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Ζευγάρι δασκάλων , ηλικίας 29 ετών  ο
άν δρας και 28 η γυν αίκα, που διδάσκουν  σε
σχ ολείο της Δυτικής Αττικής, είν αι, σύμφων α
με την  ΕΛΑΣ, μεταξύ των  11 συλληφθέν των
που κατηγορούν ται για τη συμμετοχ ή τους
σε κύκλωμα ν αρκωτικών  διεθν ικού χ αρακ-
τήρα.

Όπως έγιν ε γν ωστό, το κύκλωμα, που
εισήγαγε κατεργασμέν η κάν ν αβη από την
Ισπαν ία στην  Ελλάδα και τη διακιν ούσε στη
συν έχ εια, μαζί με κοκαϊν η, στην  Αττική, εξα-
ρθρώθηκε από την  Υποδιεύθυν ση Δίωξης
Ναρκωτικών  της Ασφάλειας Αττικής. 

Ζευγάρι δασκάλων σε σχολείο της Δυτικής 
Αττικής κατηγορούνται για συμμετοχή 

σε κύκλωμα ναρκωτικών

Σ
την προχθεσινή
συνεδρίαση του
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ

συμβουλίου Ελευσίνας,
όπου συζητήθηκε η έγκρ-
ιση του προϋπολογισμού
του Δήμου, φάνηκαν για
άλλη μία φορά τα προβ-
λήματα που αντιμε-
τωπίζει η Δημοτική
Αρχή.

Πιο συγκεκριμέν α, αφού
έγιν ε η συζήτηση, στην
ώρα της ψηφοφορίας ο
προϋπολογισμός καταψ-
ηφίστηκε με 12 ψήφους
κατά και 10 υπέρ. Αξίζει ν α
σημειωθεί ότι καταψήφισαν
οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι
που είχ αν  αν εξαρτητοποι-
ηθεί από τον  συν δυασμό
του κ Οικον όμου, ήτοι
Κουκουν αράκης, Σεμερτζίδης και Παπαγιάν ν αρος
εν ώ υπήρχ αν  και 2 απόν τες  από την  ψηφοφορία (κκ
Μπάρδης και Τατάκης). Αυτό είχ ε σαν  αποτέλεσμα για
πρώτη φορά στα χ ρον ικά ν α μην  «περάσει» δημο-
τικός προϋπολογισμός.

Η παραπάν ω εξέλιξη είν αι πολύ σοβαρή για την
πλειοψηφία του Δήμου καθώς η έγκριση του ετήσιου
προϋπολογισμού αποτελεί την  κορυφαία διαδικασία
του κάθε Δήμου.

Οικονόμου: Κρίμα για την Ελευσίνα

Παρακάτω η αν ακοίν ωση που εξέδωσε ο κος
Οικον όμου:

Χθες βράδυ, ο προϋπολογισμός καταψηφίστηκε
από τους “έχ ον τες εν διαφέρον  για την  πόλη”. Οι
οποίοι “έχ ον τες εν διαφέρον  για την  πόλη” δεν  κατέθ-
εσαν  ούτε μισή πρόταση.

Προχ θες κάποιοι δεν  βρήκαν  το θάρρος ν α έρθ-
ουν  και ν α υποστηρίξουν  αυτά που οι ίδιοι κατέθε-
σαν  ως προτάσεις στον  προϋπολογισμό.

Κρίμα. Όχ ι για εμέν α και τη Δημοτική Αρχ ή. Κρίμα
για την  Ελευσίν α.

Τσουκαλάς: Στρατηγική ήττα της Δημ Αρχής

Η καταψήφιση του δημοτικου προϋπολογισμού
σχ ολιασε ο πρώην  δήμαρχ ος Ελευσίν ας κος Τσουκα-
λάς:

Πρόκειται για στρατηγική ήττα της δημ Αρχ ής η
οποία δεν  αφορά μόν ο τις αν επαρκειες του προϋπο-
λογισμού και την  σοβαρότατη μείωση των  ταμειακών
διαθέσιμων .

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν  σε θεσμικά
όργαν α έχ ουν  προυπαρξει και έχ ουν  καταγραφεί
στην  κοιν ων ία. Το συγκεκριμεν ο είν αι το αποτοκο
της κοιν ων ικής δυσφορίας και απον ομιμοποίησης
μιας δημ Αρχ ής που διέψευσε προσδοκίες και ελπίδες.

Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη ότι στο
Συμβούλιο δεν  υφίσταται πια, εδώ και καιρό, δημοτική
πλειοψηφία.

Για την  ιστορία ο προϋπολογισμός καταψηφιστηκε
με ψήφους 12 έν αν τι 10.

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΡΙΝΟ ΣΑΡΛΑ

Σ
τον ανηλεή πόλεμο που έχει κηρύξει ο
Δήμος Φυλής στους βανδάλους και τους
ασυνείδητους που καταστρέφουν τη δημό-

σια, δημοτική και ιδιωτική περιουσία πήρε,
μαχητικά, μέρος και  ο Αναπλ. Δήμαρχος
Μαρίνος Σαρλάς.

Μετά τους Αντιδημάρχους Μιχάλη Οικονο-
μάκη, Βασίλη Γεωργιάδη και Γιώργο Ραφτέλη ο
Μαρίνος Σαρλάς προσήλθε, το πρωί της Τρίτης
και 13 Δεκεμβρίου 2022 στο Τμήμα Ασφαλείας
Άνω Λιοσίων προκειμένου να υποβάλει μήν-
υση κατά των βανδάλων που αφαιρούν τοποθετ-
ημένα υδρόμετρα των καταναλωτών νερού, για
να τα πουλήσουν ως σκραπ.

«Μετά τη γνωστοποίηση νέων κρουσμάτων
λεηλασίας της δημοτικής περιουσίας, ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Παππούς  με συμβούλεψε να
υποβάλω μήνυση, ώστε να αναζητηθούν από
την Ελληνική Αστυνομία οι δράστες. Εφιστούμε
την προσοχή των συνδημοτών μας, τους οποίο-
υς παρακαλούμε να καλούν την Αστυνομία όταν
διαπιστώνουν ύποπτες κινήσεις που σχετίζον-
ται με φθορές στη δημόσια και δημοτική περ-
ιουσία», δήλωσε σχετικά ο Μαρίνος Σαρλάς.

Κατατέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακο-
υφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις».

Στο άρθρο 65 του εν λόγω νομοσχεδίου με τίτλο
«Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου – Προσθήκη
παρ. 1Α στο άρθρο 1 ν.δ. 67/1968» περιλαμβάνεται
η τροπολογία που είχε καταθέσει από τις 09-05-
2022 ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,  σύμφωνα με
την οποία το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων που υπά-
γεται στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας υπολογίζεται ως
υπηρεσία υπαίθρου. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 αναφέρει «Στο άρθρο
1 του ν.δ. 67/1968 (Α’ 303), περί της υποχρέωσης

υπηρεσίας υπαίθρου, μετά
από την παρ. 1, προστίθεται
παρ. 1Α ως εξής: «1Α. Κατ’
εξαίρεση της παρ. 1, υπηρεσία
υπαίθρου δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί στο Περιφερειακό
Ιατρείο Βιλίων που υπάγεται
στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
αρμοδιότητας της 2ης
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφ-
έρειας.». 

Ο κ. Μπούρας ευχαριστεί
θερμά τον Υπουργό Υγείας,
Θάνο Πλεύρη, που μετά από
αλλεπάλληλες επαφές, έμεινε
πιστός στη δέσμευση του απέ-
ναντι στον Αντιπρόεδρο. 

Ο κ. Πλεύρης είχε δεσμευτεί
και ενώπιον της Ολομέλειας
κατά τη διάρκεια της συζήτ-

ησης και ψήφισης του ν. 4999/2022 ότι θα περιληφ-
θεί η συγκεκριμένη τροπολογία στο κατατεθέν
νομοσχέδιο (επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο
τύπου).

Θέμα: Ενέργειες Θανάση Μπούρα για στελέχωση
Περιφερειακού Ιατρείου Βιλίων

Μετά από πολύμηνες αλλεπάλληλες επαφές και
πιέσεις του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα, προς τον Υπο-
υργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, πρόκειται να ικανοποι-
ηθεί το αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότ-
ητας Βιλίων για στελέχωση με γιατρό του Περιφερ-
ειακού Ιατρείου.

Ο Υπουργός κ. Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του

Νομοσχεδίου «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική
εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρ-
ούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπο-
υργείου Υγείας», μιλώντας επί του νομοσχεδίου,
αναφέρθηκε στις επίμονες εισηγήσεις του κ.
Μπούρα για επαρκή στελέχωση με ιατρικό προσω-
πικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε απευθυνό-
μενος προς τον προεδρεύοντα, κ. Μπούρα: «Κύριε
Πρόεδρε, έχετε κατεβάσει μια τροπολογία για τα
Βίλια. 

Έχει αξιολογηθεί. Το αίτημά σας ευσταθεί, δηλαδή
τα Βίλια πράγματι είναι ορεινά. 

Στο ερανιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει μαζί
με κάποιες άλλες περιπτώσεις θα συμπεριληφθούν
τα Βίλια. 

Πλέον έχει αξιολογηθεί ότι πράγματι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν τεθεί ότι παρόλο
που είναι στην Αττική, λόγω της φυσιογνωμίας,
δικαιολογεί το άγονο, αλλά θα συμπεριληφθεί στο
επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο κ. Μπούρας
ευχαρίστησε τον Υπουργό και για την κατανόηση
όσον αφορά την τακτοποίηση του θέματος των
Βιλίων, ενώ πρόσθεσε το γεγονός ότι κρίνοντας
από τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής,
καθώς κάθε χρόνο πολλές φορές τα Βίλια πιάνουν
τρία μέτρα χιόνι και μένουν αποκλεισμένα με την
Κάζα για πολλές μέρες. Είναι επιτακτική ανάγκη για
τους μόνιμους κατοίκους να υπάρχει εκεί μόνιμος
γιατρός.

Ο Υπουργός έχει ήδη στα χέρια του την προτεινό-
μενη τροπολογία του κ. Μπούρα και στο επόμενο
νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή πριν από
τα Χριστούγεννα, θα συμπεριληφθεί ως άρθρο.

ΛΕΖΑΝΤΑ: Ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος
Σαρλάς με τον Διοικητή του Τμήματος 

Ασφαλείας Άνω Λιοσίων Γρηγόρη Ανδρούτσο

Ενέργειες Θανάση Μπούρα για στελέχωση 
Περιφερειακού Ιατρείου Βιλίων

Δήμος Ιλίου: 
Χριστουγεννιάτικα δώρα για
παιδιά που έχουν ανάγκη

Πολίτες της πόλης του Ιλίου έγιν αν  για μια ημέρα Αϊ
Βασίληδες, καθώς συμμετείχαν  στη δράση του Δήμου σε
συν εργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και τον  τηλεο-
πτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με σκοπό ν α συγκεν τρωθούν  Χρι-
στουγεν ν ιάτικα δώρα για τα παιδιά οικογεν ειών  που στε-
ρούν ται ακόμα και τα βασικά αγαθά.

Ευαισθητοποιημέν οι πολίτες προσήλθαν  στο Κοιν ω-
ν ικό Παν τοπωλείο του Δήμου,προσφέρον τας δώρα,
παιχν ίδια και παιδικά βιβλία, τα οποία θα δοθούν  από
την  Κοιν ων ική Υπηρεσία σε οικογέν ειες που έχουν
πραγματικά αν άγκη.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:
«Με τη συγκιν ητική συμμετοχή των  πολιτών  ολοκ-

ληρώθηκε μια ακόμη δράση του Δήμου σε συν εργασία με
το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και με πρωταγων ιστές παιδιά
που η ζωή τους δείχν ει το σκληρό της πρόσωπο. Θέλω
ν α ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, τους
πολίτες του Ιλίου που αν ταποκρίθηκαν  στο κάλεσμα,
τους εργαζόμεν ους του Δήμου και τους εθελον τές που
βοήθησαν  στη συγκέν τρωση των  δώρων , στέλν ον τας το
μήν υμα πως, πράγματι, όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει ν α
κάν ουμε τον  κόσμο των  παιδιών  καλύτερο, ομορφότερο
και περισσότερο χαρούμεν ο.».
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των
οποίων 9 μέλη της σπείρας.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάν ωσης επιτεύχ θηκε σε ειδική επιχ είρηση, την
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, σε συν εργασία με την  DEA Athens και την  συν δρομή της Ειδι-
κής Κατασταλτικής Αν τιτρομοκρατικής Μον άδας, του Τμήματος Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών  Μηχ αν ισμών , της Διεύθυν σης Εγκληματολογικών  Ερευν ών  και αστυν ο-
μικού σκύλου, εν ώ συν ελήφθησαν  συν ολικά 11 άτομα, εκ των  οποίων  9 μέλη της
σπείρας.

Οι συλληφθέν τες, με τη δικογραφία που σχ ηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθη-
καν  στον  εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήν α, 15/12/22
Αρ. πρωτ.: 1342129

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α)
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  και β) της περ.
β  ́ της παρ. 2 του αρ. 3 του
Ν.4014/2011 (Α  ́209), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 1 του
αρ. 2 του Ν.4685/2020 (Α  ́ 92),
ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.

πρωτ. 128058/13-12-22 έγγραφο
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
220577929 και με:
Α) τίτλο έργου: «Οριοθέτηση &
Διευθέτηση ρεμάτων Νερακίου
και Λουτρόπυργου και λοιπών
ρεμάτων Νέας Περάμου» υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 15α
(Αντιπλημμυρικά έργα και έργα
διευθέτησης της ροής των υδά-
των, όπως: διαμόρφωση διατο-
μής με επένδυση ή μη, κατασκευή
ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλ-
υψη υδατορέματος, κατασκευή
τεχνητού κλάδου, άρση
προσχώσεων από μη διευθετημέ-
νο τμήμα υδατορέματος κλπ).
Β) θέση έργου: Νέα Πέραμος
Δήμου Μεγαρέων, της Π.Ε. Δυτ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών
‘Εργων Π.Ε. Δυτ. Αττικής
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
15/12/22- 27/01/23
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
19/12/22- στη Γραμματεία Περιφ-
ερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-
mail: ssona@patt.gov.gr/) ή στη
Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρ-
ικού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (Μεσο-
γείων 239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ΣΣχχοολλιικκώώνν  ΒΒιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  
κκααιι  ΓΓυυμμνναασσίίωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, στο πλαίσιο εμπλουτισμού και
ενίσχυσης των Σχολικών Βιβλιοθηκών προχώρησε στην
παραχώρηση βιβλίων σε Δημοτικά και σε Γυμνάσια της

πόλης, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στην κοινωνική και άκρως
επιτυχημένη δράση του Δήμου Ασπροπύργου με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Τη δράση οργάνωσε και υλοποίησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Σοφία Μαυρίδη, η οποία έπειτα από επικοι-
νωνία με τους Διευθυντές των Σχολείων, επισκέφθηκε μαζί με την

Διευθύντρια Παιδείας κ. Σοφία Αναστασιάδου το 2ο, 4ο και 10ο
Δημοτικό και το 3ο Γυμνάσιο, μοιράζοντας λογοτεχνικά, ιστορι-
κά και εγκυκλοπαιδικά βιβλία προκειμένου παλιά και αγαπημέ-
να βιβλία να αποκτήσουν ξανά ζωή στα χέρια των παιδιών. 

Τόσο ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου όσο και η Αντιδήμα-
ρχος, κ. Μαυρίδη τόνισαν  την αξία της γνώσης, σε μία εποχή,
όπου η παιδεία αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά και τα οφέλη της
ανάγνωσης βιβλίων καθώς  μέσω αυτών, ο άνθρωπος διευρύνει
τους πνευματικούς του ορίζοντες και αναπτύσσει την αναλυτική
και επικοινωνιακή του πλευρά. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αναγκαία η παράταση 
συμβάσεων Κοινοφελούς

απασχόησης  για 4 επιπλέον
μήνεσ στον Δήμο 

Μάνδρας – Ειδυλλίας
Θέμα: Κατάθεση αν αφοράς προς τους Υπουργούς

1. Εσωτερικών  και 2. Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθ-
έσεων  για την  αν αγκαιότητα χ ρον ικής παράτασης των
συμβάσεων  εργασίας ορισμέν ου χ ρόν ου 8μην ης διάρ-
κειας στο πλαίσιο “Προώθηση της απασχ όλησης μέσω
προγραμμάτων  κοιν ωφελούς χ αρακτήρα
ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ)” για διάστημα τεσσάρων  (4) επιπλέον
μην ών  στο Δήμο Μάν δρας – Ειδυλλίας.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε αν αφορά προς
τους Υπουργούς 1. Εσωτερικών  και 2. Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , με αφορμή το με αρ. πρωτ.
16046/13.12.2022 έγγραφο του Δήμου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας (επισυν άπτεται) καθώς και απόσπασμα από το
πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/2022 Τακτικής Συν ε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας.

Τα εν  λόγω έγγραφα αν αφέρον ται στην  αν αγκαιότ-
ητα χ ρον ικής παράτασης των  συμβάσεων  εργασίας
ορισμέν ου χ ρόν ου 8μην ης διάρκειας στο πλαίσιο
“Προώθηση της απασχ όλησης μέσω προγραμμάτων
κοιν ωφελούς χ αρακτήρα ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ)” για διάστημα
τεσσάρων  (4) επιπλέον  μην ών  στο Δήμο Μάν δρας –
Ειδυλλίας.

Δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ η διαδι-
κασία για την χρηματοδότηση των
δήμων σχετικά με την περισυλλογή
και την διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.

Όλοι οι δήμοι της χώρας δικαι-
ούνται χρηματοδότηση, η οποία θα
γίνει ανά δήμο με τα εξής κριτήρια:

α) τη γεωγραφική έκταση με συντε-
λεστή βαρύτητας 35%,

β) τον μόνιμο πληθυσμό κάθε
Δήμου, όπως εμφανίζεται  στους
πίνακες των αποτελεσμάτωντης
τελευταίας απογραφής πληθυσμού
και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής που έχουν κυρωθεί και
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με συντελεστή βαρύτητας 65% και

γ) το ελάχιστο ποσοστό ύψους 0,1% επί του
συνολικού ποσού χρηματοδότησης και το μέγι-
στο ποσοστό ύψους 2,2% επί του συνολικού
ποσού χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό της χρηματοδότ-
ησης ανά δήμο δύναται να μεταβάλλεται έως και
15%, λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή του ως
προς την υλοποίηση των στόχων του σχετικού
επιχειρησιακού του προγράμματος.

Αδέσποτα ζώα: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τη 
χρηματοδότηση των δήμων 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ 
μετασεισμών - Συνεχείς δονήσεις
Στο χορό των Ρίχτερ βρίσκεται η Εύβοια απο το πρωί της Πέμπτης, λόγω συνεχών

δονήσεων που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους. 
Στον πρώτο σεισμό, 3,6 Ρίχτερ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα και το επίκεν-
τρο εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά των Ζαράκων. Ο νέος σει-
σμός  έγινε αισθητός και στην Αττική.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής κ. Λέκκας στο ραδιόφω-

νο του ΣΚΑΪ, η σημερινή δόνηση εντάσσεται στη μετα-
σεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ και
είναι στο ίδιο σεισμογόνο ρήγμα.
«Πρέπει να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Ο σει-

σμός εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,1
Ρίχτερ, που σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες, στο
ίδιο επίκεντρο.Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως
βέβαιοι, θεωρούμε ότι έχει εξαντλήσει τη δυναμικότητά του και πάμε σε περίοδο
ομαλότητας. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, αφού δεν ξέρουμε για
το συγκεκριμένο ρήγμα τα ειδικά χαρακτηριστικά του. 
«Ο αστικός ιστός της περιοχής αντέχει, έχουμε να κάνουμε με πετρώματα ιδιαίτερα

ανθεκτικά», δήλωσε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.
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Συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων
Δήμου Αχαρνών με τον αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα

ΣΣτταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ
πποολλιιττιικκοούύ  γγρρααφφεείίοουυ

ττοουυ  ΜΜααννώώλληη  
ΧΧρριισσττοοδδοουυλλάάκκηη  

οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

Καλή επιτυχία ευχήθηκε στον πρώην Γενικό
Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και νυν υποψήφιο βου-
λευτή Ανατ. Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος Φυλής παρευρέθηκε, το βράδυ
της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2022, στην τελετή
εγκαινίων του πολιτικού γραφείου του υποψή-
φιου βουλευτή, στις Αχαρνές, η οποία εξελίχθη-
κε σε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, με τη συμμε-
τοχή πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών
και πλήθους κόσμου.

«Με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη με συνδέει
προσωπική φιλία. Πιστεύω, όπως κι εκείνος,
ότι η ενασχόλησή μας με τα κοινά πρέπει να
βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και στο δημοκρ-
ατικό διάλογο. Είναι ένας νέος άνθρωπος που
θήτευσε με επιτυχία σε κορυφαία θεσμική θέση
και τον αγαπά ο κόσμος, ανεξαρτήτως κομματι-
κής τοποθέτησης», δήλωσε ο Χρήστος Παπ-
πούς.  

Σ
υν άν τηση με τον  αν απ-
ληρωτή υπουργό Εσωτε-
ρικών  Στέλιο Πέτσα

πραγματοποίησε το Δ.Σ του
Συλλόγου Εργαζομέν ων  του
Δήμου Αχ αρν ών , το μεσημέρι
της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου.
Στη συν άν τηση παρευρέθη-
καν  και στελέχ η επιχ ειρή-
σεων  και συλλόγων  της
πόλης.
Τα μέλη του Συλλόγου Εργα-

ζομέν ων  είχ αν  την  ευκαιρία
ν α συζητήσουν , για πρώτη
φορά και σε εγκάρδιο κλίμα,
τα ζητήματα που τους
απασχ ολούν  με τον  καθ΄ύλη
αρμόδιο υπουργό κ. Στέλιο
Πέτσα όπως και με τους υπόλοιπους φορείς.
Σε αν ακοίν ωσή του το Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομέν ων  αν αφέρει:“Ήταν  ιδιαίτερη τιμή για τον  Σύλλογό μας γιατί για

πρώτη φορά Υπουργός αρμόδιος για τα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συν αν τιέται με το Δ.Σ. Ευχ αριστούμε
θερμά όλους όσους αν ταποκρίθηκαν  στο κάλεσμα του Δ.Σ και παρευρέθηκαν  στη συν άν τηση”.

Στάση εργασίας στα Λεωφορεία
την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου

Στάση εργασίας στα Λεωφορεία προκηρύχθηκε για
την προσεχή Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, μεταξύ 11 το πρωί
και 5 το απόγευμα.

Την απόφαση έλαβε το Συνδικάτο Εργαζομένων
ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει εκλογοαπολο-
γιστική συνέλευση εν όψει των αρχαιρεσιών του συνδι-
κάτου.

Εφόσον η στάση εργασίας πραγματοποιηθεί, τα λεω-
φορεία αναμένεται να αρχίσουν να αποσύρονται από
τις 10:00 π.μ. ενώ η αποκατάσταση της κυκλφορίας
αναμένεται μετά τις 18:00.

Ξεκινούν οι αιτήσεις 
για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ 

- Δεκτά απολυτήριο Λυκείου και ΙΕΚ
Ξεκινούν την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις για την προ-

κήρυξη του ΑΣΕΠ 1/2022 για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ.
Εγκρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτήθηκε στους

διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και του Α.Σ.Ε.Π., η με
αριθμό 1/2022 Προκήρυξη του Οργανισμού Σιδηροδρό-
μων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ-
81Ψ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήν

τα (90) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτή-
των, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν.4903/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ,
επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 19.12.2022,
ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 2.1.2023, ημέρα Δευτέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρ-
εία ΟΣΕ Α.Ε. καθημερινά (09:00-15:00), στα τηλέφωνα
210-5297843 και 210-5297898 (για θέματα της προκήρ-
υξης).



Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερ-
ειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη
23η συνεδρίασή του, ο νέος κανονι-

σμός ωραρίου λειτουργίας τροφοδοσίας κατα-
στημάτων  σε δήμους της Αττικής. Οι πλέον
σημαντικές αλλαγές επέρχονται στην Αθήνα
όπου η τροφοδοσία θα επιτρέπεται από τις 9
το βράδυ έως τις 9 το πρωί. Σύμφωνα με την
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού
Τομέα  Γ. Δημόπουλου από τον σχετικό περιο-
ρισμό εξαιρούνται οι μικρές επιχειρήσεις για τις
οποίες θα επιτρέπεται η τροφοδοσία όλο το
24ωρο, αλλά με οχήματα μεικτού βάρους δύο
τόνων ή 2,5 τόνων αν πρόκειται για ηλεκτρ-
οκίνητα.  

Να σημειωθεί ότι η ισχύς της απόφασης
αρχίζει «από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την έκδο-
ση νεότερης απόφασης».

Όπως επισημάνθηκε, μετά και από σχετική
εισήγηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη ο
νέος κανονισμός τροφοδοσίας, δεν θα είναι
στατικός, αλλά με βάση τα συμπεράσματα που
θα προκύπτουν και τα αιτήματα που θα
κατατίθενται από τους αρμόδιους φορείς,
αυτός θα μπορεί να τροποποιηθεί. 

Με αφορμή την ομόφωνη έγκριση του νέου
κανονισμού τροφοδοσίας ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης εκφράζει την ικανοποίησή
του, καθώς αποτελεί διαπαραταξιακό στόχο η
μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων,
τόσο στο κέντρο της Πρωτεύουσας, όσο και
στο σύνολο των εμπορικών κέντρων των
δήμων της Αττικής. «Στόχος μας η μείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου και η εύρυθμη λειτο-
υργία των εμπορικών κέντρων των δήμων της
Αττικής. Περιφέρεια, Δήμοι, Κεντρική Διοίκηση
και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου,
συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να τεθεί
σε εφαρμογή ένα ευρύτερο σχέδιο. Στόχος μας
είναι, τόσο από τα δεδομένα που θα συλλέξο-
υμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυκλοφορίας

της Περιφέρειας Αττικής, όσο και από τις προ-
τάσεις των εμπλεκόμενων φορέων και εκπρ-
οσώπων των επιχειρήσεων να τροποποιούνται
προς το βέλτιστο οι όποιες αποφάσεις έχουν
τεθεί σε εφαρμογή».    

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα του ωραρίου
λειτουργίας του κέντρου της Αθήνας είχε
υποβληθεί πρόταση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Αθηναίων ενώ την προη-
γούμενη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη είχε πραγματο-
ποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη στην Περιφέρεια
με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων Κ.
Μπακογιάννη, εκπροσώπων της Τροχαίας, της
Αστυνομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), του
Εμπορικού Συλλόγου, κ.α..  Στη συνάντηση ο
Περιφερειάρχης εξουσιοδότησε τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Γ. Δημό-
πουλο, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέρ-
γειες προκειμένου να διαμορφωθεί και η τελι-
κή πρόταση η οποία και ψηφίστηκε ομόφωνα
από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Τι προβλέπει ο Νέος κανονισμός τροφο-
δοσίας 

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας επιχειρή-
σεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων
και ο περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών δια-
μορφώθηκε, όπως επισημάνθηκε από τον
εισηγητή κ. Δημόπουλο αφού προηγήθηκε διά-
λογος και με τη στενή συνεργασία και των
υπολοίπων χωρικών αντιπεριφερειαρχών. «Για
την τελική κατάρτισή του αξιολογήθηκαν μία
σειρά από στοιχεία όπως η μείωση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, η μείωση του κυκλοφορ-
ιακού φόρτου, η ιδιαίτερα αυξημένη τουριστι-
κή κίνηση στον Κεντρικό Τομέα, και η ταυ-
τόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφο-
δοσίας των καταστημάτων». Από την πλευρά
της αντιπολίτευσης έγινε αναφορά στην αναγ-
καιότητα συνολικής αξιολόγησης των κυκλοφ-

οριακών προβλημάτων, τόσο στις κεντρικές
οδικές αρτηρίες, όσο και στα εμπορικά κέντρα
των δήμων. 

Ο νέος κανονισμός όπως ψηφίστηκε προβ-
λέπει: 

Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
(SUPER MARKETS, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ):

1.Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας
των Επιχειρήσεων, Υπεραγορών και λοιπών
καταστημάτων (Super Markets, Πολυκαταστή-
ματα, Αλυσίδες Καταστημάτων) καθ’όλο το 24
ωρο πλην των ωρών από 07:00 π.μ. έως και
10:30 π.μ., για τα φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλι-
μου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στους εξής
δρόμους:

α) Στις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού

δακτυλίου:

Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη
συμβολή της με Κοκκινοπούλου) (περιοχή
Ζωγράφου)

Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ζωγράφου)
Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών)

(περιοχή Αιγάλεω)
Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως

Ιερά Οδό) (περιοχή Αιγάλεω)
Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) - Δημοσθένους -

Σιβιτανίδου - Δαβάκη (περιοχή Καλλιθέας)
- Ελ. Βενιζέλου - Αρτάκης - Μάχης - Αναλά-

του - Ομήρου - 25ης Μαρτίου και 2ας Μαΐου
(πλατεία Ν. Σμύρνης) (περιοχή Νέας Σμύρνης)

Αχιλλέως - Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας (περ-
ιοχή Παλαιού Φαλήρου)

β) Στη Λεωφόρο Μεσογείων (εκτός Δήμου
Αθηναίων)
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Χριστούγεννα στο λιμάνι της
Νέας Περάμου με εορταστικό

διήμερο εκδηλώσεων

Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, ο Δήμος
Μεγαρέων η ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ σας προσκαλούν στο
διήμερο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, Σάβ-
βατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, που θα
πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Νέας Περάμου
με πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλο-
υς.

Προσωρινές

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τμήματος της διατομής
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου
Μεγαρέων.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, από 08.00΄ ώρα της

Δευτέρας 12/12/2022 έως 19.00΄ ώρα της
Παρασκευής 16/12/2022 και από 08.00΄ ώρα της
Δευτέρας 19/12/2022 έως 19.00΄ ώρα της

Τ ε τ ά ρ τ η ς
21/12/2022, θα

πραγματοποιείται  προσωρινή και  πλήρης
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων,
τμήματος της διατομής της Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς
Νέα Πέραμο (Αθήνα), πριν τη συμβολή αυτής με τη
νότια παράπλευρη οδό του Ημικόμβου Μεγάρων,
περιοχής Δήμου Μεγαρέων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. 
ΑΘηνών- Κορίνθου, λόγω εργασιών

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο νέος κανονισμός 

Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται μόνο τη νύχτα
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Τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίν ας
που συν ήλθε την  Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόσ-

κληση του Προέδρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΝΗ παρόν τος του Δημάρχ ου
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, συζήτησε το
1o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτ-
ηση – Εν ημέρωση σχ ετικά με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG
στο λιμάν ι της Ελευσίν ας».

Ειδικότερα την  31η  Μαρτίου 2021, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έλαβε την  απόφαση για την
υπογραφή Μν ημον ίου Συν εργασίας του
Διαχ ειριστή Εθν ικού Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και του Οργα-
ν ισμού Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), το
οποίο αφορά στη διακίν ηση
φορτίων  LNG στο Λιμάν ι του Κρόν ου
Ελευσίν ας.

Ο Δήμος Ελευσίν ας, τα τελευταία χ ρό-

ν ια έχ ει αποτελέσει μον τέλο στρεβλής
αν άπτυξης με συσσωρευμέν α περιβαλ-
λον τικά προβλήματα. Αποτελεί δε
μον ίμως την  εύκολη λύση για όλα τα
«άλυτα» προβλήματα του Λεκαν ο-
πεδίου, αφού εδώ συγκεν τρών εται
μέρος της βαριάς βιομηχ αν ίας της
χ ώρας, αλλά και έν α πλήθος μικρότερων
πλην  όμως ιδιαίτερα ρυπογόν ων  επιχ ει-
ρήσεων , που υποβαθμίζουν  την  ποιότ-
ητα ζωής των  κατοίκων  της πόλης.

Για τους αν ωτέρω λόγους το Δημοτικό
Συμβούλιο με την  υπ’ αριθμ. 215/22
προηγούμεν η απόφασή του είχ ε προβεί
στην  έκδοση σχ ετικού Ψηφίσματος
εκφράζον ταςέτσι την  αν τίθεσή του στο
μν ημόν ιο συν εργασίας μεταξύ της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του Ο.Λ.Ε. καθώς και
σε ότι είν αι εις βάρος της πόλης μας.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορ-
ούν  οποιαδήποτε μελλον τική πολυετή
παραχ ώρηση από τον  Ο.Λ.Ε. έκτασης

έν αν τι του ΚΡΟΝΟΥ, στο Καλυμπάκι,
με σκοπό την

δημιουργία ν έας λιμεν ικής υποδομής
για την  στάθμευση βυτιοφόρων  οχ ημά-
των  με πετρελαιοειδή κατάλοιπα καθώς
και μεταφόρτωσης σε πλωτά της μέσα,
για ελλην ισμό δεξαμεν όπλοιων  καθώς
και για εξυπηρέτηση της διακίν ησης
LNG, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευ-
σίν ας, αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

1. Την  Επικαιροποίηση του ψηφίσμα-
τος που εκδόθηκε με την  υπ’ αριθμ.
215/22 προηγούμεν η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σχ ετικά με την
φορτοεκφόρτωση

βυτιοφόρων  με LNG στον  ΚΡΟΝΟ,
εκφράζον τας έτσι την  αν τίθεσή του στο
μν ημόν ιο συν εργασίας μεταξύ της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του Ο.Λ.Ε. καθώς και
σε ότι είν αι εις βάρος της πόλης μας, το
οποίο έχ ει ως εξής:

- Ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής ν α εν εργήσει έτσι
ώστε ν α βρεθεί άλλο μέρος εκτός του
Δήμου Ελευσίν ας, διότι ο Δήμος Ελευ-
σίν ας δεν  συν αιν εί στην  δημιουργία
εγκαταστάσεων  αλλά και στην  μεταφορά
και την  διακίν ηση βυτιοφόρων  LNG,
από καν έν α σημείο της παραλίας Ελευ-
σίν ας.

- Ζητά την  ακύρωση Μν ημον ίου που
έχ ει υπογραφεί μεταξύ ΟΛΕ και ΔΕΣΦΑ.

- Ζητά ο Οργαν ισμός Λιμέν α Ελευσίν ας
ν α μην  προβαίν ει σε μον ομερής αποφ-
άσεις, χ ωρίς εν ημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου και ν α διασφαλίζει την  απα-
ραίτητη συν αίν εση των  τοπικών  κοιν ω-
ν ιών , με δημόσια διαβούλευση.

- Ζητά ν α εκπον ούν ται και ν α
κατατίθεν ται στο Δημοτικό Συμβούλιο
από τον  Ο.Λ.Ε. περιβαλλον τικές μελέτες
για θέματα που αφορούν  αποφάσεις
που πλήττουν  το περιβάλλον .

Ψήφισμα Δήμου Ελευσίνας για το LNG

- Ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ενεργήσει
έτσι ώστε να βρεθεί άλλο μέρος εκτός Ελευσίνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Εορταστικό ωράριο 2022: 
Ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή 

– Πώς θα λειτουργήσουν

Σ
ε πλήρη ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο  των  καταστημάτων
για τα Χριστούγεν ν α και την  Πρωτοχρον ιά το οποίο θα διαρκέσει
έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, δίν ον τας ευκαιρία σε μικρούς και

μεγάλους ν α πραγματοποιήσουν  τις εορταστικές τους αγορές. Τα
εμπορικά καταστήματα θα μείν ουν  αν οιχτά και αυτή την  Κυριακή, 18
Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως και τις 18.00. Παράλληλα κατά
τη διάρκεια των  γιορτών  θα λειτουργούν  τις καθημεριν ές με συν εχές
ωράριο από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Το ωράριο για την  Κυριακή 18 Δεκεμβρίου διαμορφών εται ως εξής
για εμπορικά καταστήματα από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα
για τα malls από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ
για τα σούπερ μάρκετ από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα
Κλειστά θα παραμείν ουν  την  Κυριακή 25 Δεκεμβρίου και την  Κυριακή
1 Ιαν ουαρίου 2023.

Η συνεχεια στη σελ. 14
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Μ
αθητής προ-
σέφυγε στον
συν ήγορο του
πολίτη για τις
α ν α φ ο ρ έ ς

σχ ολικού βιβλίου σχ ετικά
με την  ομοφυλοφιλία και
τη μεταν άστευση και την
ταύτισή τους με σεξουα-
λικώς μεταδιδόμεν α ν οσή-
ματα.

Αφαιρέθηκαν  από σχ ο-
λικό βιβλίο αν αφορές που
συν έδεαν  την  ομοφυλοφ-
ιλία και τη μεταν άστευση
με τη συχ ν ότητα των
σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
ν ων  ν οσημάτων , μετά
από παρέμβαση του
συν ηγόρου του Πολίτη.

Συγκεκριμέν α σπουδα-
στής ΕΠΑΛ προσέφυγε
στον  Συν ήγορο του
Πολίτη επειδή στο βιβλίο
διδασκαλίας του μαθήμα-
τος ειδικότητας «Υγιειν ή-
Μικροβιολογία» της Γ’
Λυκείου υπήρχ αν  διατ-
υπώσεις που συν έδεαν
τη μετάδοση σεξουαλικώς

μεταδιδόμεν ων  ν οσημά-
των  με τη «διάδοση της
ομοφυλοφιλίας», καθώς
και με τον  τουρισμό, την
αστυφιλία και τη μεταν ά-
στευση.

Ο Συν ήγορος του
Πολίτη, στο πλαίσιο των
ειδικών  αρμοδιοτήτων  του
για την  προάσπιση και
προαγωγή των  συμφερόν -
των  του παιδιού (Ν.
3094/2003, όπως έχ ει
τροποποιηθεί και ισχ ύει)
και ως φορέας παρακο-
λούθησης και προώθησης
της εφαρμογής της αρχ ής
της ίσης μεταχ είρισης (Ν.
4443/2016), απευθύν θη-
κε στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων
και στο Ιν στιτούτο Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής, προ-
τείν ον τας συστηματικό
έλεγχ ο των  εγχ ειριδίων
των  σχ ολικών  μαθημά-
των , προκειμέν ου ν α
αφαιρεθούν  διατυπώσεις
που επιτρέπουν  παρερμ-
ην είες και αρν ητικούς
χ αρακτηρισμούς συν δεό-
μεν ους με τον  σεξουαλικό
προσαν ατολισμό, ο
οποίος σε κάθε περίπτω-
ση πρέπει ν α γίν εται
σεβαστός, ως αυτοτελώς
προστατευόμεν ο στοιχ είο
της προσωπικότητας του
ατόμου. Πρότειν ε επίσης
ν α αφαιρεθούν  διατ-
υπώσεις οι οποίες μπορεί
ν α οδηγούν  σε στιγματι-
σμό ή και στοχ οποίηση
εις βάρος ατόμων  με μετα-
ν αστευτικό υπόβαθρο.

Σχολικό βιβλίο συνέδεε ομοφυλοφιλία 
και μετανάστευση με σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα

Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή
και δωρεάν σύντομα

– Ποιοι θα μπορούν να το κάνουν
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται 

οι ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας

Η
γρίπη φέτος ξεκίνησε
πολύ νωρίτερα και
μας βρήκε απροε-

τοίμαστους και ανοχύρω-
τους, μετά από σχεδόν
δυόμιση χρόνια που την
είχαμε ξεχάσει, λόγω της
πανδημίας του κορονο-
ϊού. Αξίζει να σημειωθεί
πως έως τώρα έχουν
κάνει το αντιγριπικό εμβό-
λιο πάνω από 2,5 εκατομ-
μύρια πολίτες, αλλά χρειά-
ζεται να θωρακιστούν κι

άλλοι, ειδικά όσοι ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το αντιγριπικό εμβόλιο σε ενηλίκους θα αποζημιώνεται πλήρως από τον
ΕΟΠΥΥ, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Αυτό προβλέπε-
ται, μεταξύ άλλων, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Ανακουφιστι-
κή Φροντίδα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Το μέτρο χορήγησης του αντι-
γριπικού εμβολίου χωρίς συνταγή θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, προκειμένου μέσα
στις γιορτές, οπότε αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερος συγχρωτισμός, να
έχει προλάβει να εμβολιαστεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται.

Όπως αν αφέρει το υπουργείο Υγείας, με το ν ομοσχ έδιο «Ολοκληρωμέν ο Σύστημα
Παροχ ής Αν ακουφιστικής Φρον τίδας – Ρυθμίσεις για την  αν τιμετώπιση της παν -
δημίας του κορων οϊού COVID-19 και την  προστασία της δημόσιας υγείας και λοι-
πές διατάξεις», συστήν εται Εθν ικό Μητρώο ασθεν ών  αν ακουφιστικής φρον τίδας
υγείας για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των  ασθεν ών  που πάσχ ουν  από
απειλητικές για τη ζωή ασθέν ειες, μέσω της πρόληψης και της αν ακούφισης του
πόν ου και άλλων  σωματικών , ψυχ οκοιν ων ικών  και πν ευματικών  προβλημάτων .

«Σκοπός του ν ομοσχ εδίου είν αι η δημιουργία εν ός ολοκληρωμέν ου συστήματος
παροχ ής αν ακουφιστικής φρον τίδας, το οποίο, συν δυαστικά με τις λοιπές υφιστά-
μεν ες δομές του Εθν ικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξει-
δικευμέν ες αν άγκες των  ασθεν ών  και των  οικογεν ειών  τους», τον ίζεται εκ μέρους
του υπουργείου Υγείας.

Αν αλυτικότερα το ν ομοσχ έδιο περιλαμβάν ει:

1. Τη δημιουργία και οργάν ωση συστήματος παροχής υπηρεσιών  αν ακουφιστικής
φρον τίδας.

2. Τον  καθορισμό των  δομών  παροχ ής αν ακουφιστικής φρον τίδας και των  ελάχ ι-
στων  ποιοτικών  κριτηρίων  λειτουργίας τους και η οριοθέτηση του τρόπου και του
ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχ ουν .

3. Την  πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημον ικής ομάδας επαγγελματιών
υγείας για την  παροχ ή εξειδικευμέν ης αν ακουφιστικής φρον τίδας, καθώς και της
δυν ατότητας επιμόρφωσης στο σύν ολό τους των  επαγγελματιών  υγείας που
παρέχ ουν  υπηρεσίες αν ακουφιστικής φρον τίδας.

4. Την  πρόβλεψη της σύστασης εθν ικού μητρώου ασθεν ών  αν ακουφιστικής
φρον τίδας υγείας.

5. Τη σύσταση και η οριοθέτηση των  αρμοδιοτήτων  της Εθν ικής Επιτροπής για
την  Αν άπτυξη της Αν ακουφιστικής Φρον τίδας ως διεπιστημον ικού συμβουλευτικού
οργάν ου, το οποίο θα συν δράμει το Κεν τρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) και το
Υπουργείο Υγείας στη χ άραξη της κεν τρικής εθν ικής πολιτικής για την  αν άπτυξη
της Αν ακουφιστικής Φρον τίδας.

Επίσης, στις διατάξεις του ν ομοσχ εδίου αν αν εών ον ται για έν αν  χ ρόν ο οι συμβά-
σεις του επικουρικού υγειον ομικού προσωπικού, εν ώ αν αν εών ον ται και οι Συμβά-
σεις Ορισμέν ου Χρόν ου.

Παράλληλα, όπως είχ ε αν ακοιν ώσει ο υπουργός Υγείας Θάν ος Πλεύρης αν α-
ν εών ον ται οι συμβάσεις όλων  όσων  προσλήφθηκαν  για ν α καλύψουν  τα κεν ά,
αν εξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκον τα τους των  υπαλλήλων  που ήταν  σε
αν αστολή.

Σε ό,τι αφορά τον  αν τιγριπικό εμβολιασμό, κατά την  περίοδο 2022-2023, ορίζεται
ότι το εμβόλιο της γρίπης αποζημιών εται από τον  ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά
ταμεία, χ ωρίς την  αν άγκη προσκόμισης ιατρικής συν ταγής.
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Για τη νίκη ο
Βύζας το
Σάββατο

κόντρα στον
Παναγρινιακό

Το τρίποντο που θα τον
βοηθήσει να σκαρφαλώσει
περισσότερο στη βαθμο-
λογία ψάχνει  ο Βύζας
Μεγάρων στο ματς του
Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου
με αντίπαλο τον Παναγρι-
νιακό. Οι Μεγαρείς μπορεί
να είναι η μία από τις μόλις
δύο αήττητες ομάδες του
3ου ομίλου της Γ’ Εθνι-
κής, αλλά με τρεις ισο-
παλίες σε πέντε παιχνίδια
τους έχουν βρεθεί στην 6η
θέση της βαθμολογίας, αν
και η διαφορά τους από την
κορυφή είναι στους 3 βαθ-
μούς.

Ο Βύζας όχι μόνο δεν
έχει  γνωρίσει  την ήττα
ακόμα, αλλά δεν έχει δεχτεί
καν γκολ στα 5 παιχνίδια
που έχει δώσει ως τώρα.
Στην έδρα του έχει 2/2
νίκες και θέλει να διατηρή-
σει το σερί των τριπόντων
του. Η ομάδα του Παναγρι-
νιακού βρίσκεται στην 9η
θέση της βαθμολογίας με
ρεκόρ 1-1-3 στα πρώτα 5
ματς και  στο τελευταίο
ηττήθηκε εντός έδρας από
τον πρωτοπόρο
Τηλυκράτη με 3-0.

ΓΈΘΝΙΚΗ: O Bύζας στα Μέγαρα 
ο Παν ελευσιν ιακός στην  Λευκάδα

Οι διαιτητές της 6ης αγων ιστικής στο 3ο 4ο και
5ο όμιλο
Αν ακοιν ώθηκαν  από την  ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές
της 6ης αγων ιστικής στον  3ο 4ο και 5ο όμιλο της
Γ’ Εθν ικής. Αν αλυτικά:

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ: Δελ-
ηγιάν ν η, Βαλιώτης-Παπαγεωργίου (Λάρισας)
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ:
Γκουν τελάς, Γιοβάν ης-Καλογριαν ίτης (Καρδίτσας)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ: Ζησι-
ός/Ντούρος, Κωστάκης-Τσέλιος (Αν ατολικής Αττι-
κής)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ – ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ: Χατ-
ζηπαν αγιώτου, Τσάν τας-Ευαγγέλου (Ηπείρου)
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Σαφα-
ρίκας, Μπάκας-Τάκος (Αιτωλοακαρν αν ίας)
ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΟ ΦΗΚΗΣ: Κωσταγιάν ν ης,
Γκούν τας-Καλοπίσης (Αθην ών )
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μαργαρίτης,
Μιχ αλάς-Σατκλίφ (Κέρκυρας)

4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ – ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Μάρ-
κος, Μπεκιάρης-Σόβολος (Λακων ίας)
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: Π. Τσο-
λακίδης, Καμπιώτης-Καραγεώργος (Αθην ών )

ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ: Γουρέλης, Κατε-
λαν άκης-Μαρκαν των άτος (Αθην ών )
ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ: Λαθύρης (Πειραιά),
Ξουρίδας (Αν ατολικής Αττικής)-Παπαδόπουλος
(Δυτικής Αττικής)
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ: Ρέκκας,
Μπουρίκας-Νικολόπουλος (Μεσσην ίας)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ:
Σταύρου (Αν ατολικής Αττικής), Σηπάκης-Λαμπρ-
οπούλου (Πειραιά)
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Πράν ταλος,
Γαλάν ης-Αβραμοπούλου (Αχ αΐας)

5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΠΟΡΟΥ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ: Θωμόγλου,
Μημίδης-Τράν τας (Αθην ών )
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΑΡΚΟ: Κων σταν τιν ίδης
(Δυτικής Αττικής), Τζάν ης-Τζέλος (Αθην ών )
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Φωστέρης (Αν . Αττι-
κής), Μαυρομάτης (Δυτικής Αττικής)-Παν τελίδου
(Αν . Αττικής)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Δημαράκης (Δωεκα-
ν ήσου), Κακάν ης-Κουλοχ έρης (Αν ατολικής Αττι-
κής)
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ.: Δαμιαν άκης,
Δαφερέρας-Καρακελές (Πειραιά)
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ: Κυρ-
ιακίδης, Κοκοτάκης-Καφεσάκης (Λασιθίου)
ΑΟΑΝ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Σαμιωτάκης (Ηράκ-
λειου), Βαρβαν τάκης (Ρεθύμν ου)-Βισκαδούρος
(Ηρακλείου)

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      
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ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου στην Α΄και Β’
κατηγορία

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγων ιστική)

(ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/22)-15:00

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ(ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15:15)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00+ 11:30

ΒΥΖΑΣ Β – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 11:00

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
(ΔΥΝΑΜΗΣ) 11:30

Δεν  αγων Ίζον ται Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Oι αγώνες του
τριημέρου στην
Super League 2

Το πρόγραμμα του τριημέρου της
7ης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα
Betsson Super League 2,
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.12.2022

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός –
Παναθηναϊκός Β (15:00) / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.2022

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση
Καρδίτσας -  Θεσπρωτός (14:45)

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – ΠΟΤ Ηρακλής
(14:45)

AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας
– Νίκη Βόλου (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων
Πόντου – Αλμωπός Αριδαίας (14:45)

ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ –
Πανσερραϊκός (14:45)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Απόλλων
Λάρισας (14:45)

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β

Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12.2022

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ
Ιεράπετρας – ΑΕΚ Β (13:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.2022

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ,
Αιγάλεω – Χανιά (14:45)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη –
Επισκοπή (14:45)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης –
Καλαμάτα (19:30) / ΕΡΤ3

Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική –
Ηρόδοτος (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022

Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ –
Παναχαϊκή (14:45)

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens
Kallithea – Ολυμπιακός Β (15:15) /
ΕΡΤ3

Οι ακαδημίες του
Ηρακλή Ελευσίνας

σε τουρνουά 
Τσάμπιονς Λιγκ

Οι ακαδημίες του Ηρακλή Ελευ-
σίν ας θα συμμετάσχουν  στο τουρν ο-

υά Τσάμπιον ς Λιγκ που διορ-
γαν ών ει η UEFA,σε συν εργασία με

άλλες μεγάλες ευρωπαικές
ομάδες(Τσέλσι, Μπεν φίκα, Αγιαξ
κ.α),με ταυτόχρον η διεξαγωγή σε

οκτώ ευρωπαικές χώρες.
ΥΓ. Είν αι τιμή για τον  σύλλογο της

Δυτικής Αττικής που προσκλήθηκε
σε αυτό το τουρν ουά.
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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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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

4488
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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.

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

Η συν έχεια από τη σελίδα 8

- Σε περίπτωση που δεν ανακληθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο Δήμος Ελευσίνας, θα
προχωρήσει  σε κινητοποιήσεις, κλείνοντας το Λιμάνι  του Κρόνου εμποδίζοντας την
διακίνηση LNG, καθώς επίσης και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Tην συμπλήρωση του ανωτέρω ψηφίσματος επισημαίνοντας ότι:
- το Δημοτικό Συμβούλιο τάσσεται κατά σε οποιαδήποτε μελλοντική πολυετή παραχώρηση από

τον Ο.Λ.Ε. έκτασης έναντι του ΚΡΟΝΟΥ, στο Καλυμπάκι, σε κανέναιδιώτη – επενδυτή, ενισχύον-
τας την θέση της Δημοτικής Αρχής η οποία δεν συναινεί στην δημιουργία εγκαταστάσεων αλλά και
στην μεταφορά και την διακίνηση βυτιοφόρων LNG, από κανένα σημείο της παραλίας Ελευσίνας.

- Ζητά την Νομική Υποστήριξη του Δήμου περί θεμάτων που αφορούν την χωροθέτηση και την
ασφάλεια των λιμανιών.

- δεν δέχεται να μετατραπεί το κρηπίδωμα του ΚΡΟΝΟΥ σε Λιμάνι επικίνδυνων φορτίων
και διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προτείνονται να πραγματοποιηθούν

δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας όπως:

� Η τοποθέτηση banner σε κεντρικά σημεία του Δήμου καθώς και σε χώρους που
φιλοξενούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Χριστουγεννιάτικο
χωριό, χώροι φιλοξενίας εκδηλώσεων της Π.Π.Ε)

� Διανομή του σχετικού Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου (υπό τη μορφή
ενημερωτικού φυλλαδίου) στην τοπική κοινωνία, ενημέρωση αθλητικών,
εθνικοτοπικών Συλλόγων και σχολικών κοινοτήτων.
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

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

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 καταστή-
ματα.Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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