
ΦΟΒΟΣ ΜΕΤΑΤΑΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Διακοπή δεκάδων
δρομολογίων του
ΟΑΣΑ για λόγους

ασφαλείας σε Άνω
Λιόσια και Αχαρνές

Δήμος Ασπροπύργου: Στο πλευρό παιδιών –
γυναικών που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Στο τραπέζι μηνιαία
επιταγή ακρίβειας και

επέκταση επιδοτήσεων
στο πετρέλαιο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων κατά
τη ψήφιση του νέου προϋπολογισμού

στις 17 Δεκεμβρίου.

ΔΔρραακκόόννττεειιαα  αασσττυυννοομμιικκήή
εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

μμεε  ΟΟΠΠΚΚΕΕ,,  ΜΜΑΑΤΤ,,  εελλιικκόόππττεερραα
Επτά συλλήψεις σε Ζεφύρι και Μενίδι - «Καζάνι που βράζει» η περιοχή

Τι συστήνει ο Γιώργος 
Μπουλμπασάκος

Ασπρόπυργος:
Ανησυχία για

το τοξικό
νέφος από τη

φωτιά
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Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 
Νίκη εκτός έδρας για την Ακαδημία

Ελευσίνας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ (3ος όμιλος): 
Ο Πανελευσινιακός με τον

Απόλλωνα .
Ο Βύζας εκτός με τον Διγενή

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Ασπρόπυργος:
Ξυλοκόπησαν οδηγό και
του έκαψαν το φορτηγό

Η πόλη της Ελευσίνας
«φοράει» τα γιορτινά της

Το  Χριστουγεννιάτικο χωριό έτοιμο να 
υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους,
στις 9 Δεκεμβρίου, στον Παλαιό 

Σιδηροδρομικό Σταθμό σσεελλ..  66

ΣΣεελλ..  22

σσεελλ..  33 σσεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  παροδικά αυξημένες . Τις απογευματινές ώρες πιθανώς 

να εκδηλωθούν στα παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άν ν α, Αν ν ίτα, Αν ν έτα, Αν ν αμπέλλα, Αν ν α-

μαρία, Αν έζα, Άν ν η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,

2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.Βενιζέλου Ελευθερίου 39,

2105560390

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 & 

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι.Αριστοτέλους 165,

2102403449
Χαϊδάρι

Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι,
12155155727 Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας έλαβε χώρα

χθες  στο Ζεφύρι, στο Μενίδι στα Άνω Λιόσια και
σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής, την ώρα
που βράζει η οργή στις κοινότητες των Ρομά για
τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Κώστα
Φραγκούλη από πυροβολισμό αστυνομικού.

Στη Δυτική Αττική αλλά και σε αρκετές περιοχές
της Ελλάδας έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες
οργισμένες διαμαρτυρίες ενώ έχουν σημειωθεί
επεισόδια με φωτιές, οδοφράγματα και συγκρ-
ούσεις με την αστυνομία.Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι αναζ-

ητούνται και όπλα, καθώς υπάρχουν αναφορές για
πυροβολισμούς στον αέρα και τραυματίες αστυνο-
μικούς από σκάγια.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος δυνάμεις των
ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και όλων των άλλων
υπηρεσιών καθώς και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ και
οχήματα ρίψης νερού «Αίαντες».

Επτά συλλήψεις είχαν γίνει μέχρι το μεσημερι ,
κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής
επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. σε Ζεφύρι, Μενίδι και
Άνω Λιόσια.

Δρακόντεια αστυνομική επιχείρηση στη
Δυτική Αττική με ΟΠΚΕ, ΜΑΤ, ελικόπτερα

Ό
πως έγινε γνω-
στό  στις 23:30
το βράδυ της

Τετάρτης ομάδα
αγνώστων ακινητο-
ποίησε φορτηγό που
εκινείτο στην περιφερ-
ειακή Αιγάλεω,
αποβίβασαν τον
42χρονο οδηγό με τη
βία και έβαλαν φωτιά
στο όχημά του, το
οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς.

Στη συνέχεια, σύμφ-
ωνα με την ΕΛΑΣ, οι
άγνωστοι  πυροβόλ-
ησαν με κυνηγετική καραμπίνα εναντίων αστυνο-
μικών της ΟΠΚΕ που έσπευσαν στο σημείο,
χωρίς όμως να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις πρώτες βοήθ-
ειες.

Λίγο αργότερα, στις 00:30, επίσης στην Περιφε-

ρειακή Οδό Αιγάλεω, άγνωστοι ακινητοποίησαν
έναν 62χρονο άνδρα και του αφαίρεσαν τον επαγ-
γελματικό εξοπλισμό του, χρήματα και προσωπικά
αντικείμενα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφ-
όρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.

Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι Ρομά στην
περιοχή πυροβόλησαν κατά οχήματος της Πυρο-
σβεστικής χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Ασπρόπυργος: Ξυλοκόπησαν
οδηγό και του έκαψαν το φορτηγό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός της επιχείρησης είναι η καταστολή της
εγκληματικότητας στην περιοχή, ωστόσο αφορμή δόθηκε 

από τα επεισόδια που έχουν ξεκινήσει από προχθές
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ΦΟΒΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
Διακοπή δεκάδων
δρομολογίων του
ΟΑΣΑ για λόγους

ασφαλείας σε Άνω
Λιόσια και Αχαρνές 

Την απόσυρση όλων των λεωφορείων από το
αμαξοστάσιο των Άνω Λιοσίων, για λόγους ασφα-
λείας αποφάσισε ο ΟΑΣΑ μετά τα εκτεταμένα
επεισόδια στη Δυτική Αττική 

Η επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω
εκτεταμένων επεισοδίων στην περιοχή Άνω
Λιοσίων- Αχαρνών, τα λεωφορεία του αμαξο-
στασίου Λιοσίων αποσύρονται από τη κυκλοφο-
ρία.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των
οχημάτων στις ακόλουθες γραμμές :

Α11 ΠΛ. ΒΑΘΗ – ΙΛΙΟΝ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
(ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Β12 ΣΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

Γ12 ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΛΙΟΝ –
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
(ΚΥΚΛΙΚΗ)

057 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
420 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (μέσω

ΚΗΦΙΣΟΥ)
444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤ. ΑΝΩ

ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
602 N. ΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ – ΣΤΑΘ.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) – ΣΤ.

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
701 ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΙΛΙΟΝ – ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

(ΚΥΚΛΙΚΗ)
706 ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΛΙΟΝ (ΜΕΣΩ Λ. ΑΝ.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ – ΣΤ.

ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
720 ΑΝΑΚΑΣΑ -ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΣΤ.ΑΤΤΙΚΗ
730 ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΤ. ΑΓ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ
732 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ – ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

(ΚΥΚΛΙΚΗ)
733 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΣΤ.

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
748 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΣΤ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
755 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ – ΣΤ. ΚΑΤΩ

ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
822 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΝΕΑ ΖΩΗ

(ΚΥΚΛΙΚΗ)
823 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΚΥΚΛΙΚΗ)
892 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΓ.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΙΛΙΟΝ

Τι συστήνει ο Γιώργος Μπουλμπασάκος

Ασπρόπυργος: Ανησυχία για το τοξικό
νέφος από τη φωτιά

Σ
ε δήλωση προχώρησε
εχθές ο   Α' Επιλαχών Βου-
λευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

Σταμάτης Πουλής, με αφορμή την
επίσκεψή του στο Αστυνομικό
Τμήμα Ασπροπύργου και τις
επιχειρήσεις στην περιοχή όπου
έλαβαν χώρα οι πρόσφατες
εγκληματικές επιθέσεις.

Δήλωση Σταμάτη Πουλή για τις
εγκληματικές επιθέσεις στον
Ασπρόπυργο

«Επισκέφθηκα σήμερα το
Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύρ-
γου αλλά και τις επιχειρήσεις  της
περιοχής που έπεσαν θύματα εγκλημα-
τικών επιθέσεων. Για τα όσα τραγικά
συνέβησαν  στον Ασπρόπυργο δεν
χωρούν μισόλογα.  

Όλοι,  και κυρίως όσοι συμμετέχουμε
στα κοινά, πρέπει να πούμε αλήθειες.
Δεν γίνεται ο «δικαιωματισμός» να
αφορά κάθε περιθωριακή ομάδα και
κάθε παραβατική συμπεριφορά αλλά ο
φιλήσυχος και νομοταγής φορολογούμε-

νος να πληρώνει πάντα τα σπασμένα,
να βλέπει την περιουσία του να κατα-
στρέφεται, ενίοτε να απειλείται και η
ίδια η ζωή του. 

Τα «παραμυθάκια» της αριστεράς,
μας έφτασαν στον «πάτο»,  που προ-
σπαθούν να νομιμοποιήσουν  κάθε αντι-
κοινωνική συμπεριφορά και να επιβρα-
βεύσουν  κάθε μπάχαλο. 

Καμία ανοχή σε όποιον παραβιάζει

το νόμο. Σύλληψη και πραγ-
ματική τιμωρία όσων λεηλα-
τούν, καταστρέφουν και βαν-
δαλίζουν.  Άμεση ενίσχυση
των αστυνομικών δυνάμεων
σε ολόκληρη την Δυτική Αττι-
κή.  

Ηθική και πολιτική στήριξη
των αστυνομικών δυνάμεων
που παίζουν καθημερινά τη
ζωή τους «κορώνα – γράμ-
ματα» για να διαφυλάξουν
την κοινωνική ειρήνη,  την
ασφάλεια όλων μας και να
μην επικρατήσει ο νόμος της
ζούγκλας που θέλουν να επι-
βάλλουν συμμορίες με καρ-
αμπίνες στα χέρια.

Η Δυτική Αττική πρέπει να είναι μία
ασφαλής περιοχή για τους πολίτες της.
Όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτό το
ζητούμενο, πρέπει άμεσα να δέχεται
και τις συνέπειες.. Χωρίς εξαιρέσεις.
Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και με μια
αστυνομία που θα έχει  λυμένα τα χέρια
της για να επιτελέσει το καθήκον της
προς την κοινωνία».##

«Καταφύγετε σε κλειστό κτίριο, επικίνδυνοι για την
υγεία καπνοί» ήταντο  μήνυμα του 112 που εστάλη από
το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τη φωτιά το βράδυ
της Τετάρτης στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η πυρ-
καγιά λόγω των υλικών έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Στο
σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Νωρίτερα σύμφωνα με την Αστυνομία στη συγκεκρι-
μένη επιχείρηση έγινε διάρρηξη με τους δράστες να
αφαιρούν μεγάλο αριθμό ελαστικών. Η κλοπή έγινε
αντιληπτή περίπου τις 9 το βράδυ από τους υπεύθυνο-
υς του καταστήματος και ειδοποίησαν την αστυνομία.
Λίγη ώρα αργότερα το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλό-
γες.
Η διάρρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε ενδέχεται
να έχουν σχέση με την ένταση και τα επεισόδια που
προκαλούν ομάδες Ρομά διαμαρτυρόμενοι για την
αστυνομική βία με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του
16χρονου στο κεφάλι από σφαίρα αστυνομικού.

Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα τοξικά
αέρια
Ο επικεφαλής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγ-
γελισμού, Γιώργος Μπουλμπασάκος, μίλησε στην ΕΡΤ
για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τα τοξικά
αέρια που συνεχίζουν να εκλύονται στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής από την καύση ελαστικών.

Μιλώντας για τον μαύρο καπνό και την έντονη οσμή
στις περιοχές της Δυτικής Αττικής ο κ. Μπουλμπασάκος τόνισε ότι η υγεία των ανθρώπων που έχουν αναπνευστι-
κά ή προβλήματα καρδιακής φύσεως, επιδεινώνεται πολύ από τέτοιες συνθήκες.

«Συνιστούμε στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους να μην κυκλοφορούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μπορεί
να τους προκαλέσει μια έξαρση της νόσου. Να μένουν στο σπίτι, να μη χρησιμοποιούν τον κλιματισμό με επανει-
σαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί θα βάλουμε μέσα όλους αυτούς τους ρύπους και θα προκαλέ-
σουν μόνοι τους έτσι το πρόβλημα» συμβούλευσε ο πνευμονολόγος.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς το πυροθερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από την
πυρκαγιά στο κατάστημα ελαστικών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο.

Δήλωση Σταμάτη Πουλή για τις εγκληματικές 
επιθέσεις στον Ασπρόπυργο

Καμία ανοχή σε όποιον παραβιάζει το νόμο. Διαφύλαξη της
κοινωνικής ειρήνης & ασφάλεια για όλους τους πολίτες.     
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Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Εν οικιάζεται αυτόν ομη
μον οκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέν αν τι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπν οδωμάτιο , Καθι-
στικό – κουζίν α και μπά-
ν ιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρν άκι και κλιματιστικό. 
Ηλιακό θερμοσίφων α καιν ούργιο.
Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , 
θέα από την  ταράτσα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483

ΕΕ..ΓΓ..ΕΕ..  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΑΑχχααρρννώώνν  
««ΓΓυυννααιικκεείίοοςς  ΛΛόόγγοοςς»»  ::  ΈΈννααςς  δδιιάάλλοογγοοςς  μμεε  ττοονν

αακκρροοααττήή

Για μια ακόμη φορά η Ε.Γ.Ε. Παράρτημα Αχ αρν ών
πρωτοπορεί. Συν εργάζεται με τον  διαδικτυακό ραδιο-
φων ικό σταθμό MOLTO-RADIO.COM.  παρουσιάζον -
τας την  εκπομπή «Γυν αικείος Λόγος» Η εκπομπή
«Γυν αικείος Λόγος» είν αι έν ας διάλογος με τον  ακροα-
τή. Προσπαθεί ν α εν ημερώσει, ν α μπει στην  καθημε-
ριν ότητα του.    

Σήμερα που η γυν αίκεια υπόθεση βάλλεται από
παν τού, (κακοποίηση, βία, γυν αικοκτον ιες), που η
κοιν ων ία μας παραπαίει, εκτιμούμε ότι είν αι απαρ-
αίτητο ν α επαν απροσδιορίσουμε τα αυτον όητα, της
δικαιοσύν ης, της ισότητας και του σεξισμού, από πολλές μεριές, ν α προκαλέσουμε
περαιτέρω προβληματισμούς. Και ακόμη ν α προσπαθήσουμε ν α προβάλλουμε τον
πολιτισμό της πόλης των  Αχ αρν ών . 

Μια ραδιοφων ική εκπομπή , που αξίζει ν α παρακολουθήσετε. Παρουσιάζουμε,
σχ ολιάζουμε επίκαιρα θέματα, επιλέγουμε, εξαίρετους και εξειδικευμέν ους συν ομιλ-
ητές.  
Κάθε Δευτέρα εκπέμπουμε διαδικτυακά, στις 6.00 μμ από το MOLTO-RADIO.COM.
Η εκπομπή ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ είν αι αν οικτή. Συν δεθείτε , ακούστε και επικοι-
ν ων ήστε μαζί μας. Σας περιμέν ουμε.
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ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΤΤΡΡΙΙΤΤΕΕΚΚΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ

ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  TTAAKKTTIIKKHH

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ
2211//1122//22002222  ΩΩΡΡΑΑ  55..3300  μμ..μμ..  ΣΣΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΑΑ

ΣΣΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓ..ΣΣ..

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΞΞΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  &&  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  &&  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΑΑ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  22002222!!!!!!!!!!

ΘΘΑΑ  ΜΜΟΟΙΙΡΡΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΑΑ
ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΛΛΥΥΚΚΑΑ  !!!!!!  

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ!!!!!!!!!!
ΤΤΟΟ  ΔΔΣΣ      

ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΙΙΚΚΑΑ                                                                                                                                          
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ

Σύσκεψη στις 12 ∆εκέµβρη µπροστά στο παλλαικό παναττικό συλλαλητήριο.

ΤΤοο  σσωωµµααττεείίοο  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  ΙΙΚΚΑΑ  ΕΕλλεευυσσιιννααςς  κκααιι  ππεερριιχχώώρρωωνν  µµεε  οοµµόόφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ
σσυυµµµµεεττέέχχηη  σσττηηνν  σσύύσσκκεεψψηη    πποουυ  οορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  οοµµοοσσπποοννδδίίεεςς

κκααιι  σσωωµµααττεείίαα  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  1122  ∆∆εεκκεεµµββρρηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττοουυ  ππααλλλλααιικκοούύ  ππααννααττττιικκοούύ  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοουυ  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη

κκααιι  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  κκλλιιµµάάκκωωσσηη  µµεεττάά  ααππόό  ααυυττόό..
ΗΗ  σσύύσσκκεεψψηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  55..3300  µµ..µµ..  σσττοονν  κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοο  

<<<<  ΤΤΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΝΝ  >>>>  ((ΚΚοοδδρριιγγκκττώώννοοςς  2211))  ..
ΕΕππίίσσηηςς  κκααλλεείί  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  νναα  ππάάρροουυνν  µµέέρροοςς  µµααζζιικκάά  σσττοο  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο  

ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1177  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  σσττιιςς  1122..3300  µµ..µµ..  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΣΣυυννττάάγγµµααττοοςς..

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ                                                                                                                                ΟΟ  ΓΓ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΓΓκκααττζζήήςς    ∆∆ηηµµ..                                                                                                                                ∆∆ηηµµόόπποουυλλοοςς  ΧΧρριισσττοοφφ..

Αθ.Μπούρας :Κατάθεση αναφοράς προς Υπουργό
Εργασίας για ρύθμιση χρεών

Μετά από επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων και αίτημα
του Συλλόγου Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές

Κακώσεις & Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε αναφο-
ρά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, με αφορμή επι-
στολή του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων και αίτημα του Συλλόγου Προστασίας και Αρωγής Παι-

διών με Εγκεφαλικές Κακώσεις & Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ακολουθουν παρακάτω).
Κοινό αίτημα και των δύο Συλλόγων είναι η ρύθμιση των χρεών που έχουν τα μέλη τους προς τα ασφ-

αλιστικά ταμεία με ευνοϊκότερους όρους για την καλύτερη αποπληρωμή τους.
Ο κ. Μπούρας, παράλληλα με την κατάθεση της αναφοράς, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υπουργό,

προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση, προς όφελος των πολιτών.
.
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Ο
Σύλλογος Γον έων
Κηδεμόν ων  και
Φίλων  Α.με.Α. «Το

Εργαστήρι»  διοργαν ών ει και
φέτος τη μεγάλη  ριστουγεν -
ν ιάτικη γιορτή «ΤΟ
XΡ Ι Σ ΤΟ Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
2022»,  στην  αίθουσα πολ-
λαπλών  χ ρήσεων  του
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,  13,
14 & 15 Δεκεμβρίου  2022
από  09:00 το πρωί έως 09:00
το βράδυ

Για τους γον είς και όλους
τους φίλους των  ατόμων  με
αν απηρία, το Παν ηγύρι της
Αγάπης είν αι πλέον  θεσμός.
Έν ας θεσμός που έχ ει στέρ-
εα θεμέλια στις καρδιές μας,
στη σκέψη μας, στη ζωή και
τη δράση μας, αφιερωμέν ος
αποκλειστικά στη φρον τίδα
των  ιδιαίτερων  παιδιών  μας. 

Σας προσκαλούμε για ν α
θαυμάσετε και ν α διαλέξετε
χ ριστουγεν ν ιάτικα δώρα από
τις χ ειροποίητες δημιουργίες
των  ωφελούμεν ών  μας και από τη μεγάλη συλλογή
προϊόν των , που προσφέρουν  εταιρίες και ιδιώτες
που στηρίζουν  «Το Εργαστήρι». 

Ελάτε στο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ για ν α
εν ισχ ύσουμε την  προσπάθεια και τα όν ειρα των
«δικών » μας αν θρώπων .

Ελάτε ν α τους υποστηρίξουμε όλοι μαζί, ν α
χ τίσουν  το μέλλον  τους.

Ελάτε ν α αν αν εώσουμε τους δεσμούς αγάπης και
την  υπόσχ εση που μας συν δέει, για την  εν ίσχ υση
του προγράμματος των  Στεγών  Υποστηριζόμεν ης

Διαβίωσης, που στεγάζει τα όν ειρα αυτών  των
ξεχ ωριστών  ατόμων  με τα τεράστια αποθέματα
ψυχ ικής δύν αμης και αισιοδοξίας.

Ελάτε  για ν α αποδείξουμε για πολλοστή φορά ότι
η αν θρωπιά και η αγάπη παραμέν ουν  αν υπέρβ-
λητες αξίες!

Αυτό το τριήμερο προσφοράς, χ αράς, αγάπης και
κοιν ων ικής αλληλεγγύης, όλοι εμείς -που πασχ ίζο-
υμε καθημεριν ά για το παρόν  και το μέλλον  των
ν έων  αν θρώπων  με ν οητική αν απηρία, που
απασχ ολούν ται δημιουργικά στο Κέν τρο «Το Εργα-
στήρι-Λίλιαν  Βουδούρη»- θα είμαστε εκεί!

Στις 13 Δεκεμβρίου
η τελετή εγκαινίων του

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φυλής 

Μια μεγάλη διοργάνωση από την Περιφέρεια Μια μεγάλη διοργάνωση από την Περιφέρεια 
Αττ ικής για να τ ιμήσει όλους τους εθελοντικούςΑττικής για να τ ιμήσει όλους τους εθελοντικούς

φορείς και Συλλόγους, επ ευκαιρία φορείς και Συλλόγους, επ ευκαιρία 
της Διεθνούς ημέρας του Εθελοντισμού της Διεθνούς ημέρας του Εθελοντισμού 

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. «Το Εργαστήρι»

«XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2022»

Η πόλη της Ελευσίνας
«φοράει» τα γιορτινά της
Το  παραμυθέν ιο χριστουγεν ν ιάτικο χωριό 

έτοιμο ν α υποδεχτεί μικρούς 
και μεγάλους, στις 9 Δεκεμβρίου, στον  Παλαιό

Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίν ας.

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συν εργασία με την  Κοιν ωφελή
Επιχ είρηση Δήμου Ελευσίν ας και το Ν.Π.Δ.Δ.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. έχ ουν  ετοιμάσει για τους φετιν ούς πρω-
ταγων ιστές των  γιορτών  μον αδικές εκπλήξεις και ψυχ α-
γωγικά παιχ ν ίδια, όπως έν α μαγικό καρουζέλ, πρωτότ-
υπα παιχ ν ίδια αν αρρίχ ησης, εξειδικευμέν ο ηλιακό
τηλεσκόπιο και οικολογικό παγοδρόμιο!
Ο Άγιος Βασίλης αποβιβάζεται στον  Σιδηροδρομικό
Σταθμό, παν έτοιμος με το έλκηθρό του ν α συν αν τήσει
μικρούς και μεγάλους και ν α εκπληρώσει τις επιθυμίες
τους μέχ ρι και την  παραμον ή της Πρωτοχ ρον ιάς.
Θεατρικές παραστάσεις, κιν ηματογραφικές προβολές,

χ ριστουγεν ν ιάτικα εργαστήρια, παιχ ν ίδια και δράσεις
αλλά και εν τυπωσιακά shows, σας περιμέν ουν  για
πολλή διασκέδαση, χ ορό και περιπέτεια. Στη γιορτιν ή
παρέα, θα βρίσκον ται φορείς και σύλλογοι της Ελευ-
σίν ας με μον αδικές δράσεις και bazaar εθιμοτυπικού
και φιλαν θρωπικού χ αρακτήρα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρών ον ται την  Δευ-

τέρα 2 Ιαν ουαρίου 2023.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΟΔήμος Ασπροπύργου,
στεκόμενος έμπρακτα στο
πλευρό όλων των γυναικών

και παιδιών, που υφίστανται οποια-
δήποτε μορφή βίας, διοργάνωσε μία
άκρως εποικοδομητική δράση, με
μέριμνα της   Διεύθυνσης  Κοινωνι-
κής Προστασίας και της Διεύθυνσης
Παιδείας, με θέμα «Πολιτικές Πρόλ-
ηψης και Αντιμετώπισης της Κακο-
ποίησης Παιδιών & Γυναικών». Επίτι-
μοι καλεσμένοι του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικολάου Μελετίου και
της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη σ’
αυτήν την ημερίδα ειδικού τύπου,
υπήρξαν, μεταξύ άλλων, ο  Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» κ.
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και η κ.
Ανατολή Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευ-
τικός, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και
Τουρισμού  Δήμου Πυλαίας Χορ-
τιάτη, Εμπνεύστρια της Δράσης
«ΛΥΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ». 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνε-
υματικού Κέντρου, η Αντιδήμαρχος
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους

και ευχαρίστησε θερμά τους ομιλ-
ητές για την συνδρομή τους, στην
προσπάθεια του Δήμου Ασπροπύρ-
γου να ενημερώσει τους πολίτες και
να προλάβει καταστάσεις, για ένα
ζήτημα το οποίο το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα λαμβάνει ανησυχητι-
κές διαστάσεις. Κατά την χαιρετι-
στήρια ομιλία της τόνισε την αναγ-
καιότητα για κινητοποίηση όλων,
παρακίνησε τα θύματα να μην
φοβούνται, να μιλούν και να καταγ-
γέλλουν την όποια βία.  

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ.
Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος αναφ-
έρθηκε στα σημαντικά βήματα που
έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης στον τομέα προστασίας
των δικαιωμάτων των θυμάτων της
έμφυλης βίας, εστιάζοντας, μεταξύ
άλλων, σε μία σειρά πρωτοβουλιών
όπως η θέσπιση του Ειδικού Ποινι-
κού Μητρώου για αδικήματα εις
βάρος των ανηλίκων, οι αλλαγές και
η αυστηροποίηση στις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας, η λειτουργία του
«Σπιτιού του Παιδιού» καθώς και η
συνεργασία με την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών για την
επιμόρφωση εν ενεργεία δικαστικών
και εισαγγελικών λειτουργών και
σπουδαστών στο πεδίο των δικαιω-
μάτων των θυμάτων εγκληματικών
πράξεων.

Ο κ. Κώτσηρας έκανε ακόμη ειδική
μνεία στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την Προστασία των Παιδιών από τη
σεξουαλική κακοποίηση
και εκμετάλλευση, ενώ
κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του τόνισε χαρ-
ακτηριστικά: «Στο Υπο-
υργείο Δικαιοσύνης
συμμετέχουμε ενεργά
στην αλυσίδα των
οριζόντιων κυβερν-
ητικών δράσεων για τη
θωράκιση του πλαισίου
προστασίας των
ανηλίκων και των
γυναικών, τόσο από τη
σεξουαλική κακοποίηση όσο και από
άλλα ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος
τους.

Επιχειρούμε να απλώσουμε ένα
δίχτυ προστασίας για τα θύματα
κακοποίησης και ταυτόχρονα οι δρά-
στες τέτοιων ειδεχθών ενεργειών να
τιμωρούνται αυστηρά. Πολιτεία και

κοινωνία, εκπέμπουμε όλοι
μαζί ένα ξεκάθαρο μήνυμα
απέναντι σε κάθε μορφή
βίας και διάκριση κατά των
συμπολιτών μας».

Με τη σειρά του, ο
Πρόεδρος του Οργανισμού
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» κ. Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος μαζί με τον
Ψυχολόγο της δομής, κ.
Στέφανο Αλεβίζο, μίλησαν
για τη δράση του οργανι-
σμού, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στον τρόπο
διαχείρισης περιστατικών
κακοποίησης παιδιών, για
τις μεθόδους πρόληψης
αλλά και  στο ποσοστό παι-
διών ετησίως που βιώνουν
κακοποιητικές συμπεριφο-
ρές. Δεν παρέλειψαν να
αναφερθούν στον αριθμό
1056, που λειτουργεί 24
ώρες το 24ωρο και πως τα
παιδιά δεν πρέπει να
φοβούνται να μιλήσουν για
το πρόβλημά τους. 

Στη συνέχεια τη
σκυτάλη έλαβε, κ. Ανατολή
Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευ-
τικός, Αντιδήμαρχος Πολι-

τισμού και Τουρισμού  Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη, Εμπνεύστρια της
Δράσης «ΛΥΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ». Η ομι-
λήτρια αναφέρθηκε στις δράσεις και
ενέργειες της εθελοντικής ομάδας,
που  στηρίζει γυναίκες – θύματα που
έχουν υποστεί βία σωματική, λεκτι-
κή, ψυχολογική και σεξουαλική είτε

στο οικογενειακό τους περιβάλλον
είτε στον επαγγελματικό τους χώρο
από το 2015 μέχρι και σήμερα.

Επί της συγκεκριμένης εκδήλω-
σης, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε: «Ο
Ασπρόπυργος, ως μία σύγχρονη
Ευρωπαϊκή πόλη, δεν θα δεχτεί
καμία παραβίαση των ηθών και του

νόμου σε θέματα ευημερίας των
γυναικών και των παιδιών. Γι’ αυτό
προλαμβάνει σε όλα τα επίπεδα,
ερχόμενος σε άμεση επαφή με τις
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες,
την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και όλους τους
αντίστοιχους θεσμικούς φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών. Όποιος δεν
μπορεί να συμβαδίσει με τις σύγχρο-
νες γενικές αρχές της κοινωνίας μας,
απλά δεν μπορεί να ζει εντός της.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκλεκ-
τούς ομιλητές μας, που στήριξαν
δυναμικά και αυτή την  προσπάθεια
μας και συσπειρώθηκαν μαζί μας
στην προσπάθεια να καταπολεμήσο-
υμε το φαινόμενο». 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν:
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθα-
νάσιος Μπούρας, ο Γραμματέας της
Βουλής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντι-
συνταγματάρχης Πυροβολικού, κ.
Μπουραντάς Επαμεινώνδας, η
Προέδρος του Πνευματικού Κέντρ-
ου, κ. Γεωργία Πηλιχού, ο Προέδρος
της ΚΕΔΑ. κ. Παπαδόπουλος Ανα-
στάσιος ,ο Προέδρος του ΟΑΦΝΤΗ,
κ. Κατσαρός Ιωάννης, ο Προέδρος
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής Αβραάμ Κωνσταντινίδης, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ηλίας
Ιωάννης, Μυλωνάς Αλέξανδρος,
Μουζάκας Ευάγγελος, ο Πολιτευτής
της ΝΔ Δυτικής Αττικής, κ. Ανδρέας
Τσώκος, οι Πολιτευτές της «Ελληνι-
κή Λύση», κ. Πέτρος Λυκόπουλος και
ο κ. Ελευθεριάδης Παντελής και ο
Αντιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ &
Προέδρος του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου, κ. Αντώνης
Κοναξής.

Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους η Προέδρος του
Ελληνορουμανικού Συλλόγου «Άγιος
Κωνσταντίνος & Ελένη», κ. Κοντο-
υράρου Μαριάννα, η Γραμματέας
του Ποντιακού Συλλόγου «Παναγία
Σουμελά», κ. Άννα Παπαδοπούλου,
το Διοικητικό Μέλος του Χατζηκυριά-
κειου Ιδρύματος, κ. Ρούσα Γερογιάν-
νη καθώς και ο Βοηθός Διοικησης, κ
Σαμόλης Άγγελος και η Εκπρόσωπος
των Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύμα-
τος, κ. Νικάκη Αριάδνη, τα Διοικητι-
κά Μέλη του Αθλητικού Συλλόγου
«Πυρρίχιος», κ. Παυλίδου Σοφία & κ.
Τόδικου Ελένη, το Διοικητικό Μέλος
του Συλλόγου «Ολύμπιος Δίας Ασπρ-
οπύργου», κ. Λιόση Βάνα, η Καλλι-
τέχνιδα και βραβευμένη Εικαστικός,
κα Μπουρίτη Αιμιλία, εκπρόσωπος
του Σκοπευτικού Ομίλου «Ελιτ»,κ.
Χατζηνικολαΐδης Δημήτριος καθώς
και πλήθος υπαλλήλων του Δήμου.

Ο Δήμος Ασπροπύργου

συμμετέχει ενεργά στην αλυσίδα

δράσεων για τη θωράκιση πλαισίου

προστασίας των ανηλίκων και των

γυναικών, τόσο από τη σεξουαλική 

κακοποίηση όσο και από άλλα

ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος τους.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
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Τ
ην άρνηση ασθενών που
νοσηλεύονται σε νοσοκο-
μεία να πάρουν εξιτήριο

και να αποχωρήσουν επι-
σημαίνουν οι υγειονομικοί, υπογρ-
αμμίζοντας ότι οι ασθενείς δεν
έχουν χρήματα για να ζήσουν ή
τρόπο να φιλοξενηθούν σε κάποια
προνοιακή δομή.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος,
πρόκειται για ένα σοβαρό κοινω-
νικό θέμα που ταλανίζει τα νοσο-
κομεία της χώρας, με τον αριθμό
των ατόμων που αρνούνται να
λάβουν εξιτήριο να αυξάνεται
συνεχώς.

«Το κράτος διαθέτει στην Αττική
μόνο μια προνοιακή δομή, η οποία
είναι γεμάτη» συμπλήρωσε ο κ.
Γιαννάκος, με τα συγκεκριμένα
πρόσωπα να παραμένουν στα
νοσοκομεία για να έχουν εξασφα-
λισμένη τροφή και στέγη.

Ακόμα και συνταξιούχοι
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο,

πέραν των αστέγων, το τελευταίο
διάστημα τις πύλες των νοσοκο-
μείων αρνούνται να περάσουν και
χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς με τα
λιγοστά χρήματα που λαμβάνουν
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αρκετοί
είναι εκείνοι που εκμυστηρεύονται
στο νοσηλευτικό προσωπικό ότι
στο σπίτι τους έχουν κομμένο

ηλεκτρικό ρεύμα ή δεν έχουν φαγ-
ητό και θέρμανση.

«Αξίζει να αναφέρω μία
περίπτωση ηλικιωμένης στο
νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Στις 17
Νοεμβρίου εισήχθη ηλικιωμένη
γυναίκα που αρνούνταν να πάρει
εξιτήριο γιατί στο σπίτι ήταν κομ-
μένο το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Με
σύνταξη των 400 ευρώ» ανέφερε ο
κ. Γιαννάκος.

Όπως σημείωσε, η κοινωνική

υπηρεσία του νοσοκομείου επι-
κοινώνησε άπειρες φορές με τη
ΔΕΗ να της επανασυνδέσουν το
ρεύμα αλλά εισέπραττε την
απάντηση ότι για να συνδεθεί το
ρεύμα πρέπει να πληρώσει το 1/4
των οφειλών που αντιστοιχούν σε
70 ευρώ. «Ευτυχώς που η ηλικιω-
μένη είχε τα τελευταία της 70
ευρώ και τα πλήρωσε στη ΔΕΗ»
συμπλήρωσε ο κ. Γιαννάκος.

Με προβλήματα η «Αγία
Βαρβάρα»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπο-
γράμμισε ότι το μοναδικό δημόσιο
θεραπευτήριο χρονίων πασχόν-
των στην Αττική, το «Αγία
Βαρβάρα» αντιμετωπίζει σημαν-
τικά προβλήματα λόγω έλλειψης
προσωπικού και δεν μπορεί να
αναπτύξει νέες θέσεις φιλο-
ξενίας, με την αναμονή να ξεπε-
ρνά τον ένα χρόνο.

Πηγή: in.gr

Ασθενείς αρνούνται να πάρουν εξιτήριο λόγω φτώχειας
Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα που παρατηρείται το τελευταίο

διάστημα στα νοσοκομεία καταγγέλλουν οι υγειονομικοί.

Ε
πίδομα ακρίβειας κάθε μήνα σχεδιάζει η
κυβέρνηση το επόμενο διάστημα στους πιο
ευάλωτους πολίτες της χώρας προκειμέ-

νου να αντιμετωπίσουν τα κύμα ακρίβειας που
σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσι-
ότητας, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το
επόμενο διάστημα μηνιαίο επίδομα, κάτι σαν επι-
ταγή ακρίβειας, με το ύψος του βοηθήματος να φτά-
νει τα 150-200 ευρώ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν
αυτή η συνεχόμενη – μηνιαία επιταγή ακρίβειας θα
είναι στο πλαίσιο του food pass ή θα «αυτονομηθ-
εί» ως ξεχωριστό βοήθημα.

Παράλληλα, ετοιμάζει ένα νέο πακέτο μέτρο με
φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις στο ρεύμα και αν
χρειαστεί και στα καύσιμα. 

Τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης, με συνέχιση
της επιδότησης στην αντλία όσο και το πετρέλαιο
κίνησης εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Με αυτά τα χρήματα η κυβέρνηση σχεδιάζει

ακόμα ένα κύμα παροχών και
μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην
κυβέρνηση εξετάζουν:

Επέκταση για ακόμα δύο μήνες
της επιδότησης στην αντλία για το
πετρέλαιο θέρμανσης που λήγει
στο τέλος Δεκεμβρίου. Επι-
σημαίνεται ότι σήμερα η επιδότ-
ηση με τον ΦΠΑ ανέρχεται στα 25
λεπτά το λίτρο .

Επιδότηση της τιμής του πετρε-
λαίου κίνησης ανάλογα και με την
πορεία των τιμών.

Χορήγηση μηναίου επιδόματος
ακρίβειας στους ευάλωτους με
αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
και για όσο διάστημα παραμένει σε υψηλά επίπε-
δα ο πληθωρισμός. Το ποσό της ενίσχυσης ανα-
μένεται να κυμανθεί στα 150-200 ευρώ.Παράλληλα

θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό
ρεύμα. Και εδώ το ύψος της κρατικής επιδότησης
θα εξαρτηθεί από την πορεία των τιμών τους επό-
μενους μήνες.

Δήθεν αστυνομικός
παρέσυρε 13χρονη και

ασέλγησε πάνω της

Μία 13χ ρον η κατήγγειλε ότι άγν ω-
στος, προσποιούμεν ος τον
αστυν ομικό, προέβη σε ασελγείς
πράξεις σε βάρος της, στη Θεσσα-
λον ίκη.
Το περιστατικό, σύμφων α με την
καταγγελία, εκτυλίχ θηκε στο τέλος
του προηγούμεν ου μήν α κον τά στο
Καυταν ζόγλειο Στάδιο.

Καθώς η αν ήλικη περπατούσε μόν η
της, την  πλησίασε έν ας άν δρας και
με την  υποτιθέμεν η ιδιότητα του
αστυν ομικού, όπως της συστήθηκε,
ζήτησε ν α τον  ακολουθήσει σε
παρακείμεν ο υπαίθριο χ ώρο δήθεν
για ν α την  ελέγξει, σύμφων α με όσα
έγιν αν  γν ωστά από την  αστυν ομία.

Η 13χ ρον η πείστηκε και τον  ακο-
λουθήσει για ν α υποστεί λίγο αργό-
τερα ασελγείς πράξεις. 
Αφού προέβαλε αν τίσταση κατάφε-
ρε ν α ξεφύγει και ακολούθως κατήγ-
γειλε το περιστατικό στο Τμήμα
Ασφαλείας Λευκού Πύργου, το
οποίο ξεκίν ησε άμεσα έρευν ες.

Επίδομα ακρίβειας κάθε μήνα σχεδιάζει η κυβέρνηση
Έρχεται νέο επίδομα με τον μήνα έως 200 ευρώ

«Κιβωτός του Κόσμου»: Χιλιάδες ευρώ
στη θυρίδα της Χίου – Έρευνα στο σπίτι
της μητέρας του πατέρα Αντωνίου

Σε μια ν έα αποκάλυψη προχ ώρησε το MEGA σχ ετικά με όσα
συν έβαιν αν  στην  «Κιβωτό του Κόσμου». Όπως έγιν ε γν ω-

στό, άν οιξε χ θες η τραπεζική θυρίδα που διατηρεί η μητέρα
του πατέρα Αν των ίου στη Χίο, με συν δικαιούχ ο τον  αδερφό
του.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι πηγές της οικον ομικής αστυν ομίας
είχ αν  αν αφέρει στο LIVE NEWS πως είν αι πιθαν ό ν α υπάρ-
ξουν  εξελίξεις μετά την  επίσκεψή τους στη Χίο, καθώς θεωρ-
είται πολύ πιθαν ό στην  τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε η
μητέρα του πατέρα Αν των ίου με συν δικαιούχ ο τον  αδερφό
του, ν α βρεθεί πλούσιο περιεχ όμεν ο που θα δρομολογήσει τα
επόμεν α βήματά τους.

Η επίμαχ η θυρίδα έχ ει μείν ει αν έγγιχ τη για καιρό και πολύ
πριν  ξεκιν ήσουν  οι αποκαλύψεις για την  «Κιβωτό». 
Σύμφων α με πληροφορίες, στην  Εθν ική Τράπεζα της Χίου, ο
πατέρας Αν τών ιος φαίν εται ν α έκαν ε μεγάλες αν αλήψεις
ποσών , από λογαριασμό της «Κιβωτού» που περιείχ ε εκατομ-
μύρια ευρώ.
Τα ποσά αυτά στη συν έχ εια «εξαφαν ίζον ταν », με τις πληρο-

φορίες ν α αν αφέρουν  ότι εν δεχ ομέν ως ν α βρίσκον ται στη
θυρίδα που πολύ σύν τομα θα αν οίξει.
Η συγκεκριμέν η θυρίδα, η οποία άν οιξε σήμερα, και σύμφων α

με πληροφορίες του MEGA, τελευταία φορά την  επισκέφτηκε ο
αδερφός του πατέρα Αν των ίου τον  Σεπτέμβριο του 2022, περ-
ιέχ ει 57.300 ευρώ, χ ρήματα για τα οποία η μητέρα του, στην
οποία αν ήκει κατά κυριότητα η θυρίδα, θα κληθεί ν α δώσει
εξηγήσεις.
Όπως έχ ει γίν ει γν ωστό, οι Αρχ ές πραγματοποίησαν  και έρευ-

ν α στο σπίτι της ηλικιωμέν ης.
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Πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής στους
Παιδικούς Σταθμούς Ασπροπύργου

Την  πρωτοβουλία θέσπισης  της δράσης αν έλαβε η Αν τιδήμαρχος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Σοφία Μαυρίδη

Σ
το πλαίσιο εμπλουτισμού του παιδαγωγικού προγράμματος των  δομών  του
Δήμου Ασπροπύργου, ξεκίν ησε φέτος το πρόγραμμα θεατρικής αγωγής στους
Παιδικούς Σταθμούς. Την  πρωτοβουλία θέσπισης λειτουργίας της δράσης,

καθώς και τη συν ολική οργάν ωσή της αν έλαβε η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας,  Νεολαίας, & Πολιτισμού, κα. Σοφία Μαυρίδη.

Πιο συγκεκριμέν α, η ομάδα θεάτρου και χ ορού KASTEL DANCE THEATER, που
ιδρύθηκε από τον  Στέλιο Κρητικό και την  Κάτια Παπαδοπούλου, με σκοπό την  καλ-
λιτεχ ν ική εκπαίδευση στις παραστατικές τέχ ν ες σε παιδιά και εν ήλικες, την  καλλι-
έργεια καλλιτεχ ν ικών  δεξιοτήτων  και την  προαγωγή του σύγχ ρον ου πολιτισμού, θα
μυήσει  τους μικρούς μας φίλους στη μαγεία του θεάτρου και του χ ορού.

Κάθε εβδομάδα, με βάση έν α βιβλίο ή έν α ποίημα ή έν α απόσπασμα ή ακόμα κι
έν α ελεύθερο θέμα  μια διαφορετική  διαδραστική παράσταση θα ζων ταν εύει με τη
βοήθεια των  παιδιών . Τα παιδιά μέσω κιν ησιολογικών  ασκήσεων , θεατρικών  παιχ ν ι-
διών  και αυτοσχ εδιασμών  θα έρθουν  σε επαφή με τον  κόσμο του θεάτρου εν εργο-
ποιών τας τη φαν τασία τους και την  έκφραση των  συν αισθημάτων  τους, με στόχ ο
ν α εν ισχ ύσουν  την  αυτοπεποίθησή τους και ν α ξετυλίξουν  την  προσωπικότητά
τους.

Βαρυμπόμπη:  Λύνεται οριστικά το
πρόβλημα με το δίκτυο υδρευσης στην

περιοχή Φλόγα

Δημόσιο ευχ αριστήριο προς τον  Δήμαρχ ο Αχ αρν ών ,
Σπύρο Βρεττό και στον  ειδικό σύμβουλο πολεοδομικών
θεμάτων  Κων σταν τίν ο Δαμάσκο απηύθυν αν  ο Αστικός
Οικοδομικός Συν εταιρισμός «Νέα Βαρυμπόμπη» και ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος “Η Ομόν οια” της περιοχ ής Φλό-
γας, για την  άμεση αν ταπόκριση στα αιτήματά τους και
την  ουσιαστική συμβολή στην  επίλυση των  προβλημά-
των  της περιοχ ής.

Πιο συγκεκριμέν α, η Φλόγα αποκτά ν έο δίκτυο ύδρ-

ευσης, μετά από σειρά διαπραγματεύσεων , τόσο των
συλλόγων  όσο και της δημοτικής αρχ ής, με τον  αρμόδιο
Διευθυν τή της ΕΥΔΑΠ, κ. Τζαμτζή. 

Η αν τικατάσταση κρίθηκε αν αγκαία μιας και το παλιό
δίκτυο είχ ε κριθεί ακατάλληλο για την  υγεία των
κατοίκων . Πλέον , το πρόβλημα λύν εται οριστικά και η
ποιότητα ζωής των  δημοτών  αν αβαθμίζεται ουσιαστικά.

Επίσης, αποκαταστάθηκαν  80 περίπου φωτιστικά
στις κολών ες του ΔΕΔΔΗΕ που είχ αν  καταστραφεί στη
φωτιά του 2021, αν τικαταστάθηκαν  όλοι οι καμέν οι
κάδοι απορριμμάτων , τοποθετήθηκε στέγαστρο στο
τέρμα λεωφορείων  και μαζεύτηκαν  όλα τα καμέν α κλα-
διά από την  περιοχ ή.    

Όπως τον ίζουν  στην  ευχ αριστήρια επιστολή τους, ο
πρόεδρος του Αστικού Οικοδομικού Συν δέσμου «Νέα
Βαρυμπόμπη», Λ. Λεβέν της και ο πρόεδρος του Εξωρ-
αϊστικού Συλλόγου «Η Ομόν οια», Δ. Κουτλης στην  περ-
ιοχ ή είχ αν  σημειωθεί πολλές ζημιές από την  καταστρο-
φική πυρκαγιά του 2021 και οι οποίες αποκαταστάθη-
καν  χ άρη στην  μέριμν α της δημοτικής αρχ ής: 

Τα επόμεν α βήματα που πρέπει ν α γίν ουν , σύμφω-
ν α με τους κατοίκους, αφορούν  τη βελτίωση των  κατε-
στραμμέν ων  από τις βροχ ές δρόμων  καθώς και την
κατασκευή της γέφυρας που θα εν ώσει τη Φλόγα με το
Ολυμπιακό Χωριό και το κέν τρο των  Αχ αρν ών , εν ώ το
σημαν τικότερο όλων  είν αι η έν ταξη της περιοχ ής στο
σχ έδιο πόλης.
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:30/9/2022
Αριθμ. Πρωτ.:33630 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Ηρώων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:κα Κον-
τούλα Ευθυμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
213-2042703, 745
E – MAIL :diok_yp@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2022για τη
πρόσληψη προσωπικού 
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ 
στο πλαίσιο του
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(09) «Προώθηση της Κοινω-
νικής Ένταξης και Καταπο-
λέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων-Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
Σ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-
νικό Φαρμακείο Δήμου
Φυλής»  

Ο ΔΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-
2021), όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4430/2016.
2. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.
4314/2014 «α) Για τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-
12-2014), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016
(ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής
(ΦΕΚ 3161/τ.Β΄/30-12-2011).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2640/05-07-2016 1η τροπο-
ποίηση της Πρόσκλησης
(Κωδικός Πρόσκλησης:
ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ: 1555,
Έκδοση: 2/0, της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρεια Αττικής, για την
υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020»-Άξονας
Προτεραιότητας (09) ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το
ΕΚΤ, με τίτλο «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο».   
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2920/17-11-2016 απόφαση
της Περιφερειάρχη Αττικής και
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3043/12-
10-2020 τροποποιημένη
απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής με θέμα:  Τροπο-
ποίηση της Πράξης «Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παρ-
οχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Φυλής» με
Κωδικό ΟΠΣ 5001831 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Αττική 2014-2020”».

8. Το από 12-10-2020 εγκεκρι-
μένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης:
«Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου
Φυλής» με κωδικό (MIS) ΟΠΣ:
5001831.   
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
29334/26-10-2020 απόφαση
του Δημάρχου Φυλής με θέμα:
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου (2) “Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Φυλής” της Πράξης “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παρ-
οχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Φυλής” με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831».
10. Το από 21-04-2021 οριστι-
κοποιημένο Τεχνικό Δελτίο
Υποέργου της Πράξης:
«Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: “Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο” Δήμου
Φυλής», του Υποέργου:
«Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: “Κοινωνικό Φαρμα-
κείο” Δήμου Φυλής» με κωδικό
MIS (ΟΠΣ): 5001831.  
11. Την υπ’ αριθμ. 452/27-09-
2022 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής περί έγκρισης
Προγραμματισμού προσλή-
ψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την
αναπλήρωση θέσης που έμει-
νε κενή από την Ανακοίνωση
ΣΟΧ 3/2017.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
32677/26-9-2022  βεβαίωση
του Δ/ντη Οικονομικών Υπηρε-
σιών περί  ύπαρξης
πιστώσεων  για  την  κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας  του
υπό πρόσληψη προσωπικού
της παρούσας  Ανακοίνωσης.
13. Την υπ’ αριθμ. 198/14-11-
2022 απόφαση με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την
έγκριση υποβολής αιτήματος
τροποποίησης της απόφασης
ένταξης και χρηματοδότησης
της Πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
Α ΓΑ Θ Ω Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΥΣΣΙΤΙΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” με
κωδικό ΟΠΣ 50018321 από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Αττική 2014-2020” και σύμφ-
ωνα με το υπ’ αριθμόν
2467/04-10-2022 έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ της
Περιφέρειας Αττικής με θέμα:
“Οδηγίες τροποποίησης των
αποφάσεων Ένταξης των
Πράξεων- ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, λόγω
παράτασης χρηματοδότησης
των δομών παροχής βασικών
αγαθών (Παράταση φυσικού
αντικειμένου μέχρι 30-06-
2023)»  

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
ενός (1) ατόμου για την
υλοποίηση της Πράξης
«Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο» στο
πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Αττική
2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9)
«Προώθηση της Κοινωνι-
κής Ένταξης και Καταπο-
λέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων-Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής»
στο Δήμο Φυλής, της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής, και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθε-
τα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι τρόποι υπολογισμού της
εμπειρίας περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ) για τις συγχρ-
ηματοδοτούμενες δράσεις
“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυ-
νη Δήλωση για την απόδειξη
της εμπειρίας, όπου απαι-
τείται, προσκομίζεται  σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με το
ανωτέρω Παράρτημα, 

καθόσον η βεβαίωση προϋπ-
ηρεσίας του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει
καθαρά πληροφοριακό χαρ-
ακτήρα ως προς την ειδικότ-
ητα, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. 8657/12-1-2020 έγγρ-
αφο του Τμήματος Ασφάλισης
Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την από-
δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλουν   όλα
τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  
συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021» δικαιολογητικά, σύμφ-
ωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ-
αλαίου Ι του ανωτέρω Παρα-
ρτήματος. 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την
Ανακοίνωση πρέπει απαραι-
τήτως να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα και να
έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφα-
λαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής
υπηρεσίας Υπουργείου Εξω-
τερικών 31/8/2021- άρθρο
478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητούν και να επιλέγουν μετα-
φραστή στη διεύθυνση
metafraseis.services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής «Πιστο-
ποιημένοι Μεταφραστές» της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
gov.gr. 
Συγκεκριμένα, η πρόσβαση
στην εφαρμογή θα γίνεται
ακολουθώντας τα εξής βήμα-
τα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επι-
λογή της κατηγορίας Πολίτης
και καθημερινότητα, και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφρά-
σεις, Αναζήτηση πιστοποι-
ημένου μεταφραστή, Είσοδος
στην υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων συμμε-
τοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό εντυπο
ασεπ ΣΟΧ. 12 και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, στο πρωτόκολλο
του Δήμου,  εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογρα-
φή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, απε-
υθύνοντάς την στην Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψιν κας ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2132042403,738). 

Το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγι-
σή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και
η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσής της είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημε-
ρών (υπολογιζομένων ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρ-
ούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο
χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Φυλής και στον διαδικ-
τυακό τόπο αυτού
(www.fyli.gr), εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

100

Δήμος Φυλής 
(Για τη στελέχω-
ση της Δομής –
Υποέργου «Κοι-
ν ων ικό Φαρμα-

κείο»)

Άν ω Λιόσια
Περιφ ερειακή
Εν ότητα Δυτι-
κής Αττικής

ΠΕ Φαρμακο-
ποιών

*Από την  υπο-
γραφ ή της

σύμβασης έως
τη λήξη του
Υποέργου 2

31-12-2022 με
δυν ατότητα

αν αν έωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συν έχισης του

Υποέργου 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

*Με την  προϋπόθεση ότι έχουν  εξασφ αλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

Οι υποψήφ ιοι/ες πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των  υποψηφ ίων  καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

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

100
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομών υμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελλην ικού Αν οικτού Παν επιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπου-
δών  Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αν τίστοιχης ειδικότητας, 
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις ν όμιμες προϋποθέσεις για την  άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακο-
ποιού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μον άδες για 4 μήν ες αν εργίας και 25 μον άδες αν ά μήν α αν εργίας άν ω
των  4 μην ών , με αν ώτατο όριο τους 12 μήν ες)
μήν ες                  1   2   3    4          5         6       7     8        9        10    11    12 και άν ω
μον άδες              0   0    0   100     125     150    175 200      225    250  275      300

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μον άδες για κάθε τέκν ο)
αριθμός τέκν ων     1           2        3      4      5     …  …
μον άδες               20         40      60     80    100  …  …

3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μον άδες)

4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50%  ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μον άδες)

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μον άδες αν ά μήν α εμπειρίας και έως 40 μήν ες)
μήν ες εμπειρίας   1     2     3     4     5     6      7     8       9      10   …     37     38       39     40 και άν ω
μον άδες              15   30   45   60   75   90   105  120   135   150  …     555    570     585        600

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμεν η εμπειρία για
τον  παρακάτω κωδικό θέσεως
ν οείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης
έργου στο δημόσιο ή τον  ιδιω-
τικό τομέα ή άσκηση επαγγέλμα-
τος σε καθήκον τα ή έργα συν α-
φ ή με το αν τικείμεν ο της προς
πλήρωση θέσεως που παρ-
ασχέθηκαν  σε συγχρηματοδο-

τούμεν ες δομές και δράσεις
συν αφ είς με ευάλωτες ομάδες
και κοιν ων ική έν ταξη.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάν εται υπόψη
μετά την  απόκτηση της
ζητούμεν ης από την  παρούσα
αν ακοίν ωση άδειας άσκησης
επαγγέλματος ή της βεβαίωσης
πλήρωσης των  ν ομίμων  προϋ-

ποθέσεων  για την  άσκηση του
επαγγέλματος Φαρμακοποιού.
Για την  απόδειξη της εμπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδο-
τούμεν ες δράσεις «ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι,
στοιχείο 10. Πιστοποιητικά από-
δειξης εμπειρίας.
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Οι αγώνες της στην
Super League 2 το

τετραήμερο

Οι αγών ες της 6ης αγων ιστικής για το
Πρωτάθλημα Betsson Super League 2
Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή και Δευ-
τέρα. Αν αλυτικά.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.12.2022
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής –

ΝΠΣ Βέροια (15:15) / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.12.2022
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων  Λάρισας

– Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας (15:00)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου –

Διαγόρας (15:00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής
Λάρισας (15:00)

ΣΕΡΡΩΝ, Παν σερραϊκός – Μακεδο-
ν ικός (15:00)

ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – ΑΕΛ
(15:00)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός –
Απόλλων  Πόν του (15:00)

ΡΕΠΟ: Παν αθην αϊκός Β

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.12.2022
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος –

Athens Kallithea (15:00)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – ΟΦ Ιεράπε-

τρας (13:45) / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.12.2022
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χαν ιά – Ηλιούπολη

(15:00)
ΑΓΥΙΑΣ, Παν αχ αϊκή – Αιγάλεω (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.12.2022

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Προοδευτική
(15:15) / ΕΡΤ3

Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή –
Απόλλων  Σμύρν ης (15:00)

ΠΚ ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β – ΠΑΟ
Ρουφ (15:00)

ΡΕΠΟ: Καλαμάτα

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας
(www.fyli.gr)· β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες � Έντυπα
– Διαδικασίες � Διαγωνισμών
Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι � Ανεξάρτητες και

άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες
� Έντυπα – Διαδικασίες �
Διαγωνισμών Φορέων � Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
Ανάρτηση πινάκων και
υποβολή ενστάσεων

Η υπηρεσία μας θα
αναρτήσει, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία
λήξης προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, τους πίνακες
κατάταξης, απορριπτέων και
προσληπτέων στο κατάστημα
και στον διαδικτυακό της
τόπο, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει άμεσα για έλεγχο
στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν.

4765/2021) το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Το πρακτικό αυτό θα
αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ στο e-mail:
sox@asep.gr.

Κατά των πινάκων αυτών,
επιτρέπεται στους
ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), η οποία
αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής τους
στον διαδικτυακό μας τόπο. Η
ένσταση υποβάλλεται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο στο ΑΣΕΠ στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού
τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ
(prosl.enstasi@asep.gr) και,
για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι
ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί

είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-
παράβολο), βλ. λογότυπο
« Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από
Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο
υποψήφιος πρέπει να
αναγράψει τον κωδικό/αριθμό
του παραβόλου στην ένσταση
και να καταβάλει το αντίτιμο
του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των ενστάσεων. Σε
περίπτωση που η
υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον
ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να
αναρτήσει τους πίνακες
προσληπτέων και στο
πρόγραμμα «Διαύγεια» και να
αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών

φωτοαντίγραφα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
της παρούσας
ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση
έκδοσης «4-8-2021», το
οποίο περιλαμβάνει: i) τα
δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής
και ii) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με

κ ω δ ι κ ό
εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12, σε
συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα � Πολίτες � Έντυπα
– Διαδικασίες � Διαγωνι-
σμών φορέων � Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 11

ΕΠΣΔΑ: Oι αγώνες
στην Α΄και Β΄
κατηγορία

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

Σάββατο    10/12/22    15:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)     
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ (Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ (ΜΑΓΟΥΛΑΣ)        
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)

Κυριακή    11/12/22(15:00)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)    
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)             
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ (Σάββατο 10/12/22)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)

Κυριακή    11/12/22(12:00)        
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΒΥΖΑΣ Β(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

Κυριακή    11/12/22(15:00)    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)            
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΒΥΖΑ)  

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



Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ (3ος όμιλος): Ο Πανελευσινιακός με τον Απόλλωνα . 
Ο Βύζας εκτός με τον Διγενή
Για την  5η αγων ιστική του 3ου ομίλου της Γ΄Εθν ικής ο Παν ελευσιν ιακός υποδέχ εται στo γήπεδο Κοσμάς Παπα-
ν ικολάου  τον  Απόλλων α Πάργας εν ώ ο Βύζας Μεγάρων  αγων ίζεται στα Τρίκαλα με τον  Διγεν ή Νεοχ ωρίου. Αν αλ-
υτικά οι διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας.

Γήπεδο: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ(ΟΙΧΑΛΙΑΣ) «ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΗΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(παρατηρητής 
διαιτησίας).

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Κοσμάς 
Παπαν ικολάου)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
(παραηρητής διαιτησίας).

ΑΝ.ΤΣ.

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 10Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 
Νίκη εκτός έδρας
για την Ακαδημία
Ελευσίνας
ΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ -
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 61-71

Διαιτητές : Μαυρέλης
,Τζίμης,  Ιωάννου
Δεκάλεπτα 12-23, 32-43,43-
59,61-71

ΠΕΡΑΜΑ ( Χλιαουτάκης
–Μπούτζης): Γρύλλης 20(3),
Παρασκευόπουλος 2, Τσου-
καλάς 9(1), Γεωργιάδης 8,
Ιωάννου 6(2) Φίλιππου 8(2),
Αρώνης 2, Τράμπαρης 3,
Μπακογιάννης 2, Καπα-
τσούλιας,Παλληκαράς.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ
(Μαυρογιάννης, Ρόκας):
Ηλιάδης 5(1),Γκουαλτιέρι
22(1), Παπαδημητρίου 1,
Κοντούλης 5, Πολιτόπουλος
12(1), Καπώνης 9(1),Χαρου-
νι 12, Δούκας 5.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
19
2 ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
18
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     17
5 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
16
\6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤ16
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ        16
8 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ
15
9 ΑΕ ΡΕΝΤΗ            15  
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ13
11 ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙ12
13 ΤΑΤΑΥΛΑ            12
14 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙ
10

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (11Η)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12/12/2022
20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 

AN.TΣ.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ -ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 44-53

Διαιτητές: Μπέης, Πέππας Α.

Δεκάλεπτα : 16 – 13, 30-22 , 40-
41, 44–53

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ  (Παν ούση): Κομματά,
Πν ευματικάκη  6(1), Χρον οπούλου
Κ., Χρον οπούλου Α. 6, Παν ούση
19(4), Ιωακείμ 6,Δομπρογιάν ν η ,
Μουρτζούκου Ροδίτη 7

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Ρουμάν ι , Λιν άρ-
δος Αιμ .): Κουτσοδήμου , Σιδηρά
Αν αστούλη 10(2), Μποκούζη 5,
Καψοκόλη 13(1), Παπαμαρκάκη 2,
Κάργα 5, Τζιν λή  18(2), Γον ιδάκη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
15  
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ             14  
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ          13
ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ                12
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ            10  
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
9
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ                8

H ΕΠOMENH 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(11/12/22)
20.00 ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΓΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –Π.
ΦΑΛΗΡΟ  46-58

Διαιτητές: Γεράν ιος - Κον ταξάκης

Δεκάλεπτα: 13-31, 31-44, 39-52,
46-58

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  (Κάργιαν -
ν ης): Τσίρμπα 1, Οικον όμου,
Μεγαλούδη 3(1), Γρύλλια 16,
Τσιούν η 6, Πολυζώτη 2, Κον τού,
Ιακώβου 8, Ζήκα 10

Α.Ο.Π.Φ. (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα):
Κοτρώτσιου, Σταθάκη 1, Παν τελή
11, Κοτσιάφτη 13, Καρακλή,
Πιτσάκη 18, Σαν ταμούρη, Νασιά-
κου, Μπρέλλου 13(1)

ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. ΦΙΛΟΘΕΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ  78-42

Διαιτητές : Βαίτσης , Τσουραπάς

Δεκάλεπτα : 17-04, 37-14, 55-26,
78-42

ΔΑΦΝΗ ΑΓ, ΔΗΜ. U23
(Kαρπετάς) :Τζοβάρα 2, Τριπολι-

τσιώτη , Γουρν ά 3, Μελαχ ροιν ούδη
15(2) , Νώτη 2, Σπάη 6(2), Αργ-
υρίου 10, Μπρόζι 12, Δίμτσα 5,
Διον υσοπούλου 3(1), Παπαγεω-
ργίου 20(2)

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Σωτηρίου ,
Καραπαν αγιώτη): Αν δριοπούλου 6,
Σηφάκη 5(1), Τρυπιτσίδη Α. 4,
Στεργίου 6, Τσαπαρίκου 2, Ζωγρά-
φου 4, Τρυπιτσίδου Π. 3, Μυστέ-
κια , Χαραλαμπάκη , Γαρουφαλιά ,
Γιαν ν ικάκη 10, Βασιλοπούλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ       17
2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡ17
3 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  14
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ   13
5 ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ U23  13
6 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙ12
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ10
8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   9

H ΕΠOMENH 10Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(11/12/22

15.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
18.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:Ο ΓΑΣ Μάνδρας 53-44 
Ήττα ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός και η Φιλοθέη Μαγ.
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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.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΚΟΥΖΜΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ TOY

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΜΕΛΝΙΤΣΕΝΚΟ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΚΙΡΓΙΖΙΚΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ   ΜΟΣΧΑΣ
ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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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