
Έναρξη επιχείρησης σε 10
«κλικ» από την Παρασκευή

Ποια δικαιολογητικά καταργούνται

Με τη νέα διαδικασία καταργούνται τα δικαιολογητικά
που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται πολλαπλώς, σε
διαφορετικούς φορείς

Εντός του 2023 το
πρώτο Skate Park

της Ελευσίνας
με δωρεά του

Ιδρύματος Ωνάση

ΑΑννοοίίγγεειι  οο  δδρρόόμμοοςς  γγιιαα  ττοονν  ννέέοο
κκααττώώττααττοο  μμιισσθθόό  σστταα  775511  εευυρρώώ
––  ΣΣχχεεδδόόνν  11..000000  εευυρρώώ  μμεε  ττρριιεεττίίεεςς

Μέχρι την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου αναμένεται
να κατατεθεί η σχετική τροπολογία 

που θα ορίζει την αύξηση του κατώτατου 
μισθού από την 1η Απριλίου 2023.

ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
κκηηρρύύχχθθηηκκεε  κκααιι

εεππίίσσηημμαα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς
ΕΕυυρρώώππηηςς  22002233

Σε πολύωρη τελετή στο
Μουσείο της Ακρόπολης

ΠΠρροοςς  δδηημμοοππρράάττηησσηη  ττοο  έέρργγοο  
γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω
Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει με τον ΦΠΑ τα 70 εκατ. ευρώ και

προορίζεται προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Πανελευσινιακός έπιασε κορυφή
απέδρασε από το Νεοχώρι Τρικάλων

Α' ΑΝΔΡΩΝ: Πρωταθλήτρια χειμώνα 
η Ακαδημία Ελευσίνας

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ-14 2009- Κ-16 2007

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Υπογραφή πράξης για την
ενεργειακή αναβάθμιση του 

Δημαρχείου Νέας Περάμου και του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  88σσεελλ..  33

σσεελλ..  33--44

Στη σημεριν ή μικτή συν εδρίαση
Γνωμοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλλίας
επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων 

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι:
Τέλος το rapid test και επίσημα 

Ποια ημερομηνία έδωσε ο
Θάνος Πλεύρης

σσεελλ..  77σσεελλ..  99

σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

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

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

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, 

Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,

2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
ΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105551232

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕΛεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

Μετά από χρόνια αναμονής, τον δρόμο της υλο-
ποίησης παίρνει το έργο για τη Δυτική Περιφερει-
ακή του Αιγάλεω. Μετά την επανεκκίνηση των δια-
δικασιών ωρίμανσης από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών, φτάνει η ώρα της δημο-
πράτησης του έργου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η προκήρ-
υξη του έργου τοποθετείται για τις αμέσως επόμε-
νες εβδομάδες με στόχο να υπάρξει ανάδοχος
φέτος και τα έργα να ξεκινήσουν στις αρχές του
2024.

Το έργο έχει  χαρακτηριστεί  ως εθνικής
σημασίας και έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό
του υπουργείου ΥΠΟΜΕ. Ήδη έχουν ολοκληρ-
ωθεί  οι  διαδικασίες απαλλοτρίωσης ενώ
προχώρησε και η επικαιροποίηση των περιβαλ-
λοντικών όρων καθώς το έργο παραμένει ημιτελές
εδώ και αρκετά χρόνια. Η τροποποιημένη περι-
βαλλοντική μελέτη θα σταλεί προς έγκριση στο
ΥΠΕΝ καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για τη
δημοπράτηση του έργου.

Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει με τον ΦΠΑ
τα 70 εκατ. ευρώ.Στο έργο περιλαμβάνεται και η
διαμόρφωση ενός μεγάλου τριπλού κόμβου στην
περιοχή του Σκαραμαγκά. Το έργο προορίζεται
προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής στην προγραμματική
περίοδο 2021-2027.

Το έργο αυτό μαζί με το Ιωάννινα-Κακαβιά, το
Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και το Αμφίπολη-Δράμα
αποτελούν το νέο πακέτο έργων του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής

Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.)
Αθηνών – Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμ-
βου Σκαραμαγκά» περιλαμβάνει:

Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ-
όρου Αιγάλεω στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,4
χλμ. μέχρι την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με την
κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου (Η/Κ) Σκα-
ραμαγκά.

Αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμ-
βου (Α/Κ) Σχιστού με κατασκευή ενός ακόμη υπε-
ρυψωμένου κλάδου με νέα γέφυρα υπεράνω της

Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου.
Αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών -Κορίνθου στο

τμήμα της μεταξύ του Η/Κ Σκαραμαγκά και του Α/Κ
Σχιστού με αύξηση και  αναδιαμόρφωση των
λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Κατασκευή του νέου Α/Κ Ναυπηγείων επί της
Λεωφόρου Σχιστού ανάντη των Ναυπηγείων Σκαρ-
αμαγκά που είναι αναγκαίος για την κατάργηση του
ισόπεδου σηματοδοτημένου κόμβου στη δια-
σταύρωση με Λεωφόρο Σχιστού και του Ναυτικού
Οχυρού Σκαραμαγκά καθώς και την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων κυκλοφοριακών απαιτήσεων
του οδικού δικτύου της περιοχής. Στα πλαίσια της
κατασκευής του εν λόγω Ανισόπεδου Κόμβου
αλλά και της αναβάθμισης του Α/Κ Σχιστού προβ-
λέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχι-
στού στο μεταξύ των δύο αυτών κόμβων τμήμα
αυτής.

Κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκ-
τήρων όμβριων της περιοχής που εντάσσεται και
εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα.

Εργασίες μετατόπισης/προστασίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο, Ελληνικά Πετρέλαια,
ΕΥΔΑΠ κ.ά).

Σημαν τικό έργο για τη Δυτική Αττική
Πρόκειται για έργο-ανάσα για τη Δυτική Αττική.

Με την κατασκευή του τριπλού κόμβου θα υπάρχει
απευθείας σύνδεση της Εθνικής Οδού με τη
Λ.Σχιστού, θα συνδεθεί η ημιδιανοιγμένη στο
νότιο άκρο της, Περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ θα
ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν και ο δια-
νοιγμένες Σήραγγες “φάντασμα” που είναι στη στρ-
οφή προς Σκαραμαγκά και  πριν την Λίμνη
Κουμουνδούρου.

Παράλληλα θα εξεταστεί η κατάσταση των δύο
ημιτελών σηράγγων. Αποτελούν μέρος της εργο-
λαβίας και θα πρέπει να διερευνηθεί εξονυχιστικά
η σημερινή τους κατάσταση. Ακόμα, θα υπάρξει και
ένας κόμβος που θα συνδέει απευθείας τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά με την Λ.Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα
βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινή κυκλοφοριακή
ροή από την Αθήνα προς το βιομηχανικό κέντρο
του Ασπροπύργου και την Ολυμπία Οδό και προς
Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά.

ΠΠρροοςς  δδηημμοοππρράάττηησσηη  ττοο  έέρργγοο  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς
ΔΔυυττιικκήήςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω

Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει με τον ΦΠΑ τα 70 εκατ. ευρώ και
προορίζεται προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.
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ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Υπογραφή πράξης για την
ενεργειακή αναβάθμιση του

Δημαρχείου Νέας Περάμου και
του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Μεγάρων

Η αγαστή συνεργασία του δημάρχου Μεγαρέων
με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη Γεώρ-
γιο επέφερε χθες άλλη μία χρηματοδότηση στο
Δήμο 687.000 €, με την υπογραφή της σχετικής
πράξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημα-
ρχείου της Νέας Περάμου και του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Μεγάρων.

Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων-
οπως τόνισε ο κ.Σταμούλης- ο δήμος θα έχει
μείωση στην κατανάλωση της ενέργειας, άρα εξοι-
κονόμηση χρημάτων και μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, άρα προστασία του
περιβάλλοντος.

Τη σκυτάλη των τίτλων στις τρεις Πολιτι-
στικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2023 –
Ελευσίνα, Τιμισοάρα (Ρουμανία),
Βεσπρέμ (Ουγγαρία), παρέδωσαν, σε
πολύωρη τελετή στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, οι τρεις απερχόμενες Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2022 – Ες-
συρ-Αλζέτ (Λουξεμβούργο), Κάουνας
(Λιθουανία) και Νόβι Σάντ (Σερβία).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά από το 1985, χρονιά που καθιερώθηκε ο
θεσμός, με πρωτοβουλία της τότε υπουργού
Πολιτισμού της Ελλάδας, Μελίνας Μερκούρη, μαζί
με τον Γάλλο ομόλογό της Ζακ Λανγκ, και την
Αθήνα πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Έκτοτε περισσότερες από 60 πόλεις
έχουν κερδίσει τον τίτλο.

Οι έξι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης
που συμμετείχαν στην εκδήλωση στο Μουσείο της
Ακρόπολης πρότειναν επίσης να πραγματοποι-
είται στην Αθήνα κάθε χρόνο από το 2023 και μετά,
μια ιδέα που επικροτήθηκε θετικά από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Ένα γυάλινο γλυπτό,
της γλύπτριας Pascale
Seil από το Λουξεμ-
βούργο («Made by
Seil») με την απαγωγή
της Ευρώπης, κόρης
του βασιλιά Αγήνορα,
αποτύπωσε συμβολικά
την εκδήλωση, η οποία
συνοδεύτηκε επίσης
από πλήθος ομιλιών
των επίσημων αντιπρ-
οσώπων.

Οι ομιλητές επεσή-
μαναν το νόημα και τον
σκοπό των Πολιτι -
στικών Πρωτευουσών
της Ευρώπης να
συμβάλλουν στην
ενίσχυση της Ευρώπης με βιώσιμο τρόπο. «Από
τις πιο φιλόδοξες και εμβληματικές πρωτοβουλίες
της Ευρώπης, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης εκπροσωπεί τον αστείρευτο πλούτο και
την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού

που μας ενώνει: τις αρχές της ελευθερίας, ειρήν-
ης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε μεταξύ
άλλων ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην εκδήλωση.

ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκηηρρύύχχθθηηκκεε  κκααιι  εεππίίσσηημμαα  
ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  22002233

Σε πολύωρη τελετή στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ε
γκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ελευσίνας η δωρεά του ιδρύματος
Ωνάση, που αφορά στην κατασκευή του

πρώτου Skate Park στην Ελευσίνα.

Η εν  λόγω δωρεά, αποτέλεσε πρωτοβουλία της 2023
Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε
στεν ή σε συν εργασία με τους ν έους της πόλης, την
Cultterra και τη
Δημοτική Αρχ ή,
εν όψει και της
μεγάλης διοργάν ω-
σης που θα λάβει
χ ώρα στην  πόλη
μας.

Στο πλαίσιο της
άν ευ αν ταλλάγμα-
τος δωρεάς αλλά
και της επιθυμίας
του Ιδρύματος
Ων άση ν α υπο-
στηρίξει τις δράσεις
του Δήμου Ελευ-
σίν ας & της Πολιτι-
στικής Πρωτεύου-
σας, εν τάσσεται
και η αν ακατασκε-
υή αθλητικών
χ ώρων .

Όσον  αφορά στην  κατασκευή του Skate Park, που
θα γίν ει επί της οδού Μαρίας Κιουρί, το Ίδρυμα αν α-
λαμβάν ει τη διαμόρφωση του υπάρχ ον τος υπαίθριου
χ ώρου και χ ρηματοδοτεί τη μελέτη, κατασκευή και προ-
μήθεια του συν όλου των  απαιτούμεν ων  υλικών  εξοπλι-
σμού και την  εκτέλεση των  εργασιών .

Πρόκειται για έν αν  χ ώρο που αποτελούσε διαχ ρο-
ν ικό αίτημα των  ν έων  της πόλης, οι οποίοι ασχ ο-
λούν ται με το συγκεκριμέν ο άθλημα και θα διαμορφωθ-

εί με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.
Η Δημοτική Αρχ ή, με «οδηγό» την  Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα διεκδικεί και εξασφαλίζει σημαν τικές χ ορηγίες
και χ ρηματοδοτήσεις, με σκοπό την  εξοικον όμηση
δημοτικών  πόρων  και επ’ ωφελεία της πόλης και των
δημοτών .

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου: «Μια αν άγκη των  ν έων , έν α αίτημα που

μου είχ αν  επικοιν ω-
ν ήσει και προσωπι-
κά και φυσικά, δεν
θα μπορούσαμε ν α
μην  ακούσουμε,
ήταν  αυτό της δημιο-
υργίας εν ός skate
park. 

Εν τός του 2023
λοιπόν , μια ν έα,
σύγχ ρον η και ασφα-
λής πίστα αποκλει-
στικά για τα παιδιά,
τους εφήβους και
ν έους που ασχ ο-
λούν ται με το άθλημα
θα είν αι έτοιμη και θα
βρίσκεται στην  οδό
Μαρίας Κιουρί.

Και το καλύτερο
απ' όλα: Η κατασκευή του skate park δεν  θα επιβα-
ρύν ει τον  Δημοτικό προϋπολογισμό, αφού θα γίν ει
μέσω δωρεάς (άν ευ αν ταλλάγματος) που αιτηθήκαμε
στο Ίδρυμα Ων άσης, εν όψει και της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας. Και δεν  είν αι η μόν η δωρεά, καθώς έπεται
συν έχ εια! Η ευκαιρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ο
αγών ας που δίν ουμε, η συν έπεια λόγων  και έργων ,
έχ ουν  προσελκύσει μεγάλες χ ορηγίες για την  πόλη, για
έργα που θα μείν ουν  και θα τα χ αίρον ται μικροί και
μεγάλοι»! 

Εντός του 2023 το πρώτο Skate Park της Ελευσίνας 
με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση

Συνεχίζεται στη σελ. 4



«Από τις πιο φιλόδοξες και εμβληματικές πρωτο-
βουλίες της Ευρώπης, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης εκπροσωπεί τον  αστείρευτο πλούτο και
την  ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού που
μας εν ών ει: τις αρχ ές της ελευθερίας, ειρήν ης και
των  αν θρωπίν ων  δικαιωμάτων » είπε μεταξύ άλλων
ο αν τιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρ-
γαρίτης Σχ οιν άς, στην  εκδήλωση.

«Η Αθήν α συμβολίζει πάν τα τη Δημοκρατία, τις
αν θρωπιστικές, τις ουμαν ιστικές αξίες του Δυτικού
κόσμου. Όλες αυτές οι αξίες της ελευθερίας, της
ειρήν ης, της δημιουργίας, που απεικον ίζον ται με
έν αν  ιδαν ικό τρόπο στη ζωφόρο του Παρθεν ών α, 

σε αυτά τα Γλυπτά που παραμέν ουν  διαμελισμέν α 

αν άμεσα στην  Αθήν α και στο Λον δίν ο. Ελπίζω
όχ ι για πολύ ακόμη» τόν ισε μεταξύ άλλων  η Λίν α
Μεν δών η χ αιρετίζον τας τον  εορτασμό και την  τελε-
τή παράδοσης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης για το 2023, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Από την  πλευρά της, η Δέσποιν α Γερουλάν ου,
πρόεδρος της 2023 Ελευσίν ας Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας ξεκίν ησε την  ομιλία της στην  τελετή λέγον -
τας: «Είν αι καταπληκτικό και συγκιν ητικό που βρισ-
κόμαστε όλοι εδώ σήμερα, λόγω του οράματος μιας
παθιασμέν ης Ελλην ίδας γυν αίκας. 

Εδώ στην  Αθήν α στην  πρώτη Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. 

Το όραμα της Μελίν ας ήταν  ο Πολιτισμός ν α γίν ει
το όχ ημα για τη γν ωριμία και την  έν ωση των  λαών
μας και μέσα απ’ αυτόν  ν α οικοδομήσουμε την
κοιν ή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα» συν έχ ισε εκφρά-
ζον τας μεταξύ άλλων  ευχ αριστίες στην  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το βραβείο Μελίν α Μερκούρη που
πριν  από λίγες μέρες απέν ειμε στην  Ελευσίν α Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα.

Τέλος, ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία, στις άλλες δύο
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες.«Είν αι μια πολύ σημαν τι-
κή μέρα για όλους μας. Είν αι η γιορτή του Πολιτισμού
είν αι η γιορτή της Ευρώπης.Είν αι βέβαιο ότι η Μελίν α
σήμερα θα ήταν  πάρα πολύ χ αρούμεν η και περήφ-
αν η» κατέληξε η Δέσποιν α Γερουλάν ου.
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Κλοπή μέρα μεσημέρι με σιγουριά και
χ ωρίς καν έν α φόβο μπροστά στα μάτια
των  περαστικών  και της γειτον ιάς που
έχ ουν  αγαν ακτήσει με όλο αυτό το χ άλι
στην  περιοχ ή μας.

Κλοπές, ν αρκωτικά, όπλα, παραβα-
τικότητα και σκουπίδια υποβαθμίζουν  τις
αξίες αλλά και  την  ποιότητα ζωής των
κατοίκων . Τελευταία στο μεν ού έχ ουμε
και έν οπλες ληστείες. 

Αυτά όλα είν αι καθημεριν ά φαιν όμεν α
που άλλοι τα συν ήθισαν  γιατί δεν  μπορ-
ούν  ν α κάν ουν  αλλιώς, άλλοι παρατάν ε
τα υπάρχ ον τά τους και αλλάζουν  περ-
ιοχ ή και άλλοι αν τιδρούν  και προσπαθ-
ούν  ν α επιβιώσουν . Κάποιοι τα βάζουν
με την  αστυν ομία ν ομίζον τας ότι δεν
κάν ει  σωστά τη δουλειά της, άλλοι
ν ομίζουν  ότι φταίει ο Δήμαρχ ος. Στην
πραγματικότητα όμως και  η αστυν ομία
και ο Δήμαρχ ος κάν ουν  υπεράν θρωπες
προσπάθειες για ν α διορθώσουν  αυτή
την  κατάσταση. Τί ν α φταίει άραγε που
η κατάσταση αυτή διαιων ίζεται; Οι
έλεγχ οι και οι περιπολίες της Ελλην ικής

και της Δημοτικής
Αστυν ομίας είν αι ορατοί και
συν εχ όμεν οι. Έστω  και
μια φορά όλοι οι ν αρκομα-
ν είς και παραβατικοί της
περιοχ ής μας έχ ουν
συλληφθεί και  οδηγηθεί στη
δικαιοσύν η. Το αποτέλεσμα
όμως είν αι εν τελώς διαφορε-
τικό από αυτό που θα  έπρ-
επε.

Την  επομέν η για ν α μην  πω την  ίδια
μέρα, τα ίδια άτομα που οδηγούν ται
στην  δικαιοσύν η, είν αι ελεύθερα. Άξιο
απορίας είν αι ποιος τελικά κάν ει σωστά
τη δουλειά του και ποιος όχ ι.

Μέχ ρι στιγμής η παραβατικότητα έχ ει
τον  πρώτο λόγο και επιβιών ει όσο και αν
προσπαθεί η  αστυν ομία και οι πολίτες
ν α διορθώσουν  αυτή την  κατάσταση.
Θα ήθελα ν α ρωτήσω για την διαδρομή
και την  τιμωρία της παραβατικότητας,
δεν  ξέρω όμως ποιόν  και πού;

Απ ́ότι φαίν εται συλλαμβάν εται ο παρ-
αβάτης και φτάν ει μέχ ρι τη δικαιοσύν η, 

από κεί και
πέρα τί γίν εται; Θέματα που παίρν ουν
μεγάλη δημοσιότητα ψάχν ον ται περισ-
σότερο και  κάποια απ ́αυτά λύν ον ται. 

Η παραβατικότητα της Δυτικής Αττικής
έχ ει πάρει μεγάλες διαστάσεις χ ωρίς
αποτέλεσμα και όλοι θεωρούν  ότι φταίν ε
τα σώματα ασφαλείας που είν αι  στη
πρώτη γραμμή.

Ναρκομαν είς που είν αι ασθεν είς με
εξάρτηση και κλέβουν  για ν α εξασφ-
αλίσουν  τη δόση τους συλλαμβάν ον ται
και πάν ε στην  δικαιοσύν η για ν α τιμωρ-
ηθούν  αν τί ν α τους πάν ε για  υποχ ρεω-
τική απεξάρτηση και στο τέλος τους
διώχ ν ουν .

Από όλο το λεκαν οπέδιο Αττικής κατα-
φθάν ουν  στον  τόπο μας σωρεία παρα-
βατικών  ατόμων , τα οποία τελικά ή
έχ ουν  βρει άσυλο στην  περιοχ ή μας ή
πρόσφορο έδαφος για τις ορέξεις τους με
αποτέλεσμα ν α επιβαρύν εται συν εχ ώς η
ζωή των  κατοίκων  οι οποίοι τελικά σιγά
σιγά  με διάφορους τρόπους απομα-
κρύν ον ται. 

Το καμπαν άκι λοιπόν  χ τυπάει δυν ατά
και κατ’ επαν άληψιν  για την  κεν τρική
εξουσία η οποία από λόγια για την  περ-
ιοχ ή μας μοιάζει με τον  Μαν ώλη που
όπως λέει ο θυμόσοφος λαός (ο Μαν ώλης
με τα λόγια χ τίζει αν ώγια και κατώγια).

Γ. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ
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Έ
ργα  βελτίωσης και αν αβάθμισης των  πεζοδρ-
ομίων  επί των  οδών  Δεκελείας (από την   οδό
Ξεν οφών τος έως Πάρν ηθος) και Πάρν ηθος

(από την  οδό Σακελλαρίου έως Παγκάλου) πραγματο-
ποιούν ται από την  Αν απτυξιακή Αχ αρν ών  Α.Ε με
στόχ ο την  αν αβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότ-
ητας ζωής των  κατοίκων  και επισκεπτών  της πόλης.

Οι διορθωτικές παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια που
έχ ουν  υποστεί φθορές και δεν  είν αι σε καλή κατάστα-
ση αλλά και η δημιουργία ν έων  πεζόδρομων
βελτιών ουν  την  ασφάλεια στις μετακιν ήσεις των
κατοίκων  και συν ολικά αλλάζουν  την  εικόν α της πόλης
μας.

Οι εργασίες που εκτελούν ται, περιλαμβάν ουν :

*Αποξήλωση και απομάκρυν ση των  υφιστάμεν ων
πεζοδρομίων ,

*Διευθέτηση και ομογεν οποίηση των  υπαρχ όν των  

πεζοδρομίων , ώστε ν α δημιουργηθεί ο απαραίτητος
χ ώρος για την  ασφαλή και αν εμπόδιστη διέλευση των
πεζών  με κατασκευή λωρίδας όδευσης ΑΜΕΑ με ειδικές
πλάκες πεζοδρομίου.

*Διατήρηση χ ώρων  στάθμευσης
*Πλακόστρωση των  πεζοδρομίων  και των  χ ώρων

στάθμευσης,
*Διατήρηση, οριοθέτηση και διευθέτηση χ ώρων  παρ-

τεριών , με αν οίγματα στη λογική ότι διοχ ετεύεται με τα
ρείθρα έν α μέρος του βρόχ ιν ου ν ερού, το πλεον άζον
ν ερό βγαίν ει από τα παρτέρια και μέσω των  ρείθρων
κατευθύν εται και καταλήγει στο κεν τρικό κλειστό
σύστημα ομβρίων ,

*Δημιουργία θέσεων  ηλεκτροφωτισμού με εγκατάστα-
ση ν έων  ιστών  και φωτιστικών  σωμάτων .

Επισημαίν εται επίσης, ότι δεν  επηρεάζον ται τα γεω-
μετρικά χ αρακτηριστικά  των  όμορων  οδών ,  εν ώ  τα
επίπεδα διαμορφώθηκαν  στη βάση του υφιστάμεν ου
δικτύου οδών .

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Κλείσιμο των Δήμων την Τρίτη 17

Ιανουαρίου 

Μ
ετά τα τελευταία εργατικά ατυχήματα στους Δήμο-
υς, που το μεν πρώτο είχε αποτέλεσμα, τον σοβαρ-
ότατο τραυματισμό εργάτη Καθαριότητας του Δήμου

Σαρωνικού, το δε δεύτερο τον θάνατο εργαζομένης Καθαρι-
ότητας επίσης, στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, ο
Πρόεδρος της ΕΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, ανακοίνωσε
το κλείσιμο των Δήμων, την ερχόμενη Τρίτη 17 Ιανουαρίου
2023.

«Σήμερα είναι ημέρα Πένθους για τους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αίσθημα ευθύνης έγινε έκτακτη σύγκλιση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ με μοναδικό θέμα τα εργατικά
ατυχήματα στους Δήμους.

Με ομόφωνη απόφαση προχωράμε σε Πανελλαδική Απε-
ργία, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, κλείνοντας όλες τις υπηρ-
εσίες των Δήμων της Χώρας.

Το αίμα πρέπει να σταματήσει να χύνεται και να
μεγαλώνει η Μαύρη Λίστα των νεκρών εργαζομένων.

Η εργασιακή γαλέρα έχει ονοματεπώνυμο και υπεύθυνους
την Κυβέρνηση.

Η επιλογή να διαλύσει κάθε ελεγκτικό οργανισμό, να κατα-
στήσει τους Δημάρχους Αυτοκράτορες και να τους αφήνει ανε-
ξέλεγκτους θα πρέπει να σταματήσει.

Οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος
παλεύουν για να κρατήσουν τις πόλεις μας όρθιες.

Η τραγική έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τις αυθ-
αιρεσίες αιρετών και την κυβέρνηση να κάνει τα στραβά
μάτια έχει φέρει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

Να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες και να τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά οι ένοχοι.

Να υπάρξει μέριμνα για τα παιδιά και τις οικογένειες των
θυμάτων.

Να αισθάνεται ασφάλεια κάθε εργαζόμενος στους Δήμους.
Καλούμε την ΚΕΔΕ να πάρει εδώ και τώρα θέση.

Καλούμε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ να πράξει τα αυτονόητα.
Σε αυτό τον αγώνα δεν κάνουμε βήμα πίσω.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ - ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ -
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ».

ΑΧΑΡΝΕΣ:διορθωτικές παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια
που έχουν υποστεί πολλαπλές φθορές

- Με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και επισκεπτών της πόλης.

Γ. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ: Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια



Συναγερµός στη Μυτιλήνη
από το νέο ισχυρό σεισµό 
- Μικρές υλικές ζηµιές

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Αρχές της Λέσβου από
το νέο σεισµό, µέγεθους 4,8 Ρίχτερ, που ταρακούνησε
χθες το πρωί το νησί.

Οι κάτοικοι της Λέσβου πετάχτηκαν από τα σπίτια
τους, καθώς η δόνηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ η
βοή που τον συνόδευε τούς έκανε να ανησυχήσουν.

Πιθανότατα πρόκειται για µετασεισµό των 4,9
Ρίχτερ του Σαββάτου 7 Ιανουαρίου, µε τους σεισµολό-
γους να συνιστούν ψυχραιµία.

Το ευτύχηµα είναι πως τα 4,8 Ρίχτερ δεν προκάλε-
σαν µεγάλες καταστροφές σε υποδοµές ή τραυµατι-
σµούς.

«Όλα τα συνεργεία είναι έξω και κάνουν ελέγχους,
αλλά δεν έχω ακόµη πληροφορίες για περαιτέρω ζηµι-
ές, ελέγχονται οι καταπονήσεις των κτιρίων στα οποία
υπήρχαν ήδη ζηµιές από τον προηγούµενο σεισµό»
είπε ο δήµαρχος ∆υτικής Λέσβου, ο κ. Ταξιάρχης Βέρρ-
ος, µιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Συµπλήρωσε, ότι σε επικοινωνία που είχε µε προέδρ-
ους ορεινών χωριών τού ανέφεραν ότι έγιναν πτώσεις
βράχων.  Ο πρόεδρος του Μανταµάδου, Χαράλαµπος
∆ελαΐδης, δήλωσε πως υπάρχουν µικρές ρωγµές σε σχο-
λικά κτίρια.

ΤΤσσεελλέέννττηηςς::  ΠΠιιθθααννόότταατταα  µµεετταασσεειισσµµόόςς
Την εκτίµηση ότι πιθανότατα είναι µετασεισµός ο

νέος σεισµός 4,8 βαθµών στην κλίµακα Ρίχτερ στη
Λέσβο έκανε, µε δηλωσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διε-
υθυντής του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου καθηγητής
'Ακης Τσελέντης.

Εµφανίζεται πάντως σχετικά επιφυλακτικός καθώς,
όπως τόνισε, «δεν έχουµε συλλέξει ακόµη όλα τα δεδο-
µένα και θα χρειαστεί κάποιο διάστηµα».

Επισήµανε δε ότι στη Λέσβο υπάρχει και το µεγάλο ρήγµα της Αγίας Παρασκευής
που διασχίζει ολόκληρο το νησί και θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί.

ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς::  ««∆∆εενν  ααπποοκκλλεείίωω  έένναα  µµεεγγααλλύύττεερροο  σσεειισσµµόό  σσττηη  ΛΛέέσσββοο»»

«∆εν αποκλείω ένα µεγαλύτερο σεισµό στη Λέσβο», δήλωσε ο καθηγητής σεισµο-
λογίας Γεράσιµος Παπαδόπουλος, σχετικά µε το νέο σεισµό, µιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραµµα 91,6 και 105,8.
Ο καθηγητής σεισµολογίας απέφυγε να πει αν ο σεισµός των 4,8 ρίχτερ ήταν ο

κύριος, ενώ εκτίµησε ότι η εν λόγω σεισµική δραστηριότητα δεν προήλθε από το
ρήγµα του 1867.
«Tο ρήγµα αυτό, το οποίο πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί, δεν έχει την δυναµικότητα

εκείνη. ∆εν αποκλείεται όµως ένα µεγαλύτερο µέγεθος από αυτά που µέχρι τώρα
έχουν γίνει, δηλαδή 4,9 4,8 που είναι τα µεγαλύτερα. Αυτή είναι η εικόνα µε την
οποία πορευόµαστε και αξιολογούµε καθηµερινά, γιατί το φαινόµενο είναι δυνα-
µικό», δήλωσε ο καθηγητής σεισµολογίας.
Ερωτηθείς εάν υπάρχει ανησυχία λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας που

παρατηρείται τον τελευταίο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, ο κ. Παπαδόπου-
λος επισήµανε ότι υπάρχει µία γενικότερη έξαρση χωρίς όµως προς το παρόν µεγά-
λα µεγέθη, καθώς πουθενά η σεισµική δραστηριότητα δεν έχει ξεπεράσει τα 5
ρίχτερ.
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Νέα Εγκύκλιος: Έτσι θα σβήνονται οι απουσίες των μαθητών με κορονοϊό και γρίπη

Μ
ε εγκύκλιο που εκδόθηκε
από το Υπουργείο Παι-
δείας οι γον είς για ν α σβή-

σουν  τις απουσίες θα πρέπει ν α
προσκομίσουν  βεβαίωση δημό-
σιου ή ιδιωτικού ν οσηλευτικού
ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού που ν α
πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια
της ασθέν ειας».

Τα σχ ολεία άν οιξαν  χ θες Δευ-
τέρα 9 Ιαν ουαρίου με γον είς και
δασκάλους ν α βρίσκον ται σε
επιφυλακή λόγω της έξαρσης των
κρουσμάτων  κορον οϊού, γρίπης
και αν απν ευστικών  λοιμώξεων ,
σε συν δυασμό με τις ελλείψεις
φαρμάκων .

Οι υγειονομικές αρχές έχουν
σημάνει συναγερμό καθώς η
κατάσταση στα νοσοκομεία
Παίδων όλης της χώρας παρα-
μένει ασφυκτική, ωστόσο σύμφ-
ωνα με τους ειδικούς η κατά-
σταση είναι προς το παρόν
διαχειρίσιμη παρά τις αυξημέ-
νες προσελεύσεις στα επείγον-
τα.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε
εγκύκλιο για τις απουσίες μαθητών
που ν οσούν  με γρίπη.

Στην  εγκύκλιο για τη γρίπη, που
υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας
Ζωή Μακρή και η οποία εστάλη σε
όλες τις Διευθύν σεις Εκπαίδευσης,
αν αφέρεται ότι οι απουσίες από τα
μαθήματα μαθητών /τριών  έως
πέν τε (5) εργάσιμων  ημερών , που

οφείλον ται στην  έξαρση του
εποχ ικού επιδημικού ρεύματος
της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρου-
σμάτων  γριπώδους συν δρομής,
«καταχ ωρίζον ται αλλά δεν  προ-
σμετρών ται». 

Οι απουσίες που μπορούν  ν α
σβηστούν  αφορούν  τους μαθητές
που ν όσησαν  ή θα ν οσήσουν
στο διάστημα Νοεμβρίου 2022 -
Μαρτίου 2023.

Για ν α «σβηστούν », ωστόσο, οι
απουσίες θα πρέπει ν α προσκομι-
στεί από τους γον είς «πρόσφατη
βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού
ν οσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη
γιατρού που ν α πιστοποιεί το
είδος και τη διάρκεια της ασθέν ει-
ας».

Σύμφων α με το υπουργείο Παι-
δείας, οι απουσίες αυτές είν αι
πέραν  του προβλεπόμεν ου από
τις γεν ικότερες ή ειδικότερες διατά-

ξεις αριθμού απουσιών .
Στο ζήτημα των  κρουσμάτων

γρίπης και κορων οϊού αν αφέρθηκε
και ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας
Αλέξαν δρος Κόπτσης.

«Οι πέν τε μέρες, αυτές που
δώσαμε τώρα με την  εγκύκλιο προ
ημερών , είν αι από οποιον δήποτε
γιατρό. Δημόσιο, ιδιωτικό φορέα,
αλλά και από ιδιώτη γιατρό»
σημείωσε.

Ο κ. Κόπτσης υποστήριξε ότι
μέχ ρι στιγμής δεν  έχ ει τεθεί ζήτ-
ημα επαν αφοράς του υποχ ρεωτι-
κού μέτρου χ ρήσης μάσκας στα
σχ ολεία και προσέθεσε:

«Αυτή τη στιγμή, στο υπουργείο
Παιδείας δεν  υπάρχ ει καμία άλλη
συζήτηση. Προτείν εται οι μαθητές
που εμφαν ίζουν  συμπτώματα ν α
παραμέν ουν  στο σπίτι για την
προάσπιση τόσο της δικής τους
όσο και της δημόσιας υγείας».
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Δήμος Αχαρνών 
Ένα ακόμη σύγχρονο

όχημα στην υπηρεσία της
Διεύθυνσης Καθαριότητας

Η εν ίσχυση του στόλου των  οχημάτων  της
Υπηρεσίας Καθαριότητας συν εχίζεται στον
Δήμο Αχαρν ών  υλοποιών τας με συν έπεια τις
εξαγγελίες και δεσμεύσεις του δημάρχου
Σπύρου Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής.

Ο στόλος των  μηχαν ημάτων  της πόλης αν α-
ν εών εται διαρκώς με την  προσθήκη ν έων
μηχαν ημάτων .

Τελευταίο απόκτημα  με ιδίους πόρους, έν α
ολοκαίν ουργιο φορτηγό αν οικτού τύπου με
γεραν ό και αρπάγη, το οποίο θα συν εισφέρει
στην  αποκομιδή κλαδιών  και ογκωδών  αν τι-
κειμέν ων .

Ο Δήμαρχος Αχαρν ών , Σπύρος Βρεττός ο
οποίος μαζί με τον  αν τιδήμαρχο καθαριότητας
Στάθη Τοπαλίδη παρέλαβαν  το ν έο φορτηγό,
δήλωσε: “Προσπαθούμε διαρκώς ν α βελτιώσο-
υμε τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στους
κατοίκους και τους επισκέπτες μας. 

Εν ισχύουμε τον  τομέα της καθαριότητας με
σύγχρον α πολυμηχαν ήματα που παρέχουν
πολύπλευρες υπηρεσίες και ασφάλεια στους
εργαζομέν ους”.

Συν εδριάζει σήμερα  Τετάρτη 11
Ιαν ουαρίου 2023 και ώρα 18:30μ.μ
το Δημοτικό  Συμβουλίο Μάν δρας -
Ειδυλλίας για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολο-
γικών  Διαφορών  και Αμφισβητή-
σεων  έτους 2023.

2. Ορισμός μελών  επιτροπών  για
την  παραλαβή προμηθειών  για το
έτος 2023.

3. Ορισμός μελών  επιτροπών  για
την  παραλαβή αν τικειμέν ου
σύμβασης παροχ ής υπηρεσιών  για
το έτος 2023.

4. Ορισμός μελών  επιτροπής
εκτίμησης και καταλληλότητας κατά
περίπτωση στην  εκποίηση ,μίσθω-
ση, εκμίσθωση ή αγορά κιν ητών
και ακιν ήτων  έτους 2023 (άρθρο 7

του π.δ.270/1981 και άρθρα 186,
191,192 του ν .3463/2006).

5. Περί συγκρότησης Επιτροπής
Σφράγισης Καταστημάτων  υγειον ο-
μικού εν διαφέρον τος, έτους 2023.

6. Αν τικατάσταση μελών  στο
Δ.Σ. της Σχ ολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Μάν δρας-Ειδυλλίας.
7. Αποδοχ ή προγράμματος

δακοκτον ίας έτους 2023.
8. Γν ωμοδότηση του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας επί των αν τικειμεν ικών
αξιών  ακιν ήτων  .

9. Λήψη απόφασης επί της σύμφ-
ων ης γν ώμης της Επιτροπής του
άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, για
την  ον ομασία αν ων ύμου οδού 

μεταξύ των  οδών  Ομήρου και
Περικλέους της Κοιν ότητας Μάν δρ-
ας, σε οδό «Σμύρν ης» .

10. Λήψη απόφασης επί της
σύμφων ης γν ώμης της Επιτροπής
του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, για
την  ον ομασία αν ων ύμου οδού
μεταξύ των  ΟΤ84,84Α και 84Β  της
Κοιν ότητας Μάν δρας, σε οδό
«Μύρων ος».

11. Παραχ ώρηση Χώρων .

Στη σημερινή μικτή συνεδρίαση
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας 
– Ειδυλλίας επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ
«Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς»

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Χαϊδαρίου και το Ελλην ικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων  (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλούν
ν α παρακολουθήσετε το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γον είς».

Πρόκειται για 8 (οκτώ) δίωρες διαδραστικές συν αν τήσεις γον έων  τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήν α 18.15-20.00,
από Οκτώβριο έως Μάιο, όπου παρουσιάζον ται θέματα σχ ετι-
κά με την  υγεία, την  αν άπτυξη και τη συμπεριφορά των  παι-
διών , τις σχ έσεις στην  οικογέν εια και το σχ ολείο κ.λπ.  
Η 3η Συν άν τηση με τίτλο «Το άγχ ος ως συν αίσθημα & ο

θυμός ως σύμπτωμα στο παιδί και τον  έφηβο: τρόποι παρέμ-
βασης από τους γον είς» θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  11
Ιαν ουαρίου 2023 και ώρα 18:15.
Εισήγηση: Βάν α Τζάν ν ε, Ψυχ ολόγος MSc, Γν ωσιακή-Συμπε-

ριφορική Ψυχ οθεραπεύτρια, Επιστημ. Συν εργάτης, Πρόγραμμα
Κατάρτισης Υπουργείου Υγείας «Παιδιά και Έφηβοι στις ημέρες
Cov id-19».   Συν τον ίσμος: Σταυρούλα Παπαδάκου, Παιδίατρ-
ος- Αν απτυξιολόγος, τ. Συν τον ίστρια- Διευθύν τρια Παιδιατρι-
κού Τμήματος Ασκληπιείο Βούλας, Πρόεδρος Δ.Σ Μον άδας
«Σπύρος Δοξιάδης» & Αν τιπρόεδρος Δ.Σ. Ελλην ικής Εταιρείας
Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι)
Για ν α παρακολουθήσετε την  3η Συν άν τηση της Ακαδημίας

Γον έων  θα ακολουθήσετε το link:
https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_OP-
tOFv xStajAv ELWuVcy Q
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Εναρξη επιχείρησης σε 10 «κλικ» από την 
Παρασκευή - Ποια δικαιολογητικά καταργούνται

Με τη νέα διαδικασία καταργούνται τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται
πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς και ταυτόχρονα απλοποιούνται διαδικασίες που συνεπάγον-
ται περιττά διοικητικά και γραφειοκρατικά βάρη. Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Α
πό τον υπολογιστή, εξ΄ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσα σε
λίγα λεπτά θα μπορεί να γίνεται πλέον η έναρξη ατομι-
κής επιχείρησης. Η ψηφιοποίηση και απλούστευση

της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, θα πραγματο-
ποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ),όπως προβλέπει η σχετική υπουργι-
κή απόφαση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκε-
υή 13 Ιανουαρίου.

Με τη νέα διαδικασία καταργούνται τα δικαιολογητικά που
πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται πολλαπλώς, σε διαφορετι-
κούς φορείς όπως:

φωτοτυπία ταυτότητας   μισθωτήριο συμβόλαιο
υπεύθυνες δηλώσεις  πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής

ενημερότητας κλπ   και ταυτόχρονα απλοποιούνται διαδικασίες
που συνεπάγονται περιττά διοικητικά και γραφειοκρατικά
βάρη.Πλέον δεν απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ενώ καταργείται η προεγγραφή
σε όλους τους φορείς.

Βασικές προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική έναρξη επιχείρησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει έγκυρο και ενεργό Ελληνικό
Α.Φ.Μ. και  να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα.

Υπόθεση
Αλιάκμονα:
Ψυχιατρική
πραγματογνωμο
σύνη για την
29χρονη

Σε ψυχιατρική
πραγματογνωμοσύνη
θα υποβληθεί η
29χρονη μητέρα, από
τη Βέροια, η οποία
ομολόγησε πώς εκείνη
πέταξε το μόλις 11
μηνών βρέφος της στον
Αλιάκμονα, την
παραμονή της
Πρωτοχρονιάς.

Η πραγματογνωμοσύνη,
θα γίνει σε ψυχιατρική
κλινική στη
Θεσσαλονίκη και μέσω
αυτής θα προκύψουν
χρήσιμα συμπεράσματα,
τόσο για τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες
έριξε το παιδάκι της
στον Αλιάκμονα, όσο
και για τη μεταχείριση
της 29χρονης.

Υπενθυμίζεται, πως
χθες
πραγματοποιήθηκε
αναπαράσταση για τον
θάνατο του μωρού στο
φράγμα του Αλιάκμονα.

Εκεί η 29χρονη
“έσπασε” και
ομολόγησε πως ήταν
εκείνη που έριξε το
παιδάκι στον
Αλιάκμονα.

“Θέλω να αλλάξω την
κατάθεσή μου. Αυτά
που είπα, δεν
συνέβησαν. Εγώ έριξα
το παιδί στο νερό”,
φέρεται να δήλωσε
χθες στις Αρχές η
29χρονη.

Η εξέλιξη αυτή
ανέτρεψε τα δεδομένα
της υπόθεσης, αφού η
29χρονη το
προηγούμενο διάστημα
αρνείτο κατηγορηματικά
πως εκείνη έριξε το
παιδί της στο νερό.

Τα 10 βήματα
Ειδικότερα, τα βήματα τα οποία πρέπει να

ακολουθήσει ένας ενδιαφερόμενος για να
ξεκινήσει μία ατομική επιχείρηση είναι τα ακό-
λουθα:

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή, με τους κωδικούς
του taxisnet.Για την εγκυρότητα των
στοιχείων του Α.Φ.Μ., γίνονται οι απαρ-
αίτητες διασταυρώσεις με το φορολογικό
μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΑΦΜ ο ενδια-
φερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της
εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου
να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά την αυθεντικοποίηση  επιλέγει τον
τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί
στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην
εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην
περίπτωση αυτή το πεδίο σύνδεσης «ιδίας
χρήσης», είτε ως εκπρόσωπός φυσικού
προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε ένα-
ρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το
πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».

Στην περίπτωση ,ιδίας χρήσης οι χρήστες
επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρη-
σης: Ιδιόκτητη Έδρα ή  Μη ιδιόκτητη Έδρα.
Η εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης σε
περίπτωση ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης,
γίνεται μέσω καταχώρισης του Αριθμού Ταυ-
τότητας Ακινήτου όπου αντλούνται μέσω δια-
λειτουργικότητας τα στοιχεία του ακινήτου και
συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία
της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της
έδρας. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης έδρας της
επιχείρησης, ο χρήστης   συμπληρώνει τον
αριθμό και το έτος υποβολής Δήλωσης Πληρ-
οφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας για το ακίνητο που μισθώνει. Και
στις δύο περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να
επιλέξει την περιοχή που αντιστοιχεί στην
διεύθυνση έδρας, ενώ απαιτείται να

συμπληρώσει τον οικισμό της. Παράλληλα
γίνεται ανάκτηση στοιχείων του δήμου, του
νομού και των πιθανών περιοχών που αντι-
στοιχούν στη διεύθυνση του ακινήτου.  

Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται σε
οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία, που
αφορούν στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής
του και τη διεύθυνση κατοικίας του, όπως
αυτά έχουν ανακτηθεί από διαλειτουργικότ-
ητες.

Καταχωρεί την επωνυμία της επιχείρησης,
η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του
φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμεί,
επιλέγει και διακριτικό τίτλοΤόσο η επωνυμία,
όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτό-
ματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

Στη συνέχεια καταχωρεί  Στοιχεία Επιχείρη-
σης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία Φ.Π.Α. και
Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις
οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω
διαλειτουργικότητας την ΑΑΔΕ.

Για την παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο, ο
χρήστης συμπληρώνει σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο πεδίο της εφαρμογής, τον Α.Φ.Μ. του
τρίτου προσώπου, προς το οποίο χορηγείται
η πληρεξουσιότητα. Εφόσον βρεθεί ο Α.Φ.Μ.
μέσω διαλειτουργικότητας στο Φορολογικό
Μητρώο και για τον Α.Φ.Μ. αυτόν έχουν
καταχωριστεί στοιχεία επικοινωνίας στο
Ε.Μ.Επ, τότε ο Α.Φ.Μ. και το ονομα-
τεπώνυμο του τρίτου προσώπου εμφανίζον-
ται στην οθόνη, και ο χρήστης μπορεί να
προχωρήσει την διαδικασία επιλέγοντας την
έδρα της επιχείρησης. Ο εξουσιοδοτημένος
τρίτος αποκτά αποκλειστική πρόσβαση στην
επεξεργασία της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα ο
εξουσιοδοτών αποκόπτεται από τη δυνατότ-
ητα επεξεργασίας της.

Μέσω  της διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης με το ΓΕΜΗ πραγματο-
ποιούνται οι εξής ενέργειες: α) Προέλεγχος
και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και
διακριτικού τίτλου: Η εφαρμογή του άρθρου
1 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Επων-
υμιών και διακριτικών τίτλων που τηρείται
στο Γ.Ε.ΜΗ. και αυτόματα πραγματοποιείται
έλεγχος και δέσμευση  β) Μετά την υποβολή
της έναρξης και την «εγγραφή» στην
Α.Α.Δ.Ε., μέσω διαλειτουργικότητας με το
Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποιείται εγγραφή της ατο-
μικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήψη
αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.γ)
Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, δ) Εγγρ-
αφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’  ύλην
και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.Μετά
την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών οι
ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πρά-
ξεων και στοιχείων που προβλέπονται από
τον νόμο.

Μετά από αυτά τις διαδικασίες, εκδίδεται
βεβαίωση έναρξης εργασιών από την
Α.Α.Δ.Ε., στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην
εφαρμογή.

Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τον χρήστη για
την υποχρέωση εγγραφής του  στον e-
ΕΦΚΑ. Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη δέκατη
ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα ένα-
ρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει
αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Σε περίπτωση
που ο υπόχρεος δεν προχωρήσει στις απαρ-
αίτητες ενέργειες εντός της ανωτέρω προθε-
σμίας, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αυτεπάγγελτη
εγγραφή, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία
από τη Φορολογική Διοίκηση.



Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023   θριάσιο-9

Ανοίγει ο δρόμος για τον νέο κατώτατο μισθό στα
751 ευρώ – Σχεδόν 1.000 ευρώ με τριετίες

Μέχρι την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου
αναμένεται να κατατεθεί η σχετική

τροπολογία που θα ορίζει την
αύξηση του κατώτατου μισθού από

την 1η Απριλίου 2023.

Με τη ψήφιση της τροπολογία αμέσως και πιθανότατα
μέσα στην άλλη εβδομάδα θα σταλούν οι προσκλήσεις
για την έναρξη του διαλόγου για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.Η διαδικασία διαλόγου για τον κατώτατο μισθό
του έτους 2023 προβλέπεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαρτίου 2023.Ουσιαστικά με
την αποστολή προσκλήσεων στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή, εκ μέρους τους, των
σχετικών εκθέσεων, η οποία έγινε ξεκινάει η διαδικασία για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απρ-
ιλίου 2023.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας
1. Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης
2. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς

τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση.
3. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των

φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Δια-
βούλευσης.

4.Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2023
5. Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθ-

ορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός
του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2023.

Ο προσανατολισμός είναι ο κατώτατος μισθός να φθάσει τα 751 ευρώ, όσα δηλαδή ήταν και το 2012, όταν με μια
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός περιορίστηκε δραματικά στα 586 ευρώ (510 για τους νέους).
Από τότε, αυξήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2019 στα 650 ευρώ (+11% και +27% για τους νέους), ακο-
λούθησε η αύξηση κατά 2% τον Ιανουάριο του 2022 με αποτέλεσμα να φθάσει τα 663 ευρώ και στη συνέχεια αυξήθη-
κε εκ νέου τον Μάιο του τρέχοντος έτους κατά 7,5%, φθάνοντας τα 713 ευρώ. Τονίζεται ότι οι αυξήσεις στους κατώτα-
τους μισθούς αφορούν 1 στους 4 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αφορούν 650.000-700.000 εργαζομένους
που απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Βέβαια, και παρά τις τελευταίες αυξήσεις, σε σύγκριση με την
Ευρωπαϊκή Ενωση, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Τα 713 ευρώ μεικτά
(832 ευρώ αν γίνει αναλογία επί των 12 μισθών ετησίως) φέρνουν την Ελλάδα στην τρίτη ομάδα χωρών της Ε.Ε. με
μισθούς κάτω από 1.000 και από 1.500 ευρώ.

Ι
σχ υρές βροχ ές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθα-
λάσσια τμήματα καταιγίδες που θα συν οδεύον ται
από μεγάλη συχ ν ότητα κεραυν ών , κατά τόπους

από χ αλαζοπτώσεις και από θυελλώδεις αν έμους μέχ ρι
και το μεσημέρι της Τετάρτης (11/1), προβλέπει το επι-
καιροποιημέν ο Έκτακτο Δελτίο Επιδείν ωσης Καιρού
που εξέδωσε η Εθν ική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(ΕΜΥ). Δεν  υπάρχ ουν  πάν τως, σύμφων α με την
ΕΜΥ, ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχ ικό
δελτίο.

Πιο συγκεκριμέν α και σήμερα  προβλέπον ται ισχ υρές
βροχ ές και καταιγίδες μέχ ρι και το μεσημέρι στην  Ήπει-
ρο, μέχ ρι το απόγευμα στο Ιόν ιο, τη δυτική Στερεά και
τη δυτική Πελοπόν ν ησο, μέχ ρι και τις βραδιν ές ώρες
στη Θράκη, την  αν ατολική Μακεδον ία και τα ν ησιά του
βορείου και αν ατολικού Αιγαίου. 

Από το μεσημέρι, τα φαιν όμεν α αν αμέν εται ν α πλή-
ξουν  τα Δωδεκάν ησα, εν ώ πρόσκαιρα το μεσημέρι-
απόγευμα θα επηρεαστούν  οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Θυελλώδεις άν εμοι θα πν έουν , στα δυτικά δυτικοί
βορειοδυτικοί 8 μποφόρ και στα αν ατολικά ν ότιοι
ν οτιοδυτικοί 8 με 9 και στο κεν τρικό και το βορειοαν α-
τολικό Αιγαίο πρόσκαιρα μέχ ρι και το μεσημέρι έως 10
μποφόρ.

Χιον οπτώσεις θα σημειωθούν  στα ορειν ά της ηπειρ-
ωτικής χ ώρας.

Επίσης, την   Τετάρτη (11/1), προβλέπον ται ισχ υρές
βροχ ές και καταιγίδες στα Δωδεκάν ησα όπου τα φαιν ό-
μεν α θα εξασθεν ήσουν  από το μεσημέρι. 

Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άν εμοι εν τάσεως 8 μποφόρ
θα επικρατήσουν  στο Ιόν ιο μέχ ρι το μεσημέρι.

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι:
Τέλος το rapid test και

επίσημα 
Ποια ημερομηνία έδωσε ο

Θάνος Πλεύρης.

Συζητείται εδώ και καιρό, όμως, ο υπουργός Υγείας
Θάν ος Πλεύρης, μίλησε για πρώτη φορά, για την  ημερ-
ομην ία που οι αν εμβολίαστοι εργαζόμεν οι θα κάν ουν
το τελευταίο rapid test. Όπως είπε σε ραδιοφων ική του
συν έν τευξη στον  Real FM, το μέτρο ισχ ύει μέχ ρι 31
Μαρτίου 2023, όμως το πιθαν ότερο είν αι ότι δεν  θα
πάρει παράταση.

Δήλωσε χ αρακτηριστικά:
«Ναι, έχ ουμε δώσει μια παράταση μέχ ρι τις 31

Μαρτίου, εν δεχ ομέν ως ν α μην  χ ρειάζεται μετά, αλλά,
τουλάχ ιστον  για το σκέλος του χ ειμών α, θέλουμε ν α
είμαστε καλυμμέν οι οπότε μέχ ρι τέλη Μαρτίου οι αν εμ-
βολίαστοι εργαζόμεν οι θα κάν ουν  τεστ».

Υπεν θυμίζεται ότι το έν α rapid test την  εβδομάδα
είν αι υποχ ρεωτικό για όσους δεν  έχ ουν  ολοκληρώσει
τον  απαραίτητο εμβολιασμό, εν ώ πέρσι ήταν  υποχ ρ-
εωτικά δύο τεστ την  εβδομάδα. Η δαπάν η βαρύν ει
τους ίδιους τους εργαζόμεν ους για την  προσέλευση
στην  εργασία τους.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε επίσης, πως «βοηθάει,
παρόλο που λέν ε ότι έχ ει ματώσει η τσέπη τους, και
τους ίδιους. Γιατί όλα τα στοιχ εία που έχ ουμε, είν αι ότι
ο αν εμβολίαστος, εάν  ν οσήσει, εν δεχ ομέν ως πρέπει
πιο έγκαιρα ν α πάρει και θεραπείες γιατί ακριβώς δεν
έχ ει την  κάλυψη του εμβολίου».

Και συμπλήρωσε:

«Μας βοηθάει και στην  επιδημιολογική παρατήρηση
και, οπωσδήποτε, τον  χ ειμών α δεν  θέλαμε επ' ουδεν ί
ν α ρισκάρουμε παρόλο που βλέπουμε ότι ο Cov id ή
όποια αύξησή του είν αι η λελογισμέν η αύξηση, δεν
έχ ουμε δηλαδή την  πίεση που είχ αμε τα προηγούμεν α
έτη αλλά αυτό συν δυαστικά με τις άλλες ιώσεις που
υπάρχ ουν  γίν εται πιο έν τον ο».

Δήμος Χαϊδαρίου
Τα φυσικά έλατα που στολίσαμε στις γιορτές

δεν  είν αι απορρίμματα!

Ο Δήμος Χαϊ-
δαρίου περι-
συλλέγει τα δέν-
τρα και τα ανακ-
υκλώνει για την
παραγωγή λιπά-
σματος. 

Πάρε τηλέφωνο
στη Διεύθυνση
Καθαριότητας
(210 5818860)
και ενημέρωσε
για το που και
πότε θα αφήσεις
το δέντρο σου για
ανακύκλωση.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:
Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρΙσχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ
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ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ-
14 2009- Κ-16

2007
Από τους Υπεύθυν ους

του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος και τους συν ε-
ργάτες τους καλούν ται
την  ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/2023
και ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες)
και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτ-
υπία της κάρτας υγείας:

Κ14:

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΜΑΣ

ΒΑΡΕΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΔΕΝΑΞΑΣ
ΕΡΜΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΤΕΝΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΙΑΝΖΕΦ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΡΑΠΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ-16 2007

Από τους Υπεύθυν ους
του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος και τους συν ε-
ργάτες τους καλούν ται
την  ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/2023
και ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες)
και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτ-
υπία της κάρτας υγείας:

Κ16:

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΥΖΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ
Δ Υ Ν Α Μ Η

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΕΛΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΟΡΡΕΣ

ΕΡΜΗΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΒΥΖΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Δ Υ Ν Α Μ Η

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΟΥΧΟ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΥΡΤΑΪ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΑΧΙΠ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΒΥΖΑΣ

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Τ)
ΔΥΝΑΜΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΦΟΛΕΡΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΧΙΩΤΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΒΈΣΚΑΝΑ: Νίκη εκτός έδρας για την Ενωση Νέας Περάμου Μεγάρων

Για την  13η αγων ιστική της Β΄ΕΣΚΑΝΝΑ Αν δρών  η Εν ωση Νέας Περάμου Μεγάρ-
ων  επικράτησε εκτ΄'ος έδρας της ΑΕ Καλλιθέας 62-67.

ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 62-67
Διαιτητές : Αν αστασίου,Γεωργόπουλος Χ.
Δεκάλεπτα : 26-13, 38-34, 55-53, 62-67

ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ζαφειράκης, Λαζαρίδης): Σμυρν ής 10(2), Μπιστιν τζάν ος 2,
Κατράν ης 18(2), Συριαν ός 13(4) , Πάσμα 3(1) , Βλάχ ος 14(1) , Δεραρτιν ιάν  2 , Γιο-
υρσέν ας

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ( Αράπης, Μπούρας ) : Κον τόπουλος 20(3), Καραϊσκος
10(2), Αν τιπάτης 10, Στεφάν ου 3, Μπούρας 10(2), Σάλτας 4, Σταμάτης 4, Καπέτσης
6 , Μπαγδάτογλου , Στυλιαν ού , Γαβαλάς.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΓΥΡΟΥ

1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 24
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ       24  
3 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    22
4 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          21
5 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ   21
6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 21
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     20
8 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ         19  
9 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             19  
10 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ    19  
11 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ          18
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧ16  
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15  
14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚ 14

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14Η) -12/01/2023-
21.45 2ο ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α' ΑΝΔΡΩΝ: Πρωταθλήτρια
χειμών α η Ακαδημία Ελευσίν ας

Για την  13η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ
Αν δρών  η Ακαδημία Ελευσίν ας στέφθη-
κε πρωταθλήτρια χ ειμών α για τον  α'
γύρο που επικράτησε του ΑΟ Ταταύλα
89-53.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ 89- 53
Διαιτητές: Αν αστασίου, Αν δρεόπουλος ,
Κον ταξάκης

Δεκάλεπτα: 24-11, 40-25, 71-37, 89-53
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης,
Τριαν ταφύλλης):  Ηλιάδης 29(9)  , Γκο-
υαλτιέρι 2 , Παπαδημητρίου  2, Πετρό-
γιαν ν ος 11(2) Κον τούλης 20 , Πολιτό-
πουλος 11(1) , Καπών ης 4 , Δούκας 6 ,
Αχ είμαστος 4 ,Βαμβακίδης
ΤΑΤΑΥΛΑ (Φαρμάκης-Ρουμελιώτης):
Μακρής 6,  Γεωργάκης 2, Παν ταζής 2,
Μοδάκης 10(1) ,Λάβαρης 7(1), Κατσι-
κάκης 3(1), Σταν έλος 11(2) ,Παν ουργιάς
4  Φίλα 7, Μπόσκοβιτς 2

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ Α΄ ΓΥΡΟΥ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
24  
2 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ           24  
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ      23  

4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    22
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            21
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ         20
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               20
8 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   20
9 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ     19  
10 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                16
11 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    16  
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ     15
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
15
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ    15  
*Εκκρεμεί ο αγών ας Ίκαρος Ν. Σμ. Δρα-
πετσών α (12/02/23)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(16/01/2023)
20.30 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ
ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ο Πανελευσινιακός έπιασε κορυφή
απέδρασε από το Νεοχώρι Τρικάλων

Για την  8η αγων ιστική του 3ου ομίλου ο Παν ε-
λευσιν ιακός στο δημοτικό στάδιο Οιχ αλίας επικράτ-
ησε του Διγεν ή Νεοχ ωρίου με 1-0.

Το τέρμα που έκριν ε την  αν αμέτρηση σημείωσε
στο 70′ ο Κρητικός.

Με τη ν ίκη τους αυτή οι σταχ υοφόροι ισοβάθμι-
σαν  στην  1η θέση με τον  ΑΟ Υπάτου με 17 β.

Διαιτήτευσε ο Κολορίζος(Φθιώτιδας).Βοηθοί:
Κατσαρός-Σελέλης(Ευρυταν ίας).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ ΑΟ(προπον ητής Γιάν ν ης
Μάγγος): Γλώτσος, Αρν αούτογλου, Λάμπρου,
Μ α ρ ή ς ,
Μίσκου,Μπούσης,Κρητικός,Μουστάκης,Κοτσών ης,
Κακοσίμος,Γεμιστός.

ΠΑΓΚΟΣ: Ζαφείρης,Συριόπουλος,
Μακρίδης,Σαβουιδάκης, Πορφυρόπουλος,
Τεγούσης, Χατζηγιαν ν άκης, Καψής,Ταμπουρατζής.

Η βαθμολογία

Ύπατο 17
Παν ελευσιν ιακός 17
Λευκίμμη 17
Τηλυκράτης Λευκάδας 16
ΑΟ Τρίκαλα 14
Φήκη 14
Βύζας Μεγάρων  13
Ζάκυν θος 8

Αστέρας Πετριτή 8
Διγεν ής Νεοχ ωρίου 7
Πάργα 7
Χαλκίδα 5
Παν αγριν ιακός 6
Ναυπακτιακός 3

Η επόμεν η 9η αγων ιστική

ΑΟ Υπάτου – ΑΕ Λευκίμμης
Παν ελευσιν ιακός – Παν αγριν ιακός
Φήκη – Ναυπακτιακός Αστέρας
Ζάκυν θος – Διγεν ής Νεοχ ωρίου
Απόλλων  Πάργας – Α.Ο Τρίκαλα
Χαλκίδα – Βύζας Μεγάρων
Αστέρας Πετριτή – Τηλυκράτης

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η SL2 ανακοίνωσε το
αγωνιστικό πρόγραμμα
της 11ης αγωνιστικής

Η SL2 αν ακοίν ωσε το πρόγρ-
αμμα της 11ης αγων ιστικής για το
Πρωτάθλημα Betsson Super
League 2, αγων ιστικής περιόδου
2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.01.2023

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας – Παν αθην αϊκός Β
(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.01.2023

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – ΝΠΣ Βέροια
(14:45)

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου
– Θεσπρωτός (14:45)

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΑΟΚ Β –
Αλμωπός Αριδαίας (14:45)

AEL FC ARENA, Ηρακλής
Λάρισας – ΠΟΤ Ηρακλής (14:45)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παν σερρ-
αϊκός (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.01.2023

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων
Πόν του – Μακεδον ικός (14:45)

ΡΕΠΟ: Απόλλων  Λάρισας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.01.2023

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β –
Ολυμπιακός Β (15:15 / ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.01.2023
Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κηφισιά

– Παν αχ αϊκή (13:45 / ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.01.2023

Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ
– Απόλλων  Σμύρν ης (14:45)

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ,
Αιγάλεω – Ηλιούπολη(14:45)

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ
Ιεράπετρας – Χαν ιά (14:45)

Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική –
Επισκοπή (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.01.2023

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens
Kallithea – Καλαμάτα
(15:15/ΕΡΤ3)

ΡΕΠΟ: Ηρόδοτος

EΠΣΔΑ: Οι διαιτητές της 
εμβόλιμης αγωνιστικής 
O Aλιάγας στην Μαγούλα.
Ο Λάμπρου στα Μέγαρα

Ανακο ι νώθηκαν
οι διαιτητές και οι
βοηθοί  για τους
αγώνες της
ε μ β ό λ ι μ η ς
α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς
Τετάρτη και
Πέμπτη. Αναλυτικά.

Α '
ΚΑΤ ΗΓΟΡΙΑ(10η
αγωνιστική)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
15:00    

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15:30)    

ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.    

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (ΒΥΖΑ)
(15:30)    

ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 15:30)    

HABILAJ A., ΠΛΑΚΑΣ Σ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ) 18:00    

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΤΣΑΓΑΝΟΥ Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Κ.

ΠΕΜΠΤΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    (17:00)    

ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.    
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(18:00)    
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Γ.
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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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

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

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία  σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή υποστήριξη, 
σε κατάστημα  λιανικής, 
φροντιστήριο. Απόφοιτη 

Αμερικανικού  Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

4488

ΓΑΜΟΣ
Ο Λέκκας Ευάγγελος του Ρόμπερτ  και της Σοφίκας το γενος Σία, γεν-
νημένος  στην Αυλώνα Αλβανίας και η Μιζάκου Θεοδώρα του Θωμά
και της Καλλιόπης  το γένος Σαρακατσάνη ,γεννημένη  στο Μιράκε
Λιμπραζντ  Αλβανίας .Ο γάμος θα γίνει στη δημοτική ενότητα Μαγου-
λας.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ανα-
πτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των
Μεγάρων και αναζητά να εντάξει στην πολυκλαδική
θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρ-
ους 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 μπορέιτε να καλείτε
στο 210 6441945."

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop ζωοτρ-
οφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόλ-
ηση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με ένα ρεπό
την εβδομάδα.. Γνώστης  υπολογιστών, επιθυμητή εμπει-
ρία σε αντίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο e-
mail grosyn@outlook.com
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Market Pass: Το ποσό που
δικαιούται μία οικογένεια, το
πλαφόν και το bonus της
άυλης κάρτας

Σ ύμφων α
με τον
Υ π ου ργό

Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , Άδων ι
Γεωργιάδη από την  1η Φεβρουαρίου θα είν αι
έτοιμη η πλατφόρμα του Market Pass για
ψών ια στο σούπερ μάρκετ. Πώς, όμως, θα
διαμορφωθεί η επιδότηση;
Το ποσό της επιδότησης, που θα είν αι 10%
μην ιαίως, θα διαμορφωθεί αν άλογα με το
σύν ολο των  μελών  της εκάστοτε οικογέν ειας
κι όχ ι ατομικά, όπως ήταν  το f uel pass, σε
συμφων ία με το πλαφόν , που έχ ει ορίσει η
κυβέρν ηση για την  εκάστοτε ομάδα.
Συγκεκριμέν α:
Άγαμος: το αν ώτατο ποσό επιδοτούμεν ων
μην ιαίων  αγορών  καθορίζεται στα 220
ευρώ/μήν α και κατά συν έπεια το ποσό του
Market Pass είν αι 22 ευρώ/μήν α ή 132 ευρώ
το εξάμην ο.
Έγγαμος χ ωρίς παιδιά ή μον ογον εϊκή
οικογέν εια με 1 παιδί: το αν ώτατο όριο
επιδοτούμεν ων  αγορών  έχ ει καθοριστεί στα
320 ευρώ/μήν α και η μην ιαία επιδότηση σε
32 ευρώ ή 192 ευρώ το εξάμην ο.
Έγγαμος δικαιούχ ος με 1 παιδί ή για
μον ογον εϊκή οικογέν εια με 2 παιδιά: το
αν ώτατο επιδοτούμεν ο ποσό αγορών
αν έρχ εται σε 420 ευρώ/μήν α και άρα η
μην ιαία επιδότηση θα διαμορφωθεί σε 42
ευρώ, με 252 ευρώ το εξάμην ο.
Έγγαμος με 2 παιδιά ή μον ογον εϊκή
οικογέν εια με 3 παιδιά: το αν ώτατο ποσό
επιδοτούμεν ων  μην ιαίων  αγορών

διαμορφών εται 

σε 520 ευρώ και η μην ιαία επιδότηση σε 52
ευρώ ή 312 ευρώ το εξάμην ο.
Αν τίστοιχ α για κάθε επιπλέον  μέλος του
ν οικοκυριού το αν ώτατο ποσό μην ιαίων
επιδοτούμεν ων  αγορών  αυξάν εται κατά 100
ευρώ και η μην ιαία επιδότηση κατά 10 ευρώ.
Τα ως άν ω ποσά, ισχύουν  με την  χ ρήση
της αύλης ψηφιακής κάρτας. Σε περίπτωση
επιλογής κατάθεσης του market pass σε
τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση
μειών εται κατά 20%.

Έτσι, τα ποσά διαμορφών ον ται στη κλίμακα
του 6μήν ου:

Άγαμος: 105,6 ευρώ.
Έγγαμος χ ωρίς παιδιά ή μον ογον εϊκή
οικογέν εια με 1 παιδί: 153,6 ευρώ.
Έγγαμος δικαιούχ ος με 1 παιδί ή για
μον ογον εϊκή οικογέν εια με 2 παιδιά: 201,6
ευρώ.
Έγγαμος με 2 παιδιά ή μον ογον εϊκή
οικογέν εια με 3 παιδιά: 249,6 ευρώ.

Πλαφόν  για κάθε ομάδα
Η κυβέρν ηση έχ ει ορίσει συγκεκριμέν ο
μην ιαίο πλαφόν  εξόδων  για κάθε ομάδα της
επιδότησης.
Αυτό σημαίν ει, ότι σε περίπτωση, που
ξεπεραστεί το εν  λόγω όριο, ο δικαιούχ ος
δεν  θα λάβει παραπάν ω χ ρήματα, αλλά τα
αν ώτατα προβλεπόμεν α.

Για παράδειγμα:
Σε περίπτωση, που κάποιος άγαμος «ξοδέ-
ψει» περισσότερα από 220 ευρώ μην ιαίως,
π.χ . 300, δεν  θα πάρει 30 ευρώ επιδότηση,
που είν αι το 10%, αλλά 22, το αν ώτατο,
δηλαδή όριο, που προβλέπει για την  κατ-
ηγορία του το πρόγραμμα.
Τώρα, αν  κάποιος ξοδέψει λιγότερα από το
πλαφόν , το «περίσσευμα» προστίθεται
στον  επόμεν ο μήν α.


