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ΘΘΕΕΛΛΩΩ  ΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣ””

Μια αξιεπαινη πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Ελευσίνας - Μαγούλας "Ο ΛΟΓΟΣ" για την αντιμετώπισης της παιδικής

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εν ών ουν  τις δυν άμεις τους οι μελισσοκόμοι, 
για την  αν άπτυξη της μελισσοκομίας στον

Δήμο Φυλής

Εξέλεξε το πρώτο του Διοικητικό 
Συμβούλιο ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Πάρν ηθας με

έδρα τον  Δήμο Φυλής 

Υπουργείο Εργασίας: 

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  κκααττααββοολλήή  ττηηςς
ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  77,,7755%%  σσεε  11,,77

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς
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σσεε  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς

χχώώρροουυςς  &&  εερργγοοσσττάάσσιιοο
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠρογράμματαΠρογράμματα
επιχορήγησης επιχορήγησης 

επιχειρήσεων γιαεπιχειρήσεων για
την απασχόληση την απασχόληση 

ανέργων της ΔΥΠΑανέργων της ΔΥΠΑ

ΚΚαακκοοκκααιιρρίίαα  δδιιααρρκκεείίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
μμεε  ππααγγεεττόό  κκααιι  χχιιόόννιιαα  

Αυστηρές συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και βροχές  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγορίου του Θεολόγου, 

Αγίας Μαργαρίτας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.Πάρνηθος 102,

2102476440

Συναγερμός σήμα-
νε τα ξημερώματα της
Τετάρτης στην Πυρο-
σβεστική, καθώς με
διαφορά λίγης ώρας
ξέσπασαν δύο πυρ-
καγιές σε εργοστα-
σιακούς χώρους
στην περιοχή του
Ασπροπύργου.

Ειδικότερα, η
πρώτη πυρκαγιά
ε κ δ η λ ώ θ η κ ε
περίπου στις 04:15
τα ξημερώματα σε
ε γκαταλε λε ι μμέ νο
εργοστάσιο υποδημάτων στη Νέα Ζωή Ασπρ-
οπύργου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά τέθηκε
υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση της επιχείρη-
σαν  12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Λίγο αργότερα,
περίπου στις 5 το
πρωι  , ξέσπασε
ακόμα μια πυρκαγιά
στην περιοχή του
Ασπρόπυργου και
συγκεκριμένα σε
εργοστάσιο οικοδο-
μικών υλικών, που
βρίσκεται κοντά στην
οδό Τζαβέλα.

Σύμφωνα με την
Πυροσβεστική, έχει
βελτιωθεί η εικόνα
αλλά η κατάσβεση
της ήταν εξαιρετικά
δύσκολη λόγω της

αρκετής καύσιμης ύλης που υπάρχει. 
Πάντως, όπως ανέφεραν χθες πηγές από την

Πυροσβεστική, δεν υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης
της πυρκαγιάς στα παρακείμενα κτήρια. 

Τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά σε χώρο 
εργοστασίου στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου

Την  Δευτέρα 23-01-2023 πραγματοποιήθηκε στο
Ελλην ικό Ιν στιτούτο Συγκολλήσεων  από τον  Πολιτι-
στικό Επιμορφωτικό σύλλογο Ελευσίν ος Μαγούλας "Ο
ΛΟΓΟΣ" μια ιδιαιτέρως εν διαφέρουσα ημερίδα,με
θέμα:“ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ ΓΕΝΝΑΙΟΣ, ΘΕΛΩ
ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ”, με ομιλήτριες τις εξαιρετικά κατα-
ρτισμέν ες επιστήμον ες, με μεταδοτικότητα της πληρο-
φορίας και αμεσότητα με το κοιν ό, κυρίες:

κ. Θεών η ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ: Βοηθό του Συν ήγο-

ρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εκλεγ-
μέν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συν ηγόρων
του Παιδιού (European Network of  Ombudspersons f or
Children-ENOC).

Είν αι δικηγόρος και η εμπειρία της συν δέεται με
υποθέσεις προστασίας αν θρωπίν ων  δικαιωμάτων  και
αν τιμετώπισης της εν δοοικογεν ειακής βίας.

Έχ ει εργαστεί σε ΜΚΟ παρέχ ον τας ν ομική στήριξη
σε ευάλωτους πληθυσμούς, έχ ει συν εργαστεί με τη
ΓΣΕΕ ως ερευν ήτρια στο θέμα της κοιν ων ικής προ-
στασίας και γον εϊκής αν θεκτικότητας και ως εκπαι-
δεύτρια εν ηλίκων  για την  καταπολέμηση των  δια-
κρίσεων  στο χ ώρο εργασίας, καθώς και με το Κέν τρο
Ερευν ών  για Θέματα Ισότητας ως δικηγόρος σε υποθέ-
σεις κακοποίησης.

Από το 2015 έως το 2018 ήταν  διευθύν τρια του γρα-

φείου του Αν απληρωτή Υπουργού Οικον ομικών . Είν αι
υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθην ών , εν ώ έχ ει
κάν ει μεταπτυχ ιακές σπουδές στην  Πολιτική Επιστήμη
και Κοιν ων ιολογία στο Εθν ικό και Καποδιστριακό
Παν επιστήμιο Αθην ών .

Τα επιστημον ικά της εν διαφέρον τα σχ ετίζον ται με

““ΔΔΕΕΝΝ  ΘΘΕΕΛΛΩΩ  ΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑΙΙΟΟΣΣ,,  
ΘΘΕΕΛΛΩΩ  ΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣ””

Μια αξιεπαινη πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Ελευσίνας - Μαγούλας "Ο ΛΟΓΟΣ" για την αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει  τα
τρία πρώτα αναβαθμισμένα προγράμματα για

ενίσχυση της απασχόλησης, που θα οδηγήσουν στην
δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ κατά τη
διάρκεια του έτους 2023 θα «τρέξουν» ακόμη άλλα τρία
προγράμματα που θα δημιουργήσουν 37.750 επιπλέον
νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, έχει ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων των επιχειρήσεων για τα κάτωθι προγράμματα: 

1. Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000
μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές
θύλακες υψηλής ανεργίας και με συνολικό προϋπολογι-
σμό 120 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί
έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18
μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 μήνες
. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά
θέση εργασίας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχει-
ρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

2. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για
10.000 ανέργους 18-30 ετών που στοχεύει στην αναβά-
θμιση των προσόντων και στην προετοιμασία 10.000
νέων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης για ένταξη στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋ-
πολογισμό: 68 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρ-
κεια 7 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμε-
νους μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο
καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς
και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

3. Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000
ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην
ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με
συνολικό προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ και με διττή
στόχευση: 

• 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απε-
ξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων
κ.ά.). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75%
του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες με υποχρέω-
ση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες. 

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 16.800 ευρώ ανά
θέση εργασίας. 

• 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά
εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην
αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρ-
ες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανα-
τροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι, άνε-
ργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική
εκπαίδευση, Ρομά κ.ά.).

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του
μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με υποχρέωση
διατήρησης της θέσης για 4 μήνες. 

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 8.400 ευρώ ανά
θέση εργασίας.

Τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας απε-
υθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Προγράμματα επιχορήγησης Προγράμματα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση επιχειρήσεων για την απασχόληση 

ανέργων της ΔΥΠΑανέργων της ΔΥΠΑ

ΥΠΕΣ: Χρηματοδότηση 
42 εκατομμυρίων ευρώ

στους δήμους για τη 
θέρμανση των σχολείων 

-Η κατανομή ανά δήμο
στη Δυτική Αττική 

Στην  πρώτη καταν ομή ύψους 42 εκατ. ευρώ
από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.), για το έτος 2023, προχώρησε το
υπουργείο Εσωτερικών , για την  κάλυψη
λοιπών  λειτουργικών  δαπαν ών  των  σχο-
λείων .

«Ό,τι είπαμε, το κάν αμε. Καταν έμουμε σήμε-
ρα 42 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της
χώρας, για την  κάλυψη λειτουργικών
δαπαν ών  και τη θέρμαν ση των  σχολείων . Η
χρηματοδότηση αυτή είν αι αυξημέν η κατά 14
εκατ. ευρώ και αν ταποκρίν εται στις
δεσμεύσεις που έχουμε αν αλάβει, ώστε ν α
εν ισχύσουμε με πρόσθετους πόρους την
Αυτοδιοίκηση, προκειμέν ου ν α αν τεπεξέλθει
στο αυξημέν ο εν εργειακό κόστος και αυτόν
τον  χειμών α. 
Στεκόμαστε δίπλα στις αν άγκες των  παι-

διών  μας και στην  Αυτοδιοίκηση και θα
συν εχίσουμε ν α στηρίζουμε για όσο χρεια-
στεί», δήλωσε ο Αν απληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών  Στέλιος Πέτσας

Δείτε αν αλυτικά πώς καταν έμον ται τα ποσά
σε κάθε δήμο της Δυτικής Αττικής .

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  114.405,00

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   151.035,00

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  57.975,00

ΜΕΓΑΡΕΩΝ  117.645,00

ΦΥΛΗΣ  177.615,00

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  145.785,00

Κακοκαιρία διαρκείας στην Ελλάδα φέρνει βαρομετρικό χαμηλό 

Αυστηρές συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό μετακινήσεων

Α
υστηρές συστάσεις στους
πολίτες για περιορισμό
των  μετακιν ήσεων  στις

απολύτως απαραίτητες απεύθυ-
ν ε η Πολιτική Προστασία εν όψει
της σημαν τικής επιδείν ωσης
που θα παρουσιάσει ο καιρός
από το απόγευμα της Τετάρτης
έως και την  Παρασκευή με κύρια
χ αρακτηριστικά τις ισχ υρές
βροχ ές και καταιγίδες, τις τοπι-
κές χ αλαζοπτώσεις και τις
πυκν ές χ ιον οπτώσεις στα ηπει-
ρωτικά ορειν ά-ημιορειν ά αλλά και
σε περιοχ ές στα βόρεια με σχ ε-
τικά χ αμηλότερο υψόμετρο.

Ηδη σε κατάσταση αυξημέν ης
ετοιμότητας έχ ουν  τεθεί οι κατά
τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

της χ ώρας προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπιστούν  άμεσα τα όποια προβλή-
ματα παρουσιαστούν .

Σύμφων α με τον  εκπρόσωπος
της Πυροσβεστικής, οι πολίτες θα

πρέπει ν α είν αι ιδιαιτέρως
προσεκτικοί και ν α ακο-
λουθούν  τις οδηγίες αυτο-
προστασίας κατά την
διάρκεια εκδήλωσης των
φαιν ομέν ων .

Όπου χ ρειαστεί θα
σταλούν  μην ύματα από
το 112 σε διάφορες περ-
ιοχ ές της χ ώρας, προκει-
μέν ου ν α γν ωρίζουν  οι
πολίτες για την  εκδήλωση
των  επικίν δυν ων  καιρ-
ικών  φαιν ομέν ων .

Ηδη από το μεσημέρι της Τετάρτ-
ης το 112 «ήχ ησε» σε Αιτωλοακαρ-
ν αν ία, Αχ αΐα, Ηλεία και τα ν ησιά
του Ιουν ίου πλην  της Κέρκυρας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

Για την απασχόληση ατόμων με
αναπηρία, δικαιούχοι είναι επιπρ-
όσθετα οι επιχειρήσεις Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’  βαθμού. Για το πρόγραμμα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
δικαιούχοι είναι επιπρόσθετα οι
φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
επιχειρήσεων

Οι εργοδότες που ενδιαφέρον-
ται να συμμετάσχουν μπορούν να
υποβάλλουν την αίτησή τους
αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α)
μέσω της πλατφόρμας e-services
της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β)
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης του ελληνικού δημοσίου
gov.gr κάνοντας χρήση των προ-
σωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ο χρήστης από την ιστοσελίδα dypa.gov.gr μπαίνει στην πλατφόρμα ΔΥΠΑ
e- services και επιλέγει «Είσοδος Χρήστη στο σύστημα». Στη συνέχεια επιλέγει σύνδεση στο Σύστημα μέσω
πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ, πατάει «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και συμπληρώνει τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet μέσα από την διαδρομή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-
drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesaner-
gon. 

Μετά την είσοδο στο σύστημα, ο χρήστης βλέπει στην αρχική οθόνη τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής του
και θα πρέπει να επιβεβαιώσει/ενημερώσει τα στοιχεία αυτά στο Μητρώο πριν την ολοκλήρωση της αίτησής του.
Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία, ο χρήστης από την καρτέλα «Επιλογή νέας Αίτησης που θέλετε να υποβά-
λετε» επιλέγει από τη λίστα το πεδίο με το πρόγραμμα που θέλει να υποβάλει αίτηση. 

Στην πλατφόρμα υπάρχει αναλυτικός οδηγός, που καθοδηγεί βήμα-βήμα τον χρήστη για την τελική υποβολή
της αίτησης.  Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι ο εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις
και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα
προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωράει στην πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινίσεις/ενημέρωση σχετικά με τα προγράμ-
ματα  με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και
2105576704 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ.

Στη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών
Πόλεων Β40 ο Σπύρος Βρεττός

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός βρέθηκε  στη
Σύν οδο του Δικτύου Βαλκαν ικών  Πόλεων  Β40, που
πραγματοποιείται στην  Τεχ ν όπολη του Δήμου Αθη-
ν αίων , με οικοδεσπότη τον  Πρόεδρο του Δικτύου για το
2023, Δήμαρχ ο Αθην αίων  Κώστα Μπακογιάν ν η.
Ο Δήμος Αχ αρν ών  αποτελεί μέλος του Δικτύου Βαλκα-

ν ικών  Πόλεων  Β40, στο οποίο συμμετέχ ουν  συν ολικά
69 Δήμαρχ οι από 10 χ ώρες των  Βαλκαν ίων . 
"Με ιδιαίτερη χ αρά βρέθηκα, μαζί με άλλους συν αδέλφο-
υς, απ΄όλη τη χ ώρα στις εργασίες της Συν όδου του Δικ-
τύου Βαλκαν ικών  Πόλεων  Β40, στο οποίο έχ ει εν ταχ θεί
και ο Δήμος μας.Ως μέλος του δικτύου θα συμμετέχ ουμε
εν εργά στις δράσεις του, δίν ον τας έμφαση στον  τομέα
του πολιτισμού. Περιμέν ουμε με αν υπομον ησία τις
πρώτες δράσεις και αδημον ούμε ν α στείλουμε μην ύματα
φιλίας, εν ότητας και αλληλεγγύης σε κάθε μέλος του.   
Πολλά συγχ αρητήρια στο Δήμαρχ ο Αθην αίων  Κώστα

Μπακογιάν ν η για τη διοργάν ωση του συν εδρίου και
καλή επιτυχ ία στη θητεία του, στη θέση του προέδρου
για το επόμεν ο διάστημα" αν έφερε χ αρακτηριστικά.
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Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου σας ενημερώνει ότι  το
Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης

μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέν-
τρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, παρατείνε-
ται για τέσσερις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του τρέχοντος προ-
γράμματος κοινωφελούς εργασίας που χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της
απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμε-
τωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρ-
όνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). 

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβά-
θμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων,
ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την
διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας,
αλλά και να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικότερων
και  αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους
Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοι-
νωνικού συνόλου.

Οι ωφελούμεν οι που θέλουν  ν α εν ημερωθ-
ούν  παρακαλούν ται ν α επικοιν ων ήσουν  με

το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου  στα τηλ
2132006489 και 2105576704 καθημεριν ά από
τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ.

"Χρόνια καθυστέρηση και προσπάθειες παράκαμψης της
επέκτασης χώρων διδασκαλίας του πολύπαθου 2ου ΓΕΛ

Ελευσίνας - «Πυρουνάκειου» "
Ερώτηση  με πρωτοβουλία του Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, προς τους 

Υπουργούς Μεταφορών , Παιδείας και Εσωτερικών 

Το 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας
στεγάζει περισσότερους
από 300 μαθητές ενώ

επί χρόνια οι υπάρχουσες αίθ-
ουσες διδασκαλίας δεν επαρ-
κούν με αποτέλεσμα να γίνεται
μάθημα σε ακατάλληλους χώρ-
ους, όπως στο εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, στην αίθ-
ουσα εκδηλώσεων κοκ. Το
πρόβλημα του χώρου ήταν
ιδιαίτερα οξυμένο στην περίοδο
της πανδημίας όταν στοιβάζον-
ταν 25 με 30 μαθητές στις
τάξεις παρά τα αυστηρά μέτρα
περιορισμού της διασποράς του
κορονοϊού. Σήμερα η κατάστα-
ση δεν είναι καλύτερη. 

Δέκα χρόνια μετά την έγκρι-
ση του ΣτΕ  (ΦΕΚ 631/Δ/2003
& 122/ΑΑΠ/ 2013) για την
απαλλοτρίωση οικοπέδου 1.528
τ.μ. στο ΟΤ 117 του Δήμου
Ελευσίνας, προκειμένου να
αρτιωθεί και να επεκταθεί κτιρ-
ιακά το υφιστάμενο διδακτήριο
του 2ου ΓΕΛ, δεν έχουν υπάρξει εξελίξεις. 

Ήδη η ΚΤΥΠ ΑΕ κατέθεσε την εν λόγω πρόταση Κλει-
στού Γυμναστηρίου, η οποία ορίζει τον αγωνιστικό χώρο
του γηπέδου ως Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, τοποθ-
ετεί βιβλιοθήκη και αποθηκευτικό χώρο για το σχολείο
στο Γυμναστήριο, ενώ κατακερματίζει την Αίθουσα Πολ-
λαπλών Χρήσεων, την σκηνή κι άλλους χώρους της υφι-
στάμενης πτέρυγας του σχολείου για την διαμόρφωση
αιθουσών διδασκαλίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας με την υπ’ αρ.
300/16.11.2022 απόφασή του απέρριψε το σχέδιο της
ΚΤΥΠ ΑΕ όχι μόνο διότι καταλαμβάνει τον χώρο της
απαλλοτρίωσης με Κλειστό Γυμναστήριο αγωνιστικών
διαστάσεων αλλά και γιατί υποβαθμίζει την υφιστάμενη
πτέρυγα του διδακτηρίου. 

Ταυτόχρονα καλεί την ΚΤΥΠ ΑΕ  να εκπονήσει μελέτη
για την αρτίωση και κτιριακή επέκταση με την ανέγερση
της δεύτερης πτέρυγας του 2ου ΓΕΛ Ελευσίνας

«ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ» για την κάλυψη των αναγκών μιας
ικανοποιητικής στέγασης που αφορά σε Αίθουσες Διδασ-
καλίας (τουλάχιστον 4), χώρους Διοικητικής υποστήριξ-
ης, Κοινωνικούς (Βιβλιοθήκη κ.α), Βοηθητικούς (αποθη-
κευτικούς κ.α) και δευτερευόντως σε ένα χώρο άθλησης
σχολικής κλίμακας ή το προβλεπόμενο κλειστό υπόστε-
γο Γυμναστικής και επιπλέον στην κάλυψη των σύγχρο-
νων αναγκών στην υφιστάμενη πτέρυγα. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ  το Υπουργείο Παιδείας
που έχει πλέον μόνο επιτελικό ρόλο στον καθορισμό των
προδιαγραφών, του μεγέθους και του είδους της σχολι-
κής στέγης, απάντησε σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή (Αρ Πρω-
τοκόλλου 69644/Φ1, 7/6/22) ότι δεν έχει υποβληθεί
αίτημα κτιριολογικού προγράμματος για το 2ο ΓΕΛ Ελευ-
σίνας. 

Ερωτάστε κυρία και κύριοι Υπουργοί:
1) Έχει υποβληθεί αίτημα κτιριολογικού προγράμμα-

τος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το

2ο ΓΕΛ Ελευσίνας, διαδικασία που αποτελεί την πρώτη
πράξη για την επέκταση του Σχολείου; Περιλαμβάνει την
ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας; 

2) Τι περιελάμβανε το αίτημα προς την ΚΤΥΠ ΑΕ
(Φεβρουάριος 2022) από τη Διεύθυνση του 2ου ΓΕΛ
Ελευσίνας; 

3) Έχει κατατεθεί αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας ή
στην ΚΤΥΠ με περιεχόμενο άλλο από αυτό που προβλέ-
πει ο δεσμευτικός σκοπός της απαλλοτρίωσης του οικο-
πέδου, ο οποίος αφορά μόνο την αρτίωση και την κτιρ-
ιακή επέκταση του υφιστάμενου διδακτηρίου; 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στο Σώμα τα κάτωθι
στοιχεία και έγγραφα:

Το αίτημα κτιριολογικού προγράμματος στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2ο ΓΕΛ Ελευ-
σίνας.

Κάθε αίτημα προς την ΚΤΥΠ ΑΕ που αφορά το συγκε-
κριμένο οικοπέδου 1.528 τ.μ. (στο ΟΤ 117 του Δήμου
Ελευσίνας) 

Το σχέδιο της ΚΤΥΠ ΑΕ για την ανέγερση Κλειστού
Γυμναστηρίου πλέον των 780 τ.μ, στο Ο.Τ 117 που
φέρει τον χαρακτηρισμό «Σχολείο»

Την απάντηση της ΚΤΥΠ στη Διεύθυνση του 2ου ΓΕΛ
Ελευσίνας καθώς και στον Δήμο Ελευσίνας 

Οι Αιτούντες και Ερωτώντες Βουλευτές,
Τσίπρας Γιώργος
Αδαμοπούλου Αγγελική
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία

Τετράμηνη Παράταση
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 25.000 ανέργους



6 - θριάσιο  Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Μ
ια ακόμα πρωτοποριακή πρωτοβου-
λία με σκοπό την  κυκλοφοριακή
αγωγή και κατ΄ επέκταση, την  ασφα-

λή μετακίν ησή τους στην  πόλη, αν έλαβε ο
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής Γιάν ν ης Κρεμύδας. 

Στο πλαίσιο του εν διαφέρον τός του για την  ασφά-
λεια των  μαθητών  δημιούργησε το πρώτο, στην  Ελλά-
δα, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά προσχ ο-
λικής εκπαίδευσης, στο προαύλιο του 2ου Νηπιαγω-
γείου Άν ω Λιοσίων .

Σκοπός είν αι με βιωματικό τρόπο, μέσα από
παιχ ν ίδι και διασκεδαστικές ασκήσεις, ν α πάρουν  τα
παιδιά τα πρώτα τους μαθήματα σε θέματα οδικής
ασφάλειας, ώστε ν α αν τιδρούν  σωστά σε επικίν δυν ες
καταστάσεις, αποκτών τας, από πολύ μικρή ηλικία,

κυκλοφοριακή παιδεία. 
Ο χ ώρος στο 2ο Νηπιαγω-

γείο Άν ω Λιοσίων  επιλέχ θη-
κε ως ο πλέον   κατάλληλος
και μπορεί ν α χ ρησιμοποι-
ηθεί για επισκέψεις μαθητών
και από άλλα ν ηπιαγωγεία
του Δήμου, στο πλαίσιο
προγραμμάτων  Σχ ολικών
Δραστηριοτήτων . 

Για τις αν άγκες του Πάρ-
κου, η Πρωτοβάθμια Σχ ολική
Επιτροπή προμήθευσε το
σχ ολείο με 2 αυτοκίν ητα,
κράν η, σήματα, πιν ακίδες
κυκλοφορίας, φαν άρια,
μπάρες για διαβάσεις τρέν ων
κλπ.

«Δημιουργήσαμε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
μέσα στο σχ ολείο, γιατί θέλαμε ν α διδαχ θούν  τα παι-
διά, από τη μικρή αυτή ηλικία, με τρόπο βιωματικό,
πώς ν α κιν ούν ται με ασφάλεια στον  δρόμο, ν α περ-
ν ούν  μια διάβαση, ν α αν τιλαμβάν ον ται τους κιν -
δύν ους, ν α αν αγν ωρίζουν  πιν ακίδες και σήματα που
ρυθμίζουν  την  κυκλοφορία πεζών  και οχ ημάτων . 

Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είν αι κρίσιμο γιατί η
Χώρα μας πληρών ει βαρύ φόρο αίματος στους δρόμο-
υς. Κάθε χ ρόν ο χ άν ουμε αριθμό αν θρώπων  που
ισοδυν αμεί με τον  πληθυσμό μιας μικρής πόλης »
τόν ισε  ο Γιάν ν ης Κρεμύδας και πρόσθεσε.

«Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω τον  Δήμαρχ ό μας Χρή-
στο Παππού για την  στήριξή του στην  όλη προσπά-
θεια, την  Προϊσταμέν η του 2ου Νηπιαγωγείου Άν ω
Λιοσίων  κα Μίν α Πισπιρίγκου και τις Νηπιαγωγούς για
την  άψογη συν εργασία μας».

Το Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας

κατά του Καρκίνου, διοργανώνει 
ποδηλατική εκδήλωση

Η δράση αυτή έχει καθαρά συμβολικό

χαρακτήρα και στόχος της είναι  να
ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα

οφέλη της άσκησης στην υγεία και
παράλληλα να αναδείξει την ενιαία

υπόσταση του Παραρτήματος στους
Δήμους Αχαρνών και Φυλής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Το πρώτο, στην Ελλάδα, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης, εντός προαυλίου δημόσιου σχολείου
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Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι μελισσοκόμοι, 
για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας στον Δήμο Φυλής

Μ
ετά την  παν ηγυρική Ιδρυτική
διακήρυξη που πραγματοποι-
ήθηκε τον  περασμέν ο Σεπτέμ-

βρη (Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022)
στο Δημαρχ είο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ,
παρουσία του Δημάρχ ου Φυλής Χρή-
στου Παππού,  ο Μελισσοκομικός
Σύλλογος Φυλής – Πάρν ηθας, συγκρο-
τήθηκε σε Σώμα, εκλέγον τας τα μέλη
του 1ου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν  την
περασμέν η Τρίτη 17 Ιαν ουαρίου 2023
και μια εβδομάδα μετά στις 24-1-2023 ο
Σύλλογος εξέλεξε τα μέλη του Δ.Σ που
έχ ει ως εξής: 

1.Πρόεδρος Μιχ αήλ Νικολακάκης
2.Αν τιπρόεδρος Σαμπάν ης Χρήστος 

3.Ταμίας Κόλλιας Χρήστος 
4.Γ. Γραμματέας Καλογερόπουλος

Αυγεριν ός
5.Μέλος Σερέπας Γεώργιος 

6.Μέλος Βερούτης Μιχ αήλ 
7.Μέλος Πατεράκης Σπύρος 

Αν απληρωματικά Μέλη 
1.Μπούτος Αθαν άσιος 
2.Καρδαράς Δημήτριος 
3.Παπαγεωργίου Βασίλειος

Για την  Ιστορία αξίζει ν α σημειωθεί
ότι: 

Σύμφων α με το καταστατικό που
αν έγν ωσε τον  περασμέν ο Σεπτέμβρη,
ο δικηγόρος Γιάν ν ης Αν των όπουλος, ο
ν έος Μελισσοκομικός Σύλλογος , με
έδρα το Δήμο Φυλής, θα συν εργαστεί
με την  Πολιτεία και το Δήμο για ν α
εκσυγχ ρον ιστούν  οι μελισσοκομικές
υποδομές και ν α εκπαιδευτούν  οι παρ-
αγωγοί, με στόχ ο την  αύξηση της ποι-
ότητας και της ποσότητας του παραγό-
μεν ου μελιού στην  περιοχ ή. 

Τον  Σύλλογο διοικεί επταμελές Διοικ-
ητικό Συμβούλιο με θητεία τριών  ετών .
Στους καταστατικούς σκοπούς του
εν τάχ θηκε η πολιτιστική διάσταση της
σχ έσης του μελιού με την  περιοχ ή και 

η διαχ ρον ική σημασία του προϊόν -
τος για την  ελλην ική οικον ομία. 

Στο πλαίσιο της κοιν ής προσπάθειας
για την  αν άπτυξη της μελισσοκομίας,
την  οποία συν δράμει ο Δήμος Φυλής,
στην  ιδρυτική συν έλευση παρευρέθη-
κε ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν ά-
σης Μπούρας, ο οποίος, απευθύν ον -
τας χ αιρετισμό, έθεσε τον  εαυτό του
στη διάθεση του Δήμου και των  μελισ-
σοκόμων  για την  ευόδωση της προ-
σπάθειας. Επίσης ο Δήμαρχ ος 

Χρήστος Παππούς, οι Αν τιδήμαρχ οι
Ελέν η Λιάκου και Γιώργος Αβράμης και
ο Πρόεδρος του Συλλόγου του Βιο-
τεχ ν ικού Πάρκου Λευτέρης Παν τελάκ-
ης, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγε-
λματικά στο χ ώρο της μελισσοκομίας. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς μετά την  εκλογική διαδικασία για
το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου συν εχ άρη τα μέλη του και δίν ον -
τας τη δέσμευση για ολόπλευρη στήρ-
ιξη, τους ευχ ήθηκε καλό έργο. 

Εξέλεξε το πρώτο του Διοικητικό
Συμβούλιο ο Μελισσοκομικός Σύλλογος
Πάρνηθας με έδρα τον Δήμο Φυλής 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τηρών τας τα έθιμα του

τόπου μας, όπως κάθε
χ ρόν ο, η Αν τιδήμαρχ ος Κοι-
ν ων ικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη με
τους υπαλλήλους της Διεύθυ-
ν σης Παιδείας και των  Παι-
δικών  Σταθμών  του Δήμου
Ασπροπύργου πραγματο-
ποίησαν  την  κοπή της πρω-
τοχ ρον ιάτικης πίτας, στους
χ ώρους των  σταθμών . Την
τελετή του  Αγιασμού τέλε-
σαν  ο Μητροπολίτης Αττικής
και Βοιωτίας, κ. Χρυσόστο-
μος μαζί με τον  π. Κων -
σταν τίν ο Πετσαλίδη στον
2ο Παιδικό Σταθμό, ο π. Ιωάν ν ης Γεωργουλάκης στον  5ο Παιδικό Σταθμό
και ο Αρχ ιμαν δρίτης Δαμασκην ός Κατσιν ούλας στους 1ο,3ο και 4ο  Παιδι-
κούς Σταθμούς.

Η Αν τιδήμαρχ ος δεν  παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει και ν α επαιν έσει το
προσωπικό των  Παιδικών  Σταθμών  για τη φρον τίδα και την  αγάπη που
δείχ ν ουν  στα παιδιά καθώς  και για την  ακαταπόν ητη συμβολή τους στην
εύρυθμη λειτουργία των  Παιδικών  Σταθμών . Τόν ισε ότι: «Έχ ουμε καταφέρ-
ει πολλά τα τελευταία χ ρόν ια και μπορούμε ν α καταφέρουμε ακόμα περισ-
σότερα. Δεν  ήταν  λίγες οι φορές που βάλαμε ψηλά τον  πήχ η, τα καταφέρ-
αμε και δεσμευόμαστε ν α το συν εχ ίσουμε. Έχ ουμε υποχ ρέωση απέν αν τι
στους γον είς και κυρίως στα παιδιά ν α παρέχ ουμε υψηλής ποιότητας υπηρ-
εσίες». Παράλληλα, μετέφερε το μήν υμα του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου: « Κάθε χ ρόν ο μαζί με τους εργαζόμεν ους, προσφέρο-
υμε στα παιδιά μας και κατ’ επέκταση στις οικογέν ειές τους τη καλύτερη
δυν ατή φιλοξεν ία στους Σταθμούς μας.  Νιώθω περήφαν ος, που η Δημοτι-
κή μας Αρχ ή καλύπτει τις αν άγκες των  οικογεν ειών  σ’ αυτή την  τρυφερή
ηλικία των  παιδιών  τους σε χ ώρους που δύσκολα συν αν τά καν είς στην
ελλην ική επικράτεια. Θα συν εχ ίσουμε την  προσπάθεια με ακόμα περισ-
σότερο ζήλο για τους μικρούς μας φίλους, για τους αυριαν ούς πολίτες. Εύχ ο-
μαι σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρον ιά».    

Το παρόν  στην  κοπή πίτας  έδωσε ο  Αν τιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Αν τών ης Κον αξής. 
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««ΚΚααλλάάθθιι  ττοουυ  ννοοιικκοοκκυυρριιοούύ»»::  
ΠΠααρράάτταασσηη  έέωωςς  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  
Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για αισχροκέρδεια, αγορές πανικού

και μειώσεις στον πληθωρισμό τροφίμων
- Καταγγελίες από ΕΕΚΕ για τεράστιες αυξήσεις τιμών

«Μαζική αισχροκέρδεια δεν υπάρχει» δήλω-
σε πριν λίγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας μάλι-
στα ότι καταγράφονται τάσεις αποκλιμάκωσης
του πληθωρισμού των τροφίμων.

«Ήδη οι βιομηχανίες στέλνουν τιμοκαταλόγους με
μειώσεις τιμών – όχι όλες αλλά κάποιες», ανέφερε ο κ.
Γεωργιάδης, ενώ σημείωσε πως όσοι αγοράζουν υπό
τον φόβο νέων αυξήσεων, θα χάσουν τελικά χρήματα
γιατί οι τιμές θα πέσουν.

Ωστόσο οι μειώσεις αυτές δεν φαίνεται να μπορούν να
ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας, που θα συνεχίσει να
σφυροκοπά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και
το επόμενο διάστημα, εξ ου και το μέτρο για το «καλάθι
του νοικοκυριού» οδεύει προς παράταση για τουλάχι-
στον τρεις μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς του έληγε
στα τέλη Μαρτίου.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «αυτονόητη παράτα-
ση» αν και εναπόκειται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
να δώσει την απαραίτητη έγκριση.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Ανάπτυξης,
από τον υπουργό Ανάπτυξης, τον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη
Αναγνωστόπουλο, τον διοικητή της Διϋπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), Χαράλαμπο
Μελισσινό και τον CEO της Warply και υπεύθυνο της
πλατφόρμας e-katanalotis, Γιάννη Δοξαρά.

Τέλος στα «ψιλά γράμματα» στο ράφι

Αναφορικά με προστασία των καταναλωτών το υπο-
υργείο Ανάπτυξης εξετάζει να φέρει νομοθετική ρύθμιση
που θα αφορά τα ταμπελάκια των τιμών ώστε η τιμή
κιλού ή λίτρου να αναφέρεται με ευκρίνεια και να μην
δημιουργείται λανθασμένη εντύπωση στη σύγκριση
τιμών.

Η σχετική διάταξη ενδεχομένως να περιληφθεί στο
νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή που
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και θα εισαχθεί προς
συζήτηση την επόμενη εβδομάδα.

Απομακρύνεται το «καλάθι των επώνυμων προϊόν-
των»

Αν και οι διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες και τις
εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται προκειμένου να
ενταχθούν περισσότερα επώνυμα προϊόντα στο καλάθι
του νοικοκυριού με βελτιωμένες προσφορές προς τις
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν έχουν καταλήξει ακόμη,
με τον υπουργό Ανάπτυξης να επιρρίπτει ευθέως την
ευθύνη στους προμηθευτές.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε συμφωνία για το θέμα.
Αν και η ίδια η βιομηχανία το ζήτησε (σ.σ. ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), συγκλονιστικές
προσφορές από τη βιομηχανία δεν έχουμε δει. Μόνο
εάν πειστώ ότι η βιομηχανία θέλει να γλιτώσει χρήματα
ο καταναλωτής θα προχωρήσω. Αλλιώς δεν θα θεσμοθ-
ετήσω κάτι τέτοιο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόστιμα σε 150 επιχειρήσεις

Στο θέμα των ελέγχων αναφέρθηκε ότι ελέγχονται
κατά προτεραιότητα ως προς την τιμολογιακή τους πολι-
τική περίπου 5.000 μεγάλες και μεσαίες μονάδες λιανι-
κής πώλησης βασικών καταναλωτικών αγαθών, ενώ
στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων,
ποτών και καπνού δεν υπερβαίνουν τις 35.000.

Από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.000 έλεγχοι της
ΔΙΜΕΑ κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν επιβληθεί
πρόστιμα ύψους περί τα 3 εκατ. ευρώ σε περίπου 150
επιχειρήσεις. Μάλιστα υπογραμμίστηκε ότι όλα τα πρό-
στιμα έχουν πληρωθεί.

Τεράστιες αυξήσεις ακόμη και στο «καλάθι»

Πάντως από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης
Εργαζομένων Καταναλωτών κ. Απόστολος Ραυτόπου-
λος, ο οποίος είχε προσκληθεί στη ενημερωτική συνάν-
τηση, κατήγγειλε δημόσια αυξήσεις σε συγκεκριμένα
προϊόντα, ακόμα και μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού,
που φθάνουν το 70%.

Το επιτελείο του υπουργείου Ανάπτυξης επιχείρησε να
αντικρούσει τα λεγόμενα του προέδρου της ΕΕΚΕ υπο-
γραμμίζοντας ότι λαμβάνονται real time τα στοιχεία από
τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και την αγορά, με τον υπο-
υργό να δίνει τα στοιχεία στον διοικητή της ΔΙΜΕΑ προ-
κειμένου να εξεταστούν.

ΟΝΝΕΔ ΦΥΛΗΣ 
Άρωμα εκλογών και αισιοδοξία 

στην κοπή της βασιλόπιτας στα Άνω Λιόσια

Μ
ε διάχ υτη αισιοδοξία και πολλές ευχ ές πραγ-
ματοποιηθηκε η εκδήλωση κοπής της πίτας
της ΟΝΝΕΔ Φυλής στο καφέ-bar «15

Garden» στα Άν ω Λιόσια. Παράλληλα , οι  εξελίξεις
στην  πολιτική σκην ή της χ ώρας ήταν  από τα βασι-
κά θέματα συζητήσης μεταξύ των  παρευρισκομέ-
ν ων  που τίμησαν  με την  παρουσία τους την  εκδή-
λωση της ΟΝΝΕΔ Φυλής.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν  υπουργοί, βου-
λευτές και πολιτικοί παράγον τες, ο δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς, αν τιδήμαρχ οι και μέλη του
δημοτικού συμβουλίου, καθώς και μέλη από τη Νομα-
ρχ ιακή Οργάν ωση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Φυλής και υπεύθυν ος
του Τομέα Εσωτερικών  της Νομαρχ ιακής ΟΝΝΕΔ
Δυτικής Αττικής Κων σταν τίν ος Αθαν ασόπουλος εξέφ-
ρασε την  ικαν οποίησή του για την  αθρόα προσέλευ-
ση μελών  και φίλων  και διαβεβαίωσε ότι “η ΟΝΝΕΔ,
που αποτελεί την  κιν ητήριο δύν αμη της παράταξης
της Νέας Δημοκρατίας, με οδηγό το όραμά της και τη
ν εαν ική της ορμή, θα είν αι πάν τοτε μπροστά σε
όλους τους αγών ες”.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ Τίτος Χρήστου,
Αρχ ιερατικός Επίτροπος Φυλής και Αχ αρν ών , καθώς
και ο πατέρας Άγγελος Καν έλος.

Φωτο: Δήμος Φυλής



Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
στη σκιά των αποκαλύψεων για τις υποκλο-
πές κατάθεσε από το βήμα της Βουλής ο
αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας.

Δια του Γιώργου Γεραπετρίτη η κυβέρν-
ηση απεδέχθη την πρόταση δυσπιστίας (ή
μομφής) και η συζήτηση ξεκινά άμεσα. Στις 6
το απόγευμα θα αρχίσουν οι ομιλίες και την
Παρασκευή το βράδυ θα ολοκληρωθεί η δια-
δικασία με την ψηφοφορία.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ομιλία του ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε με σφο-
δρότητα τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
συντονιστή των υποκλοπών.

Και κλείνοντας την ομιλία του έριξε τη
«βόμβα» που πάντως είχε προαναγγελθεί
από χθες με τις κινήσεις που έκανε ο κ.
Τσίπρας να πάει στον Πρόεδρο τη ΑΔΑΕ, κ.
Ράμμο και στη συνέχεια στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

Είπε:«Η παραμονή στη διακυβέρνηση της
χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική
μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβια-
σμών είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα,
για τη δημοκρατία και για την ασφάλεια της
χώρας.

Η παρακρατική λειτουργία, η διαφθορά
και η πρωτοφανής νοοτροπία αυθαίρετης
και ιδιοτελούς άσκησης της εξουσίας αποτε-
λεί στρατηγική επιλογή αυτής της Κυβέρν-
ησης, η οποία έχει ήδη απωλέσει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών.

Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία
ούτε για μια στιγμή ακόμα.

Για τους λόγους
αυτούς υποβάλλουμε
πρόταση δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης,
ως ένα πρώτο βήμα της
πορείας στο λαό για
την υπεράσπιση της
δημοκρατίας, της διαφ-
άνειας και της δικαι-
οσύνης».

Αναφερόμενος προ-
σωπικά στον κ.
Μητσοτάκη ήταν
ιδιαίτερα επικριτικός
καθώς τον κατηγόρησε
ως οργανωτή ενός
ρυπαρού δικτύου.

Είπε συγκεκριμέ-
να:«Δημοσιογράφοι ,
ευρωβουλευτές, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί, επιχειρ-
ηματίες, στελέχη των ενόπλων μας δυνά-
μεων, έχουν ταπεινωθεί, σε «στόχους» κι
έγιναν βορά ενός παράνομου, πράγματι
ρυπαρού δικτύου.

Ενός εγκληματικού δικτύου θα έλεγα
εγώ.

Που είχε όμως έδρα το ίδιο το Μέγαρο
Μαξίμου.

Και συντονιστή τον ίδιο τον Πρωθυπο-
υργό.

Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που οργάνω-
σε αυτό το δίκτυο προκειμένου να έχει στο
χέρι, όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για
τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πολι-
τικούς του φίλους, τους οικονομικούς παρά-

γοντες του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία,
τους δημοσιογράφους, τους αξιωματικούς
του στρατεύματος».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο φάκελος που πήρε
από την ΑΔΑΕ περιείχε τα στοιχεία για τις
παράνομες επισυνδέσεις. Τα στοιχεία για 6
πρόσωπα που ο ίδιος ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει να ενημερωθεί. Και
τόνισε ότι συνολικά οι παρακολουθούμενοι
έφτασαν αισίως τους 10.

Ζήτησε επισήμως να διεξαχθεί έλεγχος
από την Αρχή, εάν ετέθη σε επισύνδεση ο
υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο
αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρος, ο
αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Λαλούσης, ο πρώην
σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, κ. Διακόπου-
λος και ο κ. Λιακόπουλος,
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Ε
πίσης, το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων διευκρινίζει ότι

για τους 910.000 συνταξιούχους που
έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά
προκύπτει πως σε ποσοστό 83%
βλέπουν και αυτοί αυξήσεις στις
αποδοχές τους.

Ξεκινά από αύριο, 26 Ιανουαρίου
και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30
Ιανουαρίου, η καταβολή των συντά-
ξεων, με περισσότερους από 1,7
εκατ. συνταξιούχους να βλέπουν
αυξήσεις της τάξεως του 7,75%.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως
912.000 συνταξιούχοι θα δουν για
δεύτερο μήνα αυξημένη σύνταξη,
λόγω της κατάργησης της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση που
είναι μόνιμη και θα εφαρμόζεται
στις πληρωμές κάθε μήνα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων σε ανακοίνωσή του, το πλέγμα
αυξήσεων και ενισχύσεων του εισο-
δήματος των συνταξιούχων, που
άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από τις
20 Δεκεμβρίου 2022 (έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση 250 ευρώ, κατάργηση
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 4η
ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση και
αύξηση 7,75%), ωφελεί το 94,6% των
συνταξιούχων (2.499.285 σε σύνολο
2.634.786).

Μάλιστα, σημειώνει ότι «διπλές
αυξήσεις βλέπουν 1,3 εκατομμύρια
συνταξιούχοι, τριπλές αυξήσεις
περίπου 185.000 και μία επιπλέον

σύνταξη θα δει ένας στους δύο
συνταξιούχους μέσα στο 2023».

Πόσοι παίρνουν ποιες αυξήσεις

Αναλυτικά, οι αυξήσεις και το
πλήθος των ωφελουμένων επιμε-
ρίζονται ως εξής:

1) Αύξηση της τάξεως του 7,75%
βλέπουν 1.724.713 συνταξιούχοι.
Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν
ακέραια την αύξηση του 7,75%, ενώ
η συντριπτική πλειονότητα των υπο-
λοίπων θα δει αυξήσεις που θα
ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του
ύψους της προσωπικής διαφοράς
που διαθέτουν.

2) 912.644 συνταξιούχοι είδαν ήδη
μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις
από την κατάργηση της ειδικής εισφ-
οράς αλληλεγγύης.

3) 1.206.624 συνταξιούχοι έλαβαν
το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ. Η
πλειονότητα από αυτούς είδαν και
την καταβολή ενός ακόμη έκτακτου
βοηθήματος το προηγούμενο
Πάσχα.

4) 231.655 συνταξιούχοι είδαν ήδη
την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση.

Από την ανάλυση των επιμέρους
κατηγοριών συνταξιούχων
προκύπτουν μονές, διπλές ή και
τριπλές αυξήσεις.

Συγκεκριμένα:
– Μία τουλάχιστον αύξηση βλέ-

πουν 2.499.285 συνταξιούχοι, (λόγω
της αύξησης της τάξεως του 7,75% ή
της κατάργησης της εισφοράς
αλληλεγγύης ή της καταβολής του
επιδόματος των 250 ευρώ).

– Διπλή αύξηση βλέπουν 1.344.696
συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού
των αυξήσεων της τάξεως του 7,75%,
της κατάργησης της εισφοράς
αλληλεγγύης ή της πληρωμής της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των
250 ευρώ).

– Τριπλή αύξηση βλέπουν 185.649
συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού
της αύξησης της τάξεως του 7,75%,
της κατάργησης της εισφοράς
αλληλεγγύης ή της πληρωμής της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των
250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης
ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση).

Τι ισχύει με όσους έχουν μεγάλη
προσωπική διαφορά

Επίσης, το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρ-
ινίζει ότι για τους 910.000 συντα-
ξιούχους που έχουν μεγάλη προσω-
πική διαφορά προκύπτει πως σε
ποσοστό 83% βλέπουν και αυτοί
αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Συγκεκριμένα:
1) Μέσω της κατάργησης της ειδι-

κής εισφοράς αλληλεγγύης, είδαν

αυξήσεις 515.480 συνταξιούχοι με
μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι
ίδιοι θα δουν, παράλληλα, σημαντική
απομείωση της προσωπικής τους
διαφοράς.

2) Μέσω της καταβολής της έκτακ-
της οικονομικής ενίσχυσης των 250
ευρώ, είδαν αυξήσεις στις αποδοχές
τους 259.092 συνταξιούχοι και,
παράλληλα, σημαντική απομείωση
της προσωπικής τους διαφοράς.

Τέλος, αναφορικά με το ποσό της
αύξησης του 7,75% που αφορά τις
συντάξεις Ιανουαρίου (προκαταβ-
λήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου), αυτό
θα αποδοθεί στους δικαιούχους με
τις συντάξεις Μαρτίου (προκατα-
βάλλονται στα τέλη Φεβρουαρίου).

Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση
ενισχύει τους συνταξιούχους

στην πράξη»

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Κωστής Χατ-
ζηδάκης, δήλωσε ότι «το ‘ξεπάγωμα’
των συντάξεων, μετά από 12 χρόνια,
είναι μία σημαντική στιγμή για τους
συνταξιούχους και τις οικογένειές
τους».

Και προσέθεσε πως είναι «η
αύξηση του 7,75% που θα δουν πάνω

από 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι
αυτές τις ημέρες στους λογαρια-
σμούς τους, η οποία, αν συνδυαστεί
με την κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης, την καταβολή της
έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ
τον προηγούμενο μήνα και την κατα-
βολή της 4ης ετήσιας αύξησης του ν.
Βρούτση, ωφελείται συνολικά το 95%
των συνταξιούχων.

»Με τις παραπάνω αυξήσεις,
ένας στους δύο συνταξιούχους θα δει
μία επιπλέον σύνταξη μέσα στο
2023. Είναι η έμπρακτη στήριξή μας
σε όσους δυσκολεύονται και έκαναν
υπομονή όλα αυτά χρόνια.

»Οι αυξήσεις, ωστόσο, δεν είναι η
μόνη θετική εξέλιξη για τους συντα-
ξιούχους με την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. 

Είχε προηγηθεί ο νόμος Βρούτση, ο
οποίος είχε διορθώσει σε πολύ
μεγάλη κλίμακα αδικίες του νόμου
Κατρούγκαλου και, βεβαίως, έχει
προηγηθεί η οριστική επίλυση του
μεγάλου ζητήματος των εκκρεμών
κύριων συντάξεων με 500.000 απο-
νομές μέσα σε μόλις 24 μήνες.

»Δεν αρκούμαστε στα λόγια. Επι-
λέγουμε τις πράξεις και την κοινωνι-
κή πολιτική με αποτέλεσμα», τόνισε
ο κ. Χατζηδάκης.

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς::  
ΞΞεεκκιιννάά  ηη  κκααττααββοολλήή  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς
ττοουυ  77,,7755%%  σσεε  11,,77  εεκκααττοομμμμύύρριιαα

σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς

Την Παρασκευή η ψηφοφορία
Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας

Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη η
πρόταση μομφής

«Πληροφορήθηκα πως
ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρό-
ταση μομφής κατά της
κυβέρνησης. Καλο-
δεχούμενη η πρόταση.
Η αλήθεια είναι ότι τον
προκαλούσα πολλούς
μήνες να το κάνει. Απο-

φάσισε να το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Μία
καλή ευκαιρία κυρίως για να συγκρίνουμε πεπραγμένα
τετραετιών.

Θα είμαστε στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης
»Εγώ δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω την
σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ
τέσσερα χρόνια και τι κάναμε εμείς. Νομίζω ότι θα είναι
αρκετά καταλυτική αυτή η σύγκριση. Θα μας δοθεί η
ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο τους αλλά και για τα
θέματα κράτους δικαίου. Γιατί και εκεί δεν πρέπει να
ξεχνάμε τι έγινε την περασμένη τετραετία. Είμαστε
απολύτως έτοιμοι γι’  αυτή την πολιτική μάχη.
»Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν
έχει προτάσεις για το μέλλον της χώρας και δεν μπορεί
να μιλήσει για το παρελθόν του. Αύριο θα είμαστε στην
Βουλή για να πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι
τις εκλογές θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας» δήλωσε
αναλυτικότερα ο κ. Μητσοτάκης.
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Οι πρώτοι σκόρερ της
SL2  μέχρι τώρα
1 Π. Βουό ΟΦ Ιεράπετρας 8 γκολ
2 Ντ. Γιουμπιτάν α Ηρακλής 7 γκολ
2 Α. Τετέι Κηφισιά 7 γκολ
4 Γ. Λουκίν ας Athens Καλλιθέα 6 γκολ
4 Χ. Ρόβας Καλαμάτα 6 γκολ
4 Γ. Μαν άλης Χαν ιά 6 γκολ
5 Π. Μωραίτης 6 γκολ
8 Γ. Παραστατίδης Διαγόρας Ρόδου 5
γκολ
8 Β. Μπράν τον ιτς ΠΑΟΚ Β' 5 γκολ
8 Χ. Καν ις Παν σερραικός 5 γκολ
8 Σαίν τ Παν σερραικός 5 γκολ
8 Γ. Σαρδέλης Παν αθην αικός Β' 5 γκολ
8 Μ. Κουιρουκίδης Κηφισιά 5 γκολ
8 Χ. Μιράν τα Νίκη Βόλου 5 γκολ
8 Μ. Μπαστακός Ηλιούπολη 5 γκολ

Το αγων ιστικό πρόγραμμα της Super
League 2 της 13ης αγων ιστικής

Αν ακοιν ώθηκε το πρόγραμμα της 13ης
αγων ιστικής για το Πρωτάθλημα
Betsson Super League 2.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2023
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Παν σερρ-
αϊκός (13:45/ΕΡΤ3)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας –
Παν αθην αϊκός Β (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας –
Βέροια ΝΠΣ (14:45)
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων  Πόν του –
ΑΕΛ (14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων  Λάρισας –
Αλμωπός Αριδαίας (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Μακεδον ικός
(14:45)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου –
ΠΟΤ Ηρακλής (14:45)
ΡΕΠΟ: Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.01.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Χαν ιά
(15:15/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
Π.ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Απόλλων
Σμύρν ης (14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος –
Παν αχ αϊκή (14:45)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – Επισκοπή
(14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπετρας –
Καλαμάτα(14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.01.2023
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea –
Ηλιούπολη (15:15/ΕΡΤ3)
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ – Αιγά-
λεω(14:45)
ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός Β

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

Τίμησαν την μνήμη των Μιχάλη Κανναβά και Μελέτη Λάσκου

Φιλικός αγώνας φιλανθρωπικού
χαρακτήρα έγινε στο δημοτικό στάδιο
Κοσμάς Παπανικολάου ανάμεσα
στους Παλαίμαχους του ΑΟ Πανελευ-
σινιακού και του Ηρακλή Ελευσίνας
στην μνήμη των δύο άσων του Ελευ-
σινιώτικου ποδοσφαίρου Μιχάλη
Κανναβά και Μελέτη Λάσκου.

Εγιναν βραβεύσεις και απονομές
στις δύο οικογένειες.Τις απονομές
έκαναν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές άσοι Γιώργος Τζικιτζέλας και
Γιάννης Καλιτζάκης.

Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το κέντρο αγάπης Ελευσίνας η Φωλιά.
Πρίν την έναρξη αγωνίστηκαν οι ακαδημίες των δύο ομάδων με τα τμήματα Κ8

και Κ10.
Παραβρέθηκαν ο

πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ κ.
Λεωνίδας Παππάς, η
αντιπρόεδρος κ.Κριε-
κούκη. Από την
ΕΠΣΔΑ ο πρόεδρος
Κλέαρχος Τζαφέρης
ο πρόεδρος της ομά-
δας μπάσκετ του
ΑΟΚΠ κ.Γιάννης
Φιλίππου κ.α

Μετά το πέρας
έγιενε δεξίωση σε
γνωστό μαγαζί της
περιοχής.

Ο σύλλογος παλαι-
μάχων του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΛΙΟΣΙΩΝ τίμησε  με την παρουσία του κ. Ζαχαρία Ηλιόπουλου και άλλων παλαι-
μάχων την μνήμη των Καναβα Μιχάηλ και Λάσκου Μελετίου.

ΑΝ.ΤΣ.
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Α΄ ΑΝΔΡΩΝ: Ακάθεκτη 
η ακαδημία Ελευσίνας

Για την  15η αγων ιστική της
Α΄ΕΣΚΑΝΑ η ακαδημιά μπάσκετ Ελευ-
σίν ας επικράτησε της Δραπετσών ας με
82-64.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
82-64

Δεκάλεπτα : Καραβίτης ,Μαυρέλης,
Κηπώσης

Δεκάλεπτα : 21-12, 45-35, 64-46, 82-
64

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν -
ν ης): Ηλιάδης 8(1) , Παπασταματίου ,
Γκουαλτιέρι 22(6), Κον τούλης 8, Πολιτό-
πουλος 19, Καπών ης 9(1), Χαρούν ι 13,
Αχ είμαστος 2, Τσάτας 1, Βαμβακίδης

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (Καλλιπολίτης ,
Κεφαλίδης): Μπον ταρέν κο 7(1) ,
Αρμαν ίδης 21(2) , Τριαν ταφυλλίδης 1.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28
2 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                     28
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                27
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                         26
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ          24
6 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                                         24
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ                                24
8 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ                  23
9 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ           22
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ         20
11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                                    18
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ        17
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ    17
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ        17

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
30/01/2023 21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ

ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝ.ΤΣ.

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ 13Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκες για ΝΕ
Μεγαρίδας U23,
ΟΚ Ελευσίνας,
ΓΣΜ

Γ1 ΟΜΙΛΟΣ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) ΑΟΚ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 85-76
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ (U23) ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 104-44
30/01/2023 21.30    ΚΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ (U23)            22
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΟ
21
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23)21
4 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ
19
5 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ                 18
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ
AO
18

7 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
18
8 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
17
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
16
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ            15
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
14
12 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23)   14
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
12

Γ2 ΟΜΙΛΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ -
Γ.Σ ΜΕΓΑΡΑ 77-84
Διαιτητές :Τζίμης , Χρι-
στόπουλος
Δεκάλεπτα : 19-32, 37-
49, 53-66, 77-84
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Τάσος) : Κουτρόπουλος
28(8) , Κόρο 16(2) , Γερ-
αμάς 2, Σοφιαν όπουλος
6 , Τραν ός 8, Αδράμης
10(1) , Μίζης 2, Στάγκος
3(1), Ταραν άς 2, Τσο-
υμάν ης , Μην όγιαν ν ης
Γ.Σ ΜΕΓΑΡΑ (Δημο-
πούλου): Λυτόπουλος
25(1), Σακελλαράκης
9(1), Κόμπουλης Α. 14,
Δέδες 9(3), Κούτουλας
13(2), Κόμπουλης Ε. 2,

Καραβαν άς , Μουρτ-
ζούκος, Παπαγιάν ν ης ,
Βόρδος
...ΓΑΟΠ -ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  53-74

Γ2 ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)
21
2 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ   20
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ
19
4 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
18
5 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
18
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
18
7 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
16
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
16
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
15
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ  13
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠ.
13
12 ΓΑΟΠ
11

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μια ν έα σπουδαία
μεταγραφική επιτυχ ία
αν ακοίν ωσε η ομάδα του
ΑΟ Μαν δραικού. Πρόκει-
ται για τον  Σπύρο Εβερ-
ετ. Ο εν  λόγω ποδοσφαι-
ριστής γυρίζει σε γν ώριμα
λημέρια αφού έχ ει αγων ι-
στεί παλιότερα στην
ομάδα της Μάν δρας.

Έχ ει παίξει σε όλες τις
κατηγορίες από Β, Γ, Δ
Εθν ική και γν ωρίζει με
κλειστά τα μάτια κάθε σπιθαμή σε όλα
τα γήπεδα της Δυτικής Αττικής. Στις
ομάδες που έπαιξε όλα αυτά τα χ ρόν ια
της επιτυχ ημέν ης καριέρας του (Αστέρ-
ας Μαγούλας, Παν ελευσιν ιακός, Βύζας,
Ασπρόπυργος, Μαν δραϊκός, Μικρασια-
τική, κλπ) εκτός από τα πλούσια ποδο-
σφαιρικά προσόν τα που τον  έκαν αν
ξεχ ωριστό παίκτη, αν έδειξε τον  ξεχ ωρ-
ιστό χ αρακτήρα του που τον  έκαν αν
ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους. Φέτος την
εμπειρία του και το ήθος του αποφάσι-
σε ν α τα διαθέσει στη ν έα προσπάθεια

που κάν ει ο Μαν δραϊκός στις αγων ιστι-
κές που απομέν ουν . Και όχ ι μόν ο… Ο
σχ εδιασμός της διοίκησης και του προ-
πον ητή Γιώργου Σωτήρχ ου για το μέλ-
λον , για την  οργάν ωση του ποδοσφαιρ-
ικού τμήματος, περιλαμβάν ει σίγουρα
και αυτό το αν εκτίμητο ποδοσφαιρικό
κεφάλαιο. Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμι-
λος”.

Στην φωτογραφία ο εν λόγω ποδο-
σφαιριστής με τον προπονητή
Γιώργο Σωτήρχο.

Ο Μανδραϊκός 
ανακοίνωσε τον Σπύρο Εβερετ

Το Γιάννη Λούκα από την Under 19 της ΠΑΕ Ιωνικός έκλεισε ο Ερμής!

Μετά από προσωπική εισήγηση του προπον ητή της ομάδας Γιάν ν η Φατόλια
στη διοίκηση του Ερμή, η διοίκηση κατάφερε σήμερα ν α υλοποιήσει τη μεταγρα-
φή και ν α δυν αμώσει την  ομάδα ακόμα περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι για
την  συν έχ εια του πρωταθλήματος.
Ο Ερμής δεν  παρεκκλίν ει από το στρατηγικό πλάν ο αν άπτυξης που έχ ει και
συν εχ ίζει ν α επεν δύει σε ν έα παιδιά.
Ο Γιάν ν ης Λουκά γεν ν ημέν ος του 2005 έχ ει αγων ιστεί για 5 χ ρόν ια στις ακαδ-
ημίες της ΠΑΕ ΑΕΚ, 1 χ ρόν ο στο Αν τρικό της Δόξας Αγίας Άν ν ας, κατέγραψε 6
συμμετοχ ές με την  Προεθν ική ΕΠΣΑΝΑ Under 17 και φέτος βρισκόταν  ως
βασικό μέλος στην  Under 19 της ΠΑΕ Ιων ικός.
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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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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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θέματα αν τιμετώπισης του φαιν ομέ-
ν ου της παιδικής φτώχ ειας και του
κοιν ων ικού αποκλεισμού.

κ. Ελέν η ΒΙΟΛΕΤΗ: Ψυχ ολόγος
παιδιών  και εφήβων .

Από το 1993 έως το 1996 έχ ει
εργασθεί ως σύμβουλος εμψυχ ώτρια
στο ίδρυμα παλιν ν οστούν των  του
Υπουργείου Εξωτερικών  σε προ-
γράμματα ομαλής έν ταξης παιδιών
άλλων  χ ωρών  στην  χ ώρα μας.

Από το 2000 μέχ ρι το 2004 ως
επιστημον ική υπεύθυν η στο πρό-
γραμμα πρόληψης του ΟΚΑΝΑ στην
δυτική αττική.

Από το 1996 και για σειρά ετών  ως
συν εργάτης του σεμιν αριακού προ-
γράμματος εν ημέρωσης δασκάλων
δημοτικών  σχ ολείων  του ΟΠΑΠ σε συν εργασία με το
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

κ. Γεωργίτσα ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ: είν αι εκπαιδευ-

τικός και υπηρετεί ως Υπεύθυν η Αγωγής
Υγείας της Δ/ν σης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Αττικής από το 2012 μέχ ρι σήμερα.

Είν αι απόφοιτος διετούς Μετεκπαίδευσης
και  Μεταπτυχ ιακού Προγράμματος Σπουδών
στο ΕΚΠΑ με αν τικείμεν ο τη Μετάβαση από
το Δημοτικό στο Γυμν άσιο  και έχ ει 10ετή
ψυχ οεκπαίδεση  από το ΚΕΘΕΑ, τον  ΟΚΑΝΑ
και διάφορα Ιν στιτούτα.

Ορίστηκε ως Υπεύθυν η της ομάδας στήριξ-
ης για το Σχ ολικό Εκφοβισμό στη Α/θμια
Εκπ/ση Δυτικής Αττικής.  Έχ ει χ αρακτηριστεί
ως  πιστοποιημέν η επιμορφώτρια και
«Ειδικός» από το Υπουργείο Παιδείας σχ ετικά
με την  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και είν αι πρέ-
σβειρα και συν εργάτιδα του Ελλην ικού Κέν τρ-
ου Ασφαλούς Διαδικτύου (saf erInternet4kids) 

Εχ ει εκπον ήσει εγκεκριμέν α εκπαιδευτικά
προγράμματα στο  Ιν στιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής για τη Σεξουαλική Αγωγή και την
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Την  ημερίδα προλόγησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης
αρμόδιοςγια θέματα διεθν ούς συν εργασίας και αν θρ

ωπίν ων  δικαιωμάτων  κ. Γεώργιος ΚΩΤΣΗΡΑΣ, εν ώ
χ αιρετισμούς απηύθυν αν  ο Γ΄ Αν τιπρόεδρος Ελλην ι-

κού Κοιν οβουλίου κ. Αθαν άσιος ΜΠΟΥΡΑΣ και ο
Βουλευτής & Γραμματέας της Βουλής κ. Ευάγγελος

ΛΙΑΚΟΣ.

Την  εκδήλωση μας τίμησαν  με την  παρουσία τους,
εκτός των  προαν αφερομέν ων  πολιτικών  προσώπων
και οι: η Αν τιδήμαρχ ος κ. Ζωή ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ, ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Ηπειρωτών  Θριασίου Πεδίου κ.
Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ, ο πρόεδρος της Θεσσαλικής Έν ω-
σης Ελευσίν ας κ. Γαλην ός ΠΑΡΖΑΚΩΝΗΣ, ο πρόεδρ-
ος της Χιακής Έν ωσης Ελευσίν ος κ. Κων σταν τίν ος
ΜΑΛΑΧΙΑΣ, από τον  Λαογραφικό σύλλογο Ελευσίν ας
«ΤΟ ΑΔΡΑΧΤΙ»η κ. Ρωξάν η ΨΩΜΑ, από τον  Παν ηπει-
ρωτικό Σύν δεσμο η κ. Αν αστασία ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ,η
Προϊσταμέν η παιδικών  και βρεφον ηπιακών  σταθμών
του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚΚΠΑ Δήμου Ελευσίν ος κ. Αικατερίν η
ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ, η Υπεύθυν η Διευθύν τρια του βρεφον -
ηπιακού σταθμού ΔΥΠΑ κ. Άν ν α ΤΟΠΤΣΗ –
ΜΑΛΑΧΙΑ,ο Γεν ικός Γραμματέας της Έν ωσης Χειριστών
& Βοηθών  Εκσκαπτικών  & Αν υψωτικών  Μηχ αν ημάτων
Ελευσίν ας- Δυτικής Αττικής & Αν απληρωτής Γεν ικός
Γραμματέας της Ομοσπον δίας Χειριστών  Μηχ αν ημά-
των  Έργου Ελλάδος κ. Εμμαν ουήλ ΔΕΝΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ,
καθώς και οι δημοσιογράφοι κ.κ. Άκης ΚΑΛΟΞΥΝΟΣ και
Ευάγγελος ΛΙΑΚΟΣ.

Η θεματική της ημερίδας στηρίχ θηκε σε τρεις
πυλών ες: την  οικογέν εια, το Κράτος και το σχ ολείο.
Αν ά κατηγορία αν απτύχ θηκαν  με σαφήν εια, απλότητα,
όσον  αφορά τους όρους, αλλά και με την  χ ρησιμο-
ποίηση πολλών  παραδειγμάτων , τα θέματα: Η παιδική
κακοποίηση (Παραμέληση, Σωματική κακοποίηση,
Ψυχ ολογική-συν αισθηματική κακοποίηση, Σεξουαλική
κακοποίηση), οι βασικές αρχ ές της Διεθν ούς Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του παιδιού (Ν. 2101/92), ο ρόλος του
σχ ολείου στην  πρόληψη της παιδικής κακοποίησης
μέσω της σεξουαλικής αγωγής.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, τέθηκαν ερωτήσεις
από το κοινό και πραγματοποιήθηκε μια πολύ εποικο-
δομητική και άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Συν εχ ίζεται απο σελ 2
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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.

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
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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

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
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 αποστείλουν 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."

ΓΑΜΟΣ
O ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΛΩΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
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