
ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκεε::  ΕΕππίίδδοομμαα
σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  220000--330000  εευυρρώώ

κκλλιιμμαακκωωττάά

Το ύψος της ενίσχυσης για το επίδομα
συνταξιούχων ανακοίνωσε από την
Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΜΜάάγγεεψψαανν  ττοο  κκοοιιννόό  οοιι  μμιικκρροοίί  ααθθλληηττέέςς  ΜΜάάγγεεψψαανν  ττοο  κκοοιιννόό  οοιι  μμιικκρροοίί  ααθθλληηττέέςς  

σσττοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΜΜππάάσσκκεεττ  ««ΤΤοο  ΡΡοοζζσσττοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΜΜππάάσσκκεεττ  ««ΤΤοο  ΡΡοοζζ
ΦΦύύλλλλοο  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ττηηςς  ΖΖωωήήςς»»ΦΦύύλλλλοο  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ττηηςς  ΖΖωωήήςς»»

«Ασπίδα» για τα δάση μέσα
από την ενίσχυση εθελον-

τικών ομάδων
 δασοπυροπροστασίας

ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΑΑΚΚ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

ΟΟιι  ήήρρωωεεςς  ττωωνν  
κκαατταασσττρροοφφώώνν  πποουυ
ρριισσκκάάρροουυνν  ττηη  ζζωωήή  

ττοουυςς  γγιιαα  νναα  σσώώσσοουυνν
όόσσοουυςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

σσεε  κκίίννδδυυννοο

ΑΑννάάρρττηησσηη  εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ
γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΔΔιιααββοούύλλεευυσσηη

ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΑΑσσττιικκήήςς  
ΠΠρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  
οοιι  22  ννέέεεςς  

««γγααλλάάζζιιεεςς»»  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττεεςς
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή

ΑΑττττιικκήή

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4571 Tετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας στα Μέγαρα με
την Λευκίμμη. 

Ο Πανελευσινιακός στην Κέρκυρα

Οι γυναίκες του Πήγασου
Θριασίου απέδρασαν από  την

Ιεράπετρα σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::  
ΤΤΤΤοοοουυυυλλλλάάάάχχχχιιιισσσσττττοοοονννν    11110000    εεεεκκκκααααττττ....     θθθθαααα    έέέέχχχχεεεειιιι

εεεεππππεεεεννννδδδδύύύύσσσσεεεειιιι     έέέέωωωωςςςς    ττττοοοο    εεεεππππόόόόμμμμεεεεννννοοοο
ττττρρρρίίίίμμμμηηηηννννοοοο    ηηηη    OOOOnnnneeeexxxx

Με τα χρήματα αυτά, ένα ναυπηγείο που μέχρι πριν από μερικούς
μήνες ερήμωνε, σιγά-σιγά άρχισε να παίρνει ζωή

Ρυθμίσεις - ανάσα για
νέες και παλαιές οφειλές 

σε εφορία και ΕΦΚΑ 

σσεελλ..  1166

ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  77



2-θριάσιο Tετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023   

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: Συννεφια με ηλιοφάνεια κατα διαστήματα  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 13 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, 

Ευσέβιος, Ευσεβής *
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού 

Καρκίνου
Οσίου Ευσεβίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Τις 2 νέες υποψηφιότητες στην κομβική εκλο-
γική περιφέρειες της Δυτικής Αττικής παρου-
σιάζει το thriassio.gr.

Πρόκειται για στελέχη που θα μετρήσουν για
πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στον κεντρικό πολι-
τικό στίβο σε μια περιοχή με ιδιαίτερο βάρος.

Ψηφοδέλτιο Δυτικής Αττικής
Καλτουρουμίδου Σουζάνα, Ψυχολόγος, Αθλητική

Δημοσιογράφος, 34 ετών (νέα υποψήφια). 

Πρόκειται για δημοσιογράφο στο Trapezounta.gr.

Πανοηλία Μαρία, Δικηγόρος στη Μάνδρα, 27
ετών. Η κυρία Πανοηλία είναι ασκούμενη δικηγόρος
με μεταπτυχιακό στο Οικονομικό και Ποινικό Δίκαιο.

Σκληρή μάχη γίνεται για μία ακόμα θέση μεταξύ
του Σταμάτη Πουλή και του Ανδρέα Τσώκου, με τον
πρώτο πάντως να κερδίζει, όπως όλα δείχνουν, τη
μάχη.

Ο
Δήμος Ασπρ-
οπύργου, στο
πλαίσιο της

Δημόσιας Διαβούλευ-
σης, αναφορικά με το
Σχέδιο Αστικής Προ-
σβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
προχωρά στην ανάρτ-
ηση σχετικού ερωτημα-
τολογίου, τη συμπλήρ-
ωση του οποίου μπορ-
εί  να κάνει  ο κάθε
πολίτης.  

Σύμφωνα με το
Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 - ΦΕΚ
5553/Β/30-11-2021 ως Σχέδιο Αστικής Προσβα-
σιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαι-
τούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασ-
κευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή
εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζό-
μενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.
4819/2021.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα
σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμ-
βάσεων και κατασκευών και να αποκατασταθούν
άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του
σχεδίου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρη-
σιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της
έρευνας  Ακολουθεί  ο σύνδεσμος για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:
https://forms.gle/pvDmNsCiAZGyeyZc6 .

ΑΑννάάρρττηησσηη  εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα
ΔΔιιααββοούύλλεευυσσηη  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΑΑσσττιικκήήςς  

ΠΠρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  οοιι  22  ννέέεεςς  ««γγααλλάάζζιιεεςς»»  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττεεςς  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
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ΕΕΜΜΑΑΚΚ::  ΣΣττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
εεκκππααιιδδεεύύοοννττααιι  οοιι  ήήρρωωεεςς  

ττωωνν  κκαατταασσττρροοφφώώνν
Εκείνοι που ρισκάρουν τη ζωή τους για να

σώσουν όσους βρίσκονται σε κίνδυνο.
Ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν

όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι οι
μόνοι που μπορούν να δράσουν όταν
όλοι οι άλλοι σταματούν.

Ο λόγος για τα στελέχη της 1ης και 2ης
ΕΜΑΚ που έχουν μεταβεί στην Τουρκία
και ήδη έχουν διασώσει πέντε συναθ-
ρώπους μας μέσα από τα ερείπια.

Στον Ασπρόπυργο το στρατηγείο
Στρατηγείο της ΕΜΑΚ στον Ασπρόπυρ-

γο. Τα στελέχη που έχουν μείνει πίσω
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με
τους επίλεκτους που έχουν μεταβεί στη
γειτονική Τουρκία και σώζουν ζωές.

Στο κέντρο φτάνουν οι πληροφορίες για
τους αγνοουμένους και για τις επιχειρή-
σεις έρευνας και διάσωσης που λαμβά-
νουν χώρα στα συντρίμμια.

Μάλιστα, στο ηλεκτρονικό σύστημα,
εκτός από το πού βρίσκονται οι διασωστικές δυνάμεις
όλων των χωρών και επιχειρούν, εμφανίζεται από κάθε

περιοχή πόσοι έχουν διασωθεί, πόσοι αγνοούνται και
πόσοι έχουν εντοπιστεί νεκροί.

Από τις πιο μάχιμες της
Ευρώπης

Η ελληνική ΕΜΑΚ θεωρείται μία
από τις πιο μάχιμες της
Ευρώπης και έχει συμμετάσχει
σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμών
σε φυσικές καταστροφές σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Ο πυραγός Κωνσταντίνος
Καστρινάκης δείχνει τα εργαλεία
που έχουν πάρει μαζί τους τα
στελέχη της ΕΜΑΚ.Με πολύ
προσεκτικές κινήσεις, σχεδόν
χειρουργικά, κατορθώνουν να
ανοίγουν δίοδο μέσα από το τσι-
μέντο και να μετακινούν μπάζα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκεε::  ΕΕππίίδδοομμαα
σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  220000--330000  εευυρρώώ

κκλλιιμμαακκωωττάά
Το ύψος της ενίσχυσης για το επίδομα συντα-

ξιούχων ανακοίνωσε από την Κοζάνη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης:

«Είμαστε σε θέση να έχουμε καλύτερη εικόνα για τον
προϋπολογισμό του 2023. Η οικονομία μας ανα-
πτύσσεται καλύτερα από τα προσδοκώμενα. Ένα
έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους που δεν είδαν
αύξηση στις 200-300 ευρώ ανάλογα με το ύψος των
αποδοχών τους. Εξαγγελίες θα γίνουν αύριο από το
οοικονομικό επιτελείο. To επίδομα αυτό θα δοθεί εφά-
παξ».

Όπως είπε, το επίδομα θα κοστίσει περίπου 300
εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης συνόδευσε την προεκλογική του
εξαγγελία με μία νέα σκληρή επίθεση κατά του
ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου, όπως είπε, ήταν δημιούργημα ο
νόμος Κατρούγκαλου. «Είναι υποκριτικό να ασκείται
σήμερα κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε αυτόν
τον νόμο», είπε.

Για την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών στην περ-
ιοχή, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε το πρόβλημα
καθώς και το γεγονός ότι τα κίνητρα που έχει παράσχει
η κυβέρνηση προς τους γιατρούς για να μετακινηθούν
στην περιφέρεια, δεν φαίνεται να αρκούν. Οπως είπε,
πρώτη προτεραιότητα και βασικός πυλώνας της δεύτε-
ρης τετραετίας θα είναι το νέο ΕΣΥ, εφόσον οι πολίτες
εμπιστευτούν τη ΝΔ για μία ακόμα κυβερνητική θητεία.

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στην Κοζάνη
ξεκίνησε με ερώτηση για την περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
θα αποτελέσει πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, ενώ για
τον λιγνίτη, είπε ότι είχε μειωμένη συμμετοχή στην
ηλεκτροπαραγωγή από το 2010.

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δικαιολογημένος προγρ-
αμματισμός για μια περιφέρεια που είχε μεγάλη εξάρτ-
ηση από έναν ενεργειακό πορό. Αυτό που παρουσιά-
ζουμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλάνο που
δίνει έμφαση όχι μόνο στα δίκτυα αλλά και στον ανθ-
ρώπινο παράγοντα», είπε.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα συνταξιούχων με
προσωπική διαφορά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή θα γίνει
μέχρι τις 15 Μαρτίου. Τα χρήματα θα μπουν απευθείας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων,
χωρίς να χρειαστεί κάποια αίτηση επιπλέον ή ο,τιδή-
ποτε άλλο. Θα συμπέσει μαζί με το Market Pass που
επίσης θα πιστώνεται εκείνες τις ημέρες.

Εθελοντές του Σ.Ε.Π.Π.Μ.Ε “ΠΑΤΕΡΑΣ”
τελετή παράδοσης – παραλαβής ενός Πυροσβεστικού Οχήματος που παραχωρείται στην ομάδα από

το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά – Προβαλίνθου (ΠΥΣΕΘ).
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

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

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



Σημαν τικές συν αν τήσεις του
Δημάρχου Χρήστου Παππού 

στις Βρυξέλλες με στελέχη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την
αν απτυξιακή πορεία του Δήμου

Φυλής 

Δ
ύο πολύ σημαντικές συναντήσεις για την
αναπτυξιακή πορεία του Δήμου
είχε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος

Παππούς στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 2
Φεβρουαρίου με στελέχη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το πρωί της Πέμπτης ο Δήμα-
ρχος συναντήθηκε με την Γενική Διεύθυ-
νση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Περιφερειακή και αστική ανάπτυξη στην
ΕΕ (DG REGIO) και το μεσημέρι με την
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινω-
νικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξ-
ης (DG EMPLOY).  

Στις συναντήσεις ο Δήμαρχος παρουσία-
σε σε μεγάλη έκταση και με λεπτομέρεια
το όραμα του για το μέλλον του Δήμου
Φυλής και τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό του Δήμου, για:

Ενεργειακή αυτοτέλεια και εξάλειψη του φαινο-
μένου της ενεργειακής φτώχειας 

Υδρολογική αυτοτέλεια 
Ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού

και αύξηση της επισκεψιμότητας με στόχο την
τόνωση της τοπικής οικονομίας

Μείωση του ποσοστού ανεργίας των δημοτών
και τόνωση της τοπικής οικονομίας με τις νέες
σχεδιαζόμενες εμβληματικές επενδύσεις

Διαμεταφορικό κέντρο Αττικής (Logistics – dry
port)

Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής

Επιχειρηματικό πάρκο 
Γαστρονομικός τουρισμός
Θρησκευτικός τουρισμός 
Περιβάλλον
Ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής
ελαιοκομία, μελισσοκομία, για επιπλέον εισόδ-

ημα στους δημότες, 
παραγωγή αρωματικών φυτών στην Πάρνηθα 
Ακολούθησε συζήτηση όπου ο Δήμαρχος έθεσε

τα εξής θέματα:
Πέρα των Περιφερειακών και Εθνικών προγρ-

αμμάτων τα οποία ο Δήμος Φυλής ήδη εκμεταλ-
λεύεται αποτελεσματικά, αναζήτηση συμπληρω-
ματικών πηγών χρηματοδότησης. 

Απευθείας Τεχνική Βοήθεια από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για την ενίσχυση της διαχειριστικής
και τεχνικής ικανότητας του Δήμου 

Δικτύωση και συνεργασία της νέο-συσταθείσας
ενεργειακής κοινότητας του Δήμου, με ενεργεια-
κές κοινότητες που ήδη λειτουργούν με επιτυχία
σε άλλους δήμους της Ε.Ε.

Συζήτηση για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις αλλά
και τα εμπόδια στην παραγωγή και διάθεση
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που επιβάλ-

λονται κυρίως από το εθνικό νομικό 
πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, θέσεις

του Δήμου που θα μεταφερθούν στην Γενική
Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENERGY)

Και οι δύο συναντήσεις έγιναν σε θερμό και
πολλά υποσχόμενο κλίμα, ενώ τα στελέχη και
των δύο Διευθύνσεων ανταποκρίθηκαν με  ειλι-
κρινές ενδιαφέρον  και με φιλική διάθεση για τα
θέματα που παρουσιάστηκαν από τον Δήμαρχο
και την ομάδα του. Ακολούθησαν εκτενείς και

διεξοδικές συζητήσεις στις οποίες δόθηκαν κατε-
υθύνσεις ενώ αναγνωρίστηκαν και σημεία για
περαιτέρω συνεργασία και επαφές με το Δήμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις με τις δυο
Διευθύνσεις διήρκησαν συνολικά πάνω από
πέντε ώρες!

Η απευθείας επαφή του Δημάρχου και η συνερ-
γασία με δύο τόσο σημαντικές Διευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνεται σημαντική για
την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και αποδεικ-
νύει τις προσπάθειες του Δημάρχου και των
συνεργατών του ακόμα και εκτός συνόρων.

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης  της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή και
αστική ανάπτυξη (DG REGIO) στη συνάντηση
έλαβαν μέρος οι κύριοι Γιώργος Κιαγιάς, Νάσος
Σοφός και Νικόλαος Κουντούρογλου στελέχη της
Μονάδας G3 (Ελλάδα – Κύπρος), ενώ υπήρξε και
συνάντηση του Δημάρχου με τον Προϊστάμενο
της Μονάδας κ. Karsten Rasmussen.

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης  Απασχόλ-
ησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής
Ένταξης (DG EMPLOY) στη συνάντηση έλαβαν
μέρος η κα Σάντυ Γαλαίου και ο κ. Paul Molocea

Τον Δήμαρχο Φυλής πλαισίωνε ομάδα αποτε-
λούμενη από τους Επιστημονικούς  Συνεργάτες
του Δημάρχου, κ. Γιάννη Λιάκο, κα Μαρίνα
Νικολοπούλου, και κα Σπυριδούλα Ζάχαρη. Σε
συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Πατούλη και τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ Προ-
γράμματος Περιφέρειας Αττικής κο Δημήτριο
Δρόση, την ομάδα του Δήμου συνόδευσε στις
συναντήσεις ο Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμ-
ματισμού και Αξιολόγησης Κος Άγγελος
Σπηλιώτης και η κα Εύα Σωτηροπούλου ως
εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής
«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.».
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Σε εξέλιξη το δύσκολο
έργο εκχιονισμού για τη

διάνοιξη του δρόμου προς
Δερβενοχώρια  

Κ
ατόπιν συνεργασίας  του Ανιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου και του Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, από το πρωί της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2023

εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Φυλής ξεκίνησαν το δύσκολο έργο της διάνοιξης του δρόμου
Φυλής -Δερβενοχωρίων. 

Ο δρόμος που ενώνει την Αττική με τη Βοιωτία,  έκλεισε για λόγο-
υς ασφαλείας από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας “Μπάρμπαρα”
λόγω του τεράστιου όγκου χιονιού που έπληξε την περιοχή. 

Μόλις ανοίξει ο δρόμος θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. 
Ακολουθεί βίντεο με τον αποχιονισμό που αποκαλύπτει τη

δυσκολία του έργου των εκχιονιστικών μηχανημάτων 

Το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλα-
γής είναι το

μόνο κόμμα, που το
2010 ξεπερνώντας
τις σκληρές πιέσεις
που ασκούσε η Τρόι-
κα εξαιτίας των
μνημονιακών υποχρ-
εώσεων, διασφάλισε
νομοθετικά την προ-
στασία της κύριας
κατοικίας των αδύνα-
μων δανειοληπτών.
Ο  ΣΥΡΙΖΑ που σήμε-
ρα δεσμεύεται ότι η
πρώτη νομοθετική
πράξη της επόμενης
π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή ς
κυβέρνησης θα είναι
η προστασία της
πρώτης κατοικίας, ως
κυβέρνηση άνοιξε την
πόρτα στα FUNDS
και η Νέα Δημοκρατία
ακολούθως κατάργ-
ησε εντελώς το
πλαίσιο προστασίας.
Με απλά λόγια, ο
ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την
πόρτα στα FUNDS
και η Νέα Δημοκρατία
στη συνέχεια κατάργ-
ησε εντελώς το
πλαίσιο προστασίας
της πρώτης
κατοικίας! 
Πλέον και μετά από
την πρόσφατη απόφ-
αση του Αρείου

Πάγου, ανοίγει ο δρό-
μος για μαζικούς
πλειστηριασμούς, σε
μια περίοδο όπου
ήδη η κοινωνία
πληρώνει ακριβά τον
πληθωρισμό και την
ενεργειακή κρίση.
Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ –
Κίνημα Αλλαγής
κατέθεσε εκ νέου τρο-
πολογία στη Βουλή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ επαναφ-
έροντας το νόμο
ΠΑΣΟΚ του 2010 με
επικα ιροποιημένα
κριτήρια.
Για να μπει τέλος
στην ασυδοσία των
εταιρειών διαχείρισης
δανείων και να προ-
στατευτούν όσοι
έχουν πραγματικά
ανάγκη διεκδικούμε:
Την προστασία της
αγροτικής γης και
καταθέτουμε ένα
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο
πλαίσιο διαχείρισης
του ιδιωτικού χρέους,
με βιώσιμη λύση για
τους δανειολήπτες
και 120 δόσεις για
χρέη σε εφορία και
ΕΦΚΑ, με «κούρεμα»
οφειλής εφόσον τηρ-
είται η ρύθμιση.
Καλούμε την Κυβέρν-

ηση και τα κόμματα
της αντιπολίτευσης
να αποδεχτούν και να
ψηφίσουν τη νομοθε-
τική πρωτοβουλία της
ΠΑΣΟΚ - Κινήματος
Αλλαγής. 
Είναι πράξη ευθύνης
απέναντι στους
πολίτες που κιν-
δυνεύουν να χάσουν
τις περιουσίες τους!  
Γιατί έχουμε χρέος να
δώσουμε ακόμα μια
ευκαιρία  στους
αδύναμους δανειολή-
πτες, που δεν άντε-
ξαν για λόγους αντι-
κειμενικών συνθηκών
μια δεύτερη ευκαιρία
αξιοπρέπειας με δια-
φανή και αντικειμενι-
κά κριτήρια.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 
«Έχουμε χρέος να δώσουμε 

ακόμα μια ευκαιρία  στους αδύναμους
δανειολήπτες»
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ΜΚΣ Δεσμός, WWF Ελλάς και
HIGGS ενώνουν δυνάμειςκαι
στηρίζουν έμπρακτα τους εθελον-
τές δασοπυροπροστασίας, τόσο σε
εξοπλισμό, όσο και  σε
κατάρτιση,ενισχύοντας τον αγώνα
που δίνουν για την προστασία
των δασών της χώρας μας.

Μ
ε ταχείς ρυθμούς προχωρά το
Πρόγραμμα για την Υπο-
στήριξη Εθελοντικών Ομά-

δων Δασοπυροπροστασίας που υλοποι-
είται από το  ΜΚΣ Δεσμός, σε συνερ-
γασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS
(Higher Incubator Giving Growth &
Sustainability). Ήδη, οι πρώτες 21 ομά-
δες έχουν λάβει εξοπλισμό που ανα-
βαθμίζει σημαντικά την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα των συνολικά 749
μάχιμων εθελοντών τους. Η ενίσχυση
θα ολοκληρωθεί με παραδόσεις εξοπλι-
σμού σε επιπλέον 29 ομάδες πριν την
έναρξη της ερχόμενης αντιπυρικής περ-
ιόδου, η οποία ξεκινάει τον Μάιο.
Παράλληλα, πλήθος εθελοντών έλαβε
εξειδικευμένη κατάρτιση στα αντικείμενα
της πρόληψης και αντιμετώπισης
δασικών πυρκαγιών, αλλά και της απο-
κατάστασης καμένων δασικών εκτά-
σεων.

Πρόκειται συνολικά για μια συνερ-
γασία πνοής για την προστασία των
δασών μας που πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα της «Πρωτοβουλίας 21» και
με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθη-
νάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της
Εθνικής Τράπεζας.

Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπρο-
στασίας βρίσκονται σταθερά στην πρώτη
γραμμή των δασικών πυρκαγιών, 

συνεισφέροντας καίρια στο έργο των
αρμόδιων κρατικών φορέων. Γι’  αυτό
και η ενίσχυσή τους σε εξοπλισμό, αλλά
και τεχνογνωσία, είναι απαραίτητη προ-
κειμένου να συνεχίσουν να αποτελούν
ένα κρίσιμο κρίκο του εθνικού συστήμα-
τος δασοπυροπροστασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, στο πρόγραμμα κλήθηκαν να
δηλώσουν συμμετοχή 149 εθελοντικές
ομάδες με εντατική ενασχόληση στο
αντικείμενο, από τις οποίες οι 98 αντα-
ποκρίθηκαν στη διαδικασία αξιολόγ-
ησης. 

Για την επιλογή των συνολικά 50 ομά-
δων που ενισχύονται, το WWF Ελλάς
ακολούθησε μία δοκιμασμένη μεθοδο-
λογία, μέσα από ερωτηματολόγια, προ-
σωπικές συνεντεύξεις, αλλά και επιτό-
πιες επισκέψεις, ώστε να κατανοήσει το
εύρος των δράσεων των ομάδων,
καθώς και να αποτυπώσει με ακρίβεια
τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό. Η συγκε-
κριμένη μεθοδολογία επέτρεψε τη σε
βάθος ανάλυση και κατέδειξε μέσω
συγκεκριμένων κριτηρίων, τις πλέον
ευάλωτες περιοχές και ομάδες. Ενδεικ-
τικά, εντοπίστηκαν ομάδες που είτε
καλύπτουν περιοχές που δεν διαθέτουν
κρατικές πυροσβεστικές δυνάμεις ή
όπου αντικειμενικά η επέμβαση αυτών
καθυστερεί λόγω απόστασης, είτε
βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κιν-
δύνου για δασικές πυρκαγιές ή και σε
πυρόπληκτες περιοχές, στις οποίες ανα-
μένεται φυσική αναγέννηση του δάσους,
οπότε και χρειάζεται να προστατευθούν
ακόμα πιο εντατικά από τις ομάδες.

Παράλληλα, το διάστημα Απρίλιος-
Μάιος 2022 πραγματοποιήθηκε ο 1ος
κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων,
στον οποίο συμμετείχαν 53 εθελοντικές 

ομάδες από διάφορες περιοχές της
χώρας (Αττική, Σάμος, Νότιο Αιγαίο,
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), ενώ ο
2ος κύκλος εργαστηρίων ξεκίνησε τον
Ιανουάριο. Στόχος είναι η παροχή εξει-
δικευμένης γνώσης στους εθελοντές
δασοπυροσβέστες για τα ζητήματα
πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών, αναβαθμίζοντας σημαντικά
την ασφάλεια κατά τη δράση τους στο
πεδίο. Επίσης, μέσω των εργαστηρίων,
ενισχύεται η κατανόηση του ιδιαίτερα
σημαντικού ρόλου που έχουν οι εθε-
λοντές στην προστασία της φυσικής ανα-
γέννησης της δασικής βλάστησης ύστερα
από πυρκαγιά, καθώς η προστασία των
εκτάσεων αυτών από νέες πυρκαγιές
είναι επιτακτική για πολλά χρόνια μετά
την καταστροφή.

«Αυτό το πρόγραμμα κάλυψε βασικές
και μακροχρόνιες ελλείψεις του συλλό-
γου μας και θα έχει σαν αποτέλεσμα την
καλύτερη και ολοκληρωμένη προσφορά
στο κοινωνικό μας έργο, αλλά και στο
φυσικό περιβάλλον του νησιού μας που
τόσο έχει πληγεί από τις δασικές πυρκα-
γιές στο παρελθόν», δηλώνει ο Βασίλης
Ζαβιτσάνος, πρόεδρος του Συλλόγου
Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου
Σάμου, μία εκ των ομάδων που ενισχύε-
ται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Αντίστοιχα, ο Άγγελος Λυμπέρης,
πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Πυρο-
σβεστών Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, ανέφ-
ερε: «Η ενίσχυση σε εξοπλισμό μόλις
έφτασε στο νησί της Ικαρίας αξιοποιήθη-
κε από τους εθελοντές μας στη φωτιά
των Φούρνων την 6η Ιανουαρίου 2023.
Η βοήθεια αυτή έχει ήδη αποδειχθεί
εξαιρετικά σημαντική, τόσο για εμάς και
την ασφάλεια των μελών μας, όσο και

για τη συνδρομή που καλούμαστε να
προσφέρουμε στην πυροσβεστική. Ειδι-
κά κατά τις περιόδους ελλιπούς συγκοι-
νωνιακής σύνδεσης, οπότε και είναι 

δύσκολη η λήψη βοήθειας από άλλα
μέρη. Η δράση αυτή αποτελεί πρακτική
στήριξη των εθελοντών αλλά και ουσια-
στική στήριξη των κατοίκων των ακρι-
τικών νησιών».

Στην επόμενη φάση του προγράμμα-
τος, το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με
τις επιλεγείσες εθελοντικές ομάδες, θα
αξιολογήσει με ποιο τρόπο συνέβαλε η
κατάρτιση και η υλική ενίσχυση που έλα-
βαν οι ομάδες παρακολουθώντας το
έργο τους κατά την ερχόμενη αντιπυρι-
κή περίοδο.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας
αυτής, είναι να μπορέσει να συμβάλλει
και με περαιτέρω προτάσεις και συμπε-
ράσματα για τη βελτίωση της ετοιμότητας
των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπρ-
οστασίας της χώρας στο ζήτημα της αντι-
μετώπισης των δασικών πυρκαγιών και
των συνεπειών τους στο φυσικό περι-
βάλλον, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

«Ασπίδα» για τα δάση μέσα από την ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΛΗ
Α¨ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Δ. ΣΕ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ε
πί τη ευκαιρία της εν άρξεως των  εκδηλώσεων  της   “2023  Ελευσίν ας Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  -  2023 Eleusis European Capital of
Culture”,  ο Α΄Επιλαχ ών  Βουλευτής Δυτικής Αττικής Σταμάτης Πουλής απέ-

στειλε  συγχ αρητήρια επιστολή σε όλους τους πολιτιστικούς και εθν οτοπικούς
συλλόγους της Ελευσίν ας   για την   σημαν τική συμβολή τους  σε αυτό το τόσο
σημαν τικό γεγον ός για την  πόλη.
Στην  επιστολή του αν έφερε ότι ο Θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύσουσας της

Ευρώπης που ζων τάν εψε για το 2023 στην  Ελευσίν α αποτέλεσε  το κίν ητρο,  ώστε
ν α κιν ητοποιηθούν  όλες οι  δυν άμεις  για την  αν άδειξη  της  Ελευσίν ας διε

θν ώς, ως περιοχ ής, όπου συν αν τών ται και
συν υπάρχ ουν  αρμον ικά  και  συν εκτικά άν θρω-
ποι με διαφορετικές κουλτούρες, ήθη, έθιμα και
βιωματικές εμπειρίες. 
Το  “Ελευσίν ιο Κίν ημα” το οποίο δημιουργήθηκε

από τους διαφορετικούς πολιτιστικούς και εθν ο-
τοπικούς συλλόγους  συν έθεσαν  έν α ευρηματικό
μωσαϊκό των  σημεριν ών  κατοίκων  της πόλης και
αν έδειξαν  την  δυν αμική εξέλιξή τους.
Σε αυτήν  την  συν ολική προσπάθεια του συν ό-

λου των  συλλόγων  Ελευσίν ας ,  η οποία είν αι
συν εχ ής και βαδίζει στο πέρασμα των  χ ρόν ων  ο
Σταμάτης Πουλής αν έφερε ότι   θα σταθεί αρωγός

τους και σημείωσε εύστοχ α ότι  μόν ο όταν  όλοι εν ών ουμε  τις δυν άμεις μας για καλό
σκοπό, μόν ο σημαν τικά πράγματα μπορεί ν α συμβούν .
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ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς  --  ααννάάσσαα
γγιιαα  ννέέεεςς  κκααιι  ππααλλααιιέέςς
οοφφεειιλλέέςς  σσεε  εεφφοορρίίαα

κκααιι  ΕΕΦΦΚΚΑΑ  --  ΤΤιι  εείίππεε  οο
ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς

Α
ναβίωση ρυθμίσεων για
όσους τις έχασαν μέσα στην
κρίση του πληθωρισμού και

της ακρίβειας αλλά και μια νέα ρύθ-
μιση για τα «φρέσκα χρέη» της ενε-
ργειακής κρίσης εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός από την Κοζάνη

ε την πληρωμή δυο δόσεων θα
γίνεται η αναβίωση της συμμετοχής
σε παλαιότερες ρυθμίσεις χρεών,
των 100, 120 και 72 δόσεων που
χάθηκαν λόγω αδυναμίας πληρ-
ωμών, όπως προανήγγειλε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στη Κοζάνη.
Δυνητικοί ωφελούμενοι πάνω από
350.000 φορολογούμενοι και ασφ-
αλισμένοι που έχασαν τις ευνοϊκές
ρυθμίσεις του παρελθόντος λόγω 

της στενότητας που έφερε η
ακρίβεια και το ράλι του πληθωρι-
σμού.

Για όλους αυτούς οι παλαιές
ρυθμίσεις θα ανοίξουν ξανά με
προϋποθέσεις και με την πληρω-
μή δυο δόσεων. Οι υπόλοιπες
καθυστερούμενες δόσεις θα προ-
στεθούν - λογικά - στην ουρά της
ρύθμισης, επιμηκύνοντας τον
συνολικό χρόνο αποπληρωμής.   

Και ν έα ρύθμιση  

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να
ανακοινωθεί από το οικονομικό
επιτελείο νέο σχήμα από 36 έως
72 δόσεις για νέες οφειλές
συνεπών δανειοληπτών, που
δημιουργήθηκαν κατά την ενεργει-
ακή κρίση και την κρίση ακρίβειας,
δηλαδή από το καλοκαίρι του 2021
και μετά.

Η νέα ρύθμιση ουσιαστικά θα
αποτελέσει τη συνέχεια της ρύθμι-
σης που κάλυψε τις οφειλές της
πανδημίας, δηλαδή της περιόδου
από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και
τον Ιούλιο του 2021.

Προϋπόθεση η
συν έπεια

Α π α ρ α ί τ η τ η
προϋπόθεση για
συμμετοχή στη νέα
ρύθμιση είναι  οι
δανειολήπτες να
ήταν συνεπείς με
τις υποχρεώσεις
τους μέχρι το καλο-
καίρι του 2021 και
δημιούργησαν νέα
χρέη σε ασφαλιστι-
κά ταμεία και εφορία λόγω της
κρίσης του πληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση
για τα χρέη της πανδημίας το ελάχι-
στο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται
σε 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβα-
νομένων τόκων και  προσαυξή-
σεων, έως 1.000 ευρώ και σε 50
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβα-
νομένων τόκων και  προσαυξή-
σεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Πλειστηριασμοί
Ερωτηθείς για το ιδιωτικό χρέος 

και  τους πλειστηριασμούς, ο
πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει
οδηγήσει σε ρυθμίσεις 1 δισ.
«Είναι ένα σύστημα που τρέχει και
το οποίο αποδέχονται οι πολίτες»,
πρόσθεσε. 

Οπως είπε, οι διμερείς διευθε-
τήσεις, ανάμεσα σε πολίτες και ser-
vicers-τράπεζες προσεγγίζουν τα
30 δισ. και  αφορούν 600.000
δανειολήπτες.  «Αυτοί ρυθμίζουν
και αυτό είναι το σημαντικό. Οταν
κάποιος ρυθμίζει , δεν υπάρχει
απειλή πλειστηριασμού», υπο-
γράμμισε.

Στο κατάμεστο Κλειστό Γυμνα-
στήριο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου «Γεώργιος Θ. Τσόκας»

πραγματοποιήθηκε το Τουρνουά Μπάσ-
κετ Αγοριών «Το Ροζ Φύλλο του Αγώνα
της Ζωής», που διοργάνωσε ο
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η Ασπροπύργου σε συνερ-
γασία με τον Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου

την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023
στηρίζοντας τα παιδιά του Συλλόγου
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Τον παλμό των αγώνων έδινε ο Γιάν-
νης Σταθόπουλος, εμψυχώνοντας τους
μικρούς αθλητές του Α.Ο. ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του Εύνικου ΓΑΣ, της
ΕΝΩΣΗΣ  Νέας Περάμου Μεγάρων BC

και της ΑΕΚ ΒC
ACADEMY, οι οποίοι
μαζί με τους προπον-
ητές τους μάγεψαν το
κοινό με την άψογη
εμφάνισή τους, αλλά
κυρίως για  το ομαδικό πνεύμα που επέ-
δειξαν με όλους τους συναθλητές τους.

Στη λήξη του Τουρνουά διαγωνίστηκαν
σε βολές κερδίζοντας το πιο θερμό χειρ-

οκρότημα όλων. 
Ιδιαίτερη στιγμή της εκδή-

λωσης αποτέλεσε η βράβευ-
ση σπουδαίων αθλητών του
Μπάσκετ  και συγκεκριμένα
των κ.κ. Αλεξάνδρας Κοτσιά-
φτη – Παίκτρια Παλαιού
Φαλήρου, Αρχηγός της Εθνι-
κής Ομάδας Γυναικών
Κωφών και χρυσή
Ολυμπιονίκης, Κύριλλου
Μακρυμίχαλου, μέλος της
Εθνικής Ομάδας ΕΚΑ
Παλαίμαχων και του Δημήτρη
Μαυροειδή, Διεθνής Καλαθο-
σφαιριστής και σέντερ της
ΑΕΚ, όχι μόνο για τις επιδό-
σεις και την προσφορά τους
στον αθλητισμό αλλά κυρίως
για τη στήριξη και την ευαι-
σθησία τους απέναντι σε
άτομα που αντιμετωπίζουν
νεοπλασματικές ασθένειες
και όχι μόνο.  

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΜΜάάγγεεψψαανν  ττοο  κκοοιιννόό  οοιι  μμιικκρροοίί  ααθθλληηττέέςςΜΜάάγγεεψψαανν  ττοο  κκοοιιννόό  οοιι  μμιικκρροοίί  ααθθλληηττέέςς

σσττοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΜΜππάάσσκκεεττ  ««ΤΤοο  ΡΡοοζζ  ΦΦύύλλλλοοσσττοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΜΜππάάσσκκεεττ  ««ΤΤοο  ΡΡοοζζ  ΦΦύύλλλλοο
ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ττηηςς  ΖΖωωήήςς»»ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ττηηςς  ΖΖωωήήςς»»
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Μια  διαφορετική υποψηφιότητα περι-
λαμβάνεται στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και θα
δώσει τη μάχη του σταυρού στις επικείμενες
εθνικές εκλογές.

Άλλωστε, αποτελεί κύριο μέλημα στα επι-
τελικά γραφεία των κομμάτων τα πρόσωπα
που θα προκριθούν στα ψηφοδέλτια να
εκφράζουν την πολιτική φιλοσοφία της εκά-
στοτε παράταξης και ταυτόχρονα να αντικα-
τοπτρίζουν ή ακόμα να ενισχύουν τα κοι-
νωνικά της ερείσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η ΝΔ επέλεξε ως υποψήφια στην
Ανατολική Αττική τη Μάγδα Κοντογιάννη,
κτηνοτρόφο τέταρτης γενιάς με πλούσια και
μαχητική συμμετοχή στα δρώμενα του κλά-
δου της, η οποία υπηρετεί ως γραμματέας
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας
Αττικής.

Στρατηγική επιλογή της ΝΔ να απευθύνε-
ται σε ένα ευρύ φάσμα ψηφοφόρων

Η επιλογή της κυρίας Κοντογιάννη δεν
αντανακλά μόνο τη βούληση της ΝΔ να
αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της, αλλά και
τη στρατηγική επιλογή της να απευθύνεται
σε ένα ευρύ φάσμα ψηφοφόρων, σε πολ-
λούς τομείς της εργαζόμενης κοινωνίας και
της παραγωγικής οικονομίας, υπερβαίνον-
τας το παραδοσιακό προφίλ ενός κεντροδε-
ξιού αστικού κόμματος.

Η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ, που
διατηρεί στάβλο και κοπάδι στο Μενίδι,
ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην κοινωνία
των πολιτών κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, έχοντας ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην
υλοποίηση 200 και πλέον δημόσιων δια-
δικτυακών εκδηλώσεων και σε εκπαιδευτι-
κές δράσεις, ενώ σταθερά συμμετέχει σε
τακτικές online εκπομπές του Συλλόγου
συμβάλλοντας με προτάσεις για τα προβλή-
ματα του συγκεκριμένου κλάδου που αναζ-
ητούν λύση.

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  έέφφεερρεε  ττοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  
οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδήήμμααρρχχοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ΆΆρρηηςς  ΠΠααννόόπποουυλλοοςς  
Στο πλευρό του Βουλευτές της Δυτικής Αθήνας

Τ
ην απόδειξη ότι η αυτοδιοίκηση λειτουργεί
ανεξάρτητα από κόμματα και  παρατάξεις και
ότι κάθε όραμα μπορεί να λάβει υπόσταση
αν το διεκδικήσεις, έφερε στην δημοσιότητα

ο υποψήφιος Δήμαρχος Χαϊδαρίου Άρης Πανόπουλος.
Παρακινώντας μια σειρά δημοσιευμάτων με αναφορές

στο πάγιο αίτημα χιλιάδων συμπολιτών του για την
δημιουργία Μετρό στην περιοχή που εκπροσωπεί,  το
θέμα ήρθε στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

Τιμώντας τις δεσμεύσεις του, ότι με ενότητα στην βάση
ενός δίκαιου αιτήματος ζωτικής σημασίας  οι βουλευτές
της Δυτικής Αθήνας  θα σταθούν αλληλέγγυοί για να
υλοποιηθεί ένα έργο απαραίτητο για την εκλογική τους
περιφέρεια, το πρωινό της Δευτέρας  13 Φεβρουαρίου
πέρασε και ο ίδιος  το κατώφλι της  Ελληνικής Βουλής.

Στο εντευκτήριο του ιστορικού κτηρίου  συνάντησε τον
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Λοβέρδο ο
οποίος τον καλωσόρισε και τον συνεχάρη για την πρω-
τοβουλία του, λέγοντας πως: « Οι βουλευτές και οι εκπρ-
όσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνε-
ργάζονται για το καλό των δημοτών». 

Δεσμευόμενος ότι θα σταθεί αρωγός στην επίλυση
των προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή του Χαϊ-
δαρίου τόνισε ότι και για το θέμα του ΜΕΤΡΟ είναι ενή-
μερος ακόμη και ο πρωθυπουργός καθότι βουλευτής
στην ίδια Περιφέρεια.

Η επόμενη συνάντηση έγινε με την Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακο-
πούλου, η οποία προ ολίγων ημερών, με ερώτηση της
προς τον Υπουργό Μεταφορών, ζωντάνεψε το αίτημα
του Άρη Πανόπουλου για τη Δημιουργία ΜΕΤΡΟ στο
Χαϊδάρι.

Στην  συζήτηση που είχαν στο γραφείο της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ, η ίδια, αφού συνεχάρη την πρωτοβουλία ενός
υποψήφιου Δημάρχου να συνομιλεί με τους θεσμικούς
φορείς και τους βουλευτές της περιοχής που εκπροσω-
πεί, τόνισε  πώς «Η φωνή όλων μας πρέπει να είναι
ενιαία για τη δημιουργία μετρό στο Χαϊδάρι» σημειώνον-
τας πως: «τις επόμενες κιόλας ημέρες θα έχουμε την
ευκαιρία να μάθουμε και τις προθέσεις του Υπουργείου
Μεταφορών»

Καταληκτική συνάντηση της ίδιας ημέρας ήταν αυτή με
τον Δ’  Αντιπρόεδρο της βουλής Δημήτρη Βίτσα.

Ο σημερινός  βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημότης Χαϊδα-
ρίου και  παλιός γνώριμος του Άρη Πανόπουλου από τα
αυτοδιοίκητά δρώμενα της πόλης, τον υποδέχτηκε θερμά
στο γραφείο του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάνεις
πολύ καλά που μεταφέρεις τα προβλήματα του Χαϊδαρίου
στην Ελληνική Βουλή, ιδιαίτερα στους βουλευτές της περ-
ιφέρειας οπού ανήκει».

«Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ένα» τόνισε, δεσμευό-
μενος από τη θέση του να θέσει ψηλά το θέμα, ζητώντας
μάλιστα  ο διάλογος που είχε με τον υποψήφιο Δήμαρχο
να είναι διαρκής, όπως και η σύμπραξη όλων των δυνά-
μεων του τόπου για το καλό των κατοίκων της πόλης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μια κτηνοτρόφος από το Μενίδι με στάβλο 
και κοπάδι, στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Στρατηγική επιλογή της ΝΔ να απευθύνεται σε έναΣτρατηγική επιλογή της ΝΔ να απευθύνεται σε ένα
ευρύ φάσμα ψηφοφόρωνευρύ φάσμα ψηφοφόρων
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Τέθηκαν οι βάσεις για την
ανάπτυξη συνεργιών με τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας καθώς
Fincantieri και Leonardo
υπέγραψαν μνημόνια συνερ-
γασίας με ελληνικές εταιρείες.

Η υπογραφή των συμφωνιών
έγινε στην Ελευσίνα, όπου
βρίσκεται η έδρα της Onex
Elefsis Shipyards. Τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατ-
ηγικής της Fincantieri στη
περίπτωση που ανατεθεί στον
Όμιλο, ως κύριος ανάδοχος, το
πρόγραμμα των κορβετών του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.

Οι εταιρίες είναι οι: SUN-
LIGHT GROUP ENERGY
STORAGE SYSTEMS S.A,
GENERAL COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL S.A., FARAD
S.A. HEAT EXCHANGERS,
ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION ENGINEERING S.A.,
G.LIGEROS O.E (PSYC-
TOTHERM), SSA S.A., ELFON
και TECROSS S.A..

Υπενθυμίζεται, ότι τον περα-
σμένο Δεκέμβριο η Fincantieri
υπέγραψε επίσημη συμφωνία
με τον Όμιλο ONEX Shipyards
& Technologies για τη δημιο-
υργία μιας γραμμής κατασκευής
κορβετών και εγκαταστάσεων
υποστήριξης του κύκλου ζωής

τους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η συμφωνία:
• προβλέπει τους όρους συνε-

ργασίας για την κατασκευή 2+1
κορβετών υπερσύγχρονης
τεχνολογίας και κορυφαίων
προδιαγραφών στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας της Onex μαζί με τις
απαραίτητες αναβαθμίσεις,
βελτιώσεις, τεχνογνωσία &
μεταφορά τεχνολογίας, εξοπλι-
σμού, εκτιμώμενης αξίας
περίπου 80 εκατομμυρίων
ευρώ.

• αναμένεται να δημιουργήσει
2.500 άμεσες και έμμεσες νέες
θέσεις εργασίας στη ναυπηγική
βιομηχανία.

• συνιστά μια συνεργασία με

πολλαπλά οφέλη για την ελληνι-
κή οικονομία και τον αμυντικό
τομέα, ενώ ενισχύει την προο-
πτική περαιτέρω συνεργασίας
μεταξύ των δύο Ομίλων σε μελ-
λοντικά προγράμματα κατασκε-
υής πολεμικών και εμπορικών
πλοίων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
συμφωνία αποτελεί ένα σημαν-
τικό βήμα για την ενδυνάμωση
της εγχώριας αμυντικής παρα-
γωγής. Η τεχνογνωσία που

αναμένεται να αποκτηθεί από τη
συνεργασία ONEX-Fincantieri,
συμπεριλαμβανομένου και
ολόκληρου του ιταλικού βιομ-
ηχανικού οικοσυστήματος, θα
αποτελέσει σημαντικό ακρογω-
νιαίο λίθο για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών προϊόντων
που θα ανταποκρίνονται στις
αμυντικές απαιτήσεις πολλαπ-
λών αγορών, δίνοντας ακόμη
μεγαλύτερη ώθηση στην ανα-
γέννηση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: 
Συνεργασία Fincantieri και

Leonardo με ελληνικές εταιρείες

ΕΕΣΣΥΥΝΝ  ΑΑχχααρρννώώνν--ΦΦυυλλήήςς::  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΠΠΛΛΗΗΚΚΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ

Μαζί µε τους φορείς, τα σωµατεία και το λαό της περιοχής
µας δυναµώνουµε την αλληλεγγύη µας στους λαούς της
Τουρκίας και της Συρίας που χτυπήθηκαν από τον τερά-
στιο και καταστροφικό σεισµό της ∆ευτέρας 6/2.
Συνεχίζουµε και αυτή τη βδοµάδα τη συλλογή υλικής
βοήθειας για τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσµου που σήµερα
είναι τραυµατισµένος και ξεσπιτωµένος, που του λείπουν
τα βασικά για να ζήσει.
Τα υλικά που συγκεντρώνονται είναι τα εξής:
Κουβέρτες, γάλα σε σκόνη, πάνες ενηλίκων/µωρών, σερβι-
έτες, απορρυπαντικά ρούχων, οροί, γάζες, χανζαπλάστ,
είδη ατοµικής υγιεινής.

Τα σηµεία συγκέντρωσης της βοήθειας είναι:
·         ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Σωτήρη Πέτρουλα 20,
Κεντρική Πλατεία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946475938, 6975797193
Τρίτη 14/2 έως Παρασκευή 17/2, 11:00-12:00 και 18:00-

19:00

ΜΕΝΙ∆Ι: ∆εκελείας 42
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6976555482, 6988530238
Τετάρτη 15/2 έως Πέµπτη 16/2, 09:00-13:00 και 19:00-

21:00 
Παρασκευή 17/2, 09:00-13:00

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥΝΝ  ((ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΑΑχχααρρννώώνν--ΦΦυυλλήήςς))

Ο
μιλία στο Μενίδι πραγματο-
ποίησε το απόγευμα της
Δευτέρας (13/2) ο πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρου-
λάκης, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχα-
ρνών.Ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο
για συγκινητική παρουσία των παρε-
υρισκομένων στην ομιλία του και
είπε ότι πλέον «δεν μας χωρούν οι
αίθουσες. Να το λάβετε σοβαρά υπ’
όψιν σας…».Όπως σημείωσε, «απο-
δεικνύεται ότι η παράταξή μας επέ-
στρεψε ως νικητής, ως πρωταγωνι-
στής»

.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
είπε πως «επιστρέψαμε ως δύναμη
ανατροπής των σημερινών συσχετι-
σμών που εγκλωβίζουν την κοινωνία
μας σε έναν αδιέξοδο δικομματισμό,
σε μια σκληρή νομή της εξουσίας και
τη διανομή των προνομίων, όπως
συνέβη τα τελευταία 8,5 χρόνια».Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε
άμεση λήψη μέτρων προστασίας της
κύριας κατοικίας των αδύναμων
δανειοληπτών από τους πλειστηρια-
σμούς και τους εκβιασμούς των
funds.Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε αναλ-
υτική αναφορά στη νομοθετική πρω-
τοβουλία της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινή-
ματος Αλλαγής, που μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει την επαναφορά του
νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 για την
προστασία της κύριας κατοικίας με
επικαιροποιημένα κριτήρια.«Διεκδι-
κούμε την προστασία της αγροτικής
γης για να μην αφελληνιστεί η
ελληνική οικονομία» συμπλήρωσε,
και υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ την
πιο κρίσιμη στιγμή το 2010, με την

πιο σκληρή
τρόικα απέναν-
τί του, διαπραγ-
ματεύτηκε για
να υπάρχει
προστασία της
π ρ ώ τ η ς
κατοικίας. Ποιος
παρέδωσε στα
funds τα “κόκκι-
να δάνεια”;
Μήπως ο κ.
Τ σ ί π ρ α ς ;
Μήπως αυτός
που έλεγε στον ελληνικό λαό “σει-
σάχθεια, μην πληρώνετε”, ήταν
αυτός που παρέδωσε τα “κόκκινα
δάνεια” στα funds, που σήμερα
εκβιάζουν Έλληνες πολίτες; Ας
θυμηθούμε λοιπόν τα μεγάλα λόγια
και πού οδήγησαν αυτοί που “έδιναν
ελπίδα” στον ελληνικό λαό. Η ελπίδα
έγινε απογοήτευση και αγανάκτηση»,
σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά
στο χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθ-
έσεων και επιτοκίων στεγαστικών
δανείων, γεγονός που έχει τροφοδο-
τήσει με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο
επιπλέον κερδοφορία τις τράπε-
ζες.Έθεσε στο επίκεντρο της πολιτι-
κής του τη νέα γενιά μη προνο-
μιούχων, που ζητά ουσιαστική κοινω-
νική συνοχή και αλληλεγγύη. Τη μικρ-
ομεσαία επιχειρηματικότητα, «που
βλέπει την ανάπτυξη, τις επεν-
δύσεις, τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και την ενεργειακή
μετάβαση να προορίζονται για έναν
κλειστό κύκλο ευνοούμενων του
Μαξίμου», τα μεσοστρώματα, τους

πιο αδύναμους, τους χαμηλόμισθους
και τους χαμηλοσυνταξιούχους, «που
ο πληθωρισμός και η ενεργειακή
κρίση συρρικνώνουν τα εισοδήματά
τους», αλλά και τους νέους «που
ζητούν καλές δουλειές και ευκαιρίες
να ανοίξουν τα φτερά τους».«Δεν
φτάνει ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέ-
πει να γίνει ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κυριαρχίας. Δεν μπορεί
η παραγωγική βάση της Ευρώπης
να είναι στα χέρια των Κινέζων και η
ασφάλεια της στα χέρια των Αμερι-
κανών. Για εμάς τους σοσιαλδημο-
κράτες, η αξία αυτών των ταμείων
δεν είναι για να γίνονται ρουσφέτια
στην Ελλάδα, αλλά για να προκύψει
μία ανθεκτική κοινωνία και μια αντα-
γωνιστική οικονομία», ανέφερε.

Να μείνουμε σταθεροί και να
πορευθούμε στη δική μας όχθη

Επιπλέον, κατηγόρησε ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν έναν επίπλαστο
ανταγωνισμό, που «υπονομεύει τις
πιο δημιουργικές δυνάμεις της
πατρίδας μας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μενίδι 
«Η παράταξή μας επέστρεψε ως νικητής, 

ως πρωταγωνιστής»
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Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Ερμής Ανω Λιοσίων: Απο-
κριάτικο Party Ermis
Academy  
Αποκριάτικο
Party Ermis
Academy  
Σας περιμένουμε
όλους μικρούς
και μεγάλους με
την στολή σας στο
αποκριάτικο
πάρτυ της Ακαδ-
ημίας μας που θα
πραγματοποιηθεί
στον κλειστό
χώρο του γηπέ-
δου!
Μουσική με Dj -
ποτό - φαγητό &
χορός!
Κρατήσεις Τρα-
πεζιών στο τηλέφωνο & την γραμματεία της
ακαδημίας μας!
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Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας στα
Μέγαρα με την Λευκίμμη. 
Ο Πανελευσινιακός στην

Κέρκυρα

Σε αγων ιστική δράση σήμερα η Γ΄Εθν ική με τους αν αβ-
ληθέν τες αγών ες στον   3ο και 5ο όμιλο. Αν αλυτικά.

3ος Ομιλος

Χαλκίδα-Ζάκυν θος: Γουρέλης-Γκούν τας-Ρούσσος(Αθή-
ν ας)
Αστέρας Πετριτή-Παν ελευσιν ιακός: Πιγγίου(Θεσπρ-
ωτίας),Τσαν τάς-Ευαγγέλου(Ηπείρου)
Βύζας Μεγάρων  -Λευκίμμη: Αλαφογιάν ν ης(Βοιωτίας),
Ιωάν ν ου-Ντοβόλης(Εύβοιας).
ΥΓ: Το παιχ ν ίδι ΑΟ Υπάτου-Απόλλων α Πάργας αν αβ-
λήθηκε αφού ο αγων ιστικός χ ώρος του γηπέδου της
Θήβας έχ ει καλυφθεί από χ ιόν ι. Ο αγών ας προγραμ-
ματίστηκε εκ ν έου από την  ΕΠΟ ν α διεξαχ θεί την  μεθ-
επόμεν η Τετάρτη 22-2-2023 στις 15:00 στο Δημοτικό
Στάδιο Θήβας.

5ος όμιλος

ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ: Λάμπρου,
Παπαδόπουλος-Σταμούλης (Δυτικής Αττικής)
ΑΟΑΝ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Μαν δαλεν άκης, Μπλαβάκης-
Ψαλιδάκης (Ηρακλείου)
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Κυριακίδης, Σιγαν ός-
Κοκοτάκης (Λασιθίου)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Τριαν ταφύλλου, Γκο-
υριώτης-Δημητρόπουλος (Αργολίδας)
ΜΑΡΚΟ – ΑΟ ΠΟΡΟΥ: Καπίρης, Σερεβέτας-Μημίδης
(Αθην ών ).

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές και οι αγώνες 

σήμερα στην Δυτική Αττική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγωνιστική) 15:30

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ (ΒΥΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., HABILAJ A., ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ Δ.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)18:00
ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγωνιστική) 15:30

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ Β ΔΥΝΑΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ., ΤΣΑΛΛΑ Η.

Οι γυναίκες του Πήγασου
Θριασίου απέδρασαν από
την Ιεράπετρα

Για την  8η αγων ιστική του πρωταθλήμα-
τος Β΄Εθν ικής γυν αικών  ο Πήγασος
Θριασίου επικράτησε εκτός έδρας (Ιερά-
πετρα) στο Μισεδάκειο επί της ΠΟΙ
Βασίλισσας Νότου(0-8).
Τα τέρματα της ομάδας της Αθην άς
Ρεν τούμη σημείωσαν  οι:
(2xΠαβάλ,2xΜπαλάτζια,3xΠέππα,Λίπο)

3ος ΟΜΙΛΟΣ(8η αγων ιστική)

1.ΑΕΚ(49-1)22
2.Νέες Ατρομήτου 2018(43-2)22
3.Πήγασος Θριασίου(23-9)18
4.ΑΟ Χαν ιά(19-21)10

5.ΑΣ Πον τίων  Δραπε-
τσών ας(16-15)7
6.Νέες Δραπετσών ας(6-24)6
7.Νέες Εργοτέλη(9-19)5
8.ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου(0-
69)0

Επόμεν η αγων ιστική(9η)

Πήγασος Θριασίου-ΑΣ Πον -
τίων  Δραπετσών ας
Νέες Δραπετσών ας-ΠΟΙ
Βασίλισσα Νότου
Νέες Εργοτέλη-Νέες Ατρομή-
του 2018
ΑΟ Χαν ιά-ΑΕΚ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η Διοίκηση της Ομάδας του ΠΗΓΑΣΟΥ  

Ευχ αριστεί θερμά τον  Αθλητικό Όμιλο
Βασίλισσα Νότου Ιεράπετρας  για την
άψογη φιλοξεν ία που προσέφερε στον
Σύλλογό μας.
Ο αγών ας εξελίχ θηκε μέσα σε έν α όμο-

ρφο κλίμα προσφέρον τας θέαμα και οι
δύο ομάδες.  Μετά το πέρας της αν α-
μέτρησης η Διοίκηση της γηπεδούχ ου
ομάδας προσέφερε γεύμα στις αθλήτριές
μας  όπου και γευμάτισαν  και οι δύο
Σύλλογοι μαζί.
Θέλουμε επίσης, ν α ευχ αριστήσουμε
τον  Τάσο Ζαφειρίου Greek Women's
Soccer News,  ο οποίος ακολούθησε
την  Αποστολή της ομάδας μας στην
Κρήτη  τόσο για την  κάλυψη του
Αγών α, καθώς και όλων   των  δραστηρ-
ιοτήτων  μας κατά την  διάρκεια του Ταξι-
διού

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Επέστρεψαν οι Παγκορασίδες
του ΑΟΚΠ από την Πάτρα

Επέστρεψαν  από την  Πάτρα οι Παγκορασίδες
του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακού , όπου συμμετείχ αν
στο σπουδαίο Αθλητικό Αν απτυξιακο γεγον ός,
το "NEXT GENERATION"που διοργάν ωσε ο
Προμηθέας Πατρών , κουβαλών τας σπουδαίες
εικόν ες και εμπειρίες! Τρεις αγών ες με τρείς δια-
δοχ ικές ν ίκες, παραμον ή σαν  Ομάδα στο Ξεν ο-
δοχ είο "PORTO RIO",επίσκεψη και ξεν άγηση
στην  Οιν οποιία Achaia Clauss, σπουδαία Ευρω-
παικά παιχ ν ίδια στο "Τόφαλος"! Μια άψογη Απο-
στολή, με τη συν οδεία του Αν τ/δρου Δημήτρη
Κριτσίλα , της Εφόρου των  Γυν αικών  μας Λέν ας
Πραμαν τιώτη και του Κόουτς Βασιλη Πέτρου!!
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                              
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61

Χαϊδάρι
Πληροφ ορίες: Α. Ντάγκα
Τηλ.: 213 2047 307 
grprosopikou@haidari.gr

ΧΑΪΔΑΡΙ  01-02-2023

ΑΡ.ΠΡ.: 7136     

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για την  πρόσληψη τριών  (3)

Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέν ου
Χρόν ου διάρκειας  έως οχτώ
(8) μην ών ,  στα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)
του Δήμου Χαϊδαρίου για την
περίοδο 2022 – 2023. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχον τας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10
«Νέα Αρχιτεκτον ική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεν τρω-
μέν ης Διοίκησης– Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως
έχουν  τροποποιηθεί και
ισχύουν . 

2. Την  υπ΄
αρ.ΥΠΠΟΑ/526568/07-11-2022
(Α Δ Α : 9 7 2 Ε 4 6 5 3 Π 4 -Π Σ Ξ )
«Έγκριση Καταν ομής και Πλήρ-
ωσης Υφ ιστάμεν ων  Θέσεων
εποχικού προσωπικού κατηγο-
ρίας Πτυχιούχων  Φυσικής

Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την  υλο-
ποίηση Προγραμμάτων  και
Εκδηλώσεων  Άθλησης για
Όλους των  ΟΤΑ Α’ και Β  ́Βαθ-
μού και των  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών  για την  περίοδο 2022-
23». (ΦΕΚ 5696/τ.Β /́2022)

3. Την
υπ΄αριθμ.πρωτ.18066/02-10-
2020 (ΑΔΑ:ΩΖΔ3ΩΗ3-ΠΘΗ)
Απόφ αση Δημάρχου, περί αν ά-
θεσης αρμοδιοτήτων  και εξου-
σιοδότησης υπογραφ ών  στον
Γεν ικό Γραμματέα του Δήμου.  

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη τριών  (3)
Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χρόν ου με ωριαία αποζημίωση,
συν ολικής διάρκειας έως οχτώ
(8) μην ών ,  για την  υλοποίηση
των  Προγραμμάτων  Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γεν ικής
Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού περιόδου 2022-2023. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι εν διαφ ερόμεν οι
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
που επιθυμούν  ν α απασχοληθ-
ούν  στα προγράμματα  ̈Άθληση
για όλους ,̈ υποβάλλουν  αίτηση
με τα συν απτόμεν α δικαιολογ-
ητικά στο φ ορέα υλοποίησης,
όπως αν αφ έρον ται στο άρθρο

7 στην  παρ. 7.2 του ισχύον τος
Ο.Π (ΦΕΚ461/Β΄/14-02-2020),
εν τός της καταληκτικής προθε-
σμίας: 

1. Αίτηση συμμετοχής. 
2. Βιογραφ ικό σημείωμα, που

ν α αν αφ έρεται στην  προϋπηρ-
εσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφ ωση μέσω σεμιν α-
ρίων , στην  απόκτηση άλλου
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου
ή ειδικότητας κ.λπ.  

3. Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που
αν αφ έρον ται στην  αίτηση και
στο βιογραφ ικό σημείωμα είν αι
αληθή. 

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσι-
κής Αγωγής, ειδικότητας, μετα-
πτυχιακού τίτλου ή διδακτορι-
κού διπλώματος ή ισότιμου
τίτλου σπουδών  της αλλοδαπής
αν αγν ωρισμέν ου στην  Ελλάδα. 

5. Φωτοτυπία της αστυν ομι-
κής ταυτότητας. 

6. Πιστοποιητικό οικογεν εια-
κής κατάστασης. 

7. Βεβαίωση πρόσφ ατη (μέσα
στα χρον ικά όρια της προκήρ-
υξης) του ΟΑΕΔ ότι είν αι άν ερ-
γος. 

8. Έγγραφ α που αποδεικ-
ν ύουν  προϋπηρεσία, όπως: 

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτι-
κά στοιχεία του κυρίου φ ορέα
ασφ αλιστικής κάλυψης (μισθο-
λογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή
άλλων  ασφ αλιστικών  ταμείων )
ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτι-
κά στοιχεία φ ορολογικού χαρ-
ακτήρα (αποδείξεις παροχής

υπηρεσιών , κ.λ.π.) ή πιστο-
ποιητικά προϋπηρεσίας θεωρ-
ημέν α από την  Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά
που ν α αποδεικν ύουν  όσα
αν αφ έρον ται στο βιογραφ ικό
σημείωμα και τα οποία αποτε-
λούν  κριτήριο επιλογής. 

Κατά περίπτω-
ση όπου α π α ι -
τούν ται ή  υφ ίσταν ται: 

(1) Έγγραφ α που αποδεικ-
ν ύουν  την  ιδιότητα του πολ-
υτέκν ου ή του γον έα μον ογον εϊ-
κής οικογέν ειας, σύμφ ων α με
την  ισχύουσα ν ομοθεσία. 

(2) Αν αγγελία άσκησης επαγ-
γέλματος Προπον ητή αθλήμα-
τος(ων ) (όπου κρίν εται εκ του
εξειδικευμέν ου προγράμματος
και της προκήρυξης αν αγκαία
προϋπόθεση).

ΕΠΙΛΟΓΗ 
Η επιλογή των  υποψ-

ηφ ίων  θα γίν ει από Επιτροπή
Αξιολόγησης, σύμφ ων α με τα
οριζόμεν α

σ τ η ν
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/
6 9 0 9 7 / 2 6 7 0 / 1 7 0 / 7 -2 -2 0 2 0
απόφ αση   του     υπουργού

Πολιτισμού   και  Αθλητισμού,
με  θέμα    «Έγκριση  Οργαν ωτι-
κού  Πλαισίου   Προγραμμάτων

Άθλησης  για  Όλους».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής
των  αιτήσεων  ορίζεται σε δέκα

(10) εργάσιμες ημέρες μετά την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης
της περίληψης της παρούσας
σε τοπική εφ ημερίδα. Η προθε-
σμία υποβολής των  αιτήσεων
ορίζεται από 16-02-2023 έως και
27-02-2023 ώρα 15:00.   

Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α παραλάβουν  την  Προ-
κήρυξη, την  Αίτηση Συμμετοχής
και την  Υπεύθυν η  Δήλωση
από την  ιστοσελίδα του Δήμου
Χαϊδαρίου  www.haidari.gr . Οι
εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
υποβάλλουν  την  Αίτηση Συμμε-
τοχής, την  Υπεύθυν η Δήλωση,
το Βιογραφ ικό τους μαζί με τα
απαιτούμεν α δικαιολογητικά είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημέν ο από αυτούς
πρόσωπο, εφ όσον  η εξου-
σιοδότηση φ έρει την  υπογρα-
φ ή τους θεωρημέν η από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημέν η επιστολή, στα γρα-
φ εία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυν ση: 

Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/ν ση
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού και
Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρισης
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού, Καρ-
αϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461, Χαϊ-
δάρι, υπόψη κας Αγγελικής
Ντάγκα και κ. Ηλία Λαγουδάκου
(τηλ. επικοιν ων ίας:
2132047307, 2132047305).

Στην  περίπτωση αποστολής
των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομ-

ην ία που φ έρει ο φ άκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την  απο-
σφ ράγισή του επισυν άπτεται
στην  αίτηση των  υποψηφ ίων . 

Θα πρέπει υποχρεωτικά ν α
χρησιμοποιηθεί το συν ημμέν ο
υπόδειγμα της αίτησης, διαφ ορ-
ετικώς η αίτηση θεωρείται
άκυρη.

Η αίτηση συμμετοχής, η
υπεύθυν η δήλωση και το βιογρ-
αφ ικό σημείωμα, τα οποία θα
υποβληθούν , πρέπει απαραιτή-
τως ν α εμφ αν ίζον ται υπογεγρ-
αμμέν α, με φ υσική υπογραφ ή.
Αν υπόγραφ ες αιτήσεις,
υπεύθυν ες δηλώσεις και βιογρ-
αφ ικά δεν  θα γίν ον ται δεκτά
και ο υποψήφ ιος θα απορρίπτε-
ται. 

Η παρούσα
αν ακοίν ωση/προκήρυξη θα
αν αρτηθεί στον  στο χώρο Αν α-
κοιν ώσεων  του Δημοτικού
καταστήματος Χαϊδαρίου
καθώς και στον  διαδικτυακό
τόπο αυτού (www.haidari.gr).
Περίληψη της παρούσης θα
δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφ ημε-
ρίδες της περιφ ερειακής εν ότ-
ητας Δυτικού Τομέα Αθην ών
εφ όσον  εκδίδον ται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης) 

Κωδ. Θέσης            ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΦΑ      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ.Α.γ.Ο     Αριθμός ΠΦΑ   ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ     Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφ ή της σύμβασης έως 31/08/2023

3ΠΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

001                        ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Διάρκειας  έως οχτώ (8) μην ών  και όχι πέραν  της 31/08/2023Τίτλοι σπουδών :
Πτυχίο της  

Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής &

Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αν αγ-

ν ωρισμέν ης
αν ώτατης σχολής

της αλλοδαπής.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ με

γν ώσεις
αεροβικής.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ 2008»

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 19/02/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 – 13.30 , ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 

10.30 – 10.45
ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 10.45 – 13.30

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ, ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  ΝΑ ΜΑΣ
ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ , ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
( ΜΕ 5 ΕΥΡΩ).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ  ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  6942575884, ΜΑΙΡΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 14/02/23



Tετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023     θριάσιο-13  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Εταιρεία καθαρισμού 
ζητά μόνιμο προσωπικό  σε

περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας:
2741400189

«Ανησυχούμε για αυτούς αλλά υπάρχει άρτια συνεργασία με την ομάδα. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε
σηκώσει τη σημαία μας ψηλά στην Τουρκία και όλο αυτό έχει γίνει για καλό λόγο για να σώσουμε ζωές»
σημειώνει.

Ο ρόλος των σκυλιών
Τα μάτια και τα αυτιά των διασωστών της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια είναι τα δύο διασωστικά σκυλιά που

έχουν μαζί τους. Ο Βίκτωρας και ο Καίσαρας. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που αυτά τα λαγωνικά
έχουν εντοπίσει σημάδια ζωής ακόμα και σε βάθος πολλών μέτρων.

«Εντοπίζει την πιο έντονη μυρωδιά που βγαίνει από τα ερείπια. Ο σκύλος γαυγίζει και δίνει ένδειξη στον
συνοδό. «Η αρχή είναι η ήμισυ του παντός» και η αρχή είναι τα σκυλιά σε αυτές τις επιχειρήσεις».

Οι Τούρκοι πολίτες για τους άνδρες της ΕΜΑΚ είπαν ότι ήρθαν ξαφνικά στη δοκιμαζόμενη από τα φονι-
κά ρίχτερ χώρα τους και σώζουν ζωές.

Κι ενώ ο χρόνος και το ψύχος είναι οι εχθροί, οι πυροσβέστες μας προσπαθούν συνεχώς να ανα-
καλύψουν ζωή μέσα στα συντρίμμια.
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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 απογευματι-

νή εργασία  
σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό  
κέντρο, υποδοχή- 

γραμματειακή
υποστήριξη, 

σε κατάστημα  
λιανικής, 

φροντιστήριο. 
Απόφοιτη

Αμερικανικού  
Κολλεγίου,

Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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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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Με τα χρήματα αυτά, ένα ναυπηγείο που μέχρι πριν από 
μερικούς μήνες ερήμωνε, σιγά-σιγά άρχισε να παίρνει ζωή

Π
άνω από 4 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί
μέχρι σήμερα στον εκσυγχρονισμό των
Ναυπηγείων Ελευσίνας. 

Και μέχρι να δημοσιοποιηθεί η δικαστική απόφ-
αση για την τύχη του σχεδίου εξυγίανσης των ναυ-
πηγείων, που κατέθεσε η Onex Shipyards, η εται-
ρεία θα έχει ρίξει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ. 

Με τα χρήματα αυτά, ένα ναυπηγείο που μέχρι
πριν από μερικούς μήνες ερήμωνε, σιγά-σιγά
άρχισε να παίρνει ζωή.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν την
απομάκρυνση άχρηστων υλικών και
κατασκευών από το ναυπηγείο και
τη δημιουργία υποδομών λειτο-
υργίας (υπόγεια δίκτυα πυρόσβε-
σης, ύδρευσης κ.λπ.). Επίσης,
περιλαμβάνουν έργα ανάσυρσης
δεξαμενών ελλιμενισμού πλοίων
που έχουν βυθιστεί στη θάλασσα,

λόγω ελλιπούς συντήρησης, και  βέβαια τα
τελειώματα της 7ης ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού,
που θα φέρει το όνομα «Βλαχάκος».

Ακόμη, αφορούν δαπάνες έργων επισκευής
εμπορικών πλοίων -ήδη έχουν περάσει από το
ναυπηγείο τέσσερα πλοία από τότε που ψηφίστηκε
ο νόμος για το σχέδιο εξυγίανσης-, όσο και,
κυρίως, έργα εκσυγχρονισμού του ναυπηγείου.

Μέχρι πρόσφατα στο ναυπηγείο ζωή υπήρχε σε 

ένα μόνο σημείο της κατασκευής της τορπιλακά-

του «Βλαχάκος», ενώ τώρα πλέον σφύζει από ζωή
σε όλο το μήκος του.

Μικρότερο το ρίσκο του επενδυτή

Όλα αυτά, βέβαια, γίνονται με ρίσκο του επεν-
δυτή, αφού το σχέδιο εξυγίανσης δεν έχει
συζητηθεί ακόμη στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Η
δικάσιμος αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη
15 Φεβρουαρίου και η απόφαση θα καθαρογραφεί
σε περίπου έναν έως τρεις μήνες. 

Εντούτοις, το γεγονός ότι αφενός μεν το σχέδιο
έχει ψηφιστεί από τα δύο μεγάλα κόμματα (ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ), αφετέρου δε σε αυτό το σχέδιο εξυγίαν-
σης συμφωνεί το 100% των πιστωτών των ναυ-
πηγείων -και δη το Ελληνικό Δημόσιο και το Πολε-
μικό Ναυτικό-, καθιστούν μικρότερο το ρίσκο του
επενδυτή, Onex Shipyards.


