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Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του επιχειρείν και
η δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου στην πόλη

Δ. Ιλίου: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ιδιοκτητών 
κατοικιών για το πρόγραμμα

«Στέγαση για όλους»  
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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ

Ο Πανελευσινιακός με τον Βύζα 
Μεγάρων σήμερα στις 15:00

σσεελλ..  1166

Δ. Μεγαρέων: 
ΠΠρροοσσοοχχήή!!  Επιτήδειοι ζητούν

δώρο Χριστουγέννων από τους
πολίτες προφασιζόμενοι ότι είναι

εργάτες του Δήμου

Σύνταγμα: Συμπλοκή 
ανηλίκων με μαχαίρι  

Τραυματίστηκε 16χρονη μαθήτρια σσεελλ..  88
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σσεελλ..  33
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ΠΠααππαασσττρράάττοοςς::  
Διοικητικό κέντρο της PMI

η Ελλάδα για 12 χώρες της
ΝΑ Ευρώπης

σσεελλ..  55

σσεελλ..  77
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: Αστατος καιρός με  σποραδικές καταιγίδες 

Θερμοκρασία: Από 9  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, 

Θέμις, Θέμιδα, Ιουλία, Ιουλιαν ή, Ιούλιος 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

,2102448143

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η ανάπτυξη του επιχειρείν και η δημιουργία  
Βιομηχανικού Πάρκου στο επίκεντρο της συνάντησης

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ασπροπύρ-
γου ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος
Μελετίου. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της στε-
νής και αποδοτικής, για το Δήμο Ασπροπύργου,
συνεργασίας σε θέματα ανάπτυξης του επιχειρείν
στο Θριάσιο Πεδίο και όχι μόνο. 

Στην προσφώνησή του ο Δήμαρχος, κ. Μελετίου
ευχαρίστησε τον Υπουργό γιατί ανταποκρίθηκε
άμεσα και εξέτασε  με προσοχή τα αιτήματα του
Δήμου, και ιδιαίτερα τα θέματα της ΒΙΠΑΝΟΤ, και
προχώρησε τόσο σε νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο
και στην προετοιμασία έκδοσης ΚΥΑ. Ενέργειες,
που ανοίγουν νέα προοπτική για τη δημιουργία
Βιομηχανικού Πάρκου στον Ασπρόπυργο. Ενέρ-
γειες, που ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα,
αυξάνουν το παραγόμενο προϊόν και κυρίως
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην
πολύχρονη συνεργασία του με τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου και στο
γεγονός ότι υπάρχουν απτά αποτελέσματα από τη
συνεργασία αυτή για τον Ασπρόπυργο. Τόνισε
χαρακτηριστικά… «Εμείς οι Υπουργοί δεν τα
γνωρίζουμε όλα, για αυτό άκουσα με προσοχή
τόσο εσάς κ. Δήμαρχε όσο και τα μέλη του Δ.Σ. της
ΒΙΠΑΝΟΤ και εργάστηκα μαζί με τους συνεργάτες
μου για την αμεσότητα των ενεργειών του Υπουρ-
γείου. Αυτό έγινε, γιατί ως δημόσια πρόσωπα,
όπως και εσείς κ. Δήμαρχε, μετουσιώνουμε την
εμπιστοσύνη των πολιτών, με λύσεις για τα προβ-
λήματα τους, με λύσεις για την ανάπτυξη και την
οικονομική ευμάρεια.

Από ένα τέτοιο γεγονός ήρθα σήμερα στον
Ασπρόπυργο, από τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας,
όπου είδα το σχέδιο λειτουργίας να ξεκινά και το
χαμόγελο των εργαζόμενων που πληρώθηκαν
μετά από χρόνια.»

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ελευσίνας η δωρεά της εταιρείας
«Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη
ΑΕΕΣ», που αφορά στην ανάπλαση της πλα-
τείας, που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω πλατεία βρίσκε-
ται στο Ο.Τ.2, μεταξύ των οδών Νικολαΐδου-
Κανελλοπούλου-Παγκάλου-Ίωνος Δραγούμη.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
και προϋπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομ-
μύριο ευρώ.

Το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων και εντάσσεται στον
συνολικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής
για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
και της συνολικής περιβαλλοντικής ανασυγκρ-
ότησης της υφιστάμενης σήμερα μορφής της

παραλίας, για την βελτίωση της αναπτυξιακής
δυναμικής της περιοχής παρέμβασης αλλά και
ευρύτερα της γεωγραφικής περιοχής της Ελευ-
σίνας.

Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει την αναβάθμι-
ση και ενίσχυση του αστικού πρασίνου, μέσω
φυτεύσεων, νέες επιφάνειες πεζοδρομίων, πεζό-
δρομων, ανοιχτών χώρων και άλλων επιφα-
νειών, κατάλληλες και για την προσβασιμότητα
των ΑΜΕΑ, λαμπτήρες led, αστικό εξοπλισμό
κ.ο.κ.

Το έργο εκτός από αισθητική αναβάθμιση, θα
μεταμορφώσει την περιοχή σε ένα σύγχρονο
πόλο πρασίνου, αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Μία ακόμη θετική είδηση
έρχεται να προστεθεί στην προσπάθειά μας για
αναβάθμιση κάθε γειτονιάς του Δήμου. 

Την έγκριση της μελέτης εφαρμογής (αρχι-
τεκτονικών, στατικών & Η/Μ εγκαταστά-
σεων) και των τευχών δημοπράτησης του

έργου: «Κατασκευή νέου Κτιρίου Διοίκησης στο
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ», συνολι-
κού προϋπολογισμού 2.973.052 ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων για τα
έργα επιβαρύνσεων, υπέγραψε μέσω σχετικής
απόφασης η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα
Ασημίνα Γκάγκα.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, ανέφερε:«Η συνολικότερη αναβάθμιση 

του Θριασίου Νοσοκομείου, του
μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος
της Δυτικής Αττικής, περνάει και μέσα
από τη βελτίωση των υλικοτεχνικών
του υποδομών.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας
να εγκρίνει την κατασκευή νέου διοικ-
ητικού κτιρίου για να καλυφθούν οι
αυξανόμενες ανάγκες του Νοσοκο-
μείου, έρχεται ως επιβεβαίωση της δια-
ρκούς στήριξης της Κυβέρνησης τόσο
στον τομέα της δημόσιας υγείας, όσο
και στους πολίτες της Δυτικής Αττικής».

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Μέσω δωρεάς η ανάπλαση 
της Πλατείας στο Παραλιακό Μέτωπο

Κατασκευή νέου διοικητικού κτιρίου 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Γιώργος Κώτσηρας: 
Στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες της Δυτικής

Αττικής με βελτίωση των υποδομών και κάλυψη των
αυξανόμενων αναγκών του Νοσοκομείου  

Δ. Μεγαρέων: 
Προσοχή! 

Επιτήδειοι ζητούν δώρο 
Χριστουγέννων από τους

πολίτες προφασιζόμενοι ότι
είναι εργάτες του Δήμου

Την  προσοχή των  πολιτών  εφιστά αν α-
κοίν ωση του Δήμου Μεγαρέων  η οποία γν ω-
στοποιεί:

Έχει παρατηρηθεί, ότι κάποιοι επιτήδειοι
φορών τας γιλέκα του Δήμου γυρίζουν  στις γει-
τον ιές του Δήμου Μεγαρέων  πρωί και απόγε-
υμα και ζητούν  δώρο Χριστουγέν ν ων  από
τους πολίτες, προφασιζόμεν οι ότι είν αι εργά-
τες του Δήμου.

Γν ωστοποιείται ότι οι ως άν ω αν αφερόμεν οι
δεν  έχουν  καμία σχέση με το Δήμο και πρέπει
οι πολίτες ν α είν αι προσεκτικοί και ν α μην
παρασυρθούν  από αυτούς τους επιτήδειους.

Συνεχίζεται στη σελ. 4



Η ανάπλαση της πλατείας στο παραλιακό μέτωπο, όχι μόνο θα βελτιώσει
την εικόνα της παραλίας μας αλλά θα δώσει νέα πνοή στην επισκεψιμότ-
ητα, με την ενίσχυση του πρασίνου, τη δημιουργία χώρων αναψυχής και
του σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. 

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στο πλαίσιο του έργου αυτού
καταφέραμε να λάβουμε μία τόσο μεγάλη δωρεά επ’ ωφελεία της πόλης και
των κατοίκων της. Για εμάς, μοναδικός και απόλυτος στόχος είναι η πρόο-
δος και αναβάθμιση του Δήμου και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα
συνεχίσουμε να απαντάμε με ουσιαστικά έργα απέναντι σε κάθε συντονι-
σμένη προσπάθεια εκμηδενισμού».

4-θριάσιο Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 

συνεχίζεται από τη σελ. 3

Τα µεσάνυχτα της
Τετάρτης 21 ∆εκεµ-
βρίου, στις 23:48 ώρα
Ελλάδας, ο Ήλιος θα
βρεθεί στο χειµερινό
ηλιοστάσιο, έτσι θα ξεκι-
νήσει και τυπικά ο
φετινός χειµώνας στην
Ελλάδα και γενικότερα
στο βόρειο ηµισφαίριο.
Για µια ακόµη φορά το
χειµερινό ηλιοστάσιο θα
συµπέσει σχεδόν µε την
κορύφωση της τελευ-
ταίας βροχής διαττόντων
του έτους, των Αρκτίδων.

Η νύχτα του ηλιο-
στασίου, η πρώτη του
χειµώνα, καθώς και οι
αµέσως επόµενες θα
είναι οι µεγαλύτερες του
έτους σε διάρκεια.
Αντίστροφα, στο νότιο
ηµισφαίριο θα αρχίσει το
καλοκαίρι, µε τη διάρ-
κεια της µέρας να
βρίσκεται στο αποκορύφ-
ωµά της.

Όταν ο Ήλιος περάσει
το χειµερινό ηλιοστάσιο,
αρχίζει και πάλι να ανε-
βαίνει όλο και πιο ψηλά
στον ουρανό, µε αποτέλε-
σµα η ηµέρα να κερδίζει
ξανά το χαµένο «έδαφος»,
εωσότου στην εαρινή
ισηµερία το φως και το
σκοτάδι έχουν πάλι
σχεδόν ίση διάρκεια.

Το χειµερινό ηλιοστά-
σιο δεν «πέφτει» πάντα
την ίδια ηµεροµηνία,
αλλά κυµαίνεται µεταξύ
της 20ής και της 23ης
∆εκεµβρίου, µε πιο πιθα-
νές ηµεροµηνίες την 21η
και την 22α. Οι ηµερολο-
γιακές αυτές διακυµάν-
σεις οφείλονται στο Γρη-
γοριανό Ηµερολόγιο.

Το χειµερινό ηλιοστά-
σιο δεν συµβαίνει πια
στις 25 ∆εκεµβρίου,
όπως στην εποχή του
Χριστού, αλλά λίγο
νωρίτερα, επειδή έχει
αντικατασταθεί το
παλαιότερο Ιουλιανό
Ηµερολόγιο, που είχε
εισάγει ο Ιούλιος Καίσαρ
από το 44 π.Χ. και το
οποίο είχε θεσπίσει το
χειµερινό ηλιοστάσιο
στις 25 ∆εκεµβρίου,
αλλά έχανε µία ηµέρα
κάθε 128 χρόνια. Το
1582, ο Πάπας Γρηγόρ-
ιος ΙΓ’ εισήγαγε ένα νέο
ηµερολόγιο, που πήρε το
όνοµά του (Γρηγοριανό)
και το οποίο χάνει µόνο
µία ηµέρα στα 4.000 χρό-
νια.

Ο Ήλιος λατρεύτηκε
από τους αρχαίους σαν
θεός και σχεδόν όλοι οι
αρχαίοι λαοί καθιέρωσαν
προς τιµή του διάφορες
γιορτές, από τους Σκαν-
διναβούς και Ιρανούς
έως τους Μάγια και τους
Ίνκας. Σχεδόν παντού, οι
µεγαλύτερες γιορτές
γίνονταν κατά την
εποχή του χειµερινού
ηλιοστασίου, που εθεωρ-
είτο η γιορτή της γέν-
νησης του Ήλιου, που
σηµατοδοτούσε και την
έναρξη του νέου έτους.
Προϊστορικά µνηµεία
όπως το Στόουνχεντζ στη
Βρετανία πιστεύεται ότι
σχετίζονταν µε την
καταγραφή των κινή-
σεων του Ήλιου στον
ουρανό.

Κεντρική σηµασία για
τους Ρωµαίους είχε η

γιορτή του «αήττητου
Ηλίου» στις 25 ∆εκεµ-
βρίου, όταν εορταζόταν
ότι ο Ήλιος άρχιζε και
πάλι να ανεβαίνει στον
ουρανό και έτσι να
µεγαλώνουν οι ηµέρες. 

Οι πρώτοι χριστιανοί
στη Ρώµη, οι οποίοι
κατέφευγαν κρυφά στις
κατακόµβες τους, αποφά-
σισαν να γιορτάζουν τη
γέννηση του Χριστού
την ίδια ηµεροµηνία,
στις 25 ∆εκεµβρίου, όταν
οι Ρωµαίοι ασχολούνταν
µε τις δικές τους γιορτές
των Σατουρναλίων.

Αρκτίδες

Τα βράδια της 21ης
και της 22ας ∆εκεµβρίου
θα κορυφωθεί και η σχε-
τικά µικρή βροχή διατ-
τόντων αστέρων Αρκ-
τίδων, που είναι τα
τελευταία «πεφταστέρια»
του έτους. 

Οι Αρκτίδες, που
συµβαίνουν µεταξύ 17-
25 ∆εκεµβρίου και παρά-
γουν πέντε έως δέκα
µετέωρα την ώρα,
προέρχονται από τη
σκόνη που άφησε πίσω
του ο κοµήτης Τατλ, ο
οποίος ανακαλύφθηκε
για πρώτη φορά το 1790.

Οι διάττοντες φαίνε-
ται να έρχονται από την
κατεύθυνση του αστερι-
σµού της Μικρής ‘Αρκ-
του, εξ ου και το όνοµα
τους. Επειδή θα ακολο-
υθήσει Νέα Σελήνη στις
23 ∆εκεµβρίου, ο ουρ-
ανός θα είναι αρκετά
σκοτεινός για καλή παρ-
ατήρηση.

ΞΞεεκκιιννάά  εεππίίσσηηµµαα  οο  χχεειιµµώώννααςς  µµεε  ττηη
µµεεγγααλλύύττεερρηη  ννύύχχτταα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ
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Σαν Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
η γιορτή των Παιδικών

Σταθμών Ζεφυρίου 

Μια γιορτή σα Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι που
ενθουσίασε τα παιδιά και εντυπωσίασε τους
γονείς, διοργάνωσαν οι Παιδικοί Σταθμοί Ζεφ-

υρίου, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2022.
Για λίγες ώρες, το απόγευμα της Δευτέρας, το κλειστό
Γυμναστήριο του Λυκείου Ζεφυρίου, που φιλοξένησε τη
γιορτή, μετατράπηκε σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο
χωριό, με τον Άγιο Βασίλη και άλλες χριστουγεννιάτικες
μεγαλοφιγούρες να σκορπίζουν χαρά και γλυκά σε μικρούς
και μεγάλους.
Μία φαντασμαγορική γιορτή υποσχέθηκε στο χαιρετισμό
του ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου, Γιώρ-
γος Κούρκουλος, και για άλλη μια φορά το πέτυχε. “Θέλο-
υμε να διασκεδάσουν τα παιδιά, να νιώσουν το Χριστου-
γεννιάτικο πνεύμα, γιατί αξίζουν τα πάντα”, υπογράμμισε ο
Γιώργος Κούρκουλος και διαβεβαίωσε ότι θα ακολουθή-
σουν και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της
χρονιάς.
Ο Γιώργος Κούρκουλος ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού για την εμπιστοσύνη που έχει
δείξει στο πρόσωπο του όλα αυτά τα χρόνια και διαβε-
βαίωσε ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. “Είμαι περήφα-
νος για το έργο που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή και
στην προσχολική αγωγή και στην εκπαίδευση, και έτσι θα
συνεχίσουμε” υπογράμμισε ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου, αναφερόμενος στις άρτιες υποδομές
και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουν οι
Παιδικοί Σταθμοί Ζεφυρίου. 
Δήλωσε επίσης περήφανος που οχτώ χρόνια δεν έχει
μείνει κανένα παιδί έξω από τους Παιδικούς Σταθμούς και
ευχαρίστησε τις παιδαγωγούς και τους υπόλοιπους
εργαζόμενους για την άψογη συνεργασία, “γιατί το έργο
που έχει επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα συλλογικής προ-
σπάθειας”. 
Τη διαβεβαίωση ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από
την προηγούμενη, παρείχε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, τονίζοντας ότι  “αυτά που θεωρούμε στο Δήμο
μας αυτονόητα, σε άλλους Δήμους θεωρούνται αδιανόη-
τα”, όπως ότι “στο Δήμο Φυλής δεν υπάρχει περίπτωση
παιδί να μείνει έξω από τους Παιδικούς Σταθμούς ή να μην
περάσει καλά μέσα σε αυτούς”, τόνισε ο Δήμαρχος.
Η εντυπωσιακή γιορτή ξεκίνησε με το στόλισμα του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου επί σκηνής, από τα παιδιά του Β’
Παιδικού Σταθμού και το μεγάλο τμήμα του Βρεφικού Σταθ-
μού,  τα οποία τραγουδούσαν τα “Τρίγωνα κάλαντα”. Στη
συνέχεια παρουσιάστηκε από τα παιδιά, με τη βοήθεια των
ηθοποιών από τις “Μορφές Έκφρασης”, ένα διαδραστικό
θεατρικό με τίτλο “Καλικαντζαροδιαβολιές”, το οποίο μετέφ-
ερε το κοινό στον κόσμο των χριστουγεννιάτικων ξωτικών
και της λαϊκής μας παράδοσης.
Ακολούθως, τα παιδιά του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού
παρουσίασαν χριστουγεννιάτικα μουσικοκινητικά δρώμε-
να, ενώ η γιορτή ολοκληρώθηκε με δώρα που μοίρασε σε
όλα τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών ο Άγιος Βασίλης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής, οι μικροί φίλοι γεύτηκαν
λιχουδιές από τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια που είχαν
στηθεί στον χώρο, και φωτογραφήθηκαν με τον Άγιο
Βασίλη, την γυναίκα του Άγιου Βασίλη και τις υπόλοιπες
χριστουγεννιάτικες μεγαλοφιγούρες, ενώ ένα ποτήρι ζεστό
κρασί περίμενε και τους μεγάλους φίλους της εκδήλωσης. 
Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και ο
Γιώργος Κούρκουλος τίμησαν την εργαζόμενη των Παι-
δικών Σταθμών Ζωή Αρβανιτογιάννη που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας

Αθρόα η συμμετοχή του κόσμου στα εγκαίνια των 
γραφείων της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αττικής

αλλά και της Τοπικής Οργάνωσης Ασπροπύργου

Π
αρουσία του Γραμματέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. –
ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέα Σπυρόπουλου πραγμα-
τοποιήθηκαν στον Ασπρόπυργο τα

εγκαίνια των γραφείων της Νομαρχιακής Επιτρ-
οπής Δυτικής Αττικής αλλά και της Τοπικής
Οργάνωσης Ασπροπύργου. 

Πλήθος κόσμου, παρευρέθηκε τόσο στην τελε-
τή των εγκαινίων, όσο και στην πολιτική εκδή-
λωση που ακολούθησε στο Πνευματικό Κέντρο
Ασπροπύργου με κεντρικό ομιλητή τον Ανδρέα
Σπυρόπουλο.

Τον κ. Σπυρόπουλο
καλωσόρισε και προλό-
γισε ο Γραμματέας της
Ν.Ε. Δυτικής Αττικής
Αγαθάγγελος Σερέπας,
γνωστοποιώντας ότι τα
μέλη της Νομαρχιακής
Επιτροπής σε συνερ-
γασία με τις Τοπικές
Οργανώσεις της περ-
ιοχής έχουν ξεκινήσει
δυναμικά τον αγώνα,
ώστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να
βρεθεί ξανά στο προσ-
κήνιο και  στην
πολύπαθη Δυτική Αττι-
κή. 

Στην ομιλία του ο
Γραμματέας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.
Ανδρέας Σπυρόπουλος
σχολίασε την τρέχουσα
πολιτική επικαιρότητα,
ενώ μεταξύ άλλων  ανα-
φερόμενος  στην αθρόα
συμμετοχή του κόσμου
στην εκδήλωση , τόνισε
ότι οι πολίτες της Δυτι-
κής Αττικής έστειλαν ένα
ηχηρό μήνυμα δημοκρα-
τικής ανατροπής και
αλλαγής των πολιτικών
συσχετισμών.

Τα εγκαίνια αλλά και
την πολιτική εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους όλα τα μέλη της Ν.Ε. Δυτικής Αττικής,
οι  Γραμματείς και  τα μέλη των Τοπικών
Οργανώσεων, τα μέλη της Κ.Π.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ΚΙΝ.ΑΛ. στην Δυτική Αττική, η βουλευτής Νάν-
τια Γιαννακοπούλου, τα κομματικά στελέχη
Μάρα Κουκουδάκη, Αναστασία Χατζηδάκη,
Μανώλης Χριστοδουλάκης , Παύλος Χρηστίδης
και απλοί πολίτες, φίλοι και μέλη του κόμματος
απ’ όλους του Δήμους της Δυτικής Αττικής. 
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ΔΔ..  ΙΙλλίίοουυ::  ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  κκααττοοιικκιιώώνν  
γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΣΣττέέγγαασσηη  γγιιαα  όόλλοουυςς»»    

Σ
το πλαίσιο του προγράμματος
«Στέγαση για όλους», το
οποίο υλοποιείται  από τη

σύμπραξη του Δήμου Ιλίου, με τους
Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, Πετρούπολης και  της

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», αναζητούνται
κατοικίες, οι  οποίες δύνανται να
μισθωθούν για τις ανάγκες των αστέ-
γων. 

Το σύν ολο του κόστους των
εν οικίων  θα καλυφθεί μέσω του
προγράμματος με χρον ική διάρ-
κεια έως και δύο έτη.

Το Πρόγραμμα «Στέγαση για
όλους» χρηματοδοτείται  από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και  από τον
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομά-
των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και απευθύνεται σε ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
διάθεση κατοικίας προς ενοικίαση
μπορεί να γίνει και στον παρακάτω
σ ύ ν δ ε σ μ ο :
https://forms.gle/DqyoVKCL1GC3D
ddRA

Στοιχεία επικοινωνίας:

Θεοχάρη Χριστίνα, Επιστημονικά
Υπεύθυνη Προγράμματος, Κοινωνι-
κή Λειτουργός, Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ,
τηλ.: 6942010460, ηλεκτρονική
Διεύθυνση: edra@gmail.com

Αποστολακοπούλου Αναστασία,
Κοινωνική Λειτουργός, Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
ΕΔΡΑ, Τηλέφωνο: 6936784729,
ηλεκτρονική διεύθυνση:
apst@gmail.com

Αθανασία Μπέλλου, Κοινωνική
Υπηρεσία Δήμου Ιλίου τηλ. 213
2030029, εργάσιμες ημέρες, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 –
15:00, ηλεκτρονική διεύθυνση:
abellou@ilion.gr

Η κοινωνική ευαισθησία για την
ανεύρεση κατοικιών για τους αστέγο-
υς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία του προγράμματος με
σκοπό την άμβλυνση των φαινομέ-
νων κοινωνικού αποκλεισμού, για
αυτό ευελπιστούμε στη θετική
ανταπόκριση.

H
ΓΣΕΕ και το Κέντρο
Πληροφόρησης Εργαζομένων
& Ανέργων της

Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ)
ενημερώνει τους-τις εργαζόμενους-
ες του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο
αμοιβής των αργιών  των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.

ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ

Οι εορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες
προβλέπονται ως ημέρες
υποχρεωτικής αργίας από το
νόμο[1]  είναι οι εξής: η  25η
Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), η 26η
Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των
Χριστουγέννων), η 1η Ιανουαρίου
(Πρωτοχρονιά) και η 6 η Ιανουαρίου
(εορτή των Θεοφανίων).
Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας
απαγορεύεται η απασχόληση των
εργαζομένων και η λειτουργία των
επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες
που νόμιμα λειτουργούν κατά τις
Κυριακές και τις γιορτές.
Οι υποχρεωτικές αργίες της 25ης
Δεκεμβρίου 2022 και της 1ης
Ιανουαρίου 2023, που συμπίπτουν

φέτος με ημέρα Κυριακή, δεν
μετατίθενται σε άλλη ημέρα. 
Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός
ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης
(ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής
αργίας.
Δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια
άδεια με αποδοχές οι ημέρες
υποχρεωτικής αργίας.

ΑΜΟΙΒΗ ΗΜΕΡΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις που δεν
λειτουργούν κατά τις Κυριακές και
τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας,
καταβάλλεται χωρίς κάποια
προσαύξηση το σύνηθες
ημερομίσθιο σε όσους-ες
αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε
όσους-ες αμείβονται με μισθό, δεν
οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν
του μηνιαίου μισθού τους.
Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν
νόμιμα  οι εργαζόμενοι-ες που θα
απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το
σύνηθες καταβαλλόμενο
ημερομίσθιό τους και προσαύξηση
75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο
ωρομίσθιό τους για όσες ώρες
απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι
εργαζόμενοι-ες αμείβονται με
μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις
που αργούν κατά τις Κυριακές και
ημέρες αργίας και εκτάκτως
λειτουργούν σε ημέρα
υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το
1/25 του συνήθως καταβαλλομένου
μισθού τους και επιπλέον
προσαύξηση 75% επί του νόμιμου
ωρομισθίου για όσες ώρες
απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις
που λειτουργούν νόμιμα κατά τις
Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο
αργίες, οφείλεται μόνον
προσαύξηση 75%, που
υπολογίζεται επί του νομίμου
ωρομισθίου τους για όσες ώρες
απασχοληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι για την εργασία
άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή
υπάρχει υποχρέωση χορήγησης
αναπληρωματικής εβδομαδιαίας
ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24
ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της
αμέσως επόμενης εβδομάδας.
Σε περίπτωση που ισχύουν
ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ,

Κανονισμό Εργασίας,
επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως
προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής
για την εργασία σε ημέρα
υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής,
αυτοί υπερισχύουν.
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως
τις 21 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση που το Δώρο
Χριστουγέννων δεν καταβληθεί
έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα
σωματεία μπορούν και πρέπει να
προσφύγουν στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας
προκειμένου να συνταχθεί
μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια
αναφορά διαβιβάζεται στον
Εισαγγελέα για την άσκηση
ατομικής δίωξης σε βάρος του
εργοδότη ενώ παράλληλα
διαβιβάζεται και στο οικείο
αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της
αυτόφωρης διαδικασίας. 

Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα
σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να
υποβάλουν μήνυση απευθείας στο
αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να

ζητήσουν την εφαρμογή της
αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια
αναφορά θα πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία της
επιχείρησης και τα στοιχεία
κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό
είναι δυνατό, 

δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτο
φώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.
Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής

του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα
στην τασσόμενη προθεσμία, οι
Επιθεωρητές Εργασίας έχουν
υποχρέωση να επεμβαίνουν
άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και
να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα,
για την άσκηση της διαδικασίας του
αυτοφώρου και την επιβολή των
σχετικών κυρώσεων.
Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να
προβαίνουν σε επώνυμες ή
ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία

Πώς αμείβονται οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για
την έξοδο των Χριστουγέννων

Έ
κτακτα μέτρα λαμβάν ει η Τροχ αία για την  εορ-
ταστική περίοδο των  Χριστουγέν ν ων , της
Πρωτοχ ρον ιάς και των  Θεοφαν είων  μεταξύ

των  οποίων  είν αι και η απαγόρευση κυκλοφορίας
φορτηγών  μέγιστου επιτρεπόμεν ου βάρους άν ω των
3,5 τόν ων .

Η Ελλην ική Αστυν ομία, εν όψει των  εορτών  των  Χρι-
στουγέν ν ων , της Πρωτοχ ρον ιάς και των  Θεοφα-
ν είων , έχ ει εκπον ήσει σχ έδιο τροχ ον ομικών  δρά-
σεων  σε όλο το οδικό δίκτυο της χ ώρας, με σκοπό

την  ασφαλή μετακίν ηση των  πολιτών  και την  πρόλ-
ηψη τροχ αίων  ατυχ ημάτων .

Ο σχ εδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμν α της
Διεύθυν σης Τροχ αίας Αστυν όμευσης του Αρχ ηγείου
της Ελλην ικής Αστυν ομίας και περιλαμβάν ει τις βασι-
κές κατευθύν σεις για την  αν άπτυξη των  μέτρων  σε
όλο το οδικό δίκτυο της χ ώρας, καθώς και τις επιμέρ-
ους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και
τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συν θήκες που επικρα-
τούν , αν ά ευρύτερη περιοχ ή ή περιφέρεια.

Τα μέτρα θα αν απτυχ θούν  σταδιακά από 23 Δεκεμ-
βρίου 2022 έως 8 Ιαν ουαρίου 2023, εν ώ θα κλιμακωθ-
ούν  – κορυφωθούν  τις ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου
των  οχ ημάτων , από και προς τα μεγάλα αστικά κέν -
τρα.
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Παπαστράτος: 
Διοικητικό κέντρο της
PMI η Ελλάδα για 12

χώρες της ΝΑ
Ευρώπης

Σ
ε διοικητικό κέν τρο των  λειτουρ-
γιών  της Philip Morris
International (PMI) για τη Νοτιο-

αν ατολική Ευρώπη μετεξελίσσεται η
εταιρεία Παπαστράτος.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση,
επικεφαλής αν αλαμβάν ει ο Χρήστος
Χαρπαν τίδης, ως αν τιπρόεδρος
Ευρώπης, με τομέα ευθύν ης τις 12
χ ώρες της Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης
και έδρα την  Ελλάδα.

Η ξεχ ωριστή πορεία του μετασχ ημα-
τισμού-πρότυπο της εταιρείας ξεκίν ησε
το 2015 με 3 χ ώρες ευθύν ης,
συν εχ ίστηκε με 5 και από το 2018 με
7. Το 2023, ο Χρήστος Χαρπαν τίδης θα
ηγείται του διοικητικού κέν τρου των
12χ ωρών  και, συγκεκριμέν α, των  Ελλά-
δα, Βουλγαρία, Ρουμαν ία, Κύπρο,
Μάλτα, Κροατία, Σλοβεν ία, Σερβία,
Βοσν ία-Ερζεγοβίν η, Βόρεια Μακεδον ία,
Αλβαν ία, Μαυροβούν ιο.

Το επιχ ειρηματικό αποτύπωμα για τη
ν έα εποχ ή της Παπαστράτος μεταφρά-
ζεται σε κύκλο εργασιών  που ξεπερν ά
τα 5 δισ. δολ., 3 εργοστάσια και περισ-
σότερους από 4.000 εργαζομέν ους.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες
και δυν αμικά αν απτυσσόμεν ες περ-
ιοχ ές δραστηριότητας της PMI, στην
οποία λειτουργούν  2 από τα 3 εργο-
στάσια παραγωγής θερμαιν όμεν ων
ράβδων  καπν ού στην  Ευρώπη.

Οι οργαν ωτικές αλλαγές συν δέον ται
άρρηκτα με την  πορεία της Παπαστρά-
τος προς μία Ελλάδα χ ωρίς τσιγάρο.

Με πρακτικές βιώσιμης εταιρικής αν ά-
πτυξης και έμφαση στους αν θρώπους
της, η εταιρεία προχ ώρησε, τα τελευ-
ταία 6 χ ρόν ια, σε συν εχ είς επεν δύσεις
στη χ ώρα, οι οποίες ξεπέρασαν  τα 550
εκατομμύρια ευρώ, εν ίσχ υσαν  την
παραγωγική δυν ατότητα του εργο-
στασίου της κατά 50%, από 20 δισ.
θερμαιν όμεν ες ράβδους καπν ού σε 30
δισ., από τα οποία πλέον  του 80%
προς εξαγωγή.

Διευθύν ων  σύμβουλος της Παπα-
στράτος αν αλαμβάν ει, το 2023, ο Γιώρ-
γος Μαργών ης, με χ ώρες ευθύν ης τις
Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Από το
2001 όπου εν τάχ θηκε στο δυν αμικό
της Παπαστράτος μέχ ρι σήμερα, έχ ει,
μεταξύ άλλων , ηγηθεί των  εμπορικών
λειτουργιών  της εταιρείαςκαι έχ ει διατε-
λέσει επικεφαλής του τμήματος στρατ-
ηγικής πωλήσεων  στην  Ελβετία και
γεν ικός διευθυν τής της Βουλγαρίας για
την  PMI.

Ο πρόεδρος και διευθύν ων  σύμβου-
λος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρ-
παν τίδης δήλωσε: «Η Παπαστράτος
κεφαλαιοποιεί τη συν εχ ή και συν επή
διαδρομή της προς το καλύτερο, με την
Ελλάδα ν α γίν εται στρατηγικός κόμβος
στη δημιουργία εν ός κόσμου χ ωρίς τσι-
γάρο. 

Η απόφαση της Philip Morris
International ν α επιλέξει τη χ ώρα μας
ως Διοικητικό Κέν τρο όλων  των  χ ωρών
Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης αποδεικν ύει
για μία ακόμα φορά ότι ο επιχ ειρημα-
τικός μετασχ ηματισμός μας εξελίσσεται
προς τη σωστή κατεύθυν ση. Χάρη στη
βαθιά σχ έση εμπιστοσύν ης που έχ ο-
υμε δημιουργήσει με τους αν θρώπους
μας, τους καταν αλωτές και την  κοι-
ν ων ία, επιταχ ύν ουμε τη βιώσιμη αν ά-
πτυξη του οργαν ισμού μας, με οδηγό
την  επιστήμη και όχ ημα την  τεχ ν ο-
λογία».

Εκατόν δέκα κιβώτια με μάσκες
και υγρά χαρτομάντηλα για τα
σχολεία των Αχαρνών παρέλαβε
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, ο
Δήμος Αχαρνών από την εταιρ-
εία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ, παρ-
ουσία της Αντιδημάρχου 

Παιδείας, Χριστίνας Κατσανδρή. 
Ο Δήμος Αχαρνών ευχαριστεί, γι άλλη μια

φορά, την εταιρεία ΜΕΓΑ που εδρεύει στην
πόλη μας, η οποία συμβάλλει και στηρίζει σταθ-
ερά το έργο του Δήμου μας με προϊόντα ατομι-
κής υγιεινής, καλύπτοντας τις ανάγκες που
δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των υγειο-
νομικών μέτρων προστασίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Καταθεση αναφοράς προς Υπουργούς
για παράταση οκτάμηνης κοινωφελούς

εργασίας στο Δήμο Μεγαρέων

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης
Μπούρας, κατέθεσε αν αφορά προς
τους Υπουργούς 1. Εσωτερικών  και 2.
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , με αφορμή την  με αρ. πρωτ.
22148/20-12-2022 επιστολή του
Δημάρχ ου Μεγαρέων .
Στην  εν  λόγω επιστολή, η οποία ακο-

λουθεί , ο Δήμαρχ ος αν αφέρεται στην
αν άγκη ν α δοθεί παράταση στο πρό-
γραμμα της οκτάμην ης κοιν ωφελούς
εργασίας, προκειμέν ου ν α συν εχ ίσει
ν α υπάρχ ει εύρυθμη λειτουργία στο
Δήμο.

Εκατόν δέκα κιβώτια με μάσκες και υγρά χαρτομάντηλα 
για τα σχολεία των Αχαρνών 

Mια προσφορά από την εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ
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Μεγάλες ελλείψεις σε
φάρμακα - Ανάρπαστα τα

αντιβιοτικά

Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα έχουν τα φαρμα-
κεία, με τα αντιβιοτικά να γίνονται πλέον ανάρπα-
στα λόγω της έξαρσης των ιώσεων τόσο σε παι-
διά, όσο και σε ενήλικες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του
OPEN, εκτός από τα αντιβιοτικά, μεγάλες
ελλείψεις υπάρχουν επίσης στα φάρμακα για την
καρδιά, για το αναπνευστικό, για τον σακχαρώδη
διαβήτη και για την υποβοηθούμενη αναπαραγω-
γή.

«Αυτές τις μέρες καταγράφουμε υψηλή νοσηρ-
ότητα, ιδίως στους παιδιατρικούς πληθυσμούς
έχουμε πολλά περιστατικά ιώσεων του αναπνευ-
στικού, περισσότερα από όσα έχουμε δει τα
τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την έλλειψη
των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται από
τους παιδίατρους», ανέφερε το πρωί της Τρίτης
(20/12) στο OPEN ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος
Κακονίκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουμε έλλειψη σε βασι-
κά αντιβιοτικά, σε σημαντικά αναπνευστικά, σε
φάρμακα για τον σακχαρώδη διαβήτη και για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έχουμε
ελλείψεις σε βασικά αντιπυρετικά».

Υπενθυμίζεται ότι στις 22/11, ο κ. Πλεύρης είχε
δώσει εντολή στον ΕΟΦ να ελέγξει 5 πολυεθνι-
κές εταιρείες που φέρεται να εισάγουν μικρότερ-
ες ποσότητες φαρμάκων στην ελληνική επικράτεια
από όσες απαιτούνται για την κάλυψη του πληθυ-
σμού, κατόπιν καταγγελίας του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φαρμακαποθηκάριων.

Σύμφωνα με την τότε γραπτή δήλωση του υπο-
υργού Υγείας σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι
οι εν λόγω πολυεθνικές εισάγουν μικρότερες
ποσότητες φαρμάκων από όσες απαιτούνται θα
πρέπει «να επιβληθούν οι αυστηρότερες των
ποινών στις συγκεκριμένες εταιρίες. Πρέπει να
καταστεί σαφές ότι κανένας δεν θα παίζει με τη
δημόσια υγεία και τα φάρμακα των πολιτών».

Ο ΕΟΦ σε παλαιότερη εγκύκλιό του είχε δώσει
κάποιον ορισμό των ελλείψεων. Ειδικότερα, φάρ-
μακο είναι σε έλλειψη όταν ο ΕΟΦ έχει 750 έγγρ-
αφες καταγγελίες από φαρμακεία της Αττικής. Ο
Οργανισμός προβαίνει σε απαγορεύσεις εξα-
γωγών φαρμάκων σε σκευάσματα που είναι σε
έλλειψη για «την προστασία της δημόσιας
υγείας». «Με προσήλωση στο σκοπό του που
είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας
υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγω-
γής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων
αρμοδιότητάς του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην
κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων
μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε
φαρμακευτικά προϊόντα».

Σύνταγμα: Συμπλοκή 
ανηλίκων με μαχαίρι  

Τραυματίστηκε 16χρονη μαθήτρια

Δύο ανήλικα κορίτσια επιτέθηκαν με μαχαίρι σε
16χρονη στο Σύνταγμα - Η μαθήτρια τρα-
υματίστηκε στον μηρό

Ένα σοκαριστικό σκηνικό εξελίχθηκε το βράδυ
της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου, στο Σύνταγμα, όταν
δύο ανήλικες επιτέθηκαν σε μια 16χρονη μαθ-
ήτρια με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ethnos.gr, δύο
κορίτσια επιτέθηκαν σε 16χρονη στην πλατεία
Συντάγματος, τραυματίζοντάς τη με μαχαίρι στον
μηρό. Οι δύο δράστιδες είναι αδερφές και επίσης
ανήλικες.

Μετά την επίθεση η 16χρονη μαθήτρια κάλεσε
την αστυνομία και μεταφέρθηκε στο τμήμα, λέγον-
τας πως γνωρίζει τις δύο κοπέλες, δίνοντας μόνο
τα μικρά τους ονόματα. Η κοπέλα διακομίστηκε
στο ΚΑΤ, απ' όπου πήρε εξιτήριο νωρίς το πρωί
χθες.

Η 16χρονη δεν προχώρησε σε μήνυση, ενώ
μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η ακριβής αιτία
της επίθεσης και η υπόθεση διερευνάται.α

Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ: Ανακοινώθηκε Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ: Ανακοινώθηκε 
παράταση για αιτήσεις έως 22/12παράταση για αιτήσεις έως 22/12

Α
ν οικτή πρό-
κειται ν α
παραμείν ει η

πλατφόρμα για την
εφάπαξ έκτακτη
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
εν ίσχ υση των  250
ευρώ (επιταγή
ακρίβειας), από τη
Δημόσια Υπηρεσία
Α π α σ χ ό λ η σ η ς
(ΔΥΠΑ) σε μη επι-
δοτούμεν ους μακρ-
οχ ρόν ια αν έργους
που έχ ουν
συμπληρώσει 12-24
μήν ες συν εχ όμεν -
ης αν εργίας, μέχ ρι
τις 22/12.

Η πλατφόρμα θα
είν αι προσβάσιμη
με βάση το τελευ-
ταίο ψηφίο ΑΦΜ ως
εξής:

Τελευταίο ψηφίο
ΑΦΜ 5, 6, 7, 8, 9:
Τετάρτη 21/12 και
ώρα 00:01 έως
23:59.

Όλα τα ΑΦΜ: Πέμ-
πτη 22/12 και ώρα
00:01 έως 23:59.

Δικαιούχ οι είν αι οι
μακροχ ρόν ια άν ερ-
γοι που πληρούν
τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

Ήταν  εγγεγραμμέ-
ν οι στο μητρώο της
ΔΥΠΑ για διάστημα

πάν ω από 12 και
έως 24 μήν ες στις
30/11/2022.

Δεν  είν αι δικαι-
ούχ οι άλλης παρ-
οχ ής, επιδόματος,
βοηθήματος ή
εν ίσχ υσης της
ΔΥΠΑ, του Ελάχ ι-
στου Εγγυημέν ου
Εισοδήματος και
των  οικον ομικών
παροχ ών  που
χ ορηγούν ται σε
άτομα με αν απηρία
ή του επιδόματος
παιδιού.

Πληρούν  τα εισοδ-
ηματικά κριτήρια
του επιδόματος
θέρμαν σης 2021,
κατά το φορολογικό
έτος 2021, δηλαδή
έως 14.000 ευρώ για

άγαμους, 20.000
ευρώ για έγγαμους,
π ροσαυξαν όμεν ο
κατά 3.000 ευρώ για
κάθε τέκν ο ή
23.000 ευρώ για
μον ογον εϊκή οικο-
γέν εια, προσα-
υξαν όμεν ο κατά
3.000 ευρώ για κάθε
τέκν ο.

Πού ν α κάν ετε
αίτηση για το επίδο-
μα ακρίβειας

Οι δυν ητικά δικαι-
ούχ οι εισέρχ ον ται
στην  πλατφόρμα,
με τους κωδικούς
TaxisNet, στη
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
https://www.gov .gr/
ipires ies /ergas ia-
kai-asphalise/aner-
g i a / e k t a k t e -

o i k o n o m i k e -
e n i s k h u s e - s e -
makrokhronia-aner-
gous(ΕΔΩ).

Καταχ ωρούν  ή
επικαιροποιούν  τα
στοιχ εία τραπεζι-
κού λογαριασμού
(IBAN) για την
καταβολή της
εν ίσχ υσης, καθώς
και την  οικογεν εια-
κή κατάσταση.

Η ΔΥΠΑ ελέγχ ει
την  πλήρωση των
π ροϋπ οθέσ εων ,
μέσω διασταύρωσης
με τα στοιχ εία
αρμόδιων  φορέων
(ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ,
ΓΓΠΣΔΔ).

Η καταβολή της
εν ίσχ υσης γίν εται
αυτόματα στους

λογαριασμούς των
δικαιούχ ων , οι
οποίοι πιστών ον ται
εν τός τριών  εργάσι-
μων  ημερών .

Μόν ο όσοι ήταν
μακροχ ρόν ια άν ερ-
γοι πάν ω από 12
έως 24 μήν ες στις
30/11/2022 μπορ-
ούν  ν α μπουν
στην  πλατφόρμα
και ν α
κ α τ α χ ωρ ί σ ο υ ν
ΙΒΑΝ. Σύμφων α με
την  αν ακοίν ωση,
δεν  απαιτείται η
υποβολή δικαιολογ-
ητικών  και δεν
υπάρχ ει λόγος προ-
σέλευσης στα Κέν -
τρα Προώθησης
Α π α σ χ ό λ η σ η ς
(ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.
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Στη ζωή μου έμαθα να δίνω τις μάχες μου
μέχρι το τέλος. Με το όποιο κόστος. Γιατί
πάνω απ’ όλα είναι το δίκαιο και η αλήθεια.
Και δεν χωρούν ούτε συμβιβασμοί, ούτε
υποχωρήσεις. Έτσι έμαθα, έτσι κάνω. Τη ζωή
αξίζει να τη ζεις ως περήφανος άνθρωπος. 

Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτή την ανάρτ-
ηση, να την  διαβάσετε  μέχρι το τέλος της.
Ναι είναι μεγάλη,  γιατί είναι μεγάλος και ο
αγώνας που έκανα, όπως είναι μεγάλη και η
νίκη που πέτυχα  απέναντι στις δόλιες μεθο-
δεύσεις ανήθικων ανθρώπων που δηλητηριά-
ζουν την κοινωνία,  διχάζουν τους πολίτες,
στήνουν σκευωρίες. Και τα κάνουν όλα με ένα
και μοναδικό σκοπό:  Για την «καρέκλα» στο
«τραπέζι» της εξουσίας. Κι αυτή η μακροσκε-
λής ανάρτηση  είναι για εμένα ο μοναδικός
τρόπος να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας
μεταφέρω αυτό που έζησα απέναντι σε ό,τι
πιο παράλογο, σκοτεινό και βρώμικο.

Στη δική μου ζωή υπάρχει «το βρώμικο ΄18».
Τότε  ξεκίνησε η στοχοποίησή μου από τον
Παύλο Πολάκη και τον δικό του παρακρατικό
μηχανισμό,  επειδή δεν υπέκυψα στις πιέσεις
του για να καταθέσω ψεύδη και ανακρίβειες
σε βάρος του πρώην Υπουργού Υγείας Ά.
Γεωργιάδη  και του χάλασα τη «σούπα» της
παραπληροφόρησης και της εξαπάτησης που
ήθελε να σερβίρει.  

Η στοχοποίησή μου  υπήρξε αμείλικτη. Με
τοξικό μίσος,  συκοφάντησε εκδικητικά εμένα
προσωπικά αλλά και την οικογένειά μου,
επιχειρώντας αδίστακτα μέσω του παρακρα-
τικού μηχανισμού του να ποινικοποιήσει  ακόμα
και τον αέρα που αναπνέαμε. Πάντα με το
δηλητήριο στο στόμα σαν φίδι και με σταθερό
στόχο την εξόντωσή μου σε όλα τα επίπεδα.
Ηθικά, επαγγελματικά, πολιτικά, κοινωνικά.
Ακόμη και βιολογικά.  Έκτοτε ξεκίνησε ένας
τιτάνιος αγώνας για την τιμή μου, την υπόληψή
μου, τη ζωή μου. 

Με  συκοφάντησε για ψευδές «πόθεν
έσχες» : Δικαιώθηκα από την Ελληνική Δικαι-
οσύνη. 

Με συκοφάντησε και με διαπόμπευσε με τις

περιβόητες «φακές του ΚΕΕΛΠΝΟ», στήνον-
τας λαϊκά δικαστήρια με μοχλό τα δημοσιογρ-
αφικά φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ: Δικαιώθηκα
από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Συκοφάντησε  την σύζυγό μου για δήθεν
συνέργεια στο «πόθεν έσχες» μου: Δικαιωθή-
καμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Έβαλε τον «μπράβο» του,  τον περίφημο
σεκιουριτά που έπαιρνε τις παράνομες απε-
υθείας αναθέσεις των 8 εκατ. Ευρώ που
κατήγγειλα,  να με εκφοβίσει πρώτα με το
πιστόλι του και μετά με μηνύσεις.  Αθώος παν-
ηγυρικά από την Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Το πιο βρώμικο όμως από όλα, αυτό που
δεν το χωρά ανθρώπινος νους,  είναι ότι με
συκοφάντησε  και ψευδώς κατήγγειλε ότι ως
Διοικητικός Υπεύθυνος της Δομής Οροθετικών
του νυν ΕΟΔΥ, λάμβανα  παρανόμως χρήματα
στο λογαριασμό μου   που δεν δικαιολο-
γούνταν,   για την λειτουργία της. Κοινώς με
συκοφάντησε ότι  ΈΚΛΕΒΑ. Θέλει βαθιά
χαλασμένο άνθρωπο και  απύθμενο βόθρο
ψυχής να κατηγορείς κάποιον ότι κλέβει ενώ
ξέρεις εσύ ο ίδιος ότι δεν το κάνει και να στή-
νεις μακιαβελικά μια  τέτοια υπόθεση, μόνο
και μόνο για να  τον εξοντώσεις.

Με ποιο τρόπο το έκανε αυτό;  Με κατά
παραγγελία πορίσματα από τον παρακρατικό
μηχανισμό σύνταξης πορισμάτων που είχε
στήσει με την τότε Γενική Επιθεωρήτρια Δημό-
σιας Διοίκησης  Μ. Παπασπύρου και τους
“εκλεκτούς”  του ελεγκτές,  τα οποία τα
διαβίβαζαν στην Δικαιοσύνη. Από κείνη τη
στιγμή  και μέχρι την τελική απόδοση της
Δικαιοσύνης,   με ψέματα με  καθιστούσαν
ελεγχόμενο, απολογούμενο και ένοχο. Αν αυτό
δεν είναι ό,τι πιο αισχρό άθλιο και βρώμικο
τότε τι είναι;  Και το έκαναν. Γιατί η Αριστερά
είναι ικανή για όλα. Δεν έχει κανένα πολιτικό
όριο και κανένα ηθικό φραγμό. Τρέφεται από
το μίσος και την εκδίκηση, δηλητηριάζοντας τη
χώρα.  

Κλήθηκα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση
να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντας. Να
αποδείξω την πλεκτάνη, τη σκευωρία που

στήθηκε από το παρασύστημα Πολάκη και τον
ίδιο προσωπικά. Επιδόθηκα σε έναν καθημερ-
ινό αγώνα για να συγκεντρώσω το σύνολο
των στοιχείων που θα αποδείκνυαν την αθω-
ότητά μου. Και στο τέλος τα κατάφερα! Κατέθ-
εσα 12 τόμους, με  στοιχεία  300 σελίδων ο
καθένας περίπου. Κατέθεσα 3.600 σελίδες
στοιχεία και αποδεικτικό υλικό μαζί με τους
δικηγόρους μου Αλέξη Αθανασόπουλο και
Πάνο Παναγιωτόπουλου της AA Law Firm,
τους οποίους και από εδώ θέλω να ευχαριστή-
σω από τα βάθη της καρδιάς μου.  Δικαιώθηκα
από την Ελληνική Δικαιοσύνη και γι’ αυτή τη
συκοφαντία, την πιο ύπουλη και μοχθηρή.

Έβαλαν χιλιάδες προσκόμματα για  να
αποκρύψουν τα στοιχεία της δικαίωσής μου.
Διότι δεν σταματούν στο να σε συκοφαντή-
σουν. Μετά επιδιώκουν να σου στερήσουν
κάθε δυνατότητα να υπερασπιστείς τον εαυτό
σου.   Ειδικότερα:

Ο  τότε πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θ.
Ρόζενμπεργκ  κατά παράβαση όλων των
αρχών  δικαίου αρνείτο πεισματικά για πάνω
από 6 μήνες να μου  χορηγήσει τα διοικητικά
έγγραφα που ζητούσα επανειλημμένως,
εγγράφως ενώ είχα αναφαίρετο  δικαίωμα να
μου δοθούν. Τα έλαβα  τελικώς με εισαγγελι-
κή παραγγελία. Γι’ αυτή την δόλια άρνησή του
που είχε σκοπό να μου στερήσει τα στοιχεία
που απεδείκνυαν την αθωότητά μου και έτσι
να είμαι έρμαιο απέναντι στα στημένα
πορίσματα της Παπασπύρου και της ομάδας
της , η Εισαγγελία του άσκησε ποινική δίωξη
για παράβαση καθήκοντος εξαιτίας της μη
χορήγηση στοιχείων κρίσιμων για την από-
δειξη της αθωότητάς μου. Ηθικά βαριά κατ-
ηγορία! Κατηγορία που καταδεικνύει  άθλια
συμπεριφορά  και βρώμικη νοοτροπία απέ-
ναντι σε έναν πολίτη που προσπαθεί να απο-
δείξει το δίκιο και την αλήθεια. Αυτή ήταν η
πρώτη φορά ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

Και αν για τα διοικητικά έγγραφα και
στοιχεία που μου απέκρυψαν και τα οποία με
κόπο μπόρεσα και βρήκα τελικά, ακολούθη-
σαν δόλια συμπεριφορά,  για τα οικονομικά
στοιχεία και τα παραστατικά  που επίσης
είχαν κρύψει, η μεθόδευση που ακολούθησε η
Παπασπύρου και οι ελέγκτριες της ήταν το
λιγότερο πρόστυχη. 

Όλα τα απαραίτητα Οικονομικά  στοιχεία
και παραστατικά, στα οποία οι ελεγκτές της
Παπασπύρου είχαν γνώση,  πρόσβαση και
κατοχή αυτών , όχι μόνο  τα απέκρυψαν  από
εμένα αλλά και τα «εξαφάνισαν»  σε  τερά-
στιο υπόγειο δωμάτιο  της εισαγγελίας διαφθ-
οράς,  ανακατεμένα  μαζί με εκατοντάδες
χιλιάδες άλλα  άσχετα  έγγραφα του νυν
ΟΕΔΥ. 

Δεν θα τα έβρισκα ποτέ. Αλλά ο Θεός αγα-
πάει το κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοι-
κοκύρη. Κι ειδικά όταν ο κλέφτης δεν σταματά-
ει πουθενά προκειμένου να σου κλέψει κάθε
αξιοπρέπεια. Όταν λοιπόν ο Πολάκης και το
παρασύστημά του έκαναν το λάθος να κατ-
ηγορήσουν τη σύζυγό μου για τις ενημερωτι-
κές εκστρατείες του Οργανισμού,  η ίδια
απέκτησε πρόσβαση σε αυτό το  ογκώδες
αρχείο του νυν ΟΕΔΥ . Και  όχι μόνο αθωώθη-
κε η  ίδια αλλά αποκτώντας αυτή την πρόσβα-
ση βρήκαμε όλα τα οικονομικά στοιχεία και
παραστατικά που αφορούσαν στην λειτο-
υργία της Δομής που ήμουν διοικητικά υπεύθυ-
νος. Δηλαδή αν δεν είχε στοχοποιηθεί και κατ-
ηγορηθεί αδίκως η γυναίκα μου από το παρ-

ασύστημα του Πολάκη και της Παπασπύρου
εγώ δεν θα είχα γνώση και πρόσβαση ποτέ σε
αυτό το τεράστιο αρχείο που μου είχαν κρύψει
για να αποδείξω ότι τελικώς όλα τα παραστα-
τικά και οι αποδείξεις  που αφορούσαν στην
λειτουργία της Δομής υπήρχαν,  ήταν εκεί
κατατεθειμένα ως  οικονομικό αρχείο του
Οργανισμού, ελεγμένα εκατοντάδες φορές
κατά την πάροδο των 10 χρόνων λειτουργίας
της Δομής.

Ο Πολάκης έπεσε μέσα στον  λάκκο που
έσκαβε μαζί με τους υποτακτικούς του. Ο
καλός Θεός είχε βάλει το χέρι Του. Κι αποκ-
τήθηκε όχι μόνο πρόσβαση στο αρχείο αλλά
και ικανός χρόνος λόγω της πανδημίας να
γίνει η συστηματική έρευνα που ήταν απαρ-
αίτητη μέσα σε ένα χάος εγγράφων. 

Η  πανδημία ανέστειλε όλες τις στενές
νομικές προθεσμίες.   Και έτσι για  6  ολόκ-
ληρους  μήνες, η  σύζυγος μου βρισκόταν
καθημερινά σχεδόν  στο υπόγειο της Εισαγ-
γελίας Διαφθοράς. Έψαχνε ανάμεσα σε
χιλιάδες κούτες και κλασέρ τα απαραίτητα
στοιχεία για την αθώωση μου. Τα βρήκε  όλα
ένα προς ένα. Ο αγώνας ήταν τεράστιος και
ψυχοφθόρος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο σε
συνθήκες πανδημίας με μάσκα να είναι χωμέ-
νος σε ένα υπόγειο και να ψάχνει χαρτί –
χαρτί,   σελίδα-  σελίδα,  όλα τα κρυμμένα
στοιχεία. Επί 6 επιπλέον μήνες μαζί με τους
δικηγόρους μας γράφαμε και εξηγούσαμε όλα
τα στοιχεία. Άθλος!

Αποτέλεσμα ήταν να παραδώσω  12 τόμους
έγγραφων εξηγήσεων, 3.600 σελίδες ,  με την
υποβολή όλων των στοιχείων που τεκμηρίω-
ναν  τη δική μου αθωότητά μου και τη δική τους
δολιότητα. Έχοντας στη διάθεσή μου και όλο το
φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει τον
τρόπο με τον οποίο είχαν κρύψει τα στοιχεία
για να «χαθούν».  Τα κατέθεσα όλα στην
Δικαιοσύνη. Αποδείξεις για το μαρτύριο που
μπορεί να υποστεί κάθε πολίτης μέσα στο
κράτος μιας φανατικής, νοσηρής και εκδικητι-
κής Αριστεράς.  

Ναι, δικαιώθηκα. Ναι , είναι μα μεγάλη νίκη.
Αλλά δεν σταματάω. 

Θα τους πάω μέχρι τέλους.  Τίποτα απ’ όσα
έκαναν σε βάρος μου και σε βάρος της οικο-
γένειάς μου δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Όλοι
όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή την άθλια σκε-
υωρία θα λογοδοτήσουν. Όχι από εκδικητικότ-
ητα. Αλλά γιατί είναι χρέος μου απέναντι στην
Δημοκρατία. Είναι χρέος μου ως πολίτη που
συμμετέχει στα κοινά,  πολεμώντας για ιδανι-
κά και αξίες. Είναι γιατί έχω διαλέξει πλευρά
στη ζωή μου.  Είμαι με το φως της Αλήθειας.
Ακόμη κι όταν  το σκοτάδι του Ψέματος κάθεται
σε υπουργικούς θώκους και  μοιάζει
πανίσχυρο. Στο τέλος,  το φως πάντα νικάει το
σκοτάδι. Πάντα!  

Ανακοίνωση του Α’ Επιλαχόντα Βουλευτή ΝΔ Δυτικής Αττικής Σταμάτη Πουλή 
αναφορικά με τη νέα δικαίωσή του από την Ελληνική Δικαιοσύνη

Αύξηση εγγεγραμμένων ανέργωνΑύξηση εγγεγραμμένων ανέργων

κατά 12,66% μέσα σε ένα μήνακατά 12,66% μέσα σε ένα μήνα

Σε 1.061.419 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Νοέμβριο του 2022, έναντι 942.164 ατόμων τον
Οκτώβριο του 2022 (ποσοστιαία μεταβολή +12,66%) και έναντι
1.091.618 ατόμων τον Νοέμβριο του 2021 (ποσοστιαία μεταβολή
-2,77%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης
ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κρι

τήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον
Νοέμβριο του 2022, ανήλθε σε 1.055.979 άτομα. Από αυτά,
535.308 (ποσοστό 50,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της
ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 520.671 (ποσοστό 49,31%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 380.499 (ποσοστό 36,03%) και οι
γυναίκες ανήλθαν σε 675.480 (ποσοστό 63,97%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Νοέμβριο του
2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν
εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 147.113 άτομα, από τα 

οποία οι 103.335 (ποσοστό 70,24%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 43.778 (ποσοστό 29,76%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν
σε 61.104 (ποσοστό 41,54%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 86.009
(ποσοστό 58,46%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 94.735 (ποσοστό
64,40%) είναι κοινοί, 1.219 (ποσοστό 0,83%) είναι οικοδόμοι,
43.778 (ποσοστό 29,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγε-
λμάτων, 5.305 (ποσοστό 3,61%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτι-
κά), 2.032 (ποσοστό 1,38%) είναι εκπαιδευτικοί και 44 (ποσοστό
0,03%) είναι λοιποί.
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Α.Ο. Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου: Πρεμιέρα με
νίκη στην Ρόδο οι
Γυναίκες
Νικηφορα περασε απ το Ροδο για τη

πρεμιέρα του πρωταθληματος η γυναι-
κεια ομαδα του Θριάμβου Χαϊδαρίου με
σκορ 3-0 (ημιχρ 1-0) επι του Σταυρου
Καλυθιών Ροδου!Ο Θρίαμβος ηταν πολυ
καλα προετοιμασμενος περιμενοντας την
έναρξη του πρωταθλήματος και παρα την
κουραση του ταξιδιου και το ασυνηθιστο
για τις παικτριες φυσικο χορτο, εβγαλε
στο γηπεδο παθος αυτοσυγκεντρωση
και πειθαρχεια απέναντι σε εναν πολυ
καλο αντιπαλο που την περσυνη χρονια
αγωνιζοταν στη Β Εθνικη!Το παιχνιδι
ηταν γρηγορο και δυνατο σ ολη τη διαρ-
κεια του αγωνα με την Χαιδαριωτικη
ομαδα να ελεγχο με κυκλοφορια της
μπαλας αναζητώντας το γκολ και δημιο-
υργωντας συνεχως φασεις κοντα στην

εστια των αντιπάλων αλκα και εξουδετε-
ρώνοντας καθε προσπαθεια του Σταυρ-
ού που ηταν επικινδυνος και αξιολογος
αντιπαλος μεχρι τη ληξη του αγωνα και
σίγουρα θα χει πρωταγωνιστικο ρολο
στον ομιλο.Τη νικη τους αφιερωσε ολο το
Αθηναϊκό team στην ατυχη της πρωτης
αγωνιστικης Ναταλια Κουκουβε που
απουσιαζε τελικα απ την αποστολη αφού
στη προπονηση της Τριτης υπεστη καταγ-
μα στο καρπο!
Επισης για αλλη μια φορα οι αθλητριες

του Θριαμβου γυαλισαν στη κυριολεξια τα
αποδυτηρια και παρεδωσαν το χωρο
που φιλοξενηθηκαν οπως   ηταν πριν.
Σύνθεση:Σακελλαροπουλου,Στασινου,Γρ

ηγοριου,Βατιστα,Κατερινοπουλου, Φιλιπ-
παιου(82'Σταυροπουλου),Γεωργιου,Σφα-
κ ιανακη, (60'Κεσιδου),Δελη(65'Καρα-
γιαννη),Κατροση,Οικονομου(82'Προ-
κοπη).
Σκορερ:Δελη 17' ,Κατροση 64' ,Γεωρ-

γιου 78'.
Πριν την εναρξη του αγωνα η Ροδιτικη

ομαδα με τον Προεδρο Νικο Κιόττο τιμ-
ησε την προπονητρια του Θριάμβου Δεμ-
πεγιώτου Σμαράγδα για την πολυετη
προσφορα της στο ποδοσφαιρο Γυναι-
κων    με αναμνηστικα και δωρα του
συλλογου η οποια δηλωσε:"Ευχαριστω
πολυ τον Πρόεδρο του Σταυρου Καλυθ-
ιών κ.Νικο και την υπεύθυνη του σωμα-
τείου κ.Βερα ,ειναι πραγματικα σπουδαιο
και συγκινητικο να σε τιμάνε και να σε
εκτιμούν συνοδοιπόροι και αντιπαλοι
μονο 90' σ αυτο το χώρο...Το ποδοσφ-
αιρο δημιουργεί πολλους εχθρούς αλλα
και ανεκτιμητες γνωριμιες και φιλους.Το
δυσκολο δεν ειναι να πετυχεις αλλα να
χεις διάρκεια...και ο σεβασμός που εχω
ειναι αμοιβαίος γιατι ο Ισοβιος Προεδρος

του Σταυρου που κοσμεί το χωρο, εχει
καταφερει με μεγαλη προσπαθεια να
ηγείται 28 συνεχομενα χρονια σε μια
σπουδαια ομαδα αφηνοντας παρακαταθ-
ήκη το ηθος του στο χωρο για το μελλον
ολων!"
Ο Θριαμβος Χαϊδαρίου με το γενικο

αρχηγο Σιγαλο Αλεξανδρο ευχαριστει
θερμα το σωματειο της Ροδου και ιδιαιτε-
ρα τη Βερα Κιοττου για την βοηθεια και
συνεργασία της σ ολη τη διαρκεια παρα-
μονης του Θριαμβου στο νησι με τις
ευχες ολων για μια καλη προρεια με
υγεια στις αθλήτριες και ανταποδωση της
άψογης φιλοξενειας τους στο β γυρο στο
Χαϊδάρι.

Ο Πανελευσινιακός με τον Βύζα 
Μεγάρων σήμερα στις 15:00

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στις 15:00  στο δημοτικό στάδιο Κοσμάς
Παπανικολάου όπου αναμετριούνται δύο ιστορικές ομάδες στην τελευταία
αγωνιστική για το 2022 ο Πανελευσινιακός Α0 και ο Βύζας Μεγάρων στο
ντέρμπι της εμβόλιμης 7ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου.
Στα δύο στρατόπεδα  έχει σημάνει γενικός συναγερμός και το  γήπεδο ανα-
μένεται να είναι κατάμεστο.
Ο αγώνας θα καλυφτεί  σε Live Streaming μετάδοση από το InSports TV
σε περιγραφή Ανέστη Τσακίρογλου.
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Γ’ Εθνική:  
Η σημερινή
εμβόλιμη  7η
αγωνιστική

Αν ακοιν ώθηκαν  από την
ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές και οι βοηθ-
οί για τους αγών ες της εμβόλιμης
7ης αγων ιστικής σήμερα Τετάρτη
21/12/2022 στον  3ο 4ο και 5ο
όμιλο της Γ’ Εθν ικής.

3ος όμιλος:

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ: Λάμπρου, Τσαγαν ού-
Θωμόπουλος (Δυτικής Αττικής)
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: Φίτσας, Σατκλίφ-
Μιχαλάς (Κέρκυρας)
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ:
Τζόβας, Ευαγγέλου (Ηπείρου)-
Κέφης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ: Μαν δαλεν άκης (Ηρακ-
λείου), Σούζας-Τσελεπίδης (Α.
Αττικής)

ΠΟ ΦΗΚΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ:
Τσιώρης, Νούσιας (Άρτας)-Γιοβάν -
ης (Καρδίτσας)
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ:
Οικον όμου, Γαλάν ης-Σπυρόπου-
λος (Αχαΐας)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πιγγίου (Θεσπρωτίας),
Τσάν τας (Ηπείρου)-Γραμμέν ος
(Κέρκυρας)

4ος όμιλος:

ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ – ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ:
Γκαϊτατζής, Αν δρέου-Δαφερέρας
(Αθην ών )
ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΙΑΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: Ζαχαρόπουλος
(Αν ατολικής Αττικής), Καραγιάν -
ν ης (Δυτικής Αττικής)-Αλεξόπου-
λος (Αν ατολικής Αττικής)
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ – ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ:
Ζυγάς, Βλαχοδήμος-Κομκοτός
(Αιτωλοακαρν αν ίας)
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ:
Κελεκίδης, Βλατάκης-Γαλάν ης
(Αθην ών )
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ –
ΙΑΛΥΣΟΣ: Κεφιλής, Θεοδωρόπου-
λος-Κλεπετσάν ης (Κορίν θου)
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ:
Ζέστας, Σηφάκης-Αν των όπουλος
(Πειραιά)

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
Φωκάς (Αχαΐας), Μπάστας-Πλέσ-
σας (Ζακύν θου)

5ος όμιλος:

ΜΟΣΧΑΤΟ-ΜΑΡΚΟ: Νικόπουλος,
Βάτος-Μπακογιάν ν ης (Σάμου,
Άρτας-Αθην ών )
ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΟ ΠΟΡΟΥ: Τρίγκας,
Μ α υ ρ ε δ ά κ η ς - Κ ο τ σ ι φά κ η ς
(Χαν ιων )
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ: Σπήλιος, Κουρμαδιάς-
Γκουβας (Κοριν θίας, Δωδεκαν ή-

σου-Αν . Αττικής)

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΑΛΜΥΡΟΣ: Ψαρίδης,
Μαρκαν των άτος-Σερεβέτας (Αθη-
ν ων )
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΟΑΝ: Αλα-
φογιάν ν ης, Ιωάν ν ου-Νεγρης (Βοι-
ωτάις, Εύβοιας-Εύβοιας)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ:
Τσαμούρης, Ιωαν ν ίδης-Λυκομήτρ-
ος (Μεσσην ιας, Πειραιά-
Αργολίδας)
ΑΟΤ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Κουκλάκ-
ης, Βαρβαν ιτάκης-Κελαϊδης
(Χαν ίων , Ρεθύμν ου-Ρεθύμν ου)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ
ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ
Δ.Σ. ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ
Συνεδρίασε το νεοκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο
του Μανδραϊκού. Συζητήθηκε το νέο τριετές σχέ-
διο του Ομίλου και  με ομόφωνη απόφαση
ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συμβούλων και
των μελών:

Χρήστος Παπακωνσταντίνου  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Μαρία-Νικολέττα Μπούκα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Βασίλης Ασπιώτης (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Εύα Νέζη (ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Χρυσούλα Τσαντίλα (ΤΑΜΙΑΣ)
Γιάννης Καλούδας (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ)
Δημήτρης Δεμέστιχας (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ)
Ανδρέας Αποκορωνιοτάκης (ΥΠ. ΑΝΑΠΤ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)
Χρήστος Δέδες (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΟΛΕΥ)
Δημήτρης Τσάμος (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΝΙΣ)
Πολυξένη Καίσαρη (ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)
Γιάννης Καριώτης (ΕΦΟΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ)
Άρης Ρεντούμης (ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Δημήτρης Ζαφείρης (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ)
Τάσος Κουρκούτας (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ)
Γιάννης Μακρίδης (ΕΦΟΡΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ)
Λευτέρης Γαρυφαλιάς (ΕΦΟΡΟΣ Β ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ)
Αγγελική Μπουγά (ΕΦΟΡΟΣ Γ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ)
Κώστας Καρλιάμπας (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ)

Τζένη Χατζηλαμπρινού (ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)
Μιάρμπα Ίμπρο (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ
ΧΟΡΟΥ)
Μελέτης Νέζης (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΚΑΚΙ)
Αντωνία Τσάμου (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΒΟΛΕΥ)
Άννα Πανίδου (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ)
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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

Στο τέλος της επίσκεψης Υπουργός και Δήμαρχος αντάλλαξαν ευχές για
Καλά Χριστούγεννα με τους παρευρισκόμενους, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης,
κ. Νικόλαος Μελετίου του χάρισε το Λεύκωμα του Ασπρόπυργου. 

Στην συνάντηση  παρευρέθηκαν ο Πολιτευτής της Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.
κ. Σταμάτης Πουλής , το Δ.Σ. της ΒΙΠΑΝΟΤ , οι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι
Ν.Π. και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ασπροπύργου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.:81134                                         

Ημ.20/12/2022                                                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκ-
ηρύσσει πλειοδοτική, φ αν ερή
και προφ ορική δημοπρασία για
την  «Εκμίσθωση ισόγειου κυλι-
κείου » όπως αυτό περιγράφ εται
παρακάτω:

Έκταση : ισόγειο κυλικείο
48,56τμ και υπόγειο – αποθήκη
36,24τ.μ (σύν ολο 84,80 τ.μ.) 

Δυν ατότητα χρήσης υπολοίπου
χώρου συν ολικής επιφ άν ειας
91,43 τ.μ. για την  αν άπτυξη τρα-
πεζοκαθισμάτων .

Διεύθυν ση : οδός Στρ. Καραϊ-
σκάκη 138 και Επαύλεως  Χαϊ-
δάρι - ΤΚ 12461

Είδος: Ισόγειο κυλικείο εν τός
του Δημαρχιακού μεγάρου Χαϊ-
δαρίου που βρίσκεται επί της
συμβολής των  οδών  Στρ. Καρ-
αϊσκάκη 138 και Επαύλεως. 

Η μίσθωση θα είν αι τριετούς
(3) διάρκειας με δυν ατότητα
παράτασης, ύστερα από αίτηση
του μισθωτή έξι (6) μήν ες πριν
τη λήξη της σύμβασης και με
απόφ αση του Δημοτικού
Συμβουλίου. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι πρέπει ν α
εκδηλώσουν  εν διαφ έρον  εν τός
της προθεσμία των  δέκα (10)
ημερών  από την  δημοσίευση
της παρούσης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
την  ΤΕΤΑΡΤΗ  04-01-2023, στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου και ώρα
10:00 π. μ.. Υποβολή δικαιολογ-
ητικών  συμμετοχής την  ίδια
μέρα δημοπρασίας  στην  αρμό-
δια επιτροπή από  09:00 π.μ
έως 10:00 π.μ.. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προ-
σφ οράς (κατώτερο μην ιαίο
μίσθωμα ) ορίζεται το πόσο των
700,00 ευρώ. 

Κάθε αύξηση της προσφ οράς
από την  πρώτη και μετά θα γίν ε-
ται κατά τριάν τα
(30,00€) ευρώ.

Μαζί με την  συμμετοχή τους οι
εν διαφ ερόμεν οι πρέπει ν α
καταθέσουν  και εγγύηση συμμε-
τοχής η οποία αν έρχεται  στο
ποσό των  840,00 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίν ει σύμφ -
ων α με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 192 N. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) και  του Π.Δ. 270/1981
και βάσει των  όρων  που καθο-
ρίστηκαν  από την  Οικον ομική
Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περ.
Ε  ́του Ν. 3852/2010).

Το πλήρες κείμεν ο της προ-
κήρυξης για την  παραπάν ω
δημοπρασία  μπορούν  ν α
λάβουν  οι εν διαφ ερόμεν οι από
το Τμήμα Εσόδων  του Δήμου
Χαϊδαρίου που βρίσκεται στο 2Ο
όροφ ο
του Δημοτικού  Καταστήματος,
τηλ. 213 2047327-323 κάθε εργά-
σιμη ημέρα και ώρα και από την
ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

Η συνέχεια από τη σελ. 2

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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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

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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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 Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.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
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Έφτασε η ώρα για την πληρω-
μή του επιδόματος θέρμανσης
καθώς ανακοινώθηκε από επίσημα
χείλη ότι θα καταβληθεί η πρώτη
δόση στους δικαιούχους ύψους
190 εκατ. ευρώ.

Τουλάχιστον 190 εκατ. ευρώ ανα-
μένεται να εκταμιευθούν  σήμερα
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, από
τα κρατικά ταμεία για να μπουν στους
τραπεζικούς λογαριασμούς δικαι-
ούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Πρόκειται για την πρώτη δόση για
το επίδομα θέρμανσης της σεζόν
2022 -2023.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο υπο-
υργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, μέχρι σήμερα το βράδυ,
τουλάχιστον 190 εκατ. ευρώ από τα

300 εκατ. της συνολικής επιδότ-
ησης, θα έχουν πιστωθεί στους
λογαριασμούς των πολιτών με την
προϋπόθεση να έχει  δηλωθεί
σωστά το IBAN των δικαιούχων
στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικο-
νομικών, περίπου 700 εκατ. ευρώ
θα έχουν καταβληθεί το τελευταίο
διήμερο, μαζί το επίδομα θέρμαν-
σης και  την επιταγή ακρίβειας,
ενισχύοντας τους πολίτες αυτές τις
ημέρες των γιορτών.  

Θυμίζουμε ότι η πληρωμή του
επιδόματος θα γίνει  σε τρεις
δόσεις. 

Οι άλλες δύο δόσεις είν αι προ-
γραμματισμέν ες για τα τέλη Φεβρ-
ουαρίου και Απριλίου αν τίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, έως την 28η
Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και
υπό την προϋπόθεση καταχώρισης
των απαιτούμενων στοιχείων έως
και την 15η Φεβρουαρίου 2023.

Έως την 28η Απριλίου 2023 για
το σύνολο των αγορών που θα τιμο-
λογηθούν έως την 31η Μαρτίου
2023 και υπό την προϋπόθεση
καταχώρισης των απαιτούμενων
στοιχείων έως και την 15η Απρ-
ιλίου 2023.

Ώρα πληρωμής 
για το επίδομα θέρμανσης, 
190 εκατ. ευρώ καταβάλλονται
στους δικαιούχους


