από
τον Δήμο Ασπροπύργου για την
κατασκευή κτιρίου κοινωνικών
υπηρεσιών. Το οικόπεδο θα πρέπει
να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις: 

Α) Εμβαδόν: Ίσο ή μεγαλύτερο
των 2.000,00 m2 

B) Συντελεστής Δόμησης: 1,20 
Γ) Συντελεστής Κάλυψης: 0,40 
Δ) Μέγιστο συνολικό ύψος:

14,50 m 
E) Χρήση Γης: Αμιγής ή Γενική

Κατοικία 
ΣΤ) Θέση ακινήτου: Εντός

σχεδίου στην περιοχή που περικ-
λείεται από τις οδούς Δημοκρατίας,
Φυλής, Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπαν-
δρέου και με πρόσωπο σε τουλάχι-
στον 2 οδούς πλάτους μεγαλύτερου
των 12m 

Ζ) Στο οικόπεδο δεν πρέπει να
υπάρχουν κτίσματα 

Η) Το οικόπεδο δεν πρέπει να ε-
φάπτεται αδιάνοικτων οδών για τις
οποίες εκκρεμούν πράξεις αναλογι-
σμού.

Επιτρέπεται η από κοινού προ-
σφορά από ιδιοκτήτες όμορων οικο-
πέδων.

Η προσφερόμενη τιμή θα περι-
λαμβάνει και όλα τα έξοδα μέχρι την
οριστική μεταβίβαση του οικοπέδου

στο Δήμο Ασπροπύργου (δημο-
σιεύσεις, συμβολαιογραφικά, αμοι-
βές νομικών, φόρους, τέλη και ότι ό-
ποιο άλλο έξοδο προκύψει) . Τα έ-
ξοδα θα καταβληθούν από τον Δή-
μο Ασπροπύργου και θα αφαιρεθ-
ούν από το συνολικό προσφερόμε-
νο τίμημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν την προσφορά τους
εγγράφως και ενυπογράφως σε
κλειστό φάκελο συνοδευόμενα από
τοπογραφικό διάγραμμα, κτηματο-
λογικό διάγραμμα και φύλλο και
τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο ή άλ-
λο)μέχρι και την Πέμπτη
29/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στο
γραφείο του Δ/ντη της Δ/νση Πολε-
οδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ασπροπύργου. Οι προ-
σφορές θα αποσφραγιστούν από τα
μέλη της επιτροπής αυθημερόν σε
ειδική συνεδρίαση. Σε περίπτωση
που το αποτέλεσμα δεν είναι οικο-
νομικά ικανοποιητικό δύναται να α-
κολουθήσει προφορική διαπραγ-
μάτευση την ίδια ή άλλη ημέρα που
θα ορίσει η επιτροπή, με τους υπο-
βάλλοντες τις τρεις συμφερότερες
από οικονομικής άποψης προσφο-
ρές με σκοπό την έγγραφη υποβο-
λή νέας βελτιωμένης προσφοράς.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να
ζητήσει οποιοδήποτε κατά την
κρίση της πρόσθετο δικαιολογητικό
σε κάθε φάση της διαδικασίας μέχρι
την υπογραφή των οριστικών
συμβολαίων.

Ασπρόπυργος 25/11/2022
Τα μέλη της επιτροπής
1- Παναγιώτης Καραγιαννίδης,

εκπρόσωπος του Δήμου Ασπρ-
οπύργου

2- Φίλιππος Πάνου, εκπρόσω-
πος του Δήμου Ασπροπύργου

3-Νικόλαος Πρινιωτάκης, εκπρό-
σωπος της “Αριάδνη Interconnec-
tion Μονοπρόσωπη



ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας με τον ΑΟ Υπάτου στα 
Μέγαρα ο Πανελευσινιακός στα Τρίκαλα

Ο Βύζας Μεγάρων  υποδέχ εται την
Κυριακή στις 15:00 τον  ΑΟ Υπά-
του στο ν τέρμπι της 4ης αγων ιστι-
κής. Ο Παν ελευσιν ιακός αγων ίζεται
εκτός έδρας στα Τρίκαλα με τον
ΠΟ Φήκης. Αν αλυτικά οι διαιτητές
της 4ης αγων ιστικής στον  3ο όμιλο.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ:
Φωστέρης, Ξουρίδας-Κυριακόπου-
λος (Αν ατολικής Αττικής)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ – ΑΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Τσιώρης (Άρτας), Τσάν -
τας (Ηπείρου)-Κέφης (Πρέβεζας)
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: Ζυγάς, Τάκος-Κόμκο-
τος (Αιτωλοακαρν αν ίας)
ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Μαράν ος, Καμπιώτης-Καραγεώργος
(Αθην ών )
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ: Φίτσας, Μιχ αλάς-Σατκλίφ (Κέρκυρας)
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ: Αν των ιάδης (Κεφαλλην ίας/Ιθάκης), Καραμέρος-
Κορδάς (Ηλείας)
ΠΟ ΦΗΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Χατζηπαν αγιώτου, Παπαλαζάρου-Ευαγγέλου
(Ηπείρου)

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

3ος Όμιλος

Ψυχικού 11:00 Ποσειδών Ν. Ψυχικού-Ένωση
Αττάλου: Νικολιάς-Καλαβρός (Μπίκας)
1ο Μάνδρας 13:00 Μανδραϊκός-ΦΟ Βροντάδου:
Πετράκης Γεωργ.-Τσίγκου (Τζουβάρας)
Διώνης 15:00 ΑΕ Πικερμίου-Αιολικός Μυτιλήνης:
Τζαγκατζής-Μιχέλη Ευαγγ. (Κυριόγλου)
Α Μοσχάτου 17:00 Ελευθερία Μοσχάτου-Νίκη
Αμαρουσίου: Κιουλάφας-Μπον (Βακαλούδης)
Ραφήνας 17:00 Αργοναύτης Τριγλίας-ΑΟ Δάφνης:
Κούλης Χ.-Χρόνης (Ζερβούδης)
Εσπέρου 17:00 Ίκαρος Καλλιθέας-Φοίνιξ Πειραιά:
Αυγερινός-Σπυρλιδάκης (Βαμβακάς)

Σάββατο 3/12

Διαγόρας 14:00 Διαγόρας Ρόδου-
ΑΕΝ Κηφισιάς: Φασόλης-Λεβεν τά-
κος-Ναστούλης (Βιτζηλαίος)

Β’ Πεύκης 17:00 ΑΟ Πεύκης-
Αιγάλεω: Στρέμπας-Καλογριάς
Αν των ιάδης (Ζερβούδης)

Σοφία Μπεφόν  17:00 ΑΟ Π.
Φαλήρου-ΑΣΕ Δούκα: Παπαδό-
πουλος Χρ.-Βελέν τζας-Χριστοδου-
λάκης (Ορφαν ός)

Αν δρέας Βαρίκας 17:00
Π αν ιών ιος-Π αν ελευσ ιν ιακ ός:
Κων σταν τιν όπουλος-Σπυρόπου-
λος-Ουσταμπασίδης (Ντάβαρης)

Εσπέρου 17:30 ΠΟΚ Έσπερος-
ΑΟΚ Χαν ιά: Χαϊν ά-Καραμπιτσά-
κος-Τσάλας (Κάλφα)

Κυριακή 4/12

Γ. Γεν ν ηματάς 17:00 Πρωτέας
Βούλας-ΟΦΗ: Τσιμπούρης-Κου-
τσοδήμος-Μαρουδιάς (Ηπιώτης).

ΜΠΑΣΚΕΤ Β’ ΕΘΝΙΚΗ: 2ος Όμιλος: Ο Πανελευσινιακός 
εκτός με τον Πανιώνιο

Γ'ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ: 
Ο Μανδραικός με τον ΦΟ 

Βροντάδου

Πρεμιέρα με το δεξί οι
γυναίκες του Πήγασου
Θριασίου 2012

Πρεμιέρα με το δεξί  έκανε η
γυναικεία ομάδα του Πήγασου
Θριασίου 2012 εντός έδρας στο
γήπεδο Γ. Ρουμελιώτης η οποία 

κέρδισε εύκολα τις βασίλισσες
Νότου ομάδα από το Λασίθι της
Κρήτης με 8-0.
Σ κ ό ρ ε ρ : Π α β ά λ
5,Μπαλατζία,Πέππα,Ευσταθιάδου.
Διατήτευσε η Βογιατζιδάκη
Χαρίκλεια.
Επόμενο μάτς εκτός έδρας με την ΑΣ
Ποντίων Δραπετσώνας στις 4-12-22.



14-θριάσιο Παρασκευή 2 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.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 2906/21.11.2022
ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν  οι
προκηρύξεις για την  πλήρωση
πέν τε (5) θέσεων  μελών  ΔΕΠ
για τις αν άγκες Τμημάτων  του
Δημοκρίτειου Παν επιστημίου
Θράκης και συγκεκριμέν α:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοχημεία».

ΑΔΑ: Ψ2Φ646ΨΖΥ1-8ΛΩ 
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 30801

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ -

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδι-
καστική - Τοξικολογία».

ΑΔΑ: 6ΦΒΤ46ΨΖΥ1-ΟΛ9 
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 30803

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογική Ανατομία».

ΑΔΑ: 9ΔΞ746ΨΖΥ1-Θ19 
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 30804

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο «Πνευμο-
νολογία».

ΑΔΑ: ΩΤΗ046ΨΖΥ1-9ΤΤ 
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 30807

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμο-
σμένη Οικονομική Στατιστική».

ΑΔΑ: 6Μ1Ο46ΨΖΥ1-ΛΞΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 30802

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν την αίτηση υποψ-
ηφιότητας μαζί με όλα τα απαρ-

αίτητα για την κρίση δικαιολογ-
ητικά, τα οποία αναφέρονται στο
ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληρ-
οφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https ://apel la.minedu.gov .gr).
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τις Γραμματείες
των Τμημάτων: 

- Για το Τμήμα Μοριακής Βιο-
λογίας και Γενετικής: Kτίριο
Φώτης Καφάτος, Πανεπι-
στημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρ-
ούπολης - Μάκρης, Τ.Κ. 68100,
Αλεξανδρούπολη, τηλ.
2551030610.

- Για το Τμήμα Ιατρικής : Πανε-
πιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξαν-
δρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα),
T.K. 68100, Αλεξανδρούπολη,
τηλ. 25510 30928.

- Για το Τμήμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης: Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ.
68200, Ορεστιάδα, τηλ. 25520
41161.

Κομοτην ή   01/12/2022
Ο Πρύταν ης

Αλέξαν δρος Χ. 
Πολυχρον ίδης

Καθηγητής Χειρουργικής

που χορηγεί από την έναρξη της φετινής περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης,
σε όλες τις εταιρίες εμπορίας που προμηθεύονταν καύσιμο από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ.
Επιπλέον έκπτωση 5% είχε δοθεί και από την ΕΚΟ, για αγορές από επιλεγμένα πρατήριά
της έως τις 21 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Προγράμματος «Κύμα Ζεστασιάς» για πολυμελείς
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Κωστής Χατζηδάκης, επεσήμανε: «Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της HELLENiQ
ENERGY για δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης σε πολύτεκνες οικογένειες, μέσω της
οποίας αναμένεται να επωφεληθούν έως και 20.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι
μια σημαντική δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έρχεται να πλαισιώσει όχι μόνο τα
μέτρα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που θεσπίσαμε πρόσφατα και που αφορούν σε 2,3
εκατομμύρια ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά και τις πολιτικές μας για τη στήριξη των οικο-
γενειών και ιδίως των πολύτεκνων. Όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-
19, έτσι και τώρα, στην έξαρση της ενεργειακής κρίσης, η HELLENiQ ENERGY συμπερι-
λαμβάνεται μεταξύ των εταιρειών που με αίσθημα ευθύνης συμπράττει με το Δημόσιο για
δράσεις χρήσιμες και με έντονο κοινωνικό πρόσημο, όπως αυτή που ανακοινώνει σήμερα». 

Αντίστοιχα, η Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, κα Μαρία
Συρεγγέλα, ανέφερε σχετικά: «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχε-
διάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια. Δεν μένουμε σε ευχολό-
για, αλλά ασκούμε κοινωνική πολιτική στην πράξη. Βρισκόμαστε δίπλα στους γονείς, υιοθ-
ετώντας δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη συμφ-
ιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Προχωράμε μπροστά με συνεργασίες του
Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα και με πρωτοβουλίες, όπως η πολύτιμη προσφορά της
HELLENiQ ENERGY στις πολύτεκνες οικογένειες. Ενώνουμε όλοι και όλες τις δυνάμεις μας
για να σταθούμε στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να ενισχύσουμε περαι-
τέρω τον θεσμό της οικογένειας».

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις και υποβολή αιτήσεων για τη δωρε-
άν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης σε πολυμελείς οικογένειες στο https://zestasia.hel-
leniq.gr/
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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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