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ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Στην ιδιοκτησία του Δήμου περνά 
το ακίνητο επί των Ο.Τ. 185-185Α

Τουρκία: Μάχη με το ψύχος στους
-6 για να σωθούν οι επιζώντες του 

φονικού σεισμού
- «Θα πεθάνουν από το κρύο»

Υπουργείο Εργασίας: 
Ξεκινά το στεγαστικό

πρόγραμμα 
«Κάλυψη». 

Θα ωφεληθούν 3.000
δικαιούχοι του 

ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος

Βλάβη στο C-130 που
μετέφερε την ΕΜΑΚ

στην Τουρκία
- Επέστρεψε στην 

Ελευσίνα για έλεγχο

ΣΣττηη  ττεελλιικκήή  φφάάσσηη
ηη  ωωρρίίμμααννσσηη

μμεελλεεττώώνν  
για την διευθέτηση του

ρέματος Γιώργη στη Νέα
Πέραμο, προϋπολογισμού

600.000 ευρώ από την
Περιφέρεια Αττικής
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σχημάτισε δικογραφία για βιασμό και ο 23χρονος συνελήφθη.
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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: ,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: Εντινες νεφώσεις και παγετος  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από -2  έως 6 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκελος , Παγκράτιος, Παγκρατία 
Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού 
Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,

Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΕΔεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Βλάβη στο C-130 που μετέφερε την
ΕΜΑΚ στην Τουρκία

- Στην Ελευσίνα για έλεγχο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία
25χρονη στο Καματερό, όταν έπεσε
θύμα βιασμού από 23χρονο

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά η
νεαρή κοπέλα γνώρισε τον 23χρονο
μέσω των social media και έκλεισαν
ραντεβού στην πλατεία Καματερού.

Οι εφιαλτικές στιγμές

Αφού βρέθηκαν στο σημείο συνάν-
τησης, μετέβησαν στο σπίτι του 23χρο-
νου όπου μετά από λίγες ώρες έφτασε
και μία φίλη της 26χρονης, ηλικίας 18
ετών.

Η 18χρονη μετά από λίγο αποχώρησε από το
σπίτι του άνδρα. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία
που έγινε στην Αστυνομία, ο άγνωστος έβγαλε με
τη βία τα ρούχα της 26χρονης, παρά την αντίσταση
που έφερε και την άρνησή της και στη συνέχεια,
φέρεται να τη βίασε.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο δρά-
στης την κακοποιούσε σεξουαλικά για μία ώρα.

Η κοπέλα προχώρησε σε καταγγελία στην
Αστυνομία που σχημάτισε δικογραφία για βιασμό
και ο 23χρονος συνελήφθη.

Εχθες το πρωί αναχώρησε το C-130 από τη Θεσσαλονίκη με τη δεύτερη αποστολή της ΕΜΑΚ στην
Τουρκία, όμως το αεροσκάφος επέστρεψε στην Ελευσίνα επειδή εμφάνισε βλάβη.

Η ομάδα της ΕΜΑΚ αναχώρησε λίγο μετά τις 11:30 από την 113η πτέρυγα μάχης και αναμενόταν να
προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στο Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. 

πό εκεί ήταν προγραμματισμένο να κινηθεί προς την επαρχία Χατάι για να συνδράμει στις προσπάθει-
ες διάσωσης των εγκλωβισμένων από τον μεγάλο σεισμό.

Αφού ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος στην Ελευσίνα, και εφόσον πάρει έγκριση, το C-130 θα πετάξει
ξανά για Τουρκία.

Στην Τουρκία θα επιχειρήσει ομάδα με 15 πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ, με έναν διασωστικό σκύλο και
δύο οχήματα.

Καματερό: Θύμα βιασμού έπεσε 25χρονη 
Η κοπέλα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία που

σχημάτισε δικογραφία για βιασμό και ο 23χρονος συνελήφθη.
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Λ. Κοσμόπουλος:
«Πρώτη 

προτεραιότητα
μας τα έργα 

υποδομής για την
ασφάλεια 

των συμπολιτών
μας»

Στη τελική φάση
βρίσκεται η ωρίμανση
των μελετών για την διε-
υθέτηση και οριοθέτηση
του ρέματος Γιώργη στη
Νέα Πέραμο, προϋπο-
λογισμού 600.000
ευρώ από την Περιφέρεια Αττι-
κής.

Η οριστική μελέτη περιλαμβά-
νει έργα για την προστασία της
ευρύτερης περιοχής όπως:

- Κατασκευή φράγματος,
ύψους 5.00 m, και  όγκου
συγκράτησης φερτών 5,400 m3.

- Κατασκευή φράγματος με
χρήση συρματοκιβωτίων,
ύψους 7.0 m και συνολικού
όγκου συγκράτησης φερτών
περί τα 1,500 m3.

- Διευθέτηση κοίτης επενδεδ-
υμένη με σκυρόδεμα

- Τοπικά έργα προστασίας του
πρανών

- Κατασκευή δικτύου εννέα (9)
μικρών φραγμάτων στην ορεινή
κοίτη του ρέματος Γιώργη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ.
Κοσμόπουλος ανέφερε σχετικά:
«Η περιοχή μας έχει πληγεί στο
παρελθόν από καταστροφικές
πλημμύρες και οφείλουμε να 

μεριμνήσουμε για τις επι-
πτώσεις της κλιματικής κρίσης. 

Για αυτό μόλις αναλάβαμε καθ-
ήκοντα ξεκινήσαμε την μελέτη
για αυτό το μεγάλο έργο. Πρώτη
προτεραιότητα της Περιφέρειας
Αττικής και του Περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη είναι η ασφά-
λεια μας, για αυτό και εργαζόμα-
στε με σκοπό να εκτελεσθούν
έργα με μεγάλη σημασία για τον
τόπο μας». 

Στην ιδιοκτησία του Δήμου περνά το ακίνητο επί των Ο.Τ. 
185-185Α Στο ΦΕΚ Δ67/03.02.2023 η απόφαση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ67/03.02.2023 η
απόφαση περί παρακατάθεσης αποζημίω-
σης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν
με την υπ’ αρ. 349/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας επί των
Ο.Τ. 185-185Α της Δημοτικής Ενότητας
Ελευσίνας.

Πρόκειται για το ακίνητο που βρίσκεται
μεταξύ των οδών Δήμητρος-Ιωάννου Αγάθ-
ου – Άρη Βελουχιώτη, συνολικής έκτασης
σχεδόν 4,5 στρεμμάτων.

Η εν λόγω έκταση είναι χαρακτηρισμένη
ως χώρος στάθμευσης, ενώ από τη συνο-
λική έκταση ένα μέρος αυτής ανήκει ήδη
στον Δήμο Ελευσίνας.

Βάσει της απόφασης του δικαστηρίου η
συνολική αποζημίωση ανέρχεται στις
732.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί
πως η εκτίμηση της αντικειμενικής του
αξίας από την Δ.Ο.Υ. υπολογίζεται στις
852.000 ευρώ.

Η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από την
επιχορήγηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλι-
σε η Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Εσωτερικών, μη
επιβαρύνοντας τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης περιλαμβά-
νονται εργασίες κατασκευής πεζοδρόμου, ανακατασκε-

υές πεζοδρομίων πέριξ των ανωτέρω οδών, τοποθέτηση
φωτιστικών σωμάτων και φυτεύσεις.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανάσιος Μαυρογιάννης: «Μετά από ενέργειες μας
ακόμα ένας κοινόχρηστος χώρος αποκτάται από τον
δήμο μας. Σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου της πόλης, απαλλοτριώσαμε το χαρακτηρισμένο
ως χώρο στάθμευσης ακίνητο με σκοπό την διευκόλυνση

της προσβασιμότητας στο εμπορικό
κέντρο, τις δημόσιες υπηρεσίες και
τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευ-
σίνας. Η δαπάνη για την αποζημίωση
του ακινήτου καλύφθηκε από την
χρηματοδότηση των 20 εκ. που διεκ-
δικήσαμε και πέτυχαμε από το Υπο-
υργείου εσωτερικών, αξιοποιώντας
έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την κρατική χρηματοδότηση. Να
σημειώσω, ότι και αυτή η απόκτηση
του ακινήτου από τον Δήμο μας
εντάσσεται στον γενικότερο σχεδια-
σμό μας για την απόκτηση και ανάπ-
λαση του δημόσιου χώρου». 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου δήλωσε: «Η δημιουργία
ενός νέου χώρου στάθμευσης σε
έναν από τους πλέον πολυσύχναστο-
υς δρόμους της πόλης θα λύσει

πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα και θα εξυπηρετήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους δημότες. Τόσο μέσω
της επιχορήγησης των 20 εκατομμυρίων όσο και μέσω
διεκδίκησης κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου,
επικεντρωνόμαστε σε ουσιαστικά έργα για την πόλη και
τους ανθρώπους της, που θα κάνουν τη ζωή και την καθ-
ημερινότητά μας καλύτερη».

Στον Εισαγγελέα δύο
Ρουμάνοι  για απόπειρα

κλοπής σε σούπερ μάρκετ
του Χαϊδαρίου.

 Μια ομάδα τριών ανθρώπων ακολουθούσε κατά
πόδας έναν ηλικιωμένο άνδρα που ψώνιζε σε σούπερ
μάρκετ της πόλης , ενώ οι ίδιοι δεν έριχναν τίποτε στο
καλάθι τους. 

Λίγο νωρίτερα, οι δύο άνδρες και μία γυναίκα- είχαν
εντοπίσει το υποψήφιο θύμα τους να μπαίνει στο κατά-
στημα, κρατώντας ένα τσαντάκι, μέσα στο οποίο
υπήρχε το πορτοφόλι του. Το ακολούθησαν και μπήκαν
μαζί του στο σούπερ μάρκετ, πήραν και ένα καλάθι,
αλλά δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τα ψώνια, παρά
παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση στους διαδρόμους.
Όμως και αυτούς κάποιος άλλος τους είχε “βάλει στο
μάτι”.

Κάποια στιγμή επιχείρησαν να πάρουν το πορτοφόλι
από τον ηλκιωμένο, αλλά βρέθηκε μπροστά τους ο
υπεύθυνος ασφαλείας, που είχε πειστεί πια ότι κάτι δεν
πηγαίνει καλά. Ο ένας από τους άνδρες κατάφερε να
διαφύγει, αλλά οι άλλοι δύο μπλοκαρίστηκαν και σε λίγο
συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Χαϊδαρίου όπου
σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για απόπειρα
κλοπής από κοινού καικατόπιν στον Εισαγγελέα 

Στη τελική φάση η ωρίμανση μελετών 
για την διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος

Γιώργη στη Νέα Πέραμο, προϋπολογισμού 600.000
ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Τ
ις τελευταίες ώρες, οι πολίτες της γειτονικής μας Τουρκίας αλλά και
της Συρίας, δοκιμάζονται από τις θλιβερές συνέπειες των καταστροφ-
ικών σεισμών.

Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανούς μεγέθους ανθρώπινη τραγωδία,
όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες συνάνθρωποί μας και δεκάδες
χιλιάδες ακόμη έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στο δρόμο, αποτελεί υποχρέωση
όλων μας να συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε άμεσο χρόνο,
παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. 

Ο Δήμος Ελευσίνας και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ανταποκρ-
ινόμενοι στο κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καλούν όλους
τους πολίτες της Ελευσίνας & της Μαγούλας για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης στον δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας και της Συρίας.

Τα είδη άμεσης ανάγκης είναι κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές και ιατροφα-
ρμακευτικό υλικό και η συγκέντρωσή τους θα γίνει από αύριο, Τετάρτη έως
και την Παρασκευή, με σκοπό να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό.

Χώροι συγκέντρωσης ειδών: Δημαρχείο Ελευσίνας & Δημαρχείο
Μαγούλας (08.00 π.μ. -15.00μ.μ.)

Κάλεσμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από
τον Δήμο Ελευσίνας 

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία

Συντάξεις Μαρτίου 2023: Πληρωμή πριν
την Καθαρά Δευτέρα - Ημερομηνίες
Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας 2023 και λόγω «κουτσού» Φεβρουαρίου, οι συν τάξεις Μαρτίου θα
πληρωθούν  αρκετά ν ωρίτερα, έως και σχ εδόν  μια βδομάδα πιο ν ωρίς.
Οι ημερομην ίες πληρωμών  συν τάξεων  Μαρτίου αν αλυτικά:

Την  Τετάρτη 22 Φεβρουάριου 2023 θα πληρωθούν  οι κύριες και επικουρικές συν τάξεις από τους τέως φορ-
είς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Την  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 θα γίν ει η καταβολή των  κύριων  και επικουρικών  συν τάξεων  από τους
τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που
ο ΑΜΚΑ τους τελειών ει σε 1,3,5,7,9.
Την  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 θα καταβληθούν  οι κύριες και επικουρικές συν τάξεις από τους τέως
φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο
ΑΜΚΑ τους τελειών ει σε 0,2,4,6,8.
Συν τάξεις Μαρτίου: Φόροι και «εισφορές» τρών ε τις αυξήσεις
Σύμφων α με το ρεπορτάζ του iEidiseis, οι φόροι και οι… ειδικές εισφορές «τρών ε» τις αυξήσεις στις συν τάξεις ακόμη και εκεί που δεν  υπήρχ ε η λεγόμεν η «προσωπική
διαφορά» και, προς στιγμήν , καταγράφηκε ον ομαστική αύξηση.
Επρόκειτο μόν ο για «αύξηση» στα χ αρτιά καθώς στη συν έχ εια η παρακράτηση φόρου, η εισφορά υγείας (ΕΟΠΥΥ) 6%, αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης συν ταξιούχ ου
(ΕΑΣ) για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύν ταξης πάν ω από 1.400 ευρώ, «ψαλλίδισε» τις αυξήσεις. Έτσι από αύξηση 7,75% στα μεικτά, σε πολλές περιπτώσεις έμει-
ν αν  καθαρά στο λογαριασμό στο 3,1%...

Και αυτό στους συν ταξιούχ ους που δεν  είχ αν  «προσωπικής διαφορά» και έλαβαν  αύξηση. Καθώς υπάρχ ουν  910.000 δικαιούχ οι που δεν  έλαβαν  ούτε ον ομαστική
αύξηση καθώς με το ν έο τρόπο υπολογισμού (ν όμος Κατρούγκαλου) εμφαν ίζον ται ν α απολαμβάν ουν  αποδοχ ές υπέρτερες των  μν ημον ιακών  προβλέψεων .
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ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ::  ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΈΈννωωσσηη
ΔΔήήμμωωνν  ΑΑττττιικκήήςς  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα

ππααρροοχχήή  ααννθθρρωωππιισσττιικκοούύ  έέρργγοουυ

ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  κκυυννηηγγιιοούύ  σσττοο
ΝΝεερράάκκιι  ––  ΑΑννααδδαασσωωττέέαα  ηη  έέκκτταασσηη

AAππααγγοορρεευυττιικκήή  κκυυννηηγγεεττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  ααππόό  ττοο  ΔΔαασσααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρ--
ωωνν  σσεε  ααννααδδαασσωωττέέαα  έέκκτταασσηη

ΜΜεε  έέγγγγρρααφφόό  ττηηςς  ηη  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔαασσιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιι--
κκήήςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  &&  ΕΕννέέρργγεειιααςς  γγννωωσσττοοπποοιιεείί
ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  θθήήρρααςς  ((κκυυννηηγγιιοούύ))  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκυυννηηγγεεττιικκώώνν  σσκκύύλλωωνν  σσεε  ππλληηγγεείίσσεεςς  ααππόό  ππυυρρκκααγγιιάά
εεκκττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  ((θθέέσσηη  ΝΝεερράάκκιι))  κκααιι  σσεε  ααππόόσστταασσηη
εεκκααττόό  ((110000))  μμέέττρρωωνν  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ααυυττώώνν  γγιιαα  ττρρίίαα  ((33))  έέττηη..

Η ανθρώπινη αλληλεγγύη πάντα θα υπερβαίνει τις διαφορές
και τις αντιπαλότητες - έστω κι αν δεν τις προκαλούμε εμείς.

Είμαστε περήφανοι για τους Έλληνες πυροσβέστες της
ΕΜΑΚ που σώζουν ζωές, χιλιάδες χιλιόμετρα 

μακριά από την πατρίδα μας. Από τη δική μας πλευρά, 
ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετέχει μαζί με την Περιφερειακή

Ένωση Δήμων Αττικής στην εθνική προσπάθεια για παροχή
ανθρωπιστικού έργου.  Συγκεντρώνουμε φάρμακα
και γάλατα μακράς διαρκείας.  Για τον σκοπό αυτό, 

διατίθεται ο ισόγειος χώρος του Δημαρχείου 
για την παραλαβή και συγκέντρωση

του ανθρωπιστικού υλικού μέχρι την Παρασκευή
(10/2/2023) το πρωί, που το συγκεντρωθέν υλικό 

θα παραδοθεί στην Κ.Ε.Δ.Ε. για την αποστολή.
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Ο
Δήμος Μεγαρέων συγκεν-
τρώνει διάφορα είδη και
θα στείλει ανθρωπιστική

βοήθεια στους σεισμόπληκτους
της Τουρκίας.

Οι  λαοί  της γειτονικής μας
Τουρκίας και της Συρίας βιώνουν
δραματικές στιγμές εξαιτίας των
φονικών  σεισμών  των 7,8 και 7,7
R που έπληξε τις δύο χώρες τα
ξημερώματα της περασμένης Δευ-
τέρας.

Η αυτοδιοίκηση στέκεται στο πλε-
υρό των πληγέντων και στηρίζει
έμπρακτα τους πληγέντες όπως
έχει κάνει στο παρελθόν σε ανάλο-
γες περιπτώσεις.

Ο Δήμος Μεγαρέων συμμετέχει
στη δράση για συγκέντρωση και
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθει-
ας σε συνεννόηση με την Περιφέρ-
εια Αττικής, τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών και  τις Πρεσβείες της
Τουρκίας και Συρίας και το πρόγρ-
αμμα “Ολοι μαζί μπορούμε” του
Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού  Σκάϊ
και για το σκοπό αυτό συγκεν-

τρώνει από σήμερα μέχρι την προ-
σεχή ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Φεβρουαρίου,
ώρα 10:00 το πρωϊ, στα Γραφεία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μεγαρέων στην συμβολή
της Οδού Μινώας με την Παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών -  Κορίνθου
(πρώην ΙΚΑ) διάφορα είδη.

Ο κατάλογος με τα είδη που μπο-
ρούν οι πολίτες να προσφέρουν,
είναι όπως παρακάτω:

- Χειμερινά ρούχα (για ενήλικες
και παιδιά).

- Παλτά – μπουφάν
- Αδιάβροχα
- Μπότες – Γαλότσες
- Παντελόνια
- Γάντια
- Κασκόλ
- Σκουφάκια
- Κάλτσες
- Εσώρουχα
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
- Σκηνές
- Κρεβάτια
- Στρώματα (για σκηνές)
- Κουβέρτες (μη χρησιμοποιημέ-

νες)
- Υπνόσακοι
- Σόμπες Υγραερίου
- Θερμάστρες
- Θερμός
- Φανάρια χειρός
- Powerbank
- Γεννήτριες
- Τρόφιμα μακράς

διαρκείας – Κονσέρ-
βες

- Παιδικές τροφές
- Πάνες
- Προϊόντα Υγιεινής & Καθαριότ-

ητας
- Σερβιέτες
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- Αποστειρωμένες γάζες και επίδε-

σμοι
- Αιμοστατικοί επίδεσμοι
- Ελαστικοί επίδεσμοι
- Φλεβοκαθετήρες
- Σύριγγες με βελόνες
- Θερμοστατικές κουβέρτες
- Παυσίπονα
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρ-

ης Σταμούλης δήλωσε:

« Σε μία τέτοια μεγάλη συμφορά η
αλληλεγγύη δεν έχει  όρια. Οι
πολίτες των Μεγάρων πάντα αντα-
ποκρίνονται θετικά και στηρίζουν
με κάθε τρόπο όσους πραγματικά
βρίσκονται σε ανάγκη. 

Το ίδιο θα κάνουν και τώρα και
παρακαλώ τους συμπολίτες να
αντιδράσουν άμεσα επειδή η απο-
στολή της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας θα γίνει με μεγάλα φορτηγά την
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου να προσέ-
λθουν έγκαιρα μέχρι το πρωϊ της
προσεχούς ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13 Φεβρο-
υαρίου και να προσφέρουν ο καθ-
ένας ότι μπορεί από όσα αναφέρ-
ονται στον προαναφερόμενο κατά-
λογο.»

Ο Δήμος Μεγαρέων θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια 
στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας

Θεματικές
εκδηλώσεις για
τη Μητρότητα

στον Δήμο
Ιλίου

Το Δίκτυο Κοινωνικής Καινο-
τομίας του Δήμου Ιλίου, διορ-
γανώνει σειρά εκδηλώσεων για
τη μητρότητα, με εξειδικευμένο-
υς επιστήμονες και με σκοπό την
υποστήριξη της μητέρας, προκει-
μένου να προσαρμοστεί και να
ανταποκριθεί με επιτυχία στον
σημαντικό της ρόλο. Οι προγρ-
αμματισμένες εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιούνται με ελεύθερη είσο-
δο στο Ιατρείο Μητρικού Θηλα-
σμού του Δήμου Ιλίου (Νέστορος
105).
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ΣΣττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
οο  OOρρθθοοππααιιδδιικκόόςς  ΧΧεειιρροουυρργγόόςς  MMDD,,  ΔΔ..  ΜΜππαακκιιρρττζζήήςς

ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  1133  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002233  

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ασπροπύργου ο
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
MD, κ. Δημήτριος Μπακιρτζής
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
2023 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και η
Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,
σας προσκαλούν στη διάλεξη
του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Ασπροπύργου, που θα δώσει
ο Dr. Μπακιρτζής Δημήτριος,
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
MD, Προέδρος του Επιστημο-
νικού Οργανισμού actionmed
γιατροί εν δράσει, με θέμα:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ».

Η διάλεξη θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα, 13 Φεβρουα-
ρίου 2023, στις 19:00, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων

«Δημήτριος Καλλιέρης» του
Πνευματικού Κέντρου, Αλέκου
Παναγούλη 13 στην Πλατεία του
Αγίου Δημητρίου. 

Η  είσοδος είν αι ελεύθερη.  

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να  επικοινω-
νείτε στα τηλ: 2132006530 και
2105577191 εσωτ.:4  – anoix-
to.pan.asp@gmail.com 

Α
ναρτήθηκε τηνΤρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023, στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
https://ypen.gov.gr/veltiosi-tis-energeiakis-apodosis-se-

egkatastaseis-odofotismou-ton-ota/ ο οδηγός του Προγράμματος
«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδο-
φωτισμού των ΟΤΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ.
ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ-
ητας (ΤΑΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθμού, με σκοπό να
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων
οδοφωτισμού της αρμοδιότητάς τους.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων «Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού» και βρίσκον-
ται έως και το στάδιο υπογραφής της σύμβασης με τον Ανά-
δοχο, μπορούν να υποβληθούν στο παρόν Πρόγραμμα με
συμπληρωματική αίτηση, για τυχόν πρόσθετο φυσικό και οικο-
νομικό αντικείμενο. 

Ο κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση χρημα-
τοδότησης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγρ-
αμμα αφορά σε επιδότηση του 20% του επιλέξιμου προϋπο-
λογισμού των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων, από
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης του επιλέξι-
μου προϋπολογισμού μπορεί να προέρχεται από:

- Ίδιους πόρους των δυνητικών Δικαιούχων
- Δανειοδότηση
- Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με Επιχειρήσεις

Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), ή

- Συνδυασμό των προηγουμένων

Το ποσό επιδότησης κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού
της παρούσας Πρόσκλησης.

Με τις επιλέξιμες επεμβάσεις θα πρέπει:
- Να εξασφαλίζεται τουλάχιστον 50% ετήσια εξοικονόμηση

της πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται σήμερα για τις
ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων οδοφωτισμού και ενερ-
γειακής διαχείρισης,

- καθώς και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκ-
ηπίου τουλάχιστον κατά 50%.

Οι επιλέξιμες επεμβάσεις για χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα αφορούν σε:

1. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Προμήθεια λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών

σωμάτων.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής

προστασίας της εγκατάστασης οδοφωτισμού.
5. Αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων

παλαιάς τεχνολογίας.
6. Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, αφαίρε-

ση, μεταφορά και αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

7. Εξοπλισμό συστήματος Τηλεελέγχου/Τηλεδιαχείρισης
Οδοφωτισμού και Ελέγχου Ενέργειας.

8. Λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για την ορθή και ασφα-
λή λειτουργία της εγκατάστασης οδοφωτισμού.

9. Ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου
της αίτησης και συμβουλευτικές.

10. Υπηρεσίες ΕΕΥ παρεχόμενες στο πλαίσιο Συμβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

11. Υπηρεσίες Μέτρησης και Επαλήθευσης από Ανεξάρτ-
ητο Τρίτο Φορέα (Σύμβουλο) για την εξυπηρέτηση των ΣΕΑ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
Δήλωση συμπαράστασης

στον τουρκικό 
και συριακό λαό 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, προεδρεύοντας
στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του Νομοσχεδίου του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον καταστροφικό
σεισμό που χτύπησε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου
τη γείτονα χώρα Τουρκία. 
Ο κ. Μπούρας, εκ μέρους του Προεδρείου της
Βουλής και όλων των Ελλήνων Βουλευτών, εξέφ-
ρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα και τα
συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους, ενώ
τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί
συμπαραστάτης στο δοκιμαζόμενο τουρκικό και
συριακό λαό.

3300  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  
γγιιαα  ττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  εεννεερργγοοββόόρρωωνν  λλααμμππττήήρρωωνν  κκααιι  φφωωττιισσττιικκώώνν
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Άγν ωστος είν αι ο αριθμός των  αν θ-
ρώπων  που παραμέν ουν  εγκλωβισμέν οι
κάτω από τα συν τρίμμια των  χ ιλιάδων
κτιρίων  που έχ ουν  καταρρεύσει από
τον  φον ικό σεισμό των  7,8 Ρίχ τερ σε
Τουρκία και Συρία.

Τα τελευταία στοιχ εία αν αφέρουν  ότι
οι ν εκροί έχ ουν  ξεπεράσει τους 11.400.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερν τογάν  αν ακοίν ωσε ότι ο αριθμός των
ν εκρών  στην  Τουρκία έφτασε τους
8.754, εν ώ στη Συρία υπολογίζον ται
μέχ ρι αυτή την  ώρα σε 2.662, σύμφων α
με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διασώστες δίν ουν  τεράστιο αγών α
σε ιδιαίτερα χ αμηλές θερμοκρασίες που
φτάν ουν  και τους -6 βαθμούς Κελσίου,
και πλέον  εκφράζον ται αν οιχ τά φόβοι
ότι υπάρχ ουν  άν θρωποι στα χ αλάσματα
που ακόμα και αν  επέζησαν  από τον
σεισμό, θα πεθάν ουν  από το κρύο.

Ο Guardian μεταδίδει τις δηλώσεις του
δημοσιογράφου Ozel Pikal ο οποίος
μίλησε στο Associated Press και περι-
έγραψε τις σκην ές που εκτυλίσσον ται
στα συν τρίμμια. Σύμφων α με τον  ίδιο, οι
ν εκροί είν αι στοιβαγμέν οι στο έδαφος,
σκεπασμέν οι με κουβέρτες χ ωρίς ακόμα
ν α τους έχ ουν  παραλάβει ασθεν οφόρα ή
ν εκροφόρες.

«Δεν  είν αι μια ευχ άριστη μέρα, γιατί
από σήμερα δεν  υπάρχ ει καμία ελπίδα
στη Μαλάτια», είπε ο δημοσιογράφος.
«Καν είς δεν  βγαίν ει ζων ταν ός από τα
ερείπια».

Φέρεται επίσης ν α υπάρχ ει έλλειψη
διασωστών  εν ώ το κρύο εμποδίζει τις
προσπάθειες διάσωσης από εθελον τές.
Σύμφων α με τον  δημοσιογράφο, το
κλείσιμο δρόμων  και οι ζημιές έχ ουν
εμποδίσει τις μετακιν ήσεις και δυσκο-
λεύουν  την  πρόσβαση στα συν τρίμμια.

«Τα χ έρια μας δεν  μπορούν  ν α
σηκώσουν  τίποτα λόγω του κρύου», είπε
ο Πικάλ.

Ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας
υπολογίζει ότι ο τελικός απολογισμός
μπορεί ν α αν έλθει σε ακόμα και 20.000
ν εκρούς. Ο σεισμός του 1999 κόστισε τη
ζωή σε τουλάχ ιστον  17.000 αν θρώπους.

Την  ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι
στην  επαρχ ία Καχ ραμαν μαράς, κον τά
στο επίκεν τρο του σεισμού, δεν  σταμα-
τούν  ν α ηχ ούν  οι σειρήν ες ασθεν οφόρ-
ων .

Μάλιστα, αν αφέρεται ότι αρχ ίσει ν α
εκφράζεται οργή από τους πολίτες προς
τις αρμόδιες Αρχ ές και χ ιλιάδες 

άν θρωποι διαμαρτύρον ται για την
έλλειψη πόρων  και την  αργή αν ταπόκρι-
ση. Ο Ερν τογάν  από την  πλευρά του,
πάν τως, τους καλεί ν α μην  ακούν  τους
«προβοκάτορες», εν ώ η τουρκική
αστυν ομία έχ ει συλλάβει πολλούς αν θ-
ρώπους για τις αν αρτήσεις τους στα
μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης.

Ο Ερν τέμ, 36 ετών , εργαζόμεν ος στις
υπηρεσίες έκτακτης αν άγκης που ήρθε
από τη Σμύρν η, στη δυτική Τουρκία,
δήλωσε ότι έν α πρόβλημα είν αι η έλλειψη
ν εκροτομείων  και ότι οι συν τον ιστές 

περιμέν ουν  φορτηγά-ψυγεία για ν α
τοποθετήσουν  τους ν εκρούς.

Προς τα βόρεια, στο Καχ ραμαν μαράς,
κον τά στο επίκεν τρο του σεισμού, του-
λάχ ιστον  100 πτώματα είχ αν  μεταφερθ-
εί σε γήπεδο, όπου οι κάτοικοι πήγαιν αν
για αν αγν ώριση.

Μια γυν αίκα έπεσε στα γόν ατα,
κλαίγον τας. Εν τός του αγων ιστικού
χ ώρου και κάτω από σειρές άδειων  καθ-
ισμάτων  για θεατές, κείτον ταν  τα πτώμα-
τα τριών  μικρών  παιδιών  καλυμμέν α με
σεν τόν ια πάν ω σε παιδικά φορεία.

Τουρκία: Μάχη με το ψύχος στους -6 για να σωθούν οι επιζώντες του 
φονικού σεισμού - «Θα πεθάνουν από το κρύο»
Αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Οργανώνουμε Τώρα την Αλληλεγ-
γύη με τον δοκιμαζόμενο λαό
της Τουρκίας και της Συρίας.
Έχουμε την πικρή πείρα από
την τραγωδία που ζήσαμε στην
περιοχή μας από τον σεισμό
του 1999 αλλά και τις μεγάλες
τραγωδίες και καταστροφές
στην Ελλάδα, όπου όμως η
αλληλεγγύη, η οργάνωση και η
δράση των συνδικάτων και του
λαού αποτέλεσε ασπίδα προ-
στασίας και ουσιαστικής βοήθ-
ειας στα θύματα των καταστρο-
φών, ότι μόνο ο λαός σώζει τον
λαό. Κανείς μόνος!

Συγκεντρώνο-
υμε άμεσα
υλικά
πρώτης
ανάγκης για
τα θύματα
του σεισμού
στην Τουρκία

και την Συρία.

Συγκεκριμένα:

Κουβέρτες

Γάλα σε σκόνη

Πάνες ενηλίκων/μωρών, Σερβιέ-
τες

Απορρυπαντικά ρούχων

Ορούς
Γάζες
Χανζαπλαστ

Είδη ατομικής υγιεινής

Ημέρες και Ώρες παράδοσης
των υλικών:

Τρίτη 07/02/2023 έως Παρασκε-
υή 10/2/20323 και ώρες 10:00-
11πμ. και 18:00-19:00

Τόπος παράδοσης :

Σωτήρη Πέτρουλα 20, Κεντρική
Πλατεία Άνω Λιοσίων

Επιτροπή Αλληλεγγύης Σωμα-
τείων Δήμου Φυλής.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΤΗΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Δ.ΦΥΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΒΕ Δ. ΦΥΛΗΣ

Συγκέντρωση 
υλικής βοήθειας για
τους σεισμοπαθείς 
- Επιτροπή Αλληλεγγύης

Σωματείων Δήμου Φυλής

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

ΣΗΜΕΡΑ  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ 

ΑΝΟΙΧΤΑ όλα τα σχολεία του Δήμου Φυλής την
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 (Παιδικοί Σταθμοί-
Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια)
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Όλα τα σχολεία της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής (Παιδικοί Σταθμοί-Νηπιαγω-
γεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), το 5ο Νηπιαγω-
γείο Άνω Λιοσίων και το 5ο Δημοτικό Άνω
Λιοσίων
ΑΝΟΙΧΤΑ Ωδείο και Κολυμβητήριο



Ε
ν τός του Μαρτίου πρόκειται ν α τεθεί σε εφαρ-
μογή του στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη»,
εν ώ τις επόμεν ες ημέρες αν αμέν εται ν α δημο-

σιοποιηθεί η υπουργική απόφαση, με την  οποία θα
ορίζον ται τα κριτήρια για τους δικαιούχ ους στέγασης.

Τον  επόμεν ο μήν α θα διατεθούν  1.000 διαθέσιμα
σπίτια σε ωφελούμεν ους του προγράμματος, ηλικίας 25
έως 39 ετών , που είν αι δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος.

Όπως θα προβλέπει η υπουργική απόφαση οι ωφε-
λούμεν οι θα λάβουν  κατοικίες που θα υποδείξουν  οι
δήμοι, μετά την  υπογραφή των  προγραμματικών
συμβάσεων  μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των
Δημοτικών  φορέων  που θα συμπράξουν  στην  υλο-
ποίηση του προγράμματος.

«Κάλυψη»
Το πρόγραμμα «Κάλυψη» που θεσπίστηκε με το

ν όμο 5006/2022 βασίζεται, κατ’ αρχ ήν , στις κατοικίες
που συμμετείχ αν  στο πρόγραμμα «Εστία» για τη φιλο-
ξεν ία αιτούν των  άσυλο σε αστικά διαμερίσματα αν ά
την  Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον  Δεκέμβριο του
2022.

Ήδη 579 από τους ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που συμμε-
τείχ αν  στο πρόγραμμα «Εστία» έχ ουν  εκδηλώσει
εν διαφέρον  προκειμέν ου ν α συν εχ ίσουν  ν α διαθέ-
τουν  τα σπίτια τους για τη στέγαση των  δικαιούχ ων
του προγράμματος «Κάλυψη».

Υπεν θυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των  ακιν ήτων , για τα
τρία χ ρόν ια που θα διαρκέσουν  οι μισθώσεις, θα
εισπράττουν  το σύν ολο του μισθώματος από το Δημό

σιο, το οποίο αν αλαμβάν ει επίσης την  αποκατάστα-
ση των  όποιων  επισκευών  χ ρειαστούν .

Κατοικίες

Στόχ ος σε πρώτη φάση είν αι η αξιοποίηση τουλάχ ι-
στον  1.000 ακιν ήτων , στα οποία θα στεγαστούν  περ-
ισσότεροι από 3.000 ωφελούμεν οι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το υπουργείο
Εργασίας αν αλαμβάν ει τη χ ρηματοδότηση των
δαπαν ών  για εν οίκια και επισκευές των  ακιν ήτων  εν ώ
οι Δήμοι μεταξύ άλλων  θα εξετάζουν  τις αιτήσεις των
εν διαφερομέν ων , θα προτείν ουν  κατάλληλα διαθέσιμα
ακίν ητα στους ωφελούμεν ους, θα καταβάλουν  τα
εν οίκια στους ιδιοκτήτες, θα μεριμν ούν  για την  εκτέλε-
ση των  εργασιών  επισκευής, κ.ά.

Σύμφων α με τον  υπουργό Εργασίας το πρόγραμμα
«Κάλυψη» αποτελεί κεν τρικό πυλών α της στρατηγικής
κοιν ων ικής στέγασης της κυβέρν ησης καθώς εξασφ-
αλίζει σε εκατον τάδες ευάλωτους ν έους και ν έα ζευ-
γάρια δωρεάν  ποιοτική στέγη και τους διευκολύν ει με
αυτόν  τον  τρόπο ν α ξεκιν ήσουν  τη ζωή τους και τη
δημιουργία οικογέν ειας, εφόσον  το επιθυμούν .
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Οι μαθητές-εθελοντές, από το Ευρω-
παϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο
“YouSmile”, και μέλη της Ομάδας Δικαιω-
μάτων του Παιδιού του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγ-
ησης, πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή
έρευνα με στόχο να αναδείξουν ένα
σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης
εποχής, το φαινόμενο προσέλκυσης
ανηλίκων ατόμων διαμέσου Μέσων Κοι-
νωνικής Δικτύωσης και Εφαρμογών
Ανώνυμων συνομιλιών -εφαρμογών
που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε πρό-
σφατα γεγονότα με ανήλικα παιδιά- και
να παρουσιάσουν τους κινδύνους που
ελλοχεύουν καθημερινά κατά την πλοήγ-
ηση των παιδιών στο διαδίκτυο.

Οι μαθητές, με τη σύμφωνη γνώμη
των γονέων και των κηδεμόνων τους,
αλλά και με αυστηρή παράλληλη επιτήρη-
ση από εξειδικευμένους επιστήμονες του
Οργανισμού κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας, διαχειρίστηκαν τρία (3) υποθετικά

προφίλ ευάλωτων, ανήλικων κοριτσιών,
που δημιούργησε το «Χαμόγελο», σε
πλατφόρμες ανώνυμης συνομιλίας και
συνομίλησαν με ενήλικους χρήστες. Βιν-
τεοσκόπησαν, την εμπειρία τους αυτή και
μας παρουσίασαν τα ευρήματά τους.

Παρακολουθήστε την έρευνα που
πραγματοποιήσαμε στον ακόλουθο
σ ύ ν δ ε σ μ ο :
https://youtu.be/T5hgcuzCJsU

Ειδικότερα, για την έρευνα:

Δημιουργήθηκαν τρεις (3) υποθετι-
κοί χαρακτήρες, που υποδύθηκαν οι
μαθητές και είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 15
έτη

Πραγματοποιήθηκαν 88 συνομιλίες,
γνωρίζοντας ότι μιλάνε με ανήλικη, και
συνέχισαν τη συνομιλία οι 51 χρήστες
(58%), με μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη

14 χρήστες (16%) με μέσο όρο
ηλικίας τα 41 έτη, σεξουαλικοποίησαν τη
συζήτηση, grooming ή πίεσαν για απο-

στολή φωτογραφικού υλικού
Από τις 14 συνομιλίες: σε 5 (35%)

έγινε grooming, σε 2 (14%) υπήρχε πίεση
αποστολής φωτογραφικού υλικού της
ανήλικης, σε 2 (14%) στάλθηκε άσεμνο
υλικό στην ανήλικη και στις υπόλοιπες 5
(35%) υπήρχε σεξουαλικοποίηση. 

Συμπερασματικά, 1 στις 6 συνομιλίες με
ενήλικους χρήστες που πραγματοποιή-
σαμε, με μέσο όρο ηλικίας τα 41 έτη,
προχώρησε σε σεξουαλικοποίηση της
συζήτησης, ή κάποια μορφή συνομιλίας,
παραβιαστική για τα παιδιά.

Ο Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και
Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις
Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμε-
τάλλευσης, του Οργανισμού
ανέφερε«Είμαστε εδώ για μια έρευνα
προσομοίωσης για τους κινδύνους που
μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είμαστε
εδώ, με όλη την επιστημονική Ομάδα του
Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”,
για να πλασιώσουμε τα παιδιά και για να
μάθουμε κι εμείς μαζί τους τι κινδύνους
μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη χρήση
τους. Οι χαρακτήρες τους οποίους τα
παιδιά υποδύθηκαν επιλέχθηκαν μέσα
από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για
τα παιδιά SOS1056 μέσα από όλες αυτές
τις κλήσεις και τα μηνύματα που λαμβά-
νουμε, στο CHAT1056, από παιδιά που
κινδύνευσαν. Προσπαθήσαμε να βγάλο-
υμε ένα κοινό, κυρίαρχο προφίλ, το
οποίο υιοθετούν και τα παιδιά στην έρευ-
να, προκειμένου να καταλάβουμε ακρ-
ιβώς τους κινδύνους που αντιμε-

τωπίζουν» ενώ απευθυνόμενος στους
γονείς και στους κηδεμόνες τόνισε
«Συνήθως η χρήση των εφαρμογών κοι-
νωνικής δικτύωσης και άμεσης ανταλλα-
γής μηνυμάτων προκαλεί πανικό στους
γονείς, προκαλεί φόβο, με αποτέλεσμα
να τα δαιμονοποιούν. Εδώ δεν είμαστε
για να ενισχύσουμε αυτόν τον φόβο, δεν
είμαστε για να ενισχύσουμε αυτόν τον
πανικό, καθώς ο στόχος είναι να προ-
στατεύσουμε τα παιδιά. Η Τεχνολογία, τα
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης είναι μέσα
στη ζωής μας. Είναι αναποτελεσματικό
να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια
αποκοπής των παιδιών από τη χρήση
τέτοιων εφαρμογών. Στόχος είναι να
προετοιμαστούν τα παιδιά κατάλληλα για
τους κινδύνους, και αν συμβεί οτιδήποτε
να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν
άμεσα και που να απευθυνθούν για να
ζητήσουν βοήθεια. Να προλάβουμε τον
κίνδυνο, ώστε εάν προκύψει κάτι, να
έχουν τα παιδιά τα αντανακλαστικά για
να απαντήσουν».

Όπως τονίζεται και στην έρευνα «Να
θυμάστε πάντα ότι, δεν είστε μόνοι σας.
Κοντά σε εσάς είναι η Εθνική Τηλεφωνι-
κή Γραμμή για τα παιδιά SOS1056. Εάν
συμβεί κάτι περίεργο ή επικίνδυνο κατά
τη χρήστη των μέσων κοινωνικής δικ-
τύωσης στα παιδιά σας, είναι ένα ζήτημα
που πρέπει να το διαχειριστούμε με
ψυχραιμία και το επιστημονικό προσω-
πικό της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής
για τα παιδιά SOS1056 είναι δίπλα σας
να σας δώσει κατευθύνσεις για το τι πρέ-
πει να κάνετε και πως πρέπει να πλαι-
σιώσετε τα παιδιά σας».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Έρευνα για τους κινδύνους προσέλκυσης

ανήλικων μέσα από Πλατφόρμες ανώνυμου
Chat και Social Media εφαρμογών

Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινά το στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη»
Θα ωφεληθούν 3.000 δικαιούχοι του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος
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Σ
ύμφων α με την  έρευν α οι
ύποπτοι λογιστές έχουν
σχέσεις με εν  εν εργεία

αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττι-
κής σε κρίσιμες ελεγκτικές
θέσεις αλλά και στεν ή συν ερ-
γασία με «ν ον ούς της ν ύκτας»

Οι μυστικές έρευνες των Αρχών
Ασφαλείας και  άλλων κρατικών
υπηρεσιών έχουν αναδείξει  την
εμπλοκή δύο τουλάχιστον λογι -
στικών γραφείων στην Κυψέλη και
στην Καλλιθέα

«Εχουμε αγοράσει άνθρωπο του
λογιστή. Θα πάθουν τέτοια πλάκα
που ούτε το πιστεύουν ούτε το
περιμένουν».

Η αναφορά αυτή, τον περασμένο
Μάιο, στους επίμαχους διαλόγους
της «ελληνικής μαφίας» με στε-
λέχη της ΕΛ.ΑΣ. όπως και άλλες
δικαστικές έρευνες αναδεικνύουν
το θέμα των οικονομικών
«συμβούλων» κακοποιών αλλά
και ορισμένων ενστόλων που τους
βοηθούν στην κάλυψη των
εγκληματικών δραστηριοτήτων
τους και στο «ξέπλυμα χρήματος»
με διάφορες εταιρείες.

Οι μυστικές έρευνες των Αρχών
Ασφαλείας και  άλλων κρατικών
υπηρεσιών έχουν αναδείξει  την
εμπλοκή δύο τουλάχιστον λογι-
στικών γραφείων στην Κυψέλη και
στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με έγγρ-
αφα δικογραφιών, τα εν λόγω γρα-
φεία αποτελούν γέφυρα ύποπτων
συναλλαγών μεταξύ ενστόλων και
ποινικών που πωλούν «προ-
στασία» ή συμμετέχουν σε λαθρ-
εμπορικές ενέργειες.

Σε μια άγνωστη διάσταση στη
δράση του οργανωμένου εγκλήμα-
τος που πλέον γίνεται  αντιληπτή
από τις Αρχές Ασφαλείας.

Ο προαναφερόμενος προσδιορ-
ισμός για τον «άνθρωπο του λογι-
στή» περιέχεται σε  συνομιλία στις
26 Μαΐου 2022 μεταξύ ενός διοικ-
ητή αστυνομικής υπηρεσίας στην
Αττική και ενός ύποπτου εμπόρου
καυσίμων που έπεσε λίγες ημέρ-
ες αργότερα θύμα «συμβολαίου
θανάτου».

Η στιχομυθία αυτή ανασύρθηκε
από τα δεδομένα διαδικτυακής
εφαρμογής του κινητού του θύμα-
τος από τα εγκληματολογικά εργα-
στήρια της ΕΛ.ΑΣ., ενώ υπήρχε
αρχική ανάλυση κι  έρευνα από τη
Διεύθυνση  Εσωτερικών Υποθέ-
σεων των Αρχών Ασφαλείας, της
οποίας ο προϊστάμενος αποστρα-
τεύθηκε προσφάτως.

Ακόμη σαφείς ενδείξεις για ύπο-
πτους ρόλους «λογιστών»-
αρωγών των ύποπτων συναλ-
λαγών έχουν αναδειχθεί  από
προηγούμενη έρευνα της ΕΥΠ σε
βάρος περίπου 20 αστυνομικών,
δικηγόρων, επιχειρηματιών και
αλλων που φέρεται να συνεννο-
ούντοαν για να πουλήσουν προ-
στασία σε 1.000 μπαρ, λέσχες,
οίκους ανοχής κ.λπ.

Η υπόθεση αυτή εξετάζεται
ακόμη από τους δικαστικούς λειτο-
υργούς ως προς το σκέλος της
ιδιοποίησης εσόδων από
εγκληματικές ενέργει ες, ενώ
υπήρξε απαλλαγή των κατηγορο-
υμένων για άλλες παράνομες
ενέργειες.

Συναλλαγές

Σύμφωνα λοιπόν με εσωτερική
ενημέρωση των Αρχών Ασφαλείας
οι  «μυημένοι» στρατολογημένοι
από τη μαφία λογιστές αναλαμβά-
νουν τις συναλλαγές, τις φορολογι-
κές δηλώσεις πολλών επιχειρή-
σεων, ύστερα από υποδείξεις των
κακοποιών. Αναλαμβάνοντας με
αυτό το προκάλυμμα νομιμοφάνει-
ας τον ρόλο του εισπράκτορα-
παραλήπτη των χρημάτων για
«προστασίες».

Καθότι  όλα, σε έναν αιφνίδιο
αστυνομικό έλεγχο, να
αποδίδονται  σε κανονικές
συναλλακτικές ενέργειες και η
μεταφορά χρημάτων από τον
«ημέτερο» οικονομικό
σύμβουλο  να συνδέεται με
συνήθεις πράξεις και
ρυθμίσεις «λογιστικού» τύπου
των επιχειρήσεων. Πρόκειται
για μια «πατέντα» του οργανω-
μένου εγκλήματος που άρχισε

να εμφανίζεται
πυκνά την
περίοδο 2015-
2017.

Ακόμη έχει
καταγραφεί από
τις ελεγκτικές
Αρχές ότι  οι  εν
λόγω λογιστές
αναλαμβάνο υ ν
τις φορολογικές
δηλώσεις και
άλλες συναλλα-
γές αφενός
οργανωτών του
κυκλώματος κι
αφετέρου ύποπτων αξιωματικών
της ΕΛ.ΑΣ. Ετσι ώστε να υπάρχει
λογιστική κάλυψη, με διάφορα
«τρικ» στις συναλλαγές τους ώστε
και πάλι να μη 

φαίνεται  κάτι  ασυνήθιστο, με τον
κοινό λογιστή να λειτουργεί  ως
κομιστής χρημάτων κι  ως σύστημα
«κάλυψης» ανάμεσα σε «ελεγ-
κτές» και «ελεγχόμενους». Οταν
μάλιστα ορισμένοι από τους ύπο-
πτους αστυνομικούς και ιδιώτες
είχαν ρωτηθεί  πώς τυχαίνει  να
έχουν τον ίδιο λογιστή, αυτό
αποδόθηκε σε  σύμπτωση.

«Βιτρίν ες»
Επιπλέον , διαπιστών εται ότι

οι ύποπτοι αυτοί λογιστές
έχουν  σχέσεις με εν  εν εργεία
αξιωματικούς της Ασφάλειας
Αττικής σε κρίσιμες ελεγκτικές
θέσεις, αλλά και στεν ή συν ερ-
γασία με «ν ον ούς της ν ύκτας»
που τους εμπιστεύον ται τη
δημιουργία εταιρειών  για ν α

εξαφαν ίζουν  τα ίχν η του μαύρου
χρήματος. 

Ετσι έχει διαπιστωθεί η
εν ασχόληση πολλών  υπόπτων
με το εμπόριο καυσίμων , αφού
φαίν ον ται κι ως ιδιοκτήτες –
μέσω κι άλλων  προσώπων  –
πρατηρίων  καυσίμων  κυρίως
στη Δυτική Αττική.

Ακόμη είχαν υπάρξει  σαφείς
ενδεί ξεις για σύστημα δημιο-
υργίας εταιρειών εμπορίας καφέ,
μικρών καφετεριών (σ.σ.: όχι
μεγάλα καταστήματα), μικρών
ταχυφαγείων, μικρών μαγαζιών με
take away και  ντελίβερι  καφέ.
Ακόμη, στο μικροσκόπιο της
ΕΛ.ΑΣ. είναι  συμμετοχή υπόπτων
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
αλυσίδων αρτοποιείων, σουβλατ-
ζίδικων αλλά και σε αγοραπωλησία
κρυπτονομισμάτων, σε διακίνηση
χρυσού κ.λπ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΝΕΑ

Στο μικροσκόπιο οι λογιστές της 
«ελληνικής μαφίας»
Οι «Βιτρίνες» στη Δυτική Αττική
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Oι κανονιέρηδες στην Γ΄Εθνική

Σ
την κορυφή των σκόρερ της κατηγορίας
ρίσκεται με 14 γκολ ο Γκέκας (Απόλλων
Παραλιμνίου) και ακολουθεί με 12 γκολ ο

Σκόνδρας Ν. (Φήκη).
Αναλυτικά η λίστα με τους πρώτους σκόρερ:

14 γκολ: Γκέκας (Απόλλων Παραλιμνίου). 12
γκολ: Σκόνδρας Ν. (Φήκη). Εντεκα γκολ: Παυ-
λίδης (Πανδραμαϊκός), Δέκα γκολ: Καστελλιανάκ-
ης (Πόρος), Εννιά γκολ: Ιγνατίδης (Καμπα-
νιακός), Οκτώ γκολ: Ποτουρίδης (ΑΟ Υπάτου),
Μπαρμπαρούσης (Ρόδος), Χριστόπουλος
(Φωστήρας), Γραμμένος (Αστέρας Πετριτή), Επτά
γκολ: Κυπαρίσσης (ΓΑΣ Σβορώνου), Κράσι
(Μαρκό), Τοπούζης (Χανιώτη), Βάσκος (Πανθρα-
κικός), Κανούλας (Κοζάνη), Σιδέρης (Απόλλων
Πάργας) και Θεοδωρίδης (Κεραυνός Αγγε-
λοχωρίου).

ΣΣππύύρροοςς  ΜΜααρρααθθωωννίίττηηςς::  ΤΤιι  αακκρριιββώώςς
ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ηη  SSuuppeerrlleeaagguuee  22

Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η Superleague 2.850
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που το 80% είναι Έλληνες

200 άτομα προπονητικό σταφ που το 90% είναι Έλληνες
850 παιδιά ηλικία κάτω των 19 που το 95% είναι Έλληνες
30 περιοχές στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύουν δήμους και περιοχές

Το 90% των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της
Superleague 2.
Το 80% των παικτών που σήμερα είναι στην Εθνική Ελλάδος πέρασαν
πρώτα από την Superleague 2
Συμφωνώ ότι και αυτή η κατηγο

ρία δεν είναι αγγελικά πλασμένη και  πρέπει κάποιοι να απομακρυνθούν το
ερώτημα είναι μόνο σε αυτήν την κατηγορία?

Όμως πείτε μου κύριε Αυγενάκη ο χώρος που εργάζεστε εσείς η ελληνική
βουλή είναι αγγελικά πλασμένη? και αμεμπτου ηθικής γιατί αν δεν με απατάει
η μνήμη μου πολλοί βουλευτές και υπουργοί κατηγορήθηκαν από διάφορα

κόμματα και κατηγορούνται δεν είδα όμως να κλείνετε τη Βουλή ούτε να
κόβετε τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα και οι βουλευτές.
Όσοι πέσατε από το συννεφάκι που έχετε καβαλήσει με αυτά που λέω μην
ανησυχείτε μπορείτε να καβάλησε το επόμενο.

Πήρε τον Νταβιντ Μπέλομπορκ
ο Πανελευσινιακός

Π
αίκτης του Παν ελευσιν ιακού είν αι ο 24 μεσοεπιθετικός
Σέρβος Ντάβιν τ Μπέλομπορκ. Ο εν  λόγω ποδοσφαιρι-
στής αγων ιζόταν  πρόσφατα στον  Αιολικό.Μάλιστα

αγων ίστηκε και στο παιχ ν ίδι στο ν ικηφόρο παιχ ν ίδι στην  Ζάκ-
υν θο.

Εχ ει αγων ιστεί ακόμα στην  Κύπρο και συγκεκριμέν α στην
ΜΕΑΠ, στον  Αχ ύρων α Λιοπετρίου αλλά και στην  Σέρβικη
Brodarac.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΎ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Λόγω καιρικών  συν θηκών  ο χ θεσιν ός  αγών ας ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ αν αβλήθηκε.

Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει τα σωματεία
για τις εκλογές

Α
πό την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττι-
κής κοινοποιήθηκε προς τις ομάδες η παρακάτω ανα-
κοίνωση:“Σας ενημερώνουμε για την γνώση σας και για

την απαραίτητη προετοιμασία σας ,ώστε να διενεργηθούν οι
αρχαιρεσίες με την επιβαλλόμενη τάξη τα εξής : Οι αρχαιρ-
εσίες διενεργούνται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2725/1999
όπως ισχύει (Α &#39; 121) ,κατόπιν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Καταστατικού όπου το επιτρέπει ο Νόμος . Ιδιαιτέρως πρέ-
πει να αποδοθεί προσοχή στις διατάξεις των άρθρων 2
παραγ.4 ,3,,5 ,13,14  του Ν.2725/1999 όπως ισχύει και στις διατά-
ξεις του άρθρου 30 του ισχύοντος Καταστατικού, εφ΄όσον δεν
συγκρούονται με τον Νόμο ,όπως ρητά προβλέπεται στην
παραγ.7 του άρθρου 14 του Ν2725/1999,όπως ισχύει .

Σας εφιστούμε την προσοχή στις εξής ημερομηνίες :
1)Έως την 12.02.2023 θα αναρτηθεί στην Ένωση ο κατάλογος

των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου  στις αρχαιρεσίες
της 23/2/2023 . Επίσης θα δημοσιευθεί και στον ιστότοπο της
Ε.Π.Σ.Δ.Α .

2) Εως την 15/2/2023 και ώρα 17:00 επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεων επί του καταλόγου στην

ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Σ.Δ.Α.

epsdattikis2003@gmail.com .

3) Εως την 17.02.2023 και ωρα 17:00 πρέπει να έχει απο-
στείλει κάθε σωματείο απόφαση Δ.Σ. στην  ηλεκτρονική διεύθυ-
νση της Ε.ΠΣΔΑ epsdattikis2003@mail.com με τους εκπρ-
οσώπους του ( τακτικό και

αναπληρωματικό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ) ,τους
υποψηφίους για μέλη Δ.Σ.συμπεριλαμβανομένου  και της
πρότασης Προέδρου συνοδευόμενες απο α) Ποινικό Μητρώο β)
Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου,ότι δεν εμπίπτει στα
κωλύματα του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει και γ)
βεβαίωση του Σωματείου,ότι ειναι μέλος του με δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά την πρόβλεψη του αρθρου 2
παρ.4 του  Ν.2725/1999 ,όπως ισχύει .Το Δ.Σ  της ΕΠΣΔΑ σε
συνεδριασήτου θα ανακυρήξει τους υποψηφίους των  οποίων τα
απαραίτητα  από τον Νόμο και το καταστατικό στοιχεία έχουν
περιέλθει σε αυτό .

4) Την 20.02.2023 και ώρα 14:00 το Δ.Σ. θα συνεδριάσει και θα
αποφασίσει επί των τυχόν ενστάσεων επί του καταλόγου
σωματείων που θα έχει ήδη αναρτηθεί την 12.02.2023. Οι
σχετικές αποφάσεις θα

αποσταλούν σε όσους ΄χουν έννομο συμφέρον στιε
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ή με κάθε πρόσφορο  τρόπο που
προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας .

5) Την 23.02.2023 θα διενεργηθεί η Γ.Σ. σύμφωνα με την
Πρόσκληση .
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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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

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

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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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

48

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

Ίλιον: Θεματικές εκδηλώσεις
υποστήριξης σε Γονείς και

Εφήβους στον Δήμο

Στο Ίλιον, σειρά εκδηλώσεων υποστήριξ-
ης σε γονείς και εφήβους, προκειμένου να
λάβουν έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση
από εξειδικευμένους επιστήμονες, διορ-
γανώνει το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας
του Δήμου.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο
στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, στο Πολυδύνα-
μο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»
(Πωγωνίου & Ηροδότου, Ίλιον) και για τον
μήνα Φεβρουάριο είναι οι παρακάτω:

09.02.2023 και ώρα 16:30
«Τα προβλήματα της Ανάπτυξης του Εφή-

βου»

13.02.2023 και ώρα 17:30
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός:

Τρόποι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Απασχολ-
ησιμότητας για εφήβους και ενήλικες»

17.02.2023 και ώρα 16:30
«Ψυχολογικές Δυσκολίες Εφήβων»
23.02.2023 και 16:30
«Σχέσεις Γονέα & Παιδιού: Ένας Μονα-

δικός Δεσμός»

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του
Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσσε-
ται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και συγχρ-
ηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.socialinnovationilion.gr/

Ανοίγουν οι αιτήσεις 
για τη δημιουργία χώρων
φροντίδας βρεφών σε επιχει-
ρήσεις με επιδότηση

Σκοπός είναι η επιδότηση επιχειρήσεων
με περισσότερους από 100 υπαλλήλους
(μεσαίες) και περισσότερους από 250
υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανο-
μένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιο-
υργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός των
κτιριακών τους εγκαταστάσεων.

Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα για τη
δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός
120 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,
καθώς άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο Πληρ-
οφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ChildCareUnits.yeka.gov.gr για την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμε-
νες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος -που έχει
προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, χρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποι-
είται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων- είναι η επιδότηση επιχειρήσεων
με περισσότερους από 100 υπαλλήλους
(μεσαίες) και περισσότερους από 250
υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανο-
μένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιο-
υργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός των
κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Οι λεπτο-
μέρειες περιγράφονται στον Οδηγό του Προ-
γράμματος (επισυνάπτεται)

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις
ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων
και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού και για την επιδότηση του μισθολογικού
κόστους έως δυο βρεφονηπιοκόμων για τα
πρώτα δυο έτη λειτουργίας των χώρων. Η
λειτουργία των χώρων φροντίδας μετά το
πέρας της χρηματοδότησης θα πρέπει να
διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχι-
στον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της
χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρό-
νια.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολι-
κά το 50% των δαπανών για την διαμόρ-
φωση

των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την
έναρξη λειτουργίας των χώρων. Στη
συνέχεια κάθε έτος θα λαμβάνουν την
επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο
βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λει-
τουργίας. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
ανέρχεται στα 150.000 ευρώ περίπου για
καθεμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις με
περισσότερους από 250 εργαζομένους που
θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και στις
107.000 ευρώ περίπου για καθεμία από τις
μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από
100 έως 250 εργαζομένους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο
κύκλους εφαρμογής με τον πρώτο κύκλο να

ξεκινάει τώρα (με τη δημοσίευση της σχε-
τικής πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις),
και τον δεύτερο κύκλο να «ανοίγει» αργότερα
εντός του έτους. Εκτιμάται ότι συνολικά θα
ενταχθούν 120 επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και
50 μεσαίες και στους χώρους που θα δημιο-
υργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500
βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

Στόχος είναι η εναρμόνιση της οικογενεια-
κής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνά-
μωση της συμμετοχής των γυναικών στην
αγορά εργασίας, μέσω της παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων για
τους νέους γονείς -και ιδίως για τις γυναίκες-
εργασιακών χώρων. Οι χώροι φροντίδας
βρεφών μέσα στις επιχειρήσεις είναι μια
πρακτική διαδεδομένη στις προηγμένες ευρ-
ωπαϊκές χώρες που ενισχύει την ισότητα των
φύλων στο χώρο εργασίας και στη οικογένεια
και συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομέ-
νων γονέων και των παιδιών τους.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι οι οικογενειακές
υποχρεώσεις αναφέρονται ως ο κύριος
λόγος μη συμμετοχής στην αγορά εργασίας
από το 20% των «αδρανών» γυναικών
ηλικίας κατηγορίας 25-49 ετών, η αύξηση της
διαθεσιμότητας υπηρεσιών παιδικής φρον-
τίδας θα μπορούσε να συμβάλει στην
αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.
Ακριβώς την ίδια στόχευση έχει και το πρό-
γραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που έχει
ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά σε 61 Δήμο-
υς και βρίσκεται στη φάση της πιστοποίησης
των νταντάδων ώστε στη συνέχεια να αναλά-
βουν καθήκοντα φροντίδας βρεφών στις
οικογένειες που θα δηλώσουν συμμετοχή στο
πρόγραμμα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η
κάλυψη από την Πολιτεία των αναγκών της
οικογένειας δεν είναι μικρό πράγμα ! Αυξή-
σαμε λοιπόν τα παιδιά που πάνε σε βρεφ-
ονηπιακούς σταθμούς κατά 30.000 τα τελευ-
ταία χρόνια. Διευρύναμε τις γονικές άδειες.
Προχωράμε με τις «Νταντάδες της γειτο-
νιάς». Και τώρα είναι η σειρά της δημιο-
υργίας 120 χώρων φροντίδας για μικρά παι-
διά εργαζομένων σε ισάριθμες επιχειρή-
σεις. Είναι μια πολιτική με σύγχρονο ευρω-
παϊκό χρώμα».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε: «Με
τη νέα δράση για τη δημιουργία χώρων φύλαξ-
ης βρεφών στις επιχειρήσεις διευρύνουμε τις
επιλογές των εργαζόμενων γονέων και
κυρίως των μητέρων, για να μπορούν να
συνδυάζουν εργασία και οικογένεια, ενώ ταυ-
τόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να προσφέρουν ποιοτικές και σύγχρονες
παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και το αποδεικ-
νύουμε καθημερινά, ασκώντας κοινωνική
πολιτική στην πράξη. Σχεδιάζουμε και υλοποι-
ούμε μέτρα και δράσεις που ενθαρρύνουν τη
συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής
ζωής, ενισχύουν τη γυναικεία εργασία και
στηρίζουν τα νέα ζευγάρια».
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχανημά-
των Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότ-
ητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί θετι-
κά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

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 απογε-
υματινή εργασία
σε γραφείο, ιατρ-
είο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή-
γραμματειακή

υποστήριξη, σε
κατάστημα  λιανι-

κής, φροντιστήριο. 
Απόφοιτη Αμερι-

κανικού  Κολ-
λεγίου, Proficiency,

ECDL. ΤΗΛ:
6937243938

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου,

συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα
των εργαζομένων στην εταιρεία

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, στηρίζει τον απεργιακό
τους αγώνα και καλεί την Διοίκηση

της Εταιρείας να αφήσει τα «δικονομι-
κά παιχνίδια» και να σκύψει σοβαρά
στα προβλήματα των εργαζομένων.

Για την Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή 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."
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