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Μόλις 22 οι επιθεωρήσεις και οι
αυτοψίες σε εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων, παρόλο που οι πυρκαγιές
σε εργοστάσια ανακύκλωσης είναι όλο
και πιο συχνές συχνές τα τελευταία χρό-
νια.

Φθίν ουν  οι επιθεωρήσεις και οι αυτοψίες σε εγκα-
ταστάσεις διαχ είρισης αποβλήτων , παρόλο που οι
πυρκαγιές σε εργοστάσια αν ακύκλωσης είν αι όλο και
πιο συχ ν ές συχ ν ές τα τελευταία χ ρόν ια.

Πριν  την  πρόσφατη πυρκαγιά στην  Poly eco στα
τέλη Νοεμβρίου, είχ ε προηγηθεί άλλη σε εγκαταστά-
σεις στη Μάν δρα τον  περασμέν ο Αύγουστο, εν ώ ο
κατάλογος είν αι μακρύς, με τον  Ασπρόπυργο ν α
αποτελεί αρν ητικό πρωταγων ιστή καθώς εκεί εδρεύει
η πλειον ότητα των  ΚΔΑΥ. Δεδομέν ης της κατάστα-
σης, θα περίμεν ε
καν είς πληθώρα
ελέγχ ων , αυτοψιών
αλλά και αν αλόγων
προστίμων  καθώς σε
κάθε τέτοιου είδους
πυρκαγιά το Θριάσιο
Πεδίο μετατρέπεται
κυριολεκτικά σε
«θάλαμο αερίων » για
αρκετά 24ωρα.

Παρόλα αυτά,
όπως αν έφερε στη
Βουλή ο υφυπουργός
Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Γιώργος
Αμυράς απαν τών τας
σε σχ ετική ερώτηση
βουλευτή του ΜέΡΑ25 οι ετήσιες επιθεωρήσεις από
εξειδικευμέν ους επιθεωρητές από το τμήμα Επιθ-
έωρησης Περιβάλλον τος του Σώματος Νοτίου Ελλάδας
σε έργα και δραστηριότητες διαχ είρισης αποβλήτων
στη Δυτική Αττική ήταν  μόλις 22 σε διάστημα 4 ετών .

Οι έλεγχοι αφορούσαν σε:

5 μον άδες διαχ είρισης βιομηχ αν ικών  επικίν δυν ων
αποβλήτων

2 μον άδες διαχ είρισης αστικών  απορριμμάτων
6 σκραπ μετάλλων  και οχ ημάτων  στο τέλος του

κύκλου της ζωής τους
3 Κέν τρα Διαλογής Αν ακυκλώσιμων  Υλικών

(ΚΔΑΥ)
6 μον άδες διαχ είρισης διαφόρων  άλλων  τύπων

αποβλήτων .
Όπως είπε ο υφυπουργός, «κατά τους ελέγχ ους

διαπιστώθηκαν  παραβάσεις της περιβαλλον τικής
ν ομοθεσίας και βεβαίως επιβλήθηκαν  πρόστιμα και
έφυγαν  οι φάκελοι για τις εισαγγελικές αρχ ές για ν α
κιν ήσουν  εν δεχ όμεν η ποιν ική διαδικασία και επιβο-
λή κυρώσεων ».

Σύμφων α με τα στοιχ εία που παρουσίασε, η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία Ελευσίν ας στην  περιοχ ή της
οποίας δραστηριοποιούν ται 78 ΚΔΑΥ, «κάν ει δια-
ρκώς ελέγχ ους και τα τελευταία 4 χ ρόν ια έχ ει διεν ε-
ργήσει πάν ω από 30 τακτικές και έκτακτες αυτοψίες,
αν ακάλεσε 4 πιστοποιητικά εν εργητικής πυροπρο-
στασίας και βεβαίωσε 4 διοικητικά πρόστιμα», όπως
αν έφερε.

Και στις δύο περιπτώσεις των  πρόσφατων  πυρκα-
γιών  σε τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις, εστάλη μήν -
υμα από το 112 προκειμέν ου οι ευρισκόμεν οι στην
ευρύτερη περιοχ ή ν α παραμείν ουν  σε κλειστούς
χ ώρους για λόγους προστασίας από τα εκλυόμεν α
αέρια από την  πυρκαγιά.

«Ο κρατικός μηχ αν ισμός αν τέδρασε ακαριαία και
αποτελεσματικά στην  πυρκαγιά που ξέσπασε πριν
από δέκα ημέρες στο ΚΔΑΥ. Η Πυροσβεστική και
Αστυν ομία επεν έβησαν  για την  κατάσβεση της
φωτιάς και η Πολιτική Προστασία έστειλε μήν υμα 112
εν ημερών ον τας τους πολίτες για τους κιν δύν ους από
τα εκλυόμεν α αέρια», σημείωσε ο κ. Αμυράς.

Ο ίδιος αν αφέρθηκε στους καν όν ες διασφάλισης
της ορθής περιβαλλον τικά λειτουργίας των  εργο-
στασίων  επεξεργασίας αποβλήτων  από τον  Ιούν ιο
του 2022 και στην  υποχ ρέωση ν α διαθέτουν
σύστημα περιβαλλον τικής και οικολογικής διαχ είρι-
σης.

Μείωση των επιθεωρήσεων αποβλήτων ενώ οι
πυρκαγιές στο Θριάσιο Πεδίο αυξάνονται

«Γίν ον ται
δειγματοληπτι-
κοί έλεγχ οι
την  ώρα που
τα κέν τρα δια-
λογής αν ακ-
υκλώσιμων
υλικών  καίγον -
ται το έν α
μετά το άλλο
τα τελευταία
χ ρόν ια – αφό-
του η Κίν α
σταμάτησε τις
εισαγωγές
υλικών  προς
αν ακύκλωση.
Ο ρόλος της
κυβέρν ησης

δεν  είν αι ν α αφήν ει τα ΚΔΑΥ αν εξέλεγκτα, ν α παρα-
κολουθεί τις πυρκαγιές ν α ξεσπούν  και ν α στέλν ει
μην ύματα στο 112 για ν α μέν ουν  οι κάτοικοι στα
σπίτια τους. Οι δεκάδες πυρκαγιές σε τέτοιες βιομ-
ηχ αν ικές εγκαταστάσεις έχ ουν  δραματικές συν έπειες
στην  υγεία του πληθυσμού της Δυτικής Αττικής,
καθώς έχ ουν  ρυπάν ει τον  αέρα, το έδαφος, τα υπό-
γεια ν ερά, ζώα και καλλιέργειες, με άγν ωστες και μη
μετρημέν ες ακόμα συν έπειες στην  υγεία των  αν θ-
ρώπων  που ζουν  και εργάζον ται στην  περιοχ ή»,
είπε ο βουλευτής του Μέρα 25 Κ. Αρσέν ης προσθέ-
τον τας ότι δεν  έλαβε απάν τηση για το λόγο που δε
συστήν εται υπηρεσία η οποία ν α έχ ει την  αρμοδιότ-
ητα και τον  εξοπλισμό ν α μεταβαίν ει άμεσα στο
σημείο εν δεχ όμεν ου ατυχ ήματος και ν α μετρά τα
επίπεδα της ρύπαν σης – όπως συμβαίν ει στις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χ ώρες.

Να σημειωθεί ότι οι περιβαλλον τικοί έλεγχ οι του
Σώματος Επιθεωρητών  Περιβάλλον τος έχ ουν  μειωθεί
δραματικά τα τελευταία χ ρόν ια, εν ώ από το 2019 δεν
έχ ουν  δημοσιευθεί δεδομέν α και αποτελέσματα
ελέγχ ων , ούτε καν  η ετήσια έκθεση πεπραγμέν ων
που δημοσιευόταν  αν ελλιπώς από το 2003. Η τελευ-
ταία έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2020, αφορά
πεπραγμέν α του έτους 2019.

Επίσης τα αποτελέσματα ελέγχ ων  και οι αποφάσεις
επιβολής κυρώσεων  δεν  δημοσιεύον ται, παρά το
γεγον ός ότι οι αν τίστοιχ ες αποφάσεις για την  επιβο-
λή προστίμων  από περιφερειακές υπηρεσίες αν α-
ρτών ται στη Διαύγεια.

Ταυτόχ ρον α, όπως προκύπτει από τις καταχ ωρή-
σεις στο Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό Μητρώο και
στον  ιστότοπο για την  περιβαλλον τική αδειοδότηση,
στον  οποίο αν αρτών ται υποχ ρεωτικά τα αποτελέ-
σματα αυτοψιών  και επιθεωρήσεων  σχ ετικών  με τη
συμμόρφωση εγκατα-

Μείωση των επιθεωρήσεων αποβλήτων
ενώ οι πυρκαγιές στο Θριάσιο 

Πεδίο αυξάνονται

συνεχίζεται στη σελ. 8
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Η LPC σκοπεύει να εδραιώσει μία κου-
λτούρα αλληλεγγύης και ευγνωμοσύνης
προς τους συνανθρώπους και τον τόπο
που εδρεύει.

Η LPC, στο πλαίσιο της Διεθ-
ν ούς Ημέρας Εθελον τή που γιορτά-
ζεται στις 5 Δεκεμβρίου, διοργάν ω-
σε δράσεις για ν α υποστηρίξει εν ε-
ργά την  τοπική κοιν ων ία του
Ασπροπύργου, όπου βρίσκον ται οι
εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμέν α, εργαζόμεν οι
της LPC την  Τρίτη 29 Νοεμβρίου
συν έδραμαν  με εθελον τική εργασία
στο έργο του Κοιν ων ικού Παν το-
πωλείου Ασπροπύργου, εν ώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκε
συλλογή τροφίμων  από την  εταιρεία
και προσφορά τους στις Κοιν ων ι-
κές Δομές του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.

Ο Μιλτιάδης Μπαν τής, Διευθύν ων  Σύμβουλος της
LPC, δήλωσε σχ ετικά: «Η LPC αποτελεί μία εταιρεία
που βασικός της στόχ ος είν αι η βιώσιμη αν άπτυξη σε
όλα τα στάδια της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Τα παρ-
απάν ω, έχ ουν  κατακτηθεί μέσα από βελτίωση των
λειτουργικών  μας διαδικασιών  και σεβασμό προς το
περιβάλλον . Όμως, δεν  περιοριζόμαστε σε αυτό και

ούτε επαν απαυόμαστε. Με αφορμή τη Διεθν ή Ημέρα
Εθελον τή, η εταιρεία μας υποστήριξε τις Κοιν ων ικές
Δομές της περιοχ ής που μας φιλοξεν εί, και η συν δρο-
μή μας ήταν  το λιγότερο που μπορούσαμε ν α κάν ο-
υμε για ν α στηρίξουμε την  τοπική κοιν ων ία και τους

συν αν θρώπους μας».

Η LPC μέσα από τις δράσεις του περασμέν ου μήν α
σκοπεύει ν α γίν ει εν εργός υποστηρικτής της Τοπικής
Κοιν ων ίας και ν α εδραιώσει μία κουλτούρα αλληλεγγύης
και ευγν ωμοσύν ης προς τους συν αν θρώπους και τον
τόπο που εδρεύει.

LPC: Στηρίζει την Τοπική Κοινωνία του
Ασπροπύργου

Αυτοί είναι οι ληστές που
«ξάφριζαν» με τη βία ηλικιωμέ-

νες στη Δυτική Αττική

Δ
όθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ.,
κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότ-

ητας, οι φωτογραφίες καθώς και η σκηθείσα ποι-
νική δίωξη σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών.

Προέβαιναν σε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

γυναικών και συνελήφθησαν την 4 Νοεμβρίου
2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφ-
άλειας Αττικής.

Δύο σημαντικές εξαγγελίες με έντονο
«προεκλογικό άρωμα» έκανε χθες ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης κατά την κεντρική του
ομιλία στην Τρίπολη.

Δύο σημαν τικές εξαγγελίες με έν τον ο «προεκλογικό
άρωμα» έκαν ε χ θες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
κεν τρική του ομιλία στην  Τρίπολη.

Ο πρωθυπουργός αν ακοίν ωσε: α) διατηρείται το
πλαφόν  3% στις αυξήσεις στις επαγ-
γελματικές μισθώσεις για έν αν  ακόμη
χ ρόν ο και β) τον  Δεκέμβριο θα
δοθεί εφάπαξ εν ίσχ υση σε όλους
τους εν στόλους της Ελλην ικής
Αστυν ομίας και του Λιμεν ικού ύψους
600 ευρώ. Παράλληλα ο πρωθυπο-
υργός, αν αφερόμεν ος στην  αρχ ή
της ομιλίας του στην  τραγική είδηση
του θαν άτου του 11χ ρον ου μαθητή
στις Σέρρες από έκρηξη καυστήρα,
σημείωσε πως η κυβέρν ηση θα
κάν ει ό,τι πρέπει για ν α αποδοθούν
ευθύν ες.

Το προεκλογικό άρωμα της περιο-
δείας στην  Αρκαδία είχ ε διαφαν εί
από την  αρχ ή της ημέρας, όπου ο
πρωθυπουργός ευρισκόμεν ος στην
έδρα της Περιφέρειας Πελοπον ν ή-
σου έδωσε «παμπελοπον ν ησιακό
χ αρακτήρα» στην  περιοδεία, αφού
στην  Αρκαδία βρέθηκαν  στελέχ η
από όλους τους ν ομούς. Ο κ.
Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στη Βιομηχ αν ική
Περιοχ ή, όπου συν ομίλησε με εκπρ-
οσώπους 18 επιχ ειρήσεων  από όλες
τις περιφερειακές εν ότητες Πελο-
πον ν ήσου, που απασχ ολούν
συν ολικά 8.375 εργαζομέν ους και
έχ ουν  επεν δυτικό πλάν ο 850 εκατ.
ευρώ στην  Περιφέρεια, σημείωσε
πως η κυβέρν ηση έχ ει συν τάξει έν α
αν απτυξιακό σχ έδιο «για ν α μπορέ-

σουμε ακριβώς ν α προσδιορίσουμε την  αν άγκη εν ός
συν εκτικού σχ εδίου σε περιφερειακό επίπεδο, το
οποίο ν α συν εν ών ει διάφορα χ ρηματοοικον ομικά
εργαλεία και ν α υπακούει σε μία εν ιαία λογική».

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Μητσοτάκης
έθεσε το θέμα της προόδου που έχ ει γίν ει τα τελευ-
ταία τρία χ ρόν ια, σημειών ον τας πως «τότε θα
μιλούσατε για φορολογία, για μια οικον ομία η οποία
δεν  αν απτυσσόταν », εν ώ «τώρα έχ ουμε εν δεχ ομέ-
ν ως ν α αν τιμετωπίσουμε τα προβλήματα μιας οικο-
ν ομίας η οποία αν απτύσσεται». Αν αφερόμεν ος στο
θέμα της εν έργειας είπε πως είν αι «εισαγόμεν ο» και
από δω και στο εξής η προσοχ ή μας πρέπει ν α στρα-
φεί περισσότερο στις επιχ ειρήσεις, για ν α τον ώσουμε
την  αν ταγων ιστικότητα της ελλην ικής αλλά και της
ευρωπαϊκής οικον ομίας. Ο πρωθυπουργός τόν ισε πως
«προσωπικά θεωρώ απόλυτη προτεραιότητα την
έν ταξη στο δίκτυο μον άδων  που μπορούν  ν α χ ρησι-
μοποιούν  ΑΠΕ για ν α μειώσουν  το κόστος παραγωγής
τους», χ αρακτηρίζον τας αυτή την  εξέλιξη συγκριτικό
πλεον έκτημα της χ ώρας, που «όσο πιο γρήγορα το
κάν ουμε τόσο πιο αν ταγων ιστικοί θα είμαστε».

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην  Τρίπολη είχ ε αν αφο-
ρές σε όλη την  Πελοπόν ν ησο, με τον  πρωθυπουργό
ν α παρουσιάζει έν α αν απτυξιακό πρόγραμμα ύψους
5,25 δισ. ευρώ με 200 έργα που ακουμπούν  σε όλους
τους τομείς, που θα αν τιστρέψει «το αν απτυξιακό
έλλειμμα της Πελοπον ν ήσου». Αυτό συν δυαστικά με
τις επεν δύσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες στηρίζον -
ται και από κρατικές χ ρηματοδοτήσεις, είν αι ικαν ά ν α
αλλάξουν  την  πορεία της περιοχ ής, σύμφων α με τα
όσα ειπώθηκαν . Την  ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης αν αφ-
ερόμεν ος σε έν α θέμα που έχ ει προκαλέσει μεγάλη
αν αστάτωση στην  Αρκαδία –την  τοποθέτηση αν εμο-
γεν ν ητριών  στο Μαίν αλο– σημείωσε: «Υπάρχ ει μια
μεγάλη συζήτηση για το πού θα τοποθετηθούν  οι αν α-
ν εώσιμες. Η χ ώρα χ ρειάζεται περισσότερες ΑΠΕ, αλλά
αυτό δεν  σημαίν ει ότι μπορούν  ν α μπουν  παν τού»,
προσθέτον τας πως «δεν  θα γεμίσουμε ΑΠΕ τα μον α-
δικά μας ελλην ικά βουν ά» και «το Μαίν αλο θα προ-
στατευθεί», εν ώ στο θέμα επαν ήλθε και κατά τη βρα-
διν ή του ομιλία λέγον τας πως «είν αι οριστική μου
απόφαση το όρος Μαίν αλο ν α εν ταχ θεί στα απάτητα
βουν ά», χ αρακτηρίζον τάς το «δώρο της φύσης».

Οι 2 σημαντικές εξαγγελίες Μητσοτάκη
με έντονο «άρωμα» εκλογών
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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

( ΠΕΡΙΛΗΨΗ )

Για την  πρόσληψη ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμέν ου Χρόν ου, διάρκειας έως 8 μην ών , για τα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-23.

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Ι λ ί ο υ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατά-
ξεις των Μερών Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συντα-
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α/2012).
5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
461/Β /́14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
6. Την υπ’ αριθ. 526568/7-11-2022 ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) (ΦΕΚ 5696/Β’/2022) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθ-
μού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) την
περίοδο 2022-23.
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ 556937/14.11.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας ΠΑγΟ περιόδου 2022-23».
8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ 559843/15.11.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στην «Έγκριση ειδικά δομημένα μεγάλης διάρκειας ΠΑγΟ περιόδου 2022-23».
9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ 117631/5-4-2022 βεβαίωση πιστοποίησης περί καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ
και ΕΑγΟ, από τον Δήμο Ιλίου . 
10. Την υπ’ αριθ. 216/45041/17.06.2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους ΠΑγΟ περιόδου 2022-
23. 

Α ν  α κ ο ι ν  ώ ν  ε ι

Την πρόσληψη, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-23.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω
σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό
σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιη-
τικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν
όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφ-
ωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπου απαιτούνται ή υφίστανται).
9. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων), εφόσον κρίνεται εκ του εξειδικευμένου
προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση. (όπου απαιτούνται ή υφίστανται). 

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
10. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος
Οργανωτικού Πλαισίου .
11. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Δημοσιότητα ανακοίνωσης .
Η ανακοίνωση πρόσληψης των Π.Φ.Α θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilion.gr) ενώ περίληψη
της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε 2 εφημερίδες (τοπικές) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων – Ενστάσεις .
Οι Προσωρινοί και Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανα-
κοινώσεων στο Δημαρχείο Ιλίου καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilion.gr) . 
Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στο Δημαρχείο Ιλίου.
Προθεσμία – Τόπος υποβολή αιτήσεων .

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

101
ΠΕ Πτυχιούχων Φυσι-

κής Αγωγής
(με εμπειρία)

10 Έως 8 μήνες
Τίτλοι σπουδών: ΠΤΥΧΙΟ
του Τμήματος Επιστήμη

Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού της ημεδαπής ή αναγ-
νωρισμένης1 ανώτατης σχο-

λής της αλλοδαπής, με
οποιαδήποτε ειδικότητα.

102 ΠΕ Πτυχιούχων Φυσι-
κής Αγωγής

(20% των θέσεων για
τις οποίες δεν

προσμετρούνται τα
μόρια προϋπηρεσίας)

3
Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών: ΠΤΥΧΙΟ

του Τμήματος Επιστήμη
Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού της ημεδαπής ή αναγ-
νωρισμένης ανώτατης σχο-

λής της αλλοδαπής, με
οποιαδήποτε ειδικότητα.

103
ΠΕ Πτυχιούχων Φυσι-

κής Αγωγής 2 Έως 8 μήνες
Τίτλοι σπουδών: ΠΤΥΧΙΟ
του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού της ημεδαπής ή αναγ-
νωρισμένης ανώτατης σχο-

λής της αλλοδαπής, με
ειδικότητα ΑΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ, υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα του
Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού.

για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληρ-
οφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης (τηλ.: 213-2030280-1-2).

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νικόλαος Ζεν έτος

Υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερ-
σης του 1ου – 2ου Δημοτικού Σχολείου στο

οικόπεδο Μελεδήμα

Σ
ε προγραμματισμέν η συν άν τηση στην  ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. βρέθηκαν  ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Αθα-
ν άσιος Μαυρογιάν ν ης & η Αν τιδήμαρχ ος Μαγούλας και Πρόεδρος της Α/Βάθ-

μιας Σχ ολικής Επιτροπής Στέλλα Κάβουρα, το πρωί της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου.
Στη συν άν τηση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος Πατούλης και

φυσικά, η Διοίκηση της εταιρείας.
Ο λόγος της συν άν τησης ήταν  η υπογραφή της πολυαν αμεν όμεν ης σύμβασης για

τη μελέτη αν έγερσης του 1ου & 2ου Δημοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας, στο οικόπεδο

Μελεδήμα.
Πρόκειται για μία εν έργεια που για πολλά χ ρόν ια παρέμεν ε σε εκκρεμότητα και

μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχ ής δημιουργήθηκαν  όλες οι προϋποθέσεις
για την  υπογραφή της σχ ετικής σύμβασης.

Αξίζει ν α αν αφερθεί, πως η χ ρηματοδότηση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί από
το ΕΣΠΑ και την  Περιφέρεια Αττικής.

Όπως αν έφερε η Αν τιδήμαρχ ος Μαγούλας και Πρόεδρος της Α/Βάθμιας Σχ ολικής
Επιτροπής Στέλλα Κάβουρα: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχ ολικής Επιτροπής και
εγώ προσωπικά, ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, με μεγάλη ικαν οποίηση
διαπιστών ουμε ότι ο Δήμος μας επιδεικν ύει υψηλό εν διαφέρον  για την  παιδεία και
σε συν εργασία με την  Περιφέρεια Αττικής, πέτυχ ε την  υπογραφή της συμφων ίας
αν άθεσης-εκτέλεσης της μελέτης για την  αν έγερση του ν έου κτηρίου, το οποίο θα
στεγάσει το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχ ολείο Ελευσίν ας. Η συν εργασία με την  ΚΤ.ΥΠ.
Α.Ε. υπήρξε καθοριστική και εκτιμούμε ότι θα βρίσκεται πάν τα δίπλα μας, προκει-
μέν ου ν α παρέχ ουμε στον  μαθητικό πληθυσμό του Δήμου μας, σύγχ ρον ες κτηρια-
κές υποδομές. Ως Σχ ολικές Επιτροπές διατηρούμε υψηλού επιπέδου συν εργασία με
τον  Δήμο, σε θέματα παιδείας».

Ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης αν έφερε: «Η
σημεριν ή υπογραφή της σύμβασης για την  μελέτη αν έγερσης του 1ου και
2ου Δημοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας, αποτελεί δικαίωση των  διαχ ρον ικών  προσπαθ-
ειών  για την  κατασκευή εν ός Νέου Σχ ολείου που ν α αν ταποκρίν εται στις σύγχ ρο-
ν ες αν άγκες της εκπαιδευτικής κοιν ότητας. Ελπίζουμε σε σύν τομο χ ρον ικό διά-
στημα ν α ολοκληρωθεί η εκπόν ηση της μελέτης και άμεσα ν α δημοπρατηθεί το
έργο της κατασκευής του Νέου Σχ ολείου. Προσωπικά αισθάν ομαι ιδιαίτερη ικαν ο-
ποίηση γιατί η προσπάθεια που καταβλήθηκε είχ ε ως αποτέλεσμα ν α γίν ει το
πρώτο βήμα για την  αν έγερση του Νέου Σχ ολείου».  

Ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας από πλευράς του δήλωσε: «Επιτέλους, η θετική εξέλιξη
για τη μελέτη αν έγερσης του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχ ολείου, μετά από τόσα χ ρό-
ν ια καθυστερήσεων , ήρθε με την  υπογραφή της σημεριν ής σύμβασης. Μία ακόμη
εκκρεμότητα που τρέξαμε όσο μπορούσαμε για ν α φτάσουμε σε αυτήν  την  υπογρ-
αφή. Με την  ΚΤ.ΥΠ. βρισκόμαστε σε σταθερή και διαρκή επικοιν ων ία και συν ερ-
γασία, σε ό,τι αφορά σχ ολικές υποδομές και η συν εργασία μας αυτή αποδίδει. Το
ίδιο και με την  Περιφέρεια Αττικής που μαζί με πόρους του ΕΣΠΑ, αν αλαμβάν ει τη
χ ρηματοδότηση της μελέτης. Η αν έγερση σύγχ ρον ων  κτηριακών  υποδομών , όπως
το ν έο Μουσικό Σχ ολείο και πλέον , και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχ ολείο αλλά και εν
γέν ει ζητήματα παιδείας, μας απασχ ολούν  έν τον α και καταβάλλουμε κάθε δυν ατή
προσπάθεια για την  παροχ ή ολοέν α και καλύτερων  υπηρεσιών  προς τα παιδιά και
τους μαθητές του Δήμου μας».
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Χριστουγεννιάτικη Μουσικοθεατρική Παράσταση στο
κινηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»«Οι Καλικάντζαροι στην

Νήσο της Ανακύκλωσης»

Η
Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του Δήμου Ασπροπύργου, εν όψει των  γιορτιν ών
ημερών  που διαν ύουμε  και έχ ον τας ως γν ώμον α την  ψυχ αγωγία των  παι-
διών  της πόλης, διοργαν ών ει Χριστουγεν ν ιάτικη Μουσικοθεατρική Παρά-

σταση με τίτλο «Οι Καλικάν τζαροι στην  Νήσο της Αν ακύκλωσης».

Λίγα λόγια για το έργο: 
Τα Χριστούγεν ν α έφτασαν  και μαζί με αυτά κι οι Καλικάν τζαροι, αν έβηκαν  στη

γη έτοιμοι για σκαν ταλιές, μπερδέματα και πολύ γέλιο. Φέτος στη διαδρομή τους για
τον  κόσμο μας, συν άν τησαν  κουραμπιέδες, μελομακάρον α και κάποια σκουπιδό

–εμπόδια και αποφάσισαν  ν α βρουν  ευφάν ταστους τρόπους ν α τα εξαφαν ίσουν .
Βρήκαν  τη λύση στο πρόβλημα… ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

Παίζουν : Αν τών ης Κρόμπας, Λευτέρης Ελευθερίου, Νίν α Δραγών α, Ηλιάν α
Αν των ιάδου, Μαρίν α Σαμάρκου, Αλκιβιάδης και Οδυσσέας Κων σταν τόπουλος. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλους προσκαλεί μικρούς
και μεγάλους την  Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κιν ημα-
τοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», ν α παρακολουθήσουν  έν α διαδραστικό και καταιγιστικό
μουσικοθεατρικό έργο, γεμάτο σκαν δαλιάρηδες καλικάν τζαρους, παραδοσιακά
κάλαν τα και χ ριστουγεν ν ιάτικες ιστορίες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλά-
δας. 

Πρωτοποριακός ο Δήμος Φυλής με δικό του
περίπτερο στο 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού

Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 

Π
ιστός στις δεσμεύσεις του ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, το 'πε
και το 'καν ε. Τον  περασμέν ο Απρίλη οπότε και δημιουργήθηκε  ο
ν εοσύστατος Σύλλογος Μελισσοκόμων  Φυλής είχ ε δώσει τη διαβεβαίωση ότι

ο Δήμος θα βρίσκεται στο πλευρό τους. 
Το έκαν ε πράξη πριν  λίγες μέρες,  όν τας ο  μον αδικός Δήμος, που συμμετείχ ε

με δικό του περίπτερο στην  μεγάλη γιορτή του μελιού, στο Στάδιο Ειρήν ης και
Φιλίας.  

Το 13 Φεστιβάλ Ελλην ικού Μελιού και Προϊόν των  Μέλισσας που προβλήθηκε
δεόν τως από όλα τα παν ελλαδικής εμβέλειας  Μ.Μ.Ε  πραγματοποιήθηκε στις 2, 3
και 4 Δεκεμβρίου 2022 κι  εγκαιν ιάστηκε από τον  υφυπουργό Αγροτικής Αν ά-
πτυξης και Τροφίμων  κ. Σίμο Κεδίκογλου. 

Σε αυτό συμμετείχ αν  πάν ω από 300 μικροί παραγωγοί από κάθε γων ιά της
Ελλάδας εν ώ το επισκέφθηκαν  χ ιλιάδες κόσμου και λάτρεις του Μελιού. 

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, συν οδευόμεν ος από τον  Αν τιδήμαρχο Γιώργο
Αβράμη, επισκέφθηκαν  το Περίπτερο του Δήμου Φυλής το μεσημέρι του Σαββάτου
3 Δεκεμβρίου και είχ αν  εγκάρδια συν ομιλία με τους συμμετέχ ον τες μελισσοκόμους
του οποίους και συν εχ άρησαν  για την  εξαιρετική δουλειά και τα προϊόν τα τους.  

Με εικόν ες από τη Μον ή Κλειστών , το Αρχ αίο Φρούριο Φυλής και σύν θημα:
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ – Έν ας Παράδεισος 10 λεπτά από την  Αθήν α το περίπτερο προ-
σέλκυσε εκατον τάδες επισκέπτες,  οι οποίοι είχ αν  την  ευκαιρία ν α δοκιμάσουν
και ν α γν ωρίσουν  τα εξαιρετικά μέλια της περιοχ ής αλλά και μια ιδιαίτερα πλούσια
ποικιλία από τα παράγωγα προϊόν τα τους. Η “Σταγόν α Ζωής” του Μιχ άλη Νικολα-
κάκη με υπεύθυν η πωλήσεων  την  κ. Εβελίν α Σταυριδοπούλου, η “Μelisakka” αλλά
και το “Μελικήριον ” του Σπύρου Πατεράκη, εν θουσίασαν  με τα προϊόν τα τους
τους επισκέπτες που... στην  κυριολεξία κόλλησαν   στο Μελοπερίπτερο του Δήμου
Φυλής. 

Οι Μελισσοκόμοι του Συλλόγου Φυλής από την  πλευρά τους επιφύλαξαν  στον
Δήμαρχ ο  ιδιαίτερη φιλοξεν ία, τον  εν ημέρωσαν  για τα προϊόν τα τους και τον  ευχ α-
ρίστησαν  για την  ολόπλευρη στήριξή του. 

Στην  όλη προσπάθεια συμμετείχ ε και στήριξε με την  τεχ ν ογν ωσία του ο
συν τοπίτης μας Λευτέρης Παν τελάκης, CEO της ΑNEL που είν αι μια σύγχ ρον η
εταιρεία με μακρά ιστορία και άμεση σύν δεση με την  πρακτική της μελισσοκομίας. 

Εκείν ος ήταν  εξάλλου που την  επομέν η επισκέφθηκε τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρή-
στο Παππού στο Γραφείο του, μαζί με την  Διευθύν τρια Ερευν ών  του Ιν στιτούτου
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Τμήματος Μελισσοκομίας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ.
Φαν ή Χατζήν α, προκειμέν ου ν α τον  εν ημερώσουν  για τα “βήματα” που γίν ον ται
με στόχ ο την  Δημιουργία Μελισσοκομικού Πάρκου στον  Δήμο Φυλής. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι  “Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ” είν αι κρατικός φορέας που επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Γεωργικής Αν άπτυξης και διαθέτει την  απαιτούμεν η
τεχ ν ογν ωσία και το επιστημον ικό κύρος στον  τομέα της μελισσοκομίας. 

Ο Χρήστος Παππούς,   υποδέχ θηκε την  κ.  Φαν ή Χατζήν α  την  οποία κι
εν ημέρωσε για την  πετυχ ημέν η συμμετοχ ή του Δήμου Φυλής στο 13ο Φεστιβάλ
Μελιού αλλά και για τη βούλησή του,  ν α υπάρξει περαιτέρω αν άπτυξη στον  τομέα
της Μελισσοκομίας που για τον  Δήμο Φυλής αποτελεί μια εξαιρετική παράδοση,
που πρέπει ν α έχ ει εξέλιξη και συν έχ εια. 

“Εμείς από την  πλευρά μας θα κάν ουμε ότι περν άει από το χ έρι μας κι αν αμέ-
ν ουμε την  ουσιαστική  στήριξη και από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, προκει-
μέν ου ν α υλοποιηθεί ο οραματικός σχ εδιασμός για την  δημιουργία Μελισσοκομικού
Πάρκου στην  περιοχ ή μας. Είν αι αυτον όητο πως πρόκειται για έν α σπουδαίο έργο
που θα  συμβάλει ουσιαστικά στην  αν άπτυξη της μελισσοκομίας  και σε ότι αυτό
συν επάγεται,  για την  προστασία του φυσικού περιβάλλον τος αλλά και τη βελτίωση
των  συν θηκών  εργασίας και διαβίωσης σε έν αν  τόπο που το έχ ει αν άγκη” υπο-
γράμμισε ο Δήμαρχος Φυλής,  Χρήστος Παππούς.  
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Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν
χώρα την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 18:00.

Η έκθεση Μυστήριο_29 Ελευσίν α – Ωμό Μουσείο,
το εμβληματικό έργο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τη σύγχ ρον η αλλά και
άγν ωστη ιστορία της πόλης, μετά την  επιτυχ ημέν η
πρώτη του παρουσίαση στο Μουσείο Μπεν άκη / Πει-
ραιώς 138 με περισσότερους από 5000 επισκέπτες,
έρχ εται στην  Ελευσίν α.

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Φεβρουαρίου
2023 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα
έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α πραγματοποιήσουν  μια
σπάν ια εξερεύν ηση στα Μυστήρια και τη μον αδικότ-
ητά της, σε μια ξεχ ωριστή συν άν τηση προσωπικής
αφήγησης και συλλογικής μν ήμης. Τα εγκαίν ια της έκθ-
εσης θα λάβουν  χ ώρα την  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις
18:00. Η είσοδος
είν αι ελεύθερη.

Το Μυστήριο_29
Ελευσίν α – Ωμό
Μουσείο, υπό την
επιμέλεια της αρχ ι-
τέκτον ος – μουσει-
ολόγου Ερατώς
Κουτσουδάκη,
επιχ ειρεί ν α ερμ-
ην εύσει την  πόλη
ως Έκθεμα προσ-
καλών τας το κοιν ό
σε μια διαδρομή
στον  πυρήν α της
ύπαρξής της· από
την  αρχ αιότητα
και τους ν εότερους
χ ρόν ους, στην
παράδοση και την  εσωτερική μεταν άστευση, την
προσφυγιά, τη βιομηχ αν ική αν άπτυξη, την  πολύπαθη
εργασιακή πραγματικότητα, τη σχ έση της πόλης με τις
τέχ ν ες και τον  Αισχ ύλο, του οποίου είν αι γεν έτειρα,
στους αν θρώπους αλλά και τις κοιν ότητες που τη
συν θέτουν . Φωτογραφικά ν τοκουμέν τα Ελλήν ων  και
διεθν ών  καλλιτεχ ν ών , λιθογραφίες, σπάν ια εκθέματα
συλλεκτών , καθώς κι έν α  αφηγηματικό ν τοκιμαν τέρ
ομιλούν των  πορτρέτων  σε μια σπάν ια διαδρομή στη
θεατή και αθέατη Ελευσίν α.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Τον  δεύτερο σταθμό της Έκθεσης, στο Παλαιό
Δημαρχ είο Ελευσίν ας, θα πλαισιώσουν  παράλληλες
εκδηλώσεις. Η πρώτη με τίτλο “Η κόρη της Λεψίν ας, η
περιπέτεια εν ός αρχ αίου μύθου” είν αι μια δραματοποι-

ημέν η αφήγηση του μύθου της Αγίας Δήμητρας βασι-
σμέν η στο βιβλίο του Γάλλου αρχ αιολόγου F.
Lenormant Monographie de la Voie Sacree
Eleusinniene και απευθύν εται σε παιδιά από πέν τε
έως οκτώ χ ρόν ων . Τι κοιν ό έχ ει ο μύθος της Περσεφ-
όν ης με την  Αγία Δήμητρα; Μια βαλίτσα γεμάτη ερωτ-

ηματικά, μια αν απάν τεχ η απαγωγή στα χ ρόν ια της
τουρκοκρατίας, έν ας μάγος αγάς, έν α θαρραλέο παλι-
κάρι, 40 δράκοι κι έν ας πελαργός οδηγούν  μικρούς και
μεγάλους σε μια  περιπέτεια βγαλμέν η κατευθείαν  από
την  ελλην ική λαϊκή παράδοση, τους θρύλους και τις
δοξασίες της εποχ ής.

Πληροφορίες
Επιμέλεια Έκθεσης: Ερατώ Κουτσουδάκη
Οργάν ωση & Εκτέλεση παραγωγής: Delta Pi
Διοργάν ωση: 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Εγκαίν ια: 13 Δεκεμβρίου στις 18.00
Διάρκεια: 14 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Φεβρουαρίου

2023
Διεύθυν ση: Παλαιό Δημαρχ είο Ελευσίν ας (Νικολαϊ-

δου 39 & Λάσκου)

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή: 17:00-
21:00, Σάββατο – Κυριακή: 12:00-20:00 (Δευτέρα-
Τρίτη και Αργίες κλειστά)

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου & Κυριακή 1 Ιαν ουαρίου: η
Έκθεση θα παραμείν ει κλειστή

Σάββατο 24 & 31 Δεκεμβρίου, 7 Ιαν ουαρίου: 12:00-
15:00

Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου, ημερομην ίες της Τελετής
Έν αρξης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, το ωράριο λειτουργίας εν δέχ εται ν α τρο-
ποποιηθεί.

Η είσοδος στο Μυστήριο_29 Ελευσίν α – Ωμό Μου-
σείο είν αι δωρεάν

Επισκέψεις σχ ολείων  κατόπιν  επικοιν ων ίας τις
πρωιν ές ώρες Τετάρτη με Παρασκευή 30 210

5562001, εσωτ.302
και inf o@2023eleu-
sis.eu

Παράλληλη εκδήλω-
ση

“Η κόρη της
Λεψίν ας, η περιπέτεια
εν ός αρχ αίου μύθου”

Σχ εδιασμός, διασ-
κευή και υλοποίηση
αφήγησης: Έλεν α
Μεγγρέλη, ηθοποιός,
Εύη Αν δριαν ού, παι-
δαγωγός, ηθοποιός

Ημερομην ίες: Πέμ-
πτη 29/12/2022 &
5/1/2023 στις 17.00 &

Κυριακή 15/1/2023 & 19/2/2023 στις 13.00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Μέγιστος αριθμός συμμετεχ όν των : 15 άτομα

«Ωμό Μουσείο»: Μια εμβληματική έκθεση για
τα μυστήρια και τη μοναδικότητας της Ελευσίνας

Σάλος σε κέντρο αισθητικής
που κατέγραφε με κάμερες

γυμνές γυναίκες

Ι
διοκτήτρια επιχ είρησης παροχ ής υπηρεσιών
αισθητικής συν ελήφθη για παραβίαση της ν ομοθ-
εσίας περί προσωπικών  δεδομέν ων

Ιδιοκτήτρια επιχ είρησης παροχ ής υπηρεσιών  αισθη-
τικής συν ελήφθη για παραβίαση της ν ομοθεσίας περί
προσωπικών  δεδομέν ων , ύστερα από καταγγελία
πελάτισσας, και σε βάρος της σχ ηματίστηκε δικογρα-
φία.

Είχ ε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος της 46χ ρον ης
ιδιοκτήτριας από πελάτισσα, σύμφων α με την  οποία,
σε χ ώρο εφαρμογής υπηρεσίας laser σε ευαίσθητες
γυν αικείες περιοχ ές κι εν ώ οι γυν αίκες βρίσκον ταν
καθ’ όλη τη διάρκεια χ ωρίς τον  ρουχ ισμό τους, εν τό-
πισε ύπαρξη κάμερας που ήταν  τοποθετημέν η ψηλά
σε τοίχ ο.

Αστυν ομικοί μετέβησαν  στο σημείο, όπου και
διαπίστωσαν  την  ύπαρξη κάμερας στο συγκεκριμέν ο
δωμάτιο – χ ώρο που συν δέεται με καταγραφικό και
προχ ώρησαν  στη σύλληψη της 46χ ρον ης έπειτα από
επικοιν ων ία με αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που
σχ ηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην  αρμό-
δια δικαστική Αρχ ή.

Κορωνοϊός: 43.748 νέα κρούσματα
και 154 νεκροί την τελευταία εβδομάδα

Π
ερισσότερα από 43.000 είναι τα νέα κρούσματα
κορωνοϊού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για την
εβδομάδα 28 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα από 43.000 είναι τα νέα κρούσματα
κορωνοϊού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για την εβδομάδα
28 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν
43.748 κρούσματα από 43.914, αλλά 154 θάνατοι από
118. Οι διασωληνωμένοι είναι 91, δύο λιγότεροι από το
προηγούμενο επταήμερο.

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 154 θάνατοι
ασθενών COVID-19 (15 ανά εκατομμύριο πληθυσμού:
19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 23 (15%)
απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημε-
ρών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης
της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδ-
ημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.482 θάνατοι, με το
96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.188 ασθενείς
(7μερος μ.ό.: 170, -7% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το
σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.056 ασθενείς
(7μερος μ.ο.: 151, -16% εβδομαδιαία μεταβολή).

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 91
(70.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 76 έτη και το 98.9%
να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας
ήταν 6,96% σε σύνολο 628.709 εργαστηριακών ελέγχων
(RT-PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο επταημέρου να
είναι 89.816 δείγματα (-3% εβδομαδιαία μεταβολή).

Την εβδομάδα 28 Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου
2022, παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την
εβδομάδα 21 μέχρι 27 Νοεμβρίου 2022, στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
σε τέσσερεις από τις οκτώ περιοχές που ελέγχθηκαν
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ)
του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε τρεις από τις οκτώ περ-
ιοχές (3/8) του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε μία περιοχή
(1/8).

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο
των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στον Άγιο Νικόλαο
(+54%), στα Χανιά (+45%) και στο Ηράκλειο (+32%),
ενώ οριακή ήταν η αύξηση στη Θεσσαλονίκη (+28%).

Καθαρά πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα
(-45%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στα Ιωάννινα (-21%),
και στην Πάτρα (-13%). Σταθεροποίηση στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθη-
κε στην Αττική (-7%).
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Τάσος Καζίν ος: «Η εν  λόγω επέν δυση είν αι
σύμφων η με την  επεν δυτική στρατηγική της
Εταιρείας στον  κλάδο των  logistics, πρωτο-
πορών τας στην  κατασκευή πιστοποιημέν ων
αποθηκευτικών  χώρων »

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. αν α-
κοιν ών ει την  απόκτηση τριών
γηπεδικών  εκτάσεων  συν ολι-
κής επιφάν ειας 21.046 τ.μ.,
που βρίσκον ται στη θέση
«Μελίσσια» στον  Ασπρόπυργο
Αττικής και εφάπτον ται υφιστά-
μεν ων  ιδιοκτησιών  logistics της
Εταιρείας.

Το συν ολικό τίμημα για την
απόκτηση και των  τριών  εκτά-
σεων  αν ήλθε σε €2.100.000. O
κ. Τάσος Καζίν ος, Διευθύν ων
Σύμβουλος της Εταιρείας, με
αφορμή την  πραγματοποίηση
της ως άν ω επέν δυσης, έκαν ε
την  ακόλουθη δήλωση:

«Η εν  λόγω επέν δυση είν αι σύμφων η με την  επεν -

δυτική στρατηγική της Εταιρείας στον  κλάδο των
logistics, πρωτοπορών τας στην  κατασκευή πιστοποι-
ημέν ων  αποθηκευτικών  χ ώρων , σύμφων α με τα κρι-
τήρια πράσιν ης και βιώσιμης αν άπτυξης και ολοκ-
ληρών ει μία σειρά στοχ ευμέν ων  επεν δύσεων  προς τη
δημιουργία εν ός από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχ ρον α

συγκροτήματα αποθηκών  ξηρού και ψυχ ρού φορτίου.

Trastor: Νέα επένδυση logistics αξίας 2.1 εκατ.
ευρώ στον Ασπρόπυργο

Νωρίτερα θα καταβληθούν
οι συντάξεις του Ιανουαρίου -

Οι νέες ημερομηνίες

Ν
ωρίτερα από τις καθιερωμέν ες ημερομην ίες θα
καταβληθούν  οι συν τάξεις του Ιαν ουαρίου
2023 για την  οικον ομική διευκόλυν ση των

συν ταξιούχ ων , εν όψει των  Χριστουγέν ν ων  και της
Πρωτοχ ρον ιάς.

Ως εκ τούτου, όπως αν αφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε αν α-
κοίν ωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των  κύριων
και των  επικουρικών  συν τάξεων  διαμορφών εται ως
εξής:

Την  Tετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν
οι κύριες και οι επικουρικές συν τάξεις των  συν τα-
ξιούχ ων  που προέρχ ον ται από τους τέως φορείς:
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν
οι κύριες και οι επικουρικές συν τάξεις των  συν τα-
ξιούχ ων  που προέρχ ον ται από τους τέως φορείς:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εν τασσόμεν α
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο
ΑΜΚΑ τους τελειών ει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την  Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθ-
ούν  οι κύριες και οι επικουρικές συν τάξεις των
συν ταξιούχ ων  που προέρχ ον ται από τους τέως φορ-
είς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εν τασσόμεν α
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο
ΑΜΚΑ τους τελειών ει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Δύο συλλήψεις για την
φονική έκρηξη σε δημοτικό

σχολείο

Σ
τη σύλληψη δύο ατόμων  για την  έκρηξη που
σημειώθηκε σε λεβητοστάσιο δημοτικού σχ ο-
λείου των  Σερρών  που είχ ε ως αποτέλεσμα ν α

χ άσει τη ζωή του έν ας 11χ ρον ος μαθητής και ν α τρα-
υματιστούν  άλλοι δύο (6 και 10 ετών ), προχ ώρησαν
οι αστυν ομικές αρχ ές της πόλης. 

Σύμφων α με αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για
τους υπεύθυν ους του έργου μετατροπής καυστήρα
θέρμαν σης σε αν τλία θερμότητας γεωθερμίας, του 9ου
δημοτικού σχ ολείου όπου συν έβη η φον ική έκρηξη.
Ο πρώτος, κατά πληροφορίες, είν αι ο 52χ ρον ος εργο-
λάβος του έργου και ο δεύτερος ο 43χ ρον ος ηλεκτρ-
ολόγος. 

Η δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, που
σχ ηματίστηκε εις βάρος τους αν αφέρεται στα αδικήμα-
τα της αν θρωποκτον ίας από αμέλεια, των  σωματικών
βλαβών , κατά συρροή, από αμέλεια, όπως επίσης της
έκρηξης από αμέλεια.

Μ
ε αφορμή το τραγικό γεγον ός της έκρ-
ηξης λεβητοστασίου σε δημοτικό σχ ο-
λείο των  Σερρών  που είχ ε ως αποτέλε-

σμα τον  θάν ατο εν ός 11χ ρον ου παιδιού και
τον  τραυματισμό ακόμη δύο μαθητών , ο υπο-
υργός Εσωτερικών , Μάκης Βορίδης, έδωσε
εν τολή στον  συν τον ιστή της Αποκεν τρωμέν -
ης Διοίκησης Μακεδον ίας-Θράκης, Ιωάν ν η
Σάββα, ν α διερευν ήσει τυχ όν  ευθύν ες που
προκύπτουν  από πράξεις ή παραλείψεις στε-
λεχ ών  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το υπουργείο Εσωτερικών  θα εξαν τλήσει
κάθε περιθώριο, στο πεδίο αρμοδιοτήτων  του,
προκειμέν ου ν α διελευκαν θούν  τα αίτια της
τραγωδίας και ν α αποδοθούν  ευθύν ες», τον ίζεται σε
σχ ετική αν ακοίν ωση.

Σε καλή κατάσταση η υγεία του μαθητή που
ν οσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, μετά την  έκρηξη
λέβητα σε σχ ολείο των  Σερρών

Θετικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του
μαθητή που υποβλήθηκε σε χ ειρουργική επέμβαση
στο κεφάλι μετά τον  τραυματισμό του από την  έκρηξη
λέβητα σε δημοτικό σχ ολείο των  Σερρών , που στοίχ ι-
σε τη ζωή σε έν αν  άλλο μαθητή.

Όπως αν έφερε ο διευθυν τής της Παιδοχ ειρουργικής
Κλιν ικής του Ιπποκρατείου Γιώργος Τσικόπουλος, η
γεν ική κατάσταση του μικρού τραυματία ήταν  καλή,
όταν  έφτασε στο Ιπποκράτειο.

«Μετά τον  έλεγχ ο που έγιν ε, βρέθηκε ότι έχ ει έν α
εμπίεσμα. Εμπίεσμα σημαίν ει ότι το κόκκαλο το
κραν ίου είχ ε μπει μέσα δύο εκατοστά. Έγιν ε μία
εγχ είρηση επιτυχ έστατα, είν αι εκτός κιν δύν ου και
χ αιρόμαστε πολύ που αυτό το παιδάκι θα πάει πάρα
πολύ καλά», πρόσθεσε ο κ. Τσικόπουλος.

Έρευνα για τυχόν ευθύνες και του δήμου στη θανατ-
ηφόρα έκρηξη σε σχολείo των Σερρών
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στάσεων  και έργων  με
τους περιβαλλον τικούς

όρους, το σώμα επιθεωρητών  περιβάλλον τος διεν εργεί
ολοέν α και λιγότερους ελέγχ ους.

Έγιν αν  συχ ν ότερες οι πυρκαγιές
Κατάλογο με 64 πυρκαγιές σε Χώρους Υγειον ομικής

Ταφής Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ), Χώρους Αν εξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων  (ΧΑΔΑ) και Κέν τρα Διαλογής
και Αν ακύκλωσης Υλικών  (ΚΔΑΥ) κατά την  τελευταία
5ετία είχ ε δώσει στη δημοσιότητα η ΠΟΕ – ΟΤΑ το
καλοκαίρι του 2020. Μάλιστα εν ώ το 2020 δεν  είχ ε
ακόμα εκπν εύσει, το έτος διατηρούσε το θλιβερό
ρεκόρ με 25 πυρκαγιές σε διάστημα μην ών .

«Πέραν  των  64 αυτών  πυρκαγιών , δεκάδες ακόμη
πυρκαγιές έχ ουν  εκδηλωθεί τα τελευταία χ ρόν ια σε
παράν ομες αποθήκες πλαστικών  – και όχ ι μόν ο –
που δεν  έχ ουν  καταγραφεί επίσημα για ευν όητους
λόγους. Επίσης, πολλές φωτιές εκδηλώθηκαν  και έλα-
βαν  μεγάλες διαστάσεις, με τεράστιες περιβαλλον τικές
συν έπειες χ ωρίς ν α γίν ουν  γν ωστές», αν έφερε τότε η
ΠΟΕ-ΟΤΑ προσθέτον τας ότι «Δεν  πρόκειται για
ατυχ ήματα, όπως θέλουν  κάποιοι ν α τα παρουσιά-
ζουν , αλλά για περιβαλλον τικά εγκλήματα, που παρα-
μέν ουν  ατιμώρητα».

Στην  ειδική έκθεση του Συν ηγόρου του Πολίτη για
τη διαχ είριση των  αποβλήτων  εκείν η τη χ ρον ιά, επι-
σημαίν εται ότι από την  εξέταση σημαν τικού αριθμού
υποθέσεων  ΚΔΑΥ, διαπιστώθηκε ότι «οι εν  λόγω
μον άδες αν  και φέρον ται ως «φιλοπεριβαλλον τικές»

και διέθεταν  τις προβλεπόμεν ες άδειες και εγκρίσεις,
ωστόσο λειτοργούσαν  καθ΄υπέρβαση των  όρων
αυτών  και χ ωρίς ν α τηρούν  τους εγκεκριμέν ους περι-
βαλλον τικούς όρους, με αποτέλεσμα τη ρύπαν ση του
περιβάλλον τος και την  πρόκληση συν επειών  στη
δημόσια υγεία».

Επιπλέον  αν έφερε ότι για κάποια απ΄αυτά τα Κέν

τρα εν ώ δεν  είχ αν  αδειοδοτηθεί για τη διαχ είριση
των  άλλων  ρευμάτων  αν ακυκλώσιμων  αποβλήτων ,
πραγματοποιείτο παράτυπα διαχ είρισή τους εν τός
των  χ ώρων  του ΚΔΑΥ π.χ . σκραπ, ελαστικά. «Επιπ-
λέον  ο Συν ήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η μη
τήρηση των  περιβαλλον τικών  όρων  συν δέεται με την
εκδήλωση πυρκαγιάς στις εν  λόγω εγκαταστάσεις».

Συνεχίζετα απο σελ. 2

«
Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα
μας βοηθήσει ν α μειώσουμε τις ασφαλιστικές
εισφορές, γιατί με την  αν τιμετώπιση της παρα-

βατικότητας θα εν ταχ θεί στο πεδίο του ΕΦΚΑ περισ-
σότερη ασφαλιστική ύλη. Έτσι, πέρα από τη μείωση
των  εισφορών  κατά 5 ποσοστιαίες μον άδες, που έχ ει
ήδη γίν ει, θα μπορέσουμε ν α προχ ωρήσουμε σε
ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Αυτό είν αι έν α πολύ καλό
ν έο τόσο για τους εργαζόμεν ους όσο και για τους
συν επείς εργοδότες, που θα επιβραβευθούν ,
πληρών ον τας χ αμηλότερες εισφορές».

Αυτό αν έφερε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , Κωστής Χατζηδάκης,
μιλών τας στο συν έδριο του Ελλην οαμερικαν ικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο συζήτ-
ησης με τον  πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Νικό-
λαο Μπακατσέλο.

«Προφαν ώς, δεν  πάμε ν α εφαρμόσουμε την
Κάρτα με τον  ίδιο τρόπο παν τού ούτε έχ ουμε
αυταπάτες για το μέγεθος του εγχ ειρήματος. Γι'
αυτό, προχ ωρούμε σταδιακά και συν αιν ετικά.
Εφαρμόζουμε το μον τέλο αν άλογα με τις ιδιαιτερ-
ότητες κάθε κλάδου και με βάση τις προτάσεις
που θα προκύψουν  από τις επιχ ειρήσεις και
τους εργαζόμεν ους» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Όπως είπε, ο διάλογος θα ξεκιν ήσει αμέσως με τις
εταιρείες security  και τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα
ακολουθήσουν  οι ΔΕΚΟ και η βιομηχ αν ία και κατόπιν
ο τουρισμός και η εστίαση.

«Η Ψηφιακή Κάρτα θεωρείται πρωτοποριακό μέτρο
ακόμη και για τα δεδομέν α της ΕΕ και σίγουρα θα
βοηθήσει ν α έχ ουμε εγγύηση για το ωράριο και τις
υπερωρίες των  εργαζομέν ων , καθώς και δίκαιο αν τα-
γων ισμό μεταξύ των  επιχ ειρήσεων . Το 2021, ελέγχ θη-
καν  από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέν τρα Ασφάλι-
σης 38.000 εργαζόμεν οι και βρέθηκαν  8.000 εκτός
δηλωμέν ου ωραρίου εργασίας. Ήταν  έν α πάγιο αίτημα
της ΓΣΕΕ, σχ εδόν  όλα τα κόμματα το ψήφισαν  στη
Βουλή. Δεν  ζητάμε κάτι παραπάν ω, ζητάμε απλά την
εφαρμογή του ν όμου», σημείωσε.

Απαν τών τας σε ερωτήσεις, στο πλαίσιο της συζήτ-
ησης, ο κ. Χατζηδάκης τόν ισε, μεταξύ άλλων :

- Για τις εκκρεμείς συν τάξεις: Ο ΕΦΚΑ μπαίν ει σε
ρυθμούς καν ον ικότητας. Για τις ν έες αιτήσεις, οι
συν τάξεις απον έμον ται μεσοσταθμικά σε 60 ημέρες
έν αν τι 74 στη Γερμαν ία. Μετά την  επίλυση του προβ-
λήματος των  εκκρεμών  κύριων  συν τάξεων , έχ ει ξεκι-

ν ήσει ήδη η διαδικασία για την  εκκαθάριση των  επικο-
υρικών . Είν αι θέμα λίγων  μην ών  ν α ολοκληρωθεί και
αυτή.

- Για το ΤΕΚΑ: Στο ν έο ταμείο επικουρικής ασφάλι-
σης για τους ν έους (ΤΕΚΑ) έχ ουν  εν ταχ θεί πολύ περ-
ισσότεροι από όσους υπολόγιζε ακόμη και το ίδιο το
υπουργείο, καθώς, λόγω της αν άπτυξης της οικο-
ν ομίας, μπήκαν  για πρώτη φορά στην  αγορά εργασίας
πολύ περισσότεροι. «Στις αρχ ές του χ ρόν ου, υπο-
λογίζαμε ότι θα έμπαιν αν  60.000, το καλοκαίρι περιμέ-
ν αμε 80.000 και, τώρα, φαίν εται ότι πάμε για πάν ω

από 140.000. Αυτό είν αι αποτέλεσμα των  συν ολικών
παρεμβάσεων  της κυβέρν ησης στην  οικον ομία και
δεν  περιορίζεται μόν ο στους ν έους, καθώς η αν εργία
μειώθηκε συν ολικά από το 17,5% στο 11,6%», υπο-
γράμμισε ο υπουργός.

- Για τις αυξήσεις στις συν τάξεις: «Η αύξηση 7,75%
στις συν τάξεις, που θα δοθεί τον  Ιαν ουάριο,
προκύπτει από μαθηματικό τύπο, που ψηφίστηκε επί
ΣΥΡΙΖΑ και είν αι το αν ώτερο ποσοστό που μπορεί
ν α δοθεί. Έν ας στους δύο συν ταξιούχ ους θα δει του
χ ρόν ου μία επιπλέον  σύν ταξη τουλάχ ιστον » τόν ισε ο
κ. Χατζηδάκης.

- Για τις διμερείς διεθν είς συμβάσεις: Είν αι σε εξέλιξη
διαπραγματεύσεις για την  υπογραφή και ν έων  διμερών
συμβάσεων  κοιν ων ικής ασφάλειας, οι οποίες εξυπηρε-
τούν  τόσο τους Έλλην ες στο εξωτερικό όσο και αλλο-
δαπούς που ζουν  στη χ ώρα μας.

- Για την  κωδικοποίηση της ν ομοθεσίας: Ολοκ-
ληρώθηκε η κωδικοποίηση για το ατομικό εργατικό
δίκαιο, ακολουθεί το συλλογικό, εν ώ προχ ωρά και η
κωδικοποίηση της ασφαλιστικής ν ομοθεσίας, που
υπολογίζεται ότι θα είν αι έτοιμη το καλοκαίρι.

Κ. Χατζηδάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει
μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Δήλωση Προέδρου ΚΕΔΕ Δ. Παπαστε-
ργίου για τον θάνατο του μαθητή σε

δημοτικό σχολείο των Σερρών

Τ
η βαθιά του θλίψη εκφράζει ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου για τον  τραγικό
θάν ατο του μικρού μαθητή σε δημοτικό σχ ολείο

των  Σερρών , καθώς και τα ειλικριν ή συλλυπητήρια
στην  οικογέν ειά του.

Ο κ. Παπαστεργίου τον ίζει ότι τόσο η ΚΕΔΕ όσο
και ο δήμαρχ ος Σερρών  «επιθυμούμε ν α προχ ωρήσει
άμεσα η διερεύν ηση των  αιτιών  του ατυχ ήματος και
ν α αποδοθούν  από τη Δικαιοσύν η ευθύν ες σε όσους
το προκάλεσαν ».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΚΕΔΕ:
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεν τρι-

κής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά θλίψη
μας για τον  τραγικό θάν ατο του μικρού μαθητή σε
δημοτικό σχ ολείο των  Σερρών , καθώς και τα ειλικριν ή
μας συλλυπητήρια στην  οικογέν ειά του.

Ως γον ιός αισθάν ομαι πως είν αι αδιαν όητο ν α χ αιρ-
ετάς το πρωί το παιδί σου που ξεκιν ά για το σχ ολείο
του και ν α μην  το βλέπεις ποτέ ξαν ά, εξαιτίας εν ός
ατυχ ήματος που δεν  θα έπρεπε ποτέ ν α συμβεί.

Στο συγκεκριμέν ο σχ ολείο γν ωρίζουμε ότι πρόσφα-
τα έγιν αν  εργασίες εν εργειακής αν αβάθμισης, εργασίες
που όπως από τη σύμβαση προβλέπεται, έπρεπε ν α
λαμβάν ουν  χ ώρα εκτός του ωραρίου λειτουργίας του
σχ ολείου.

Από τα μέχ ρι τώρα δεδομέν α προκύπτει ότι το τρα-
γικό γεγον ός της έκρηξης του λέβητα σε καμία
περίπτωση δεν  οφείλεται σε κακή συν τήρηση του
υφιστάμεν ου συστήματος θέρμαν σης.

Η ΚΕΔΕ στέκεται στο πλευρό του συν αδέλφου μας
Δημάρχ ου Σερρών  Αλέξαν δρου Χρυσάφη, γν ωρίζον -
τας το έργο και την  προσπάθεια που κάν ει για ν α
αν αβαθμίσει τα σχ ολεία της πόλης του, προς όφελος
των  μαθητών  και των  οικογεν ειών  τους.

Τόσο εμείς όσο και ο Δήμαρχος, επιθυμούμε ν α
προχ ωρήσει άμεσα η διερεύν ηση των  αιτιών  του
ατυχ ήματος και ν α αποδοθούν  από τη Δικαιοσύν η
ευθύν ες σε όσους το προκάλεσαν .

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ν α επισημάν ουμε
πως ΚΕΔΕ και Δήμοι κάν ουμε καθημεριν ά ότι περν ά
από το χ έρι μας για την  αν αβάθμιση των  σχ ολικών
μας υποδομών  σε όλα τα επίπεδα, προκειμέν ου ν α
διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυν ατές συν θήκες
εκπαίδευσης για τα παιδιά μας.

Η λειτουργία σύγχ ρον ων  και ασφαλών  σχ ολείων
αποτελεί προτεραιότητά μας.
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Κρήτη: Κοριτσάκι σε
καταυλισμό Ρομά κατάπιε

χλωρίνη - Οι γονείς
αρνούνται τη θεραπεία

Ο
ι διασώστες παρέλαβαν  από τον  καταυλισμό
των  Ρομά στο Ηράκλειο έν α κοριτσάκι μόλις
2 ετών  το οποίο ν οσηλεύεται στο Παν επι-

στημιακό Νοσοκομείo

«Συν αγερμός» σήμαν ε ν ωρίς το μεσημέρι στο
ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, όταν  το τηλεφων ικό κέν τρο
κλήθηκε, προκειμέν ου οι διασώστες ν α σπεύσουν
για παράσχ ουν  τις πρώτες βοήθειες και ν α μεταφ-
έρουν  στο ν οσοκομείο έν α παιδάκι που ήπιε
χ λωρίν η.

Σύμφων α με πληροφορίες του Creta24, πρόκειται
για έν α κοριτσάκι μόλις 2 ετών  το οποίο οι
διασώστες παρέλαβαν  από τον  καταυλισμό των
Ρομά στο Ηράκλειο.

Εσπευσμέν α, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Τμήμα
Επειγόν των  Περιστατικών  του Παν επιστημιακού
Νοσοκομείou Ηρακλείου και εν  συν εχ εία στην  Παι-
διατρική Κλιν ική καθώς η κατάστασή του, παρότι
είν αι σταθερή, χ ρήζει εν τατικής παρακολούθησης.

Σύμφων α με τις ίδιες πηγές πληροφόρησης, οι
συγγεν είς του, αρν ούν ται ν α δοθεί στο μικρό κορι-
τσάκι, η κατάλληλη θεραπεία που είν αι απαραίτητη
δεδομέν ης της κατάστασης της υγείας τους, με τους
ιατρούς ν α προσπαθούν  ν α τους μεταπείσουν .

Η
εν εργειακή κρίση δίν ει «μία πρωτοφαν ή
ώθηση» στην  αν άπτυξη των  αν αν εώσιμων
πηγών  εν έργειας, το παγκόσμιο δυν αμικό των

οποίων  αν αμέν εται σχ εδόν  ν α διπλασιασθεί στα επό-
μεν α πέν τε χ ρόν ια, επισημαίν ει ο Διεθν ής Οργαν ι-
σμός Εν έργειας.

Ο κόσμος θα αν απτύξει την  επόμεν η πεν ταετία
τόσο δυν αμικό αν αν εώσιμων  πηγών  εν έργειας όσο τα
προηγούμεν α είκοσι χ ρόν ια, σύμφων α με την  έκθεση
για το 2022 του Διεθν ούς Οργαν ισμού Εν έργειας για
τις αν αν εώσιμες πηγές.

Ειδικά η ηλιακή και η αιολική εν έργεια θα γίν ουν  η
πρώτη πηγή ηλεκτρικής εν έργειας στον  κόσμο μέχ ρι
το 2025, εκθρον ίζον τας τον  άν θρακα, καθώς οι χ ώρες
επιδιώκουν  ν α μειώσουν  την  εξάρτησή τους από τις
ορυκτές πηγές, ιδίως μετά την  εισβολή της Ρωσίας
στην  Ουκραν ία.

Η παγκόσμια δυν ατότητα εκμετάλλευσης των  αν α-
ν εώσιμων  πηγών  θα αυξηθεί κατά 2.400 gigawatts
(GW) την  περίοδο 2022-2027, για ν α φθάσει στο
επίπεδο της σημεριν ής συν ολικής ικαν ότητας παρα-
γωγής ηλεκτρικής εν έργειας της Κίν ας και κατά έν α
τρίτο περισσότερο από όσο σχ εδίαζαν  οι ειδικοί του
τομέα εδώ και έν α χ ρόν ο, σύμφων α με τους υπολογι-
σμούς των  αν αλυτών  του Διεθν ούς Οργαν ισμού Εν έρ-
γειας.

Ο Οργαν ισμός, που συμβουλεύει τα κράτη για τις
εν εργειακές τους πολιτικές, αν αδεικν ύει «την
ταχ ύτητα με την  οποία οι κυβερν ήσεις φρόν τισαν  ν α
προωθήσουν  λίγο περισσότερο τις αν αν εώσιμες
πηγές».

Αυτό ισχ ύει ιδιαίτερα στην  Ευρώπη, η οποία επι-

διώκει ν α αν τικαταστάσει το ρωσικό φυσικό αέριο, και
όπου οι υποδομές που θα αν απτυχ θούν  κατά την
προσεχ ή πεν ταετία θα διπλασιασθούν  σε σχ έση με
τα πέν τε προηγούμεν α χ ρόν ια.

Αλλού στον  κόσμο, οι Ην ωμέν ες Πολιτείες και η
Ιν δία ηγούν ται της κούρσας, με την  εκπόν ηση
σχ εδίων  και μεταρρυθμίσεις της αγοράς, με μία
ταχ ύτητα που δεν  ήταν  αν αμεν όμεν η.

«Το παράδειγμα των  αν αν εώσιμων  δείχ ν ει ότι η
εν εργειακή κρίση μπορεί ν α αποδειχ θεί ιστορική
καμπή προς έν α παγκόσμιο εν εργειακό σύστημα πιο
καθαρό και ασφαλές», σύμφων α με τον  διευθυν τή του
Οργαν ισμού Φατίχ  Μπιρόλ, που υπεν θυμίζει ότι
«αυτή η επιτάχ υν ση είν αι κρίσιμης σημασίας αν  θέλο-
υμε ν α διατηρήσουμε την  δυν ατότητα περιορισμού
της αύξησης της θερμοκρασίας στο επίπεδο του +1,5
° C, σε σχ έση με τα προβιομηχαν ικά επίπεδα».

Με τεχ ν ολογικούς όρους, η ηλιακή και η χ ερσαία
αιολική εν έργεια διαμορφών ουν  σήμερα τα λιγότερα
δαπαν ηρά μέσα από όλα για την  παραγωγή ηλεκτρι-
κής εν έργειας στην  πλειον ότητα των  χ ωρών .

Η έκθεση προβλέπει τον  τριπλασιασμό του παγκό-
σμιου φωτοβολταϊκού πάρκου κατά την  πεν ταετία
2022-2027, κυρίως στις στέγες των  καταστημάτων  και
τις κατοικίες, καθώς οι καταν αλωτές επιδιώκουν  ν α
μειώσουν  τους λογαριασμούς τους, εν ώ το δυν αμικό
της αιολικής εν έργειας αν αμέν εται ν α διπλασιασθεί
κατά την  περίοδο αυτή.

Τέλος, η ζήτηση για βιοκαύσιμα αν αμέν εται ν α
αυξηθεί κατά 22%, κυρίως στις Ην ωμέν ες Πολιτείες,
τον  Καν αδά, την  Βραζιλία, την  Ιν δον ησία και την
Ιν δία, που έχ ουν  υιοθετήσει μέτρα υποστήριξης αυτής
της μορφής εν έργειας.

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η ενεργειακή κρίση
δίνει πρωτοφανή ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές

Σε ποιους αγροτικούς τομείς θα επενδυθούν
403 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σ
ε τρεις τομείς του πρωτογεν ούς αγροτικού τομέα θα επεν δυθούν  περίπου
403 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Αν άκαμψης. Συγκεκριμέν α, τα υπουρ-
γεία Οικον ομικών  και Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων  αν ακοίν ωσαν  ότι

ξεκιν άει η αξιολόγηση για τα 408 επεν δυτικά σχ έδια, ύψους 402.646.799 ευρώ,
που υποβλήθηκαν  σε τρεις δράσεις του Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας, «Ελλάδα 2.0». Η υλοποίηση του συν όλου των  παραπάν ω επεν δύσεων ,
μπορεί ν α οδηγήσει σε κιν ητοποίηση πόρων , ύψους 813.819.348 ευρώ.

Οι δράσεις εν ίσχ υσης του πρωτογεν ούς τομέα αφορούν : 
1. Καιν οτομία και Πράσιν η Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών  Προϊόν των
Η δράση «Καιν οτομία και Πράσιν η Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών

Προϊόν των » έχ ει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ. Προβλέπει εν ισχ ύσεις στη
μεταποίηση και στην  εμπορία γεωργικού και μη προϊόν τος.

Η υποβολή αιτήσεων  από συλλογικά σχ ήματα, οργαν ώσεις παραγωγών  και σχ ή-
ματα, τα οποία εφαρμόζουν  συμβολαιακή γεωργία ή/και καθετοποίηση, πραγματο-
ποιήθηκε κατά το χ ρον ικό διάστημα 15.6.2022 - 15.8.2022. Κατατέθηκαν  85 αιτή-
σεις, συν ολικού προϋπολογισμού 182.005.414 ευρώ, που αν αμέν εται ν α οδηγή-
σουν  σε κιν ητοποίηση πόρων , ύψους 362.148.938 ευρώ.

2. Εκσυγχ ρον ισμός του Πρωτογεν ούς Τομέα
Η δράση «Εκσυγχ ρον ισμός του Πρωτογεν ούς Τομέα» έχ ει συν ολικό προϋπολο-

γισμό 98.111.000 ευρώ. Η υποβολή των  αιτήσεων  πραγματοποιήθηκε στις
15.9.2022.

Στόχ ος της είν αι η αύξηση της προστιθέμεν ης αξίας των  γεωργικών  προϊόν των ,
η προώθηση της καιν οτομίας και η προστασία του περιβάλλον τος. Επιπρόσθετα,
στοχ εύει στη δημιουργία αλυσίδων  εφοδιασμού τροφίμων , στην  αν άπτυξη και-
ν οτόμων  και φιλικών  προς το περιβάλλον  διαδικασιών  μαζικής παραγωγής και
στην  προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθν είς αγορές. Επιδιώκεται, επίσης, η
εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας ή/και η καθετοποίηση της παραγωγής.

Στη δράση κατατέθηκαν  236 αιτήσεις από επιχ ειρήσεις και συλλογικά σχ ήματα,
συν ολικού προϋπολογισμού 146.419.083 ευρώ, με τη δυν ητική κιν ητοποίηση
πόρων  ν α διαμορφών εται σε 301.207.807 ευρώ.

3. Πράσιν ος Αγροτουρισμός
Η δράση «Πράσιν ος Αγροτουρισμός» έχ ει προϋπολογισμό 49.006.000 ευρώ. Η

υποβολή των  αιτήσεων  πραγματοποιήθηκε στις 19.07.2022. Στο πλαίσιο αυτής,
εν ισχ ύον ται επεν δυτικά σχ έδια στον  τομέα του τουρισμού, τα οποία συν δέουν
τον  πρωτογεν ή και δευτερογεν ή τομέα, με τον  τριτογεν ή, δημιουργών τας έν α ν έο
τουριστικό προϊόν .

Κατατέθηκαν  87 αιτήσεις, όλες από μικρές και μεσαίες επιχ ειρήσεις (40 υφιστάμε-
ν ες και 47 υπό σύσταση). Ο συν ολικός προϋπολογισμός των  αιτήσεων  αν ήλθε σε
74.222.302 ευρώ, που μεταφράζεται σε κιν ητοποίηση 150.462.603 ευρώ.
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4488 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

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

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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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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Γ
ια την  9η αγων ιστική Α/2 Elite
League η ΝΕ Μεγαρίδας επικράτ-
ησε στα Μέγαρα στο ν τέρμπι του

Παν ερυθραικού με 82-76.
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Σκαλτσής-

Τσαχ άκης

Δεκάλεπτα: 21-19, 47-33, 63-55, 82-
76

Μεγαρίδα ΝΕ(Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης 13 (3), Γκατζιάς 7 (1), Παπα-
γιάν ν ης 11, Αγγελόπουλος 16 (2), Γερο-
μιχ αλός 12 (1), Καψαλός, Ντουμπίν σκι
10 (2), Σωτηράκης, Καλλιν ικίδης, Μότλεϊ
13, Ζαρκαδούλας.

Παν ερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Καλλια-
ν ιώτης 6 (2), Παπαδημητρίου 8 (1),
Κωστόπουλος 3, Μωραΐτης 4 (1), Καμ-
πουρίδης 6, Αρν όκουρος 9, Οικον ομό-
πουλος 7 (1), Σταματογιάν ν ης 10 (2),
Ματαλιωτάκης 18, Ευστρατίου 5 (1).

H Βαθμολογία (σε 9 αγών ες) :

Παν ερυθραϊκός 16 (7-2)
Τρίτων  16 (7-2)

Ηρακλής ΚΑΕ 2022 15 (6-3)
Ψυχ ικό 15 (6-3)
Μαρούσι 15 (6-3)
Μεγαρίδα 15 (6-3)
Ελευθερούπολη 14 (5-4)
Παπάγου 14 (5-4)
Κόροιβος Αμαλιάδας 14 (5-5)
Χαρίλαος Τρικούπης 14 (5-4)
Ερμής Σχ ηματαρίου 13 (4-5)
Αίας Ευόσμου 12 (3-6)
Αγρίν ιο 12 (3-6)
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 11 (2-7)
Αμύν τας 11 (2-7)
Καβάλα 9 (0-9)

Επόμεν η αγων ιστική (10η, 10-11/12)

Ψυχ ικό-Ελευθερούπολη
Τρίτων -Ερμής Σχ ηματαρίου
Παν ερυθραϊκός-Αίας Ευόσμου
Μεγαρίδα-Χαρίλαος Τρικούπης
Αγρίν ιο-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Καβάλα-Παπάγου
Κόροιβος Αμαλιάδας-Μαρούσι
Αμύν τας-Ηρακλής ΚΑΕ 2022

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου απέδρασαν
απο το Κερατσίνι

Ν
ικηφόρα πέρασε για το πρωτάθλημα της Β΄Εθν ικής Γυν αικών  και τον  3ο
όμιλο η γυν αικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου 2012 από το γήπεδο Σιτα-
ποθηκών  στο Κερατσίν ι κερδίζον τας την  ομάδα των  Πον τίων  Δραπε-

τσών ας 1-4.
Τα τέρματα της ομάδας της Αθην άς Ρεν τούμη σημείωσαν  οι Πέππα 17″ και Μπα-

λατζία (36″ 60’80’).
Το μελαν ό σημείο του αγών α έγιν ε στο 90″ όταν  η Τσαφαρά τραυματίστηκε

σοβαρά στο γόν ατο σε έν α διώξιμο εν τός της περιοχ ής.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3ος ΟΜΙΛΟΣ(2η αγων ι-
στική)

1.ΑΕΚ 6
2.Πήγασος Θριασίου 6
3.Νέες Ατρομήτου

2018 6
4.Νέες Δραπετσών ας 6
5.ΑΣ Πον τίων  Δραπε-

τσών ας 0
6.Νέες Εργοτέλη  0
7.ΑΟ Χαν ιά 0
8.ΠΟΙ Βασίλισσα

Νότου 0

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗ
ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οι αθλήτριες και η
ομάδα αφιέρωσαν  την
Νίκη τους στην  άτυχ η της αν αμέτρησης Τσαφαρά Κατερίν α.

Τις επόμεν ες ημέρες θα υποβληθεί σε μαγν ητική τομογραφία για ν α δούν ε το
μέγεθος της κατάστασης.

Οι αθλήτριες και η ομάδα αφιέρωσαν  την  Νίκη τους στην  άτυχ η της αν αμέτρη-
σης Τσαφαρά Κατερίν α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ο Πήγασος Θριασίου 2012 ευχ αριστεί την  ομάδα του Πειραιά για την  φιλοξεν ία
τους.

Τους ευχ όμαστε καλή συν έχ εια στο πρωτάθλημα.

ΑΝ.ΤΣ.

Η ΝΕ Μεγαρίδας καθάρισε το ντέρμπι
με Πανερυθραικό 82-76

Δύο αναβληθέντα μάτς σήμε-
ρα στην Super League 2

Νότιος όμιλος-3η αγωνιστική

15.00 Απόλλων  Σμύρν ης - Ολυμπιακός Β'

Διαιτητής: Αν δριαν ός (Αχ αΐας)
Βοηθοί: Οικον όμου (Αχ αΐας), Αρμακόλας (Κυκλά-

δων )

4ος: Ρούτσης (Κορίν θου)

15.00 ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά

Διαιτητής: Τσατσούλης (Αθην ών )
Βοηθοί: Μαραθων ίτης (Αθην ών ), Γεωργακόπουλος

(Πειραιά)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθην ών ).
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ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ

Κ14 2009 – Κ16 2007
Κ14 2009

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος και τους συν εργά-
τες τους καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
7/12/2022 και ώρα 15.00 στο γήπεδο

΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι
ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτυπία
της κάρτας υγείας.

ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΝΤΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΙΑΝΖΕΦ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΔΕΝΑΞΑΣ Χ.
ΡΑΠΤΗΣ
ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΤΙΦΙΛΙΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

Κ16 2007

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος και τους συν εργά-
τες τους καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
7/12/2022 και ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι
ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) ) και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτυπία
της κάρτας υγείας:

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

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

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANN-
ISFATOLIAS@GMAIL.COM

Ο Αστέρας Μαγούλας απέδρασε από το Πανόραμα

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  Η ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ…

Ο Αστέρα Μαγούλας επικράτησε για την  6η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας εκτός
έδρας του Εθν ικού Παν οράματος με 3-0.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Τσουμάν ης(33′), Λάσκος(45′) και Τεπέτωβ(88′).

Διαιτητής ήταν  ο Λάμ-
πρου.Βοηθοί Θωμόπου-
λος-Αν δρέου.

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Μολ-
ν ταβάν , Ζεϊτιν ίδης,
Κουραβέλας, Παν αϊλίδης,
Μιχ αηλίδης, Αν δριώτης,
Σιδηρόπουλος, Τζαν έτος,
Γεωργιάδης, Κατσίκης,
Μαν ασίδης Α..

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ:
Παν αγόπουλος, Τσο-
υμάν ης, Λογοθέτης Φ.,
Φυσαράκης, Λογοθέτης Α., Μπέχ λης, Μπάλλα, Παπακων σταν τίν ου, Οικον ομόπου-
λος, Τσιαν άκας. Μυρσιν ιάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ Η ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ…

Η εκτός έδρας ν ίκη αφιερών εται στον  επιθετικό της ομάδας Αν δρέα Παπακων -
σταν τίν ου ο οποίος αποχ ώρησε ως τραυματίας στα πρώτα λεπτά του αγών α.
Αν δρέα σου ευχ όμαστε περαστικά & ν α επιστρέψεις σύν τομα κον τά στις υποχ ρ-
εώσεις της ομάδας! 

Ο Ακράτητος με 10 παίκτες 3-0 στα Νεόκτιστα

Ο Ακράτητος Αν ω Λιοσίων  επέστρεψε στις επιτυχ ίες και επικράτησε για την  6η
αγων ιστική της Α΄κατηγορίας στα Νεόκτιστα του Ικάρου με 3-0.

Τα τέρματα των  πράσιν ων  σημείωσαν  οι Σγούρι(2′) Τουλουβασίλης(4′), Φρατζεσ-
κάκης 14′.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι
η ομάδα του Ακράτητου
αγων ιζόταν  με 10
παίκτες από το 44′ αφού
αποβλήθηκε ο Νίκας Α.

Διαιτητής ήταν  ο Κων -
σταν τιν ίδης.Βοηθοί:
Παπαδόπουλος-Οικον ό-
μου.

ΙΚΑΡΟΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Χυσολάρι
Εν ., Σοφιαν ίδης(23′ Λαουν άρος), Κάτσος, Νταφόπουλος(57′ Μαλακέλης), Μάμμας,
Σπυρίδης, Πέτσας, Χυσολάρι Ερ., Στασίν ης, Κορδέρας(46′ Σούτα, 64′ Ρούσσος),
Αν δρεάδης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Γερον ίκος, Γελαγώτης(82′ Τρέτιακ), Σουλτζής, Νίκας
Α., Σγούρι, Κουκούλης, Λαζαρίδης, Νίκας Π., Νταγιάν τας, Τουλουβασίλης, Φρατζεσ-
κάκης(67′ Κων σταν τιν ίδης).

Ο Ερμής Ανω Λιοσίων απέδρασε από το Γ.
Ρουμελιώτης

Ο Ερμής Αν ω Λιοσίων  για την  6η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Β΄ΕΠΣΔΑ
επικράτησε στο Γιώργος Ρουμελιώτης της Λαμπερής Ελευσίν ας με 4-2.

Τα τέρματα της Λαμπερής σημείωσε ο Καλομεν ίδης 12′ Θοδώρι 78′.
Για τον  Ερμή σκόραραν  55′ Βασιλείου, 60′ Θεοφαν ίδης, 78′ 85′ Χατουτζίδης.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν  16.8 ετών .
10 στα 11 παιδιά που ξεκίν ησαν  βασικοί είν αι από την  Ακαδημία.
Επίσης πολύ καλή απόδοση από τον  τερματοφύλακα της Λαμπερής Ευάγγελος

Τούρτας που δέχ θηκε τα συγχ αρητήρια από αν τιπάλους και διαιτητή.
Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Αρβαν ιτάκης, Καμάι.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Νίκος Τζαφέρης-Ακης Χριστοφής): Τούρτας, Παπαστάμος,
Ρούσης, Γεωργίου, Μουστογιάν ν ης , Θεοδώρι, Καλητσουν άκης, Ευαγγελάτος ,
Κωστακόπουλος, Τζάν ος, Καλομεν ίδης

Αγων ίστηκαν  και οι Μέμεζας, Μεφίτ, Νέζης, Σιτσάν ης.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(προπον ητής Γιάν ν ης Φατόλιας):Φυτοζίδης, Πουμπο-
υρίδης Α, Κορρές(Σαμπάν ης), ΠουμπουριδηςΣ,Βασιλείου,Καπογιάν ν ης,Χατζηιωαν -
ν ίδης(Θεοφαν ίδης),Τόγιας,Αν των ίου,Χατουτζίδης,

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με 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.

Για τον  τριπλασισαμό των  ψηφιακών  υπηρε-
σιών  που από 500 έφτασαν  τις 1500 μίλησε
αρχ ικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης,

Κυριάκος Πιερρρακάκης στο πλαίσιο συζήτησης με
τον  Γιώργο Παπαδημητρίου, επικεφαλής τομέα χ ρημα-
τοοικον ομικών  υπηρεσιών  EU Accounts Leader για
την  περιοχ ής της κεν τρικής, αν ατολικής, ν οτιοαν ατο-
λικής Ευρώπης και κεν τρικής Ασίας (CESA), επικεφα-
λής συμβουλευτικών  υπηρεσιών  ΕΥ Νοτιοαν ατολικής
Ευρώπης και Κεν τρικής Ασίας στο 33ο Greek
Economic Summit | GES2022, το οποίο πραγματο-
ποιείται στο ξεν οδοχ είο Athenaeum Intercontinental
Hotel με βασικό θέμα το μεγάλο στοίχ ημα την  ψηφια-
κή μετάβαση της Ελλάδας.

Συγκεκριμέν α, ο κ. Πιερρακάκης επαν έλαβε την
μεγάλη αν ταπόκριση των  πολιτών  που χ ρησιμοποι-
ούν  ψηφιακές συν αλλαγές, οι οποίες, όπως είπε χ αρ-
ακτηριστικά ο υπουργός, φέτος θα αγγίξουν  το 1 δισε-
κατομμύριο.

Όσον  αφορά το οικον ομικό αποτύπωμα ο υπουργός
τόν ισε ότι «το Μίτος, το πρόγραμμα απλούστευσης
διαδικασιών , το gov .gr, όλα αυτά τα βήματα μαζί
έχ ουν  δημιουργήσει μια παρά πολύ ισχ υρή προστιθέ-
μεν η αξία και στην  οικον ομία. Έχ ουμε ήδη δημιουργή-
σει μια μεγάλη παρακαταθήκη διευκόλυν σης των
πολιτών , εξυπηρέτησής τους και σεβασμού του κράτο-

υς απέν αν τι στον  πολίτη».
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «το αποτύπωμα είν αι πολύ

σημαν τικό, η βελόν α έχ ει κουν ηθεί πολύ γρήγορα,
αλλά είν αι πολλά που θα γίν ουν  ακόμη».

Όσον  αφορά στις τηλεπικοιν ων ίες ο κ. Πιερρακάκης
σημείωσε ότι στην  κιν ητή τηλεφων ία είμαστε στην
25η θέση, εν ώ στην  σταθερή τηλεφων ία η χ ώρα μας
βρίσκεται χ αμηλά. Επαν έλαβε ότι στο 5G «είμαστε
από τις πρώτες χ ώρες που έκαν αν  την  μετάβαση στη
σταθερή με τις επεν δύσεις των  παρόχ ων  κατά βάση,
αλλά και του κράτους. Στην  οπτική ίν α το κεν ό θα
καλυφθεί πολύ γρήγορα. Στους τομείς τηλεπικοιν ων ίες
και κράτος η πρόοδος έχ ει ήδη συν τελεστεί».

Ο υπουργός έκαν ε λόγο για στοχ ευμέν α προγράμ-
ματα που υπάρχ ουν  σχ ετικά με τις ψηφιακές δεξιότ-
ητες. «προγράμματα όπως αυτά τα οποία για τον
εμπλουτισμό των  δεξιοτήτων  των  δημοσίων  υπαλλή-
λων , των  στρατεύσιμων  κ.α.».

Αν αφερόμεν ος μάλιστα στους στόχ ους ο υπουργός
τόν ισε ότι «αρχ ικά είχ αμε θέσει ως στόχ ο ν α δημιο-
υργήσουμε όλο το απαραίτητο ν ομοθετικό λογισμικό,
δηλαδή ν α περάσουμε όλους τους σχ ετικούς ν όμους
οι οποίοι είν αι απολύτως κρίσιμοι για ν α μπορέσουμε
ν α κάν ουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Νομοθεσία η
Ελλάδα για αυτό που λέμε digital έχ ει. Το δεύτερο
διακύβευμα ήταν  ν α κάν ουμε τις γρήγορες εκείν ες

υπηρεσίες που έλειπαν  στην  καθημεριν ότητα,
υπεύθυν ες δηλώσεις, εξουσιοδότηση, άυλη συν ταγο-
γράφηση, διασυν δέσεις συστημάτων , ίδρυση ατομικής
επιχ είρησης που τους επόμεν ους μήν ες θα γίν εται
ψηφιακά, τις εξετάσεις των  δημοσίων  ν οσοκομείων  και
των  ακτιν οδιαγν ωστικών  κέν τρων  ν α μπαίν ουν  στον
φάκελο my  health. Το τρίτο είν αι η δημοπράτηση
έργων  κατά βάση του ταμείου Αν άκαμψης που θα
γίν ει τους επόμεν ους μήν ες». Όπως υπογράμμισε ότι
«στο τέλος της επόμεν ης τετραετίας θα έχ ουμε έν α
τελείως διαφορετικό κράτος».

Όπως χ αρακτηριστικά είπε «αν  έχ εις έν α καλό σχ έ-
διο και ξέρεις πώς ν α το δομήσεις καλά μπορείς ν α
κάν εις θαύματα και τα θαύματα ν ομίζω ότι αυτήν  την
στιγμή έχ ει πλέον  αποτυπωθεί ότι δεν  είν αι καν
θαύματα, είν αι εφικτά πρότζεκτ που μπορούν  ν α
γίν ουν ».

Σχ ετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, ο κ. Πιερρακάκ-
ης υπογράμμισε ότι λόγω Cov id «πολύς κόσμος έμαθε
πώς ν α αλληλεπιδρά ψηφιακά με το κράτος, βοήθησε
το ότι εμείς σχ εδιάσαμε διαφορετικά τις πλατφόρμες,τις
κάν αμε πιο εύκολες πιο εύχ ρηστες. Πρέπει όμως ν α
πάμε στοχ ευμέν α στο θέμα των  δεξιοτήτων . Χρειάζε-
ται έν α παζλ πραγμάτων  αν άλογα με το σε ποια φάση
της ζωής μας βρισκόμαστε, είτε μιλάμε για έν α μικρό
παιδί είτε για κάποιον  που δεν  είχ ε καμιά εξοικείωση
με μια ψηφιακή πλατφόρμα και ν α πάμε βήμα βήμα
από την  δική μας πλευρά, το τι μπορεί ν α κάν ει η
Κοιν ων ία των  Πολιτών , αλλά και οι πρωτοβουλίες του
ιδιωτικού τομέα, όλα αυτά μαζί ν α γίν ουν  κομμάτι μιας
ευρύτερης εθν ικής στρατηγικής».

Κ. Πιερρακάκης: Στο τέλος της επόμενης τετραετίας
θα έχουμε τελείως διαφορετικό κράτος
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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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