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Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε
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ΤΤιι  ββρρήήκκαανν  οοιι  ααρρχχέέςς  σσεε

εελλέέγγχχοουυςς

σσεελλ..  88

ΣΣεελλ..  33σσεελλ..  33

Τροχαίο με τρεις 
τραυματίες στις Αχαρνές
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
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 παροδικά αυξημένες 

Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση

από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 9  έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δανάη, Δαναος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παπαγιαννοπούλου Κορίνα

Θριασίου Πεδίου 48, Μαγούλα, 2105559963

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού
Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29, 

Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678,

ΑΤΤΙΚΗΣ2102403004

Χαϊδάρι
Χαλέπη Μαρία Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105822028

Αίσθηση προκαλούν  στοιχ εία
που αν ακοίν ωσε η Eurostat, τα
οποία δείχ ν ουν  ότι οι Ελλην ες
είχ αν  το 2021 το τρίτο χ αμηλότε-
ρο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα
στην  Ευρωπαϊκή Εν ωση με βάση
την  αγοραστική δύν αμη.

Σύμφων α με τα ίδια στοιχ εία,
μόν ο η Βουλγαρία και η Ρουμαν ία
είχ αν  χ αμηλότερο διάμεσο επίπε-
δο εισοδήματος από την  Ελλάδα.

Η Eurostat υπολογίζει το διάμεσο εισόδημα των  ν οι-
κοκυριών  σε κάθε χ ώρα, δηλαδή το εισόδημα εκείν ο
που χ ωρίζει σε ισάριθμες ομάδες όσους έχ ουν  υψηλό-
τερο και όσους έχ ουν  χ αμηλότερο από αυτό εισόδ-
ημα, και στη συν έχ εια το προσαρμόζει με τον  αριθμό
και τη σύν θεση των  μελών  των  ν οικοκυριών  για ν α
προκύψει το διάμεσο εισόδημα αν ά κάτοικο.

Υψηλότερα τα εισοδήματα στη Βόρεια Ευρώπη
Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην  Ελλάδα αν ε-

ρχ όταν  το 2021 σε 8.752 ευρώ και σε 9.917 μον άδες
αγοραστικής δύν αμης (Purchasing Power Standard,
PPS) ή σε μόλις 55% του αν τίστοιχ ου εισοδήματος
στην  ΕΕ που αν ερχ όταν  σε 18.019 PPS. Το διάμεσο
εισόδημα στη Βουλγαρία ήταν  9.375 PPS και στη
Ρουμαν ία 9.917 PPS, με της Ουγγαρίας ν α είν αι ελαφ-
ρά υψηλότερο (9.982 PPS).

Στον  αν τίποδα, το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα
έχ ουν  οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου (32.132 PPS),

της Ολλαν δίας (24.560 PPS),
της Αυστρίας (24.450 PPS) και
της Γερμαν ίας (23.401 PPS).

Στα 9.952 ευρώ το μέσο
εισόδημα

Τα στοιχ εία είν αι κάπως
καλύτερα, αν  ληφθεί υπόψη το
μέσο διαθέσιμο εισόδημα αν ά
κάτοικο, δηλαδή ο μέσος όρος
των  διαθέσιμων  εισοδημάτων ,

οπότε το ποσό σε ευρώ ήταν  9.952 ευρώ ή 11.277
PPS και ήταν  το τέταρτο χ αμηλότερο μετά από αυτό
της Ρουμαν ίας, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας.

Θα πρέπει ν α σημειωθεί, πάν τως, ότι το διαθέσιμο
εισόδημα στην  Ελλάδα, το οποίο προκύπτει από τις
φορολογικές δηλώσεις, υποεκτιμά το πραγματικό
εισόδημα λόγω της μεγάλης παραοικον ομίας και φορο-
διαφυγής στη χ ώρα μας. 

Μεγάλη αν ισότητα στην  καταν ομή του εισοδήματος
Σύμφων α με τα στοιχ εία της Eurostat, η αν ισότητα

στην  καταν ομή του εισοδήματος στην  Ελλάδα ήταν
από τις υψηλότερες στην  ΕΕ, καθώς στο 20% των
κατοίκων  με τα υψηλότερα εισοδήματα αν τιστοιχ ούσε
περίπου το 40% του συν ολικού διαθέσιμου εισοδήμα-
τος έν αν τι 38,2% στην  ΕΕ, εν ώ το αν τίστοιχ ο ποσο-
στό για το 20% του πληθυσμού με τα χ αμηλότερα
εισοδήματα ήταν  μικρότερο από το 7% έν αν τι 7,9%
στην  ΕΕ.

Στοιχεία σοκ της Eurostat: Τρίτο χαμηλότερο στην
ΕΕ το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων

- Μόνο οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι είχαν χαμηλότερο

Τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας παίρν ουν … ψήφο εμπι-
στοσύν ης πέρα από Έλλην ες και από ξέν ους εφοπλι-
στές, οι οποίοι τα εμπιστεύον ται. Τελευταίο παράδειγμα
Άραβες εφολπιστές από το Ντουμπάι, που έφεραν
οχ ηματαγωγό πλοίο στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας για επισ-
κευές.

Οπως αποκάλυψε το e-Nautilia.gr στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας, κατέπλευσε και τρίτο πλοίο. Αυτή τη φορά
ξέν ο. Μετά τους πλοιοκτήτες Πέτρο Παππά και Αν δρέα
Μαρτίν ο, τα ν αυπηγεία είδαν  και τρίτο πλοίο ν α κατα-
φθάν ει εκεί για επισκευές. Το εν  λόγω πλοίο ήρθε από
το Ντουμπάι. Αν ήκει σε Άραβες. Πρόκειται για το
οχ ηματαγωγό Silv er Moon, αραβικών  συμφερόν των  και
πιο συγκεκριμέν α της Sallaum Lines με έδρα το Ντο-
υμπάι.

Tα ν αυπηγεία, που θα είν αι έτοιμα για ν α επαν αλει-
τουργήσουν  Ιούν ιο με Αύγουστο του 2023. Την  αρχ ή
έκαν ε ο Πέτρος Παππάς και ακολούθησε μέσα στα γιο-
ρτές ο Αν δρέας Μαρτίν ος.

Ο πρόεδρος και διευθύν ων  σύμβουλος της ΟΝΕΧ,
Πάν ος Ξεν οκώστας είχ ε πει για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας ότι «οι εργαζόμεν οι των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας,
ζήτησαν  την  αρωγή και συν δρομή μας για μια δοκιμα-
στική εν διάμεση περίοδο λειτουργίας προς οικον ομική
στήριξη τους και άμεσες επιβαλλόμεν ες παρεμβάσεις σε
κρίσιμες υποδομές απαξιωμέν ες για δεκαετίες.

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ, με μεγάλη υπερηφάν εια αποφάσισε
ν α συμβάλει με κάθε μέσο, δυν ατότητα και δυν άμεις 

στο υγιές, ειλικριν ές και κατοχ υρωμέν α συν ταγματικά
δικαίωμα κάθε εργαζομέν ου ν α διεκδικεί αληθιν ή
εργασία και καλυτέρευση της ζωής του και της οικογέ-
ν ειας του μέσω αυτής».

Οπως αν έφερε το e-Nautilia.gr στις αρχ ές του Δεκεμ-
βρίου συμφων ήθηκε το χ ρον οδιάγραμμα της τελικής
έγκρισης και εκταμίευσης των  102.000.000 δολαρίων
της Αμερικαν ικής Κρατικής Επεν δυτικής Τραπέζης
DFC για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας.

Στις 16 Δεκεμβρίου υπεγράφη η συμφων ία για τη
δημιουργία γραμμής κατασκευής και συν τήρησης κορ-
βετών , που θα βρίσκεται στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας,
μεταξύ του Διευθύν ον τα Συμβούλου της Fincantieri,
Pierroberto Folgiero και του Προέδρου & Δ/ν τα
Συμβούλου της ONEX Shipy ards & Technologies
Group, Πάν ου Ξεν οκώστα, με σημαν τικά οφέλη για την
εθν ική οικον ομία και άμυν α.

ΨΨήήφφοοςς  εεππιισσττοοσσύύννηηςς  σστταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ααππόό  ξξέέννοουυςς  εεφφοοππλλιισσττέέςς

Άραβες από το Ντουμπάι έφεραν οχηματαγωγό
πλοίο για επισκευές στην Ελευσίνα



Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023                                                                                                                                            θριάσιο-3

Μ
ε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδο-
σης-παραλαβής, μεταξύ του Δημάρχου Χρή-
στου Παππού και του Προέδρου του ΔΣ Γιώρ-

γου Καραϊσκάκη παραδόθηκε, επίσημα, το μεσημέρι της
Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2023, η στέγη της ΓΡΙΖΑΣ
στο Σύλλογο.

Η παράδοση, που αποτέλεσε εκπλήρωση της δέσμευ-
σης του Δημάρχου Χρήστου Παππού προς τα μέλη του
Συλλόγου, έγινε, σε πανηγυρικό κλίμα, παρουσία του
πατρός Τίτου και των υπολοίπων μελών του ΔΣ. Προη-
γήθηκε σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Φυλής, στις 27 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόκειται για ένα κτίριο- αντίγραφο παλαιού Λιοσιώτι-
κου σπιτιού, που η διοίκηση του Συλλόγου επιθυμούσε,
από σεβασμό στην παράδοση, να βρίσκεται στο παραδο-
σιακό κέντρο των Άνω Λιοσίων. Ανηγέρθη, από το
Δήμο, στην οδό Πέτρου Λιόσα 27 (πρώην Βασιλείου
Μελετίου 38), σε ιδιοκτησία που είχε παραχωρήσει, δωρ-

εάν, η οικογένεια Καραντζά, για σχολείο, το οποίο κατε-
δαφίστηκε από το σεισμό του 1999. Προς τιμήν της η
κεντρική αίθουσα του κτιρίου θα ονομασθεί «ΑΙΘΟΥΣΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ». 

Η στέγη της ΓΡΙΖΑΣ θα λάβει την ονομασία
«ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ», εις μνήμην του
αειμνήστου Δημάρχου Άνω Λιοσίων. 

Η επίσημη τελετή των εγκαινίων θα γίνει αφού ο
Σύλλογος εγκατασταθεί στη νέα στέγη και οργανώσει το
αρχείο και τις συλλογές των εκθεμάτων του. 

«Η στέγη της ΓΡΙΖΑΣ θα θυμίζει, σε όλους μας, τον
αγώνα των Λιοσιωτών για τη δημιουργία της πόλης μας.
Έναν αγώνα στο οποίο, μετά την εσωτερική μετανά-
στευση, πήραν ενεργά μέρος οι συνδημότες μας που
βρήκαν, εδώ, τη νέα τους πατρίδα. 

Όλοι μαζί, ενωμένοι, με όπλο την Παράδοσή μας,
οικοδομούμε μια σύγχρονη πόλη για τα παιδιά μας»,
δήλωσε ο Χρήστος Παππούς. 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΥΛΗΣ 
Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΓΡΙΖΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σ
υν ελήφθησαν , στο πλαίσιο του αυτο-
φώρου, τις βραδιν ές ώρες 11 Ιαν ουα-
ρίου 2023, στον  Ασπρόπυργο, από

αστυν ομικούς της Άμεσης Δράσης 3 Έλλην ες,
κατηγορούμεν οι, κατά περίπτωση, για παρά-
βαση των  Ν. περί όπλων , περί εξαρτησιογό-
ν ων  ουσιών  και περί φωτοβολίδων  και βεγγα-
λικών .

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διεν εργήθηκε
από τους προαν αφερόμεν ους αστυν ομικούς,
στην  κατοχή τους βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν :

• 2 μαχαίρια
• Μικροποσότητα κάν ν αβης και
• Φωτοβολίδα χειρός

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 3 ημεδαπούς για ναρκωτικά και όπλα
ΤΤιι  ββρρήήκκαανν  οοιι  ααρρχχέέςς  σσεε  εελλέέγγχχοουυςς

Με 47 νέους ειδικούς
φρουρούς ενισχύονται τα
Αστυνομικά Τμήματα στη

Δυτική Αττική
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ:

Η περαιτέρω  στελέχωση και ενίσχυση των
Αστυνομικών Τμημάτων στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής, έρχεται ως επ ιστέγασμα της
συντονισμένης προσπάθειας προκειμένου οι
συμπολίτες μας στη Δυτική Αττική να βιώνουν 

μία καθημερινότητα με ασφάλεια.

Μ
ε απόφαση του Αρχ ηγού της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, συν ολικά 47 ν έοι ειδικοί φρουροί
πρόκειται ν α αν αλάβουν  υπηρεσία κατά το

προσεχ ές διάστημα στα Αστυν ομικά Τμήματα των
πόλεων  της Δυτικής Αττικής.

Στις 3 Ιαν ουαρίου 2023 ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, πραγματοποίησε συν άν τηση με τον  Υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,
στο πλαίσιο της προσπάθειας εν ίσχ υσης των  Αστυν ο-
μικών  Τμημάτων  της Δυτικής Αττικής, με στόχ ο την
αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των  πολιτών .

συνεχιζεται στη σελ. 4
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Περιοδεία του ΚΚΕ στον 6ο Πυροσβεστικό 
Σταθμό στο Ολυμπιακό Χωριό

Με αφορμή την παραπάνω θετική εξέλιξη, ο κ.
Κώτσηρας δήλωσε:

«Η περαιτέρω στελέχωση και ενίσχυση των
Αστυνομικών Τμημάτων στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής, έρχεται ως επιστέγασμα της συντονισμέν-
ης προσπάθειας και αγαστής κυβερνητικής συνε-
ργασίας, προκειμένου οι συμπολίτες μας στη Δυτι-
κή Αττική να βιώνουν μία καθημερινότητα με ασφ-
άλεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,
για τη διαρκή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει
τόσο σε πεδία συναρμοδιότητας των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, όσο και
για το γεγονός ότι τα αιτήματα που μεταφέρω εκ
μέρους των τοπικών φορέων της Δυτικής Αττικής,
βρίσκουν ευήκοα ώτα».

Περιοδεία πραγματο-
ποίησε ο Θαν άσης
Παφίλης, μέλος της Κ.Ε.
του ΚΚΕ και βουλευτής
στον  6ο Πυροσβεστικό
σταθμό στο Ολυμπιακό
Χωριό, όπου συζήτησε με
τους πυροσβέστες, τη
διοίκηση και το πολιτικό
προσωπικό του σταθμού
για τις πολιτικές εξελίξεις
και τις επικείμεν ες βουλευ-
τικές εκλογές, τις δεκάδες
ερωτήσεις και επερωτή-
σεις του κόμματος για τα
προβλήματα των  πυρο-
σβεστών  τα οποία η
κυβέρν ηση δεν  ικαν οποι-
εί.

Οι πυροσβέστες έθεσαν
τους προβληματισμούς
τους για την  επιδει-
ν ούμεν η αν τιλαϊκή πολιτι-
κή που αύξησε την  απλήρωτη εργασία με την  αν τικατάσταση της αμοιβής της υπερεργασίας με
ρεπό, την  κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, την  τεράστια έλλειψη μέσων  προστασίας, αλλά και
την  ακρίβεια στα προϊόν τα πρώτης αν άγκης, την  εν εργειακή φτώχ εια.

Στην  αν τιπροσωπία συμμετείχ αν  στελέχ η της κομματικής οργάν ωσης Μεν ιδίου του ΚΚΕ και η
Παν αγιώτα Αγγελοπούλου, μέλος της Τ.Ε.  της Βορειοδυτικής Αττικής και δημοτική σύμβουλος με
τη Λαϊκή Συσπείρωση Αχ αρν ών .
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Τ
εράστια ποσότητες κοκαΐν ης μετέφερ-
αν  από τη Νότια Αμερική στην
Ευρώπη, αλλά και στην  Ελλάδα,

εγκληματική οργάν ωση διεθν ικού χ αρακτήρα
που είχ ε απλώσει τα πλοκάμια της και στη
χ ώρα μας.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση τηε ΕΛΑΣ, συν ε-
λήφθησαν , την  περασμέν η Παρασκευή 4
αλλοδαποί, σε βάρος των  οποίων
σχ ηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδι-
κασίας κακουργηματικού χ αρακτήρα, για
εγκληματική οργάν ωση και παράβαση της
ν ομοθεσίας για τα ν αρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την  έρευν α, τα μέλη
της οργάν ωσης δραστηριοποιούν ταν  στη
μεταφορά κοκαΐν ης, την  οποία έκρυβαν  σε
εμπορικά πλοία από τη Νότια Αμερική με
προορισμό χ ώρες της Ευρώπης, μεταξύ των

οποίων  και η χ ώρα μας, ως προορισμός ή
χ ώρα διαμετακόμισης, τουλάχ ιστον  από τον
Νοέμβριο του 2022.

Τα συλληφθέν τα μέλη της οργάν ωσης που
δραστηριοποιούν ταν  στην  εισαγωγή και
διακίν ηση των  ποσοτήτων  κοκαΐν ης στη
χ ώρα μας είχ αν  διακριτούς μεταξύ τους ρόλο-
υς, με συγκεκριμέν η δομή, ιεραρχ ία και μεθο-
λογία.

Συγκεκριμέν α, το αρχ ηγικό μέλος, που
συν ελήφθη, εκτός από το ν α διευθύν ει και ν α
κατευθύν ει τα υπόλοιπα μέλη, αν αλάμβαν ε
την  αν εύρεση των  ποσοτήτων  ν αρκωτικών ,
την  οργάν ωση της αποστολής αυτών  από τη
Βραζιλία σε χ ώρες της Ευρώπης και την  από-
κρυψή τους σε εμπορικά πλοία με προορισμό
ευρωπαϊκές χ ώρες.

Μπλόκο σε μεγάλο φορτίο κοκαΐνης στον 
Πειραιά - Τους «πρόδωσαν» 32 κιλά σε... ταξί

Τροχαίο με τρεις 
τραυματίες στις Αχαρνές
Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώμα-

τα της Κυριακής στην Λεωφόρο Κύμης, στις Αχαρνές. Στο σημείο
έφτασε άμεσα η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των τραυμα-
τιών, που παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συνέδραμαν 8 πυροσβέστες
με δύο οχήματα.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της
υγείας των τριών τραυματιών, ούτε λεπτομέρειες για τις συνθήκες
υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Πυροσβεστικό Σώμα
@pyrosvestiki
Τραυματισμένα απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από ΕΙΧ, συνέπεια

τροχαίου, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφόρου Κύμης
στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2
οχήματα.
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Ξανά σε λειτουργία το 
Δημοτικο Κολυμβητήριο
Χαιδαρίου, μετά τις
εργασίες αναβάθμισης
Ο Δήμος Χαϊδαρίου αν ακοίν ωσε ότι τη Δευτέρα 16
Ιαν ουαρίου, το Δημοτικό Κολυμβητήριο επαν αλειτουρ-
γεί καν ον ικά.
Κατά το διάστημα των  επισκευών  έγιν αν  οι παρακάτω
εργασίες:
– Πραγματοποιήθηκε προμήθεια επιπλέον  φίλτρων
από το εξωτερικό και συν τηρήθηκαν  τα υπάρχ ον τα, 

προκειμέν ου ν α επιλυθεί οριστικά το πρόβ-
λημα της φίλτραν σης και ιδαν ικής διαύγειας
του ν ερού.
– Οι παρεμβάσεις στη θέρμαν ση περιλαμβά-
ν ουν  προμήθεια επιπλέον  αν τλιών , επισκε-
υή και συν τήρηση των  υπαρχ ουσών , καθώς
και τη συν τήρηση ολόκληρου του συστήμα-
τος θέρμαν σης και αν ακυκλοφορίας του
ν ερού (εν αλλακτών , σωλην ώσεων , βαν ών
κ.λ.π.).

– Παράλληλα εκτελέσθηκαν  άλλες εργασίες
συν τήρησης, όπως ελαιοχ ρωματισμοί στα
στέγαστρα των  κερκίδων , που είχ αν  σκουρ-
ιάσει, αλλά και στους πυλών ες φωτισμού.



Περίπου στο 60% η 
εξοικον όμηση εν έργειας 
με βάση πρόσφατα στοιχεία

Ο
λοκληρώθηκε από  την  Περιφέρ-
εια Αττικής, το έργο της αν τικα-
τάστασης των  παλαιών  εν ερ-

γοβόρων  φωτιστικών  με σύγχ ρον ους
χ αμηλής καταν άλωσης και υψηλής από-
δοσης λαμπτήρες LED, σε όλους τους
δρόμους ευθύν ης της Περιφέρειας, όσο
και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των
εθν ικών  οδών  Αθην ών  Κορίν θου, Αθη-
ν ών  Λαμίας και Αττικής οδού.

Το έργο, εν τάσσεται στον  στρατηγικό
σχ εδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για
την  αισθητική, περιβαλλον τική και οδική
αν αβάθμιση των  μητροπολιτικών  υπο-
δομών  της Αττικής και αφορά την  τοποθ-
έτηση 23.790 φωτιστικών  LED, συν ολι-
κού προϋπολογισμού 36.9 εκ. ευρώ, με
χ ρηματοδότηση της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερει-
ακού Επιχ ειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-
2021.

Εν δεικτικά αν αφέρεται ότι ν έο φωτισμό διαθέτουν
πλέον  κεν τρικές οδικές αρτηρίες όπως: η Λ. Συγγρού,
η Λ. Ποσειδών ος, η Λ. Βουλιαγμέν ης, η Λ. Αμαλίας, η
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λ. Κηφισίας, η Πειραιώς, η Λ.
Πέτρου Ράλλη, η Λ. Βάρης – Κορωπίου, η Αθην ών -
Σουν ίου, η Λ. Αθην ών  και η Νέα Εθν ική Οδός Αθη-
ν ών  – Κορίν θου.

Τα ν έα φωτιστικά, είν αι τηλεδιαχ ειριζόμεν α και μάλι-
στα με δυν ατότητα προσαρμογής της εν έργειας που
καταν αλών εται (dimming).

Εν τυπωσιακό είν αι το γεγον ός πως με βάση τα
στοιχ εία που λαμβάν ουν  ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας, από το σύστημα τηλεδιαχ είρισης αλλά
και από την  ΔΕΗ η εξοικον όμηση εν έργειας από την
τοποθέτηση των  ν έων  φωτιστικών  είν αι περίπου στο
60% σε σχ έση με τα παλαιότερα, γεγον ός που είν αι
πολύ σημαν τικό, δεδομέν ης και της παλαιότητας του
δικτύου, αλλά και στους πίν ακες διαν ομής.

Και άλλες σύγχρονες τεχνικές φωτισμού όπως
για παράδειγμα τη δοκιμαστική τοποθέτηση

φωτοβολταϊκών φωτιστικών στο παράπλευρο
δίκτυο της Αττικής οδού στο ύψος των Αχαρνών.

Επισημαίν εται πως με δεδομέν η την  προτεραιότητα
που δίν ει η διοίκηση της Περιφέρειας σε έργα με
ισχ υρό περιβαλλον τικό αποτύπωμα και προσωπικά ο

Γ. Πατούλης ο οποίος έχ ει δώσει και σχ ετικές κατε-
υθύν σεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, η
Διεύθυν ση Διαχ είρισης Μητροπολιτικών  Υποδομών ,
επεξεργάζεται και άλλες σύγχ ρον ες τεχ ν ικές φωτισμού
όπως για παράδειγμα τη δοκιμαστική τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών  φωτιστικών  στο παράπλευρο  δίκτυο
της Αττικής οδού στο ύψος των  Αχ αρν ών .

Αξίζει ν α σημειωθεί πως έχ ει ήδη αν τικατασταθεί με
φωτισμό Led και πάν ω από το 60% των  φαν αριών
στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

Επίσης με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχ η σε εξέ-
λιξη βρίσκον ται τα έργα φωτισμού  με υψηλής τεχ ν ο-
λογίας και χ αμηλής καταν άλωσης φωτιστικά συστήμα-
τα  Led των  γεφυρών  στο οδικό δίκτυο της Περιφέρει-
ας, μέσω αρχ ιτεκτον ικής μελέτης φωτισμού, που σχ ε-
διάζει και υλοποιεί η Διεύθυν ση Διαχ είρισης Μητροπο-
λιτικών  Υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής, με στόχ ο
τον  εξωραϊσμό των  δημόσιων  χ ώρων  που
σχ ηματίζον ται κάτω από το τεχ ν ικό τμήμα των  γεφ-
υρών  και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 

Ήδη τοποθετήθηκαν φώτα led στις γέφυρες
Λένορμαν, Ιεράς Οδού και Πέτρου Ράλλη.

O ν έος φωτισμός των  γεφυρών  λειτουργεί αποτρε-
πτικά και απέν αν τι σε παραβατικές συμπεριφορές
που έχ ουν  διαπιστωθεί στα συγκεκριμέν α σημεία.
Ήδη τοποθετήθηκαν  φώτα led στις γέφυρες Λέν ορ-
μαν , Ιεράς Οδού και Πέτρου Ράλλη.
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής από

τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας 
Πεταλούδα σε 200 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Ο
Δήμος Αχ αρν ών  και τα ΚΕΠ Υγείας σε συν ερ-
γασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πετα-
λούδα δίν ει την  ευκαιρία σε 200 μετεμμην ο-

παυσιακές γυν αίκες με οστεοπεν ία ν α συμμετάσχ ουν
σε μία σημαν τική μελέτη που αφορά την  παραγωγή
εν ός καιν οτόμου συμπληρώματος ασβεστίου.

Εάν  αν ήκετε στην  κατηγορία αυτή, σας καλούμε ν α
δηλώσετε συμμετοχ ή στην  μελέτη και ν α επωφεληθείτε
των  εξειδικευμέν ων  εξετάσεων  που προσφέρον ται
από το πρόγραμμα εν τελώς δωρεάν .

Οι εξετάσεις που παρέχ ον ται είν αι οι εξής:◾Μέτρηση Οστικής Πυκν ότητας (DEXA)◾Περιφερειακή ποσοτική αξον ική τομογραφία
(pQCT) κν ήμης◾Αιματολογικός έλεγχ ος και έλεγχ ος δεικτών  του
οστικού μεταβολισμού CTX και PINP◾Εκτίμησης μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας◾Εκτίμηση δύν αμης με το ψηφιακό δυν αμόμετρο
KERN

Τις εξετάσεις θα εκτιμούν  κάθε φορά εξειδικευμέν οι
ιατροί , δίν ον τας συμβουλές για την  οστεοπεν ία και
την  σκελετική υγεία γεν ικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχ ής, παρακαλούμε επικοιν ων ήστε: 213 2086697-8,
6979252570, 6979251025 ή ν α στείλετε email με τα
στοιχ εία σας στο inf o@osteocare.gr.

Το πρόγραμμα προβλέπει παρακολούθηση από για-
τρό και εξετάσεις για έν αν  ολόκληρο χ ρόν ο, εν τελώς
δωρεάν .

Περιφέρεια Αττικής: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της 
Αττικής διαθέτουν πλέον νέο φωτισμό led
Και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών Αθηνών - Κορίνθου
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Ο
Δήμος Ασπροπύργου πλέον ανήκει στο δίκτυο
συνεργατών του Εργαστήριου Θρησκειολογίας
(ReligLab), το οποίο ανήκει οργανικά στο

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο σχετίζεται με τη
διαχείριση της Παγκόσμιας Θρησκευτικής Κληρονομιάς
και στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος με τις σύγχρο-
νες παραγωγικές διαδικασίες.

Όπως επισημαίνει και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου,
Καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας ΤΚΘΘ ΕΚΠΑ, κ.
Σπυρίδων Τσιτσίγκος: «Ένας από τους βασικούς σκο-
πούς του Εργαστηρίου Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, είναι
η συνεργασία με Δημόσιους φορείς, ΝΠΔΔ κλπ και
οπωσδήποτε με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο
πλαίσιο της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στην
κοινωνία των πολιτών. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργά-
τες μου, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την πρωτοβουλία
στην προοπτική συνεργασίας με το Εργαστήριο, του
Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου, η
οποία ήδη έχει εγκαινιαστεί με την παρουσία του Επίκο-
υρου Καθηγητή της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και

Γραμματέα του Εργαστηρίου μας, κ. Νικολάου
Δεναξά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πιστεύουμε
πως θέτουμε τις βάσεις για μια γόνιμη και παρα-
γωγική συνεργασία με τους θεσμικούς και κοι-
νωνικούς παράγοντες του Δήμου αλλά και
ευρύτερα της Δυτικής Αττικής, στην προοπτική
της σύνθεσης και του διαλόγου ανάμεσα στις
τοπικές θρησκευτικές κοινότητες».

Με τη σειρά του ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου, τόνισε :

«Το υπερτοπικό αποτύπωμα της πόλης μας,
διαφαίνεται από τις καινοτόμες συνεργασίες,
ευρύτερης κλίμακας, που συνάπτει ο Δήμος μας.
Τα συγχαρητήρια μου στον Διευθυντή του Εργα-
στηρίου, Καθηγητή κο. Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο
και τους συνεργάτες του. Η Χώρα έχει ανάγκη από
τέτοιες πρωτοβουλίες, που να αναδεικνύουν έννοιες
όπως η Δημοκρατία, η Ανεξιθρησκεία και ο διαρκής διά-
λογος για την Παγκόσμια Ειρήνη. Ευχόμαστε καλή
αρχή, και είμαστε διατεθειμένοι, να εξετάσουμε με χαρά,

το ενδεχόμενο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνερ-
γασίας μας».

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
ReligLab εδώ: https://rsl.soctheol.uoa.gr/on/

ΜΜιιαα  σσύύννθθεεττηη  δδρράάσσηη  ττέέχχννηηςς  
ττοουυ  ΕΕυυρριιππίίδδηη  ΛΛαασσκκααρρίίδδηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει από τις 20 έως τις 22
Ιαν ουαρίου στο Πολιτιστικό Κέν τρο Λεων ίδας Καν ελλόπουλος, στην  Ελευσίν α, το ν έο pro-

ject του διεθν ούς εμβέλειας Ευριπίδη Λασκαρίδη, με τίτλο ΚΑΜΑΡΕΣ.

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει από τις 20 έως τις 22 Ιανο-
υαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, στην Ελευσίνα, το νέο project του
διεθνούς εμβέλειας Ευριπίδη Λασκαρίδη, με τίτλο ΚΑΜΑΡΕΣ.

Ένα πολυμορφικό πείραμα, στο οποίο ο καλλιτέχνης ανιχνεύει με την ομάδα του νέες παραστατι-
κές φόρμες ανάμεσα στην εικαστική διάσταση των έργων του και την site specific performance. Τα
έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά».

Συνεχίζοντας την περιοδεία των έργων του, ΡΕΛΙΚ (2015), ΤΙΤΑΝΕΣ (2017) και ΕΛΕΝΙΤ (2019)
κι έχοντας προσφάτως παρουσιάσει στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου την παράσταση

ΤΟΥΡΝΕ, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιλέγει να εξερευνήσει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, πέραν του αμιγώς σκηνικού. Στο πλαίσιο της 2023 Ελευ-
σίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, ο δημιουργός και η ομάδα του «καταλαμβάνουν» ένα διώροφο κτίριο της δεκαετίας του ’30, το Πολιτιστικό Κέντρο
Λεωνίδας Κανελλόπουλος μαζί με τον προαύλιο χώρο του και το μετατρέπουν σε πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας και δοκιμών. Με βασικό άξονα τη μεταμόρ-
φωση και δρώντας στο μεταίχμιο θεάτρου, χορού και εικαστικών τεχνών, ο Λασκαρίδης δημιουργεί ένα σύμπαν, η πραγματικότητα του οποίου αποκλίνει
από οποιαδήποτε γραμμική αντίληψη, εγείροντας τις αισθήσεις, τη φαντασία, αλλά και το χιούμορ τόσο των καλλιτεχνών και ερμηνευτών του, όσο και του
κοινού που θα περιηγηθεί μέσα σε αυτό.

Η καλλιτεχνική ομάδα του Λασκαρίδη προτείνει θραύσματα του σύμπαντος του δημιουργού — υλικά και χαρακτήρες από το εργαστήρι του — μέσα από
έναν παραμορφωτικό καθρέπτη διαρκούς μετάλλαξης. Οι θεατές κινούνται ημιαυτόνομα στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο, εξερευνώντας το μεταμορφω-
μένο πολιτιστικό κέντρο και την αυλή του, ενώ οι ψυχρές του κάμαρες μετατρέπονται σε ένα πολύπλοκο και λεπτομερές terrarium, όπου ο δημιουργός
συντονίζει, συμμετέχει, διορθώνει, απαντάει τα μέιλ του ή κάθεται και παρατηρεί τα πλάσματα που έχουν κάνει κατάληψη στο έργο της ζωής του. Στο μεταξύ,
στον κήπο λειτουργεί ένα περίπτερο που δεν πουλάει τίποτα, ενώ κάτω από μία τέντα κουρδίζεται ένα αναπάντεχο μουσικό ensemble.

Συνεργασία του Δήμου Ασπροπύργου με το 
Εργαστήριο Θρησκειολογίας (ReligLab) του ΕΚΠΑ

Μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου ΜελετίουΜετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου
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Βορίδης για απόφαση ΣτΕ: Τι θα περιέχει
η ρύθμιση για τις Επιτροπές των ΟΤΑ

Μ
ε ν ομοθετική παρέμβαση
που θα δρομολογεί την
επιστροφή αρμοδιοτήτων

από τις Οικον ομικές Επιτροπές
και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής
προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα
«θεραπεύσει» το Υπουργείο Εσω-
τερικών  τον  «ν όμο Θεοδωρικά-
κου» για την  κυβερν ησιμότητα
των  ΟΤΑ, ο οποίος κρίθηκε αν τι-
συν ταγματικός από το Συμβούλιο

της Επικρατείας.
«Θα διατηρήσουμε τη σύν θεση των  Οικον ομικών  Επιτροπών  και των  Επιτρ-

οπών  Ποιότητας Ζωής, αλλά θα επιστρέψουμε αρμοδιότητες στο δημοτικό
συμβούλιο. Με αυτό τον  τρόπο επιτυγχ άν εται η συμμόρφωση», αν έφερε ο υπο-
υργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης από τα Γιάν ν εν α.  Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε
ότι η σχ ετική τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί
στο ν ομοσχ έδιο για την  πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση την  Τρίτη 17 Ιαν ουαρίου
από την  Ολομέλεια.

Όπως υποστήριξε ο κ. Βορίδης το ΣτΕ, έκριν ε αν τισυν ταγματικό το πλέγμα
διατάξεων , που άλλαζαν  τη σύν θεση των  Οικον ομικών  Επιτροπών  και των
Επιτροπών  Ποιότητας Ζωής στους Δήμους και των  Οικον ομικών  Επιτροπών
στις Περιφέρειες, αλλά σε συν δυασμό με την  ταυτόχ ρον η μεταφορά σημαν τικών
αρμοδιοτήτων  από το δημοτικό συμβούλιο. Για τον  λόγο αυτό δεν  υπήρξε αν ά-
λογη απόφαση για την  αλλαγή των  συν θέσεων  Δ.Σ. των  Δημοτικών  Επιχ ειρή-
σεων  Ύδρευσης Αποχ έτευσης, από τη στιγμή που δε συν οδεύτηκε από ταυ-
τόχ ρον η αλλαγή αρμοδιοτήτων .

Πάντως ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του υπουργού Εσω-
τερικών στην πιθανότητα εκ νέου μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις Επιτρο-
πές, στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στην κυβερνησιμότ-
ητα των δήμων και των περιφερειών.

«Το λέω όμως από τώρα, θα το πω και στο Κοιν οβούλιο. Εάν  διαπιστώσουμε
από την  εφαρμογή της αποφάσεως του ΣτΕ δυσλειτουργίες στους Δήμους και
στις Περιφέρειες, εξαιτίας της συμπεριφοράς των  αν τιπολιτεύσεων , τότε θα
ξαν αν ομοθετήσω και θα επαν αφέρω τις αρμοδιότητες που γυρν άω τώρα στα
δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, με βάση μάλιστα και την  επιχ ειρηματο-
λογία του ΣτΕ, στις Οικον ομικές Επιτροπές και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής.
Θέλω ν α είμαι απολύτως ξεκάθαρος και το λέω από τώρα», τόν ισε ο κ. Βορίδης.

Ο ίδιος μάλιστα τόν ισε ότι έν α από τα επιχ ειρήματα του ΣτΕ για ν α κριθεί αν τι-
συν ταγματικός ο ν όμος, ήταν  το ότι η αποτελεσματική διακυβέρν ηση δεν  είχ ε
κριθεί, καθώς ο ν όμος Θεοδωρικάκου ψηφίστηκε τον  Αύγουστο και οι δημοτικές
και περιφερειακές αρχ ές αν αλάμβαν αν  τον  Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή, όμως,
που θα δοθεί ο χ ρόν ος για ν α δοκιμαστεί στην  πράξη και προκύψουν  ζητήμα-
τα κυβερν ησιμότητας, τότε θα υπάρχ ει η αιτιολόγηση μεταβίβασης των  αρμοδιο-
τήτων

Τέσσερις περιοχές στο «μικροσκόπιο» των
σεισμολόγων - Τι σχέση έχουν μεταξύ τους

Σ
το μικροσκόπιο της Επιτροπής
έχουν τεθεί τέσσερις περιοχές
και συγκεκριμένα η Λέσβος, η

Κρήτη, η Εύβοια και η Θήβα, όπου
το τελευταίο διάστημα έχουν σημει-
ωθεί σεισμικές δονήσεις με κυριότε-
ρες αυτές στη Λέσβο την τελευταία
εβδομάδα.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ, ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ και πρόεδρος της Επιτροπής,
καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαιν όμε-
ν ο σε Εύβοια και Θήβα είν αι σε αποδρ-
ομή, ωστόσο στη Λέσβο το πλαίσιο
είν αι πιο πολύπλοκο τόσο σε τεκτον ικό
όσο και σε σεισμικό επίπεδο. «Στη
Λέσβο υπάρχ ει μετασεισμική ακολουθία
που είν αι εν τοπισμέν η σε συγκεκρι-
μέν η περιοχ ή. Δεν  διαφαίν εται πάν τως
σε καμία περίπτωση η σεισμική δρα-
στηριότητα ν α μεταφέρεται σε άλλα ρήγ-
ματα, παρακείμεν α τα οποία έχ ουν
δράσει στο παρελθόν  και συν δέον ται
με μεγάλους σεισμούς», σημειών ειο κ.
Λέκκας.

Σύμφων α και με το ομόφων ο πόρισμα
της Επιτροπής που συν εκλήθη, την
Πέμπτη, 12 Ιαν ουαρίου έπειτα από
συν εν ν όηση του υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρή-
στου Στυλιαν ίδη με τον  πρόεδρο του
ΟΑΣΠ και πρόεδρο της Επιτροπής,
καθηγητή Δυν αμικής Τεκτον ικής Εφαρ-
μοσμέν ης Γεωλογίας & Διαχ είρισης
Φυσικών  Καταστροφών , Ευθύμη Λέκκα,
η σεισμική δραστηριότητα στην  Κρήτη
δεν  αν ησυχ εί τα μέλη της Επιτροπής
καθώς η σεισμική διακιν δύν ευση στην
Αν ατολική Κρήτη σύμφων α με τα έως
τώρα δεδομέν α είν αι εξαιρετικά μικρή. 

Όσον  αφορά την  Εύβοια και τη Θήβα,
όπως τον ίζει ο κ. Λέκκας, το φαιν όμεν ο
είν αι σε αποδρομή και δεν  συν τρέχ ει
λόγος αν ησυχ ίας, ωστόσο καταγράφον -
ται συν εχ ώς και αξιολογούν ται τα ν εό-
τερα δεδομέν α.

Επιπλέον , όπως επισημαίν ει ο κ. Λέκ-
κας η σεισμική δραστηριότητα που παρ-
ατηρείται σε διάσπαρτες περιοχ ές στον
ελλαδικό χ ώρο τις τελευταίες ημέρες
αποτελούν  απλώς χ ρον ική σύμπτωση.
Αυτή είν αι μον αδική σχ έση που έχ ουν
μεταξύ τους.

Ο ρόλος της Μόν ιμης Ειδικής Επι-
στημον ικής Επιτροπής Εκτίμησης Σει-
σμικού Κιν δύν ου και Μείωσης της Σει-
σμικής Διακιν δύν ευσης του ΟΑΣΠ

Διττός είν αι ο ρόλος της ν εοσύστατης
Επιστημον ικής Επιτροπής Εκτίμησης
Σεισμικού Κιν δύν ου και Μείωσης της
Σεισμικής Διακιν δύν ευσης του ΟΑΣΠ
καθώς πέρα από την  εκτίμηση του σει-
σμικού κιν δύν ου και της εξέλιξης της
σεισμικής δραστηριότητας καλείται ν α
μελετά και την  σεισμική διακιν δύν ευση
αν άλογα με την  περιοχ ή όπου
εκδηλών εται το φαιν όμεν ο, αν αλύον τας
ουσιαστικά τις επιπτώσεις που θα φέρει
μία σεισμική δόν ηση σε κάθε περιοχ ή
(πχ  στις υποδομές).

Η επιτροπή αποτελείται από έξι
άτομα, που εκπροσωπούν  επιστημον ι-
κά και ερευν ητικά ιδρύματα, εν ώ κατά
τη διάρκεια των  συν εδριάσεων  παρε-

υρίσκον ται ως παρατηρητές και εκπρό-
σωποι των  υπουργείων  Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του
υπουργείου Εσωτερικών  καθώς και του
υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών ,
οι οποίοι ωστόσο δεν  έχ ουν  δικαίωμα
ψήφου. 

Συγκεκριμέν α συμμετέχ ουν  επιστήμο-
ν ες και ερευν ητές από το Παν επιστήμιο
Αθην ών , το Εθν ικό Μετσόβιο Πολ-
υτεχ ν είο, το Αριστοτέλειο Παν επιστή-
μιο Θεσσαλον ίκης, το Γεωδυν αμικό
Ιν στιτούτο του Εθν ικού Αστεροσκο-
πείου Αθην ών  καθώς και την  Πολ-
υτεχ ν ική Σχ ολή του ΑΠΘ. 

Πρόκειται για άτομα που έχ ουν  επιλε-
γεί κατόπιν  εισήγησης των  φορέων
τους, εν ώ πρόεδρος της Επιτροπής
είν αι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής
Ευθύμης Λέκκας, λειτουργών τας και ως
εποπτευόμεν ος φορέας του υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας. Ο εκπρόσωπος κάθε φορέα
δεν  καταθέτει τις προσωπικές του από-
ψεις αλλά τις απόψεις του ιδρύματός του.

Σκοπός είν αι η επιτροπή ν α συν εδρ-
ιάζει άμεσα, όταν  χ ρειάζεται, συμβάλ-
λον τας ταυτόχ ρον α, μέσω των  πορι-
σμάτων  που καταλήγει, στην  επιχ ειρη-
σιακή προετοιμασία και ετοιμότητα των
δυν άμεων  της Πολιτικής Προστασίας
και της Πυροσβεστικής. 

Έπειτα από κάθε συν εδρίαση η Επι-
τροπή διαβιβάζει τα πορίσματα της στο
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας, εν ημερών ον τας για τις
κιν ήσεις και τις δράσεις που πρέπει ν α
γίν ουν , εφόσον  κριθεί αν αγκαίο.
Συν επώς το πόρισμα της επιτροπής
καθορίζει και το επίπεδο της προετοι-
μασίας και της ετοιμότητας των  δυν ά-
μεων  της Πολιτικής Προστασίας.

Από την  πλευρά της η Πολιτική Προ-
στασία, παρακολουθών τας τη σεισμική
δραστηριότητα που σημειών εται στον
ελλαδικό χ ώρο το τελευταίο διάστημα
προχ ωρά στην  συν εχή επικαιροποίηση
του Γεν ικού Σχ εδίου Αν τιμετώπισης
Εκτάκτων  Αν αγκών  και Διαχ είρισης
Συν επειών  Σεισμού «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» , η
εφαρμογή του οποίου βρίσκεται στην
ευθύν η της τοπικής αυτοδιοίκησης
αποσκοπών τας στην  καλύτερη προετοι-
μασία των  δήμων  και των  περιφερειών .

Σημειών εται ότι η Επιτροπή έχ ει
συν εδριάσει ήδη 3 φορές και παραμέ-
ν ει σε επιφυλακή ύστερα από αίτημα
του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Χρ. Στυλιαν ίδη
προκειμέν ου ν α παρακολουθεί
συν εχ ώς τις εξελίξεις και ν α συγκληθεί
και πάλι αν  χ ρειαστεί.

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Δυτική Αττική
– Πάνω από 10 συλλήψεις Ρομά

Ακόμα μια συν τον ισμέν η
επιχ ειρήση της Υποδιεύθυ-
ν σης Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής έλαβε χ ώρα τα
προηγούμεν α 24ωρα  σε
όλη την  Αττική για την  εξάρ-
θρωση εγκληματικής οργά-
ν ωσης.

Μέχ ρι στιγμής,  σύμφων α με
πληροφορίες της ΕΡΤ,
έχ ουν  πραγματοποιηθεί
συλλήψεις 10 ατόμων , αν ά-
μεσά τους και φερόμεν α
αρχ ηγικά μέλη.

Πρόκειται για περίπου 20
Ρομά όπου εδώ και έν α χ ρόν ο έκαν αν  κλοπές. Η λεία τους υπολογίζεται πάν ω
από 1 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι αν αζητούσαν  αγγελίες για ν α
βρουν  θύματα σε Κηφισιά, Πολιτεία και άλλες περιοχ ές των  βορείων  προαστίων
της Αττικής. Θα υπάρξει αν αλυτική εν ημέρωση από την  ΕΛΑΣ.
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Νέος κύκλος θεματικών  συν αν τήσεων  της Σχ ολής
Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παιδιού και Οικο-
γέν ειας Δήμου Ιλίου ξεκιν ά το 2023, με σκοπό τη στήριξη
των  γον έων , προκειμέν ου ν α μπορούν  ν α αν ταποκριθ-
ούν  με επιτυχ ία στο σύν θετο και απαιτητικό τους ρόλο.

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε γον είς παιδιών  όλων  των
ηλικιών , πραγματοποιείται από εξειδικευμέν ους επιστήμο-
ν ες και καλούμε κάθε εν διαφερόμεν ο ν α δηλώσει συμμε-
τοχ ή στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
kentropaidi.ilion@gmail.com για τις προγραμματισμέν ες
συν αν τήσεις τις παρακάτω ημερομην ίες:

Πέμπτη 19 Ιαν ουαρίου
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 2 Μαρτίου
Πέμπτη 16 Μαρτίου
Οι συν αν τήσεις έχ ουν  δίωρη διάρκεια, ξεκιν ούν  στις

17:30 και πραγματοποιούν ται δωρεάν  στο Ψυχ οπαιδαγω-
γικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου Ιλίου (Ικάρ-
ου 28, Ίλιον ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται στο Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παι-
διού και Οικογέν ειας του Δήμου, τηλ. 2177361020, εργάσι-
μες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοιν ων ίας
13:00 – 20:00.

Η Σχ ολή Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παι-
διού και Οικογέν ειας λειτουργεί μέσω του έργου «Πολλαπλή
Στήριξη του Παιδιού και της Οικογέν ειας», σε συν εργασία
με τον  Κοιν ων ικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ». Πρόκειται για
έργο που αφορά στην  αν άπτυξη και εφαρμογή ολοκληρω-
μέν ων  Υπηρεσιών  και Δράσεων  για την  Πρόληψη και
Αν τιμετώπιση των  Διακρίσεων , τη Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής και Κοιν ων ικής Έν ταξης των  Ειδικών  και Ευάλωτων
Ομάδων  του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της
Δυτικής Αθήν ας, ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021)
και ΣΑΕ2020ΕΠ085101.

Διάλεξη της επιδημιολόγου Αθηνάς Λινού
στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας

Στις 11 Ιανουαρίου, φιλοξενηθηκε  στο βήμα του Λαϊκού  Πανε-
πιστημίου Ελευσίνας την επιδημιολόγο, τέως καθηγήτρια της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Ινστιτούτου
Prolepsis κ. Αθηνά Λινού. Αφού προλογίστηκε από τον Πρόεδρο
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, Παππά Λεωνίδα, και από
τον ιατρό εργασίας του Δήμου και μαθητή της, Θανασιά
Ευθύμιο, η ομιλητής ανέπτυξε τη σημασία της προληπτικής
ιατρικής στη ζωή μας. Πιο συγκεκριμένα, μας ενημέρωσε για
τους παράγοντες κινδύνου της υγείας μας, καθώς και για τα
μέτρα που μπορεί να λάβει το άτομο, η κοινωνία και η πολιτεία
με σκοπό την πρόληψη των νοσημάτων και τη μακροζωία. 

Η διάλεξή της πυροδότησε μια σειρά ερωτήσεων από το κοινό,
με αποτέλεσμα να προκύψει ενδιαφέρων και εποικοδομητικός
διάλογος. 

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λινού για την παρουσία της στο
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας και ευχόμαστε να συνεργαστούμε
σε περαιτέρω δράσεις!

Ακολουθεί η ομιλία της κας. Βασιλικής Ρόκα με τίτλο “Συμβάν-
τα από ηθελημένη απελευθέρωση ραδιολογικών, βιολογικών και
χημικών βλαπτικών παραγόντων σε αστικό περιβάλλον: αναγνώρ-
ιση και πρώτη αντιμετώπιση” την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και
ώρα 18.00 και η επίσκεψή στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας την
Κυριακή 22 Ιανουαρίου (με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για
τα Θύματα του Ολοκαυτώματος).

Σχολή Γονέων 
Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου 

Παιδιού και Οικογένειας 
Δήμου Ιλίου

Νέος κύκλος θεματικών συναντήσεων Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικ-
καίων , ΕΕΤΑΑ και COSMOTE για
την  προμήθεια 8.613 εκπαιδευ-
τικών  ΚΙΤ ρομποτικής για 1821
σχ ολικές μον άδες σε όλους τους
δήμους της χ ώρας θα υπογραφεί
σήμερα Δευτέρα, 16 Ιαν ουαρίου
στις 17.00 στα γραφεία της
ΕΕΤΑΑ.

Τα εκπαιδευτικά ΚΙΤ ρομποτικής
θα διαν εμηθούν  σε 1.050 δημοτι-
κά σχ ολεία και 771 γυμν άσια σε
όλους τους Δήμους της χ ώρας και
αποτελούν  τμήμα του έργου
«Μικρή Επαν άσταση στην
εκπαίδευση: Αν αδεικν ύουμε τις
ψηφιακές δεξιότητες των  Ελλή-
ν ων  του Αύριο…».

Το συγκεκριμέν ο έργο, το
σχ εδίασε ο Δήμος Τρικκαίων  και
χ ρηματοδοτείται από το Πρόγρ-
αμμα Αν τών ης Τρίτσης και ειδικό-
τερα από τον  Άξον α «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλ-
ητισμός».

Η δράση σχ εδιάστηκε στο
πλαίσιο των  επετειακών
εκδηλώσεων  της «Επιτροπής
2021» και τελεί υπό την  αιγίδα
της, εν ώ η υλοποίησή της υπο-
στηρίζεται από το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων .

Στην  εκδήλωση θα παρευρεθ-
ούν  η υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων  Ζέττα Μακρή, ο
δήμαρχ ος Τρικκαίων  και πρόεδρ-
ος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστε-
ργίου, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ
Δημήτρης Μαραβέλιας, ο διε-
υθύν ων  σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Σπύρος Σπυρίδων  και εκπρόσω-
πος της COSMOTE.

ΕΕΤΑΑ: Εκπαιδευτικά ΚΙΤ ρομποτικής για
σχολικές μονάδες σε όλους τους Δήμους

Συνολική παρέμβαση ανακατασκευής του πρασίνου στην Πλατεία
Δ. Σκαμπά (Λαού) από τον Δήμο Χαϊδαρίου.

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σχεδιάστηκαν και εκτελούνται από τη Διεύθυνση
Πρασίνου του Δήμου και περιλαμβάνουν:
Την αποξήλωση/κοπή 13 δέντρων που οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης έχουν χαρακτηρίσει ξερά
και επικίνδυνα. Πρόκειται για γέρικες, νεκρές πλέον, λεύκες και για άρρωστες- σαπισμέ-
νες εσωτερικά μουριές και κυπαρίσσια.
Τη φύτευση 25 νέων δέντρων στην Πλατεία (3 λυριόδεντρα, 3 πλατάνια, 3 τίλια, 2 ακακίες,
1 γιαρακάντα, 8 κέδροι, 3 τούγιες και 2 κέλτες). Όλα τα νέα δέντρα θα έχουν το προβλεπό-
μενο από τις προδιαγραφές ύψος πχ τα πλατάνια θα είναι ήδη 3,5 μέτρα ψηλά.
Η φύτευση των νέων δέντρων χωρίς την κοπή των άρρωστων αποκλείστηκε από τους
γεωπόνους επειδή στην περίπτωση αυτή θα ήταν αναπόφευκτη η μόλυνση από τα παράσιτα

και των νέων δέντρων.  Πραγματοποιούνται επίσης:  Επιμελές και συστηματικό κλάδεμα των υπολοίπων δέντρων και θάμνων της
Πλατείας.
Προμήθεια και φύτευση συνολικά 1730 θαμνόφυτων διαφόρων ειδών.
Αναμόχλευση του χώματος των παρτεριών και προσθήκη νέου.
Αποκατάσταση του συστήματος αυτόματης άρδευσης και αντικατάσταση υδραυλικού υλικού, όπου αυτό απαιτείται.
Τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος κατεστραμμένου.
Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του Φεβρουαρίου.
“Μια από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες του Χαϊδαρίου, στην οποία η συνολική κατάσταση του πρασίνου ήταν πολύ υποβαθ-
μισμένη λόγω των ασθενειών των δέντρων αλλά και της φυσικής φθοράς του χρόνου, αποκαθίσταται και γίνεται πιο πράσινη,
πιο όμορφη, περισσότερο ασφαλής. Σε ένα μήνα οι κάτοικοι της γειτονιάς θα απολαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα αυτής της
παρέμβασης, τα οποία θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια” επισημαίνει ο Δήμος της πόλης.
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Στο κόλπο ο Αίας Παραλίας 3-1 εκτός 
την Λαμπερή
Υστερα από έν α καλό παιχν ίδι

και σε βαρύ κλίμα που υπήρχε
λόγω του θαν άτου του Δημήτρη
Τσατσαν ίδη στο γήπεδο Γιώργος
Ρουμελιώτης για την  9η αγων ιστι-
κή της Β ΄κατηγορίας ο Αίας Παρ-
αλίας επικράτησε της Λαμπερής
Ελευσίν ας με 3-1.

Τα τέρματα του Αίν τα σημείωσαν
οι Μποφίλιος 2,Αμπαζάι. Για λογα-
ριασμό της Λαμπερής σκόραρε ο
Θεοδωρί με σούτ από 45 μέτρα.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι από το 60′ ο Αίας αγων ιζόταν  με 10 ποδοσφαιρι-
στές λόγω τραυματισμού του Σότα.

Διαιτήτευσε ο Οικον όμου. Βοηθοί: Ζειμπέκης-Κορέστη.
Παρά την  ήττα στην  ομάδα της Λαμπερής γίν εται πολύ καλή δουλειά

από τους Νίκο Τζαφέρη και και τον  Ακη Χριστοφή με μέσο όρο ηλικίας 17
χρόν ων .

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τούρτας,Ρούσσης(2′ Τζάν ος λόγω τραυματι-
σμού), Χαλάς(56′ Μουστομογιάν ν ης)Μέμεζας (45′ λόγω τραυματισμού
Συμεων ιδης),Γεωργίου, Αρτίν ι (60′ Νέζης),Θεοδωρι, Καλομεν ίδης,
Πατίστης,

Παπασταματίου.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Μποζίκης, Κακλαμάν ης Ντερβισάι ,Δρούγγος Μ, Ντούρ-
ος, Δαουλας, Αν δρουτσόπούλος

Μποφίλιος Δρούγγος Δ ,Αμπαζάι, Μαν τζιούρας. Αγων ίστηκαν  και οι:
Ρεν τέπι ,Σότα , Διον υσόπουλος,Λέκα.

ΑΝ.ΤΣ.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Τα βήματα που
κάν ει μπροστά ο
Μαν δραϊκός ΑΟ
οφείλον ται σε αν ή-
συχ ους ξεβολεμέ-
ν ους αν θρώπους.
Τα άλματα στο μέλ-
λον  τα χ ρωστάμε
στους Χορηγούς
που βλέπουν  το
μέλλον  ν α έρχ εται.
Η HELLENiQ ENERGY (πρώην  ΕΛΠΕ) είν αι έν ας
τέτοιος χ ορηγός που βλέπει τη “σοδειά” μας και βοηθ-
άει γεν ν αιόδωρα στην  ν έα “σπορά” μας. Ευχ αρι-
στούμε από καρδιάς!

Χρήστος Α. Παπακων σταν τίν ου
Πρόεδρος Μαν δραϊκού Αθλητικού Ομίλου

Εlite League (13η Αγ.):
Ήττα της ΝΕ Μεγαρίδας

Ελευθερούπολη-Μεγαρίδα 100-64

Διαιτητές: Πουρσαν ίδης Κ.-Γερακιν ής-Γεωργούλης
(Μπρίγκος)
Δεκάλεπτα: 34-12, 60-27, 87-47, 100-64

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ (Παπαδόπουλος): Χάν τσον  12
(3), Φιλοξεν ίδης, Σοκ 7 (1), Γράβας 8, Τσουμάν ης 14,
Ναούμης 19 (5), Σκουλίδας 14 (4), Ξύδης 3 (1), Γκατ-
ζιούρας, Γεωργίου 2, Ρόμπιν σον  12, Τουτζιαράκης 9.

ΝΕ Μεγαρίδας (Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης 3 (1), Γκάτ-
ζιας 10 (2), Παπαγιάν ν ης 8, Αγγελόπουλος 3, Γερο-
μιχ αλός 7 (1), Ντουμπίν σκι 9 (1), Καλλιν ικίδης 2,
Χάσα 2, Γεωργαλάς 6, Μουρτζούκος, Μότλεϊ, Ζαρκα-
δούλας 14 (1).

Το πρόγραμμα της 14ης αγων ιστικής:

Αίαν τας Ευόσμου – Ελευθερούπολη
Ερμής Σχ ηματαρίου – Χαρίλαος Τρικούπης
Μεγαρίδα – ΦΕΑ
Παν ερυθραϊκός – Παπάγος
Τρίτων ας – Μαρούσι
Ψυχ ικό – Ηρακλής
Αγρίν ιο – Αμύν τας
Καβάλα – Κόροιβος Αμαλιάδας

Ο Αστέρας Μαγούλας 
ανακοίνωσε τον 
Χαράλαμπο Χιονίδη

Η διοίκηση του
Αστέρα
Μαγούλας ανα-
κοίνσε την
απόκτηση του
νεαρού μεσοε-
πιθετικού
Χαράλαμπου
Χιονίδη.
Ο εν λόγω
ποδοσφαιρι-
στής στο παρε-
λθόν έχει αγω-
νιστεί σε Απόλ-
λων Ποντίων,
Πυρρίχιο
Ασπροπύργου,
Μεγαρικό, Λαμ-
περή, ΠΑΟΚ
Μάνδρας &

Ίκαρο. Είμαστε βέβαιοι πως θα συνεισφέρει τα μέγιστα, ώστε να
πραγματοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας.
Του ευχόμαστε να είναι υγιής & παραγωγικός!
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Η εκδήλωση του ΑΟ 
Πανελευσινιακός και η

κοπή πίτας
Πραγματοποιήθηκε  η κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του ΑΟΚ Πανελευσινιακός με
παρόντα όλα τα τμήματα του Πανελευσινιακού
και τους προπονητές τους.

Φέτος, η ομάδα επέλεξε να τιμήσει κάποιο-
υς ανθρώπους που με την παρουσία τους
έχουν βοηθήσει είτε το Σύλλογο μας, είτε το
άθλημα γενικότερα.

Ως εκ τούτου, βραβεύτηκαν ο γνωστός δημο-
σιογράφος κ. Βασίλης Σκουντής, με μεγάλο
μερίδιο στην ανάδειξη του αθλήματος στην
Ελλάδα αλλά και ως ένας άνθρωπος που η
φωνή του έχει συνδυαστεί με κάποιες από τις
μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ.

Ο κ. Κώστας Μανωλιάδης ως μέλος της
πρώτης ομάδας μπάσκετ του Πανελευσινια-
κού κατά την περίοδο 1969-1970.

Η κ. Κοντού Μελπομένη, για τη στήριξη που
παρέχει στην ομάδα ως μια από τις πιο συνε-
πείς φιλάθλους με διαχρονική και συνεχή παρ-
ουσία στους αγώνες της.

Ο κ. Οικονομόπουλος Κώστας, για την πολ-
υετή προσφορά του ως μέλος του ΔΣ της ομά-
δας αλλά και για τη στήριξη του στον αθλητισμό
της πόλης μας.

Ο κ. Θεόφιλος Κοπαλίδης για τη συνεχή και
αγόγγυστη εθελοντική προσφορά του στην
ομάδα, έχοντας καλύψει ατελείωτες ώρες
αγώνων όλων των τμημάτων, κατέχοντας
πλέον ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό, χρήσιμο
για όλους στο μέλλον.

Ο κ. Γιάννης Κουτουλάκης, ως ένα μικρό
ευχαριστώ για τη διαχρονική στήριξη του ως
κύριος και μεγάλος χορηγός του Γυναικείου μας
τμήματος μέσω του εξαιρετικού καταστήματος
Bake City.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι γονείς των παιδιών που εμπιστεύονται
τα παιδιά τους στην ομάδα μας, ο Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για πολλά χρό-
νια Γενικός Αρχηγός της ομάδας μας κ.
Θοδωρής Λιβάνιος, οι κύριοι βουλευτές Δυτικής
Αττικής με τη ΝΔ Μπούρας Αθανάσιος, αντιπρ-
όεδρος της Βουλής, Γιώργος Κώτσηρας Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης, Ευάγγελος Λιάκος, ο βου-
λευτής Δυτικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρ-
ας Γεώργιος, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρ-
ης Οικονόμου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Παππάς
Λεωνίδας, Πρόεδρος ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας, κ.
Ζωή Στραϊτούρη, κ. Στέλλα Κάβουρα - Σερε-
μέτη, η Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ κ. Κατερίνα
Κριεκούκη, η Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Σοφία

Αδάμ, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παύλος Κου-
κουναράκης, Γιώργος Τσουκαλάς, Μπάμπης
Ανδρώνης, Δημήτρης Τσάτσης, Βαρβάρα Ρεν-
τούμη, Θανάσης Κριεκούκης,Παπαγιάνναρος
Δημήτρης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτι-
κής Ενότητας Ελευσίνας κ. Γιαννίκος Ιωάννης, η
σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας  Ελευσίνας κ.
Άννα Στάθη, ο Τοπικός Σύμβουλος Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας κ. Χρήστος Τρυπιτσίδης,
τα μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στεφάτου Διον-
υσία και Νεφελούδης Ανδρέας, ο Γραμματέας
της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Μεϊμαράκης, ο
Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης Μελών
ΣΥΡΙΖΑ Μαγούλας κ. Σκούφης Νικόλαος, ο
πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία κ. Σταμάτης
Πουλής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με
Αναπηρίες Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελος Κακο-
σαίος και ο Αντιπρόεδρος κ. Στάμου Χρήστος, ο
Πρόεδρος του Πανελευσινιακού Α.Ο. (ποδόσφ-
αιρο) κ. Κώστας Αθανασίου, ο Πρόεδρος του
Πανελευσινιακού Α.Π.Ο. (στίβος) κ. Χρήστος
Δεδεηλίας, η εκπρόσωπος του Ο.Κ.Ελευσίνας
κ. Αθηνά Σακκά, ο Πρόεδρος της Χιακής Ένω-
σης Ελευσίνας κ. Κωνσταντίνος Μαλαχιάς, ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Λόγος"
κ. Μανούσος Βαλσαμάκης, από τους χορηγούς
η κ. Γεωργία Δημητροπούλου, Επικεφαλής
Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Σχέ-
σεων Με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδας των
ΕΛΠΕ (του μεγάλου χορηγού και διαχρονικά
στο πλευρό της ομάδας), ο κ. Γιάννης Στεφ-
ανίδης από τον Όμιλο Στεφανίδη, ο κ. Γιάννης
Αγγέλης από την εταιρεία Epirus Cert, ο κ.
Βασίλης Μεγαλούδης από το τυπογραφείο Αφοί
Μεγαλούδη, o κ. Κώστας Τσέκας από το Tsek-
In και Mastiha Local Bar, που βρίσκεται δια-
ρκώς δίπλα στην ομάδα μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο κατάστημα
Πανίδης για την προσφορά των δώρων της
πίτας, δύο εξαιρετικά ρολόγια σημαντικής
αξίας και ένα πανέμορφο γούρι, στους κ. Γιάν-
νη Καλυμνάκη και Θοδωρή Γεωρνταμιλή για
την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και
τον κ. Κώστα Ρόκα για την μουσική κάλυψη της
εκδήλωσης.

Ευκλείδης Μεγάρων: Ο Βασίλης Χιώτης στην Προεθνική
Κ16 της Δ.Αττικής
Ο ΑΣ Ευκλείδης έχει αποδεδειγμένα στηρίξει τους
νέους ταλαντούχους αθλητές της πόλης των Μεγάρ-
ων και τους έχει δώσει (και θα συνεχίσει να το κάνει)
τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο
τους.
Ένας από αυτούς είναι και Βασίλης Χιώτης, οι
επιδόσεις του οποίου στο γήπεδο με τη φανέλα της
ομάδας μας δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ενω-
σιακό προπονητή καθώς φέτος έχει ξεκινήσει
βασικός σε αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος
ανδρών της Β ΕΠΣΔΑ.
Ο 15χρονος αθλητής της ομάδας μας των ουράνιε που εκτός από εξαιρετικός ποδοσφαιριστής
είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ καλός μαθητής, βρίσκεται στις κλήσεις από της 9 Ιανουα-
ρίου.
Του ευχόμαστε τα καλύτερα και του υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε σε κάθε
βήμα του.

Τραγωδία στην Καρδίτσα: 
Ποδοσφαιριστής πέθανε κατά τη
διάρκεια του αγώνα

Ο 20χρονος κατά πάσα πιθανότητα υπέστη ανακο-
πή.

Ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθή-
σεις του, μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του
ποδοσφαιρικού αγώνα Καραϊσκάκη Μαυρομ-
ματίου-Δόξα Αμπέλου και εν συνεχεία κατέληξε.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ΕΚΑΒ τον μετέφερε
αρχικά στο Κέντρο Υγείας του Μουζακίου και εν
συνεχεία στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου παρά
τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί δεν κατά-
φεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Τμήμα Πεζοπορίας – Ορειβασίας
Με απόφαση του ΔΣ και με βάση το ν έο καταστατικό του, ιδρύει Τμήμα Πεζοπο-
ρίας – Ορειβασίας. Η επαφή και η αγάπη για το βουν ό και το δάσος δεν  είν αι κάτι
άγν ωστο στην  Μάν δρα. Η ιστορία της πόλης και των  αν θρώπων  της είν αι απόλ-
υτα συν δεδεμέν η με τους παν έμορφους ορειν ούς όγκους της. Αυτή τη σχ έση, ο
Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος, την  μετουσιών ει σε οργαν ωμέν η αθλητική, φυσιολα-
τρική, ψυχ αγωγική δράση.
Σύν τομα θα αν ακοιν ώσουμε τον  τρόπο συμμετοχ ής όσων  εν διαφέρον ται καθώς
και τις πρωτοβουλίες που θα αν απτύξουμε.

Για το ΔΣ του Μαν δραϊκού
Χρήστος Α. Παπακων σταν τίν ου,
Πρόεδρος
Γιάν ν ης Καλούδας, Γεν ικός Αρχ ηγός

ΣΚΟΠΟΙ
Η συστηματική καλλιέργεια και διά-

δοση της πεζοπορίας και της ορει-
βασίας σε όλες τους τις μορφές και
εκδηλώσεις.

Η αν άπτυξη και διάδοση των  αθλ-
ημάτων  και δραστηριοτήτων  σχ ετιζομέ-
ν ων  με τα βουν ά.

Η προστασία της ορειν ής φύσης
και η διάδοση της αγάπης και του
σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον
γεν ικότερα.    Η έρευν α και μελέτη κάθε στοιχ είου που αφορά τον  Δήμο μας από
πεζοπορική, φυσικογεωγραφική και ιστορική άποψη.

Η διάδοση των  γν ώσεων  σχ ετικών  την  ορειν ή φύση στον  Δήμο μας και η εν ε-
ργός συμμετοχ ή σε θέματα προστασίας της

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καταρτίζει προγράμματα πεζοπορίας, που πραγματοποιούν ται στα βουν ά της

Δήμου μας και της πατρίδας μας
Συμμετέχ ει σε Σχ ολές Πεζοπορίας – Ορειβασίας – Αν αρρίχ ησης και Χιον οδρ-

ομίας.
Καταρτίζει εκπαιδευτικά προγράμματα αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους
Φρον τίζει για την  εν ημέρωση και ψυχ αγωγία των  μελών  και φίλων  του
Προτείν ει και βοηθάει στην  αν άδειξη, σηματοδότηση και συν τήρηση μον οπα-

τιών  στους ορειν ούς όγκους του Δήμου μας
Στοχ εύει στη κατασκευή καταφυγίου ικαν ού ν α φιλοξεν εί πεζοπόρους και ορει-

βάτες
Συμβάλλει στην  προστασία της ορειν ής φύσης, διοργαν ών ον τας κατά καιρούς

μεταξύ άλλων  και δεν δροφυτεύσεις
Συν εργάζεται με επίσημους φορείς και συμμετέχ ει σε συσκέψεις για θέματα σχ ε-

τικά με το φυσικό περιβάλλον
Συστήν ει ή συμμετέχ ει σε Ομάδα Διάσωσης και Εθελον τική Ομάδα Πυρόσβεσης
Παρέχ ει τις απαραίτητες πληροφορίες, χ άρτες, κ.λ.π. σε πολίτες που θέλουν

ν α περπατήσουν  στα βουν ά της Μάν δρας.
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

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

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

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

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

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

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

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

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

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

κάτωθι ειδικότητες:

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

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

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

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

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

της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλείτε στο 210 6441945."
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

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

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

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

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

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

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

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

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

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

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

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

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

4488

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

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

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

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

Ανάρτηση
Κτηματογρά-

φησης και
Πρότασης Τρο-

ποποίησης
Πολεοδομικής
Μελέτης για

την Παραρεμά-
τια περιοχή

5ης Π.Ε. Νέας
Μάκρης» της

Δ.Ε. Νέας
Μάκρης του
Δήμου Μαρ-

αθώνος.
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση των

Κτηματογραφικών Διαγρ-
αμμάτων, Κτηματολογικών
Πινάκων και της Πρότασης
Τροποποίησης Πολεοδομι-
κής Μελέτης  για την
«Κτηματογράφηση – Τρο-
ποποίηση Πολεοδομικής

Μελέτης – Συμπληρωματι-
κή Πράξη Εφαρμογής Παρ-
αρεμάτιας περιοχής
5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της
Δ.Ε. Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος.

Τα σχετικά διαγράμματα,
τεύχη και πίνακες της εν
λόγω περιοχής θα αναρτηθ-
ούν στο Δημοτικό Κατά-
στημα Νέας
Μάκρης (Δ/νση: Λεωφ.
Μαραθώνος 104, 19005,
Νέα Μάκρη), καθώς και
στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.marathon.gr απ
ό τις 9 Ιανουαρίου 2023 έως
και τις 15 Φεβρουαρίου
2023.

Καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες να προσέ-
λθουν εντός (23) εργάσιμων
ημερών, από την Δευτέρα
9/1/2023 ως και την Τετάρτη
15/2/2023 κατά τις ώρες
9.00-13.00 (εκτός Παρασκε-
υής), να λάβουν γνώση των
παραπάνω στοιχείων, να
υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκ
τησίας μαζί με τα απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά καθώ
ς

και τυχόν ενστάσεις ή παρ-
ατηρήσεις επί αυτών, εντός
του προαναφερόμενου χρο-
νικού διαστήματος.

Οι δηλώσεις και οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται
ή ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή
με φυσική
παρουσία στο πρωτόκολλο
του Δήμου κατόπιν ελέγχου
πληρότητας από τον Αντιδή-
μαρχο Πολεοδομικών
Θεμάτων κ. Δημήτρη
Μακρή.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκ-
τήτες θα μπορούν να απε-
υθύνονται στον υπεύθυνο
Αντιδήμαρχο πολεοδομικών
θεμάτων Δημήτρη Μακρή
στα τηλέφωνα 22943-
20571 (γραφείο 3 στο ισό-
γειο του Δημοτικού Καταστή-
ματος Νέας Μάκρης)
και 6977260738, όπως
επίσης και στον Δημοτικό
υπάλληλο Τεχνικών Υπηρε-
σιών Χρύσανθο Τσιάμη στο
τηλέφωνο 22943 -
20528 (1ος όροφος Δημοτι-
κού Καταστήματος Νέας
Μάκρης).



16-θριάσιο Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 


