
Μυστήριο 7 Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Ελευσίνας - IN SITU
Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

από την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Πατρών

Άγνωστοι
πυροβόλησαν

λεωφορεία στην Ελευσίνα
– Έρευνες για τον

εντοπισμό των δραστών

Νέα Γραμμή
Δημοτικής

Συγκοινωνίας
στον Ασπρόπυργο

ΝΝέέαα  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα::  
««ΚΚλλεείίδδωωσσεε»»

ηη  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα  ττοουυ
ΣΣττααμμάάττηη  ΠΠοουυλλήή  σσττηηνν

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Ενημερώθηκε ήδη από τη Νέα 
Δημοκρατία ο Ανδρέας Τσώκος ο οποίος

διεκδικούσε θέση στο ψηφοδέλτιο

ΈΈννοοππλληη  λληησσττεείίαα  σσεε
σσοούύππεερρ  μμάάρρκκεεττ  σστταα

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
ΟΟ  κκαακκοοπποοιιόόςς  μμεε  ττηηνν

ααππεειιλλήή  ττοουυ  όόππλλοουυ  κκααιι
φφοορρώώννττααςς  μμιιαα  

χχεειιρροουυρργγιικκήή  μμάάσσκκαα
σσττοο  ππρρόόσσωωπποο,,  
αακκιιννηηττοοπποοίίηησσεε  
υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  

ππεελλάάττεεςς  κκααιι  ααφφααίίρρεεσσεε  
άάγγννωωσσττοο  χχρρηημμααττιικκόό
πποοσσόό  ααππόό  τταα  ττααμμεείίαα..

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  
Ήττες ο Πανελευσινιακός,

ΓΑΣΜ, ΕΝΠΜ, Φιλοθέη
Μαγούλας

Ο Γιώργος Τζελάι Ολσίντο
στον Αστέρα Μαγούλας

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22

Στις 16/1 στη Βουλή, 
η τροπολογία 

για την κυβερνησιμότητα
των Δήμων

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  33σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκάά  μμεε  
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  σσυυννττααγγήή

όόσσαα  φφάάρρμμαακκαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι
σσεε  έέλλλλεειιψψηη

Στο χαμηλότερο ποσοστό
από τις αρχές 

του 2010 η ανεργία
σσεελλ..  55σσεελλ..  99

σσεελλ..  33
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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: Νεφώσεις με βροχές και  καταιγίδες Ανεμοι: Από
νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ

με βαθμιαία εξασθένηση μετά το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια

Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία,
Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος

Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

2105551954

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.Δημαρχείου 15,

Άνω Λιόσια, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

Α
γνωστοι πυροβόλησαν με αεροβόλο, το
βράδυ της Τρίτης, λεωφορεία που ήταν
σταθμευμένα σε αφετηρία, στην περιοχή

της Ελευσίνας, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τρα-
υματισμός κάποιου ατόμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 21:30, δύο
άτομα, που επέβαιναν σε μηχανή, πυροβόλησαν 

λεωφορεία στην αφετηρία, ενώ αμέσως μετά
απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από το
σημείο.

Από τους πυροβολισμούς έσπασαν τζάμια σε
δύο λεωφορεία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευ-
νες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη
των δραστών.

ΆΆγγννωωσσττοοιι  ππυυρροοββόόλληησσαανν  λλεεωωφφοορρεείίαα
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ––  ΈΈρρεευυννεεςς  γγιιαα  ττοονν

εεννττοοππιισσμμόό  ττωωνν  δδρραασσττώώνν

ΝΝέέαα  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα::  ««ΚΚλλεείίδδωωσσεε»»  ηη
υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα  ττοουυ  ΣΣττααμμάάττηη  ΠΠοουυλλήή

σσττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Ενημερώθηκε ήδη από τη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας
Τσώκος ο οποίος διεκδικούσε θέση στο ψηφοδέλτιο

Οριστική είναι η απόφαση του Κ.
Μητσοτάκη και της ΝΔ να είναι υπο-

ψήφιος βουλευτής στην Δυτική Αττική ο
πρώτος επιλαχών στις προηγούμενες
εθνικές εκλογές υποψήφιος βουλευτής
Σταμάτης Πουλής.
Ο στενός συνεργάτης και φίλος του
Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αν και είχε
ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας έχασε με
πολύ μικρή διαφορά την εκλογή του, θα
είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής με
πολλές πιθανότητες να εκλεγεί αυτή τη
φορά. 
Τρεις δημοσκοπήσεις που έχουν διε-
νεργηθεί στην περιοχή επιβεβαιώνουν
ότι θα εκλεγεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημε-
ρώθηκε για την κάθοδο του Σταμάτη
Πουλή, ο Ανδρέας Τσώκος ο οποίος
διεκδικούσε την είσοδό του στο ψηφο-
δέλτιο της Δυτικής Αττικής. Οι επίσημες
ανακοινώσεις θα γίνουν τις προσεχείς
εβδομάδες
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Ένοπλη ληστεία σε σούπερ
μάρκετ στα Άνω Λιόσια

Ο κακοποιός με την απειλή του
όπλου και φορώντας μια χειρουργική

μάσκα στο πρόσωπο, 
ακινητοποίησε υπαλλήλους και
πελάτες και αφαίρεσε άγνωστο
χρηματικό ποσό από τα ταμεία.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου του και κρατώντας ένα ασημί πιστόλι
εισέβαλε σε σουπερ μαρκετ το απόγευμα της
Τρίτης (10/1), ένα άγνωστο άτομο στα Άνω Λιό-
σια.

Συγκεκριμένα ο δράστης εισέβαλε στο σούπερ
μάρκετ που βρίσκεται στη Λεωφόρο Φυλής 293
και Κασσιανής στις 18.30.

Ο κακοποιός με την απειλή του όπλου και
φορώντας μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο,
ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες και
αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία.

Ο δράστης απομακρύνθηκε πεζός με τους
αστυνομικούς να επιχειρούν να τον ταυτοποιή-
σουν μέσω βιντεοσκοπημένου υλικού.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πατρών θεσπίζει το Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπι-
στήμιο Ελευσίνας IN SITU. Ένα σημαντικό έργο
παρακαταθήκης, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα γύρω από τις κρίσιμες θεματικές «Περι-
βάλλον - Υγεία» και «Πολιτισμός - Πολιτιστική Πολιτι-
κή», που απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της
Ελευσίνας και της γύρω περιοχής, με διδασκαλίες
που θα πραγματοποιούνται επί  του πεδίου, τόσο σε
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους της
πόλης. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 20 Μαρτίου. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στόχος του φορέα είναι να καλλιεργήσει την

ελεύθερη σκέψη και να παρέχει επιστημονική γνώση
υψηλού επιπέδου σε κάθε ενδιαφερόμενο/η ανεξα-
ρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέ-
δου μέσα από μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία. 

Εκτενής ενημέρωση για τη λειτουργία του προ-
γράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτή εκδήλω-
ση OPEN DAY, στις 16 Ιανουαρίου 2023, στο Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας. Την ίδια μέρα θα
ξεκινήσουν και οι εγγραφές εδώ, και θα ολοκληρ-
ωθούν στις 15 Μαρτίου.

Το Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευ-
σίνας - IN SITU θα λειτουργήσει με δυο κύκλους
σπουδών. Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΠΕ
συμμετέχουν μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, του

ΕΚΠΑ και του ΠΑΔΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής,
ο Δήμος Ελευσίνας και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ελευσίνας. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι ο κος
Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του
τμήματος Ιατρικής, του Παν/μιου Πατρών. Στις
εκπαιδευτικές ενότητες συμμετέχουν ειδικοί επιστή-
μονες και ερευνητές/ερευνήτριες από Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς φορείς,
στελέχη θεσμικών φορέων και ομάδων κοινωνικής
ευαισθητοποίησης, καθώς  και  μέλη της πολιτιστικής,
οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Θριάσιου
πεδίου.

ΜΜυυσσττήήρριιοο  77    ΕΕλλεεύύθθεερροο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  IINN  SSIITTUU
««ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  --  ΥΥγγεείίαα»»  &&  ««ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  --  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή»»

ΈΈνναα  ππρρωωττοοπποορριιαακκόό  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααππόό  ττηηνν  22002233  ΕΕλλεευυσσίίςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠααττρρώώνν

Ανοιχτή Ημερίδα Ενημέρωσης | OPEN DAY 16 Ιανουαρίου | Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας | 18.00
Έναρξη μαθημάτων: 20 Μαρτίου | Εγγραφές εδώ: 16 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης
και Πρασίνου, κ. Μιχαήλ Ψωμιάδης ενημερώνει
τους δημότες ότι, ένα νέο Δρομολόγιο προστέθηκε
στη Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, η «ΓΡΑΜΜΗ Δ», που θα εξυπηρετεί τις περ-
ιοχές Θερμοκήπιο – Γκορυτσά – Κόκκινη Εκκλησία
– Παραλία και το Κέντρο. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε την ήδη υπάρχουσα
«ΓΡΑΜΜΗ Γ» η οποία εξυπηρετεί τις περιοχές
Μελίσσια – Πεύκο Σπυρίδωνος – Ρυκιά – Ήμερος
Τόπος.

Αναλυτικά τα Δρομολόγια των Γραμμών:

ΓΡΑΜΜΗ Γ
07:20 Π.Μ.  ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ
08:30 Π.Μ. ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ- ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΠΕΥΚΟ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ
10:45 Π.Μ. ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ
12:00 Μ.Μ.  ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ
13:20 Μ.Μ. ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ
14:20 Μ.Μ. ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΡΥΚΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ Δ
07:20 Π.Μ.  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ-ΓΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΤΟ ΔΕΚΑ-ΚΕΝΤΡΟ

08:30 Π.Μ. ΚΕΝΤΡΟ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ-
ΚΕΝΤΡΟ

10:00 Π.Μ.   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΓΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΤΟ ΔΕΚΑ-ΚΕΝΤΡΟ

11:30 Π.Μ.    ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΓΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΤΟ ΔΕΚΑ-ΚΕΝΤΡΟ

12:30 Π.Μ. ΚΕΝΤΡΟ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ-
ΚΕΝΤΡΟ

14:00 Π.Μ.   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΓΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΤΟ ΔΕΚΑ-ΚΕΝΤΡΟ

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
δήλωσε σχ ετικά: « Οι ν έοι σχ εδιασμοί της Δημοτικής
Συγκοιν ων ίας έγιν αν  με γν ώμον α τη βέλτιστη
μετακίν ηση των  δημοτών  εν τός του ιστού της πόλης,
τη διασύν δεση όλων  των  συν οικισμών  του Δήμου
Ασπροπύργου, αλλά και την  αποσυμφόρηση εν ός τμή-
ματος του κυκλοφοριακού. 

Προσπαθούμε ν α οικοδομήσουμε μία βιώσιμη πόλη,
που θα εξασφαλίζει δωρεάν  μετακίν ηση και λιγότερους
ρύπους. 

Η Δημοτική Συγκοιν ων ία βρίσκεται στο επίκεν τρο
του αστικού σχ εδιασμού της Δημοτικής  Αρχ ής». 

Για τυχ όν  διευκριν ήσεις οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α επικοιν ων ούν  με το αρμόδιο γραφείο 2132006785 –
6731 & 6710.

Νέα Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας
στον Ασπρόπυργο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Έχον τας υπ' όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-
ξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμά-
των διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
14 του  ν.2190/1994  όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν,
καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ
524/1980 (ΦΕΚ
143/τ.Α’/17.7.1980) όπως
ισχύουν κατά περίπτωση.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμέν-
ης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ΄ αριθμ. 006/2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής του Δήμου Ιλίου,  περί
«Προγραμματισμού προσλήψεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή
σύμβασης μίσθωσης έργου για το
έτος 2022, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 4829/2021»
σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
95989/26-12-2021 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ και τη σχετική υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/οικ. 21609/17-
11-2021 (3η Ενότητα) εγκύκλιο
ΥΠ.ΕΣ. 
4. Την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/ΣΧ.8
138/20-06-2022 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Ανα-
στολή διορισμών και προσλή-
ψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 

280/Α’) όπως ισχύει.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41989/23-
06-2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπι-
κού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4829/2021»
6. Την υπ΄ αριθμ. 448/2022
Απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου Ιλίου,  με
θέμα: «Καθορισμός αριθμού και
ειδικοτήτων εγκεκριμένων
θέσεων για πρόσληψη προσωπι-
κού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάν-
ης από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς πόρους έτους 2022». 
7. Τoν Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου,
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (Φ.Ε.Κ. 1276/τ.Β’/28-05-
2013 και Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β’/28-02-
2014). 
8. Την με αριθμ. πρωτ. 4785/21-
01-22  Βεβαίωση της Προϊσταμέν-
ης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,
περί ύπαρξης πιστώσεων  για την
κάλυψη της δαπάνης μισθο-
δοσίας  του προσωπικού  της
παρούσας ανακοίνωσης. 
9. Την υπ’αριθμ.53394/17-07-22
απόφαση Δημάρχου για την
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
επιλογής Καλλιτεχνικού Προσω-
πικού του άρθρου 4 του ΠΔ
524/1980.

Αν ακοιν ών ουμε
Την  πρόσληψη, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου μερι-
κής απασχόλησης για χρον ικό
διάστημα έως οκτώ (8) μήν ες,
από την  ημερομην ία πρό-
σληψης, εν ός (1) ατόμου ειδικότ-
ητας ΤΕ Ηθοποιών , για την  κάλ-
υψη εποχικών  ή παροδικών
αν αγκών  της Διεύθυν σης Πολι-
τισμού του  Δήμου Ιλίου.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 67 ετών .
2. Να έχουν  την  υγεία και τη
φ υσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την  εκτέλεση των
καθηκόν των  της θέσεως που
επιλέγουν .
3.  Να μην  έχουν  κώλυμα κατά
άρθρο 16 του Ν. 3584/07. 
4. Οι άν δρες μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των  αιτή-
σεων  ν α έχουν  εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή ν α έχουν  απαλλαγεί ν όμιμα
από αυτές. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση ΤΕ Ηθοποιών :
Πτυχίο ή Δίπλωμα από αν αγ-
ν ωρισμέν η Αν ώτερη Σχολής
Δραματικής Τέχν ης 
Tουλάχιστον  5 χρόν ια αποδε-
δειγμέν η επαγγελματική εμπειρία
τόσο στην  υποκριτική τέχν η,
όσο και στη σκην οθετική υπο-
στήριξη και παραγωγή θεατρ-
ικών  παραστάσεων .
Μέλος του Σωματείου Ελλήν ων
Ηθοποιών  (Σ.Ε.Η.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των  υποψηφ ίων  θα
γίν ει από την  ορισμέν η τριμελή
επιτροπή. Η αν ωτέρω επιτροπή
μπορεί ν α ζητήσει επίσης από
τους υποψήφ ιους οποιοδήποτε
συμπληρωματικό στοιχείο θεωρ-
εί κατάλληλο για την  απόδειξη
των  προσόν των  και της καταλ-
ληλότητάς τους για την  θέση.  

Η αξιολόγηση των  υποψηφ ίων
θα γίν ει με βάση τους παρακάτω
πίν ακες. Στην  τελευταία στήλη
παρουσιάζεται η βαρύτητα του
κάθε κριτήριου επί της τελικής
βαθμολογίας όλων  των  υποψ-
ηφ ίων .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση αν αστολής λειτο-
υργίας των  τμημάτων  λόγω
αν ωτέρας βίας (επιδημία Cov id
19) ο  επιλεγμέν ος καλλιτέχν ης
θα πρέπει εφ όσον   του ζητηθεί
ν α  πραγματοποιεί εξ αποστά-
σεως διαδικτυακά μαθήματα ως
εν αλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την
συν ημμέν η αίτηση και ν α την
υποβάλουν  υποχρεωτικά μαζί με
τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά
για την  απόδειξη των  προσόν -
των , των  λοιπών  ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας είτε αυτο-
προσώπως στο πρωτόκολλο
του Δήμου (Κάλχου 48-50, 1ος
όροφ ος), είτε με άλλο ν ομίμως
(με θεώρηση του γν ησίου υπογρ-
αφ ής) εξουσιοδοτημέν ο από
αυτούς πρόσωπο, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την  επόμεν η της δημοσίευ-
σης της παρούσης σε ημερήσια
εφ ημερίδα. 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων  καθώς και αν τικατά-
σταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών , επιτρέπεται
μόν ο μέχρι τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των  αιτήσεων  

συμμετοχής στη διαδικασία επι-
λογής.
Υποβολή της αίτησης συν επάγε-
ται την  αν επιφ ύλακτη αποδοχή
των  όρων  της παρούσας αν α-
κοίν ωσης, καθώς και τη
συν αίν εση του υποψηφ ίου στη
διεξαγωγή συν έν τευξης.

Η αίτηση συμμετοχής, πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφ αν ίζεται
υπογεγραμμέν η, με φ υσική υπο-
γραφ ή. Αν υπόγραφ ες αιτήσεις
δεν  θα γίν ον ται δεκτές.

Επισημαίν εται ότι:  σύμφ ων α με
το ν έο Ευρωπαϊκό Γεν ικό Καν ο-
ν ισμό Προστασίας Δεδομέν ων
(ΕΕ) 2016/679 γν ωστό ως
GDPR, που ετέθη σε εφ αρμογή
τον  Μάιο 2018, καθιερών εται
εν ιαίο ν ομικό πλαίσιο για την
προστασία των  προσωπικών
δεδομέν ων  σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η
συμμετοχή των  υποψηφ ίων
στη διαδικασία πρόσληψης με
την  οικειοθελή υποβολή αίτησης
με τα συν ημμέν α σε αυτή δικαιο-
λογητικά προς τον  Φορέα, συν ε-
πάγεται τη συν αίν εση του υποψ-
ηφ ίου για τη συλλογή και επεξερ-
γασία των  δεδομέν ων  προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφ ο-
ρούν , καθώς και για την  ασφ αλή
διατήρησή τους σε αρχείο
(φ υσικό ή ψηφ ιακό) για συγκε-
κριμέν ο σκοπό και για όσο
χρόν ο 

απαιτείται, προκειμέν ου ν α
ολοκληρωθούν  οι ν όμιμες διαδι-
κασίες πρόσληψης. 
Οι φ ορείς οφ είλουν  ν α προστα-
τεύουν  τα προσωπικά στοιχεία
των  υποψηφ ίων  από τυχόν
υποκλοπή προκειμέν ου ν α επιτ-
υγχάν εται η ασφ αλής επεξερ-
γασία των  δεδομέν ων  προσω-
πικού χαρακτήρα. 

Οι υποψήφ ιοι διατηρούν  το
δικαίωμα αν άκλησης της
συν αίν εσής τους αν ά πάσα
στιγμή και κατόπιν  υποβολής
σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  την  α) Αν ακοίν ω-
ση β) το έν τυπο αίτησης και γ)
την  υπεύθυν η δήλωση στον
διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ
ΙΛΙΟΥ (www.ilion.gr) και στο
τμήμα προσωπικού του Δήμου.

Πληροφ ορίες δίν ον ται δίδον ται
από Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00 – 14:00 στα τηλέφ ων α:

2132030250 - Κων σταν τακο-
πούλου Αγγελική 
2132030269 – Μαστροσηφ άκη
Σοφ ία

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Ζεν έτος

Βασικές σπουδές και παραμφ ερείς καλλιτεχν ικές σπουδές          20%

Αποδεδειγμέν η Επαγγελματική εμπειρία                                        20%

Προϋπηρεσία στον  φ ορέα (Δήμο Ιλίου)                                         20%

Συν έν τευξη , καλλιτεχν ικό έργο, καλλιτεχν ική δραστηριότητα         40%

Σύν ολο                                                                                       100%



ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκάά  μμεε
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  σσυυννττααγγήή

όόσσαα  φφάάρρμμαακκαα
ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε

έέλλλλεειιψψηη

Σ
ύμφων α με εγκύκλιο που δημο-
σιεύτηκε πριν  από λίγο ορίζεται
οτι όσα φάρμακα βρίσκον ται σε

έλλειψη και σε απαγόρευση παράλληλων
εξαγωγών  από τον  ΕΟΦ θα μπορούν  ν α
χ ορηγούν ται μόν ο με ηλεκτρον ική
συν ταγή.

«Συν ταγογράφηση φαρμάκων  για τα
οποία ισχ ύει απαγόρευση παράλληλων
εξαγωγών  και εν δοκοιν οτικής διακίν ησης
δυν άμει απόφασης Ε.Ο.Φ.» έχ ει τίτλο η
εγκύκλιος, η οποία ορίζει, για λόγους
προάσπισης και διαφύλαξης της δημό-
σιας υγείας:

«Η διάθεση από τα φαρμακεία των
φαρμακευτικών  προϊόν των  που συμπε-
ριλαμβάν ον ται στην  εκάστοτε ισχ ύουσα

λίστα φαρμάκων  του ΕΟΦ περί
απαγόρευσης παράλληλων  εξα-
γωγών  και εν δοκοιν οτικής
διακίν ησης, επιτρέπεται μόν ο
εφόσον  αυτά έχ ουν  συν ταγο-
γραφηθεί ηλεκτρον ικά».

Η χ ειρόγραφη συν ταγογρά-
φηση για τα συγκεκριμέν α φαρ-
μακευτικά προϊόν τα θα επιτρέ-
πεται μόν ο στις εξής περι-
πτώσεις:

Α) Ασφαλισμέν ων  φορέων
που δεν  έχ ουν  εν ταχ θεί στο σύστημα
Ηλεκτρον ικής Συν ταγογράφησης

Β) Πολιτών  (τουριστών ) από χ ώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Έν ωσης, καθώς και
Ευρωπαίων  πολιτών  που δεν  κατέχ ουν
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθέν ει-
ας)

Γ) Μεταν αστών , που για διάφορους
λόγους δεν  έχ ουν  αποκτήσει ΑΜΚΑ ή
ΠΑΑΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η χ ειρόγραφη
συν ταγή για τις παραπάν ω περιπτώσεις,
θα καταχ ωρείται στο σύστημα ηλεκτρον ι-
κής συν ταγογράφησης από το φαρμακείο
στο οποίο εκτελείται, σύμφων α με τις
οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί τα ίδια
κριτήρια που ισχ ύουν  για την  ηλεκτρο-
ν ική συν ταγογράφηση των  σκευασμά-
των  που συμπεριλαμβάν ον ται στην  εκά-
στοτε ισχ ύουσα λίστα φαρμάκων  του
ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων
εξαγωγών  και εν δοκοιν οτικής
διακίν ησης.

Υπεν θυμίζεται ότι χ θες, Τρίτη
(10/01/2023) ο ΕΟΦ δημοσίευσε τον
κατάλογο με τα φάρμακα ευρείας χ ρήσης
και τις επιλογές που έχ ουν  οι πολίτες σε
κάθε δραστική ουσία.

Αυτά είν αι τα φάρμακα που βρίσκον ται
σε έλλειψη – Με ποια μπορείτε ν α τα
αν τικαταστήσετε

Αν αρτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης
από τον  Εθν ικό Οργαν ισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ) ο εν ημερωτικός πίν ακας για τους
πολίτες, μέσω του οποίου θα μπορούν
ν α βρουν  εμπορικές ον ομασίες γεν ό-
σημων  ή πρωτότυπων  φαρμακευτικών
σκευασμάτων , τα οποία αν τικαθιστούν
όσα είν αι σε έλλειψη από τα ράφια των
φαρμακείων .

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση στην
περίπτωση που δεν  υπάρχ ει το σκεύα-
σμα που γν ωρίζετε και αν αζητάτε, ρωτή-
στε τον  γιατρό ή τον  φαρμακοποιό σας,
ώστε ν α προμηθευτείτε το αν τίστοιχ ο
σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότ-
ητα) που θα καλύψει τις αν άγκες σας.
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Το «πράσινο» φως για τα έργα ενεργειακής Αναβάθμισης του
Δημαρχείου Ν. Περάμου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρ-
ων, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, δόθηκε μετά την υπογρ-
αφή της σχετικής πράξης, από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη, παρουσία και του Δημάρχου Μεγαρέων Γ. Σταμούλη,
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου.

Tα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές».

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν, μεταξύ άλλων,
τις εξής εργασίες: 

1. Για το Δημαρχείο Νέας Περάμου:  Αντικατάσταση κουφω-
μάτων , θερμομόνωση τοίχων και δώματος και αντικατάσταση
του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης. 

2. Για το 2o Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων:  Αντικατάσταση κουφ-
ωμάτων, θερμομόνωση τοίχων και δώματος , αντικατάσταση του
Λέβητα κεντρικής θέρμανσης  και αντικατάσταση των φωτι-
στικών σωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως
αποτέλεσμα των ενεργειακών
παρεμβάσεων στα ανωτέρω
κτήρια υπολογίζεται ότι θα εξοι-
κονομούνται 251.000 kwh ανά
έτος, με παράλληλη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά 69 tn κατά έτος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης  κατά τη διαδικασία της
υπογραφής της απόφασης επι-
σήμανε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα
γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία
για να ξεκινήσουν τα έργα ενερ-
γειακής αναβάθμισης στο δημα-
ρχείο Ν. Περάμου Μεγάρων, ένα
κτίριο που μετρά 4 δεκαετίες στο
οποίο δεν έχουν γίνει για χρόνια
παρεμβάσεις, ενώ αντίστοιχα
έργα θα γίνουν και στο 2ο δημο-
τικό σχολείο της πόλης, προκει-
μένου τα παιδιά να απολαμβά-
νουν τα αγαθά της γνώσης σ΄ένα
ασφαλές και υγιές περιβάλλον.  

Στις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής είναι η
ενεργοποίηση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού
εργαλείου για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υπο-
δομών που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και θα έχουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. 

Συνεχίζουμε με πιο εντατικούς ρυθμούς και κατά την νέα προ-
γραμματική περίοδο προκειμένου να επιτύχουμε την μεγάλη
αλλαγή στην εικόνα της Αττικής μας, μέσα και από την αγαστή
συνεργασία με τους Δήμους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος σχετικά ανέφερε ότι:
«Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου στα Μέγαρα αλλά και
του δημοτικού καταστήματος της Νέας Περάμου θα συμβάλλει τα
μέγιστα τόσο στην λειτουργικότητα, όσο και στην εικόνα, αλλά και
στην οικονομία και την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. 

Η πορεία του προγράμματός μας στην Περιφέρεια Αττικής
αναμένουμε να αποδώσει κι άλλα θετικά αποτελέσματα για την
περιοχή μας. Συνεχίζουμε με έργο για τον τόπο μας».

Προσυμπτωματικός
έλεγχος για τον Καρκίνο του
Μαστού από το ΚΕΠ Υγείας

του Δήμου Αχαρνών

Για ακόμα μια φορά τα ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Αχαρνών και η Δημοτική Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών – ΔΗΚΕΑ
θέτοντας σε προτεραιότητα την υγεία της
γυναίκας, σας δίνουν τη δυνατότητα προλ-
ηπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του
μαστού μέσω ψηφιακής μαστογραφίας, σε
γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμ-
πτη 12 Ιανουαρίου στο Κέντρο Μαστού,
στα Άνω Πατήσια (Τίρυνθος 2).

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητή-
σουν πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-
2400850 – 210-2478507

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Νέας

Περάμου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων
Λ. Κοσμόπουλος: «Έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας και το περιβάλλον από

την Περιφέρεια Αττικής αλλάζουν την εικόνα στην περιοχή μας»
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Ένωση Επαγγελματιών
Βιοτεχνών & Εμπόρων 

Ελευσίνας- Μάνδρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ελευσίν α 11 Ιαν ουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ. : 42

Συν αδέλφισσες, συν άδελφοι

Το ν έο έτος ξεκιν ά για τους μικρούς
επαγγελματίες με την  αύξηση των  ασφ-
αλιστικών  μας εισφορών  στο ύψος του
πληθωρισμού. Το γεγον ός πως οι οφει-
λέτες επαγγελματίες στον  Ε.Φ.Κ.Α.
αυξήθηκαν  κατά χ ιλιάδες τη χ ρον ιά
που πέρασε και παρ’όλα αυτά η
κυβέρν ηση επιμέν ει στις αυξήσεις,
είν αι απλά μια ακόμη επιβεβαίωση πως
στα πλάν α της “αν άπτυξης” και των
“πράσιν ων  επεν δύσεων ” δεν  χ ωράμε
οι μικροί επαγγελματίες, τα μικρά εμπο-
ρικά μαγαζιά και οι βιοτέχ ν ες.

Ταυτόχ ρον α παρακολουθούμε τη
συζήτηση γύρω από τις απαράδεκτες
ελλείψεις φαρμάκων  και κατα πόσο
αυτό θα διορθωθεί με την  αύξηση των
τιμών , η οποία μας πληροφόρησε ο
υπουργός δεν  θα επιβαρύν ει τους ασφ-
αλισμέν ους. Έν α ακόμα “pass” θα
δοθεί στις φαρμακοβιομηχ αν ίες, το
οποίο θα το πληρώσουμε πάλι εμείς
μέσω των  αυξημέν ων  εισφορών  αλλά
και των  έμμεσων  φόρων . Μέσα σε
μικρό χ ρον ικό διάστημα πέρασε
ν ομοσχ έδιο που υποβαθμίζει το
Ε.Σ.Υ. θα αυξηθούν  οι ασφαλιστικές
μας εισφορές και θα ακριβύν ουν  και τα
φάρμακα!

Οι αν τιφάσεις αυτές είν αι ξεκάθαρο
πλέον  ότι δεν  είν αι θέμα λαν θασμέν ων
χ ειρισμών , αλλά επιλογή των  κυβερν ή-
σεων  που ταΐζουν  με ζεστό χ ρήμα
τους μεγάλους και αφήν ουν  μον άχ α
ψίχ ουλα για εμάς. Για εκείν ους φοροα-
παλλαγές και διευκολύν σεις, για εμάς
χ ρέη και ατελείωτες ρυθμίσεις με
αυξημέν α επιτόκια. Για τους εφοπλι-
στές εθελον τική φορολογία, για εμάς
φορολογία από το πρώτο ευρώ. Για
τους μεγαλοεπιχ ειρηματίες μείωση ασφ-
αλιστικών  εισφορών , για εμάς αύξηση
στο επίπεδο του πληθωρισμού.

Η κατάσταση έχ ει φτάσει στο απρ-
οχ ώρητο αλλά δεν  είν αι μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα όπως προσπαθούν

κάποιοι ν α μας πείσουν , για ν α επι-
στρέψουμε στη μοιρολατρία και στην
οπισθοχ ώρηση. 

Υπάρχ ει ο δρόμος των  αγών ων  μας.
Των  αγών ων  που σώζουν  εδώ και
μήν ες τα σπίτια από τα κοράκια των
f unds.

Των  αγών ων  που δεν  άφησαν
καν έν α μαγαζί ή σπίτι χ ωρίς ρεύμα το
προηγούμεν ο διάστημα. Των  αγών ων
που δόθηκαν  μαζί με τους εργαζόμεν ο-
υς, σμπαραλιάζον τας τον  κοιν ων ικό
αυτοματισμό που μας θέλει απέν αν τι
τους, λες και δεν  έχ ουμε τα ίδια προβ-
λήματα στα βασικά ζητήματα της
ακρίβειας, της υγείας, των  πλειστηρια-
σμών  κ.α. 

Εμείς καλούμε κάθε Ομοσπον δία,
κάθε Έν ωση, κάθε επαγγελματία σε
εν ίσχ υση του κιν ήματος για ν α καταφ-
έρουμε ν α σταθούμε στα πόδια μας.

Διεκδικούμε

Αν αστολή κατασχ έσεων  και απαγόρ-
ευση πλειστηριασμών  πρώτης
κατοικίας.

Επιδότηση εν οικίου για εργατικά και
λαϊκά ν οικοκυριά, τις μικρές επιχ ειρή-
σεις, διεύρυν ση των  κριτηρίων  έν ταξης
και αύξηση της επιδότησης

Γεν ν αία μείωση και πλαφόν  στην
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Φθην ό-
τερο τιμολόγιο σε φως, ν ερό, τηλέφω-
ν ο, χ ωρίς πρόσθετα χαράτσια.

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατα-
ν άλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο,
βεν ζίν η, φυσικό αέριο και ηλεκτρική
εν έργεια.

Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους
δεν  μπορούν  ν α αν ταποκριθούν
στους υπέρογκους λογαριασμούς.
Άμεση ρύθμιση των  χ ρεών

Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο
των  12.000, με προοδευτική αύξηση
της φορολογίας για τις μεγάλες επιχ ειρή-
σεις. Κατάργηση του τέλους επιτ-
ηδεύματος, της προκαταβολής φόρου.

Διαγραφή χ ρεών  σε εφορία και τρά-
πεζες. Του συν όλου των  τόκων  και
των  προστίμων . Του 30% του υπόλοι-
που χ ρέους για τους εν  εν εργεία και
του 50% για όσους έβαλαν  λουκέτο.

Διαγραφή τόκων  και προστίμων  για
χ ρέη ατομικής ασφάλισης. Επίσης, δια-
γραφή του μέρους των  χ ρεών  που
αφορά την  εισφορά υγείας. Η υγεία
πρέπει ν α είν αι δημόσια και δωρεάν
για όλους, με σύγχ ρον ες και επαρκείς
υπηρεσίες. 

«Το Χαμόγελο του
Παιδιού» αν έλαβε

την  υποστήριξη και
φιλοξεν ία και άλλων

μαμάδων  και των
παιδιών  τους από

την  εμπόλεμη 
Ουκραν ία

Άμεση και συντονισμένη
κινητοποίηση του Οργανι-
σμού για την έκτακτη παρ-
οχή ολιστικής υποστήριξης
σε εκτοπισμένες προσφυγι-
κές ουκρανικές οικογένειες
που διέμεναν στον Ξενώνα
“Irina” που έκλεισε.

Και το 2023, η νέα χρονιά
βρήκε την ομάδα του Οργα-
νισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στην πρώτη γραμ-
μή.

Από εχθές, «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» ανέλαβε, για
μία ακόμα φορά, τη φρον-
τίδα οικογενειών από την
εμπόλεμη Ουκρανία, προ-
σφέροντάς τους ένα πραγ-
ματικό σπιτικό, αλλά και τη
σταθερότητα που έχουν
ανάγκη, καθώς κάποιες εξ
αυτών τους τελευταίους
μήνες που βρίσκονται στη
χώρα μας έχουν αναγκαστεί
να μετακομίσουν από χώρο-
υς φιλοξενίας έως και έντε-
κα φορές!

Οι άνθρωποι του «Χαμό-
γελου» βρίσκονται δίπλα και
σε αυτές τις οικογένειες,
παρέχοντάς τους φιλοξενία
σε ειδικά διαμορφωμένα
διαμερίσματα (ακίνητα), τα
οποία διαθέτει ο Οργανι

σμός χάρη σε δωρεές, και
φυσικά την ασφάλεια και την
κάλυψη κάθε ανάγκης τόσο
των μαμάδων όσο και των
παιδιών τους (ιατρική,
εκπαιδευτική, ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη κ.λπ.).

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» ευχαριστεί θερμά την
Πρόξενο της Ουκρανίας, κα
Hanna Tischenko, για τη
συνεργασία και την εμπι-
στοσύνη της, η οποία στις
04/01/23 ενημέρωσε τον
Οργανισμό για την επιτακτι-
κή ανάγκη παροχής ασφα-
λούς φιλοξενίας στις μητέρ-
ες αυτές και τα παιδιά τους.
Μέσα σε ελάχιστες ημέρες,
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
κατάφερε να οργανώσει
όλες τις απαραίτητες διαδι-
κασίες, ώστε στις 09/01/23
να υποδεχτεί μικρούς και
μεγάλους.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» θέλει να ευχαρ-
ιστήσει την κοινωνική υπηρ-
εσία και το προσωπικό του
Ξενώνα “Irina”, η λειτουργία
του οποίου ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2022. Οι
εργαζόμενοι στον ξενώνα,
παρά το κλείσιμο του και των
εργασιών με τις οποίες ήταν
επιφορτισμένοι, παρείχαν
πλήρη ενημέρωση του ιστο-
ρικού φιλοξενίας των οικογε-
νειών, με κύριο στόχο την
όσο το δυνατόν ομαλότερη
μετάβασή τους στην Οικογέ-
νεια του «Χαμόγελου».

Καθημερινά, δίπλα στις
οικογένειες από την Ουκρ-
ανία που στηρίζει «Το Χαμό-

γελο του Παιδιού» βρίσκεται
μία μεγάλη ομάδα από Κοι-
νωνικούς Λειτουργούς,
Ψυχολόγους, Παιδιάτρους,
Οδηγούς,  Διερμηνείς,
πολύτιμους εθελοντές Οδον-
τιάτρους, Διερμηνείς, Εκπαι-
δευτικούς, ακόμη και μαθη-
τές-εθελοντές του Ευρωπαϊ-
κού Μαθητικού Εθελοντικού
Δικτύου “YouSmile” του
Οργανισμού είναι παρόντες
στις πιο δυσάρεστες, αλλά
και ευχάριστες στιγμές τους.

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού», έχοντας πραγματο-
ποιήσει και δύο ανθρωπιστι-
κές αποστολές στην Ουκρ-
ανία, προσφέρει από την
πρώτη στιγμή ένα ολοκληρ-
ωμένο πλαίσιο εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών στις οικογέ-
νειες και τα παιδιά που
αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τις εστίες τους
(περισσότερα εδώ:
https://www.hamogelo.gr/gr/el
/ta-nea-mas/to-chamogelo-
tou-paidiou-prosferei -adi-
akopa-tis-ekseidikeimenes-
kai-ol istikes- ipiresies-tou-
kai - s ta- pai di a- kai - oi ko-
geneies-prosfiges-apo-tin-
oukrania-stin-ellada/).

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Η Αττική πρώτη Περιφέρεια της
Χώρας που χρηματοδοτεί δράση

στήριξης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών Ρομά, 

με 1,5 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων 

Ξ
εκίνησε η υποβολή των αιτήσεων χρημα-
τοδότησης νέων ελεύθερων επαγγελμα-
τιών Ρομά στο πλαίσιο σχετικού προ-
γράμματος που χρηματοδοτεί η Περιφέρ-

εια Αττικής με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Η δημόσια
πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε από τη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην
ΟΑΕΔ) και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
(https://www.ependyseis.gr). Πρόκειται  για το
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανή-
κουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες
όπως οι Ρομά».

Η δράση που υλοποιεί πρώτη η Περιφέρεια
Αττικής είναι διάρκειας 12 μηνών και το συνολικό
ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις 14.800 το οποίο
θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση
των ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε σήμερα
στην Περιφέρεια Αττικής συνάντηση του Περιφερ-
ειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Διοικητή της
ΔΥΠΑ Σ. Πρωτοψάλτη. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης η αρμόδια Εντεταλμένη Περιφερεια-
κή Σύμβουλος Μ. Ζέρβα, ο Προϊστάμενος της
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής Δ.
Δρόσης, η Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ Γ. Χορμόβα
και ο Σύμβουλος Διοίκησης Γ. Λουκίδης. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση της διαδι-
κασίας υλοποίησης του προγράμματος και ζήτησε
από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Αττικής
να συνεργαστούν με τα στελέχη της ΔΥΠΑ, τους
εμπλεκόμενους δήμους και τα κέντρα κοινότητας,
έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν οι
ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια. 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
1.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020. Της ενεργοποίησης της
δράσης προηγήθηκε απόφαση εκχώρησης από
τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, σύμφωνα με την
οποία η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες
τις διαδικασίες επιλογής. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής  υποβάλλον ται ηλεκ-
τρον ικά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023 και οι
ωφελούμεν οι της πρώτης φάσης αν αμέν εται
ν α είν αι περίπου 100.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης επισήμανε: 

«Η Περιφέρεια Αττικής με την αξιοποίηση
ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων προχωρά στην έμπρακτη στήριξη
των ελεύθερων επαγγελματιών, που ανήκουν σε
περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως
οι Ρομά. Σταθερός στόχος μας παραμένει η κοι-
νωνική ενσωμάτωση, η άρση των ανισοτήτων και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Περιφέρεια Αττι-
κής είναι η πρώτη που υλοποιεί το σχετικό πρό-
γραμμα, ενώ το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοι-
μοι να εξειδικεύσουμε σε συνεργασία με τη
ΔΥΠΑ, την υλοποίηση μιας ειδικής δράσης που
θα στοχεύει στη στήριξη των γυναικών Ρομά προ-
κειμένου να δημιουργήσουν δική τους επιχείρη-
ση. 

Η Πολιτική Προστασία το Δ.
Φυλής επαγρυπν εί, για ν α αν ταπε-
ξέλθει, σε τυχ όν , δύσκολες καιρι-
κές συν θήκες. 

Στο πλαίσιο αυτό, μετασκεύασε
τα ελαφρά πυροσβεστικά, σε οχ ή-
ματα ρίψης αλατιού, ώστε, αν  χ ρει-
αστεί, ν α επιχ ειρεί σε στεν ούς
δρόμους. 

Την  όλη εργασία της μετασκευής
επόπτευσε, προσωπικά, ο Αν τιδή-
μαρχ ος Μιχ άλης Οικον ομάκης.

«Ο λόγος που ο Δήμος απέκ-
τησε, το περασμέν ο καλοκαίρι, τα
ελαφριά οχ ήματα παν τός εδάφους
είν αι ότι μπορούν  ν α δώσουν
λύσεις, τόσο στην  πυρόσβεση,
όσο και στον  αποχ ιον ισμό. Τα
μετασκευάσαμε για το χ ειμών α και
με την  έν αρξη της αν τιπυρικής
περιόδου θα μετασκευαστούν  και
πάλι σε πυροσβεστικά. Παράλληλα,
προχ ωράμε το σχ εδιασμό για τη
λειτουργία του Στρατηγείου της
Πολιτικής Προστασίας, σε κατάλ

ληλη θέση, έν αν τι της Παν αγίας
Καν άλας.  

Οι εγκαταστάσεις είν αι σχ εδόν
έτοιμες για ν α υποδεχ θούν  κλιμά-
κιο της Πολιτικής Προστασίας. Η
Προστασία των  συμπολιτών  μας
είν αι ύψιστη προτεραιότητα του
Δήμου, όπως έχ ει καθοριστεί από
το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού και
τους συν αδέλφους στο Δημοτικό
Συμβούλιο, οι οποίοι βρίσκον ται
στο πλευρό μας», δήλωσε ο Μιχ άλ-
ης Οικον ομάκης. 

Επαγρυπνεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

Η συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ
δεν σταματά όμως εδώ. Θα
συνεχιστεί και με ένα ειδικό πρό-
γραμμα αναβάθμισης των κτηρ-
ιακών της υποδομών. 

Από την πλευρά του ο Διοικ-
ητής της ΔΥΠΑ Σ. Πρωτοψάλτης
και η αρμόδια υποδιοικήτρια Γ.
Χορμόβα επισήμαναν ότι  η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλ-
ησης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην εξυπηρέτηση και την ισό-
τιμη αντιμετώπιση των ειδικών
και ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων. «Στο πλαίσιο αυτών των
δράσεων εντάσσεται και η δημιο-
υργία νέων γραφείων εξυπηρέτ-
ησής τους. Με το νέο Πρόγραμ-
μα επιχορήγησης συνδράμουμε
ενεργά στη μείωση της ανεργίας
και στην απορρόφηση των Ρομά στην αγορά
εργασίας. Το προσεχές διάστημα θ’ ακολουθή-
σουν αντίστοιχα προγράμματα και για τις υπόλοι-
πες περιφέρειες της χώρας».

Διαδικασία αιτήσεων  

Ο στόχος της δράσης διάρκειας 12 μηνών, είναι
η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 101 ανέργων
Ρομά, ηλικίας 20 έως 44 ετών, μέσω της δημιο-
υργίας βιώσιμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Αττικής.  

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και
καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηρ-
ιότητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμ-
ηνου από την έναρξη

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμ-
ηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνε-
ργοι Ρομά στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 20-44
ετών. 

Η αίτηση χρηματοδότησης και η πρόταση επιχει-
ρηματικού σχεδίου υποβάλλεται μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr
. Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
είναι άνεργοι, να είναι  εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ΔΥΠΑ και να λάβουν βεβαίωση από κέντρο κοινότ-
ητας ή/και κοινωνική υπηρεσία δήμων ότι κατοι-
κούν σε οικισμό/ καταυλισμό Ρομά. Από τις επιλέ-
ξιμες δραστηριότητες εξαιρούνται οι καντίνες, τα
κυλικεία, τα περίπτερα, εκμετάλλευση φορτηγού
Δ.Χ., τυχερά παιχνίδια κ.λ.π.Συνολικά η διαδι-
κασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημό-
σια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghram-
mata-anoikhta. 
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Τέλη κυκλοφορίας: 1 στους 2 ιδιοκτήτες 
οχημάτων πάνε… παράταση
Στις 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή 
των τελών κυκλοφορίας
Σχεδόν ενάμιση μήνα πριν την λήξη της προθε-

σμίας για τα τέλη κυκλοφορίας και στα δημόσια
ταμεία έχει μπει το 42% περίπου των προσ-
δοκώμενων εσόδων.

Από τα περίπου 1,1 δισ. ευρώ που υπολογίζει
ότι θα εισπράξει συνολικά το Δημόσιο, έχουν ήδη
εισπραχθεί περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Κατάθεση πινακίδων
Επίσης, στο τέλος Νοεμβρίου 2022 130.000

ιδιοκτήτες είχαν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες
τους, ένας αριθμός που φαίνεται ότι παγιώνεται καθώς και το Νοέμβριο του 2021 σε ακινησία είχαν
θέσει τα οχήματα τους περίπου 120.000 ιδιοκτήτες.

Η πλατφόρμα
Στην πλατφόρμα myCar οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δυο επιλογές:
Στην πρώτη, με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη

δυνατότητα ενημέρωσης για:

πληροφορίες για τα οχήματά τους,
τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά,
τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων
να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν

για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος
πιθανή οφειλή για τέλη κυκλοφορίας έτους 2017
Στη δεύτερη, με τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη

δυνατότητα:
να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία,
να άρουν την ψηφιακή ακινησία,
να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις
Προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε

κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να
βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

Τσουχτερά τα πρόστιμα σε όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας:

Ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ,
Ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.
0 ευρώ για τέλη κάτω των 30 ευρώ

Στις 16/1 στη Βουλή, 
η τροπολογία 

για την
κυβερνησιμότητα των

Δήμων

Στις 16 Ιανουαρίου θα κατατεθεί στη Βουλή η τρο-
πολογία για την κυβερνησιμότητα των Δήμων,
γνωστοποίησε στα μέλη της αρμόδιας κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ο υπουργός Εσωτερ-
ικών Μάκης Βορίδης.
Στην ίδια τροπολογία που σύμφωνα με τον υπουργό θα

συζητηθεί στην Ολομέλεια στις 17 του μηνός, θα περι-
λαμβάνεται και διάταξη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται για πρώτη φορά η
έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη χώρα και
ορίζονται και τα αρμόδια θεσμικά όργανα. 
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, για την

κατάρτιση του εθνικού σχεδίου πολυεπίπεδης διακυβέρν-
ησης, αξιοποιήθηκε το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των
λειτουργιών της κυβέρνησης [«Classification of the func-
tions of government» (COFOG)], όπως δημοσιεύεται από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σε σχέση με το εθνικό σύστημα πολυεπίπεδης διακ-
υβέρνησης, ως βασικοί βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιγρά-
φονται:

-η θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμο-
διοτήτων και για τη μεταφορά μεταξύ φορέων του
δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

- ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση του συντο-
νισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου
τομέα,

- η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης στη χώρα.

Σε σχέση με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου,
αυτό δηλαδή της διαχείρισης κινδύνων, ως βραχυπρόθε-
σμοι στόχοι περιγράφονται, μεταξύ άλλων:

-η ανάπτυξη ενός ενιαίου θεσμικού και οργανωτικού
πλαισίου για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων που
αφορά σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και η
συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για
το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,

-η σύσταση ή ο ορισμός οργάνων διαχείρισης κιν-
δύνων.

- η συμμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της
διαχείρισης κινδύνων με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα

- η δημιουργία μητρώου κινδύνων σε όλους τους
φορείς του δημόσιου τομέα με στόχο τη συστηματική
παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων και της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων ελέγχου που εφα-
ρμόζονται για την αντιμετώπισή τους,

-η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών στο Κεντρικό
Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς που τηρείται στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με στόχο τον εντοπισμό των
πεδίων πολιτικής, λειτουργιών και διαδικασιών υψηλού
κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς και απάτ-
ης και τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων
καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σε λειτουργία η
πλατφόρμα 

καταγγελιών για
πλασματικές
εκπτώσεις 

και υπηρεσίες

Ν
έο ψηφιακό εργαλείο για
να καταγγέλλουν ό,τι έχει
σχέση με πλασματικές

εκπτώσεις, υπηρεσίες και τιμές,
έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους
οι καταναλωτές, καθώς τέθηκε σε
λειτουργία η σχετική πλατφόρμα από
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων

Με αυτόν τον τρόπο θα ασκείται
αποτελεσματικότερος έλεγχος στην
αγορά για την αισχροκέρδεια, για
πλασματικές εκπτώσεις, αλλά και για
άλλες παραβάσεις των επιχειρήσεων
σε βάρος των καταναλωτών. Μάλι-
στα, οι επώνυμες καταγγελίες θα εξε-
τάζονται κατά προτεραιότητα.

Οι καταγγελίες από τους κατανα-

λωτές θα μπορούν να γίνονται στην 
π λ α τ φ ό ρ μ α

kataggelies.mindev.gov.gr και αφο-
ρούν παραβάσεις εντός Ελλάδας,
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πλατφόρμα εμφανίζονται
πέντε διαφορετικές θεματικές επί
των οποίων μπορούν να υποβάλ-
λουν, επώνυμα ή ανώνυμα, καταγ-
γελία οι καταναλωτές: καταναλωτικά
αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρ-
εσίες, ασφαλιστικές και λοιπές
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εται-
ρείες ενημέρωσης οφειλετών, ρύθμι-
ση χρεών και προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία
μπορεί να γίνει καταγγελία είναι
καταναλωτικά είδη όπως τρόφιμα,
καλλυντικά, φάρμα, συμπληρώματα
διατροφής κλπ), αλλά θα μπορεί να
γίνει καταγγελία και για θέματα ασφ-
άλειας τροφίμων, για κανόνες εμπο-
ρίας (ζύγιση, ερμηνεία νομοθεσίας,
παραπλανητικές διαφημίσεις κλπ),
για απομιμητικά προϊόντα, υπηρ-
εσίες προστασία δεδομένων προσω-

πικού χαρακτήρα, και άλλα θέματα
τα οποία δεν είναι όλα αρμοδιότητα
του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

Αν για μία θεματική δεν είναι
αρμόδια η γενική γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή,
μέσω της πλατφόρμας δίνονται οι
πληροφορίες για την αρμόδια υπηρ-
εσία ελέγχου.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί ήδη σε
ισχύ, όπως είπαν σε συνέντευξη
Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
κι Επενδύσεων Νίκος Παπαθανά-
σης και ο γενικός γραμματέας Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με
αφορμή και την έναρξη των χειμερ-
ινών εκπτώσεων τη Δευτέρα, 9
Ιανουαρίου.

Και αυτό διότι οι καταναλωτές θα
έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλ-
λουν, μέσω της πλατφόρμας πλα-
σματικές εκπτώσεις, ειδικά, μάλιστα,
καθώς πλέον ισχύει ο «κανόνας των
30 ημερών».
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Τον Νοέμβριο, το ποσοστό ανεργίας έκλεισε στο
11,4%, ενώ ήταν 11,5% τον Οκτώβριο, και 13,1% το
2021 και το χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές του
2010, τόνισε ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψά-
λτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Να αναλογιστούμε ότι το ποσοστό ανεργίας πήγε από
17,5% σε 11,4%, δηλαδή μείωση άνω των 6 μονάδων.
Δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε
πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσο-
υμε ότι όντως έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία το τελευ-
ταίο διάστημα και αυτό είναι αποτέλεσμα των κυβερν-
ητικών πολιτικών για τη στήριξη της απασχόλησης, την
τόνωση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας», τόνισε.

Το ποσοστό είναι 11,4% άσχετα με τον τουρισμό, διευ-
κρίνισε ο διοικητής της ΔΥΠΑ, αφού όπως είπε, με τη
μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ προσαρμόζε-
ται το ποσοστό ανεργίας ώστε να ενσωματώνει το κομ-
μάτι της εποχικότητας.

ΔΟ ίδιος αναφέρθηκε στα προγράμματα που αφορούν
120.000 ανέργους αλλά και 150.000 εργαζόμενους, τα
επιδόματα και την ψηφιακή κάρτα που από τη Δευτέρα
είναι διαθέσιμη μέσα από το Gov.gr Wallet.

Ψηφιακή κάρτα ανεργίας με εισοδηματικά κριτήρια –
10.000 αιτήσεις σε 36 ώρες

«Προφανώς είναι η μετατροπή ενός έντυπου εγγράφ-
ου σε ψηφιακό, είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, αλλά ισχύουν
εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία και εξαρτάται η πρό-
σβαση και σε ποιες», τόνισε.

Από τη Δευτέρα για πρώτη φορά η κάρτα έγινε διαθέ-
σιμη στο Gov.gr Wallet , μετά δηλαδή από την ταυτότητα
και από το δίπλωμα οδήγησης. ‘Οπως είπε ο διοικητής
της ΔΥΠΑ, «είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατεβάσει
οποιοσδήποτε είτε από android είτε από apple στο κινητό
του ή σε τάμπλετ. Σε μιάμιση μέρα έγιναν 10.000 αιτήσεις
και συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το νέο

αυτό βήμα στην ψηφιοποίηση του οργανισμού, ώστε να
πάμε εκεί που πρέπει να είμαστε ως ευρωπαϊκή δημόσια
υπηρεσία απασχόλησης».

Από την 1η Ιανουαρίου, για πρώτη φορά υπάρχει
επίδομα εργασίας

Είναι το μισό επίδομα ανεργίας, υπενθύμισε ο κ. Πρω-
τοψάλτης συνοψίζοντας ότι όποιος επιδοτούμενος άνερ-
γος βρει δουλειά θα συνεχίσει να παίρνει το 50% του
επιδόματος ανεργίας επιπλέον του μισθού του ως
κίνητρο και επιβράβευση για την ταχύτερη δυνατή επα-
νένταξη στην αγορά εργασίας.

«Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχει ξαναγίνει
στη χώρα μας. Είναι επιβράβευση ουσιαστικά γι αυτόν, ο
οποίος ενώ έπαιρνε το επίδομα ανεργίας, θα πιάσει δου-
λειά μέσα σε αυτό το 12μηνο», πρόσθεσε.

Παράδειγμα: Αν έχω 12 μήνες επιδοτούμενη ανεργία
και τον έκτο μήνα πιάσω δουλειά, θα συνεχίσω να παίρ-
νω για 6 μήνες το 50% του επιδόματος ανεργίας.

Τρέχει το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων
Σύμφωνα με τον Κ. Πρωτοψάλτη είναι το μεγαλύτερο

πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων που έχει γίνει
ποτέ. Αφορά 150.000 εργαζόμενους με χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σε ψηφιακές και πράσι-
νες δεξιότητες. Οι αιτήσεις ήδη έχουν ξεπεράσει τις
65.000. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μισθωτός του ιδιω-
τικού τομέα θέλει να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμ-
μα κατάρτισης, συμμετέχει μέχρι και για 80 ώρες με πέντε
ευρώ την ώρα για το επίδομα.

Επίδομα κατάρτισης: Υποχρεωτική πιστοποίηση και
ως 400 ευρώ

Το επίδομα κατάρτισης είναι έως 400 ευρώ και για
πρώτη φορά υπάρχει πιστοποίηση υποχρεωτική, δηλαδή
θα δώσουν εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση στο
τέλος του μαθήματος.

«Για πρώτη φορά υψώνουμε τον πήχη των κριτηρίων
των παρόχων κατάρτισης και έχουμε ανεξάρτητο αξιο-
λογητή των προγραμμάτων που μπαίνουν μέσα στο πρό-
γραμμα. Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό διότι πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες
τους, το εργατικό δυναμικό της χώρας και οι άνεργοι και
οι εργαζόμενοι», είπε ο διοικητής της ΔΥΠΑ.

«Τρέξαμε πρόγραμμα 120.000 ανέργων, Θα τρέξουμε
ένα πρόγραμμα 150.000 εργαζομένων»

Η χώρα αυτή είναι δυστυχώς πολύ πίσω στις δεξιότ-
ητες με βάση τον Ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων και πρέ-
πει να επενδύσουμε, επισημαίνει ο Σπύρος Πρωτοψά-
λτης.

Για πρώτη φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια συμμε-
τέχουν στα προγράμματα κατάρτισης. Δεν είναι μόνο τα
ΚΕΚ, συμμετέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με τα δικά
τους ΚΕΔΙΒΙΜ. Μιλώντας για μεγάλη γκάμα προγραμ-
μάτων, ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε σε λογισμικά,
social marketing, social media, commerce transactions
on line.

Τα εύσημα του ΟΟΣΑ αποσπά η
ελλην ική κυβέρν ηση για τα μέτρα μείω-
σης των  επιπτώσεων  του άν θρακα στην
ελλην ική οικον ομία.

Στην  έκθεση του ο Οργαν ισμός επικρ-
οτεί τους φιλόδοξους στόχ ους για τον
περιορισμό των  εκπομπών  των  αερίων
ρύπων  καθώς και τις πολιτικές για την
ταχ ύτερη διείσδυση των  ΑΠΕ.

Φόρος άνθρακα

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ στην  έκθεση του
προτείν ει τη συν ταγή του Διεθν ούς
Οργαν ισμού Εν έργειας ώστε η Ελλάδα
ν α επιταχ ύν ει την  επίτευξη των
στόχ ων  για μείωση των  εκπομπών  αέρ-
ιων  ρύπων .

Μάλιστα, υποδεικν ύει την  οριζόν τια
επιβολή φόρου άν θρακα με τιμή κατώφλι
στα 120 ευρώ αν ά τόν ο CO2 σε όλα τα
ορυκτά καύσιμα. 

Με τον  τρόπο αυτό σύμφων α με τον
ΟΟΣΑ η Ελλάδα θα μπορούσε ν α
μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 16% σε
σχ έση με το 2021 και ν α αν τλήσει έσοδα
1,8 δις. ευρώ τα οποία θα μπορούσαν
ν α διατεθούν  για προγράμματα εξοι-
κον όμησης εν έργειας. Ο φόρος δε, θα
λειτουργούσε ως αν τικίν ητρο για την
καταν άλωση των  ορυκτών  καυσίμων  και
τον  περιορισμό των  εκπομπών  CO2.

Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργαν ισμός υπο-
δεικν ύει και ως πολιτική την  κατάργηση
του Κοιν ων ικού Οικιακού Τιμολογίου
(ΚΟΤ) στο ρεύμα για τα ευάλωτα ν οικοκ-
υριά.

Όπως αν αφέρει χ αρακτηριστικά: «Η
Ελλάδα υποστηρίζει την  καταν άλωση
εν έργειας των  ν οικοκυριών  χ αμηλού
εισοδήματος κυρίως επιδοτών τας τα
τιμολόγια ηλεκτρικής εν έργειας και
παρέχ ον τας έν α επίδομα υπό τον  όρο
θέρμαν σης με ορυκτά καύσιμα. Για την
αν τιμετώπιση της πρόσφατης αύξησης
των  τιμών  της εν έργειας, η Ελλάδα επέκ-
τειν ε τα υφιστάμεν α μέτρα και παρείχ ε
αρκετές πρόσθετες επιδοτήσεις, κυρίως
οριζόν τιες επιδοτήσεις που καθιστούν
φθην ότερη την  εν έργεια που βασίζεται
σε ορυκτά καύσιμα», περιγράφει και
αν τιπροτείν ει τις απευθείας επιδοτήσεις
των  ν οικοκυριών .

Επιδοτήσεις

Η αν τικατάσταση των  επιδοτήσεων
τιμών  με άμεση εν ίσχ υση του εισοδήμα-
τος που δεν  συν δέεται με την  ποσότητα
ή το είδος του καυσίμου που χ ρησιμο-
ποιείται θα εν θαρρύν ει καλύτερα την
εξοικον όμηση εν έργειας και τη στροφή
σε καθαρότερους τύπους καυσίμων .

Για παράδειγμα, λέει ο ΟΟΣΑ, η μετα-
τροπή της επιδότησης που λαμβάν ουν
τα ν οικοκυριά μέσω των  κοιν ων ικών
τιμολογίων  σε άμεση επιδότηση του
εισοδήματος σημαίν ει ότι θα μπορούσαν
ν α αν τέξουν  οικον ομικά την  υπάρχ ου-
σα εν εργειακή τους καταν άλωση, εν ώ η
εξοικον όμηση εν έργειας θα απέφερε
μεγαλύτερα κέρδη στο διαθέσιμο εισόδ-
ημα. Μόν ο περίπου το έν α τρίτο των
αποδεκτών  ελάχ ιστου εγγυημέν ου εισο-
δήματος το 2018 έλαβαν  κοιν ων ικά
τιμολόγια ηλεκτρικής εν έργειας, θυμίζει ο
ΟΟΣΑ.

Ευάλωτα νοικοκυριά
Οι στοχ ευμέν ες μεταφορές εισοδήμα-

τος μπορούν  ν α διασφαλίσουν  ότι η
υποστήριξη φτάν ει στα πιο ευάλωτα ν οι-
κοκυριά. Η αν αδιαν ομή των  εσόδων
από τις υψηλότερες τιμές του άν θρακα
θα προστατεύσει τα ν οικοκυριά με χ αμ-
ηλότερο εισόδημα από την  αύξηση του
κόστους ζωής.

Τα σεν άρια του ΟΟΣΑ δείχ ν ουν  ότι η
εν αρμόν ιση και η αύξηση των  τιμών  για
τις εκπομπές CO2 που σχ ετίζον ται με
την  εν έργεια σε τουλάχ ιστον  120 ευρώ
αν ά τόν ο θα αύξαν ε τα μην ιαία έξοδα
των  ν οικοκυριών  κατά 68 ευρώ κατά
μέσο όρο. 

Τα ευάλωτα ν οικοκυριά θα επηρεα-
στούν  δυσαν άλογα καθώς δαπαν ούν
μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού
τους στην  εν έργεια.

Για παράδειγμα, εν ώ το κόστος για τα
ν οικοκυριά του 20% με τα υψηλότερα
εισοδήματα θα αυξηθεί κατά περίπου
3%, τα φτωχ ά ν οικοκυριά θα πρέπει ν α
πληρώσουν  περίπου 11% περισσότερα
για ν α διατηρήσουν  την  καταν άλωση.

«Τα πρόσθετα έσοδα από την  εφαρ-
μογή μιας ελάχ ιστης τιμής άν θρακα θα
ήταν  αρχ ικά υπεραρκετά για ν α αν τι-
σταθμίσουν  το υψηλότερο κόστος ζωής
των  ν οικοκυριών  με χ αμηλότερο εισόδ-
ημα μέσω μεταβιβάσεων  εισοδήματος. 

Με την  πάροδο του χ ρόν ου, τόσο οι
δυσμεν είς επιπτώσεις στο εισόδημα όσο
και τα πρόσθετα έσοδα θα μειων όταν
καθώς η καταν άλωση γίν εται λιγότερο
έν τον η σε εκπομπές CO2», καταλήγει η
έκθεση.

Λογαριασμοί ρεύματος: Συστάσεις από τον ΟΟΣΑ για κατάργηση του κοινωνικού τιμολογίου
Απευθείας επιδοτήσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά, προτείνει στην κυβέρνηση

Στο χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές του 2010 η ανεργία
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Ο Γιώργος Τζελάι Ολσίντο
στον Αστέρα Μαγούλας

Ο 32 χρονος(7/7/1990) μεσοπιθε-
τικός Γιώργος Τζελάι Ολσίντο(Στιφ)
που έμεινε ελεύθερος από τη Νέα

Πέραμο θα αγωνίζεται με τα
χρώματα του Αστέρα

Μαγούλας.Πρόκειται για μία σπου-
δαία μεταγραφική επιτυχία και ανα-
μένεται να προσφέρει πολλά στον

σύλλογο του Αστέρα.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας ευχαριστεί Αστέρα και Φώτη Νταούλα
Η διοίκηση του Ηρακλή Ελευσίνας ευχαριστεί τον Αστέρα Μαγούλας για την άψογη φιλοξενία στο πρό-
σφατο μεταξύ μας παιχνίδι και θα ανταποδώσουμε στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου επίσης πολλά
συγχαρητήρια στη διαιτησία του κ. Φώτη Νταούλα και τους βοηθούς του Καραγιάννη-Θωμόπουλο.

Με το δεξί τις υποχρεώσεις του οι παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος

Με το δεξί ξεκίνησε η χρονιά για
την ομάδα Παλαιμάχων του Εθνι-
κού Πανοράματος στον αγώνα με
την Κηφισιά στον ίδιο ρυθμό ,με
την ίδια φιλοσοφία για το παιχνίδι
και πάνω απ'όλα με σεβασμό
στον αντίπαλο.
Θετικό για την ομάδα η 18 παίκτες
που ήρθαν εκτός έδρας και
επίσης θετικό η αναγνώριση της
ομάδας και της προσπάθειας
τόσων χρόνων από την αντίπαλη
ομάδα την οποία ευχαριστούμε
ιδιαίτερα για το ωραίο παιχνίδι
και για τα θερμά τους λόγια ,και
τους ευχόμαστε καλή χρονιά με
υγεία.

Σύν θεση:Ματσούκας,Νικολαρέας(Γιαγτζής),Αθαν ασίου(Μωραγιάν ν ης),Τσιάκαλος(Σκεπετάρης),Καπεταν άκης(Τσο-
υραμάν ης),Μπιρπαν άγος,Πιπίν ης,Σεμερτζίδης,Βαρυθυμιάδης,Πουλιάν ος(Μάμαλης),Τσατσαρών ης(Ζαχ αρόπουλος)

Τρίτο ημίχ ρον ο στα γραφεία της ομάδας με λιχ ουδιές από τον  Ρούλη κεμπάπ που τον  ευχ αριστούμε για το
άψογο σέρβις και φαγήτο.
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Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  Ηττες ο 
Πανελευσινιακός,ΓΑΣΜ, 
ΕΝΠΜ, Φιλοθέη Μαγούλας

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. -ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 50-47

Διαιτητές : Γερουλάν ος  Καραπάν ος
Δεκάλεπτα : 8-9 23-21 34-38 50-47
ΦAPOΣ ΚΕΡ. (Φουν τουλάκης):  Λάσκαρη 9(1),  Ραφ-

ελέτου A., Ρήγα  9(1),  Γιαν ν οπούλου 5 , Κολοβού B.
Pαπτοπούλου 7(1) Mπαϊμπάκη Κολοβού K 6(1) Διν α-
μάρκα 2, Ιν τ-Σαμπούν  12(2)

ΓΑΣ MANΔPAΣ (Pουμάν ι): Σιδηρά 4 , Δρουμπούκη
10(1) Mποκούζη 6, Καψοκόλη 10 , Παπαμαρκάκη 8,
Τζιν λή 9 Γον ιδάκη

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓ. 77-26
Διαιτητές : Αυγουστόγλου , Αρφαρά
Δεκάλεπτα : 21-5, 40-11,51-15,77-26

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Μον δερά): Σαρίκου 4,Μην ά
15(1),  Μαν ουρά 8 , Κιαούλια 4 , Τσουμπρή 5(1) ,
Σακελλαρίδου 12 , Κωστοπούλου 2,  Σερδάρη 12(2) ,
Γουλουμή 2,  Κούρτη 6,  Ζεβαχ ιργιάν  7(1) . Χατζίου

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓ. (Παν ούση): Κομμα-
τά Πν ευματικάκη 4(1) Σαν τή 2 Ροδίτη 2 Τσαγκαράκη 2
Παν ούση 11(3) Ιωακείμ 3 Δομπρογιάν ν η 2 Δεληκων -
σταν τή Μουρτζούκου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ   18   
2 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚ17   
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ   17
4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     13  
5  ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ        13   
6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  11
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ        10

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(15/01/23)

18.30 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

ΡΕΠΟ  ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -
17.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
17.00 ΚΛ ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ

ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –Π. ΦΑΛΗΡΟ  15 -55

Διαιτητές : Πέππας Α., Πέππας Γ.
Δεκάλεπτα: 4-21 , 9-34,15-45 ,15-55

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ( Σωτηρίου, Καραπαν αγιώτη):
Καραπαν αγιώτη Ελεν  ,Αν δριοπούλου
6(1),Σηφάκη,Τακίδη 1,Στεργίου  2,Ζωγράφου,Τρυπι-
τσίδου 2, Μυστέκια 3,Χαραλαμπάκη 2,Γαρουφαλιά,Γιαν -
ν ικάκη ,Σουλμίν α

Π. ΦΑΛΗΡΟ  (Ζέρβα,Κοπάτσκοβα ) Kουτσιάφτη
15,Βόπη  8, Παν τελή 9(1),Μπρέλλου 7, Πιτσάκη 4,Καρ-
ακλή 4 ,Κούκη 7(1)  , Σαν ταμούρη 1, Μπέση ,
Κοτρώτσιου , Σταθάκη , Νασιάκου.

ΒΑΡΗ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 58-27

Διαιτητές : Τζίμης , Κολίλας

Δεκάλεπτα : 18-9 , 28-18,  44-24,  58-27

ΒΑΡΗ (Μεϊμάρογλου , Καραμέτος) : Πετρή 17(2), Καρ-
ιδάκη 9(1), Κωτσή 4, Χειλάκου 4, Κουν τουριώτη 5(1) ,
Ψυλλάκη 5(1), Μπιλάλη 2, Νάκου 4,Χατζην ικολάου
6(2), Ζαβραδιν ού 2 , Καραμέτου Χ.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαν ν ης):   Ιακώβου 7 ,
Πολυζώτη 8, Ζήκα 2 , Τσίρμπα 4, Γρύλλια 1, Μεγαλούδη
3, Οικον όμου 2, Παν αγοπούλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ   21
2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝ21
3 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕ17
4 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17
5 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 16
6 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  13
8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   11

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(15/01/23)

19.30 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ

20.00 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ

17.00 ΚΛ Π ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟΠ
ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

15.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

H ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961
ευχαριστεί τον Βύζαντα

Μεγάρων
Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυν θος 1961

ευχ αριστεί θερμά την  αν τίστοιχ η του Βύζαν τα
Μεγάρων  για την  άψογη φιλοξεν ία που
πρόσφερε στην  αποστολή της ομάδας μας.

Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυν θος 1961
υπόσχ εται ν α την  αν ταποδώσει στο παιχ ν ίδι
του β' γύρου που θα γίν ει στη Ζάκυν θο.

Σπύρος Μαραθωνίτης: Ποδόσφαιρο και
Σχολείο πάνε μαζί;

Για τις ακαδημίες ειδικά για τα παιδιά που έχουνε μπει σε φάση
εξετάσεων στο σχολείο.

Ποδόσφαιρο και σχολείο και βέβαια πάνε μαζί Αρκεί να
υπάρχει εξειδικευμένος προγραμματισμός από ειδικούς και
βέβαια πολύ θέληση και από τον αθλητή αλλά και από την οικογέ-
νειά του.

Υπάρχουν δύο ειδών οικογένειες αυτές που είναι υποστηρικτι-
κές προς το παιδί και τα θέλω του και αυτές που μπορούν να
δουν μέχρι τη μύτη τους και βλέπουν μόνο τα θέλω τα δικά τους.

Πρωταρχικός στόχος των παιδιών που δίνουν εξετάσεις τώρα
θα πρέπει να είναι το διάβασμα εν μερη

το ποδόσφαιρο μπορεί να περιμένει έτσι κι αλλιώς δεν βρισκό-
μαστε σε μία εποχή του χρόνου που υπάρχουνε αγώνες.

Αυτό που λέω όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρ-
ηθεί ότι ένας αθλητής που προσπαθεί να κάνει πρωταθλητισμό θα
πρέπει να σταματήσει τελείως Το σταματάω τελείως δεν
υπάρχει σε αυτόν που θέλω πραγματικά να κάνει πρωταθλητισμό
αν έχει δίπλα του εξειδικευμένους ανθρώπους μπορεί να τον
βοηθήσουνε να συνδυάσει και τα δύο δίνοντας όμως βάση στο
διάβασμα που προηγείται αυτή την εποχή.

Και μόλις τελειώσει με το διάβασμα υπάρχει το μεταβατικό στά-
διο και η προετοιμασία για τη νέα χρονιά.

Εάν κάποιος από αυτούς δεν δουλεύει εξειδικευμένα και δεν
έχει ανθρώπους δίπλα του να τον βοηθάνε εννοείται ότι δεν έχει
καμία τύχη τον ρόλο αυτόν δεν μπορεί να τον έχουν οι γονείς.

Αυτά που γράφω για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις στο επόμε-
νο διάστημα αφορούν παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό που
θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό όχι παιδιά από απλά
αθλούνται και κάνουν το χόμπι τους τα παιδιά που κάνουν το
χόμπι τους πολύ εύκολα μπορεί να σταματήσουν και δυο και τρεις
μήνες και να μην κάνουν καμία προπόνηση όμως ένα παιδί που
κάνει πρωταθλητισμό εάν σταματήσει δυο και τρεις μήνες απλά
είναι πολύ κοντά στο τέλος των πιθανοτήτων που έχει να κάνει
πρωταθλητισμό..
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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

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

Η εταιρεία Tileorganosi αν αζ-
ητά άμεσα ν α καλύψει 2
θέσεις γραμματέων .
Προσόν τα:
- Καλή γν ώση αγγλικών  σε
προφορικό και γραπτό επίπε-
δο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην  πληκτρολόγ-
ηση

- Γν ώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγέν εια
- 6ωρη εργασία με προοπτική
για ταχεία αν αβάθμιση σε
8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίν α
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προκειμένου να ενημε-
ρωθούν οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες για
την υπ’ αριθ. 106/2022
απόφαση τροπο-
ποίησης του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού

Σχεδίου πόλεως, στο
Ο.Τ. 838, της 6ης πολε-
οδομικής ενότητας,
του Δήμου Μαραθώνα,
παρακαλούνται να
προσέλθουν στο Δημο-
τικό Κατάστημα Νέας
Μάκρης Δημοτικής
Κοινότητας Νέας
Μάκρης Δήμου Μαρ-
αθώνος και εντός δεκα-
πέντε (15) ημερών να
υποβάλουν τυχόν
ενστάσεις σχετικά με
την παραπάνω τροπο-

ποίηση του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού
σχεδίου της 6ης πολεο-
δομικής ενότητας στα
οικοδομικά τετράγωνα
838, 737. Επηρεαζόμε-
να οικοδομικά τετρά-
γωνα 839, 840, 837,
737.

Ο Δήμαρχος
Στέργιος Τσίρκας

Αναζήτηση Προσωπικού 
"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ανα-
πτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή

των Μεγάρων και αναζητά να εντάξει
στην πολυκλαδική θεραπευτική της ομάδα τις

κάτωθι ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου

ωραρίου και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του
Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)

2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν στο hr@medicalpsycology.eu 

το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023.
Στο θέμα του email να αναγράφεται ο κωδικός

της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλείτε στο 210 6441945."
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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.

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

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

4488

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ
Η ΠΕΤΡΟΠΑΒΛΟΒΣΚΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΪ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΪΣΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΑΣΟΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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