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Μυστήριο 44 Heiner
Goebbels 7 Στήλες
Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης και συνθέτης

Heiner Goebbels μεταμορφώνει την ευρύχωρη
αίθουσα του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας.
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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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και βροχές  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, 

Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, 

Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Σίσσυ, Ντενίζ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 
2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τσάμος Παναγιώτης Α., Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652
Ειδική αστυνομική επιχείρηση  έλαβε χώρα την

20η Ιανουαρίου τις πρώτες πρωινές ώρες, στην
περιοχή του Βλυχού Μεγάρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση, συνελήφθησαν δύο
ημεδαποί για ληστείες, έξι ημεδαποί για κλοπές
και δύο ημεδαποί για λοιπά αδικήματα. 

Όλα τα αδικήματα έχουν τελεσθεί στην επικράτεια
του Δήμου Μεγαρέων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του
Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων, της Ασφάλειας
Μεγάρων και άλλες Υπηρεσίες. Όλοι οι συλληφθ-
έντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Τα δημοτικά συμβούλια και  όχι  οι
οικονομικές επιτροπές των δήμων θα
εγκρίνουν τις προσλήψεις προσωπικού στη
Δημοτική Αστυνομία σύμφωνα με τις
νεοεισαχθείσες διατάξεις του ν.5013/2023,
διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών με
ανακοίνωσή τους.

Προς διευκόλυνση των δήμων, η
προθεσμία υποβολής των αιτημάτων
παρατείνεται  έως 31-1-2023 και  ως εκ
τούτου η εφαρμογή, που έχει αναπτυχθεί στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου
(https://hr.apografi.gov.gr), για τον κύκλο
«Δημοτική Αστυνομία 2023» θα είναι εκ νέου
διαθέσιμη για την υποβολή αιτημάτων, έως την
προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα 23.59’.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι για την
υποβολή νέων αιτημάτων πλήρωσης θέσεων
κλάδου δημοτικής αστυνομίας, θα πρέπει να
ληφθεί  απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και στη συνέχεια να υποβληθούν τα
αιτήματα μέσω της εφαρμογής.Διευκρινίζει επίσης
ότι δήμοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τα
αιτήματά τους, με βάση αποφάσεις οικονομικής
επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση

του ν. 5013/2023, δεν απαιτείται να προβούν σε
περαιτέρω ενέργειες.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην
αριθμ. 10/2022 (Α.Π.467/3-1-2023 με ΑΔΑ:
6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο του υπουργείου
Εσωτερικών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και
προκειμένου να καταστεί  λυσιτελής η
εξυπηρέτηση των φορέων, οι ενδιαφερόμένοι
μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο t.datapta@ypes.gr και a.patsi-
avoura@ypes.gr

ΜΜέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  
τα αιτήματα των δήμων για προσλήψεις
προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία
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Σ
ε προγραμματισμένη συνάν-
τηση στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. βρέθη-
καν ο Δήμαρχος Ελευσίνας

Αργύρης Οικονόμου, ο Αντιδήμα-
ρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης & η Αντιδήμα-
ρχος Μαγούλας και Πρόεδρος της
Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Στέλ-
λα Κάβουρα, το πρωί της Παρασκε-
υής 20 Ιανουαρίου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δ.
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος και η
Διοίκηση της εταιρείας.

Ο λόγος της συνάντησης ήταν η
υπογραφή της σύμβασης για τη
μελέτη ανέγερσης του 2ου & 7ου
Νηπιαγωγείου Ελευσίνας, ενώ αξίζει
να σημειωθεί, πως τον Δεκέμβριο του
2022 υπεγράφη και  αντίστοιχη
σύμβαση μελέτης για την ανέγερση
του 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ελευσίνας, στο οικόπεδο Μελεδήμα.

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα
πραγματοποιηθεί από το ΕΣΠΑ και
την Περιφέρεια Αττικής.

Ο χώρος ανέγερσης του 2ου & 7ου Νηπιαγω-
γείου, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Ο.Τ.
242, σε ένα οικόπεδο, ιδιοκτησίας του Δήμου
Ελευσίνας, που μέχρι σήμερα παραμένει αδιαμόρ-
φωτο και έχει παραχωρηθεί στην ΚΤΥΠ.

Για την υπογραφή της σύμβασης, η Αντιδήμα-
ρχος Μαγούλας και Πρόεδρος της Α/Βάθμιας
Σχολικής επιτροπής Στέλλα Κάβουρα δήλωσε:
«Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που ο Δήμος μας
καταφέρνει να δρομολογεί και να υλοποιεί έργα
που σχετίζονται  με τις σχολικές υποδομές,
στοχεύοντας στη δημιουργία σύγχρονων μονά-
δων για τα παιδιά του Δήμου μας. 

Ως Σχολική Επιτροπή, βρισκόμαστε πάντα σε
αγαστή συνεργασία με την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., προ-
σπαθώντας να εξασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο
στην παρεχόμενη παιδεία και να βρισκόμαστε
δίπλα στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης δήλωσε: «Στις 6/12/2022,
υπογράφτηκε η σύμβαση για την μελέτη ανέγερ-
σης του 1ου – 2ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ.
21 (Ακίνητο Μελεδημα). 

Σήμερα υπογράφτηκε η σύμβαση για την μελέτη
ανέγερσης του 2ου – 7ου Νηπιαγωγείου Ελευ-
σίνας (Αλκιβιαδου).

Με την ολοκλήρωση των μελετών, η ΚΤΥΠ θα
προχωρή σει στην δημοπράτηση των δυο σύγχρ

ονων Σχολικών μονάδων .Είμαι  ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένος που και αυτή η προσπάθεια έφερε
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρ-
ης Οικονόμου: «Σήμερα βρεθήκαμε ξανά στην
ΚΤΥΠ! Αυτήν τη φορά για την υπογραφή της
μελέτης που αφορά στην ανέγερση του 2ου &
7ου Νηπιαγωγείου! 

Τον προηγούμενο μήνα, υπογράψαμε και
αντίστοιχη σύμβαση μελέτης για την ανέγερση του
1ου & 2ου Δημοτικού στο οικόπεδο Μελεδήμα.
Και αυτή η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής! 

Η επένδυση σε νέες, σύγχρονες και ασφαλείς
σχολικές υποδομές είναι μια αδιαμφισβήτητη
επένδυση για το μέλλον! Και αυτήν την επένδυση
προσπαθούμε καθημερινά να την κάνουμε πράξη
τόσο με διεκδίκηση νέων σχολικών υποδομών,
όσο και με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων,
σε συνεργασία με την Τεχνική μας υπηρεσία και
τις Σχολικές επιτροπές! 

Είναι κάτι που αποδεικνύουμε καθημερινά,
μέσα από την ανακατασκευή χώρων στα σχολεία
μας. Χώροι που εκσυγχρονίζονται, αλλάζουν,
διαμορφώνονται κατάλληλα, αισθητικά και λειτο-
υργικά, για τους μαθητές μας».

Υπεγράφη η σύμβαση για τη
μελέτη ανέγερσης του 2ου & 7ου

Νηπιαγωγείου Ελευσίνας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ

ΖΩΦΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΖΩΦΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
Άμεση ήταν  η αν ταπόκριση του Αν απλ.

Δημάρχ ου Γιώργου Ραφτέλη στο αίτημα του Συλλό-
γου της Ζωφριάς για την  αποκατάσταση των  ζημιών
στις πιν ακίδες οδικής σήμαν σης των  δρόμων  της
συν οικίας. 

Η παρέμβαση αφορούσε σε τουλάχ ιστον  είκοσι
σημεία, μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας, που οι
πιν ακίδες είχ αν  υποστεί βαν δαλισμό ή είχ αν  κατα-
στραφεί από απροσεξία. Παράλληλα, το συν εργείο
αποκατάστησε ζημιές σε όργαν α παιδικής χ αράς. 

Την  ικαν οποίησή της για την  άμεση παρέμβαση
του Δήμου εξέφρασε η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ευαγγελία Κωβαίου, η οποία αν άρτησε δημόσιες
ευχ αριστίες στο f acebook, οι οποίες περιελάμβα-
ν αν  και τον  προϊστάμεν ο της υπηρεσίας Ηλία
Καν ελλόπουλο. Στο ευχ αριστήριο η Πρόεδρος επι-
σημαίν ει την  αν τίθεσή της στους βαν δάλους που
καταστρέφουν  τον  κοιν ων ικό εξοπλισμό.

Από την  πλευρά του, ο Γιώργος Ραφτέλης επεσή-
μαν ε τη δουλειά που έχ ει γίν ει στην  οδική ασφά-
λεια, με την  οριζόν τια και την  κάθετη σήμαν ση
στους δρόμους. Πρόσθεσε ότι αποτελεί προτεραιότ-
ητα του Δήμου γιατί έχ ει άμεση σχ έση με την  προ-
στασία της αν θρώπιν ης ζωής. «Ο Δήμαρχ ος μου
έχ ει αν αθέσει μια δουλειά με στόχ ο ν α μειώσουμε
τον  κίν δυν ο για την  ζωή και την  περιουσία των
συν δημοτών  μας στους δρόμους. Τους παρακαλώ
ν α σεβαστούν  την  οδική σήμαν ση και τις άλλες
υποδομές, γατί μια καταστροφή μπορεί ν α  προκα-
λέσει έν α θαν ατηφόρο οδικό ατύχ ημα. Παράλληλα
έχ ουμε κηρύξει πόλεμο στους ασυν είδητους και έχ ω
καταθέσει μην ύσεις, με εξουσιοδότηση του
Δημάρχ ου. Μην  παίζουμε με αυτά που έχ ουν
μεγάλη σημασία. Να παραδειγματιστούμε από τις
χ ιλιάδες των  τροχ αίων  ατυχ ημάτων  που
σημειών ον ται στο δρόμο και έχουν  ως αποτέλεσμα
ν α χ άν ουμε πάν ω από 2 χ ιλ. αν θρώπων  το
χ ρόν ο. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Λ. Κοσμόπουλος: «Προχωράμε με συν έπεια για την  αν αβάθμιση των  εκπαιδευτικών  δομών
της περιοχής μας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος σχετικά ανέφερε: «Το νέο 2ο και 7ο νηπιαγωγείο στην
Ελευσίνα αναμένεται να αποτελέσει ένας νέος χώρος εκπαίδευσης για τους μικρούς μαθητές της
Ελευσίνας, με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Αττικής και με την πολύτιμη
συμβολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και την συνεπή συνεργασία του Δημάρχου
Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου. Προχωράμε με συνέπεια για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών
δομών της περιοχής μας».
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του Ενοριακού Ναού
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΡΥΘΡΩΝ, προκηρύσσει
δημόσιο διαγωνισμό για την
εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου,
εκτάσεως 41 στρεμμάτων, που
βρίσκεται στη θέση
«ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ» της κτηματι-
κής περιφέρειας του Δήμου
Ερυθρών - Αττικής, αποκλει-
στικής κυριότητας, νομής και
κατοχής του Ενοριακού Ιερού
Ναού του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με τους
όρους που ειδικότερα αναφέρ-
ονται στην από 1.11.2022 Δια-
κήρυξη Διαγωνισμού. Ο διαγω-
νισμός θα διεξαχθεί με βάση
τις διατάξεις του διατ τάγματος
715/1979 και της διατάξεως του
άρθρου 16 του υπ' αριθμ.
8/1979 Κανονισμού «Περί
Ιερών Ναών & Ενοριών». Η
διάρκεια της μισθώσεως
ορίζεται σε τέσσερα [(4) μισθ-
ωτικά έτη με έναρξη αυτής την
καλλιεργητική περίοδο 2023 -
2024 και λήξη το τέλος της καλ-
λιεργητικής περιόδου 2026 -
2027. Ως ελάχιστο ετήσιο όριο
του μισθώ ματος, για την διεξα-
γωγή του διαγωνισμού ορίζεται
το ποσόν των 38,00 € ανά
στρέμμα της εκτάσεως του
προς μίσθωση αγροτεμαχίου
και συνολικά το ποσόν των
χιλίων πεντακοσίων πενήντα
οκτώ (1.558.00)€. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο γραφείο του Ιερού Ναού,

την 29ην Ιανουαρίου 2023,
ημέρα Κυριακή και μεταξύ των
ωρών 10.30 έως 13.00. Κάθε
προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται από Γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων ή Εγγυητική επιστολή
οποιασδήποτε στην Ελλάδα
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
μετρητά, για ποσόν ίσο προς
το προτεινόμενο ελάχιστο
μηνιαίο όριο του μισθώματος,
ήτοι 38,00 €, ως εγγύηση για την
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 παράγραφος 3
εδάφιο β', 4 και 5 του Π.Δ.
715/1979. Το έντυπο της από
1.11.2022 διακηρύξεως του δια-
γωνισμού δύνανται να λαμβά-
νουν οι ενιδαφερόμενοι από το
Γραφείον του Ιερού Ναού
Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ερυθ-
ρών, κατά τις εργάσιμες ημέρ-
ες και ώρες, μετά από τηλεφω-
νική επικοινωνία με τον
Εφημέριο Προϊστάμενο, εις τον
αριθμό 6971747749.

Ερυθρές 20 Ιανουαρίου 2023

Για το συντάξαν και εκδόν
την παρούσα Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Ενοριακού
Ιερού Ναού Ευαγγελισμού

Θεοτόκου - Ερυθρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πρεσβ. Λεωνίδας 
Μαραγκουδάκης

Για ν α το πω απλά, κάθε χ ρόν ο χ άν εται αριθμός αν θ-
ρώπων  που ισοδυν αμεί με τον  πληθυσμό μιας πόλης
όπως η Δημοτική Κοιν ότητα Φυλής. 

Στην  πραγματικότητα, σβήν εται από το χ άρτη της
Χώρας μια μικρή πόλη. Και δεν  αν αφέρομαι στους αν α-
πήρους και στους βαριά τραυματισμέν ους, ούτε στις
παρεπόμεν ες ζημιές. 

Όπως έχ ει πει, υπεύθυν α, έν ας άν θρωπος με μεγάλη
εμπειρία σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, αν  μειών αμε τα

τροχ αία, εκτός από το κέρδος σε αν θρώπιν ες ζωές,
θα είχ αμε τεράστιο όφελος στην  εθν ική οικον ομία»,
δήλωσε ο Γιώργος Ραφτέλης, ο οποίος δεν  παρέλει-
ψε ν α ευχ αριστήσει την  Ευαγγελία Κωβαίου για τα
καλά της λόγια. 
«Είν αι σημαν τικό ν α αν αγν ωρίζουν  την  προσπάθ-

ειά σου, ιδίως όταν  αυτό γίν εται από έν αν  άν θρωπο
με την  εμπειρία και τις ικαν ότητες της συν αδέλφου
Ευαγγελίας Κωβαίου. Της εύχ ομαι ν α είν αι πάν τα
καλά, για ν α συν εχ ίσει την  εν ασχ όλησή της με τα
κοιν ά. Προσφέρει στην  πόλη μας, εδώ και πολλά
χ ρόν ια», σημείωσε.

Συνέχεια από σελ. 3
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΝΝέέεεςς  μμεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  σσύύγγχχρροοννωωνν  σσχχοολλεείίωωνν
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  ττηηνν  ΠΠεεττρροούύπποολληη  κκααιι  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Γ. Πατούλης: «Ψηλά στις προτεραιότητές μας οι σχολικές υποδομές
-  Επενδύουμε στην εκπαίδευση των παιδιών μας, που είναι το μέλλον μας»

Νέες μελέτες για την κατασκευή σύγχρονων σχολείων στην Ελευσίνα, την Πετρούπολη και τις Αχαρνές με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, πάνω από 500
χιλιάδες ευρώ
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την κατασκευή τεσσάρων νέων σύγχρονων σχολικών κτιρίων στην Ελευσίνα,
την Πετρούπολη και τις Αχαρνές, έγινε σήμερα μετά την υπογραφή των συμβάσεων για τις σχετικές μελέτες ωρίμανσης, οι οποίες θα εκπονηθούν με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 500 χιλιάδες ευρώ.

Ο
ι συμβάσεις υπεγράφησαν  από τον  Διευθύν ον -
τα Σύμβουλο της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Θ.
Γιάν ν αρη και τους εκπροσώπους των

αν αδόχ ων  στα γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ, παρουσία του
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη και των  Δημάρχων
Ελευσίν ας Α. Οικον όμου, Πετρούπολης Σ. Βλάχ ου και
Αχ αρν ών  Σ. Βρεττού. Παρόν τες ήταν  επίσης οι Αν τι-
περιφερειάρχ ες Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, Αν .
Αττικής Θ. Αυγεριν ός και Δυτικού Τομέα Αθην ών  Α.
Λεωτσάκος, ο Πρόεδρος των  Κτιριακών  Υποδομών
(ΚτΥπ Α.Ε) Τ. Κατσίπος, ο Προϊστάμεν ος της Διαχ ειρ-
ιστικής Αρχ ής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης, ο Γεν ικός
Διευθυν τής Στρατηγικού Σχ εδιασμού και ΕΣΔΙΤ Θ.
Κυριαζόπουλος και υπηρεσιακά στελέχ η.
Ειδικότερα θα εκπον ηθούν  μελέτες για τα εξής σχ ολι-

κά κτίρια: – Στη Δυτική Αττική: το 2ο και 7ο Νηπιαγω-
γείο Ελευσίν ας συν ολικού προϋπολογισμού δημο-
πράτησης 228.000€ – Στη Δυτική Αθήν α: το 9ο
Νηπιαγωγείο Πετρούπολης συν ολικού προϋπολογι-
σμού δημοπράτησης 145.000€ – Στην  Αν ατολική Αττι-
κή: το 35ο Νηπιαγωγείο Αχ αρν ών  συν ολικού προϋ-
πολογισμού δημοπράτησης 142.000€ Επισημαίν εται
πως συν ολικά μέχ ρι σήμερα έχ ουν  εν ταχ θεί στο ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020: – 22 μελέτες ωρίμαν σης κτιριακών
έργων  συν ολικού προϋπολογισμού 6,6 εκ. € με δικαι-
ούχ ο την  ΚΤΥΠ – 27 έργα σχ ολικών  κτιρίων  συν ολι-
κού προϋπολογισμού 62 εκ. € με δικαιούχ ο την
ΚΤΥΠ – Εξοπλισμό σε σχολικές μον άδες συν ολικού
προϋπολογισμού 10 εκ. € με δικαιούχ ο το Υπουργείο
Παιδείας.

Γ. Πατούλης: «Νέα σχολεία σημαίνει προαγωγή
της μάθησης»
Στην  προτεραιότητα που δίν ει η διοίκηση της Περιφ-
έρειας στη δημιουργία ν έων  σχ ολικών  υποδομών  σε
όλη την  Αττική προκειμέν ου τα παιδιά ν α εκπαι-
δεύον ται με ασφάλεια σ΄έν α σύγχ ρον ο περιβάλλον ,
αν αφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης.
«Επεν δύουμε στην  εκπαίδευση των  παιδιών  μας,
που είν αι το μέλλον  μας. Σήμερα για μια ακόμα φορά
βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξεν ο χ ώρο των  Κτιριακών
Υποδομών  για ν α επιβεβαιώσουμε το γεγον ός ότι η
Αττική αλλάζει! Και αλλάζει προς όφελος των  πολιτών ,
των  παιδιών  και της αν άπτυξης. Γιατί ν έα, σύγχ ρον α
σχ ολεία σημαίν ει προαγωγή της μάθησης και
εν ίσχ υση των  δεξιοτήτων » τόν ισε χ αρακτηριστικά και
προαν ήγγειλε πως στο ν έο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχ ουν
προβλεφθεί πρόσθετες χ ρηματοδοτήσεις για: – εν ερ-
γειακή αν αβάθμιση δημοτικών  σχ ολείων  – βελτίωση
προσβασιμότητας σε υφιστάμεν ες σχ ολικές υποδομές
– σύγχ ρον ο εξοπλισμό εκπαίδευσης «Έτσι ώστε όλοι
οι μαθητές της Περιφέρειας Αττικής ν α απολαμβάν ουν
υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλής αξίας. Αξιοποιών τας
τους πόρους του ΕΣΠΑ, κάν ουμε την  Αττική κάθε
μέρα και καλύτερη» σημείωσε κλείν ον τας.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύν ων  Συμβούλος της Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε. Θ. Γιάν ν αρης επισήμαν ε: Με την  άρι-
στη συν εργασία και την  αμέριστη στήριξη του Υπουρ-
γού Υποδομών  και Μεταφορών  κ. Κώστα Καραμαν λή
και τη διαρκή και στεν ή συν εργασία με την  Περιφέρ-
εια Αττικής – τον  Περιφερειάρχ η κ. Πατούλη – τον
οποίο ευχ αριστώ θερμά, όπως και τα στελέχ η της
Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρειας, συν εχ ίζουμε
την  υλοποίηση του μεγαλόπν οου προγράμματος
κατασκευής δεκάδων  ν έων  σχ ολικών  μον άδων  σε
όλη την  Αττική, με χ ρηματοδότηση από την  Περιφέρ-
εια Αττικής. Η κατασκευή ν έων  σχ ολικών  μον άδων
σε όλη τη χ ώρα και η βελτίωση των  υποδομών  παι-
δείας, για εμάς, την  Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., αποτε-
λεί μέγιστη στρατηγική επιλογή, γιατί τα παιδιά είν αι
πάν τα έγν οια μας και προτεραιότητά μας.
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Oλοκαίνουρια αίθουσα πληροφορικής στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων

Μ
άθημα σε μια ολοκαίν ουρια αίθουσα πληροφορικής
κάν ουν  πλέον  οι μαθητές, στο 1ο Δημοτικό Σχ ολείο
Άν ω Λιοσίων , καθώς ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας

Σχ ολικής Επιτροπής Δήμου Φυλής Γιάν ν ης Κρεμύδας τα
«άλλαξε» όλα, προχ ωρών τας στη μελέτη, δημιουργία και
εγκατάσταση εν ός ν έου, υπερσύγχ ρον ου δικτύου
υπολογιστών .

Η αν αν έωση του ψηφιακού εξοπλισμού περιλαμβάν ει
την  συν ολική αν αβάθμιση του δικτύου με σύγχ ρον α
ψηφιακά εργαλεία, serv er και προμήθεια 13 ν έων
υπολογιστών  (οθόν ες, πληκτρολόγια, κάμερες κ.λπ.), προκειμέν ου ΟΛΑ τα παιδιά ν α βρίσκον ται
σε έν α περιβάλλον  που εν σωματών ει τις ν έες τεχ ν ολογίες πληροφόρησης και επικοιν ων ίας.
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Δήμου Φυλής Γιάν ν ης Κρεμύδας τόν ισε:

«Η βελτίωση των  ψηφιακών  υποδομών  στα σχ ολεία αποτελεί προτεραιότητα για την  Πρωτοβάθμια
Σχ ολική Επιτροπή, αφού οι ν έες τεχ ν ολογίες κάν ουν  πιο εν διαφέρουσα την  εκπαίδευση,
αυξάν ουν  την  αποδοτικότητα και αν οίγουν  ν έους ορίζον τες στους μαθητές. Όλα τα παιδιά, χ ωρίς
διακρίσεις, έχ ουν  το δικαίωμα ν α λαμβάν ουν  τις πληροφορίες που πηγαίν ουν  τη γν ώση τους έν α
βήμα παραπέρα και εμείς έχ ουμε υποχ ρέωση ν α υποστηρίζουμε, με όλες μας τις δυν άμεις, αυτό το
δικαίωμα. Θέλω ν α ευχ αριστήσω, για μια ακόμα φορά, τον  Δήμαρχ ό μας Χρήστο Παππού, που μας
δίν ει τη δυν ατότητα ν α κάν ουμε πράξη το όραμά μας για την  Παιδεία στον  Δήμο Φυλής».

Με εγκωμιαστικές ευχές 
κι εκπλήξεις για τους 
εργαζόμενους η 
Βασιλόπιτα της 
Διεύθυνσης Πρασίνου – 
Περιβάλλοντος Δ. Φυλής

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας αλλά
και εγκωμιαστικά λόγια για τους εργαζό-
μενους  πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2023 η
εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπι-
τας της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περι-
βάλλοντος του Δήμου Φυλής. 

Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Αναπληρ-
ωτής Δημάρχου της Διεύθυνσης
Βασίλης Γεωργιάδης, μετέφερε τις ευχές
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
κι  επεσήμανε από την πρώτη στιγμή ότι
η πρωτοχρονιάτικη πίτα είναι  στην
ουσία κοινή με τους συναδέλφους του,
τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και
Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Οικονο-
μάκη αλλά και  τον αναπληρωτή
Δημάρχου Υποδομών Γιώργο Ραφτέλη
με τους οποίους έχει άριστη συνεργασία
προκειμένου να επιλύονται καθημερινά

προβλήματα και να παράγεται ουσια-
στικό έργο. 

Απευθυνόμενος επίσης στους εργαζό-
μενους υπογράμμισε χαρακτηριστικά “Η
Δύναμή μας, είστε εσείς!” και τους ευχα-
ρίστησε για το πολύτιμο έργο τους με
λόγια από καρδιάς. Ο Βασίλης Γεωρ-
γιάδης εξάλλου, το κομμάτι της πίτας
που του αναλογούσε το αφιέρωσε στον
Α' επιλαχών Βουλευτή  Ν.Δ Δυτικής
Αττικής Σταμάτη Πουλή, τον οποίο απο-
κάλεσε ¨φίλο και οικογένεια”. Καταλή-
γοντας του  ευχήθηκε να κατακτήσει το
αξίωμα του Βουλευτή για το οποίο δίνει
τον προσωπικό του αγώνα, προσθέτον-
τας πως μέσα από την Αναπτυξιακή
εταιρία του Δήμου Φυλής,  έχει να προ-
σφέρει στον τόπο πολλά. 

Κρ. Αρσένης: Μεγάλη νίκη του 
γονεϊκού κινήματος στο Αιγάλεω 
- Επιτάσσεται το κτίριο του 9ου Δημοτικού

Την επίταξη για
τρία χρόνια του
κτιρίου του 9ου
Δημοτικού Σχο-
λείου στο Αιγάλεω
θα νομοθετήσει
άμεσα η κυβέρν-
ηση, όπως ανα-
κοίνωσε ο αν. υπο-
υργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας
απαντώντας στη
σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Δυτικής Αθήνας του
ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη.

Πρόκειται για μια σπουδαία ν ίκη του γον εϊκού κιν ήματος και όλων
όσων  αγων ίστηκαν  για πολλούς μήν ες για ν α έχ ει η γειτον ιά σχ ολείο.
Είχ ε προηγηθεί η έξωση του σχ ολείου, το οποίο στεγάζεται σε εν οι-

κιαζόμεν ο από ιδιώτες κτίριο. 
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρήκαν  κλειστό το σχ ολείο τους μόλις

επέστρεψαν  από τις διακοπές των  Χριστουγέν ν ων  -οι ιδιοκτήτες
είχ αν  αφαιρέσει ήδη πόρτες και παράθυρα. Με προσωπική απόφαση
του δημάρχ ου, κόν τρα στις ομόφων ες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, το 9ο Δημοτικό θα έπρεπε ν α συστεγαστεί με το 14ο
Δημοτικό. Το 14ο σχ ολείο δεν  πληροί καμία προϋπόθεση ασφάλειας
και χ ωρητικότητας. 
Σχ εδόν  διακόσια παιδιά θα έπρεπε ν α μοιραστούν  μια μικρή αυλή.

Γον είς και παππούδες θα έπρεπε ν α διαν ύουν  πάν ω από δύο χ ιλι-
όμετρα για ν α φτάσουν  στο σχ ολείο. Θα ήταν  μια διάλυση ουσιαστι-
κά της εκπαιδευτικής ζωής στο μέσο της χ ρον ιάς.
Οι γον είς και οι μαθητές δεν  το δέχ τηκαν  και ξεκίν ησαν  κατευθείαν

αποχ ή από τα μαθήματα. Σε έν δειξη συμπαράστασης πολλά ακόμα
σχ ολεία του Αιγάλεω ήταν  σε αποχ ή.
Η Έν ωση Γον έων  Αιγάλεω έδωσε έν αν  μεγάλο αγών α επί μήν ες κλι-

μακών ον τας τις κιν ητοποιήσεις  της, με αποκορύφωμα την  παλλαϊκή
συγκέν τρωση της Δευτέρας 16 Ιαν ουαρίου. 

Από τις 9 Ιαν ουαρίου και κάθε μέρα ο βουλευτής του ΜέΡΑ25
Κρίτων  Αρσέν ης ήταν  έξω από το σχ ολείο και συμμετείχ ε στις
πολύωρες κιν ητοποιήσεις της σχ ολικής κοιν ότητας. 

Στις 17 Ιαν ουαρίου η κοιν οβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 κατέθεσε
τροπολογία για το “πάγωμα” των  εξώσεων  σχ ολικών  μον άδων  -που
η κυβέρν ηση απέρριψε. Στις 18 Ιαν ουαρίου ο γραμματέας του
ΜέΡΑ25 Γιάν ης Βαρουφάκης βρέθηκε μαζί με τον  Κρίτων α Αρσέν η
και πλήθος μελών  του ΜέΡΑ25 έξω από το 14ο Δημοτικό Σχ ολείο
στην  κιν ητοποίηση της σχ ολικής κοιν ότητας. 

Ο βουλευτής Δυτικής Αθήν ας είχ ε ήδη καταθέσει τρεις επίκαιρες και
μία γραπτή ερώτηση για την  υπόθεση του 9ου Δημοτικού Σχ ολείου
και είχ ε δημοσιοποιήσει με αρθρογραφία το θέμα.

Το αίτημα ήταν  μαζικό και ξεκάθαρο: Επίταξη τώρα. Η κοιν ων ική
πίεση απέδωσε και η κυβέρν ηση αν αγκάστηκε ν α δεχ τεί το αίτημα.
Ο αν . υπουργός Εσωτερικών  αν ακοίν ωσε ότι θα προχ ωρήσει άμεσα
με ν ομοθετική πρωτοβουλία η επίταξη του σχ ολικού κτιρίου και η
αποκατάστασή του από τον  Δήμο.

Το λέμε και θα το λέμε συν έχ εια: όλα κατακτών ται με τους αγών ες,
και αυτούς θα συν εχ ίσουμε ν α δίν ουμε.
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Σ
το επετειακό οπτικοακου-
στικό  αφιέρωμα για τα 100
χρόνια  μνήμης από την

Μικρασιατική Καταστροφή «Αιών εν
Ιωνία Θράκη και Πόντω» συμμετείχε
ο Δήμος Ασπροπύργου που παρ-
ουσιάζεται στο Σύνταγμα, από τις
16 έως τις 22 Ιανουαρίου 2023.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δας με τη συνεργασία του Δικτύου
Πόλεων με Κοινότητες Απογόνων
Ελλήνων της καθ΄ ημάς Ανατολής, η
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττι-
κής, ο Δήμος Αθηναίων και η ΔΕΘ
HELEXPO ΑΕ με την υποστήριξη
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τιμούν την επέτειο 

της προσφυγικής ροής των Ελλή-
νων από την Μικρά Ασία, τη Θράκη
και τον Πόντο με την προβολή ενός
πρωτότυπου οπτικοακουστικού
θεάματος, στον Χώρο Πολλαπλών
Χρήσεων στη στάση Σύνταγμα του
Μετρό.

Μια έκθεση με πλούσιο φωτογρα-

φικό και ιστορικό υλικό, βίντεο, από
την πρόσφατη ιστορία της χώρας,
αποτυπωμένα με τη δέουσα προ-
σοχή, οδηγούν τον κάθε επισκέπτη
σε ιστορικά μονοπάτια από την
καταστροφή έως και την εγκατάστα-
ση των προσφύγων.   

Νικόλαος Μελετίου
Η  ισχυρή παρουσία της Ποντια-

κής κοινότητας αλλά και Μικρα-
σιατών συμβάλλουν χρόνια τώρα
στην κοινωνική, πολιτιστική και
οικονομική ζωή της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου δήλωσε σχετικά:
«Ο Δήμος Ασπροπύργου στάθηκε
αρωγός, από την πρώτη στιγμή,
στην πρωτοβουλία του Αντιπροέδρ-
ου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καρνάβου,
Δημάρχου Καλλιθέας για τη δημιο-
υργία του εν λόγω δικτύου της
ΚΕΔΕ. Η πολυπολιτισμικότητα που
διακρίνει την τοπική μας κοινωνία
έχει ισχυρή παρουσία της Ποντια-
κής κοινότητας αλλά και Μικρα-
σιατών που συμβάλλουν χρόνια
τώρα στην κοινωνική, πολιτιστική
και  οικονομική ζωή της πόλης.
Συγχαρητήρια στους δημιουργούς.
Καλή συνέχεια στο δίκτυό μας». 

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ    ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΦΦΙΙΕΕΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  110000  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ""ΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΝΝ  ΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΩΩ""

Ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Γιώργος Κώτσηρας
επισκέφθηκε την  Πέμ-
πτη 19 Ιαν ουαρίου,
τον  Αρχ ιεπίσκοπο
Αθην ών  και πάσης
Ελλάδος κ.κ.
Ιερών υμο, στην  Ιερά
Αρχ ιεπισκοπή Αθη-
ν ών .
Ο κ. Κώτσηρας

εν ημέρωσε τον  Μακα-
ριώτατο Αρχ ιεπίσκοπο
για θέματα αρμοδιότ-
ητάς του στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύν ης και,
ειδικότερα, για τα ζητήματα προστασίας των  ευάλωτων  ομάδων , όπως, εν δεικτικά, είν αι
οι αν ήλικοι, τα άτομα με αν απηρία αλλά και τα θύματα βίας, καθώς και για πρωτοβουλίες
που έχ ουν  προωθηθεί προς αυτή την  κατεύθυν ση.
Αμέσως μετά το πέρας της συν άν τησης, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε: «Είχ α την  τιμή ν α με

δεχ θεί ο Μακαριώτατος Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών  και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερών υμος,
προκειμέν ου ν α τον  εν ημερώσω για θέματα αρμοδιότητάς μου στο Υπουργείο Δικαι-
οσύν ης και, ειδικότερα, για θέματα προστασίας των  ευάλωτων  ομάδων , όπως, εν δεικτικά,
είν αι οι αν ήλικοι, τα άτομα με αν απηρία αλλά και τα θύματα βίας, καθώς και για τις πρω-
τοβουλίες που έχ ουμε λάβει προς αυτήν  την  κατεύθυν ση. 
Είν αι γν ωστό ότι η Εκκλησία συμβάλλει με πολύ σημαν τικό τρόπο σε αυτήν  την  κοιν ή
προσπάθεια».

Συνάντηση Γ. Κώτσηρα με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
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MMaarrkkeett  PPaassss::  ΩΩςς  1155//33  ηη  ααίίττηησσηη  σσττοο
ggoovv..ggrr  --  ΠΠόόττεε  οοιι  ππλληηρρωωμμέέςς

Ανακοινώθηκε επίσημα πλέον τι ισχύει με το market pass. Αναλυτικά αναφέρεται ότι
η αίτηση για την ψηφιακή κάρτα από τους δικαιούχους στο gov.gr πρέπει να γίνει ως
τις 15 Μαρτίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές.

Πρώτα θα ανοίξει η ειδικη εφαρμογή Market Pass στην πλατφόρμα vouchers
(ΕΔΩ). Εναλλακτικά οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση σε ΚΕΠ, ακόμα και με
εξουσιοδότηση για άλλο πρόσωπο.

Όσοι υποβάλουν αίτηση  Φεβρο-
υάριο  έχουν περιθώριο να διορ-
θώσουν στοιχεία ή να αλλάξουν
τρόπο πληρωμής μέχρι 28 Φεβρουα-
ρίου.

Όσοι υποβάλουν αίτηση από 1η
Μαρτίου, μπορούν να ακυρώσουν την
αίτησή τους και να υποβάλουν νέα μέχρι
τις 15 του μηνός που λήγει η διορία.

Μετά τις 15 Μαρτίου και αφού εγκριθ-
εί η αίτηση, δεν γίνονται δεκτές ούτε νέες αιτήσεις, ούτε αλλαγή τρόπου πληρωμής
(ΙΒΑΝ αντί κάρτας κλπ)

Αν πριν την πληρωμή βρεθεί λάθος και απορριφθεί η πληρωμή από την Τράπεζα,
τότε ειδοποιείται με email ο δικαιούχος για να προβεί σε διορθώσεις (πχ ΙΒΑΝ) αλλά
δεν μπορεί να αλλάξει τρόπο πληρωμής.

Η ψηφιακή άυλη κάρτα:

γίνεται δεκτή αποκλειστικά σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και τροφίμων, αλλά και
σε λαϊκές αγορές τροφίμων

απαιτεί κινητό smartphone από τον χρήστη που να εκτελεί ανέπαφες πληρωμές
(NFC)

απαιτεί και από την πλευρά του εμπόρου να διαθέτει POS, webPOS ή virtualPOS
που να δέχεται ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού με NFC (και όχι απλό κινητό)

Εναλλακτικά οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν απλή κατάθεση στον λογαριασμό
τους.

Σ
ε τρεις συν  έν αν  άξον ες θα κιν -
ηθεί η προσπάθεια για βελτίωση
των  εισοδημάτων  στα περισσό-

τερα ν οικοκυριά που πλήττον ται από
την  μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού.
Στο οικον ομικό επιτελείο της κυβέρν -
ησης επεξεργάζον ται διάφορα σεν άρια
τα οποία αν άλογα με την  πορεία της
οικον ομίας το αμέσως προσεχ ές διά-
στημα, κάποια εξ αυτών  θα υλοποιηθ-
ούν .

Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις αφορούν ,
κατ’ αρχ ήν  την  αύξηση των  συν τά-
ξεων  κατά 7,75% που θα φαν εί μέσα
στην  επόμεν η εβδομάδα με τις πληρω-
μές για τον  Φεβρουάριο, την  αύξηση
του κατώτατου μισθού, από την  1η
Απριλίου, με την  σχ ετική διαδικασία
ήδη ν α έχ ει ξεκιν ήσει, εν ώ θα ακολο-
υθήσει η f ood pass.

Σε όλα τα παραπάν ω θα προστεθεί
πιθαν ότατα μία ακόμη παρέμβαση, την
οποία επιβεβαίωσε και ο υπουργός
Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας και η
οποία θα προέλθει από την  καλύτερη
του αν αμεν ομέν ου πορεία της οικο-
ν ομίας, δημιουργών τας έτσι επιπλέον
δημοσιον ομικό χ ώρο.

Οι οριστικές αποφάσεις για το τελευ-
ταίο αν αμέν εται ν α ληφθούν  στα μέσα
Μαρτίου και αφού προηγηθεί η δημο-
σιοποίηση των  στοιχ είων  για την  πορ-
εία των  εσόδων , αλλά και την  αν ά-
πτυξη του 2022 και η υλοποίησή τους
θα έρθει λίγο πριν  το Πάσχ α.

Ας δούμε αν αλυτικά ποιες είν αι αυτές
οι δράσεις, η υλοποίηση των  οποίων
ξεκιν άει από την  άλλη εβδομάδα και
εκτιμάται ότι σε έν α βαθμό θα φέρει
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος:

Αύξηση συν τάξεων
Οι συν ταξιούχ οι που περιλαμβάν ον -

ται στον  κατάλογο των  1,72 εκατ. ασφ-
αλισμέν ων , που είν αι δικαιούχ οι, θα
δουν  αυξήσεις στις ν έες απολαβές από
αυτόν  τον  μήν α. Τον ίζεται ότι η
αύξηση που θα καταβληθεί τον  Ιαν ο-
υάριο (για τις συν τάξεις Φεβρουαρίου)
θα είν αι διπλή, καθώς θα λάβουν  αν α-
δρομικά την  αύξηση για τις συν τάξεις
Ιαν ουαρίου. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η
συν τριπτική πλειον ότητα των  συν τα-
ξιούχ ων  θα δει τις αυξήσεις μέσα στην
επόμεν η εβδομάδα, όπου και καταβάλ-
λον ται οι συν τάξεις.

Κατώτατος μισθός
Οι σχ ετικές διαδικασίες διαβούλευσης

μεταξύ των  κοιν ων ικών  εταίρων  έχ ουν
ήδη ξεκιν ήσει και με βάση το χ ρον ο-
διάγραμμα ο υπουργός Εργασίας θα
αν ακοιν ώσει την  πρότασή του στα
μέσα Μαρτίου. Οι πληροφορίες θέλουν
τον  ν έο κατώτατο μισθό ν α διαμορ-
φών εται στην  περιοχ ή των  751 ευρώ,
εν ώ κάποιοι δεν  αποκλείουν  ν α αν έλθ-
ει και στα 780 ευρώ καλύπτον τας το
σύν ολο του πληθωρισμού, στα επίπε-
δα που διαμορφώθηκε το 2022.

Κάρτα Αγορών

Οι αιτήσεις για την  χ ορήγηση του
σχ ετικού επιδόματος θα ξεκιν ήσουν
στις αρχ ές του επόμεν ου μήν α και η
πληρωμή του στο τέλος Φεβρουαρίου.
Το αν ώτερο ποσό που θα λάβει έν α
ν οικοκυριό θα είν αι 600 ευρώ για το
εξάμην ο και το χ αμηλότερο 132 ευρώ
(δηλαδή 22 έως 100 ευρώ τον  μήν α).
Δικαιούχ οι του ν έου αυτού μέτρου θα
είν αι περίπου 8,4 εκατ. ν οικοκυριά
που αν τιστοιχ εί και στο 85% του
συν όλου. Το μην ιαίο όριο αγορών  για
έν α άτομο είν αι 220 ευρώ. Ποσό που
θα αυξάν εται με επιπλέον  100 ευρώ για

κάθε άλλο μέλος και έως τα 1.000 ευρώ
αγορών . Τα χ ρήματα αυτά θα πιστωθ-
ούν  σε ηλεκτρον ική κάρτα, όπως για
παράδειγμα το f uel pass, εν ώ εν αλλακ-
τικά όσοι το επιθυμούν  θα μπορούν  ν α
γίν εται η πίστωση σε τραπεζικό λογαρ-
ιασμό, αλλά σε αυτή την  περίπτωση θα
πιστών εται το 80% του ποσού που
δικαιούται κάθε ν οικοκυριό.

Mία ακόμα παρέμβαση

Επίσης αν οικτό είν αι το εν δεχ όμεν ο
ν α υπάρξει και μία ακόμη παρέμβαση
στήριξης της κοιν ων ίας μέσα στο επό-
μεν ο διάστημα. Αυτό θα εξαρτηθεί από
τον  δημοσιον ομικό χ ώρο που θα
προκύψει, αφεν ός από την  καλύτερη
πορεία της οικον ομίας και των  εσόδων ,
αλλά και από την  πτώση των  τιμών  σε
φυσικό αέριο και ρεύμα, κάτω από τα
επίπεδα με βάση τα οποία έχ ει
συν ταχ θεί ο προϋπολογισμός.

Όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε πρό-
σφατα ο υπουργός Οικον ομικών  Χρή-
στος Σταϊκούρας «εάν  υπάρξει δημο-
σιον ομικός χ ώρος και όσο θα δημιουρ-
γείται δημοσιον ομικός χ ώρος, αυτός
πράγματι, θα επιστρέφει στην  κοι-
ν ων ία στο σύν ολό του, με κοιν ων ικά
κριτήρια, όπως έχ ουμε αποδείξει μέχ ρι
σήμερα», εν ώ σημείωσε ότι «όπως
κιν είται σήμερα η ελλην ική οικον ομία,
θα δημιουργηθεί δημοσιον ομικός χ ώρος
το 2023».

Νίκαια: Αυτός είναι ο δράστης της νέας
γυναικοκτονίας – Τι είπε στους αστυνομικούς

Ο 50χρον ος είχε χτυπήσει αρκετές φορές τη σύζυγό του.

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την  άγρια δολοφον ία που σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής στη Νίκαια. Η ν έα γυν αικοκτον ία που συγκλόν ισε τη χ ώρα
έλαβε χ ώρα σε έν α ισόγειο σπίτι επί της οδού Βοσπόρου στον  Άγιο Γεώργιο της
Νίκαιας, με μια 54χ ρον η ν α χ άν ει τη ζωή της από τα χ έρια του συζύγου της.

Η Άμεση Δράση δέχ θηκε μια κλήση στις 05:20 το πρωί, με το άν θρωπο που
μιλούσε στο τηλέφων ο ν α λέει: «Ελάτε σπίτι, σκότωσα τη γυν αίκα μου».

Ήταν  ο 50χ ρον ος άν δρας, ο οποίος μόλις αν τιλήφθηκε την  κατάληξη της βίαιης
επίθεσης που έκαν ε εν αν τίον  της γυν αίκας του, κάλεσε την  αστυν ομία για ν α ομο-
λογήσει.

Την  είχ ε χ τυπήσει και παλαιότερα
Όπως φαίν εται, τα όσα έγιν αν  το πρωί

της Κυριακής δεν  γίν ον ταν  για πρώτη
φορά στο μικρό σπίτι της Νίκαιας.

Ο 50χ ρον ος άν δρας σύμφων α με πληρ-
οφορίες είχ ε ξαν ά στο παρελθόν  επιτεθ-
εί εν αν τίον  της συζύγου του, εν ώ φέρε-
ται ν α αν τιμετωπίζει σοβαρά ψυχ ολογικά
προβλήματα και ν α έχ ει ν οσηλευτεί σε
ψυχ ιατρείο.

Μάλιστα, όταν  οδηγήθηκε στο αστυν ομικό τμήμα έπαθε επιληπτική κρίση, με τους
αστυν ομικούς ν α τον  μεταφέρουν  στο ν οσοκομείο.

Τι βρήκε ο ιατροδικαστής

Στο διαμέρισμα της οικογέν ειας βρέθηκε άμεσα ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη
σορό της άτυχ ης 54χ ρον ης.Σύμφων α με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάν ατος της
γυν αίκας επήλθε από στραγγαλισμό, με τον  50χ ρον ο άν δρα ν α πν ίγει με τα ίδια του
τα χ έρια τη σύζυγό του.Το θύμα φέρει και σημάδια στο λαιμό, αλλά και στο βλέφαρο
του αριστερού ματιού, κάτι που σημαίν ει ότι είχ αν  προηγηθεί αρκετά χ τυπήματα
εν αν τίον  της από τον  50χ ρον ο δράστη της γυν αικοκτον ίας.

ΜΜιισσθθωωττοοίί  ––  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι::  ΟΟιι  33  ++  11  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα
ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  δδιιααθθέέσσιιμμοουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς
Τι προβλέπεται για συντάξεις, κατώτατου μισθό και food pass - Πολλά θα κρίνει το εύρος του δημοσιονομικού χώρου
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Τ
ην θερμή στήριξή του στο
πρόσωπο του  Αντιπροέδρου
της Βουλής και  Βουλευτή

Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα,
εξέφρασε πλήθος πολιτών της Δυτι-
κής Αττικής κατά τη διάρκεια εκδήλω-
σης στις 18 Ιανουαρίου , όπου ο κ.
Μπούρας γιόρτασε την ονομαστική
του εορτή στο ξενοδοχείο «Ελευ-
σίνα». 

Πλήθος κόσμου έσπευσε να του
ευχηθεί από κοντά και να τον ευχαρ-
ιστήσει που τόσα χρόνια στέκεται στο 

πλευρό του και  να
συνεχίσει και στις επερχό-
μενες εκλογές να τους
εκπροσωπεί. 

Στο σύντομο χαιρετισμό
του ο κ. Μπούρας, αφού
ευχαρίστησε με τη σειρά
του όλους όσους βρέθη-
καν στο πλευρό του αλλά
και  όλους όσους του

ευχήθηκαν δια τηλεφώνου, αλλά δε
μπόρεσαν να παρευρεθούν, αναφ-
έρθηκε στην επιτυχημένη θητεία της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη και  στα
έργα που έχουν συντελεστεί στη
Δυτική Αττική, με κυριότερο την
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας, για τα οποία ο κ. Μπούρας
έδινε «μάχη» επί 12 έτη προκειμέ-
νου να παραμείνουν σε λειτουργία.
Δεσμεύτηκε ενώπιο όλων ότι
συνεχίζει την κοινοβουλευτική του
διαδρομή, κατά τη διάρκεια της
οποίας μόνος του στόχος είναι να

βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών
της Δυτικής Αττικής και να συμβάλει
από όποια θέση κατέχει στην καλ-

υτέρευση της καθημερινότητας τους
και της ποιότητας ζωής στη Δυτική
Αττική.

ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ  --  ΘΘΕΕΡΡΜΜΗΗ  ΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ

ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

Τοποθεσία Αποθήκη 2 Παλαιό
Ελαιουργείο Ελευσίν ας

Καν ελλοπούλου 1 , Ελευσίν α
Με αυτή την  εγκατάσταση 
Άν θρωπος/Κοιν ων ία
Εικαστικά/Φωτογραφία
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίν ας
Πληροφορίες
Είσοδος Ελεύθερη
Ωράριο: Τετάρτη έως Παρασκευή:

17.00 – 21.000, Σάββατο & Κυρια-
κή: 12.00 – 20.00

Μ
ε μεγάλο σεβασμό στη μετα-
βιομηχανική ιστορία της
πόλης, στην αρχιτεκτονική

της και στη γενναιόδωρη αισθητική
της, χρησιμοποιεί το φως, την προ-
βολή, το νερό και τον ήχο για να μετα-
τρέψει τον χώρο σε ένα Τελεστήριο,
έναν χώρο κοσμικής μύησης, όπου
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο
κοινό να ανακαλύψει  –χωρίς
ιεράρχηση– τις εύγλωττες επιφάνειες
των λίθων, τις αναπάντεχες αντανακ-
λάσεις στους τοίχους και  στην
οροφή, καθώς και τις κινούμενες
εικόνες στις οποίες οι περφόρμερ
φαίνονται (κυριολεκτικά) να ανασύρ-
ουν λείψανα της ευρωπαϊκής ιστο-
ρίας από το οπλοστάσιο του παρελθ-
όντος. Οι περφόρμερ είναι οργανω-

μένοι με τρόπο αποκεντρωμένο. Οι
ενέργειές τους βασίζονται σε συμφ-
ωνίες που παραμένουν άγνωστες,
αλλά που σαφώς ακολουθούν μια
συνεκτική λογική μεταξύ των σωμά-
των, των αντικειμένων και του ήχου.
Η προσοχή και η φροντίδα του ενός
προς τον άλλο είναι εμφανείς. Όλοι
μαζί κατασκευάζουν ένα τοπίο που
παρουσιάζει ταυτόχρονα έναν κόσμο
στα ερείπια των κυρίαρχων αφηγημά-
των και την ποιητική δύναμη της
αντίστασης στην υφιστάμενη τάξη

πραγμάτων.

Ακούγεται μουσική στην οποία οι
εκλεπτυσμένες συνθέσεις δεν μπορ-
ούν να αποδοθούν σε γνωστά όργα-
να. Ακούγονται και φωνές: ηχητικά
τεκμήρια που συλλέχθηκαν στην
Ελλάδα στα μέσα του 20ού αιώνα από
τον Samuel Baud-Bovy, εθνομουσι-
κολόγο και μουσικό ο οποίος είναι
παγκοσμίως γνωστός για την ευρεία
κατάρτιση όσον αφορά το έργο του.
Χάρη στην προσεκτικά συγκροτ-

ημένη ισορροπία των
συστατικών στοιχείων –ανά-
μεσα σε αυτό που φαίνεται
και σε αυτό που ακούγεται–,
οι  επισκέπτες γίνονται
κυρίαρχοι παρατηρητές. Και
όσοι είναι προσεκτικοί μπο-
ρεί  ακόμη και  να ανα-
καλύψουν την έβδομη
στήλη.

Θεματικός Άξονας

Άνθρωποι - Κοινωνία
Ο πρώτος άξονας δια-

τρέχει το νήμα της εξέλιξης
της κοινωνίας από την
αρχαιότητα ως σήμερα, προ-
κειμένου να συνδέσει το
αλλότριο με το οικείο, να

ανακαλύψει κρυμμένες πτυχές, μνή-
μες και στοιχεία πολιτισμικής ποικι-
λομορφίας. Ο θεματικός άξονας Άνθ-
ρωποι | Κοινωνία εστιάζει  στον
τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η
ευρωπαϊκή κοινωνία, στη συμπε-
ρίληψη, στον τρόπο με τον οποίο
σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο,
μέσα από τις τρεις θεματικές έννοιες
«Ευρώπη των πολιτών», «Ευρώπη,
κόρη του Φοίνικα», «Ανθρώπινα
μυστήρια».

Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες
Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης και συνθέτης Heiner Goebbels μεταμορφώνει

την ευρύχωρη αίθουσα του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας.
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΙΙ
ΑΑΗΗΤΤΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ  

ΟΟ  ΓΓ..ΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ

ΆΆλλλληη  μμιιαα  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ννίίκκηη
μμεεττρράά  ηη  ααννδδρριικκήή  οομμάάδδαα  μμππάάσσκκεεττ
ττοουυ  ΓΓυυμμνναασσττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  ααφφοούύ  εεππιικκρράάττηησσεε    ττοουυ
ΑΑττρροομμήήττοουυ  μμεε  σσκκοορρ  7777--8844  σσττοο
κκλλεειισσττόό  ττωωνν  κκααμμιιννίίωωνν..

ΣΣεε  ππααιιχχννίίδδιι  γγιιαα  γγεερράά  ννεεύύρραα
εεξξεελλίίχχθθηηκκεε  ηη  χχθθεεσσιιννήή  ααννααμμέέττρρηη--
σσηη  μμεε  ααρρκκεεττέέςς  εεππααφφέέςς  κκααιι  έένντταα--
σσηη..

ΗΗ  οομμάάδδαα  μμααςς,,  σσυυγγκκεεννττρρωωμμέέννηη,,
μμππήήκκεε  εεξξ  ααρρχχήήςς  δδυυννααμμιικκάά  σσττοο
ππααιιχχννίίδδιι,,  ααξξιιοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  υυππεερροοχχήή
ττηηςς  κκοοννττάά  σσττοο  κκααλλάάθθιι  κκααιι  έέχχττιισσεε
δδιιααφφοορράά  αασσφφααλλεείίααςς  γγιιαα  3300
ππεερρίίπποουυ  λλεεππττάά..  ΣΣττοο  ττεελλεευυττααίίοο
δδεεκκάάλλεεππττοο  ωωσσττόόσσοο,,  ηη  δδιιααφφοορράά
ππήήγγεε  σσεε  μμοοννοοψψήήφφιιοο  ααρριιθθμμόό,,  μμεε
ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  οομμάάδδαα  νναα  έέχχεειι  ττηηνν  

υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ,,  πποουυ
δδηημμιιοούύρργγηησσεε  έένναα  έέννττοοννοο  κκλλίίμμαα
ππίίεεσσηηςς  σσεε  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  ππααίίχχττεεςς..

ΟΟ  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚοούύττοουυλλααςς,,  σσεε  ρρόόλλοο
εεννοορρχχηησσττρρωωττήή  κκααιι  μμεε  1133  σσυυννοολλιι--
κκάά  ππόόννττοουυςς,,  εείίχχεε  εεξξααιιρρεεττιικκήή  εεμμφφ--
άάννιισσηη,,  ττόόσσοο  ααμμυυννττιικκάά  όόσσοο  κκααιι
εεππιιθθεεττιικκάά..  ΚΚααθθοορριισσττιικκήήςς
σσηημμαασσίίααςς  ππααίίχχττηηςς  ήήτταανν  κκιι  οο  ΜΜάάρρ--
ιιοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρράάκκηηςς,,  μμεε  99  ππόόννττοουυςς,,
πποουυ  έέκκααννεε  ««ααθθόόρρυυββαα»»  όόλληη  ττηηνν
δδοουυλλεειιάά  κκααιι  σσττιιςς  δδυυόό  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ
γγηηππέέδδοουυ..  ΟΟ  ααρρχχηηγγόόςς  μμααςς,,  ΛΛυυττόό--
πποουυλλοοςς,,  κκυυρριιάάρρχχηησσεε  κκάάττωω  ααππόό  ττοο
κκααλλάάθθιι,,  ππεεττυυχχααίίννοοννττααςς  2255  ππόόννττοο--
υυςς,,  εεννώώ  πποολλύύ  κκααλλοοίί  ήήτταανν  οο  ΔΔέέδδεεςς
μμεε  88  κκααιι  οο  ΚΚααρρααββααννάάςς  μμεε  1122  ππόόνν--
ττοουυςς..  ΤΤέέλλοοςς,,  φφοοββεερρήή  εεμμφφάάννιισσηη
γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιάά  φφοορράά  εείίχχεε  οο  ΤΤάάσσοοςς
ΚΚόόμμπποουυλληηςς  μμεε  1144  ππόόννττοουυςς..

ΤΤηηνν  εεππόόμμεεννηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  2277
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ22002233,,  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυ
ΓΓΣΣΜΜ    θθαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  σσττοο  κκλλεειι--
σσττόό  γγήήππεεδδοο  ΑΑλλέέκκοοςς  ΣΣάάλλττααςς  σσττιιςς
2211..0000,,  ττοονν  ΛΛΕΕΩΩΝΝ  ΜΜοοσσχχάάττοουυ..  

Σαρωτικός ο Αστέρας Μαγούλας
Αστραψε και βρόντηξε ο Αστέρας Μαγούλας που επικράτησε για την 12η
αγωνιστική της Α΄κατηγορίας του αδύναμου ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρ-
ων με 6-0.  Τα τέρματα για την ομάδα του Δήμου Ρόκα σημείωσαν οι: (Λογοθ-
έτης Φ.)2' (Χιονίδης) 15' (Τζελάι) 43'  
(Μυρσινιάς 2( 80' 84')  (Λογοθέτης Α.) 90'.
Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Καραγιάννης-Μαυρομάτης.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, που για ακόμη
μία φορά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στον αγωνιστικό χώρο! Ένα μεγά-
λο ευχαριστώ στους φιλάθλους που στηρίζουν την προσπάθεια μας!
Συνεχίζουμε για να φτάσουμε τον Αστέρα μας πιο ψηλά!  Ευχόμαστε στην
ομάδα του Α.Ο Μίμα Μικρασιατικής καλή συνέχεια στις αγωνιστικές υποχρ-
εώσεις της υπόλοιπης περιόδου!

Η ΝΕ Μεγαρίδας 84-75 την
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Για την  Elite League 14η Αγων ιστική η ΝΕ Μεγαρίδας
επικράτησε στο κλειστό Α.Σάλτας της ΦΕΑ
Ν.Φ./Ν.Χ.με 84-75.
Διαιτητές: Σώμος-Φραγκούλη-Τζίμης (Παπαφωτίου)
Δεκάλεπτα: 20-15, 46-35, 65-53, 84-75
Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης 6 (1), Γκάτζιας
12 (2), Παπαγιάν ν ης 10 (1), Γερομιχ αλός 2, Πολ-
υτάρχ ου 2, Ντουμπίν σκι 15 (4), Καλλιν ικίδης 4, Γεωρ-
γαλάς 7, Μότλεϊ 7, Ζαρκαδούλας 19 (4).

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ (Καρατζάς): Βαφειάδης, Στεργιάκης 15
(2), Κον τός 5, Ζήρος 3, Λίτσος, Καραχ άλιος 13 (1),
Δεϊμέζης, Καραλευθέρης 18 (2), Γαρέζος 6 (1), Δρόσος
6, Γεωργοπαπαδάκος 9 (1).

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Ελευθερούπολη-Ερμής Σχ ηματαρίου
Χαρίλαος Τρικούπης-Καβάλα
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αίας Ευόσμου

Παπάγου-Μεγαρίδα
Μαρούσι-Παν ερυθραϊκός
Αμύν τας-Ψυχ ικό
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αγρίν ιο
Ηρακλής ΚΑΕ 2022-Τρίτων

Οι δηλώσεις του άμεσου συν ε-
ργάτη του Γιώργου Μάν ταλου,
Λευτέρη Τσαουσίδη, μετά τη
ν ίκη επί της ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. ⤵
Για τη ν ίκη επί της ΦΕΑ
Ν.Φ./Ν.Χ.: «Η ΦΕΑ είν αι μια
πολύ αξιόμαχ η ομάδα, αν ε-
ξάρτητα από τη θέση της, είν αι γν ωστό ότι παίζει με
χ αμηλό μπάτζετ στην  κατηγορία, αλλά είν αι τόσο δου-
λεμέν η και με πολύ μεγάλη συν οχ ή, που είν αι πάν τα
δύσκολη αυτή η "μάχ η". Η ιδιομορφία που προκαλεί η
άμυν α της ΦΕΑ έπρεπε ν α αν τιμετωπιστεί με τακτική
και μυαλό. Νομίζω ότι σε έν α μεγάλο κομμάτι, ειδικά
στην  αρχ ή του παιχ ν ιδιού, που ήμασταν  πιο συγκεν -
τρωμέν οι, το καταφέραμε, και γι' αυτό πήραμε και τις
διαφορές. Κάποια στιγμή, τα επιπόλαια λάθη και η
έλλειψη συγκέν τρωσης που είχ αμε σε φάσεις, που
έπρεπε ν α τις πάμε όπως εμείς θέλαμε, διαβάζον τας
το παιχ ν ίδι, χ άθηκε κι αυτό είν αι κάτι που πρέπει ν α

το δουλέψουμε»
Για τον  Μιχ άλη Πολ-
υτάρχ ου: «Ο Μιχ άλης
είν αι έν ας πολύ έμπειρος
παίκτης, ξέρουν  όλοι την
αξία του. Έπαιξε στην
ουσία χ ωρίς προπόν ηση
και μας έδωσε την  εμπει-
ρία του, την  ψυχ ραιμία
αυτή που θέλαμε. Οι
δυν ατότητες του Μιχ άλη
είν αι σε πολύ υψηλό
επίπεδο. Ευχ όμαστε ν α

προσαρμοστεί και αυτός κι εμείς και ν α μας δώσει ό,τι
καλύτερο μπορεί».
Για το αν  έχ ει ηρεμήσει η ομάδα μετά τις τρεις σερί
ήττες: «Φυσικά. Μας απασχ ολεί βέβαια το μέλλον  και
κοιτάμε πάν τα μπροστά. Δεν  στεκόμαστε ούτε στις
ήττες, ούτε στις ν ίκες. Πρέπει ν α πάρουμε την  ψυχ ο-
λογία που μας δίν ει αυτή η ν ίκη, μας βγάζει από έν α
παραπάν ω άγχ ος, αλλά μπροστά μας έχ ουμε ακόμα
έν α πρωτάθλημα ολόκληρο και θα πρέπει ν α είμαστε
πολύ συγκεν τρωμέν οι και στις επιλογές μας και στη
δουλειά που πρέπει ν α κάν ουμε, ώστε ν α μην  έρθο-
υμε πάλι σε δύσκολη θέση».

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Ηρακλής ΕλευσίναςΕπέστρεψε στις επιτυχίες ο Ηρακλής Ελευσίνας
Επέστρεψε στις επιτυχ ίες ο Ηρακλής Ελευσίν ας που επικράτησε για την  12η αγω-

ν ιστική της Α' κατηγορίας στο Γιώργος Ρουμελιώτης του Ικάρου Νεοκτίστων  με 4-3.
Για τους πράσιν ους του γηραιού σκόραραν  οι Τσακουρίδης(14′), Ζίου(35′), Γκόρ-
ος(51′ πέν αλτι) και Αλικιά(83′).
Για την  ομάδα των  Νεοκτίστων  οι  Κυριλίουκ(30′, 60′ πέν αλτι) και έν α ο Αν δρεάδ-

ης(84′ πέν αλτι).

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί: Οικον ό-
μου-Θωμόπουλος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής
Χάρης Κοπιτσής): Θωμά, Μaριν όπου-
λος, Κον τοχ ρήστος, Χότζα, Πουρρής,
Γκόρος, Ράλλης(73′ Μαγγαν άς),
Αλίκια(83′ ΠΑν αγιωτόπυλος), Αγάθ-
ης(83′ Τερζίου), Ζίου(80′ Παροτσίδης),
Τσαγκουρίδης.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπον ητής Γιάν ν ης Καλαιτζής): Βλαχ άκης, Κυριλίουκ,
Κάτσος Χ., Σπυρίδης, Κάτσος Γ., Μάμμας, Αν δρεάδης, Πρέσσας, Χατζηιωαν -
ν ίδης(58′ Μαλλακέλης), Στασίν ης, Σωτηρόπουλος(46′ Λαουν άρος).
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Με τον Κώστα 
Φραγκόπουλο ο

Απόλλωνας Ποντίων
απέδρασε 

από τα Ανω Λιόσια

Ο Απόλλωνας Πονίων Ασπροπύρ-
γου συνεχίζοντας τον φρενήρη καλ-
πασμό του επικράτησε στα Ανώ Λιό-
σια (Γιάννης Παθιακάκης) του Ακράτ-
ητου με 2-0 κάνοντας το 12Χ12 .
Δράστης και των δύο τερμάτων ήταν
ο Κώστας Φραγκόπουλος 37′ και 40′.

Η ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου
είχε δοκάρι στο 82′ με τον Τσου-
τσάνη.

Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου.Βοηθοί:
Παύλος Χ, Πλάκας Σ.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(προ-
πονητής Παναγιώτης Λουμάκης): 

Τσέπερης, Σουρτζής, Λάππας(65′
Ρεντζέπης), Στάθης, Νομικός(52′
λ.τρ. Ρέππας), Σγούρι , Πουρ-
σανίδης, Νίκας(78′ Φρατζεσκάκης),
Κωνσταντινίδης(46′ Κολοκυθάς),
Τουλουβασίλης, Νταγιάντας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον-
ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης,
Παπακωνσταντίνου, Φραγκόπουλος,
Πουλικίδης, Πετσίτης, Κουρ-
ούμα(69′ Πουρουζίδης), Τσουτσάν-
ης, Βασιλειάδης(69′ Καψής), Γκααβ-
ζίδης(82′ Στυλίδης), Κουσίδης,
Παπαδόπουλος(82′ Κομιώτης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ντεμπούτο
έκαναν με την ομάδα του Απόλλωνα
τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα ο
Ανδρέας Παπακωνσταντίνου και Ανθ-
ιμος Καψής.

Ο Αλέξανδρος Σαμάτιαλης στον πάγκο του Μεγαρικού
Ο Αλέκος Σαμάτιαλης, αναλαμβάνει τα

ινία του Μεγαρικού στην θέση του Ζήση
Ζήκου. Ο Αλέκος είναι γνώριμος στις
τάξεις της ομάδας μας καθώς έχει διατε-
λέσει Τεχνικός Διευθυντής και προπον-
ητής της ακαδημίας μας και είναι πιστο-
ποιημένος προπονητής UEFA A’ .

Έχει διατελέσει βοηθός προπονητή
Π.Α.Ε Βύζας Μεγάρων Γ’  εθνική (2008-
10)

Αναλυτής αγώνων, Π.Α.Ε Παναιγιά-
λειος Γ’  – Β’  Εθνική. (2012-14), Π.Α.Ε Χανίων Γ’  Εθνική.(2010-11).

Προπονητής της Νέας Περάμου και κατάκτησε το Κύπελο Ε.Π.Σ.Δ.Α το 2015.
Προπονητής ακαδημιών Νέας Πέραμου, Σκορπιού Φυλής & Α.Σ. Μεγαρικός.
Έμπειρος προπονητής, οργανωτικός, μεθοδικός, με διάθεση να εξελίσσει τα νέα

παιδιά πράγμα το οποίο κάνει πολλά χρόνια τώρα με μεγάλη επιτυχία. Στο πλευρό του
παραμένει ο Σαμπάνης Κώστας καθώς προστίθεται και ο Δρίζος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του εύχεται καλή επιτυχία και τον καλωσορίζει στην οικο-
γένεια του Μεγαρικού.

AN.ΤΣ.

Η κοπή πίτας του ΑΟ Μανδραικού
Με την  ευλογία του παν σολογιότα-

του Αρχ ιμαν δρίτη Μακάριου πραγ-
ματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμν α-
στήριο Λυκείου Μάν δρας η κοπή της
πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας, του Μαν -
δραικού Α.Ο. Πλήθος κόσμου, αθλ-
ητών , γον έων  και φίλων  του Συλλό-
γου παραβρέθηκε στην  εκδήλωση.
Παρευρέθηκαν  ο υφυπουργός

Δικαιοσύν ης Κώτσηρας Γιώργος. Οι
βουλευτές Αθαν άσιος Μπούρας,
Βαγγέλης Λιάκος.
Ο δήμαρχ ος Μάν δρας Ειδυλλίας

Χρήστος Στάθης. η Κουτσοδήμα
Ευαγγελία ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΚΑΠ Οι αν τιδήμαρχ οι
Παν αγιώτης Κολοβέν τζος, Κων σταν τίν ος Φράγκος,
Σωτηρία Αργυρίου. Ακόμα οι σύμβουλοι Γιώργος
Δρίκος, Κώστας Ρόκας, ο Παν αγιώτης Παπαιωάν -
ν ου (πρόεδρος τοπικού συμβουλίου), ακόμα η Αικα-
τερίν η Καλαρίδη, ο Μπάμπης Θεοδώρου, ο Παν α-
γιώτης Μηλιος(αν τιπρόεδρος τοπικού συμβουλίου).   
Η φυσικοθεραπεύτρια Ιωάν ν α Λουκά. η διατροφ-

ολόγος Αν αστασία Γερογιάν ν η. Η πρώτη ομάδα
ποδοσφαίρου του ΑΟΜ με τους ποδοσφαιριστές και
το προπον ητικό τιμ. Εκπρόσωποι φορέων  συλλό-
γων : Ιωάν ν ης Λιν άρδος, Ιουλία Στέρπη, η Περου

κίδου Κυριακή Υποψ. Βουλευτής
ΠΑΣΟΚΣτάθη Ερασμία ΝΕ
ΠΑΣΟΚ Δυτικής Αττικής.Επίσης
ο Αν δρέας Τσώκος(μέλος της
Ν.Δ), ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ
Κλέαρχ ος Τζαφέρης ο αν τιπρόε-
δρος Χρήστος Σοφιαν ίδης η
ταμίας Γιώτα Σακκά κ.α.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης

υπήρχ ε μπουφές με φαγητά και
αν αψυκτικά, DJ με όμορφες μου-
σικές και στις πίτες υπήρχ αν  3
φλουριά που οι τυχεροί κέρδισαν
3 σημαν τικά δώρα.

3 Φλουριά στην  πίτα του Μαν -
δραϊκού και οι τυχ εροί που τα
βρήκαν  κέρδισαν  3 ταξίδια και
διαμον ές για 2 άτομα σε παν έμο-
ρφα μέρη: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ,
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ.
Συγχ αρητήρια στους τυχ ερούς
μας και θερμές ευχ αριστίες στην
χ ορηγό μας, στην  εταιρεία MMBS
για την  γεν ν αιόδωρη προσφορά!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό G ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

O Πανελευσινιακός ΑΟΚ απέδρασε από τα Χανιά
Για την  14η αγων ιστική της  Elite League Β’ Εθν ικής o Παν ελευσιν ιακός AOK
έκαν ε περίπατο στα Χαν ιά, επικρατών τας του αδύν αμου ΑΟΚ με +51 (94-43)
παραμέν ον τας στη δεύτερη θέση.
Τα δεκάλεπτα: 12-13, 18-38, 37-56, 43-94.

Διαιτητές: Αργυρούδης – Σκαν δαλάκης – Αυγεριν ός

ΑΟΚ Χαν ιά (Χρήστος Παπαν ικολάου): Γρηγοριάδης 2,
Μακρίδης, Σκέμπι 2, Αλεξίου 1, Κουπλάκης 5 (1),
Καλλιπολίτης, Ιωακειμίδης 3, Τασιούδης 8,
Κουτσαν των άκης 4, Πρέλεβιτς 14, Παλαιοκρασσάς 4.

Παν ελευσιν ιακός AOK (Νίκος Βούλγαρης): Νίκου 10
(2), Κατσαν εβάκης 5, Καρακατσάν ης 8, Ντακούλιας 13 (3), Καράμπελας 4,
Κρασάκης, Σταμέλος 11, Λεκάκης 5, Παπαφλωράτος 11 (2), Ρεκουν ιώτης 11,
Μαν ωλάτος 4 (1), Δεν δριν ός 11 (3).
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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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Καιρός: Νέο Καιρός: Νέο SOS SOS από ΕΜΥ – Βροχές και χιόνιααπό ΕΜΥ – Βροχές και χιόνια
μέχρι και την Τρίτημέχρι και την Τρίτη
Σε ν έα επικαιροποίηση του
έκτακτου δελτίου επιδείν ωσης
του καιρού προχ ώρησε η Εθν ική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),
προσθέτον τας τα τελευταία
προγν ωστικά στοιχ εία, κι εν ώ
συν εχ ίζον ται σε αρκετές περ-
ιοχ ές της χ ώρας τα έν τον α καιρ-
ικά φαιν όμεν α.
Σύμφων α με το ν έο δελτίο μέχ ρι
και την  Τρίτη θα εκδηλών ον ται
κατά τόπους ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες. Χιόν ια θα πέσουν
στα ηπειρωτικά, εν ώ ειδικά στα βορειοδυτικά οι χ ιον οπτώσεις θα είν αι κατά τόπους
πυκν ές την  Δευτέρα.

Χιόν ια, βροχ ές και καταιγίδες μέχ ρι την  Τρίτη
Αν αλυτικότερα:

Τη Δευτέρα (23-01-2023)
1. Ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες προβλέπον ται:
α. Στα ν ησιά του Ιον ίου, την  Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική
Πελοπόν ν ησο έως το βράδυ.
β. Στην  κεν τρική και την  αν ατολική Μακεδον ία.

2. Χιον οπτώσεις θα σημειωθούν  στα ηπειρωτικά ορειν ά όπου στα βορειοδυτικά θα
είν αι κατά τόπους πυκν ές.

Την  Τρίτη (24-01-23)
1. Ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες προβλέπον ται στην  κεν τρική Μακεδον ία και από
τις προμεσημβριν ές ώρες στη Θεσσαλία -κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια- και
στις Σποράδες.

2. Χιον οπτώσεις θα σημειωθούν  στα κεν τρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορειν ά.
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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 Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 


