
Συνάντηση/ενημέρωση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνα με την Ένωση

Επαγγελματιών Βιοτεχνών & εμπόρους της
Ελευσίνας

ΕΕΡΡΓΓΟΟΣΣΕΕ::  
ΣΣτταα  σσκκααρριιάά......  οο  
σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττηηςς  

ππααρράάκκααμμψψηηςς  ΑΑχχααρρννώώνν

Έκτακτο «Δώρο»
ΔΥΠΑ 300 ευρώ:

Άνοιξε η πλατφόρμα
για το bonus - Βήμα

βήμα η αίτηση

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  
««ΑΑδδέέσσπποοττεεςς  

σσφφααίίρρεεςς»»  σσεε  ααυυλλέέςς
σσχχοολλεείίωωνν  

ππρροοκκααλλοούύνν  ττρρόόμμοο

Εθιμοτυπική
επίσκεψη του νέου
Διοικητή της ΑΕΝ

Ασπροπύργου 
στον Δήμαρχο
Ασπροπύργου

Η Ελευσίνα το πρώτο
«έξυπνο» Ναυπηγείο 

– Νέες επενδύσεις 170 εκατ. ευρώ
Iσχυρό πλεονέκτημα σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό στο δεύτερο

μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας
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Δεν συνεχίζει στον 
Ασπρόπυργο ο Πέτρος Βουρνάζος

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

O Πανελευσινιακός με τον ΑΟ Υπάτου. Ο
Βύζας με τον Αστέρα Πετριτή Κέρκυρας

σσεελλ..  1100--1111

Γ. Κώτσηρας: Υψώνουμε τείχος
προστασίας απέναντι σε κάθε μορφή βίας
Ομιλία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή
Δυτικής Αττικής σε εκδήλωση-συζήτηση της Ν.Δ. 

με θέμα: «Πολιτικές κατά της βίας: 
Όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν»

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  99σσεελλ..  55

Κορονοϊός: Αυξάνονται τα
κρούσματα της «Kraken» – 186
νεκροί και 147 διασωληνωμένοι

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22σσεελλ..  33

σσεελλ..  44

σσεελλ..  99
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις 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
Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία,
Ευθυμούλα, Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση

Φαβιανός

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1, 

2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 21055476020

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

Μ
ια ακόμη
πρωτιά ετοι-
μάζει ο όμιλος

ONEX του Πάν ου
Ξεν οκώστα για τα
Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας μετατρέπον τάς
το στο πρώτο
«έξυπν ο» Ναυ-
πηγείο, στο πλαίσιο
των  επεν δύσεων
ύψους 170 εκατ.
ευρώ που προγραμ-
ματίζον ται, δίν ον τας
έτσι στο δεύτερο
μεγαλύτερο ν αυ-
πηγείο της χ ώρας
ισχ υρό πλεον έκτημα
σε σχ έση με τον  διε-
θν ή αν ταγων ισμό.

Ο πρόεδρος και
διευθύν ων  σύμβου-
λος της ONEX, Πάν ος Ξεν οκώστας, στο περιθώριο των
εγκαιν ίων  του Κέν τρου Καιν οτομίας που έγιν αν  χ θες
στη Σύρο, αν έφερε χ αρακτηριστικά: «Θα καιν οτομήσο-
υμε ξεκιν ών τας από τον  εαυτό μας» και συν έχ ισε σκια-
γραφών τας το σχ έδιο σύμφων α με το οποίο σε συν ερ-
γασία με αμερικαν ικούς τεχ ν ολογικούς κολοσσούς
όπως η CISCO και η Amazon, αλλά και με τη συμβολή
της Cosmote το ν αυπηγείο θα διαθέτει συν δέσεις 5G
και όλες οι διασυν δέσεις θα “πέφτουν ” σε έν α κεν τρικό
αυτοματοποιημέν ο σύστημα.

Αν αλύον τας την  πολυπλοκότητα του εγχ ειρήματος
σημείωσε ότι το ν αυπηγείο περιλαμβάν ει παραγωγή,
εργατικό δυν αμικό, έγκαιρη παράδοση, αν αζήτηση
υλικών  και τοποθέτηση τα οποία πρέπει ν α ευθυγραμ-
μιστούν  και ν α δουλέψουν  αρμον ικά. 

Με στόχ ο τη μείωση των  χ ρόν ων  αλλά και τη μείωση
των  πιθαν οτήτων  ατυχ ήματος ήδη έχ ει υπάρξει συμφ-
ων ία με εταιρεία drones ώστε ν α μεταφέρον ται υλικά με
αυτά.

Εξηγών τας τη συλλογιστική σημείωσε: «Μόν ο όταν

κάποιος που
αν εβαίν ει σε έν α
πλοίο που
βρίσκεται στο
ν αυπηγείο δεν
μετακιν είται από
το πλοίο. Πώς θα
γίν ει αυτό; Μόν ο
όταν  του τα
πηγαίν εις όλα
στο πλοίο.

Μέχ ρι τώρα σε
όλα τα ν αυπηγεία
που επισκέφθη-
καν , πηγαίν ουν
όλοι στην  αποθ-
ήκη. Εμείς όμως
θέλουμε ν α
πηγαίν ουμε την
αποθήκη στο
πλοίο. Και πως
θα το πετύχ ουμε

αυτό; Με drones. Θα πηγαίν ουμε μικρά υλικά πάν ω στο
πλοίο με drones» και υπογράμμισε:

«Αυτό που πάμε ν α κάν ουμε δεν  έχ ει προηγούμεν ο.
Γιατί η Ελευσίν α ως ν αυπηγείο κάν ει ν εότευκτα πλοία
για το Πολεμικό Ναυτικό και εν εργειακές κατασκευές και
επισκευές. Είν αι σύν θετη η λειτουργία του. Και όλα
αυτά πρέπει ν α τα κάν ει μαζί.»

Επεσήμαν ε δε ότι «δεν  υπάρχ ει άλλο ν αυπηγείο
στον  κόσμο άρα δεν  αν τιγράφουμε, Καιν οτομούμε με
μον αδικό σχ εδιασμό»

Όπως εξήγησε ο Πάν ος Ξεν οκώστας «σε έν α ν αυ-
πηγείο όπως της Ελευσίν ας μία έκταση 600 στρεμμά-
των  πρέπει ν α το κάν εις όλο 5G. Είν αι πολύ δύσκολο.
Πρέπει ν α κάν εις χ ωροθεσίες, ν α μοιράσεις κομμάτια,
ποιος πηγαίν ει που, που βρίσκεται ο καθέν ας κτλπ. Με
λίγα λόγια για ν α δουλέψει σωστά έν α μεγάλο και πολ-
υδιάστατο όσον  αφορά τις εργασίες που γίν ον ται σε
αυτό, ν αυπηγείο, δεν  είν αι απλό. Και αυτό υπολογίζε-
ται ότι θα γίν ει περίπου 18 μήν ες μετά τη μεταβίβαση
του Ναυπηγείου Ελευσίν ας στην  ΟΝΕΧ»..

Η Ελευσίνα το πρώτο «έξυπνο» Ναυπηγείο 
– Νέες επενδύσεις 170 εκατ. ευρώ

Iσχυρό πλεονέκτημα σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό στο δεύτερο
μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας

Σε εξέλιξη  βρίσκεται από την ΕΡΓΟΣΕ ο σχε-
διασμός της νέας σιδηροδρομικής γραμμής η
οποία θα ενώσει το ΣΚΑ με τη γραμμή προς τη
βόρεια Ελλάδα παρακάμπτοντας την περιοχή των
Αχαρνών.Στα τέλη του μήνα αναμένεται να υπογρα-
φεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με μελετητικά
γραφεία για το έργο «Μελέτες για την κατασκευή
νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη
σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών
(ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β.
Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών».

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των συγκεκριμέ-
νων μελετών είχε προκηρυχθεί τον Μάιο του
2013, μία δεκαετία νωρίτερα, κάτι που αναδεικνύει
για μία ακόμα φορά το ρυθμό με τον οποίο
κινούνται τα σιδηροδρομικά έργα στην χώρα. Οι
πρώτες αυτές μελέτες είχαν παραδοθεί το 2015.

Μέσω της κατασκευής της συγκεκριμένης παρά-
καμψης, η οποία θα περιλαμβάνει και σήραγγα
στην περιοχή των Αχαρνών, αναμένεται να συντο-

μεύσει η διαδρομή μεταξύ Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης, αυξάνοντας παράλληλα επιπλέον την
χωρητικότητα της γραμμής, με το τμήμα ΣΚΑ –
Οινόη να χρησιμοποιείται κυρίως για τοπικά δρο-
μολόγια.

ΕΡΓΟΣΕ: Στα σκαριά... ο σχεδιασμός 
της παράκαμψης Αχαρνών
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Τ
ον Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο
Μελετίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 18
Ιανουαρίου 2023, ο νέος Διοικητής της

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου,
Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος κ. Κωνσταντίνος
Γιαλελής, με την ευκαιρία αναλήψεως των νέων
καθηκόντων του. 

Ο Διοικητής της ΑΕΝ, κ. Γιαλελής ευχαρίστησε
τον Δήμαρχο για την διαχρονική υποστήριξη
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύρ

γου λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι , «όσοι  υπηρε-
τούμε στην ΑΕΝ νιώθουμε
δημότες Ασπροπύργου».
Στη συνέχεια συζήτησαν
για τα θέματα που απασχο-
λούν την Ακαδημία και
γενικά θέματα εκπαίδευσης,
για τους νέους σπουδα-
στές της.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δεσμεύτηκε, για μια ακόμη
φορά για την υποστήριξη,
των αναγκών της Ακαδ-
ημίας, από τις δημοτικές
υπηρεσίες, μιας και πρό-
κειται για μια συνεργασία
που διαρκεί χρόνια, δίνον-
τας παράδειγμα του τρό-
που που η τοπική αυτο-
διοίκηση μαζί με τον θεσμό

της πολιτείας προάγουν, καθεμία από την πλευρά
της, την απρόσκοπτη εκπαίδευση των Νέων
Εμποροπλοιάρχων της Πατρίδας μας. Των νέων
στελεχών της ιστορικής μας, Ελληνικής ναυ-
τοσύνης, που καλούνται να διατηρήσουν τα σκή-
πτρα στην Παγκόσμια Ναυτιλία. 

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου ευχήθηκε στον Νέο Διοικητή, «καλο-
ρίζικος» στα νέα του καθήκοντα, και καλή επιτ-
υχία στο έργο του.  

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου
Διοικητή της ΑΕΝ Ασπροπύργου

στον Δήμαρχο Ασπροπύργου

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής Επαγγελματιών Βιοτεχνών
& Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας έδωσαν το παρόν
στην συνάντηση/ενημέρωση που κάλεσε η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, Ελευσίνα 2023 την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
στις 6 μ.μ στο Εργατικό Κέντρο. 

Η ενημέρωση αυτή προέκυψε έπειτα από τη συνάν-
τηση που είχαμε πραγματοποιήσει με το Δ.Σ. της ΠΠΕ,
μετά από δίκη μας πρωτοβουλία στις 18 Νοέμβρη, με
βάση την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης τον
Οκτώβρη.

Η όποια αυξημένη επισκεψιμότητα -η οποία προφ-
ανώς και είναι καλοδεχούμενη από όλους μας- θεωρούμε
ότι θα είναι ευκαιριακή, σε διάσπαρτες εκδηλώσεις για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αν αυτή τονώσει την
τοπική αγορά, αυτό θα αφορά συγκεκριμένα καταστήμα-
τα κι όχι όλα. 

Για αυτό το λόγο συνεχίζουμε να καλούμε όλους τους
επαγγελματίες να κοιτάμε το δάσος κι όχι το δέντρο. Τα
μέτρα που διεκδικούμε για το εισόδημα μας διαφέρουν
κατά πολύ από την “τοπική ανάπτυξη” που ευαγγελιζόν-
τουσαν οι δημοτικές αρχές, αλλά και οι τοπικοί βουλευτές
και διαφέρουν κυρίως σε δύο σημεία. 

Πρώτο, εμείς διεκδικούμε μέτρα στήριξης του εισοδή-
ματος μας που να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ούτε ευκαι-
ριακά για κάποιες μέρες, ούτε pass ούτε έκτακτα επιδό-
ματα, που εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό έτσι κι
αλλιώς πριν προλάβουμε να τα αγγίξουμε. Δεύτερο,

διεκδικούμε μέτρα στήριξης για όλους. Για την εστίαση,
για το εμπόριο, για τους αυτοαπασχολούμενους, για κάθε
μικρό επαγγελματία.

Για εμάς ο πολιτισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για να ζούμε ανθρώπινα στην πόλη μας. Δεν μπορούμε
όμως να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός της αναντι-
στοιχίας των χρημάτων που δαπανώνται για τον θεσμό
της Πολιτιστικής, σε σχέση με τις ελάχιστες υποδομές που
θα μείνουν στην πόλη. 

Πολύ περισσότερο όταν
γνωρίζουμε από την εμπειρία 

μας ότι ακόμα και για τις
ελάχιστες υποδομές που θα
μείνουν, εμείς θα πρέπει να
αγωνιστούμε για να αξιοποιηθ-
ούν και μετά το 2023. Να αξιο-
ποιηθούν από το δήμο για να
καλύψουν τις πολιτιστικές ανάγ-
κες καλλιτεχνικών ομάδων,
πολιτιστικών συλλόγων, με
μόνιμο προσωπικό κι όχι
ευκαιριακά από κάποιο ανα-
πτυξιακό οργανισμό. Επίσης
δεν μπορούμε να αφήσουμε
ασχολίαστη την αναντιστοιχία
των θέσεων της δημοτικής
αρχής περί μη διαθεσιμότητας

χρημάτων όταν ζητάγαμε μείωση δημοτικών τελών, σε
σχέση με τις δαπάνες του δήμου για την Ελευσίνα 2023. 

Με την έναρξη των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής ευχό-
μαστε καλή δουλειά και καλή δύναμη σε κάθε επαγγε-
λματία. Κατανοούμε την προσπάθεια που θα καταβάλει ο
καθένας και η καθεμιά μας για να καταφέρει με παρα-
πάνω δουλειά να αυξήσει το εισόδημα του. Η Ένωση
όπως πάντα έτσι και τώρα, θα είναι δίπλα σε όλους για
ότι χρειαστεί.

Συνάντηση/ενημέρωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα με την Ένωση 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών & εμπόρους της Ελευσίνας 

Νέος εξοπλισμός αποχιονισμού
στον στόλο του Δήμου Ελευσίνας

Στην αγορά σύγχρονου εξοπλισμού αποχιονι-
σμού και αλατοδιανομέα προχώρησε ο Δήμος
Ελευσίνας.

Ο εξοπλισμός, που θα ενσωματωθεί στον
στόλο του Δήμου πρόκειται να συμβάλει στην
καλύτερη δυνατή ετοιμότητα της Πολιτικής
Προστασίας καθώς και στην αντιμετώπιση
ενδεχόμενης αυξημένης ανάγκης κατά τους χει-
μερινούς μήνες.
Παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτι-
κής Προστασίας Λεωνίδα Παππά ο εξοπλι-
σμός, που αποτελείται από λεπίδα αποχιονι-
σμού και αλατοδιανομέα, τοποθετήθηκε σε
ημιφορτηγό όχημα του Δήμου, τύπου 4Χ4.

Ο εν λόγω εξοπλισμός, θα χρησιμοποιείται
κατά τη χειμερινή περίοδο για τον έγκαιρο
αποχιονισμό κατοικημένων περιοχών του
Δήμου Ελευσίνας και σε σημεία, όπου τα μεγά-
λα εκχιονιστικά δεν έχουν πρόσβαση. 
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Κορονοϊός: Αυξάνονται τα κρούσματα
της «Kraken» – 186 νεκροί και 147 
διασωληνωμένοι
Αυξήθηκαν  τα κρούσματα της
«Kraken» στην  Ελλάδα, εν ώ την
ίδια στιγμή καταγράφον ται αυξητι-
κές τάσεις στις εισαγωγές στα
ν οσοκομεία λόγω Cov id-19.
Σύμφων α με την  εβδομαδιαία έκθ-
εση του ΕΟΔΥ για την  εβδομάδα
9 έως 15 Ιαν ουαρίου μείωση παρ-
ουσίασαν  τα κρούσματα γρίπης,
εν ώ η θετικότητας στον  αν απ-
ν ευστικό ιό RSV παρουσίασε
αύξηση σε σχ έση με την  προη-
γούμεν η βδομάδα.

Ειδικότερα, το σύν ολο των  ν έων  εισαγωγών  ασθεν ών  στα ν οσοκομεία της
επικράτειας για COVID-19 την  εβδομάδα 02/2023 ήταν  1.748 (+7% εβδομα-
διαία μεταβολή). Ο μέσος όρος των  ημερήσιων  εισαγωγών  για την  εβδομάδα
ήταν  250. 
Συν ολικά, ο αριθμός των  ασθεν ών  με λοίμωξη COVID-19 που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι στην  επικράτεια είν αι 147.
Η διάμεση ηλικία των  θαν όν των  ήταν  τα 84 έτη (εύρος 44-102). Το 99% των
θαν όν των  είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Την  εβδομάδα 02/2023 καταγράφηκαν  5 ν έα σοβαρά κρούσματα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμέν ης γρίπης τύπου Α, με ν οσηλεία σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 4
άν δρες και 1 γυν αίκα από 52 έως 85 έτη και διάμεση ηλικία τα 76 έτη.

Συν ολικά, από την  εβδομάδα 40/2022 έως και την  εβδομάδα 02/2023
ν οσηλεύτηκαν  με γρίπη 46 άτομα σε ΜΕΘ. 
Την  εβδομάδα 02/2023 έχ ουν  καταγραφεί 2 ν έοι θάν ατοι από εργαστηριακά
επιβεβαιωμέν η γρίπη. Πρόκειται για 2 άν δρες, 67 και 84 ετών . Από την  εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την  εβδομάδα 02/2023 έχ ουν  καταγραφεί 12 θάν ατοι
ασθεν ών  με εργαστηριακά επιβεβαιωμέν η γρίπη.

Πρόκειται για 5 άν δρες και 7 γυν αίκες (εύρος ηλικιών : 41- 90 ετών , διάμεση
ηλικία: 79,5 έτη). Σε όλα τα κρούσματα απομον ώθηκε ιός γρίπης τύπου Α
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
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Γ. Κώτσηρας: Υψώνουμε τείχος προστασίας απέναντι σε κάθε μορφή βίας
Ομιλία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττικής σε εκδήλωση-συζήτηση της Ν.Δ. 

με θέμα: «Πολιτικές κατά της βίας: Όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με
θέμα: «Πολιτικές κατά της βίας: Όσα έγιναν και
όσα πρέπει να γίνουν», που διοργάνωσε η Νέα

Δημοκρατία, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο
Μουσικής  Αθηνών.

Στην εν λόγω εκδήλωση – συζήτηση χαιρετισμό
απηύθυναν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας, κ. Παύλος  Μαρινάκης και η Υφυπο-
υργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μαρία
Συρεγγέλα ενώ κεντρικοί ομιλητές στην συζήτηση -την
οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης-
ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκης Θεο-
δωρικάκος, η Υφυπουργός Υγείας αρμόδια για ζητήματα
Ψυχικής Υγείας, κα Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας και η Αντιδήμαρχος Πολι-
τικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και  Έμφυλης
Βίας του Δήμου Αθηναίων, κα Άννα Ροκοφύλλου.

Στις καίριες πρωτοβουλίες που αφορούν στην προά-
σπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας, οι οποίες
έχουν προωθηθεί όλο αυτό το διάστημα εκ μέρους του
Υπουργείου Δικαιοσύνης,  αναφέρθηκε ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης έκανε ειδική
μνεία, μεταξύ άλλων, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, τη λειτουργία -για πρώτη φορά-
του «Σπιτιού του Παιδιού», τη θέσπιση του Ειδικού Ποινι-
κού Μητρώου για τα εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων και
τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης
των ποινών και της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ευά-
λωτων θυμάτων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας: «Η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδίασε και υλο-
ποιεί οριζόντιες, συνεκτικές, πολυεπίπεδες και πραγματι-
κά προοδευτικές πολιτικές τόσο για την πρόληψη της βίας
όσο και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων με έμφαση στα πλέον ευάλωτα
από αυτά» και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τα θύματα και
προβλέπουμε αυστηρές ποινές για τους δράστες.
Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη και να
υψώνουμε ένα τείχος προστασίας για την πρόληψη και
εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής βίας».
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Μεγάλη διάκριση για τον Δήμο Ελευσίνας
Βραβεύθηκε στα  Best City Awards 2023 στην κατηγορία

«Έξυπνος Αστικός Φωτισμός»
Μεγάλη διάκριση

για τον Δήμο μας ο
οποίος βραβεύθηκε
στα  Best City Awards
2023 στην κατηγορία
«Έξυπνος Αστικός
Φωτισμός». Tα Best
City Awards αναδεικ-
νύουν και  επιβρα-
βεύουν νέα έργα και
καλές πρακτικές που
έχουν υλοποιηθεί
από Περιφέρειες,
Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης
και  επιχειρήσεις,
προκειμένου οι
πόλεις στην Ελλάδα
να είναι ευφυείς, αει-
φόρες, και οικονομι-
κά βιώσιμες διατ-
ηρώντας την «κοινω-
νική τους συνοχή.
Πρόκειται  για έργα
που θα συντελέσουν
στον μετασχηματισμό
σε «Ευφυή πόλη» με
άμεσα οφέλη τη
βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότ-
ητας ζωής των πολιτών, την αποδοτικότερη
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την παρ-
οχή ποιοτικότερων ψηφιακών υπηρεσιών σε
τομείς της αστικής λειτουργίας τους.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
16 Ιανουαρίου 2023 στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδ-
ης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,
σε μια ολοζώντανη και δυναμική Τελετή Απο-
νομής με τη συμμετοχή των νικητών, των μελών
της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων
Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημο-
σιογράφων.

Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Ελευσίνας κύριος Ιωάννης Π. Πανα-
γιωτούλιας, ο οποίος είναι και Ενεργειακός
Υπεύθυνος του Δήμου, όπου κατά την βράβευ-

ση ανέφερε ότι: «Με την αντικατάσταση και των
6.030 φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων, πέρα
από μια πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με
τα συμβατικά φώτα, μειώνουμε την εγκατε-
στημένη ισχύ από τα 1.115 kW στα 400 kW,
που αντιστοιχεί σε μείωση της ετήσιας κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις 5.000.000
kWh/έτος στις 1.700.000 kWh/έτος. Ταυτόχρο-
να μειώνουμε την ετήσια δαπάνη ηλεκτρικής
ενέργειας προς τη ΔΕΗ, από τα 1.300.000
€/έτος στα 450.000  €/έτος. Η συνολική εξοι-
κονόμηση ανά έτος στα ταμειακά διαθέσιμα του
Δήμου μας, ξεπερνά το 1.100.000 €. Τέλος με
την αναβάθμιση του δικτύου μειώνουμε
περίπου κατά 30 % τη συνολική ενέργεια που
καταναλώνει ο Δήμος μας, που αντιστοιχεί σε
μείωση κατά 40% τουλάχιστον των συνολικών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

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 χρόν 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



Συγκεκριμένα, για δεύτερη χρονιά ο
Δήμος Αχαρνών καταφέρνει να διακριθεί
πανελληνίως, κατακτώντας το αργυρό και
χάλκινο βραβείο, για τη λειτουργία του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου και της Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με
Νοητική υστέρηση (Βαμβακάρειο ίδρυμα),
αντιστοίχως.

Δύο σημαντικές δομές που έχουν
ξεχωρίσει- από την πρώτη στιγμή- για τον
τρόπο λειτουργίας τους και την προσφορά
τους στο κοινωνικό σύνολο, όπως αναφ-
έρει εμφατικά.
“Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο προ-
σωπικό της Αρωγής, την πρόεδρο Μαρία
Μπούκη και τα μέλη του ΔΣ για το Βαμβα-

κάρειο ίδρυμα το οποίο λειτουργεί πλέον
ως μια φιλόξενη αγκαλιά υποστηριζόμενης
διαβίωσης για άτομα με νοητική στέρηση. 

Επίσης, ο Δήμος μας βραβεύτηκε στην
κατηγορία κοινωνικής ευθύνης για το κοι-
νωνικό φροντιστήριο που αριθμεί 300
ωφελούμενους μαθητές. Μια προσπάθεια
της ΔΗΚΕΑ, του προέδρου Γιάννη Νίκα
και των μελών του ΔΣ, που αποτελεί το
επιστέγασμα του οράματος μας για παρ-
οχή ίσων ευκαιριών φροντιστηριακής
εκπαίδευσης σε οικογένειες που δεν έχουν
αυτή την δυνατότητα.
Συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται και
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προ-

σπάθειας μας για την αναβάθμιση της ποι-
ότητα ζωής των πολιτών.Συνεχίζουμε να
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία σε μια
πόλη αντάξια των προσδοκιών μας, αναζ-

ητώντας διαρκώς τρόπους για να
ενδυναμώσουμε τις κοινωνικές παροχές
μας”, τόνισε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός.
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Ο
πρόεδρος του συλλόγου  Κώστας
Ζηκόπουλος καλωσόρισε τους καλε-
σμένους και τους ευχαρίστησε θερμά

εκ μέρους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους.
Στη συνέχεια έκοψε την πίτα και ευχήθηκε σε

όλους υγεία, ειρήνη, ευημερία, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία με τον καινούριο χρόνο να
σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας δημιουργι-

κής εποχής, γεμάτη αισιοδοξία και ελπίδα. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από τη
Βουλή των Ελλήνων, ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανά-
σιος Μπούρας, ο βουλευτής και συντοπίτης κ.
Ευάγγελος Λιάκος, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
κ. Γεώργιος Κότσιρας απέστειλε ευχετήρια-
ευχαριστήρια επιστολή.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής ευχαρι-
στήρια επιστολή απέστειλε ο Περιφερειακός
Σύμβολος κ. Λεωνίδας Μίχας. Από τον Δήμο
Ασπροπύργου το κομμάτι της πίτας αντί του
Δημάρχου κ. Νίκου Μελετίου ο οποίος απουσία-
ζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων παρέλα-
βε ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος. Παραβρέθηκαν , επίσης, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι ο κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο κ. Γεώρ-
γιος Φίλης, ο κ. Δημήτρης Καγιάς, η κα. Γεω-
ργία Πηλιχού, ο επικεφαλής του συνδυασμού «
Ασπρόπυργος Αλλάζουμε» κ. Γιάννης Ηλίας με
τη σύμβουλο κα. Ελένη Τσίγκου- Μαυράκη. Ο
Επικεφαλής του συνδυασμού «Ασπρόπυργος
Μπροστά» κ. Αλέξανδρος Μυλωνάς με τη
σύμβουλο κα. Μαρία Λιάκου.

Από την ΠΣΕ, ο πρόεδρος κ. Μάκης Κιάμος, η
Α. αντιπρόεδρος κα. Μαρίκα Γκόνη, ο Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων κ. Αντώνης Κοντός, το μέλος
του Δ.Σ. και πρόεδρος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου κ.
Δημήτρης Σούκης, το μέλος του Δ.Σ. Ηπειρωτών
Γαλατσίου και εκπρόσωπος του συλλόγου κ.
Ηλίας Χρηστάκος.

Από τους Συλλόγους Ηπειρώτικης Αποδημίας
Θριασίου Πεδίου, ο πρόεδρος κ. Βασίλης Παπ-

πάς και σύσσωμο το Δ.Σ. Επίσης, ο Αντιπρόεδρ-
ος Ιλίου κ. Δημήτρης Δάλλας, ο πρώην πρόεδρ-
ος Ζεφυρίου κ. Ηλίας Αθανασόπουλος, Αγίων
Αναργύρων η πρόεδρος κα. Αθηνά Ζάγκα,
Περιστερίου ο πρόεδρος κ. Ζήκος Κόντης και ο
κ. Μιχάλης Δήμας Πετρούπολης, ο κ. Κώστας
Παπαπάνος, Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν.
Αττικής η έφορος Δημοσίων Σχέσεων κα. Βασι-
λική Ζηκοπούλου, ο πρόεδρος της Αδελφότητας
Παρακαλάμου κ. Αλέκος Μπάγιας. Από την Αδε-
λφότητα Ρωμανού Λάκκας Σουλίου ο κ. Σπύρος
Τζίμκας. Από την αδελφότητα Κοκκινιάς
Θεσπρωτίας η κα. Αρετή Δάλλα. Από το «ΌΛΟ
ΔΥΤΙΚΑ» ο κ. Γρηγόρης Ζαφείρης που το κομμά-
τι του το αφιέρωσε στο προσωπικό πίσω από τις
κάμερες.Τοπικοί Σύλλογοι της πόλης μας:
«ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τον πρόεδρο κ.
Γιάννη Πίνη, Σύλλογος Κρητών Ασπροπύργου
με την πρόεδρο κα. Μιχάλη Συνάκη, Σύλλογος
Γυναικών Ασπροπύργου «ΚΡΟΚΩΝΙΣ» με την
πρόεδρο κ . Μαρία Ρηγάτου, Α.Σ. «ΚΡΙΟΣ» με
τον πρόεδρο κ. Θεόδωρο Βάντζο, «Κατοίκων
Παραλίας» με τον πρόεδρο Αντώνη Κοναξή, «
Ήμερος τόπος» και ΑΣΟΔ Ασπροπύργου με τον
πρόεδρο κα. Νικόλα Ματθαίου, από τον Πανα-
σπροπυργιακό ο αντιπρόεδρος κ. Βασίλης
Μπέκος.

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο κ. Αθανάσιος
Οικονόμου, πρώην Βουλευτής Ιωαννίνων και
υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ιωαννίνων, ο κ.
Κώστας Γάτσιος πρ. Πρύτανης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος με το

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής  στο Ν.Ιωαννίνων, ο κ.
Νικόλαος Πετρουγάκης από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής Ασπροπύργου, ο κ. Κυριάκος Χατ-
ζηλέρης  από τη Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής Δυτικής Αττικής , η κα. Διονυσία Στεφ-
άτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Σύρι-
ζα, η κα. Στέλλα Βορτελόνη υποψήφια Ν. Πρέ-
βεζα ΠΑΣΟΚ- Κ.Α και η κα.  Κυριακή Περου-
κίδου υποψήφια Δυτικής Αττικής.

Η πίτα μας ήταν προσφορά του ζαχαροπλα-
στείου «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ» Αφοι ΠΕΛΕΧΑ. Το κρασί
Ζίτσας ήταν προσφορά της Κάβας ΣΑΜΠΑΝΗ.
Το τσίπουρο πρόσφερε ο Σταύρος Ζηκόπουλος
από το ΜΑΖΑΡΑΚΙ Ιωαννίνων. Οι παραδοσια-
κές, σπιτικές, ηπειρώτικες πίτες ήταν προσφο-
ρά των γυναικών του συλλόγου μας. Τους ευχα-
ριστούμε θερμά όλους από καρδιάς.

Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι έως αργά το βράδυ με την
ορχήστρα του Στάθη Πολύζου- Χρήστου
Γκίτσιου. Το φλουρί της πίτας κέρδισε η μικρή
Μαρία παραλαμβάνοντας ως δώρο από το
σύλλογο μας  ένα καλάθι με ηπειρώτικα παρα-
δοσιακά προϊόντα.

Ευχαριστούμε θερμά και πάλι όσους και
όσες μας τίμησαν  μέλη και φίλοι του συλλόγου
και όλους όσους μας στηρίζουν και βρίσκονται
δίπλα μας. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΣεε  κκααττάάμμεεσσττηη  ααίίθθοουυσσαα  σσττοο  πποολλιιττιισσττιικκόό  κκέέννττρροο  ΗΗππεειιρρωωττώώνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,
οο  ΠΠααννηηππεειιρρωωττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  έέκκοοψψεε  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  

ΜΜεε  δδύύοο  σσηημμααννττιικκάά  ββρρααββεείίαα  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα
““ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΕΕυυθθύύννηη””  δδιιαακκρρίίθθηηκκεε  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχαα--

ρρννώώνν  σστταα  BBeesstt  CCiittyy  AAwwaarrddss  22002233
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ΟΟ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΖΖΕΕΙΙ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ

ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΛΛΚΚΑΑΝΝΙΙΑΑ

Ενεργά στηρίζει ο ΑΔΜΗΕ την επέκταση της συνεργασίας με Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρ-
ικής Ενέργειας για την ανάπτυξη κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα Βαλκάνια, όπως επιβε-
βαιώθηκε στο πλαίσιο του 4ου «Balkans Digital Highway Workshop», που διοργανώνει στην Αθήνα στις 18

και 19 Ιανουαρίου η Παγκόσμια Τράπεζα, με την υποστήριξη της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, Grid Telecom. 
Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε χθες ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των Διαχειρι-
στών Συστημάτων Μεταφοράς για την ανάπτυξη εναλλακτικών περιφερειακών δικτύων τηλεπικοινωνιών και την αξιο-
ποίηση των υποδομών οπτικών ινών, που είτε υπάρχουν είτε θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων. Τόνισε επίσης ότι «ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τους γειτονικούς Διαχειριστές, δημιουργεί κρίσιμα δίκτυα κορ-
μού για τη μεταφορά ενέργειας αλλά και δεδομένων στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. 
Η Grid Telecom, ο τηλεπικοινωνιακός βραχίονας του Ομίλου, αξιοποιεί την πολύτιμή αυτή περιουσιακή βάση, επεκ-
τείνοντας πέρα από τα ελληνικά σύνορα το εγχώριο δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ, που σήμερα ξεπερνά τα 4.500
χλμ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε νέους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμους που προωθούν την ψηφιακή μετάβα-
ση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο
δεδομένων ανοικτής πρόσβασης».
Η ετήσια διεθνής συνάντηση που διοργανώνει η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των τηλεπικοινω-

νιακών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο και την ψηφιακή σύγκλιση στην περιοχή των Βαλκανίων, μέσα από την
κοινή χρήση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των οπτικών δικτύων που διασυνδέουν τα εθνικά Συστήματα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στην Αθήνα, τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα αυτά με εκπροσώπους των Διαχειριστών Μεταφοράς της Αλβανίας
(OST), της Βόρειας Μακεδονίας (MEPSO), της Ιταλίας (TERNA), της Βουλγαρίας (ESO EAD), του Μαυροβουνίου
(CGES) και του Κοσόβου (KOSTT). 

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 

Πολυπληθές και ιδιαίτερα θερμό
κοινό της Ελευσίνας

στη Ανοιχτή εκδήλωση 
ενημέρωσης- Open Day του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου 

Ελευσίνας - IΝ SITU 

Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στo
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Ελευσίνας η Ανοιχτή εκδήλωση
ενημέρωσης- Open Day του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευ-

σίνας - IΝ SITU, του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος
που διοργανώνει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
σε συνεργασία με το
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο
Πατρών.

Το πολυπληθές και
ιδιαίτερα θερμό κοινό
της Ελευσίνας και
των γύρω περιοχών
π α ρ α κολούθησε
ε ν δι α φέ ρ ουσ ε ς
εισηγήσεις από την
Ομότιμη Καθηγήτρια
του ΕΚΠΑ, Μαρία
Ευθυμίου με θέμα
«Με αφορμή τις λατρείες της Ελευσίνας: οι θρησκείες ως όχημα συνο-
μιλίας με την επίγεια πραγματικότητα και το επέκεινα»,  την ερευνήτρ-
ια, Αικατερίνη Στέφη με θέμα «Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρ-
ου Ν. Διομήδους: πώς η φύση μπορεί να αναδεικνύεται και να προστα-
τεύεται» και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτη
Δημόπουλο με θέμα 

«Το φυσικό κεφάλαιο και οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας:
συνύπαρξη διαχειριστικής και αναπτυξιακής διάστασης». Διαδικαστικά
θέματα εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων παρουσίασε η
Ομότιμη Καθηγήτρια, αφυπηρετούσα  του ΠΑΔΑ, Αθηνά Μαυρίδου ενώ
τη συνάντηση συντόνισε ο Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής
του Πανεπιστημίου Πατρών και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προ-
γράμματος. 

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετι-
σμό ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ο Φώτης Τατάκης,
Δημοτικός Σύμβουλος, ο Ευάγγελος Λίγγος, Πρόεδρος του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κεντρου Δυτικής Αττικής και ο Μιχάλης Σκούλλος, Ομότιμος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επίτιμος Δημότης Ελευσίνας.

Το Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU θα λει-
τουργήσει με δυο κύκλους σπουδών γύρω από τις κρίσιμες θεματικές
«Περιβάλλον – Υγεία» και «Πολιτισμός – Πολιτιστική Πολιτική». Μετά
από ορισμένα κοινά εισαγωγικά μαθήματα, οι δυο κύκλοι μαθημάτων
«Πολιτισμός – Πολιτιστική Πολιτική» και «Περιβάλλον – Υγεία» θα διεξά-
γονται ανεξάρτητα ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές μονάδες και θα
συναντιούνται σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις. Τα μαθήματα
θα πραγματοποιούνται σε δυο τρίμηνες ενότητες, την άνοιξη και
το φθινόπωρο.
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«Αδέσποτες σφαίρες» οι οποίες
προκαλούν τρόμο σε σχολεία της
Δυτικής Αττικής. Αυτή τη φορά, οι
καθηγητές του Διαπολιτισμικού
Γυμνασίου Αχαρνών βρήκαν μια
αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο του
σχολείου.

«Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου),
κάτοικοι της γειτονιάς άκουσαν πυρ-
οβολισμούς. Τη Δευτέρα που άνοι-
ξε το σχολείο, η διευθύντρια και οι
καθηγητές εντόπισαν τη σφαίρα και
την παρέδωσαν στην Αστυνομία.
Πριν από 7-8 ημέρες συνέβη το ίδιο
περίπου 500 μέτρα από δω, στο 5ο
Γυμνάσιο Αχαρνών. 

Πριν από 15 ημέρες στον Προφήτη
Ηλία σε οικία, που πέρασε η βολίδα
στο σπίτι και τρύπησε το πλακάκι.

Συνέχεια γίνεται αυτό το
φαινόμενο» κατήγγειλε
στην τηλεόραση του OPEN,
ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και  Κηδεμόνων
Αχαρνών, Γιώργος Χαρα-
λαμπίδης.

Και πρόσθεσε «εμείς στο
Δήμο εδώ, εκπροσω-
πούμε 105 σχολικές μονά-
δες…καταλαβαίνετε στατι -
στικά περιμένουμε το επό-
μενο τραγικό περιστατικό.
Η αστυνομία κάνει κάποιες
περιπολίες…αλλά πρέπει
να πιέσουμε ως Δήμος να
έχουμε και περισσότερες
υποδομές και περισσότε-
ρη αστυνόμευση».

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  ««ΑΑδδέέσσπποοττεεςς  σσφφααίίρρεεςς»»  σσεε
ααυυλλέέςς  σσχχοολλεείίωωνν  ππρροοκκααλλοούύνν  ττρρόόμμοο

Ξ
εκίνησαν οι  ηλεκτρονικές
αιτήσεις για το έκτακτο εφάπαξ
bonus 300 ευρώ που θα

δίνει η ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) σε ανέρ-
γους με συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανι-
σμός, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρ-
μα για την εφάπαξ χρηματική παροχή
ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει
η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους
μακροχρόνια ανέργους που κατα-
ρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο
Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ).

Στόχος της νέας ενίσχυσης, που
θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου
«Δουλειές Ξανά», είναι η ενεργο-
ποίηση των μακροχρόνια ανέργων
με σκοπό τη δημιουργία ενός επι-
καιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ
βάσει του οποίου θα μπορούν να
κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις
ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς
τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση)
και εύρεσης εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια
άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής
προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη 

εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5
ετών και κατόπιν καταρτίσουν Ψηφ-
ιακό ΑΣΔ

Έχουν εισόδημα έως 16.000
ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για
έγγαμους προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000
ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια
προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ
για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της
παροχής έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχον-
ται στην πλατφόρμα με τους κωδι-
κούς TaxisNet στην ηλεκτρονική
δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
https://www.gov.gr/ipi resies/erga-
sia-kai-asphalise/anergia/ephapax-
khrematike-parokhe-gia-anergous

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) για την καταβολή της παρ-
οχής, καθώς και την οικογενειακή
τους κατάσταση

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των
προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διά-
στημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ),
καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα
στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ,
ΗΔΙΚΑ)

Η καταβολή της παροχής γίνεται
αυτόματα στους λογαριασμούς των
δικαιούχων.

Ποιοι μπορούν  ν α κάν ουν
αίτηση

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι
μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5
έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ
μπορούν να εισέλθουν στην πλατφ-
όρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη κατα-
ρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ)
θα πρέπει να το μετατρέψουν σε
Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, θα
εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eser-
vices) της ΔΥΠΑ και  θα επιβε-
βαιώνουν ή επικαιροποιούν τα
στοιχεία του ΑΣΔ ώστε να μετατραπεί
αυτόματα σε Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη κατα-
ρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν
ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλ-
ησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε
μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive)
είτε δια ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού μέσω
τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέ-
πει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση.

Έκτακτο «Δώρο» ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για
το bonus - Βήμα βήμα η αίτηση
Στόχος της ν έας εν ίσχυσης, που θεσμοθετήθηκε μέσω του ν όμου «Δουλειές Ξαν ά», είν αι η εν εργοποίηση των  μακροχρόν ια αν έργων  με
σκοπό τη δημιουργία εν ός επικαιροποιημέν ου Ψηφιακού ΑΣΔ βάσει του οποίου θα μπορούν  ν α κατευθυν θούν  άμεσα σε δράσεις αν άπτυξης
της απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) και εύρεσης εργασίας
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Tο αγωνιστικό πρόγραμμα της Super
League 2 το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.01.2023

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός -
Αναγέννηση Καρδίτσας (15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής –
ΠΑΟΚ Β (13:45/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – Διαγόρας
(14:45)
ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – Ηρακλής Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Νίκη Βόλου (14:45)
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ – Απόλλων Πόντου (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός – Απόλλων Λάρισας (14:45)
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ.

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β (14:45)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα – Προοδευτική (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΟΦ Ιεράπετρας (14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Κηφισιά (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – ΠΑΟ Ρουφ (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Απόλλων Σμύρνης - Athens Kallithea
(15:15/ΕΡΤ3)

ΤΡΙΤΗ 24.01.2023
Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β - Ηρόδοτος (14:45)
ΡΕΠΟ: Αιγάλεω  

O Πανελευσινιακός με
τον ΑΟ Υπάτου. Ο
Βύζας με τον Αστέρα
Πετριτή Κέρκυρας

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου θα
πραγματοποιηθεί η 10η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Τα παιχνίδια του 3ου ομίλου ΑΕ
Λευκίμμης-ΠΟ Φήκης, Παναγρινιακός-
Ζάκυνθος θα ξεκινήσουν στις 14:00 ενώ το
παιχνίδι του Βύζαντα Μεγάρων με τον
Αστέρα Πετριτή Κέρκυρας στις 13:00.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15.00 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
(Διαιτητής: Κολορίζος ΕΠΣ Φθιώτιδας,
Βοηθοί: Μπύρος – Κατσαρός ΕΠΣ
Ευρυτανίας)

15.00 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ (Διαιτητής:
Δεληγιάννη, Βοηθοί: Δίχρης –
Παπαγεωργίου ΕΠΣ Λάρισας)

14.00 ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΦΗΚΗ (Διαιτητής:
Χατζηπαναγιώτου ΕΠΣ Ηπείρου, Βοηθοί:
Παπαλαζάρου ΕΠΣ Ηπείρου – Τσιδώνης
ΕΠΣ Σάμου)

15.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ
(Διαιτητής: Καπίρης, Βοηθοί: Μπακογιάννης
– Ρούσσος ΕΠΣ Αθηνών)

14.00 ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
(Διαιτητής: Φωκάς ΕΠΣ Αχαΐας, Βοηθοί:
Σταθοπούλου ΕΠΣ Αχαΐας – Ζιώγας ΕΠΣ
Πρέβεζας-Λευκάδας)

15.00 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΡΓΑΣ (Διαιτητής: Αλαφογιάννης ΕΠΣ
Βοιωτίας, Βοηθοί: Νέγρης – Ντόβολης ΕΠΣ
Εύβοιας)

13.00 ΒΥΖΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
(Διαιτητής: Τριγάζης, Βοηθοί: Σούζας –
Γκούβας ΕΠΣ Αν. Αττικής)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΙΑΛΥΣΟΣ (14.00):
Νικολάου, Τζανής-Τζέλος (Αθηνών)

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ:
Κορωνιας, Αλεξοπούλου-Παντελίδου
(Ανατολικής Αττικής)

ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:

Μπεκιάρης, Γκουριώτης-Δημητρόπουλος 

(Κορίνθου, Αργολίδας-Αργολίδας)
ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΣ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ:

Μάρκος, Σόβολος-Τζαφαλιάς (Λακωνίας)
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ-ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Κεφίλης,

Τούμπας-Μακρής (Κορίνθου, Αργολίδας-
Αργολίδας)

ΡΟΔΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ:
Σταύρου, Κουλοχέρης-Κορώνιας
(Ανατολικής Αττικής)

ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ-ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:
Δαμιανάκης, Παπαδάμ-Πουλόπουλος
(Πειραιά).

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΟΑΝ: Αντωνίου,
Μαυρεδέκαης-Κοτσιφάκης (Χανιων)

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ:
Μαυραντωναάκης, Θωμόπουλος,-
Καραγιάννης (Χίου, Δυτικής Αττικής- Δυτικής
Αττικής)

ΠΟΡΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Κυριακίδης,
Κοκοτάκης-Κελαηδής (Λασίθιου, Λασιθίου-
Ρεθμυνου)

ΜΑΡΚΟ-ΤΥΜΠΑΚΙ: Δημαράκης,
Κουκόπουλος-Τσαντήλας (Δωδεκανήσου,
Αθηνών-Σάμου)

ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ:
Κουκλάκης, Καφεσάκης-Θεοδοσάκης
(Χανίων, Λασιθιου-Λασιθιου)

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΜΟΣΧΑΤΟ: Μανδαλενάκης,
Καραγεώργος-Μημίδης (Ηρακλείου,
Αθηνών-Αθηνών)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Παναγιωτάρας,

Elite League 12η: Ηττα της ΝΕ
Μεγαρίδας από τον Ερμή
Σχηματαρίου

Σε αναβληθέντα αγώνα για την 12η αγωνιστική
που έγινε στα Μέγαρα η ΝΕΜ γνώρισε την ήττα
από τον Ερμή Σχηματαρίου 71-73

Μεγαρίδα-Ερμής Σχηματαρίου 71-73

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Καραβίτης-Τηγάνης

Δεκάλεπτα: 22-21, 41-39, 55-57, 71-73

Μεγαρίδα ΝΕ (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 5
(1), Γκάτζιας, Παπαγιάννης 5, Αγγελόπουλος 6,
Γερομιχαλός 24 (4), Ντουμπίνσκι 5 (1),
Καλλινικίδης 4, Γεωργαλάς 12, Μότλεϊ 4,

Ζαρκαδούλας 6 (2).

Ερμής Σχηματαρίου (Οικονόμου): Μπράιαντ 30
(2), Γουάιλι 5, Νάκης 10 (2), Ζαρμακούπης 3 (1),
Πάππος, Φιλοξενίδης, Μητσιμπόνας 3 (1),
Βασιλόπουλος 17 (4), Τάταρης 5.

Η Βαθμολογία (σε 13 αγώνες) :

Τρίτων 23 (10-3)
Πανερυθραϊκός 22 (9-4)
Μαρούσι 21 (8-5)
Ελευθερούπολη 21 (8-5)
Παπάγου 21 (8-5)
Ψυχικό 20 (7-6)
Κόροιβος Αμαλιάδας 20 (7-6)
Ερμής Σχηματαρίου 20 (7-6)
Μεγαρίδα 20 (7-6)
Χαρίλαος Τρικούπης 19 (6-7)
Ηρακλής ΚΑΕ 2022* 19 (9-4)

Αίας Ευόσμου 18 (5-8)
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 17 (4-9)
Αμύντας 17 (4-9)
Αγρίνιο 17 (4-9)
Καβάλα 14 (1-12)

Επόμενη αγωνιστική (14η)

Ερμής Σχηματαρίου-Χαρίλαος Τρικούπης
Μεγαρίδα-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Πανερυθραϊκός-Παπάγου
Τρίτων-Μαρούσι
Ψυχικό-Ηρακλής
Αγρίνιο-Αμύντας
Καβάλα-Κόροιβος Αμαλιάδας
Αίας Ευόσμου-Ελευθερούπολη

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΟΟιι  ΜΜεεγγααρρεείίςς  
εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα
σσυυννεεχχίίσσοουυνν  ττοο  

ααήήττττηηττοο  σσεερρίί  ττοουυςς

Τη δύναμη της έδρας του θα προ-
σπαθήσει να εκμεταλλευθεί ο Βύζας
Μεγάρων στο κυριακάτικο μεσημερ-
ιανό ματς με τον Αστέρα Πετριτή, στο
πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του
3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας. 
Οι Μεγαρείς επιδιώκουν να
συνεχίσουν το αήττητο σερί τους (3-2-
0) και κυρίως να διαφυλάξουν το

απαραβίαστο της εστίας τους (8-0) με
αντίπαλο την ομάδα από το ομώνυμο
χωριό στο νότο της Κέρκυρας, η
οποία δεν έχει καταφέρει να νικήσει
εκτός έδρας.
Ο Βύζας Μεγάρων έρχεται από
οδυνηρή ισοπαλία εκτός έδρας (1-1)
με την Χαλκίδα. Ο Αστέρας υπο-
δέχτηκε τον Τηλυκράτη Λευκάδας και
επίσης έφερε ισοπαλία με το ίδιο
σκορ 1-1.
Συντονιστείτε στο telesport.gr (Κανάλι
Live 1) το μεσημέρι της Κυριακής 22
Ιανουαρίου για να παρακολουθήσετε
όλες τις φάσεις από το ενδιαφέρον
ματς! 

Δεν συνεχίζει στον Ασπρόπυργο 
ο Πέτρος Βουρνάζος

Ο Πέτρος Βουρνάζος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Δυτικής
Αττικής και αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μεταξύ άλλων
έχει περάσει από Θήβα, Αχαρναϊκό, Θύελλα Ραφήνας, Χαλκίδα, Βύζαντα
Μεγάρων, Παναργειακό,Ακράτητο,Απόλλωνα Ποντίων ενώ είναι μέλος της
εθνικής ενόπλων, μετρώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές στην Γ'
Εθνική.

Φιλανθρωπικός αγώνας στην Ελευσίνα
Φιλικός Αγών ας Ποδοσφαίρου στη μν ήμη δύο σπουδαίων  αθλητικών  προσωπι-
κοτήτων  της Eλευσίν ας:Μελέτης Λάσκος, Μιχ άλης Καν αβάς
Αν τί εισιτηρίου, συγκεν τρών ουμε τρόφιμα για την  εν ίσχ υση του Κέν τρο Αγάπης
Ελευσίν ας – Φιλική Φωλιά
Μία πρωτοβουλία του Δήμου Ελευσίν ας & του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευ-
σίν ας.

ΕΠΣΔΑ: 
Το αγωνιστικό
πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου στην
Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 

(Γιάννης Παθιακάκης)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (Μαγούλας)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (Γεώρ-
γιος Ρουμελιώτης)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ (Φράγκειο)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(Δημοτικό Ν.Περάμου)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(Γκορυτσάς)

Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγωνιστική)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Δύναμης)
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Γεώργιος Ρουμελιώτης)

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.(Παραλίας)
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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 Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 


