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στα δημοτικά συμβούλια των δήμων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4552 Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΕΣΚΑΝΑ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ: 
Ήττα η Ένωση Νέας 
Περάμου Μεγάρων

ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ:
Η ακαδημία Ελευσίνας
άλωσε την Γλυφάδα

σσεελλ..  1100--1111

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1 
Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Ασπροπύργου ο Καθηγητής
Αισθητικής στο IESA στο Παρίσι,

Δημοσθένης Δαββέτας

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  99σσεελλ..  55

Δ. ΦΥΛΗΣ
Δωρεάν συνταγογράφηση για τα
μέλη των ΚΑΠΗ με ενέργειες της

Ελένης Λιάκου
σσεελλ..  88

σσεελλ..  33--44σσεελλ..  33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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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
Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, 

Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα 
Μάρκου Ευγεν ικού, Αγίας Ευφρασίας, Οσίου Μακα-

ρίου του Αιγυπτίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1, 

2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7- 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, 

2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ

Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά Γεωργίου 23 &

Κορδελιού, Αχαρνές - Άγιος Διονύσιος, 2102476847

Χειροπέδες σε δυο άτομα μετά από δραματική
καταδίωξη που ξεκίν ησε από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και
για ν α καταλήξει στην  Αφαία, πέρασαν  άν δρες της Άμε-
σης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια της τρελής κούρσας των  δυο κακο-
ποιών  που επέβαιν α σε έν α ασημί Opel, έθεσαν  σε
κίν δυν ο την  ζωή πεζών  αλλά και οδηγών  οι οποίοι
κιν ούν ταν  στην  περιοχ ή. Όλα ξεκίν ησαν  στις 21:οο
το βράδυ της Δευτέρας όταν  πλήρωμα της Γ’ αλλαγής
της Άμεσης Δράσης, εν τόπισε το όχ ημα και προσπά-
θησαν  ν α το ελέγξουν .

Ο οδηγός τότε, αν έπτυξε ταχ ύτητα, περν ών τας μάλι-
στα με κόκκιν ο το φαν άρι στην  συμβολή της Λεωφόρ-
ου Αθην ών  με το Παλατάκι. Άμεσα ζητήθηκαν
εν ισχ ύσεις με τους αστυν ομικούς ν α ακιν ητοποιούν  το
όχ ημα των  υπόπτων  στην  συμβολή της Λεωφόρου
Αθην ών  με την  Αφαίας.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχ ου, οι αστυν ομικοί εν τό-
πισαν  μέσα στο όχ ημα, όπως φαίν εται στις αποκλει-
στικές φωτογραφίες του L&O:

μια κυλιν δρική συσκευασία με κάν ν αβη βάρους 3
κιλών  και 795 γραμμαρίων ,

τρία κουτιά με συν ολικά 150 αβολίδωτα φυσίγγια των
9mm πυροβόλου όπλου κρότου Ozkursan.

έν α αν αδιπλούμεν ο μαχ αίρι-δρεπάν ι με ξύλιν η λαβή
συν ολικού μήκους 21,5 εκατοστών , με μήκος λάμας 9
εκατοστά,

μία θήκη όπλου, έν α αν αδιπλούμεν ο μαχ αίρι σουγιάς
συν ολικού μήκους 16,5 εκατοστών  με μήκος λάμας 7,5
εκατοστών  και

έν α ακόμη μαχ αίρι με ξύλιν η λαβή συν ολικού μήκους
16.5 με μήκος λάμας 7,5 εκατοστών .

Χαϊδάρι: Καταδίωξη και σύλληψη 
2 κακοποιών στο Παλατάκι

Σ
ε χ ώρους του Λιμέν α Ελευ-
σίν ας, κατά μήκος του
παράκτιου μετώπου της

πόλης, θα φιλοξεν ηθεί η κεν τρική
εκδήλωση της επίσημης τελετής έν α-
ρξης της “2023 Ελευσίς-Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, στις 4
Φεβρουαρίου 2023.

Ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ υλοποίησε έγκαιρα, με
πρόγραμμα και συν έπεια, τεχ ν ικά
έργα αν άπλασης, σε σημεία αρμοδι-
ότητάς του, με αποτέλεσμα το παρ-
αλιακό μέτωπο της Ελευσίν ας ν α
αποτελεί σήμερα σημείο-αν αφοράς
για την  διεξαγωγή των  πολιτιστικών
δράσεων . 

Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ παραχ ωρεί
δωρεάν , για τις αν άγκες φιλοξεν ίας
των  εορτασμών  της “2023 Ελευσίς-
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης”, αν ακαιν ισμέν ους χ ώρο-
υς και κτιριακές υποδομές του, που επισκευάστηκαν
στο πλαίσιο του εκσυγχ ρον ισμού των  λιμεν ικών  υπηρ-
εσιών  του.

Ακόμη ο Ο.Λ.Ε.  ΑΕ παραχώρησε δωρεάν στον
Δήμο Ελευσίνας

το κτήριο πρώην “Αναψυκτήριο”, το οποίο
βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιούχα σημεία
στην παραλία της Ελευσίνας,

τον ανακαινισμένο πέτρινο οικίσκο στην παρ-
αλία του Φονιά.

Όπως αν αφέρει ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ κ. Απόστολος Καμαριν άκης 

“Ο Λιμέν ας Ελευσίν ας είν αι έν α λιμάν ι αν οιχ τό στον
Πολιτισμό, που συν δυάζει τον  εμπορικό του χ αρακ-

τήρα με τα πολιτιστικά δρώμεν α για την  αν ακήρυξη της
πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 

Από την  πρώτη στιγμή, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, ως φορέας
διαχ είρισης του Λιμέν α Ελευσίν ας, υπέγραψε Μν ημόν ιο
Συν εργασίας με την  “2023 Ελευσίς-Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης” παρέχ ον τας την  υποστήριξη
του. Έγκαιρα υλοποιήσαμε τεχ ν ικά έργα για την  αν ά-
δειξη της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν α και των  κτιριακών
υποδομών  του Οργαν ισμού κατά μήκος του παραλια-
κού μετώπου. Έργα αν άπλασης υλοποιήθηκαν  ακόμη
και σε εκτάσεις, οι οποίες δεν  χ ρησιμοποιούν ται
πλέον  για λιμεν ικές εργασίες και στην  συν έχ εια
αποδόθηκαν  στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση, ικαν ο-
ποιών τας έν α πάγιο αίτημα της πόλης.

Λιμένας Ελευσίνας: 

Ένα εμπορικό λιμάνι 
ανοιχτό στον Πολιτισμό 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Τ
ο υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετική
παρέμβαση και Τροπολογία που κατέθεσε
στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, «θεραπεύει» τις
αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων Θεοδωρι-
κάκου (ν. 4623/2029 και ν. 4625/2019) για την
κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ και συμμορφώνεται
στην απόφαση υπ. αρ.2377/2022 της Ολομέλει-
ας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Βασικός πυρήνας της τροπολογίας αποτελεί η
κατάργηση αρμοδιοτήτων από τις Οικονομικές
Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ,
που τους είχαν ανατεθεί με τους νόμους Θεοδωρ-
ικάκου και η εκ νέου μεταβίβαση  της μεγάλης
πλειοψηφίας αυτών στα δημοτικά και περιφερει-
ακά συμβούλια  στη βάση του γενικού τεκμηρίου
αρμοδιότητας.

Επίσης προσαρμόζεται η θητεία και ο χρόνος
εκλογής των μελών των οικονομικών επιτροπών
και των επιτροπών ποιότητας  ζωής των δήμων
και των περιφερειών.

Ειδικότερα η θητεία τους καθίσταται εκ νέου
ετήσια από διετής. Ωστόσο, λόγω του ότι η
θητεία τους λήγει εντός του έτους, με μεταβατική
ρύθμιση στην ίδια τροπολογία, η αλλαγή αυτή θα
ισχύσει για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές
της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, ήτοι
αυτές που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλο-
γές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο τρόπος συγκρότ-
ησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρ-
οπής Ποιότητας Ζωής παραμένει ο ίδιος.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εκ νέου
στα δημοτικά συμβούλια

Στην αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων
μεταβιβάζονται εκ νέου τα  εξής:

Η κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών,
απολογισμών και των ετήσιων προγραμμάτων
δράσης, καθώς και οι εκθέσεις πεπραγμένων των
νομικών προσώπων και  επιχειρήσεων του
οικείου ΟΤΑ.

Η απόφαση για την υποβολή αιτημάτων πρό-
σληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπε-
ριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών
συμβούλων, καθώς και των συμβασιούχων μίσθ-
ωσης έργου.

Η απόφαση για την έγκριση των όρων και τη
σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβά-
σεων και ένδικων μέσων, καθώς και για συμβά-
σεις του άρθρου 12 του ν.4412/2016.

Η απόφαση για τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφ-
ελών επιχειρήσεων από τον οικείο δήμο καθώς
και η έγκριση της απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για
είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τον οικείο
δήμο.

Η απόφαση για τη σύναψη χρηματοδοτικών
μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού
και οχημάτων του δήμου.

Η απόφαση για τον καθορισμό ή την αναπρο-
σαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς
των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων.

Η απόφαση για την ίδρυση ή συμμετοχή του
δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ή για την προσαρμογή των υφιστάμε-
νων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικ-
τύων των δήμων στις διατάξεις του άρθρο 2 του
ν. 4674/2020.

Η απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπου του
δήμου στις γενικές συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρ-
ειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών,

Η απόφαση για το σύνολο των αρμοδιοτήτων
του δήμου που έχουν ανατεθεί  με το ν.
4375/2016 και του άρθρο 14 παρ. 10 του
ν.4332/2015.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό
μέχρι 10.000 κατοίκους.

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη
προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινή-
των του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ του
Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνι-
κού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμε-
τοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου) του ΤΑΙΠΕΔ,
και της ΕΤΑΔ Α.Ε., προς τους δήμους και για τη
συμφωνία για το αντάλλαγμα και τους όρους της
σύμβασης παραχώρησης.

ΥΠΕΣ- Τροπολογία: Οι αρμοδιότητες
που μεταβιβάζονται εκ νέου 

στα δημοτικά συμβούλια των δήμων

Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή στο
ΕΠΑΛ Λουτρακίου

Π
εριστατικό βίας και μάλιστα άγριου ξυλοδαρμού,
σημειώθηκε στο ΕΠΑΛ Λουτρακίου με αποτέλεσμα στο
σοβαρό τραυματισμό ανήλικου μαθητή, ο οποίος

νοσηλεύεται στο ΚΑΤ και αύριο χειρουργείται στη γνάθο…
Ο 16χρονος μαθητής της Β’ λυκείου που φοιτά στο 2ο ΕΠΑΛ,

φέρει σοβαρά κατάγματα στην κάτω γνάθο και νοσηλεύεται
στο ΚΑΤ, από τις 16/1/2023 όταν σημειώθηκε και το περιστα-
τικό.

Συγκεκριμένα ένα ενήλικο άτομο εξωσχολικό, ηλικίας 22
ετών, έπιασε την κουβέντα με τον ανυποψίαστο 16χρονο
μαθητή, του απέσπασε την προσοχή και εν συνεχεία ένας
ανήλικος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ επιτέθηκε πισώπλατα με
μπουνιές και κλωτσιές, στον μαθητή του 2ου ΕΠΑΛ.

Το περιστατικό συνέβη εν ώρα διαλείμματος και ενώ ο
μαθητής, κατευθυνόταν από το 2ο ΕΠΑΛ στο 1ο, γιατί είχε μάθ-
ημα στα εργαστήρια.

Μετά την επίθεση, ο 16χρονος κείτονταν αιμόφυρτος
στο προαύλιο

.

Οι γονείς καταγγέλλουν την παντελή αδιαφορία των διδασ-
κόντων καθηγητών, οι οποίοι δεν  επέδειξαν την δέουσα προ-
σοχή, δεν περιέθαλψαν το παιδί, δεν του προσφέρθηκαν οι
πρώτες βοήθειες, δεν ενημέρωσαν τους γονείς, δεν το μετέφ-
εραν σε νοσοκομείο αλλά ούτε και τιμώρησαν τον άλλο μαθη-
τή για τον ξυλοδαρμό, ούτε ειδοποίησαν την αστυνομία για την
παρουσία ενός εξωσχολικού στο σχολείο τους.

Η μητέρα του 16χρονου, πληροφορήθηκε για το γεγονός από
το ίδιο το παιδί, τηλεφώνησε στο σχολείο να πληροφορηθεί τι
συμβαίνει και της απάντησαν να ξαναπάρει αργότερα….,
όπως καταγγέλλει.

Έσπευσε ο πατέρας του στο σχολείο, όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσε, είδε το παιδί αιμόφυρτο να πονά και το μετέφερε με το
αυτοκίνητό του, στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Οι γιατροί περιέθαλψαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες
στο μαθητή, αλλά μετά από διαγνωστικό και ακτινολογικό
έλεγχο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του παιδιού στο νοσο-
κομείο ΚΑΤ των Αθηνών.

Ο μαθητής αναμένεται σήμερα 19 Ιανουαρίου 2023, να χειρ-
ουργηθεί και να τοποθετηθούν λάμες στη γνάθο του για να απο-
κατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από τον ξυλοδαρμό.

Αιτία μια κοπέλα

Ο μαθητής που επιτέθηκε είχε σχέση με μια κοπέλα και
ζήλεψε όπως λένε οι γονείς επειδή ο 16χρονος ήταν φίλος της.

Τι λένε οι καθηγητές

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ δήλωσε στο Loutrakiblog.gr, ότι το
περιστατικό έγινε έξω από τον προαύλιο χώρο , πράγματι
σημειώθηκε το περιστατικό, ενημερώθηκαν όπως είπε οι
γονείς, οι οποίοι τους παρέλαβαν τα παιδιά τους από το σχο-
λείο και δεν θέλησε να προβεί σε άλλες δηλώσεις.

Η Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ δήλωσε στο Loutrakiblog.gr ότι
δεν γνωρίζει για το περιστατικό (!!) ούτε και μπορεί να κάνει
δηλώσεις, η οποία μας παρέπεμψε στον Διευθυντή της
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Επικοινωνήσαμε, αλλά ο Δ/ντής απουσίαζε λόγω ασθένει-
ας.

Απ΄ ότι μάθαμε η Δ/θμια, ενημερώθηκε μεν για το περι-
στατικό, όχι όμως για τη σοβαρότητά του!

Μηνύσεις

Οι γονείς του 16χροβου μαθητή απευθύνθηκαν στην
αστυνομία και κατατέθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Λιόσια,  18-01-2023 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ.:  1440
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγω-
νισμού κάτω των ορίων για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023»  
Α.Μ.: 20/2022, συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού
112.455,45€ μη συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ (6% & 24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά βάσει τιμής,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η
προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών καθαρι-
ότητας του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων για το
έτος 2023, σύμφωνα με ανάλογα
αιτήματα που υπέβαλαν οι υπηρ-
εσίες του Δήμου και η υπηρεσία
Καθαριότητας και τα Νομικά του

Πρόσωπα, σύμφωνα με την με
αριθμό  20/2022 μελέτη της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής. 
Θα γίνει προμήθεια ειδών, τα
οποία  ανάλογα με τον κωδικό
CPV, διαχωρίζονται σε τέσσερις
μεγάλες κατηγορίες:
Κατηγορία ειδών Α <<Χαρτικά
είδη>> με  CPV 33760000-5
Κατηγορία ειδών Β <<Απορρυ-
παντικά και σαπούνια>> με CPV
39831200-8
Κατηγορία ειδών Γ  <<Διάφορα
είδη ευπρεπισμού>> με CPV
39830000-9 και CPV 39222110-8
Κατηγορία ειδών Δ << Σάκοι απο-
ρριμμάτων>> με CPV 19640000
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
136.895,45€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ 6% και 24%
24.440,00€ (Προϋπολογισμός
χωρίς  ΦΠΑ 112.455,45€, ΦΠΑ
6% 849,77€, ΦΠΑ 24%
23.590,24€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται μέχρι εξάντλησης των προς
προμήθεια ειδών και μέχρι
31/12/2023 το αργότερο.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας δια-
κήρυξης και στην με αριθμό
20/2022 μελέτη της Δ/νσης Διοικ-
ητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φυλής. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει της τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των προμηθειών της
μελέτης.

Η καταληκτική ημερομηνία παρα-
λαβής των προσφορών είναι η
01/02/2023 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημό-

σιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προ-
μήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την
07/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμε-
νο της Διακήρυξης καταχωρήθη-
καν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της
σύμβασης της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκ-
τρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
181815 και αναρτήθηκαν στη Δια-
δικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθ-
εση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6
και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παρ-
αγράφου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο
χιλιάδων διακοσίων σαράντα
εννέα ευρώ και έντεκα λεπτά

(2.249,11 €). Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρα-
τείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η
δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανά-
δοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μάλιστα, ο Λιμέν ας Ελευσίν ας είν αι από τα πρώτα
λιμάν ια που ολοκλήρωσαν  τις σχ ετικές διαδικασίες για
την  απόδοση των  αποχ αρακτηρισμέν ων  εκτάσεων
της χ ερσαίας ζών ης λιμέν α στους Δήμους”. 

Σημειών εται ότι στα έργα του Οργαν ισμού εν τάσσε-
ται και η απομάκρυν ση όλων  των  ν αυαγίων  από τον
παλαιό λιμέν α του Φον ιά στην  Ελευσίν α, ώστε ν α δια-
σφαλίζεται η ελεύθερη ν αυσιπλοΐα, καθώς και η αν ά-
πτυξη της δράσης “Θαλάσσια Ιερά Οδός”, που θα
συν δέει δια θαλάσσης την  Ελευσίν α με τον  Πειραιά.
Παράλληλα, συν εχ ίζον ται οι διαδικασίες για την  απο-
μάκρυν ση και των  υπολοίπων  ν αυαγίων  από την  περ-
ιοχ ή αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Τα παραπάν ω έργα πραγματοποιήθηκαν , στο σύν ο-
λο τους, με δαπάν ες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Εκδήλωση στη μνήμη του

ήρωα Αντιπτεράρχου
Νικολάου Νέζη

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
πραγματοποιεί εκδήλωση τιμώντας τη μνήμη του
Αντιπτεράρχου Νικολάου Νέζη, την Κυριακή 22
Ιανουαρίου 2023, στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Ζερ-
βονικόλα (επί της οδού Στρατηγού Νικ. Ρόκα).

Ο "δικός μας" Επισμην αγός

Συμπληρώθηκαν  23 χ ρόν ια από την  απώλεια του
"δικού μας" Επισμην αγού...

Ήταν  17 Ιαν ουαρίου 2000 όταν  το πολεμικό αερ-
οσκάφος τύπου F-4 Phantom, απογειώθηκε από το
αεροδρόμιο της Αν δραβίδας με προορισμό εκείν ο της
Σκύρου προκειμέν ου ν α αν αλάβει αποστολή 48ωρης
επιφυλακής στο Αιγαίο. Κυβερν ήτης ήταν  ο
Σμην αγός Γκόλιας Ευστράτιος και συγκυβερν ήτης ο
Επισμην αγός Νικόλαος Νέζης.

Λίγο μετά την  απογείωση του το αεροσκάφος κατέ-
πεσε και συν ετρίβη στο όρος Ξηροβούν ι Βοιωτίας,
με αποτέλεσμα το θάν ατο των  δύο αν δρών .

Ο Νίκος Νέζης είχ ε γεν ν ηθεί στη Μάν δρα το 1970
και ήταν  δευτερότοκος γιος του Δημητρίου και της
Ξαν θής Νέζη.

Εκδήλωσε από πολύ μικρός την  αγάπη του για τα
αεροπλάν α. Όποτε άκουγε αεροπλάν ο ν α πετά,
σηκων όταν  όρθιος και το χ αιρετούσε με λαχ τάρα.
Παρακολούθησε τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σχ ολείου στη Μάν δρα, πριν  μετακομίσει με την
οικογέν ειά του στην  Ελευσίν α.

Το σπίτι του ήταν  κον τά στο Στρατιωτικό Αεροδρ-
όμιο και ακούγον τας καθημεριν ά τους κιν ητήρες τους
ν α βουίζουν , η επιθυμία του "θέριεψε".

"Θα γίν ω αεροπόρος ή τίποτα», έλεγε... Έκαν ε το
όν ειρό του πραγματικότητα, ως επιτυχ ών  στη Σχ ολή
Ικάρων  μέσω των  Παν ελλην ίων  Εξετάσεων  το 1990.

Η πρώτη κουβέν τα του όταν  έμαθε για την  επιτ-
υχ ία του ήταν : «Μάν α, τώρα είμαι ευτυχ ισμέν ος,
έκαν α αυτό που ποθούσα, δε με κρατάει τίποτα, οι
ουραν οί είν αι δικοί μας».

Οι δύο άν δρες έλαβαν  από την  Πολεμική Αεροπο-
ρία τιμής έν εκεν  το βαθμό του Αν τιπτεράρχ ου.

"Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών
κεναί".

Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τείχη
ούτε τα άδεια πλοία.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός
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Ευχές και χαμόγελα  στην κοπή της πίτας της Πολεοδομίας Φυλής

Σε ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα όπου κυριάρχησαν
οι ευχές και τα χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε σήμερα
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, η καθιερωμένη εκδήλωση για

την κοπή της βασιλόπιτας της Δ/νσης Πολεοδομίας του
Δήμου Φυλής. 
Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Δημάρχου Νίκος Χατζητρακόσιας
αφού ευχήθηκε υγεία στους εργαζόμενους της Πολεοδομίας
και τους μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού  τους ευχαρίστησε για την άρτια λειτουργία
της υπηρεσίας και τους παρότρυνε να συνεχίσουν να εργά-
ζονται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς καθώς “στόχος
όλων μας είναι να εξυπηρετούνται οι δημότες” όπως είπε. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Νίκος Χατζητρακόσιας τίμησε
τον Τοπογράφο - Μηχανικό Θοδωρή Χαμαλίδη που συνταξιο-
δοτείτε και τον Αρχιτέκτονα - Μηχανικό Ανδρέα Μπρέμπο που
συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα.  
Τυχερή που κέρδισε το φλουρί ήταν η Άννα Μαρία Τριπολι-
τσιώτη. 
VIDEO: https://youtu.be/v8naMonaL_Y 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1 
Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Ασπροπύργου  
ο Καθηγητής Αισθητικής στο IESA στο

Παρίσι, Δημοσθένης Δαββέτας
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνε-

υματικού Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν στη διάλεξη του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπροπύργου, που θα δώσει ένας μεγάλος
Έλληνας, ο κ. Δημοσθένης Δαββέτας, Καθηγητής Αισθητικής στο Institut d'é-
tudes supérieures des arts (IESA), Προσκεκλημένος Καθηγητής στα Σεμινάρια
Paris IV  - Σορβόννη, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τέχνης, Συγγραφέας, Εικα-
στικός, με θέμα: «Εμείς κι η τεχνοζωή μας: Πολιτική, Oικονομία, Tέχνη, Περι-
βάλλον στην Παγκοσμιοποίηση Σήμερα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023, στις 19:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνευματικού Κέντρ-
ου, Αλέκου Παναγούλη 13 στην Πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος
είναι ελεύθερη.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνείτε στα τηλ:
2132006530 και 2105577191 εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 
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Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
σχολείων στο κέντρο διαχείρισης 

κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Ενημερώνουμε τα παιδιά μας για την οδική 

ασφάλεια. Η πρόληψη και η εκπαίδευση σώζουν ζωές» 

ΚΑΤΑΝΥΞΗ
ΣΤΗ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

Μ
ε την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Αθανασίου,
στα γραφικά σοκάκια  της Φυλής, πέριξ της ενορίας,
κορυφώθηκαν  οι λατρευτικές εκδηλώσεις της

πρώτης ημέρας για την αυριανή γιορτή του Αγίου Αθανασίου. 
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό μετ  ́αρτοκλασίας χοροστάτ-

ησε ο εφημέριος του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, πατέρας Δημήτριος Παναγακόπουλος. Ακολούθησε
λιτάνευση των δυο εικόνων του Αγίου, που διαθέτει το
εκκλησάκι, συνοδεία της Αντιδημάρχου Φυλής Ελένης Λιά-
κου, του Αντιδημάρχου Εσόδων Γιώργου Αβράμη, του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύση Βλάχου και
πιστών. Τιμές για τον εορτασμό του Αγίου Αθανασίου απέ-
δωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής, υπό τον μαέστρο
Νίκο Καλομοίρη. 

Στο σκληρό βίο και το πλούσιο συγγραφικό έργο του Μέγα
Αθανασίου αναφέρθηκε στο κήρυγμα του ο πατέρας
Δημήτριος ο οποίος ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμμε-
τοχή τους και ευχήθηκε «με τις προσευχές μας ο Άγιος Αθα-
νάσιος να μεσιτεύει τα μέγιστα στον Μεγάλο Θεό και, να μας
δίν ει υγεία αγάπη και προκοπή». Οι θρησκευτικές
εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής. 

Την  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, ανήμερα της γιορτής του
Αγίου τελέσθηκε  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Άγιο, στο
γραφικό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στη Χάρη του. 

Θερμή ανταπόκριση έχει βρει το πρόγραμμα
ενημέρωσης και πρόληψης της Περιφέρειας
Αττικής το οποίο απευθύνεται σε μαθητές σχο-
λείων και αφορά σε  θέματα οδικής ασφάλειας
και κινητικότητας.  

Μετά το 2ο Δημοτικό σχ ολείο Αγίου Στεφάν ου, σήμε-
ρα επισκέφτηκαν  το κέν τρο διαχ είρισης κυκλοφορίας
μαθητές δημοτικού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αθή-
ν ας.  Στο πλαίσιο του προγράμματος που είν αι σε εξέ-
λιξη οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εν ημε-
ρών ον ται για το σύστημα διαχ είρισης κυκλοφορίας, το
σύστημα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των
φωτειν ών  σηματοδοτών  και τις παρεμβάσεις που
γίν ον ται στις κεν τρικές οδικές αρτηρίες του λεκαν ο-
πεδίου και αφορούν  στην  οδική ασφάλεια. Ιδιαίτερη
αν αφορά και μάλιστα με διαδραστικό τρόπο γίν εται σε
διαβάσεις  πεζών , διαγραμμίσεις, πεζογέφυρες, στο
δημόσιο οδοφωτισμό και στα συστήματα απορροής
ομβρίων  υδάτων . Οι μαθητές έχ ουν  την  ευκαιρία ν α
παρακολουθήσουν  από κον τά πως γίν εται η διαχ είρι-
ση εκτάκτων  συμβάν των  στο οδικό δίκτυο ευθύν ης
της Αττικής και πώς η Περιφέρεια Αττικής συν εργάζεται
με την  ελλην ική αστυν ομία για την  οδική ασφάλεια.

Επιπλέον  οι μαθητές εν ημερών ον ται για τις ν έες
τεχ ν ολογίες που αξιοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, τόσο
στα  φαν άρια, όσο και στα συστήματα μέτρησης της
κυκλοφορίας. Ειδική αν αφορά γίν εται και στον  τρόπο
που αξιοποιούν ται τα κυκλοφοριακά στοιχ εία από τους
συγκοιν ων ιολόγους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο κέν τρο διαχ είρισης κυκλοφορίας σήμερα παρε-
υρέθηκε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος Πατούλης,
συν οδευόμεν ος από τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Παιδείας
Χ. Αλεξαν δράτο, τον  Εν τεταλμέν ο Περιφερειακό
Σύμβουλο Τεχ ν ικών  Έργων  Αθ. Κατσιγιάν ν η και την
Εν τεταλμέν η Περιφερειακή Σύμβουλο σε θέματα Νεα-
ν ικής και Γυν αικείας Επιχ ειρηματικότητας Φαίη Καλο-

γήρου. Στην  εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετείχ αν
επίσης ο διευθυν τής διαχ είρισης μητροπολιτικών  υπο-
δομών  της Περιφέρειας Αττικής Π. Καρυώτης, ο Προϊ-
στάμεν ος του Κ.Δ.Κ. Νεοκλής Τσούν ης και στελέχ η
της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, ο οποίος
δίν ει ιδιαίτερη βαρύτητα στην  εν ημέρωση των  ν έων
και στην  υλοποίηση εν ημερωτικών  δράσεων  πρόλ-
ηψης, είχ ε την  ευκαιρία ν α συν ομιλήσει με τα παιδιά
και τους εκπαιδευτικούς και ν α αν ταλλάξουν  απόψεις
σε ζητήματα που σχ ετίζον ται με την  ορθή τήρηση του
Κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το οδικό δίκτυο.  

Μεταξύ άλλων  ο Γ. Πατούλης επισήμαν ε: «Το Κέν -
τρο Διαχ είρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής,
αποτελεί έν α ιδιαίτερα χ ρήσιμο εργαλείο για την
εν ίσχ υση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των  πολιτών . Είμαι ιδιαίτερα χ αρούμε-
ν ος καθώς διαπιστών ω το έν τον ο εν διαφέρον  παιδιών
και εκπαιδευτικών  ν α βρεθούν  σε αυτό το σύγχ ρον ο
κέν τρο προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν  για την  οδική
ασφάλεια. 

Πιστεύουμε ότι πρόληψη και η εκπαίδευση σώζουν
ζωές για το λόγο αυτό υλοποιούμε δράσεις και προ-
γράμματα όπως η συγκεκριμέν η, εν ώ σε πολλές περι-
πτώσεις συν εργαζόμαστε και με ιδρύματα όπως το
Ιν στιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάν ος Μυλω-
ν άς» όπου εξειδικευμέν α στελέχ η επισκέπτον ται σχ ο-
λεία και εν ημερών ουν  τους μαθητές. Με την  υλο-
ποίηση σύγχ ρον ων  έργων  και υποδομών  γίν ον ται
καλύτερες και ασφαλέστερες οι μετακιν ήσεις των
πολιτών . Η Περιφέρεια Αττικής συν εργάζεται με όλους
τους συν αρμόδιους φορείς με κεν τρικό στόχ ο την
ομαλή και ασφαλή διαχ είριση της κυκλοφορίας»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Περιφερειάρχ η στο
Κέν τρο Διαχ είρισης της Κυκλοφορίας πραγματοποιήθη-
κε και η κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας. 



ΜΜιιαα  αακκόόμμαα  υυππηηρρεεσσίίαα  
θθαα  ππααρρέέχχεειι  

σσττοουυςς  ηηλλιικκιιωωμμέέννοουυςς  ττωωνν
ΚΚΑΑΠΠΗΗ  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  

Με ενέργειες της Αντιδ-
ημάρχου Ελένης Λιάκου,
θα μπορούν να συνταγογρ-

αφούν τα φάρμακά τους στα ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής. Η
συνταγογράφηση των φαρμάκων θα
γίνεται, εντελώς δωρεάν, από ιατρό
αποσπασμένο στο Δήμο Φυλής. Για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλι-
κιωμένων, θα καθορισθεί, σύντομα,
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συνταγο-

γράφησης, σε κάθε ΚΑΠΗ. 
Απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέρ-

γειες προς
τον  Εθνικό
Οργανισμός
Π α ρ ο χ ή ς
Υπηρεσιών
Υ γ ε ί α ς
( Ε Ο Π Υ Υ -
πρώην ΙΚΑ),
οι οποίες
είχαν ως
αποτέλεσμα
να δοθεί
εντολή στην
Η Δ Ι Κ Α
(Ηλεκτρονική
Διακυβέρν-

ηση Κοινωνικής Ασφάλισης) για τη
δημιουργία Μονάδας Συνταγογράφη-

σης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής. Τις
ενέργειες αυτές, ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς ανέθεσε στην Αντιδήμαρχο
Ελένη Λιάκου, η οποία, όπως προα-
ναφέρθηκε, τις έφερε σε πέρας με
επιτυχία. 

«Η παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ , απο-
τελεί προτεραιότητα της διοίκησης του
Δήμου. 

Οι συνδημότες μας, τρίτης ηλικίας
πρόσφεραν και εξακολουθούν να
προσφέρουν πολλά, στην Πατρίδα,
στο Δήμο και στις οικογένειές τους.
Τους αξίζουν τα καλύτερα και θα
συνεχίσουμε να προσπαθούμε γι’
αυτό», δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς. 
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Ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, πιστός στο ραντεβού του, συνεχίζει με
αμείωτο ρυθμό τις ψυχαγωγικές δράσεις  και αυτή
τη χρονιά, τις οποίες και επιμελούνται ο Πρόεδρ-
ος του Οργανισμού, κ. Ιωάννης Κατσαρός και ο
Αντιπρόεδρος, κ. Αντώνης Κοναξής.

Τα μέλη του ΟΑΦΝΤΗ θα έχουν τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν στις παρακάτω δράσεις για
τους επόμενους μήνες:

Ημερήσια Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάν-
νη Καρέα- Βάρη, το Σάββατο, 21 Ιανουαρίου
2023.

Σε Θεατρική Παράσταση «ΕΚΤΟ ΠΑΤΩΜΑ»,
στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ την Τετάρτη, 8 Φεβρουα-
ρίου 2023. Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ,
Κώστας Μακεδόνας, Ελένη Καστάνη, Δανάη Λου-
κάκη, Μαριαλένα Ροζάκη, Αρμάν Εδουάρδος
Μενετιάν, Βασίλης Αθανασόπουλος, Δημήτρης
Φραγκιόγλου και η Ευαγγελία Μουμούρη και
στον ρόλο του Οσπώ, ο Δημήτρης Πιατάς.

Παράλληλα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
μέλη του Οργανισμού παρακολούθησαν δύο εξαι-
ρετικές θεατρικές παραστάσεις, την κωμωδία
«Της κακομοίρας», γνωστή και ως 

«Ο μπακαλόγατος» αλλά και το «DA» πολυβρ-
αβευμένο αυτοβιογραφικό έργο του Ιρλανδού
συγγραφέα Hugh Leonard , που ερμήνευσε ο
Γρηγόρης Βαλτινός  αποκομίζοντας τι καλύτερες
εντυπώσεις από τις καθηλωτικές ερμηνείες 

των ηθοποιών. Για κρατήσεις θέσεων τα μέλη
του ΟΑΦΝΤΗ μπορούν να επικοινωνούν καθημε-
ρινά στα τηλέφωνα και  των 3 ΚΑΠΗ 210-
5577862, 2105579341, 2105573549,
2105598125

Συνεχίζονται οι ψυχαγωγικές εξορμήσεις του ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου

ΔΔωωρρεεάάνν  σσυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  
μμεε  εεννέέρργγεειιεεςς  ττηηςς  ΕΕλλέέννηηςς  ΛΛιιάάκκοουυ
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ΣΣτταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  χχττύύππηησσεε  γγιιαα  ττρρεειιςς  ηημμέέρρεεςς  
ηη  ‘‘’’κκααρρδδιιάά’’’’  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΚΚααρράάττεε

Στη μεγαλύτερη γιορτή του Παγκόσμιου
Καράτε, που διεξήχθη στο Κλειστό
Ολυμπιακό Στάδιο της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια,

παρέστη την Κυριακή 15 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Ο Δήμαρχος Φυλής αφού παρακολούθησε τους
αγώνες τελικού, συνοδευόμενος από τον Αναπληρ-
ωτή Δημάρχου Γιώργο Κρητικό, βράβευσε τους
αθλητές που διακρίθηκαν στην κατηγορία των 84
κιλών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας  Κωνσταν-
τίνος Μαστρογιάννης που κατέκτησε ασημένιο
μετάλλιο. 

Ο Χρήστος Παππούς είχε εγκάρδιες συνομιλίες
με τον πρόεδρο της ΕΛΟΚ, Θοδωρή Σιετή, τον
πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Athens 2023
K1, Ηλία Χρήστου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Καράτε Ανδρέα Βασιλείου.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Athens
2023 K1, Ηλίας Χρήστου απένειμε τιμητική πλακέτα
στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για τη στήρ-
ιξη της διοργάνωσης και τη φιλοξενία των αγώνων. 

‘Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που οι πρώτοι, μετά
από δέκα χρόνια, Παγκόσμιοι αγώνες καράτε, που
διοργανώνει η χώρα μας,  διεξάγονται στα Άνω Λιό-
σια και συνοδεύονται  μάλιστα και από ισχυρή
συγκομιδή μεταλλίων για τους Έλληνες Αθλητές”
υπογράμμισε ο Χρήστος Παππούς.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 1100 αθλητές και
αθλήτριες από 72 χώρες του κόσμου. Οι αγώνες
ξεκίνησαν στις 13 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν
στις 15 του μήνα με την Ελλάδα να κατακτά 2 χρυσά
και δυο αργυρά μετάλλια και να κατακτά τη δεύτερη
θέση ανάμεσα σε 72 χώρες που έλαβαν μέρος στη
διοργάνωση .

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
που δραστηριοποιούταν καλλιέργεια 
δενδρυλλίων κάνναβης

Ε
ξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνω-
ση που δραστηριοποιούταν στην εγκατάσταση, καλλιέρ-

γεια δενδρυλλίων κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου, με
σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθησομένων ποσο-
τήτων ακατέργαστης κάνναβης (skunk) και την αποκόμιση μεγά-
λων παράνομων εσόδων.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 17-1-2023 στο Κιάτο Κορι-
νθίας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της ανωτέρω
Υπηρεσίας, 45χρονη αλλοδαπή και 63χρονος ημεδαπός, ως μέλη
εγκληματικής οργάνωσης, για –κατά περίπτωση- παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ
αναζητείται ένας αλλοδαπός ως το αρχηγικό μέλος της οργάνω-
σης.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμε-
νων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων
κάνναβης εσωτερικού χώρου και στην περαιτέρω διακίνηση
προϊόντων ακατέργαστης κάνναβης ,μέσω ανάλυσης και δια-
σταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων και εξακρίβωσης
χώρων, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε η δράση της ανωτέρω
εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση
διέθετε ιεραρχική δομή και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους,
όπως περιγράφονται κάτωθι:

-Ο αλλοδαπός, που αναζητείται, ο οποίος ήταν ο αρχηγός που
διεύθυνε και κατεύθυνε την εγκληματική οργάνωση, ήταν επιφορ-
τισμένος με τη στρατολόγηση των υπόλοιπων μελών της οργάνω-
σης όπως επίσης και για την ανεύρεση, προμήθεια και εγκατά-
σταση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

-Η 45χρονη ήταν η υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
και ήταν επιφορτισμένη με την αποθήκευση, φύλαξη και καλλιέρ-
γεια των δενδρυλλίων κάνναβης,
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Τ
ο Market Pass θα δοθεί
χωρίς υποχρέωση αγορών,
όπως σημείωσε ο αναπληρ-

ωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης..

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του
ΑΝΤ1, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθη-
κε στην περίπτωση που οι δικαι-
ούχοι επιλέξουν τα χρήματα από το
Market Pass να πιστωθούν κατευθ-
είαν σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να γνωρίζουν οι δικαιούχοι ότι η
επιλογή αυτή θα τους φέρει ένα πιο
κουτσουρεμένο επίδομα τροφίμων
καθώς, θα ψαλιδιστεί κατά 20% έναν-
τι της επιλογής άυλης κάρτας που οι
δικαιούχοι θα λάβουν όλο το ποσό
του επιδόματος.

Ο ίδιος είπε ότι  «η ακρίβεια
ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών»
και συμπλήρωσε πως «δεν μπορ-
ούμε να καλύψουμε το 100% των
αυξήσεων στην αγορά. αλλά με
στοχευμένα μέτρα ενισχύουμε το

εισόδημα των πιο ευάλωτων
συμπολιτών μας».

Σχετικά με το καλάθι του νοικοκυρ-
ιού, είπε πως οι τιμές που ανα-
κοινώθηκαν σήμερα δείχνουν πως
το 89% των προϊόντων είχε σταθε-
ρές τιμές, στο 6% είχαμε μείωση και
στο 5% αύξηση και πρόσθεσε πως
από την πρώτη στιγμή που εφαρμό-
στηκε το καλάθι του νοικοκυριού
πριν από 12 εβδομάδες, η μέση
τιμή του είναι χαμηλότερη σήμερα.

Ο κ. Παπαθανάσης απαντώντας σε
σχετικές ερωτήσεις για την ακρίβεια
στα τρόφιμα είπε πως «δεν μπορ-
ούμε να βάλουμε διατίμηση γιατί
ενδεχομένως θα παρουσιαστούν
ελλείψεις στα ράφια» και σχετικά με
το Market Pass, είπε πώς τα χρήμα-
τα θα δοθούν στους δικαιούχους
χωρίς να χρειάζεται να προ-
βούν σε αγορές.

Τέλος, μεταξύ άλλων, ο
αναπληρωτής υπουργός
υπεραμύνθηκε της απόφα-
σης της Κυβέρνησης να

προχωράει σε στοχευμένα μέτρα για
την ενίσχυση των πολιτών, όπως για
παράδειγμα η κάρτα αγορών κι όχι
σε οριζόντια όπως η μείωση του
ΦΠΑ, φέρνοντας 

σαν παράδειγμα ότι με το Market

Pass μια 4μελής οικογένεια θα έχει
όφελος 52 ευρώ, ενώ αν είχαμε
μείωση του ΦΠΑ σε ποσοστό 7%, το
όφελος για την οικογένεια θα ήταν
32 ευρώ.

ΧΧωωρρίίςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααγγοορρώώνν  ττοο  MMaarrkkeett  PPaassss
Το Market Pass θα δοθεί χωρίς υποχρέωση αγορών, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης

Ρεύμα: Πότε σταματούν οι επιδοτήσεις 
- Τι είπε ο Κώστας Σκρέκας
Αξίζει να σημειωθεί ότι ελαφραίνει το βάρος των επιδοτήσεων για το Φεβρουάριο,

καθώς η σημαντική πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να
αντικατοπτριστεί στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος

Το «χρονοδιάγραμμα» για
το τέλος της επιδότησης στο
ρεύμα ανακοίνωσε έμμεσα ο
υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης του
επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ.
Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, ο υπουργός είπε
ότι οι «όταν οι
ανταγωνιστικές χρεώσεις
πέσουν στα 0,15 με 0,16
ευρώ ανά KWh, τότε θα
σταματήσει η επιχορήγηση
των νοικοκυριών». 

Σύμφωνα με τον μηχανισμό που έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, οι επιδοτήσεις
που ανακοινώνονται κάθε μήνα, μετά τις 20 του μηνός - κι αφού έχουν προηγηθεί οι
ανακοινώσεις των παρόχων για τις αρχικές τιμές - «κουμπώνουν» στην αρχική τιμή
του δεσπόζοντα παρόχου, έτσι ώστε η τελική λιανική τιμή για τους καταναλωτές να
πέσει στην περιοχή των 0,15 με 0,16 ευρώ ανά KWh. Η επιδότηση δηλαδή
καλύπτει το υπερβάλλον κόστος πάνω από αυτό το όριο, που τεκμαίρεται ως το
ανεκτό όριο κόστους για τα νοικοκυριά. Συνεπώς, όταν η αρχική τιμή πέσει κάτω
από αυτά τα επίπεδα, τότε η επιδότηση θα βγει από το τραπέζι, καθώς το κόστος του
ρεύματος θα έχει - λίγο πολύ - επιστρέψει από μόνο του σε προπολεμικά επίπεδα.    

Λιγότερες επιδοτήσεις το Φεβρουάριο

Η συζήτηση αυτή ανοίγει, καθώς η βουτιά του φυσικού αερίου σε προπολεμικά
επίπεδα και κοντά στα 50 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, ανοίγει τον δρόμο για
αντίστοιχη βουτιά τον Φεβρουάριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ήδη από τον Φεβρουάριο, θα πέσει σημαντικά το βάρος των επιδοτήσεων, καθώς η
σημαντική πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου θα αντικατοπτριστεί στις τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος.
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Με ν έο πρόγραμμα
συν εχ ίζον ται οι δράσεις
του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Μεγάρων  «Ο Θέογ-
ν ις».
Μουσική
Ιδιαίτερη «Jam Night»
την  Τετάρτη 25 Ιαν ουα-
ρίου, από τις 7.30 μ.μ.,
όπου μαζί με τους ν έους
μουσικούς στους οποίο-
υς αν οίγει ο χ ώρος του
«Θέογν ι», θα βρεθεί και
ο γν ωστός ακορν τε-
ον ίστας Παν αγιώτης
Ζαφειρίου σε μια παρου-
σίαση ακορν τεόν .
---
Κιν ηματογραφικές προ-
βολές
Για μικρούς και μεγάλους,
οι κιν ηματογραφικές
προβολές συν εχ ίζον ται,
με το παρακάτω πρόγρ-
αμμα: 
Ιαν ουάριος
Δευτέρα 23/01 | 8.30
μ.μ.
Βραδιά Σκαν διν αβικού

Σιν εμά
«Το κορίτσι με το τατο-
υάζ»
2011 ‧ Θρίλερ/Ταιν ία
μυστηρίου ‧ 2 ώ. 38 λ
Φεβρουάριος-Μήν ας
Νοτιοαμερικαν ικού Σιν ε-
μά
Δευτέρα 06/02 | 8.30
μ.μ.
«Ημερολόγια Μοτοσικλέ-
τας»
2004 ‧ Δράμα/Περιπέτεια
‧ 2 ώ. 6 λ
-
Δευτέρα 20/02 | 8.30
μ.μ.
«Το μυστικό στα μάτια
της»
2009 ‧ Θρίλερ/Έγκλημα ‧
2 ώ. 9 λ.
--
Παιδικό Σιν έ-Θέογν ις
Ιαν ουάριος
Κυριακή 15/01 | 6.00
μ.μ.
“Ψηλά στον  Ουραν ό”
(“Up”)

2009 ‧ Περιπέτεια ‧ 1 ώ.
36 λ.
-
Κυριακή 29/01 | 6.00
μ.μ.
«Βρέχ ει κεφτέδες»
2009 ‧ Κωμωδία ‧ 1 ώ. 30
λ
Φεβρουάριος
Μήν ας αφιερωμέν ος
στους Σούπερ-ήρωες
Κυριακή 05/02 | 6.00
μ.μ.
«Οι Υπερ-έξι»
2014 ‧ Περιπέτεια ‧ 1 ώ.
42 λ
-
Κυριακή 19/02 | 6.00
μ.μ.
«Οι Απίθαν οι»
2004 ‧ Περιπέτεια ‧ 1 ώ.
55 λ.
*Στις προβολές για παι-
διά, απαραίτητη η συν ο-
δεία αν ηλίκου από
γον έα/κηδεμόν α/συν οδό
Είσοδος ελεύθερη.

Με νέο πρόγραμμα συνεχίζονται 
οι δράσεις στον «Θέογνι»

Κινηματογραφικές προβολές για
παιδιά και «μεγάλους» 

& «Jam Nights»

Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ: Πίστεψαν το
όραμα της νέας διοίκησης
Ο Γυμν αστικός Σύλλογος Μεγάρων  ετοιμάζεται
για μεγάλες δόξες. Με την  Ειρήν η Δημο-
πούλου(φωτό) στον  πάγκο, μια εξαιρετικά
έμπειρη προπον ητή, με θητεία και σε Εθν ική
Ομάδα, ν α οδηγεί το άρμα με τροχ ούς έμπειρ-
ους παίκτες από σαλόν ια μεγάλων  κατηγορ-
ιών , που πίστεψαν  το όραμα της ν έας
διοίκησης με πρόεδρο τον  Κορίν θιο Δημ. Τζα-
ν αβάρα.
Τα ον όματα του Γιώργου Λυτόπουλου, του
Παν αγιώτη Καραβαν ά,του Κωστή Δέδε,του
Μάριου Σακελλαράκη και του Νίκου Κούτουλα
στη θέση του play maker φαν τάζουν  υπερβο-
λή για την  κατηγορία, όμως εδώ είν αι φαν ερό
ότι η ομάδα ετοιμάζεται για εκεί που θα παίζει σε βάθος πεν ταετίας.
Μια ομάδα φτιαγμέν η για ν α μπορούν  ν α κάν ουν  όν ειρα οι οπαδοί των  Μεγάρων ,
που έδωσαν  βρον τερό παρόν  και παλμό στο κλειστό μετατρέπον τας το σε δυν α-
τή έδρα.

Ο πρόεδρος Δημήτρης Τζαν αβάρας έκαν ε λόγο για μια κατηγορία τη χ ρον ιά.
H ομάδα δεν  έχ ει ν α ζηλέψει τίποτα από τις επαγγελματικές κατηγορίες και μια
κόουτς με οξυδέρκεια, παραστάσεις και σεβασμό από και προς τους παίκτες που
εγγυών ται ότι η συν έχ εια θα είν αι τουλάχ ιστον  εν τυπωσιακή…
πηγή: eKorinthos.gr
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ΕΣΚΑΝΑ Β΄
ΑΝΔΡΩΝ: 

Ήττα η Ένωση Νέας
Περάμου Μεγάρων

Για την 14η αγωνιστική της Β΄ΕΣΚΑΝΑ
Ανδρών η Ενωση Νέας Περάμου Μεγάρ-
ων γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από τον
Απόλλωνα Πειραιαά Μοσχάτου 51-68.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡ. ΜΟΣΧ. – ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓ. 68-51

Διαιτητές : Χρόνης , Σκάρας

Δεκάλεπτα : 23-15, 35-29, 48-44, 68-51

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡ. ΜΟΣΧ. (Λαμπαδάρ-
ιος): Πολίτης 9(3), Παναγόπουλος 13(2),
Ευσταθίου 3(1) , Καυκής 14(4) , Πουλής
7, Διαμαντής , Πιστιόλης 6, Κατσούρης 2,
Ντάσκας 2, Σχορτσανίτης 12

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (
Αράπης, Μπόρας): Κοντόπουλος 21(2) ,
Μπαγδάτογλου , Αντιπάτης 2, Καραίσκος
4, Στεφάνου 5, Μπούρας 5(1) , Γαβαλάς ,
Σάλτας 2, Σταματής 10, Καπέτσης 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 26
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ       26
3 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    24

4 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          23
5 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 23
6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      22
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     21
8 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             21  
9 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ            20
10 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ        20
11 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ          19  
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -ΜΟΣΧ 18
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚ.15

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (15Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19/01/2023

21.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
22.00 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
21.15 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
21.45 ΚΛ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ
21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
21.30 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ:Η ακαδημία 
Ελευσίνας άλωσε την Γλυφάδα

Για την  14η αγων ιστική
της Α΄ΕΣΚΑΝΑ η Ακαδ-
ημία Ελευσίν ας
συν εχ ίζον τας τις έξοχ ες
εμφαν ίσεις της ξεπέρασε
εκτός έδρας και το εμπό-
διο της ΕΣ. Γλυφάδας 58-
78

ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ -
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 58-78

Διαιτητές : Γαρίν η,
Αυγεριν ός, Βαϊττης

Δεκάλεπτα  : 20-22, 33-
42, 49-59, 58-78

ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ(Στεφ-
αν ίδης, Παλτζόγλου): Τάγ-
καλος, Τσίλαγας 12(2),
Γκιουρτζίδης 3(1),
Λούκος, Βουρδέλης 4,
Θεοχ άρης 6, Καραχ άλιας
11(1), Μην άς 11(1), Ραυ-
τογιάν ν ης, Μυλων άκης 9,
Οικον όμου, Παπαδεράκ-
ης 2

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ
(Μαυρογιάν ν ης): Ηλιάδης
5(1), Παπασταματίου
3(1), Γκιουαλτιέρι 8(1),
Παπαδημητρίου, Πετρό-
γιαν ν ος, Κον τούλης 14,
Πολιτόπουλος 10,
Καπών ης 16(4), Χαρούν ι
15, Αχ είμαστος, Τσάτας 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

26
2 ΑΟΝ

Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
26

3 ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
25

4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
25

5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      23

6 ΑΕ ΡΕΝΤΗ
22  

7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
22

8 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ       21  

9 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΓΣ           21

10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ      18

11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
17

12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ       16

13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ     16

14 ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
16

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 15Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23/01/2023      

20.30   1ο ΚΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

20.30   ΚΛ

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο
ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΕ

19.45   ΚΛ ΝΕΟ
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η
/ΕΛΛΗΝΙΚΟ       ΑΕ
ΡΕΝΤΗ

20.15   ΚΛ ΣΕΦ Β
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

22.00   ΚΛ
Π Ε Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

21.45   ΚΛ ΝΕΟ
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Π Η Γ Α Σ Ο Σ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

20.00   ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΔ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

...Στην  μικρή φωτό το
ν έο απόκτημα της Ακαδ-
ημίας Ελευσίν ας ο Γιώρ-
γος Τσάτας 

έκαν ε ν ικηφόρο ν τεμ-
πούτο στην  Γλυφάδα.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

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

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

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

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

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας 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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεια καθαρισμου ζητα  μονιμο

προσωπικο σε περιοχή Ασπρόπυργο
και Ελευσινα.

Τηλ.επικοινωνιας: 2741400189

Αναζήτηση Προσωπικού 

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

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου και απολαβές
ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης:
ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας (Κωδικός
Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο
hr@medicalpsycology.eu 
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα
του email να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."



16-θριάσιο Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 


