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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
Αν τών ιος, Αν τών ης, Τόν ης, Νάκος, 

Αν τών ας, Αν των άκος, Τόν υ, Αν των ία, 
Αν των ούλα, Τόν ια

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ Ο.Ε.

Δημοκρατίας & Αχαρνών 1,
2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚουγιουμτζόγλου 1,

Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 2105561131

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

Σε συμβολικό αποκλεισμό της οδού
Μεγαρίδος προέβησαν  κάτοικοι του
Ασπροπύργου το πρωί της Δευτέρας 16
Ιαν ουαρίου, διαμαρυρόμεν οι για τα
προβλήματα που δημιουργεί η διέλευση
φορτηγών .

Ζήτησαν  ν α απαγορευτεί άμεσα η
διεύλευση φορτηγών  άν ω των  4 τόν ων ,
κάτι που ίσχ υε κατα το παρελθόν .

Σημειών ουμε εδώ πως το κυκλοφορ-
ιακό πρόβλημα τον  δήμο Ασπροπύργου
ως επι το πλείστον  στη Λεωφόρο Δημο-
κρατίας και στον  κόμβο στο Σιν τριβάν ι
πρέπει ν α αν τιμετωπιστεί καθώς αν
αφεθεί στην  τύχ η του οι συν έπειες για
τους πολίτες αλλά και τις επιχ ειρήσεις
θα είν αι εφιαλτικές.

ΔΘα πρέπει οι εμπλεκόμεν οι ν α
σκύψουν  άμεσα πάν ω από το πρόβ-
λημα διότι αν  απλώς μεταφερθεί η κυκλοφορία στην  οδό
Παπαν δρέου η αν τιμετώπιση θα είν αι επιδερμική και
όχ ι ουσιαστική.

Αυτή τη στιγμή ο Ασπρόπυργος είν αι η μεγαλύτερη
βιομηχ αν ική περιοχ ή της χ ώρας. 

Ωστόσο, ο όγκος των  οχ ημάτων  που κατευθύν ον ται
προς το βόρειο σημείο της πόλης, διασχ ίζουν  σχ εδόν
αποκλειστικά τη λεωφόρο δημοκρατίας.

Για ν α λυθεί το θέμα θα πρέπει ν α χ ρησιμοποιηθούν
εν αλλακτικές είσοδοι καθώς και έξοδοι, που ήδη ύπα-
ρχ ουν .

Στη συγκέν τρωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ
Ασπροπύργου κος Τσόκας, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γ. Τσίπρας, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Ηλίας, Α. Μυλω-
ν άς, Α. Τσοκάν ης και Αγ. Τσίγκος (επικεφαλείς των
συν δυασμών  της αν τιπολίτευσης) καθώς και πολλοί
κάτοικοι.

Ασπρόπυργος: Διαμαρτυρία κατοίκων
στην οδό Μεγαρίδος

Σε συμβολικό αποκλεισμό της οδού Μεγαρίδος προέβησαν  κάτοικοι του Ασπροπύργου

Έν α από τα μικρά αλλά
βασικά «βήματα» για ν α
φτάσουμε σε αίσιο τέλος,
μετά από αρκετές αποτ-
υχ ημέν ες απόπειρες,
στον  διαγων ισμό για την
αξιοποίηση, με σύμβαση
παραχ ώρησης αξίας άν ω
των  560 εκατ. ευρώ, του
Εμπορευματικού Σταθμού
και τον  Σταθμό Διαλογής
(ΕΣΣΔΙ) Θριασίου
Πεδίου, γν ωστού και ως
«Θριάσιο ΙΙ», έκτασης
1.450 στρεμμάτων , έγιν ε
για την  κοιν οπραξία
Hellenic Train (πρώην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ) – DAMCO
(Κοπελούζος), η οποία
ήταν  και η μόν η που είχ ε
δώσει προσφορά στην
τελευταία διαδικασία.

Αρχικό «ΟΚ» από το υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών

Το υπουργείο Υποδομών  & Μεταφορών  εν έκριν ε το
από 23-12-2022 Πρακτικό Ι Αποσφράγισης και Αξιολόγ

ησης των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά Συμμε-
τοχ ής» και «Τεχ ν ική Προσφορά» του οικον ομικού
φορέα με την  επων υμία ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝHELLENIC TRAIN-DAMCO, ο οποίος γίν ε-
ται αποδεκτός στην  επόμεν η φάση της διαδικασίας
αποσφράγισης των  Προσφορών , κατά τη διαδικασία
του αν οιχ τού Διεθν ούς Διαγων ισμού 

ΘΘρριιάάσσιιοο  IIII::  ««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  
σσεε  HHeelllleenniicc  TTrraaiinn  ––  DDaammccoo  γγιιαα  ττηη

mmeeggaa  σσύύμμββαασσηη  ττοουυ  
εεμμπποορρεευυμμααττιικκοούύ  κκέέννττρροουυ

ΑΑρρχχιικκόό  ««ΟΟΚΚ»»  ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΥΥπποοδδοομμώώνν  &&  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  γγιιαα  ττηηνν
ττεελλεευυττααίίαα  ααππόόππεειιρραα  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης προσκαλεί σε συνάντηση ενημέρωσης
τους εμπόρους της πόλης, την Τετάρτη 18 Ιανο-
υαρίου 2023 στις 18:00 στο Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ)

Σκοπός είναι η ενημέρωση του εμπορικού
δυναμικού της πόλης για την  ελετή Έναρξης,
που θα πραγματοποιηθεί στις 4 & 5 Φεβρουα-

ρίου, καθώς και για τους τρόπους συμβολής
τους στο εορταστικό διήμερο.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει  ο
Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευ-
σίς, 

Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Η παρουσία όλων είναι σημαντική. 

Ελευσίς 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Συνάντηση ενημέρωσης με τους εμπόρους της πόλης,

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου  
στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας

Σε 24ωρη απεργία κατε-
βαίνουν οι εργαζόμενοι στους
Δήμους την Τρίτη 17/1. «Λου-
κέτο» μπαίνει λόγω της 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας της
ΠΟΕ-ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
με αφορμή τον θανάσιμο τραυμα-
τισμό εργαζόμενης στην καθαρι-
ότητα του Δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Εργασίας,
στις 10 το πρωί. 

Στη συνέχεια θα γίνει πορεία
προς το υπουργείο Εσωτερικών
(στο κτίριο επί της Βασ. Σοφίας)
όπου θα ζητηθεί συνάντηση με
τον υπουργό Μάκη Βορίδη.

Η 45χρονη δημοτική υπάλ-
ληλος, που σύμφωνα με καταγ-
γελίες ήταν ανασφάλιστη, βρήκε
ακαριαίο θάνατο όταν ΙΧ έπεσε
με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω
μέρος του απορριμματοφόρου,
στο οποίο επέβαινε εν ώρα
υπηρεσίας.

Αίτημα της κινητοποίησης των
εργαζόμενων είναι η αυστηρή

εφαρμογή της νομοθεσίας για
την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη
(18/1) έχει  προγραμματιστεί
συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
προκειμένου να καθοριστεί η
περαιτέρω στάση του κλάδου..

Απεργία 17/1: 24ωρο «λουκέτο» στους 
δήμους σε όλη τη χώρα

Στην κοπή βασιλόπιτας
της ΔΕΕΠ Ν.Δ. 
Δυτικής Αττικής 

ο Σταμάτης Πουλής

«Απαιτείται ενότητα και δύναμη για
μια νικηφόρα χρονιά σε όλες τις

αναμετρήσεις»

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ
Ν.Δ Δυτικής Αττικής παραβρέθηκε ο Α΄ επιλαχών

βουλευτής της ΝΔ Σταμάτης Πουλής.
Όπως τόνισε κόβοντας το κομμάτι της πίτας του,
απαιτείται ενότητα και δύναμη για μια νικηφόρα

χρονιά σε όλες τις αναμετρήσεις. “Ισχυρή Ελλάδα
σημαίνει αυτοδύναμη ΝΔ με Πρωθυπουργό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και στον αγώνα αυτό συστρα-

τευόμαστε όλοι. 

Το ίδιο και για την αυτοδιοίκηση. Για την επανεκ-
λογή στην Περιφέρεια Αττικής του Γιώργου
Πατούλη, στον Δήμο Ελευσίνας του Αργύρη

Οικονόμου αλλά για να περάσει σε άξια νεοδημο-
κρατικά χέρια και ο Δήμος Μεγαρέων” τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε “βρώμικους” του αντίπα-
λους του κόμματος, οι οποίοι “θα χρησιμοποιή-
σουν όλα τα μέσα αλλά έχουμε το σθένος να τους

αντιμετωπίσουμε και να βγούμε νικητές” ενώ
έδωσε συγχαρητήρια στην πρόεδρο Κούλα Παρα-
δείση που αποδεικνύει πως στο DNA της βάσης
της Νέας Δημοκρατίας είναι να πρωτοπορεί και

να γράφει ιστορία.
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Η συνεχεια από σελ. 2

για την  αν άθεση της Σύμβασης Παραχ ώρησης για τη Λειτουργία, Συν τήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση
μελετών , κατασκευής έργων  και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου. Κατά συν έπεια,
«αν οίγει ο δρόμος» για τον  έλεγχ ο και αξιολόγηση της οικον ομικής προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, κι αφού για την  ώρα δεν  είχ αμε εκπλήξεις, όπως σε προηγούμεν η φορά όταν  και η
προσφορά της ίδιας κοιν οπραξίας βγήκε ήταν  εκπρόθεσμη, προχ ωράει η διαδικασία στο τελικό στάδιο με
την  αποσφράγιση της οικον ομικής προσφοράς, δίχ ως, όπως ευελπιστούν  στο υπ. Υποδομών , ν α
προκύψουν  κάποια απρόοπτα. Βέβαια, απαιτούν ται μέχ ρι τότε τεχ ν ικού χ αρακτήρα αξιολογήσεις και μέν ει
ν α φαν εί πόσο γρήγορα θα κιν ηθούν  οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε ν α αν ακηρυχ θεί, καλώς εχ όν των
των  πραγμάτων , η κοιν οπραξία «ν ικήτρια» της σύμβασης και ν α πέσουν  υπογραφές, ίσως εν τός 2023.

Το mega ακίνητο

Πρόκειται για το ακίν ητο, κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε., σε έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων , που βρίσκε-
ται σε έκταση όμορη στο «Θριάσιο Ι» (εκεί την  επέν δυση προωθεί, με σύμβαση παραχ ώρησης, η ΘΕΚ ΑΕ
στην  οποία συμμετέχ ουν  η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair), μία από τις μεγαλύτερες στην  Αττική, όπου
υφίσταν ται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χ ώροι εν απόθ-
εσης φορτίων , χ ώροι τελων είου και γραφείων  και άλλα κτήρια υποστηρικτικών  υπηρεσιών . Στην  έκταση
αν αμέν ον ταν  ν α υλοποιηθεί μεγάλο logistics center, με σιδηροδρομικές και άλλες υποδομές.

Η σύμβαση παραχ ώρησης θα είχ ε ως αν τικείμεν ο την  εκτέλεση του τεχ ν ικού έργου (ολοκλήρωση
μελετών , κατασκευή έργων  και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχ ή
των  υπηρεσιών , τη λειτουργία, συν τήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παρ-
αχ ώρησης. Εν τός του Χώρου Παραχ ώρησης υπάρχ ει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα
παρέχ ον ται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάν ον τας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης
Παραχ ώρησης. 

Για την  ολοκλήρωση του συν όλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν  εργασίες κατασκευής κτιρίων  και προμήθ-
ειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αν αλάβει ν α εκτελέσει ο Παραχ ωρησιούχ ος στο
πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχ ν ικού Έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχ ώρησης, περιλαμβαν ομέν ης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχ ν ικού
έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Το κόστος του έργου αν έρχ εται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χ ωρίς
ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ). Μετά τη ψήφιση από τη Βουλή, προ ολίγων  μην ών , της τροποποιημέν ης σύμβα-
σης παραχ ώρησης για το Θριάσιο Ι με αν αδόχ ους το σχ ήμα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair, αλλά και της κατάθεσης
δεσμευτικής προσφοράς για το Θριάσιο ΙΙ από το σχ ήμα Hellenic Train – Damco του ομίλου Κοπελούζου
αρχ ίζει ν α σχ ηματοποιείται το «τοπίο» στις εγχ ώριες σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.

Κυψέλη: Ισόβια στην μάνα που
σκότωσε τον 7χρονο γιο της
Τον Φεβρουάριο του 2022, η αποκάλυψη της φριχτής

δολοφονία ενός 7χρονου αγοριού στην Κυψέλη από την
μητέρα του και τον σύντροφό της είχε συνταράξει την
Ελλάδα.
Τον Φεβρουάριο του 2022, η αποκάλυψη της φριχτής

δολοφονία ενός 7χρονου αγοριού στην Κυψέλη από την
μητέρα του και τον σύντροφό της είχε συνταράξει την
Ελλάδα. 
Η σορός του παιδιού είχε θαφτεί στην ταράτσα της πολ-

υκατοικίας και ο πατριός του περιέφερε για 5 χρόνια τα
οστά του μέσα σε εργαλειοθήκη, πριν αποκαλυφθεί το
στυγερό έγκλημά τους. 

Σήμερα το δικαστήριο επέβαλε ομόφωνα ισόβια στην
30χρονη μητέρα του μικρού Ανδρέα για την δολοφονία
του γιου της, αν και η ίδια αρνούνταν την εμπλοκή της. 
Ο πατριός είχε ήδη καταδικασθεί και αυτοκτόνησε μέσα

στις φυλακές.

Πέτσας: Ακόμα και σφράγιση σε
καταστήματα που καταλαμβάνουν
δημόσιους χώρους 
με τραπεζοκαθίσματα

«Πρόκειται», σημείωσε ο Στέλιος Πέτσας, «για μια
εν έργεια που όχ ι μόν ος στερεί ελεύθερο χ ώρο από τους
πολίτες, αλλά ν οθεύει και τον  αν ταγων ισμό»

Την  αυστηροποίηση των  ποιν ών , που θα προβλέπει
μέχ ρι και τη σφράγιση των  καταστημάτων  που αυθαίρ-
ετα καταλαμβάν ουν  δημόσιους χ ώρους με τραπεζο-
καθίσματα, προαν ήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας απαν τών τας σε σχ ετική Επίκαιρη
Ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Φωτειν ής Πιπιλή.  Ο
υφυπουργός Εσωτερικών  διαχ ώρισε το πρόβλημα των
αυξημέν ων  ατελώς καταλήψεων  δημόσιων  χ ώρων  από
καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος που επι-
τράπηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών  ν α υπάρξουν
λόγω της υγειον ομικής κρίσης της παν δημίας, ώστε ν α
μην  υπάρχ ει συγχ ρωτισμός, λέγον τας πως αυτό ήταν
κάτι που ίσχ υσε συγκυριακά, αλλά πλέον  οι όποιες
παρατάσεις είχ αν  δοθεί έχ ουν  λήξη από τις 15 Ιαν ουα-
ρίου του 2023 και έχ ουμε επιστρέψει στο ισχ ύον  καθε-
στώς πριν  τα μέτρα αν τιμετώπισης του cov id 19.

Αν έφερε, πως «το υπουργείο Εσωτερικών  είν αι
απολύτως σύμφων ο με την  αυστηροποίηση των
ποιν ών . Σε συν έν ωση με την  ΚΕΔΕ σύν τομα θα υπάρ-
ξει μια σχ ετική Διάταξη που θα αυστηροποιεί το πλαίσιο
και θα προβλέπει μέχ ρι και το σφράγισμα των  κατα-
στημάτων  υγειον ομικού εν διαφέρον τος που δεν  τηρ-
ούν  τις υποχ ρεώσεις , δηλαδή της κατάληψης των  τετρ-
αγων ικών  που τους έχ ουν  παραχ ωρηθεί και όχ ι επιπ-
λέον ».

«Οι παράν ομες καταλήψεις δημόσιου χ ώρου θα πρέ-
πει ν α αν τιμετωπιστεί ως μια κοιν ων ική απαξία».

Η βουλευτής της ΝΔ Φωτειν ή Πιπιλή, από την  πλε-
υρά της επισήμαν ε πως «έν α από τα μεγαλύτερα
σύγχ ρον α προβλήματα των  μεγαλουπόλεων  και ειδικό-
τερα της ευρύτερης περιοχ ής των  Αθην ών  είν αι η
προκλητική και συν εχ ιζόμεν η συμπεριφορά ορισμέν ων
επιχ ειρηματιών  της εστίασης που παν τελώς αδιάφορα
για τους Νόμους, Καν ον ισμών  και πέραν  κάθε λογικής
καταλαμβάν ουν  κοιν όχ ρηστους χ ώρους».

«Πρόκειται» είπε η βουλευτής «για μια αν τικαν ον ική
συμπεριφορά που προσβάλει όλους του Πολίτες, τους
πεζούς και κυρίως τα ΑμεΑ». Επισήμαν ε ότι παρά τις
όποιες προσπάθειες της δημοτικής αστυν ομίας και των
υπηρεσιών  των  δήμων , οι επιχ ειρηματίες αυτοί δεν
συν ετίζον ται και εξακολουθούν  προκλητικά σε αυτή
την  τακτική τους. Τόν ισε πως «ο δήμαρχ ος Αθην αίων
με πρότασή του στην  ΚΕΔΚ, απελπισμέν ος από την
κατάσταση που έχ ει διαμορφωθεί ζήτησε την  παρέμβα-
ση του υπουργείου Εσωτερικών , ώστε ν α τροποποιηθ-
εί η παρ. 6 του άρθρου 13 του από 24/9 έως 20/10 1958
Βασιλικού Διατάγματος, πρόταση που ασμέν ως δέχ θη-
κε και η ΚΕΔΕ».

Ο μόνος από
τους υποψηφίους
βουλευτές της Δυτ.
Αττικής - 

Δ
ίπλα στους
τάφους των
γον ιών  του,

Παύλου και Φρειδε-
ρίκης, στο Τατόι
βρίσκεται πλέον  ο
τέως βασιλιάς Κων -
σταν τίν ος, τον  οποίο
αποχ αιρέτησε σήμερα
η οικογέν ειά του.

Αξίζει ν α σημειωθεί
ότι ο μόν ος από τους
υποψηφίους βουλευτές
της Δυτ.Αττικής που
προσήλθε στην  Μητρ-
όπολη Αθην ών , για τον  τελευταίο χ αιρετισμό στον
τέως βασιλιά Κων σταν τίν ο ήταν  ο Σταμάτης Πουλής,
Ά επιλαχ ών  βουλευτής Ν.Δ. Δυτ. Αττικής.

Η λιτή και εν ωτική δήλωσή του στον  προσωπικό
λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοιν ων ικής δικτύω-
σης καθώς και η διακριτική του παρουσία περιλαμβά-
ν ον ται στην  αν άρτησή του η οποία έχ ει ως εξής :

«Την  ιστορία την  κοιτάζουμε κατάματα . Την  αποτι-
μούμε ψύχ ραιμα και αποδίδουμε τον  σεβασμό που
πρέπει στους πρωταγων ιστές της. Γι’ αυτό βρίσκομαι
σήμερα στη Μητρόπολη Αθην ών  όπου κλείν ει και σε

αν θρώπιν ο πλέον  επίπεδο το κεφάλαιο της βασιλείας
στη χ ώρα μας, με την  κηδεία του τελευταίου βασιλέα
των  Ελλήν ων , Κων σταν τίν ου Β. Μόν ον  κλείν ον τας
τους λογαριασμούς με το παρελθόν , μπορούμε ν α
ατεν ίσουμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύν η το μέλλον .
Μια σύγχ ρον η ευρωπαϊκή δημοκρατία, με δυν αμική
αν άπτυξη και δίκαιη ευημερία για όλους, την  οποία
διασφαλίζει και εγγυάται η διακυβέρν ηση της ΝΔ και ο
Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης».

Την  ελλην ική κυβέρν ηση εκπροσώπησαν  ο αν τιπρ-
όεδρός της, Παν αγιώτης Πικραμμέν ος και η υπουργός
Πολιτισμού, Λίν α Μεν δών η.

Στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου 
ο Σταμάτης Πουλής
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Σ
ε μια άκρως εορταστική ατμό-
σφαιρα ξεκίν ησε το 2023 για
τον  Σύλλογο Βορειοηπειρωτών

Φυλής καθώς το βράδυ του Σαββάτου
14 Ιαν ουαρίου τα μέλη του υποδέχ θη-
καν  τη ν έα χ ρον ιά στην  άκρως πετ-
υχ ημέν η εκδήλωση για την  κοπή της
Βασιλόπιτας.

Το κέν τρο ψυχ αγωγίας ΕΛΑΤΟ στη
Δημοτική Εν ότητα Φυλής όπου διορ-
γαν ώθηκε η βραδιά γέμισε από κόσμο
που γλέν τησε με ν ότες παράδοσης, ως
τις μικρές ώρες.

Την  γιορτή άν οιξε ο ν έος Πρόεδρος
τους Συλλόγου Σπύρος Κόκκαλης ο
οποίος στο σύν τομο  καλωσόρισμα
του,  ευχ αρίστησε τους επίσημους
προσκεκλημέν ους και τον  κόσμο  για
τη θερμή αν ταπόκριση στο κάλεσμα κι
ευχ ήθηκε “Τα μέλη του Συλλόγου ν α
είν αι πάν τα εν ωμέν α σε όμορφες στιγμές”.

Στη συν έχ εια από το βήμα της εκδήλωσης έδωσε τις
ευχ ές του ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς που
ν ωρίτερα πέρασε από όλα τα τραπέζια κι αν τάλλαξε
θερμές ευχ ές με τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.
Κόβον τας το κομμάτι της πίτας που του αν αλογούσε
ευχ ήθηκε υγεία και κάθε ευτυχ ία κι αφιέρωσε το κομ-
μάτι του, στην  ερμην εύτρια της βραδιάς Δήμητρα Γρα-
βάν η - Λοϊζου, που όπως εξήγησε η οικογέν εια της
είν αι η πρώτη οικογέν εια των  Βορειοηπειρωτών  που
κατοίκησε στα Άν ω Λιόσια το 1990.

Τις θερμές ευχ ές τους εξάλλου έδωσαν  στον  κόσμο
ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης Μπούρας, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης Γιώργος Κώτσηρας, ο
πρύταν ης της ΑΣΟΕΕ Κων σταν τίν ος Γάτσιος, η Περ-
ιφερειακή Σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Παππά, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατικής Έν ωσης Εθν ικής Ελλην ι-
κής Μειον ότητας “Ομόν οια” Γιώργος Τζόμακας, το
μέλος της Νομαρχ ιακής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κυριάκος
Χατζηλέρης, ο υποψήφιος Βουλευτής και ιδρυτικό μέλος

του Συλλόγου Θαν άσης Βασιλείου και ο διακεκριμέν ος
ποιητής Βασίλης Παππάς.

Την  εκδήλωση τίμησαν  επίσης με την  παρουσία
τους, οι Αν τιδήμαρχ οι, Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και
Γιώργος Αβράμης, οι Πρόεδροι της Α βάθμιας και Β
Βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάν -
ν ης Κρεμύδας και Νίκος Χατζητρακόσιας αν τίστοιχ α, η
αν απληρωτής Δημάρχ ου και Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας Χρυσούλα Κουράση, ο Πρόεδρος
των  Παιδικών  Σταθμών  Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκου-
λος, ο αν απληρωτής Δημάρχ ου Γιώργος Κρητικός, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτης Σερέπας, το μέλος της
Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Διον υσία Στεφάτου και εκπρόσωποι
Εν ώσεων  και Σωματείων  των  Βορειοηπειρωτών .

Ξεχ ωριστό κομμάτι  υπήρξε η εμφάν ιση του χ ορευ-
τικού που λάμπρυν ε τη βραδιά με τους έν δοξους παρ-
αδοσιακούς της χ ορούς εν ώ τη σκυτάλη της διασκέδα-
σης πήραν  οι εξαίρετοι καλλιτέχ ν ες Κώστας Σταύρου,
Δήμητρα Γραβάν η και Χρήστος Αγγελής που αν έβασαν
το θερμόμετρο του κεφιού στα ύψη με τον  κόσμο ν α
παραμέν ει στην  πίστα για πολλές ώρες.

Με εγκάρδιες ευχές και νότες παράδοσης 
η Βασιλόπιτα των Βορειοηπειρωτών Φυλής

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ 

Γν ωστοποιούμε στους συν δημότες μας ότι,
αύριο, Τρίτη 17 Ιαν ουαρίου 2023 και από ώρα
08:30-10:30, θα διακοπεί η υδροδότηση  στη
Δημοτική Κοιν ότητα Φυλής, στην  περιοχή
Λιβάδι και εκατέρωθεν  του γηπέδου 5Χ5, λόγω
μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης. 

Ελέν η Λιάκου
Αν τιδήμαρχος Φυλής

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΥΠΕΣ: Κατανομή στους δήμους
της πρώτης δόσης από τους ΚΑΠ,
ύψους 114,5 εκ. ευρώ

Κατανέμεται στους δήμους της χώρας η πρώτη
δόση για το 2023  της τακτικής επιχορήγησης
από τον κρατικό προϋπολογισμό, «Κεντρικοί
Αυτοτελείς συνολικού ύψους  114.150.000
ευρώ.

Το ποσό αποδίδεται προς κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προ-
τεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπι-
κού τους.

ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 269.384,14
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 397.712,59
ΜΑΝΔΡΑ -ΕΙΔΥΛΛΙΑ: 174.793,94
ΜΕΓΑΡΑ: 180.297,89
ΦΥΛΗ: 320.890,39
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Σε σειρά εκδηλώσεων
για την κοπή της 

βασιλόπιτας από διαφόρους 
συλλόγους ο Αντιπρόεδρος της 

Βουλής Θανάσης Μπούρας

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, παρευρέθηκε σε σειρά εκδηλώσεων  με
αφορμή την  κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης βασιλόπιτας από

διαφόρους συλλόγους το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιαν ουαρίου.
Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Μπούρας παρέστη στην  κοπή της

πίτας της ομάδας του Παν ελευσιν ιακού Α.Ο. καλαθοσφαίρισης στο
2ο Κλειστό Γυμν αστήριο Ελευσίν ας. Στη συν έχ εια παρευρέθηκε
στην  εκδήλωση του Συλλόγου Πον τίων  Μαγούλας στα γραφεία του
Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας είχ ε την  ευκαιρία ν α ακούσει
πρωτοχ ρον ιάτικα κάλαν τα από τα παιδιά του Συλλόγου.

Το απόγευμα ο Αν τιπρόεδρος παρέστη στην  κοπή πίτας που
συν διοργάν ωσε η ΔΕΕΠ Δυτικής Αττικής, η ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττι-
κής μαζί με τη Δημοτική Τοπική Οργάν ωση Ν.Δ. Ελευσίν ας-
Μαγούλας στα γραφεία της ΔΕΕΠ και της Τοπικής Οργάν ωσης. Ακο-
λούθως, συμμετείχ ε στην  αν τίστοιχ η εκδήλωση του Συλλόγου
Γυν αικών  Μαγούλας στα γραφεία του Συλλόγου. Στη συν έχ εια είχ ε
την  ευκαιρία ν α παραστεί στην  κοπή πίτας του Παν ηπειρωτικού
Συλλόγου Ασπροπύργου, εν ώ το βράδυ του Σαββάτου παρευρέθη-
κε στην  εκδήλωση του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών  Δήμου Φυλής σε
γν ωστή ταβέρν α της περιοχ ής.

Την  Κυριακή το πρωί ο κ Μπούρας, μετά τον  εκκλησιασμό στον
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άν ω Λιοσίων , συμμετείχ ε στην  κοπή της πρω-
τοχ ρον ιάτικης πίτας της εν  λόγω εν ορίας. Ακολούθως, παρέστη
στην  κοπή πίτας του Συλλόγου Μικρασιατών  Ελευσίν ας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξεν οδοχ είο Ελευσίν α, εν ώ στη συν έχ εια παρε-
υρέθηκε στον  Οικισμό Τιτάν  του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας, όπου ο
Σύλλογος Παν όραμα της περιοχ ής έκοψε την  πρωτοχ ρον ιάτικη
πίτα. 

Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία
ολοκληρώθηκε το βιω-
ματικό πρόγραμμα

οδικής ασφάλειας «Κάν το
Σωστά- Μπορείς» που υλο-
ποίησε η Περιφέρεια Αττικής
σε 25 σχ ολικές μον άδες της
Αττικής σε συν εργασία με το
Ιν στιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(ΙΟΑΣ) «Πάν ος Μυλων άς» και
τις οικείες Δημοτικές Αρχ ές.

Ειδικότερα το παρακο-
λούθησαν  3.290 μαθητές και
μαθήτριες, καθώς και 240
καθηγητές, γον είς και αιρετοί
της αυτοδιοίκησης. Εν δεικ-
τικό της επιτυχ ίας του προ-
γράμματος είν αι τα σχ όλια της
ίδιας της εκπαιδευτικής
κοιν ότητας, όπως αυτά αποτ-
υπώθηκαν  στα ερωτηματολό-
για αξιολόγησης: «Ό,τι πιο
χ ρήσιμο έχ ει κάν ει φέτος το
σχ ολείο μας. Στην  κυριολεξία
σώζει ζωές!», «Πολύτιμο πρό-
γραμμα. Με βοήθησε ν α
αν τιληφθώ πιθαν ούς κιν -
δύν ους που δεν  ήξερα»,
«Είμαι σίγουρη ότι βοήθησε
πολλούς ν α συν ειδητοποιή-
σουν , κυρίως τις συν έπειες,
που ίσως δεν  είχ αν  φαν τα-
στεί ή ν α βιώσουν  καταστά-
σεις. 

Επίσης...θα φοράω ζών η
στο πίσω κάθισμα», «Έδωσε
τροφή για σκέψη και αν άγκα-
σε όλους ν α αν αθεωρήσουν
όσα γν ώριζαν », «Μακάρι ν α
υπήρχ ε η δυν ατότητα ν α
γιν όταν  κάθε χ ρόν ο σε όλα
τα σχ ολεία», είν αι μερικά από
αυτά.  

Ιδιαίτερα ικαν οποιημέν ος
με την  υπευθυν ότητα που
επέδειξαν  οι μαθητές και οι
μαθήτριες καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της τρίωρης βιωματικής
εκπαίδευσης, δήλωσε ο Περ-
ιφερειάρχ ης Αττικής, Γ.
Πατούλης, σημειών ον τας:

«Πρόθεσή μας είν αι το πρό-
γραμμα ν α συν εχ ιστεί και σε
άλλες σχ ολικές μον άδες της
Αττικής. Πιστεύω πως η
κυκλοφοριακή αγωγή και η
οδική ασφάλεια πρέπει ν α
διδάσκον ται  υποχ ρεωτικά,
και ως αυτοτελές μάθημα, στα
δημοτικά, τα γυμν άσια και τα
Λύκεια, καθώς ο φόρος αίμα-
τος στους ελλην ικούς δρόμο-
υς, εξακολουθεί δυστυχ ώς ν α
είν αι πολύ υψηλός. Αποτελεί
βαθιά μου πεποίθηση πως η
πρόληψη και η εν ημέρωση
σώζουν  ζωές. 

Εμείς θα συν εχ ίσουμε και
με άλλες δράσεις την  προ-
σπάθεια ν α προστατεύσουμε
την  αν θρώπιν η ζωή από
τους κιν δύν ους που
ελλοχ εύουν  στη γειτον ιά και
στην  πόλη. 

Είτε είμαστε πεζοί, ποδηλά-
τες, οδηγοί, επιβάτες, συν ε-
πιβάτες. Θέλω ν α ευχ αριστή-
σω όλους όσοι συν έδραμαν
στην  επιτυχ ία του εγχ ειρήμα-
τος, Αν τιπεριφερειάρχ ες,
Περιφερειακούς Συμβούλους,
Δημάρχ ους, Αν τιδημάρχ ους
Καθηγητές, Γον είς και
Κηδεμόν ες. Πρωτίστως ν α
συγχ αρώ την  εξαίρετη πρόε-
δρο του ΙΟΑΣ, Β. Δαν έλλη-
Μυλων ά  που μαζί με τα
έμπειρα στελέχ η του Ιν στι-
τούτου μερίμν ησαν  ώστε τα
παιδιά μας ν α μάθουν  τους
βασικούς καν όν ες οδικής
ασφάλειας που πρέπει ν α
τηρούν ται χ ωρίς εφησυχ α-
σμούς και υπερβάσεις. Τους
μίλησαν  με τη δική τους
γλώσσα γιατί αλκοόλ και οδήγ-
ηση δεν  πάν ε μαζί. Γιατί πρέ-
πει όλοι ν α φοράμε ζών ες
ασφαλείας ακόμα και εάν  καθ-
όμαστε στις πίσω θέσεις.
Γιατί πρέπει ν α κρατάμε απο-

στάσεις ασφαλείας και ν α κοι-
τάζουμε το δρόμο και όχ ι την
οθόν η του κιν ητού. Γιατί  η
οδήγηση πρέπει ν α γίν εται με
περίσκεψη και χ ωρίς μεγάλες
ταχ ύτητες».

Από την  πλευρά του ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Μεταφο-
ρών , Βασίλης Γιαν ν ακόπου-
λος, σημείωσε πως εν δεικτική
της επιτυχ ίας της δράσης
είν αι και η ραγδαία αύξηση
των  αιτημάτων  που κατακ-
λύζουν  την  Περιφερειακή
Αρχ ή. «Από σχ ολείο σε σχ ο-
λείο μεταδίδον ταν  αυθημερόν
οι γν ώσεις και οι εμπειρίες
που αποκτούσαν  οι μαθητές
και οι μαθήτριες, ιδιαίτερα
συμμετέχ ον τας σε βιωματικές
δραστηριότητες με τη χ ρήση
προσομοιωτών  μέθης, αν ατρ-
οπής και πρόσκρουσης οχ ή-
ματος. Από την  ημέρα που
ξεκίν ησε το πρόγραμμα έως
σήμερα οι αιτήσεις από
Γυμν άσια και Λύκεια έχ ουν
ξεπεράσεις τις 100, εν ώ έν το-
ν ο εν διαφέρον  έχ ει εκδηλωθ-
εί για τη διοργάν ωση
αν τίστοιχ ου προγράμματος
και σε δημοτικά σχ ολεία». 

Επιπλέον , σημείωσε πως
«το αρμόδιο Υπουργείο πρέ-
πει ν α εν σωματώσει διαδρα-
στικές ερωτήσεις-v ideo κατά
την  θεωρητική εξέταση των
υποψηφίων  οδηγών  ώστε ν α
αποτρέπον ται φαιν όμεν α
έξωθεν  υποβοήθησης υποψ-
ηφίων  (με τη χ ρήση ψείρας,
μικροκαμερών  κ.α.) και το
εγχ ειρίδιο εξέτασης ν α γίν ει
απλό και καταν οητό, ν α
εστιάζει σε ζητήματα που
ελέγχ ουν  την  ικαν ότητα
οδήγησης - συμπεριφοράς και
γν ώσης του ΚΟΚ και ν α
εκδίδεται σε αρκετές
γλώσσες».

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα οδικής
ασφάλειας της Περιφέρειας σε σχολεία

της Αττικής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Δεκάδες νέα αιτήματα από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για επέκταση της δράσης 
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Π
ραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη σχολική
επίσκεψη στο νέο παράρτημα της Αισχυλείου
Βιβλιοθήκης στη Μαγούλα από το 1ο Δ.Σ.

Μαγούλας.
Τα παιδιά επισκέφθηκαν τον χώρο της βιβλιοθήκης

στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας. Αφού εξοικειώθη-
καν με τον χώρο με τη βοήθεια του προσωπικού της βιβ-
λιοθήκης, επέλεξαν το καθένα από ένα βιβλίο, το επεξε-
ργάστηκαν και διάβασαν στους συμμαθητές τους το από-
σπασμα που τους έκανε εντύπωση. Έπειτα, η διδασκαλία
συνεχίστηκε στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Ως ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ συγχαίρουμε τους εκπαιδευτι-
κούς του 1ου Δ.Σ. Μαγούλας για την πρωτοβουλία τους
και ευελπιστούμε να έχουμε κοντά μας ακόμα περισσότε-
ρες τάξεις, ώστε η βιβλιοθήκη μας να γίνει ζωντανό κομ-
μάτι των γραμμάτων και του πολιτισμού και κυρίως της
ζωής των παιδιών της πόλης μας.

Επίσκεψη του 1ου Δ.Σ. Μαγούλας στη Βιβλιοθήκη Μαγούλας

O Όμιλος Motor Oil και οι Γιατροί του Κόσμου, ενώνουν
τις δυνάμεις τους και μοιράζουν χαμόγελα,
υλοποιώντας το πρόγραμμα προληπτικής

οδοντιατρικής φροντίδας «Smile Project». 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιατρικές επισκέψεις σε περιοχές
ανά την Ελλάδα καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης σε
συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς φορείς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης και η ενημέρωση
σχετικά με την οδοντιατρική υγιεινή και την προληπτική
φροντίδα στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος Motor Oil ενώ, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα γίνονται
συντονισμένες παραπομπές και κατάλληλη παρακολούθηση
στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου το πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Περάματος, στο 2ο ΚΑΠΗ
Περάματος και το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
στον Δήμο Ασπροπύργου, στην κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου.   

O Όμιλος Motor Oil και οι Γιατροί του Κόσμου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζουν χαμόγελα,
υλοποιώντας το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας «Smile Project».

-   4 και 5 Φεβρουαρίου στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου 
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Επιστολή προς τον Δήμαρχο 
Χαϊδαρίου απο 7 δημοτικούς

συμβούλους για την απόφαση του ΣτΕ

Μετά την  τελεσίδικη κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ, για την  αν τι-
συν ταγματικότητα των  ν . 4623/2019 και 4625/2019 , 7 δημοτικοί
σύμβουλοι απέστειλαν  προς τον  Δήμαρχο Χαϊδαρίου  Ευάγγελο
Ντην ιακό, επιστολή με θέμα :"Αποκατάσταση της αν τιπροσωπευ-
τικότητας και της ν ομιμότητας ως προς τη λήψη αποφάσεων  στο Δημο-
τικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, σε ζητήματα της πόλης μας".

Α
ν ατροπή έρχ εται
στους λογαρια-
σμούς ρεύματος

των  ν οικοκυριών  και των
επιχ ειρήσεων  για τον
μήν α Φεβρουάριο.

Οι πάροχ οι αν αμέν εται
ν α μετακυλίσουν  τις
μειώσεις των  τιμών  του
φυσικού αερίου TTF  στην
ελλην ική αγορά. Το απο-
τέλεσμα θα είν αι, σύμφω-
ν α με εκτιμήσεις στε-
λεχ ών  επιχ ειρήσεων , οι
αν ταγων ιστικές χ ρεώσεις
που θα αν ακοιν ώσουν
στις 20 Ιαν ουαρίου ν α
είν αι χ αμηλότερες ακόμη
και κατά 50% σε σχ έση
με εκείν ες του τρέχ ον τος
μήν α.

Τιμοκατάλογοι

Η ον ομαστική τιμή που
θα δώσουν  οι προμηθευ-
τές εκτιμάται ότι μπορεί
ν α διαμορφωθεί ακόμη και
στα επίπεδα των  0,20 με
0,22 ευρώ/kWh, όταν  για
τον  Ιαν ουάριο το εύρος
ήταν  από τα 0,35 έως τα 

0,49 ευρώ/kWh.
Αν  επιβεβαιωθούν

αυτές οι προβλέψεις τότε
οι επιδοτήσεις που θα
αν ακοιν ώσει το υπουρ-
γείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας θα οδηγήσουν
τις τελικές τιμές ρεύματος
σε επίπεδα του καλοκαιρ-
ιού του 2021.

Ο τρόπος τιμολόγ-
ησης

Οι μεγάλες μειώσεις του
TTF δεν  πέρασαν  στην
λιαν ική της ελλην ικής αγο-
ράς ηλεκτρικής εν έργειας.

Κι αυτό επειδή οι πωλ-
ητές του φυσικού αερίου
προς τους ηλεκτροπαρα-
γωγούς τιμολογούν  με
βάση τις τιμές του προη-
γούμεν ου μήν α. Τον
Φεβρουάριο οι εταιρείες
ρεύματος θα εν σω-
ματώσουν  πια τις μειώσεις
και τότε θα περάσει το
όφελος στην  καταν άλωση
από τη μεγάλη βουτιά του
φυσικού αερίου.

Το TTF από τις 15 

Δεκεμβρίου οπότε και 
ήταν  στα 135

ευρώ/MWh έχ ει βουτήξει
πάν ω από 50% στα
επίπεδα των  63
ευρώ/MWh.

Εξάρτηση

Η ηλεκτροπαραγωγή
στην  Ελλάδα είν αι σε
μεγάλο βαθμό εξαρτημέν η
από το φυσικό αέριο.

Το ορυκτό καύσιμο
αν τιστοιχ εί στο περίπου
40% του εν εργειακού
μίγματος που χ ρησιμοποι-
είται για την  παραγωγή
ρεύματος.

Συν επώς οι όποιες
μεταβολές στο αέριο και
ιδίως όταν  αυξάν εται το
κόστος του επηρεάζουν
σημαν τικά τις χ ρεώσεις.

Επιπλέον , οι ΑΠΕ που
είν αι φθην ότερες δεν
μπορούν  ν α αν τιστρέ-
ψουν  θεαματικά το
κόστος του ρεύματος όσο
το φυσικό αέριο δεσπόζει
στην  ηλεκτροπαραγωγή.

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  ρρεεύύμμααττοοςς::  
ΤΤιιμμέέςς  έέκκππλληηξξηη  αανναακκοοιιννώώννοουυνν  οοιι

ππάάρροοχχοοιι  γγιιαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο
Στις 20 Ιανουαρίου δημοσιοποιούνται οι

ανταγωνιστικές χρεώσεις
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Ο
δήμος Ιλίου εν ημερών ει ότι
Τετάρτη και Πέμπτη 18 και 19
Ιαν ουαρίου και  ώρες 09:00 έως

13:00, θα γίν ει διαν ομή τροφίμων  στο
πλαίσιο του προγράμματος TEBA.

Η διαν ομή θα πραγματοποιηθεί στο
Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του δήμου
(Αίαν τος 59) και ωφελούμεν οι του προ-
γράμματος είν αι οι δικαιούχ οι του Κοι-
ν ων ικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) που έχ ουν  δηλώσει ότι επιθ-
υμούν  ν α συμμετέχ ουν  και στο Πρόγρ-
αμμα ΤΕΒΑ, οι οποίοι για την  παραλαβή
των  προϊόν των  θα πρέπει ν α έχ ουν
μαζί τους την  Αστυν ομική Ταυτότητα,
τον   A.M.K.A. και καρότσι μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμεν ος
αδυν ατεί ν α προσέλθει την  ημέρα δια-
ν ομής, τα τρόφιμα μπορεί ν α παραλάβει
μέλος της οικογέν ειάς του, προσ-

κομίζον τας έγγραφα στα οποία φαίν εται
ο ΑΜΚΑ και τα στοιχ εία ταυτότητας του
ιδίου και του ωφελούμεν ου. Σε διαφορε-
τική περίπτωση (άλλο συγγεν ικό ή
φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότ-
ηση με το γν ήσιο της υπογραφής του
ωφελούμεν ου.

Προς αποφυγή συν ωστισμού, οι δικαι-
ούχ οι θα πρέπει ν α προσέρχ ον ται
κατά την  αν αγραφόμεν η ώρα στο γρα-
πτό μήν υμα που τους έχ ει αποσταλεί
στον  αριθμό κιν ητού τηλεφών ου, τον
οποίο έχ ουν  δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απε-
υθύν ον ται στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία
και συγκεκριμέν α στην  κυρία Ευτυχ ία
Ξαν θουδάκη, τηλ. 213 2030010, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 –
14:00.

Σ
ε κατάσταση συν αγερμού βρίσκον ται τα
ν οσοκομεία της χ ώρας λόγω της τριδημίας
κορον οϊού, γρίπης και RSV και εν ώ

παρουσιάζον ται προβλήματα στις παιδιατρικές κλιν ικές
και ελλείψεις σε ΜΕΘ και εξειδικευμέν ο προσωπικό.

«Είν αι αν άγκη η Μον άδα Αυξημέν ης Φρον τίδας ν α
συμπληρών εται με Μον άδα Εν τατικής Θεραπείας
παίδων  και εμείς επί 20 χ ρόν ια προσπαθούμε ν α το
πετύχ ουμε στην  Παιδιατρική Κλιν ική του
Παν επιστημίου Θεσσαλίας», δήλωσε στην  ΕΡΤ ο
λοιμωξιολόγος Γιώργος Συρογιαν ν όπουλος, ομότιμος
καθηγητής Παιδιατρικής στο Παν επιστήμιο Θεσσαλίας.

Μιλών τας για τις εν έργειες που έχ ουν  γίν ει για ν α
βελτιωθούν  συν θήκες ν οσηλείας των  παιδιών  στο
ν οσοκομείο όπου εργάζεται τόν ισε ότι χ άρη σε
χ ορηγία 1 εκατ. ευρώ, προχ ωρούν  τα σχ έδια για τη
λειτουργία, το δεύτερο εξάμην ο του 2023, της ΜΕΘ
Παίδων .

Διαφεύγει της αν οσίας η μετάλλαξη «Κράκεν »; Νέος
συν αγερμός από Λουκίδη

Σε κατάσταση συν αγερμού βρίσκον ται οι
υγειον ομικές Αρχ ές για τη μετάλλαξη «Κράκεν » του
κορον οϊού, καθώς ν έα στοιχ εία για την  υποπαραλλαγή
της Όμικρον  φτάν ουν  στα χ έρια των  ειδικών  τόσο για
τη μεταδοτικότητα όσο και τη δυν ατότητά της ν α
διαφεύγει της αν οσίας.

Όπως εξήγησε ο πν ευμον ολόγος Στέλιος Λουκίδης η
«Κράκεν » φαίν εται ότι διαφεύγει της φυσικής αν οσίας
εν ώ εστίασε και στις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχ ουν
στα φάρμακα. «Η μετάλλαξη Κράκεν  φαίν εται ν α
επικρατεί στην  Αμερική και όχ ι τόσο στην  Ευρώπη,
στην  οποία υπάρχ ουν  ελάχ ιστα περιστατικά
τεκμηριωμέν α» είπε μιλών τας στο Mega.

«Υπάρχ ουν  δύο
εργασίες που
δείχ ν ουν  σε
ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ό
επίπεδο, δεν  πρέπει
ν α το βάλουμε σε
κλιν ικό επίπεδο, ότι
διαφεύγει της φυσικής
αν οσίας και ν α μην
έχ ει μεγάλη
προστασία από τα
εμβόλια, με μία μικρή
υποσημείωση, ότι
έχ εις μεγαλύτερη
άμυν α εάν  έχ εις
κάν ει την
επ ικ αιροπ οιημέν η
(δόση) 4 και 5»
σημείωσε ο
καθηγητής.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως βάσει των  στοιχ είων  η ν έα
μετάλλαξη του κορον οϊού δεν  έχ ει το κλιν ικό
αποτύπωμα που θα έβαζε κάποιον  σε αν ησυχ ία και
δείχ ν ει ν α έχ ει μία συμπεριφορά αν άλογη της
«Όμικρον ».

«Αυτό που έχ ει μπερδέψει περισσότερο και πρέπει
ν α είμαστε ρεαλιστές και ν α το βλέπουμε είν αι ότι ο
κόσμος δεν  μπορεί ν α εμπιστευτεί τη συχ ν ότητα των
επαν αλαμβαν όμεν ων  δόσεων . Έχ ει μάθει ότι οι δόσεις
των  εμβολιασμών  είν αι ετήσιες. Όταν  βλέπει λοιπόν ,
ότι αυτό γίν εται αν ά 3-4 μήν ες, τον  αν ησυχ εί και τον
προβληματίζει» δήλωσε ο πν ευμον ολόγος Στέλιος
Λουκίδης.

Εστιάζον τας στην  έν τον η έξαρση που
παρουσιάζουν  οι ιώσεις ο Στέλιος Λουκίδης σημείωσε

πως δεν  

είν αι κάτι το περίεργο καθώς πάν τοτε αυτή την
περίοδο ο κόσμος αρρώσταιν ε, ωστόσο φέτος το
φαιν όμεν ο είν αι πιο έν τον ο γιατί οι ιοί μας βρήκαν
αν οσιακά απροετοίμαστους.

«Αυτό που πρέπει ν α καταλάβουμε όλοι είν αι πως
κάθε παραλλαγή που έρχ εται εξαρτάται ποιον  βρίσκει
και πώς τον  βρίσκει. Υπάρχ ει φυσική αν οσία στο
περιβάλλον ; Υπάρχ ει τεχ ν ητή;» αν έφερε.

Ο πν ευμον ολόγος επεσήμαν ε πως πρέπει ν α
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη λήψη αν τιβιοτικών
και ν α μην  γίν εται αλόγιστη χ ρήση τους, και

Σε συναγερμό τα νοσοκομεία για την τριδημία: Γιατί οι λοιμώξεις
χτυπούν σφοδρά τα παιδιά - Σχεδόν πλήρεις οι ΜΕΘ της χώρας

Δήμος Ιλίου: Διανομή τροφίμων για τους
δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ



10 -θριάσιο Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 

Elite League: Ο
Πανελευσινιακός
86-72 τον ΟΦΗ

Ο Παν ελευσιν ιακός για την  13η
αγων ιστική της Elite League Β’
Εθν ικής στο παιχ ν ίδι που έγιν ε
στο απόγευμα της Κυριακής στο
Τάκης Βογιατζής επικράτησε του
ΟΦΗ 86-72.

Παν ελευσιν ιακός – ΟΦΗ 86-72
Διαιτητές : Παν τελίδης-Λιόν ας-

Λιαρομμάτης
Δεκάλεπτα : 32-17, 52-33, 68-54,

86-72

Π α ν ε λ ε υ σ ι ν ι α κ ό ς
ΑΟΚ(Βούλγαρης) : Νίκου,
Μπουρίτης, Καρακατσάν ης 2,
Ντακούλιας 18 (4), Καράμπελας 3
(1), Κρασάκης, Σταμέλος 8 (2),
Λεκκάκης, Παπαφλωράτος 15 (2),
Ρεκουν ιώτης 19, Μακρής 13 (1),
Δεν δριν ός 8 (1).

ΟΦΗ (Ράλλης) : Λιαν ός 21 (1),
Μποχ ωρίδης 5 (1), Κοτρώτσιος 1,
Τσερκιτζόγλου, Πέτρου,
Πρωτογεράκης 6, Σταμπουλής 20,
Πάλλης 7, Αν αστασάκης 5 (1),
Θεοδωρίδης 7 (2).

Η Βαθμολογία (σε 13 αγών ες) :

1.Παν ιών ιος 26 (13-0)

2.Παν ελευσιν ιακός 23 (10-3)
3.Παλαιό Φάληρο 22 (9-4)
4.Πρωτέας Βούλας 21 (9-3)
5.Αιγάλεω 20 (7-6)
6.ΑΕΝ Κηφισιάς 20 (7-6)
7.Έσπερος Καλλιθέας 18 (5-8)
8.ΟΦΗ 18 (5-8)
9.Διαγόρας Ρόδου 18 (5-8)
10.Δούκας 16 (4-8)
11.Πεύκη 16 (3-10)
12.ΑΟΚ Χαν ιά 13 (0-13)

*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες
συμμετέχ ουν  στα πλέι οφς αν όδου
με τη ν ικήτρια ν α αν έρχ εται στην
Α2 Αν δρών

**Οι ομάδες από τις θέσεις 7-10
συμμετέχ ουν  στα πλέι άουτ, με τις
δυο ηττημέν ες ν α υποβιβάζον ται

στην  Γ’ Εθν ική

*** Οι δύο τελευταίες ομάδες
υποβιβάζον ται κατευθείαν  στην  Γ’
Εθν ική

Η επόμεν η αγων ιστική (14η,
21/1)

Έσπερος Καλλιθέας-Πεύκη
Πρωτέας Βούλας-Παλαιό Φάληρο
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Δούκας
ΟΦΗ-Αιγάλεω
ΑΟΚ Χαν ιά-Παν ελευσιν ιακός
Παν ιών ιος-Διαγόρας Ρόδου

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πανελευσινιακός ανακοίνωσε τον
Αρλίντ Καλάια

Η διοίκηση του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο. βρίσκεται στην
ευχ άριστη θέση ν α
αν ακοιν ώσει την  έν α-
ρξη της συν εργασίας
της με τον  27χ ρον ος
Αλβαν ό κεν τρικός
χ αφ ARLIND KALAJA
(Αρλίν τ Καλάια,)θα
συν εχ ίσει την  καριέρα
του στην  ομάδα μας
βοηθών τας την  ν α
πετύχ ει τους υψηλούς
στόχ ους της.
Έχ ει αγων ισθεί μεταξύ
άλλων  στις ομάδες:
Blazznia, KS Kastrioti,

FK Kukesi, KF Teuta εν ώ τελευταίος σταθμός στη
καριέρα του ήταν  η ομάδα Ljungskille(Σουηδία).
Arlind καλωσόρισες στην  οικογέν εια του Παν ελευσι-
ν ιακού!
Σου ευχ όμαστε υγεία, δύν αμη και πολλές επιτυχ ίες!

Στην  φωτό ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής με τον  προ-
πον ητή της ομάδας των  σταχ υοφόρων  Γιάν ν η Μάγγο.

ΕΣΚΑΝΑ: Οι γυναίκες του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού 
64-55
Νίκη για τις Γυν αίκες του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακού στον
εν τός έδρας αγών α τους απέν αν τι στην  ομάδα της
Δάφν ης Αγίου Δημητρίου, κλείν ον τας έτσι ν ικηφόρα
έν α όμορφο απόγευμα Κυριακής.
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ-Α.Ο. Δάφν η Αγίου Δημητρίου
64 – 55
Δεκάλεπτα: 23-11, 36-31, 49-40, 64-55
Διαιτητές: Πέππας Δ. – Πέππας Αγγ.
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης): Τσίρμπα 9(1),
Οικον όμου, Γρύλλια 9, Τσιούν η 5(1), Πολυζώτη 14,
Κον τού 4, Ιακώβου 10, Μπρίγκια 4, Ζήκα 9.

Δάφν η Αγίου Δημητρίου (Καρπέτας): Τζοβάρα 5, Γιαν
ν ιώδη 4, Γουρουν ά 2, Μελαχ ροιν ούδη 12, Σιδέρη 2,

Σπάη 8 (2), Αργυρίου 4, Δίμτσα 6(2), Παπακωστο-
πούλου 6, Παπαγεωργίου 6(1).

Τσίμπησε βαθμό στην 
Χαλκίδα ο Βύζας Μεγάρων
Ο Βύζας Μεγάρων  για την  9η αγων ιστική του τρίτου
ομίλου της ΓΈθν ικής πήρε πολύτιμο βαθμό στην
Χαλκίδα από τον  ΑΟΧ 1-1(ημίχρον ο 1-0).

ΓΚΟΛ: 12′ Κ. Μπαλωμέν ος-52′ Μουσκάι.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Θώμογλου (Αθην ών ). Βοηθοί:
Πέτρος Ρούσσος (Αθην ών )-Γιώργος Παπαηλίας (Αθη-
ν ών ).Παρατηρητής διαιτησίας Βασιλική
Γκουσώρη(Φωκίδας).

ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ (προπον ητής Πέτρος Ζουρούδης): Σιδε-
ράκης, Λεσάι (58′ Κυριακού), Κ. Μπαλωμέν ος, Μαγ-
γίν ας, Ζαμάν ης, Δεληγιάν ν ης, Α. Μπαλωμέν ος,
Ogenerobu, Βελής (83′ Αν αγν ώστου), Αλεξαν δρής
(70′ Κατσαρής), Γκιόκας (83′ Ακελάουα).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (προπον ητής Δημήτρης
Καλύκας): Χαλκίδης, Μύρκος, Μουσκάι, Σαχ όλι (65′
Ζέρβας), Καραγιάν ν ης (83′ Χατζημελετιάδης), Κων -
σταν τίν ου, Τοπτίδης, Μπουν τόπουλος, Ντούν ης,
Φλέγγας, Α. Φυσαράκης.

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου συν εχ ίζον τας
τον  φρεν ήρη καλπασμό του επικράτησε στην  Γκορυ-
τσά του Κριού κάν ον τας το 11Χ11 σε ισάριθμους
αγών ες.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι: Γκαβζίδης 74′με πέν αλτι σε (αν ατροπή
του Κουσίδη). Και ο Αθαν ασιάδης 89'.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί:Καραγιάν ν ης -Μαν ούρας
Ν.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Μαβίδης, Παπαδόπουλος Ν.(84′ Που-
λικίδης), Φραγκόπουλος, Πετσίτης, Κομιώτης, Κουρ-
ούμα, Τσουτσάν ης(84′ Παπαδόπουλος Π.), Πουρου-
ζίδης Ν.(46′ Βασιλειάδης), Πουρουζίδης Δ.(46′ Κου-
σίδης), Γκαβζίδης, Αθαν ασιάδης.
ΚΡΙΟΣ: Κατσούλας, Μαζμαν ίδης(79′ Στυλιαν όπουλος),
Κουσιορής, Καραπαν αγιώτης, Ράγγος, Παν τελής,
Λακάι(79′ Μαριν άκης), Κάσσος(26′ Σφακιαν άκης), Μεϊ-
μαρίδης, Τόλας, Ζούτα(56′ Μίχ α).
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Καταιγιστική η Ενωση 
Πανασπροπυργιακού

Mε το αστρονομικό σκόρ 8-0 η
Ενωση Πανασπροπυργιακου-Δόξας
συνέτριψε στο δημοτικό στάδιο για
την 11η αγωνιστική τον Ακράτητο
Ανω Λιοσίων με 8-0 και εξακολουθεί
να κυνηγάει τον Απόλλωνα Ποντίων.

ΤΑ ΓΚΟΛ:
Τα τέρματα της ομάδας του Κυριά-

κου Μίχα σημείωσαν τρία ο Σερέ-
πας(32′ πέναλτι- ανατροπή Τσαγιάν-
νη, 42′, 82′) και από ένα οι Νικολό-
πουλος(7′),  Νέρες(52′), Κατίδης(57′),
Μακρίδης(70′) και Τσαγιάννης(75′).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 77′
αποβλήθηκαν οι Κουκούλης και Ντα-
φόπουλος που συνεπλάκησαν.

Ακόμα οι νικητές είχαν και τρία
δοκάρια, δύο με τον Σερέπα( 6′, 65′ )
και ένα με τον Μακρίδη(62′- εκτέλεση
φάουλ).

Διαιτήτευσε ο
Χρ ό νη ς . Β ο η θο ί :Δεμ ερ τζή ς -Στα -
μούλης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Ανδριόλας, Τσα-
γιάννης, Πίνης, Νικολόπουλος,
Θεοδώρου, Αποστόλου, Τούσης,
Κατίδης, Σερέπας, Μακρίδης, Νέρες.

Tα αποτελέσματα και η βαθμολογία στην Α΄και Β΄
κατηγορία στην Δυτική Αττική
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η αγων ιστική)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 8-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
3-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
1-1
ΡΕΠΟ Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 33
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 31
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 18
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 18
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ 16

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 14
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 13
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 13
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 12
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 11
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 11
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 9
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
– Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
Ρεπό: ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(9η αγων ιστική)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.1-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΒΥΖΑΣ Β’ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 19
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 15
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 13
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 7
ΒΥΖΑΣ Β 7
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(11η Αγων ιστική)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΒΥΖΑΣ Β
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Υ.Γ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ,ΑΠΣ
Ο ΛΕΩΝ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό G: ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ(ΕΝΩΣΗ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ)

OO  AAσσττέέρρααςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  ααππέέδδρραασσεε  ααππόό  ττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

Ο

Αστέρας Μαγούλας για την  11η αγων ιστική επικράτησε εκτός έδρας(Μάν δρα-
Φράγκειο) του ΠΑΟΚ με 3-0 και διασκέδασε την  ήττα από τον  Ασπρόπυργο την
περασμέν η αγων ιστική.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Οικον ομόπουλος Χ. 2, Μυρσιν ιάς. Δοκάρι για τον  Αστέρα
είχ ε ο Λάσκος.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.Βοηθοί: Πλάκας Χ, -Θωμόπουλος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Παλαιστής, Μουστάκα, Δούκας Δ., Τσετσάι, Τσιριγώτης,
Βάσης(58′ Τυρλής), Μήν ος(70′ Παπακων σταν τίν ου), Ρέτσα(70′ Σιδηρόπουλος),
Σωπιάδης, Βαλλιάν ος(60′ Ντότσι), Κακαράν τζας(60′ Ντόκα).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Ποραν ίδης, Τσουμάν ης, Φυσαράκης(86′ Οικον ομόπουλος Η.), Λογοθέτης
Φ.(75′ Μυρσιν ιάς), Μπάλλα, Τσιαν άκας, Λογοθέτης Α., Οικον ομόπουλος Χ.,
Τεπέτωβ, Λάσκος(9′ Γκελάι, 75′ Χιον ίδης Ι.), Γουβαλάρης(86′ Χιον ίδης Χ.).
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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 βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

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

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

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

4488
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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

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

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

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

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

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

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

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

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

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
Κτηματογράφησης
και Πρότασης 
Τροποποίησης
Πολεοδομικής 

Μελέτης για την 
Παραρεμάτια περ-

ιοχή 5ης Π.Ε. Νέας
Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας

Μάκρης του Δήμου
Μαραθώνος.

ΘΕΜΑ: Αν άρτηση των
Κτηματογραφικών  Διαγρ-
αμμάτων , Κτηματολο-
γικών  Πιν άκων  και της
Πρότασης Τροποποίησης
Πολεοδομικής Μελέτης
για την  «Κτηματογράφη-
ση – Τροποποίηση Πολε-
οδομικής Μελέτης –
Συμπληρωματική Πράξη
Εφαρμογής Παραρεμάτιας
περιοχ ής 5ης Π.Ε. Νέας
Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας
Μάκρης του Δήμου Μαρ-
αθών ος.

Τα σχ ετικά διαγράμμα-
τα, τεύχ η και

πίν ακες της εν  λόγω περ-
ιοχ ής θα αν αρτηθούν  στο
Δ η μ ο τ ι κ ό
Κατάστημα Νέας Μάκρ-
ης (Δ/ν ση: Λεωφ. Μαρ-
αθών ος 104, 19005, Νέα
Μάκρη), καθώς και στην
ιστοσελίδα του
Δήμου www.marathon.gr
από τις 9 Ιαν ουαρίου
2023 έως και τις 15 Φεβρ-
ουαρίου 2023.

Καλούν ται οι εν διαφερ-
όμεν οι ιδιοκτήτες ν α προ-
σέλθουν  εν τός (23) εργά-
σιμων  ημερών ,
από την  Δευτέρα
9/1/2023 ως και την
Τετάρτη 15/2/2023 κατά
τις ώρες 9.00-13.00 (εκτός
Παρασκευής), ν α λάβουν
γν ώση των  παραπάν ω
στοιχ είων , ν α υποβάλ-
λουν  δηλώσεις ιδιοκ-
τησίας μαζί με τα απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά καθ
ώς και τυχ όν  εν στά-
σεις ή παρατηρήσεις επί
αυτών , εν τός του προα-
ν αφερόμεν ου χ ρον ικού
διαστήματος.

Οι δηλώσεις και οι
τυχ όν  εν στάσεις θα υπο-
βάλλον ται ή ταχ υδρομι-
κά με συστημέν η επιστο-
λή ή με φυσική παρου-
σία στο πρωτόκολλο του
Δήμου κατόπιν  ελέγχ ου
πληρότητας από τον
Αν τιδήμαρχ ο Πολεοδο-
μικών  Θεμάτων  κ.
Δημήτρη Μακρή.

Οι εν διαφερόμεν οι
ιδιοκτήτες θα μπορούν
ν α απευθύν ον ται
στον  υπεύθυν ο Αν τιδή-
μαρχ ο πολεοδομικών
θεμάτων  Δημήτρη Μακρή
στα τηλέφων α 22943-
20571 (γραφείο 3 στο ισό-
γειο του Δημοτικού Κατα-
στήματος Νέας Μάκρης)
και 6977260738, όπως
επίσης και στον  Δημοτικό
υπάλληλο Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  Χρύσαν θο
Τσιάμη στο τηλέφω-
ν ο 22943 -
20528 (1ος όροφος Δημο-
τικού Καταστήματος Νέας
Μάκρης).
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