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Ένα έργο-σήμα κατατεθέν του
παραλιακού μετώπου ολοκ-
ληρώνει φέτος την ιστορική
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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
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη,

Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 & 
Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πατρινού ΜαρίαΛεωφόρος Αγίου Πέτρου 27,

2117000902

Σήμερα  Παρασκευή 27 Ιανουαρίου
ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει δωρεάν
Rapid Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους για την ανίχνευση
του Covid-19 στο Δημαρχείο Αχα-
ρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30-15:00.

Οι δημότες θα πρέπει  να
γνωρίζουν τα εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το
ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυ-
τότητα.

Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά
τις οδηγίες που προβλέπονται από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες,
αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

ΔΔωωρρεεάάνν  RRaappiidd  TTeesstt  σσήήμμεερραα
2277  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Έν α έργο-σήμα κατατεθέν  του παραλιακού μετώπου
ολοκληρών ει φέτος την  ιστορική του διαδρομή.Έν α
έργο που συν τρόφευσε γεν ιές και γεν ιές, εφηβικές
συζητήσεις, φιλικές συν αν τήσεις και αποτέλεσε σημείο
«ραν τεβού» για παρέες όλων  των  ηλικιών .

Το γν ωστό, σε όλους τους κατοίκους της πόλης αλλά
και επισκέπτες, «μισοκάραβο», ολοκληρών ει την
πολύχ ρον η διαδρομή του, μιας που ολοκλήρωσε και
τον  σκοπό της τοποθέτησής του στο παράκτιο μέτω-
πο.

Το χρονικό
Το εμβληματικό «ΝΑΕΣ ΑΝΑΕΣ 2» του καλλιτέχ ν η

Αλέξαν δρου Κόκκιν ου, φιλοξεν είται στην  είσοδο του
Παλαιού Ελαιουργείου από το 1997.

Έκτοτε και μέχ ρι το
2021, δεδομέν ου ότι δεν
υπήρξαν  εν έργειες για τη
συν τήρησή του, η Κοιν ωφ-
ελής Επιχ είρηση επι-
κοιν ών ησε με τον  δημιο-
υργό, προκειμέν ου ν α
καταθέσει πρότασης
συν τήρησης και αποκατά-
στασης.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει
ν α αν αφερθεί πως δικαίω-
μα αποκατάστασης και
συν τήρησης εν ός καλλι-
τεχ ν ικού έργου έχ ει αποκ-
λειστικά και μόν ο ο εκά-
στοτε καλλιτέχ ν ης, του
οποίου και αποτελεί
δημιούργημα.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος
δεν  θα μπορούσε ν α προβεί σε αυθαίρετες εργασίες
αποκατάστασης, χ ωρίς τη σύμφων η γν ώμη του καλλι-
τέχ ν η, όπως συμβαίν ει απαρέγκλιτα σε κάθε καλλι-
τεχ ν ική δημιουργία.

Ο καλλιτέχ ν ης Αλέξαν δρος Κόκκιν ος, επικοιν ών ησε
πρόσφατα τόσο με την  2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης όσο και με την  Κοιν ωφελή
Επιχ είρηση προκειμέν ου ν α καταθέσει πρόταση για
την  απομάκρυν ση του έργου, αφού δεν  ήταν  δυν ατή
η συν τήρηση και αποκατάστασή του.

Η απομάκρυν ση λοιπόν , του έργου, δεν  αποτελεί μία
απόφαση του Δήμου Ελευσίν ας αλλά μία από κοιν ού
απόφαση με τον  δημιουργό, ο οποίος έχ ει τον  πρώτο
και τον  τελευταίο λόγο για το καλλιτεχ ν ικό του έργου.

«Μισοκάραβο» 
Ένα έργο-σήμα κατατεθέν του παραλιακού μετώπου 

ολοκληρώνει φέτος την ιστορική του διαδρομή.
Ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος Κόκκινος, επικοινώνησε πρόσφατα τόσο με την 2023

Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης όσο και με την Κοινωφελή 
Επιχείρηση προκειμένου να καταθέσει πρόταση για την απομάκρυνση του έργου,

αφού δεν ήταν δυνατή η συντήρηση και αποκατάστασή του.

Συνέχεια στη σελ. 13
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπρ-
οπύργιους ότι,  δόθηκε παράταση,  με

ΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ276/Β/23-1-
2023), της δυνατότητας ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη
ΔΕΗ, των νοικοκυριών που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το
χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-12-2022, ενώ
πληρούν και τα απαραίτητα εισοδηματικά κρι-
τήρια.  

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να
προσκομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής),
που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθ-
εί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού
έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των

μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει
(προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας

ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού
Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή
ατόμων του νοικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται στο Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ-
ητικών και Οικονομικών, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα - 2132006408  και στο Πρωτοκόλλου του
Δήμου. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή
αλληλεγγύης του Υπουργείου Ενέργειας και Περ-
ιβάλλοντος 15902. 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Νέα επιταγή ακρίβειας
το Πάσχα

2,3 εκατ. δικαιούχοι

Στο τραπέζι  βρίσκεται  η καταβολή έκτακτου
δώρου το Πάσχα κοντά στα 300 ευρώ,.

Το ύψος και το εύρος των νέων μέτρων θα εξα-
ρτηθούν από την πορεία των τιμών της ενέργειας,
όμως η κύρια στόχευση της κυβέρνησης είναι οι
παρεμβάσεις να κατευθυνθούν προς την
ενίσχυση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το «δώρο
Πάσχα» θα είναι ύψους 250-300 ευρώ, θα απο-
τελεί μια «ανάσα» ειδικά για ευάλωτους και συντα-
ξιούχους. 

Εκτός από τους ευάλωτους συνταξιούχους, εκτι-
μάται ότι θα λάβουν το «δώρο Πάσχα» οι δικαι-
ούχοι αναπηρικού επιδόματος, οι μακροχρόνια
άνεργοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαι-
ούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
και οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού.

Αναβαθμίζεται ο υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ Μεγάρων στην είσοδο της πόλης 
- Μια συλλογική προσπάθεια προς όφελος όλων των πολιτών και ειδικότερα των επαγγελματιών

Επιστολή του Σπήλιου Προίσκου, ιδιοκτήτη της
Green Ef f ect Φωτοβολταϊκά Συστήματα, αν αφέρει:

Θέλουμε ν α συγχ αρούμε όλες τις δυν άμεις του τόπου
(πολιτικούς και τοπικούς παράγον τες), που συν έβαλαν
στην  επίτευξη του στόχ ου της αν αβάθμισης του υπο-
σταθμού ΔΕΔΔΗΕ στην  είσοδο της πόλης μας. Ελπίζο-
υμε για παρόμοια και καλύτερα παραδείγματα συν ερ-
γασίας στο μέλλον , πάν τα για το καλό του τόπου.

Ειδικότερα ευχ αριστούμε τον  πρόεδρο του Πτην οτρ-
οφικού Συν εταιρισμού Μεγάρων  κ. Παν αγιώτη Σακελλα-
ρίου και τον  πρόεδρο Παραγωγών  Κηπευτικών  Μεγάρ-
ων  κ. Σωτήρη Καστάν η, οι οποίοι στις 4/10/2022 μας
κάλεσαν  ν α παρευρεθούμε υποστηρικτικά στη συν άν -
τησή τους με τον  υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας κ. Κων σταν τίν ο Σκρέκα. Εκεί μέσω της διαμεσολά-
βησης του βουλευτή και υφυπουργού Δικαιοσύν ης, κ.
Γιώργου Κώτσηρα, ετέθη το θέμα με τον  υποσταθμό
των  Μεγάρων , όπου και λάβαμε την  προφορική

διαβεβαίωση ότι θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα
αν αβαθμίσεων  του Υπουργείου.

Στη συν έχ εια θα θέλαμε ν α ευχ αριστήσουμε για το
εν διαφέρον  τους (κατά χ ρον ολογική σειρά και σύμφω-
ν α με τη γν ώση μας):

1. Τα ΜΜΕ των  Μεγάρων  που προώθησαν  το θέμα.
2. Τον  κ. Σπύρο Τσιούν η, που επικοιν ών ησε άμεσα

μαζί μας.
3. Τον  κ. Παν αγιώτη Μαργέτη που επικοιν ών ησε

μαζί μας για ν α θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Μεγαρέων .

4. Τον  κ. Άγγελο Μακρυγιάν ν η που ομοίως ζήτησε
εν ημέρωση επί του θέματος.

5. Τον  κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο που πρόσφερε την
βοήθειά του.

6. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επιλήφθηκε του
θέματος.

Τέλος, θα θέλαμε ν α συγχ αρούμε τον  δήμαρχ ο
Μεγάρων  κ. Γρηγόρη Σταμούλη και τον  αν τιδήμαρχ ο κ.
Ιερόθεο Πολυχ ρόν η που ζήτησαν  την  επιστημον ική
μας άποψη και υπέβαλαν  επιτυχ ώς το αίτημα στο Υπο-
υργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρη-
γόρης Σταμούλης, με επιστολή του στις 5
Δεκεμβρίου 2022 προς τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα,
αιτήθηκε την αναβάθμιση του υποσταθμού
ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στην είσο-
δο των Μεγάρων στο 41ο χλμ ΠΕΟΑΚ και στη
συνέχεια αναφέρει:

Με την επιστολή του αυτή ο κ. Δήμαρχος έκανε
σαφές ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου
υποσταθμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη προς
όφελος όλων των πολιτών αλλά και ειδικότερα
των επαγγελματιών εκείνων (αγρότες, πτηνοτρ-
όφους κ.λ.π) που οδηγούνται, τώρα περισσότε-
ρο από ποτέ, στις εναλλακτικές μορφές εξοι-
κονόμησης ενέργειας και επιθυμούν να επεν-
δύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρι-
σης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Στρατής Ζαχαρής
με επιστολή του στις 23 Δεκεμβρίου 2022
απάντησε στον Δήμαρχο Μεγαρέων ότι η ανα-
βάθμιση του Υ/Σ Μεγάρων περιελήφθη στο
Σχέδιο Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ και είναι σε
εξέλιξη ενώ η ολοκλήρωση του αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί το 2025 (Αριθμ. Πρωτ:
ΓΔ/ΑΔΔ?435318/23.12.22).

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου η
συνολική ισχύς του Υ/Σ θα διπλασιαστεί αφού
θα επαυξηθεί κατά 75 ΜVA και θα φτάσει στα
150 ΜVA, από 75 ΜVA που είναι σήμερα.

Ένας νέος εκθεσιακός χώρος εγκαινιάστηκε 
στην Ελευσίνα, προς τιμήν του Στέλιου Καζαντζίδη

Ένας νέος εκθεσιακός χώρος εγκαινιάστηκε στην Ελευσίνα, όπου φιλοξενούνται τα προσωπικά
αντικείμενα του Στέλιου Καζαντζίδη, του μοναδικού καλλιτέχνη που συνέδεσε το όνομα και την πορ-
εία του, μέχρι και την τελευταία του στιγμή, με την πόλη.
Η δημιουργία του χώρου, αποτέλεσε μία πρωτοβουλία του Δήμου Ελευσίνας, σε συνεργασία με
την Κοινωφελή Επιχείρηση, το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπε-
ζούντα» προς τιμήν της μεγαλύτερης λαϊκής φωνής της χώρας.
Η Έκθεση είναι επισκέψιμη κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή 17:00 – 20:00.
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Εκλογές Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΜΕ
ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 

Αθρόα για άκομα μια φορά ήταν η συμμετοχή
των κατοίκων της Παραλίας Ασπροπύργου στις
εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του τοπικού
Συλλόγου...

Τριακοσιοι ογδόντα έξι συμπολίτες μας επέλε-
ξαν ανάμεσα σε 15 υποψηφίους τους 7 που θα
τους εκπροσωπούν για τα επόμενα 3 χρόνια

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους για
την μεγάλη συμμετοχή τους, αποδεικνύοντας
περίτρανα και αυτή τη φορά την δυναμική του
Συλλόγου μας... καθώς και όλους τους υποψήφ-
ιους για την συμμετοχή τους, όπως και τον Δικ-
ηγόρο και την Εφορευτική Επιτροπή για το έργο
τους...

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτε-
ρα όλους όσους με τίμησαν για μια ακόμη φορά
με την ψήφο τους αναδεικνύοντας με και πάλι
πρώτο στις προτιμήσεις τους...

Όλο το Δ.Σ...όλοι οι υποψήφιοι... όλοι οι κάτοι-
κοι θα αγωνιστούμε από κοινού για μια Παραλία
αντάξια μας... 

Σας ευχαριστώ και να είστε βέβαιοι ότι με την
βοήθεια του Θεού και των συνεργατών μου θα
συνεχίσω πάντα να είμαι δίπλα σας 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΑΞΗΣ 

Θανάσης Μπούρας: Κατάθεση αναφοράς 
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

για τις ενέργειες αντιμετώπισης της καταστροφής
του πευκοδάσους στην Μάνδρα

ΟΑντιπρόεδρος της
Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής

Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και ενέργειας,
Κώστα Σκρέκα, με αφορμή
επιστολή του Συλλόγου
Οικιστών Πανοράματος-
ΤΙΤΑΝ του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας.

Στην εν λόγω επιστολή  η
Διοίκηση του Συλλόγου
κάνει λόγο για την άμεση
διενέργεια των απαρ-
αίτητων κινήσεων, προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί η
συντελεσθείσα καταστρο-
φή από τις πυρκαγιές του
2021 που έπληξε το πευ-
κοδάσος της περιοχής. 

Το μέρος του πευκοδά-
σους που σώθηκε αποτελεί
το μοναδικό εναπομείναν-
τα πνεύμονα οξυγόνου της
περιοχής, που όμως, κιν-
δυνεύει εξαιτίας ενός παρ-
ασίτου που το έχει προ-
σβάλλει.

Ο κ. Μπούρας αναμένον

τας την επίσημη απάν-
τηση του Υπουργείου, θα
βρίσκεται σε συνεργασία
τόσο με τον αρμόδιο Υπο-
υργό όσο και με τις αρμό-
διες υπηρεσίες, προκειμέ-
νου να σωθεί τα πεύκα του
δάσους που έχουν απο-
μείνει.

Σε επιφυλακή ο Δήμος Φυλής, λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων 

Σε επιφυλακή βρίσκεται από χθες το  πρωί ο Δήμος Φυλής, εν όψει των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικονομάκης συστήνει στους συνδημότες μας να
αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των ίδιων και των οικο-
γένειών τους. 

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οι συνδημότες μας μπορούν να καλούν στον πενταψήφιο αριθμό
του Δήμου 15691.

Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στην περ-
ιοχή μας, το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, μέσω του αριθμού 112.
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Έ
γγραφο προς όλους
τους δήμους της επι-
κράτειας, προκειμένου

να αποτραπεί η έκθεση αστέ-
γων σε κίνδυνο, εξαιτίας χαμ-
ηλών θερμοκρασιών και κακών
συνθηκών κατά την περίοδο
του χειμώνα, έχει αποστείλει η
Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμ-
ησης της Φτώχειας του υπουρ-
γείου Εργασίας και  Κοινω-
νικών Υποθέσεων από την
προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να
οριστούν από τον εκάστοτε
δήμο τα κλειστά θερμαινόμενα
κτίρια, τα οποία θα είναι διαθέ-
σιμα για προσωρινή φιλοξενία
αστέγων και προσβάσιμα σε
24ωρη βάση (ή τουλάχιστον σε
12ωρη βάση, κατά τις βραδινές

ώρες, από 20:00 μ.μ. έως
08:00 π.μ.) κατά τις ημέρες με

ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρ-
ασίες.

Στήριξη της ΚΕΔΕ
στη μονάδα 
τεχνικής βοήθειας
της ΕΕΤΑΑ

Τ
η μον άδα τεχ ν ικής βοήθειας
της ΕΕΤΑΑ, στα ν έα της γραφ-
εία στην  πλατεία Καραϊσκάκη,

επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
και δήμαρχ ος Τρικκαίων , Δημήτρης
Παπαστεργίου, προκειμέν ου ν α
δείξει τη στήριξή του για μια ακόμη
φορά στο έργο που επιτελούν .
Στη συν άν τηση παρευρέθηκε και ο
Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης
Μαραβέλιας, όπως και ο Διευθύν ων
Σύμβουλος Σπυρίδων  Σπυρίδων ,
με τους οποίους ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ είν αι σε διαρκή εποικοδομητι-
κή συν εργασία.

Μετά μάλιστα από εισήγηση του
προέδρου της ΚΕΔΕ, το ΔΣ της
Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας
αποφάσισε ν α ζητήσει από το υπο-
υργείο Εσωτερικών  την  παράταση

των  συμβάσεων  των  42
μηχ αν ικών  της ΕΕΤΑΑ, οι
οποίοι στελεχ ών ουν  την
υπηρεσία Τεχ ν ικής Υπο-
στήριξης Δήμων , για άλλα
δύο έτη. Και αυτό γιατί είν αι
ήδη σε εξέλιξη 125 αιτήματα
62 δήμων  (35 ν ησιωτικών
και 27 μικρών  ορειν ών ) για
τεχ ν ική υποστήριξη, έχ ουν
υπογραφεί ήδη 67 προγραμ-
ματικές συμβάσεις, εκπο-
ν ούν ται 32 μελέτες και 5
είν αι σε αν αμον ή εν ώ βρίσκον ται
σε εξέλιξη 7 έργα δήμων .
Ιδιαίτερα σημαν τικό, δεδομέν ης της

αδυν αμίας αρκετών  μικρών  Δήμων
ν α αν ταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις
των  προγραμμάτων  που χ ρηματο-
δοτούν  τα έργα τους, ν α προετοι-
μάσουν  τον  φάκελο που απαιτείται,
ν α υποβάλλουν  προτάσεις αλλά και
ν α υλοποιήσουν  ή έστω ν α επιβλέ-
ψουν  τα έργα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης

Παπαστεργίου και η Διοίκηση της
ΕΕΤΑΑ, είν αι σε διαρκή συν εργασία
προκειμέν ου ν α εν δυν αμών ουν
διαρκώς τις προσφερόμεν ες τεχ ν ι-

κές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ προς
όφελος των  Δήμων  που αν τιμε-
τωπίζουν  προβλήματα τεχ ν ικής
επάρκειας λόγω έλλειψης προσωπι-
κού.
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόν ισε

πως η υποστήριξη των  μικρών ,
ορειν ών  και ν ησιώτικων  Δήμων
αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για
την  Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλά-
δας, «αφού καν είς Δήμος δεν  πρέ-
πει ν α μέν ει πίσω και δεν  θα μέν ει
πίσω όσο περν άει από το χ έρι
μου» είπε σχ ετικά εν ώ εξήρε την
δουλειά των  μηχ αν ικών  της ΕΕΤΑΑ
αλλά και της Διοίκησής της για το
έργο που επιτελούν .

Ο Αχαρναϊκός απέκτησε το δικό
του λεωφορείο 23 Ιανουαρίου 

Το δικό του λεωφορείο απέκτησε ο Αχ αρν αϊκός ΑΟ
δείχ ν ον τας με αυτό το τρόπο είν αι η ομάδα της περ-
ιοχ ής μας καθημεριν ά μεγαλών ει με κάθε τρόπο.
Όπως αν αφέρει το σχ ετικό δελτίο: “Είν αι ήδη ν τυμέν ο
με τα χ ρώματα της ομάδας και σε λίγες ημέρες θα είν αι
έτοιμο ν α μεταφέρει όλους τους αθλητές της ομάδας. Τα
όν ειρά μας πλέον  μπορούν  ν α ταξιδεύουν  κυριολεκ-
τικώς.

Είμαστε στην  ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσουμε
ακόμη μια μεγάλη κίν ηση, που είν αι προσφορά του
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ, Άρη Ηλιάδη, που δείχ ν ει την  αν ι-
διοτελή αγάπη του για τον  Αχ αρν αϊκό και ολόκληρο το
Μεν ίδι.

Ευχ αριστούμε από καρδιάς τους πάν τες που
στηρίζουν  την  προσπάθεια που γίν εται φέτος αλλά και
τον  ΆΡΗ ΗΛΙΑΔΗ που σε μια δύσκολη χ ρον ικά στιγμή
μπήκε μπροστά και δείχ ν ει με πράξεις το που θέλει ν α
φτάσει τον  ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ ΜΑΣ”.

Συστάσεις στους δήμους για την προστασία των 
αστέγων από χαμηλές θερμοκρασίες

O Υποψήφιος Δήμαρχος Χαϊδαρίου
Άρης Πανόπουλος στην εκδήλωση

κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου
Εργαζόμενων του Δήμου

Σ
τους εργαζόμενους του Δήμου Χαϊδαρίου που
προσέφεραν και συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά και σε
όλες και όλους όσους εργάζονται στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση,   αφιέρωσε το κομμάτι του ο υποψήφιος
Δήμαρχος Χαϊδαρίου Άρης Πανόπουλος, κατά την
παρουσία του στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας
του Συλλόγου Εργαζομένων το μεσημέρι της Τετάρτης 25
Ιανουαρίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Εξήροντας την μακροχρόνια και ειλικρινή σχέση μαζί
τους  -που κρατάει από το 1998- τους ευχαρίστησε που
τον αγκάλιασαν από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της
αυτοδιοίκησης -συνεργαζόμενοι αγαστά μαζί του-
παροτρύνοντας όσους εργάζονται  σήμερα  στον Δήμο να
ακολουθήσουν το δικό τους παράδειγμα , δρώντας
απερίσπαστοι για το καλό της πόλης ανεξαρτήτως
συμπαθειών και παραταξιακών πεποιθήσεων.

Παρόντος του Δημάρχου, εκπροσώπων  των Δημοτικών
παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών
παραγόντων σημείωσε πως κάθε δημοτική πολιτική, όσο
άρτια και αν είναι, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την
συμμετοχή τους, αφού αποτελούν αναπόσπαστο δομικό
στοιχείο της λειτουργίας του θεσμού.

«Δεν νοείται Αυτοδιοίκηση χωρίς τους εργαζόμενους»
σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας προς την
σημερινή διοίκηση πως «κάθε ενέργεια που υποβαθμίζει
τον ρόλο τους  βάλλει επί της ουσίας κατά του ίδιου του
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Χαμόγελα και πλούσια δώρα στην κοπή της Βασιλόπιτας
του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Μ
ε ευχ ές, χ αμόγελα αλλά και τη
σκέψη στην  πρόσφατη
απώλεια του Αν δρέα Χριστο-

δουλάκη, Αν τιπροέδρου του Συλλόγου
και εκ των  ιδρυτών  του, πραγματοποι-
ήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22
Ιαν ουαρίου 2023, η εκδήλωση του
Συλλόγου Τριτέκν ων  Φυλής, για την
κοπή της Βασιλόπιτας.

Στον  χ αιρετισμό της η Πρόεδρος του
Συλλόγου, Κλέλια Βαρβαρίγου, ευχ α-
ρίστησε όλους όσοι έχ ουν  στηρίξει το
Σύλλογο και αν αφέρθηκε με ιδιαιτέρως
θερμά λόγια στο Δήμαρχ ο Φυλής Χρή-
στο Παππού που βρίσκεται πάν τα στο
πλευρό του Συλλόγου, αρωγός σε κάθε
προσπάθειά του, υπεν θυμίζον τας ότι
παραχ ώρησε στο Σύλλογο και την  αίθ-
ουσα όπου στεγάζεται. Ευχ αρίστησε
επίσης τους Αν τιδημάρχ ους Γιάν ν η
Μαυροειδάκο και Γιώργο Αβράμη και
την  αν απληρώτρια Δημάρχ ου Χρυ-

σούλα Κουράση για τη στήριξή τους
προς το Σύλλογο.

«Ήμασταν , είμαστε και θα ‘μαστε
δίπλα στο Σύλλογο», διαβεβαίωσε ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς «όχ ι
μόν ο λόγω των  άριστων  σχ έσεων  που
έχ ουμε με τη Διοίκηση του Συλλόγου,
αλλά και επειδή είν αι έν ας ζων ταν ός
Σύλλογος που πραγματικά προάγει τα
συμφέρον τα των  τριτέκν ων  της περ-
ιοχ ής». Αν αφερόμεν ος στην  απώλεια
του Αν δρέα Χριστοδουλάκη.

Ο Δήμαρχος πρότεινε η αίθουσα
που παραχωρήθηκε από το Δήμο
προς το Σύλλογο, να ονομαστεί, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, σε αίθουσα «Ανδρέα Χριστο-
δουλάκη», στη μνήμη του εκλιπόν-
τος. 

Με θερμά λόγια για το έργο του
Συλλόγου αλλά και στην  αν άγκη περαι-
τέρω στήριξης της τρίτεκν ης οικογέν ει-

ας, αν αφέρθηκαν  στο χ αιρετισμό τους
ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης
Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής
Ευάγγελος Λιάκος, η Περιφερειακή
Σύμβουλος Γιώτα Παππά, οι Αν τιδήμα-
ρχ οι Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, Θαν άσης
Σχ ίζας, Μιχ άλης Οικον ομάκης και Γιώρ-
γος Αβράμης, ο Πρόεδρος των  Παι-
δικών  Σταθμών  Άν ω Λιοσίων  Παν α-
γιώτης Καμαριν όπουλος, οι αν απληρω-
τές Δημάρχ ου Χρυσούλα Κουράση και
Τόλης Βαδεβούλης, το μέλος του Δ.Σ.
των  Παιδικών  Σταθμών  Άν ω Λιοσίων
Αθν άσιος Μήτσιος, ο Πρόεδρος της
ΟΠΟΤΤΕ (Ομοσπον δία Πολυμελών
Οικογεν ειών  με Τρία Τέκν α Ελλάδας)
Δημήτρης Κον τός και εκπρόσωποι του
Συλλόγου Κρητών  και της Τ.Ο. του

ΠΑΣΟΚ.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Κλέλια

Βαρβαρίγου αν ακοίν ωσε ότι ν έος Αν τι-
πρόεδρος του Συλλόγου ορίζεται ο
Χαράλαμπος Καλτουρουμίδης εν ώ
εισέρχ εται στο Δ.Σ. του Συλλόγου, το
αν απληρωματικό μέλος Γιάν ν ης Γιαν -
ν ακόπουλος. Οι αλλαγές στο Δ.Σ. επή-
λθαν  λόγω της απώλειας του Αν δρέα
Χριστοδουλάκη, στη μν ήμη του οποίου
τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή.

Επίσης προαν ήγγειλε ότι ο Σύλλογος
θα εορτάσει τον  Μάιο την  επέτειο των
10 ετών  από την  ίδρυσή του.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ
Άγγελος Καν έλος, εν ώ πλούσια δώρα
συν όδευσαν  τα φλουριά που δεν  ήταν
έν α, αλλά οκτώ! 

Στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης της τρίτεκνης Στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης της τρίτεκνης 
οικογένε ιας, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του οικογένε ιας, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του 
και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θ. Μπούραςκαι ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θ. Μπούρας

«Ήμασταν, είμαστε και θα ‘μαστε δίπλα στο Σύλλογο»,
διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
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ΠΠοοιιαα  σσχχοολλεείίαα  θθαα  εείίννααιι  κκλλεειισσττάά  κκααιι
πποοιιαα  θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  ααννοοιιχχττάά

ΤΤιι  εείίππεε  οο  ΠΠααττοούύλληηςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή..

Η έκτακτη σύσκεψη σχετικά με το εάν θα
παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα (Παρ-
ασκευή 27 Ιανουαρίου) στην Αττική για προλ-
ηπτικούς λόγους ολοκληρώθηκε αργα χθες το
απόγευμα κι ο κ. Πατούλης έκρινε πως δεν
υπάρχει σοβαρός λόγος για την αναστολή της
λειτουργίας των σχολείων, καθώς οι μετεωρο-
λογικές προβλέψεις δείχνουν ότι τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα πρόκειται σταδιακά να
υποχωρήσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Σμερα   θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική. Σε κάθε
περίπτωση ο μηχανισμός της Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής παραμένει σε
ετοιμότητα και πλήρη επαγρύπνηση για την
ασφάλεια των πολιτών. Αντίστοιχο αίτημα για
ετοιμότητα έχει διατυπωθεί και προς τις Πολιτι-
κές Προστασίες των Δήμων της Αττικής».Υπε-
νθυμίζουμε ότι χθες τα Εσπερινά - ΕΠΑΛ  ήταν
κλειστά, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που
έπληξε την Αττική .

ΕΟΔΥ: 168 θάνατοι από κορoνοϊό και δύο 
από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Αυξάνονται τα κρούσματα της υποπαραλλαγής Όρθρος
Αυξάνονται και οι διασωληνωμένοι ασθενείς με covid-19, 
οι οποίοι έφτασαν τους 153

Μ
είωση παρουσίασε η θετικότητα στο σύν ολο των  ελεγχ θέν των  δειγμάτων  για
cov id-19 όπως οι ν οσηλείες και οι διασωλην ώσεις. Η θετικότητα για γρίπη
στην  κοιν ότητα δεν  παρουσίασε σημαν τική μεταβολή, σύμφων α με την  εβδο-

μαδιαία (16-22 Ιαν ουαρίου) επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογεν είς λοιμώξεις
του αν απν ευστικού συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και αν απν ευστικός
συγκυτιακός ιός - RSV).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύν ολο των  ελεγχ θέν των
δειγμάτων  μειώθηκε σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα, μείωση παρουσίασε ο
αριθμός των  εισαγωγών  για COVID-19 και ο αριθμός των  ν έων  διασωλην ώσεων . Ο
αριθμός των  ασθεν ών  με λοίμωξη COVID-19 που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
153. Καταγράφηκαν  168 θάν ατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη.

Στοιχ εία για τις μεταλλάξεις

Η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί ν α είν αι η συχ ν ότερη υπο-παραλλαγή της Όμι-
κρον . Το ποσοστό της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε σε σχ έση με τις υπόλοιπες
υπο-παραλλαγές του στελέχ ους ΒΑ.5. Συχ ν ότερη υπο-παραλλαγή της BA.2 παραμέ-
ν ει η BA.2.75 με ποσοστό 46%, η υπο-παραλλαγή CH.1.1 αν τιστοιχ εί σε ποσοστό
περίπου 35% των  στελεχ ών  ΒΑ.2, εν ώ ακολουθεί η υπο-παραλλαγή XBB με ποσοστό
15%. Η υπο-παραλλαγή XBB.1.5 έχ ει αν ιχ ν ευτεί συν ολικά σε 9 δείγματα. Η επιτήρη-
ση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού
SARSCoV2 σε 2 από τις 10 περιοχ ές που ελέγχ θηκαν .

Δύο ν έοι θάν ατοι από γρίπη
Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην  κοιν ότητα δεν  παρουσίασε σημαν τική

μεταβολή. Καταγράφηκαν  2 ν έα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν ης
γρίπης, που αφορούσαν  ν οσηλευόμεν ους σε ΜΕΘ και 2 ν έοι θάν ατοι την  εβδομάδα.
Συν ολικά από την  αρχ ή επιτήρησης της γρίπης ν οσηλεύτηκαν  55 άτομα με γρίπη σε
ΜΕΘ και καταγράφηκαν  17 θάν ατοι. Καταγράφηκαν  στα δύο κέν τρα αν αφοράς γρίπης
249 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και ν οσοκομειακά δείγματα), εκ
των  οποίων  τα 246 (99%) ήταν  στελέχ η τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν  στελέχ η τύπου
Β. Από τα 245 στελέχ η τύπου Α, 236 (96%) ταξιν ομήθηκαν  στον  υπότυπο Α(Η3Ν2)
και 9 (4%) στον  υπότυπο Α(Η1Ν1).

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ «ΠΑΓΟ» ΟΙ
ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Καταλύτης η ραγδαία
αποκλιμάκωση των
ποσοστών της ανεργίας

Τ
ους τελευταίους μήν ες καταγράφε-
ται ραγδαία αποκλιμάκωση των
ποσοστών  της αν εργίας, γεγον ός

που φέρει στο προσκήν ιο την  επαν α-
φορά των  μισθολογικών  τριετιών  για
όλους και όχ ι μόν ο για όσους είχ αν
την  απαραίτητη προϋπηρεσία προ του
2012, κάτι που ισχ ύει σήμερα. Στην
Ελλάδα το ποσοστό αν εργίας τον
Νοέμβριο του 2022 κατέγραψε μείωση
σε 11,4% από 11,5% τον  Οκτώβριο
και 13,1% τον  Νοέμβριο του 2021. Η
τελευταία καταγραφή δείχ ν ει μείωση
της αν εργίας κον τά στο 11,4%,
γεγον ός που αν αζωπυρών ει τις
ελπίδες για ταχ εία πτώση του ποσο-
στού κάτω του 10%, κάτι που θα
σημάν ει την  επαν αφορά των  τριετιών
για το σύν ολο των  εργαζομέν ων  του
ιδιωτικού τομέα.

Κάτι τέτοιο θα σήμαιν ε προσαύξηση
μισθού κατά 30% για τους εργαζομέν ο-
υς που έχ ουν  την  απαραίτητη προϋπ-
ηρεσία (τρεις τριετίες). Να σημειωθεί ότι
σήμερα τα ποσοστά των  τριετιών  λαμ-
βάν ουν  μόν ο οι εργαζόμεν οι που
είχ αν  συμπληρώσει την  απαραίτητη
προϋπηρεσία (μία, δύο ή τρεις τριετίες)
μέχ ρι τον  Φεβρουάριο του 2012.

Υπεν θυμίζεται ότι με τον  ν όμο 4093
(δεύτερο μν ημόν ιο) «πάγωσαν » οι
προσαυξήσεις στον  κατώτατο μισθό
λόγω προϋπηρεσίας, οι λεγόμεν ες
δηλαδή «τριετίες», μέχ ρι η αν εργία ν α
πέσει κάτω από 10%, με αποτέλεσμα
ν α σταματήσει η εξέλιξή τους τον
Φεβρουάριο του 2012. Αυτό σημαίν ει
ότι αν  ο αμειβόμεν ος με τον  κατώτατο
μισθό είχ ε προλάβει μέχ ρι τις
14/2/2012 ν α κατοχ υρώσει έστω την  

πρώτη τριετία, εξακολουθεί ν α παίρν ει
την  αν άλογη προσαύξηση 10% υπολο-
γιζόμεν η επί του εκάστοτε βασικού
μισθού.

Ωστόσο δεν  μπορεί ν α διεκδικήσει
προσαύξηση για προϋπηρεσία που
συμπληρών εται από τον  Φεβρουάριο
του 2012 και μετά. Και αν τίστοιχ α, οι
εργαζόμεν οι που προσελήφθησαν  μετά
τον  Φεβρουάριο του 2012 έχ ασαν  το
δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού
τους λόγω προϋπηρεσίας, με αποτέλε-
σμα μέχ ρι και σήμερα ν α αρκούν ται
στον  κατώτατο μισθό, ο οποίος κατα-
βάλλεται ως «μον αδιαία αξία», χ ωρίς ν α
προσμετρούν ται σε αυτόν  τα χ ρόν ια
προϋπηρεσίας.

Σύμφων α με την  ΕΝΥΠΕΚΚ οι εργαζό-
μεν οι με τις κατώτατες αμοιβές χ άν ουν
ετησίως από έν αν  έως 4,5 μισθούς
εξαιτίας των  «παγωμέν ων » τριετιών
από την  επιβολή του μέτρου έως σήμε-
ρα, εν ώ συν ολικά τη δεκαετία 2012-
2022 οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
απώλεσαν  περί τα 12 δισ. ευρώ.

Η έρευν α της  Έν ωσης για την  Υπε-
ράσπιση της Εργασίας και του Κοιν ω-
ν ικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), κατά την
περίοδο 2012-2022 ότι:

12 δισ. ευρώ έχ ασαν  οι χ αμηλόμισθοι
του ιδιωτικού τομέα από τη
μείωση/«πάγωμα» του κατώτατου μισθ-
ού,
2 δισ. ευρώ έχ ασαν  οι ν έοι εργαζόμε-
ν οι κάτω των  25 ετών  λόγω του χ αμ-
ηλού μισθού και ειδικότερα του «υπο-
κατώτατου» μισθού και τη στέρηση
επιδομάτων  και άλλων  παροχ ών ,
2 δισ. ευρώ έχ ασαν  οι δικαιούχ οι 24
επιδομάτων , το ύψος των  οποίων  εξα-
ρτάται από το ύψος του κατώτατου
μισθού και
2 δισ. ευρώ και πλέον  ήταν  οι απώλει-
ες από εισφορές για τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.



Επιστροφή στα
έδραν α για τους
σπουδαστές –
μέλη του Ελεύθερ-
ου Δημοτικού
Αν οικτού Παν επι-
στημίου (ΕΔΑΠ)
Αγίων  Αν αργύρων
– Καματερού,
αλλά και για όσους
ν έους σπουδα-
στές επιθυμούν
ν α συμμετέχ ουν
σε αυτή την
δράση που προά-
γει την  εκπαίδευ-
ση και την  παι-
δεία.

Το Ελεύθερο
Δημοτικό Αν οικτό
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο
(ΕΔΑΠ) των
Αγίων  Αν αργύρων
– Καματερού
συν εχ ίζει τη λει-
τουργία του για 2ο
ακαδημαϊκό έτος.

Ο εαριν ός
κύκλος σπουδών
ξεκιν άει την
Τετάρτη 1η Φεβρ-
ουαρίου και θα διαρκέ-
σει έως και τις 26 Απρ-
ιλίου..

Πλήθος έγκριτων  επι-
στημόν ων   θα

συν εχ ίσουν  ν α πραγ-
ματοποιούν  διαλέξεις
στο ΕΔΑΠ και αυτό το
εξάμην ο. Μεταξύ των
ομιλητών  θα είν αι η Δρ.
Ερμιόν η Δελή,  ο Δρ.

Σταλίκας Αν αστάσιος, οι
ψυχ ολόγοι Ελισάβετ
Γεωργίου,Μαίρη Χριστο-
πούλου και Ηλίας Ραφα-
ήλ,ο διεθν ολόγος Γιώρ-
γος Υφαν τής.
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Ο Δήμος Ασπροπύργου σας προσκαλεί
στην προβολή του έργου της Αιμιλίας Μπο-
υρίτη & της Καλλιτεχνικής Πλατφόρμας
Συν+εργασία, «Σιδηροδρομικές μνήμες»
(«Railway memories»), την Παρασκευή,
27 Ιανουαρίου 2023, στο Πολεμικό Μου-
σείο Αθηνών στις 19:00 (Β. Σοφίας &
Ριζάρη 2), στο πλαίσιο της τριήμερης παρ-
ουσίασης των έργων του Διεθνούς Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα
από τα Σύνορα. Εκεί όπου το Ντοκιμαντέρ
συναντά την Ιστορία και τον Πολιτισμό»,
στις 27-29 Ιανουαρίου 2023. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Για κρατήσεις  θέσεων επικοινωνήστε στα 

τηλέφωνα 2106669131 ή
2106669140 ή στη διεύθυνση
info@idisme.gr / info@beyondbor-

ders.gr . 
Για όσους δημότες επιθυμούν να

παρακολουθήσουν την εκδήλωση
στο Πολεμικό Μουσείο την Παρασκε-
υή, 27 Ιανουαρίου ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου θα διαθέσει πούλμαν.
Αναχώρηση στις 17:00 από την πλα-
τεία Γενοκτονίας και 17:15 από την
πλατεία Ηρώων. Επιστροφή από το
Πολεμικό Μουσείο στις 21:45. Για
κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στα
τηλέφωνα 2132006740-42.

  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ
""RRAAIILLWWAAYY  MMEEMMOORRIIEESS""

ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΙΙΚΚΟΟ
ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

Το Ελεύθερο Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(ΕΔΑΠ) των Αγίων Αναργύρων – Καματερού

συνεχίζει τη λειτουργία του 
για 2ο ακαδημαϊκό έτος

Μυστήριο 58 Capital Connections
συνέδρια/συναντήσεις

Η
2023 Ελευσίς Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης σε

συνεργασία με τη Μπα-
σάρτ και το Διεθνές
Δίκτυο για την Πολιτιστική
Κινητικότητα On the
Move διοργανώνουν το
Μυστήριο 58 Capital
Connections, ένα πρόγρ-
αμμα ενίσχυσης καλλι-
τεχνών και επαγγελματιών
των σύγχρονων παραστατικών τεχνών στους τομείς των διεθνών συνεργα-
σιών και της δραματουργίας. Μια σημαντική ευκαιρία για 15 ελληνικούς
φορείς των παραστατικών τεχνών ή/και μεμονωμένους καλλιτέχνες να
λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση (mentoring) από
την Κέλλυ Διαπούλη και εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Δικτύου για την
Πολιτιστική Κινητικότητα On the Move, διάρκειας ενός έτους, με σκοπό να
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν την παρουσία τους στη διεθνή σκηνή. Ταυ-
τόχρονα, πέντε ακόμη καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να εκκινήσουν μία
αντίστοιχη διαδικασία συμβουλευτικής στον τομέα της δραματουργίας με τον
Αλέξανδρο Μιστριώτη, με στόχο να ολοκληρώσουν ένα καλλιτεχνικό έργο.
Πρόγραμμα ενίσχυσης καλλιτεχνών &
επαγγελματιών των σύγχρονων παραστατικών τεχνών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για το πρόγραμμα «Διασύν δεση με την  ευρωπαϊκή σκην ή»
Επιμέλεια: Κέλλυ Διαπούλη, On the Mov e, Διεθν ές Δίκτυο για την
Πολιτιστική Κιν ητικότητα
Για το πρόγραμμα «Εν ίσχυση στον  τομέα ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ»
Επιμέλεια: Αλέξαν δρος Μιστριώτης
Αιτήσεις συμμετοχής εδώ 
https://2023eleusis.us21.list-
manage.com/track/click?u=1cc61eef02cd1f6f5d1b8171b&id=a507bd9
239&e=6a0e0d8be8
έως τις 8 Φεβρουαρίου
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ανακοίνωσε τον
Στράτο Δουκάκη

Ο ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την ένα-
ρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφ-
αιριστή Στράτο Δουκάκη.  
Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός βρέθη-
κε στα γραφεία του Βύζαντα, όπου
παρουσία του Γενικού Διευθυντή της
ομάδας Κώστα Γιαννακάρη, υπέγρα-
ψε το νέο του δελτίο.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής με
αξιοπρόσεκτη ποδοσφαιρική διαδρ-
ομή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
έρχεται από τη Νέα Πέραμο στον
Βύζαντα για να ενισχύσει σημαντικά
τους κιτρινόμαυρους στην προσπάθ

εια που κάνουν στο δύσκολο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής.
Καλωσορίζουμε τον Στράτο Δουκάκη
στην ποδοσφαιρική οικογένεια του
Βύζαντα και του ευχόμαστε να έχει
υγεία και να συμβάλλει τα μέγιστα
στην επίτευξη των στόχων της ομά-
δας μας.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον
Πρόεδρο της ομάδας της Νέας Περά-
μου Γιάννη Ζουμπλιό αλλά και το
Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία τους
αλλά και για την βοήθειά τους στην
παραχώρηση των ποδοσφαιριστών
Γιάννη Τοπτίδη και Στράτου Δου-
κάκη.
Εχει  αγωνιστεί  ακόμα στην Ανθ-
ούπολη, Αιγάλεω, Πανελευσι-
νιακό,Τρίκαλα,Δόξα Δράμας, Αήτ-
τητος Σπάτων, Ασπρόπυργο.

Εκ του Γραφείου Τύπου

ΜΠΑΣΚΕΤ: Οι Διαιτητές –
Κομισάριοι Elite League ,
Β΄και Γ΄Εθνική
Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 15ης
αγων ιστικής της Elite League Β΄και
Γ΄Εθν ική.

Α/2  Elite League   Σάββατο 28/1

ΔΑΚ Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερ-
ούπολη-Ερμής Σχ ηματαρίου Λόρτος-Κοϊ-
μτζόγλου-Αγραφιώτης Γρ. (Στουπίδης)
ΔΑΚ Μεσολογγίου 17.00 Χαρίλαος Τρι-
κούπης-Καβάλα Ελευθεριάδης-Παζώλης-
Παπαγεωργίου Κ. (Πατσαν τζόπουλος)
Απ. Κόν του 16.00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αίας
Ευόσμου Καν ελλόπουλος-Σκαν δαλάκης-
Ασλαν ίδης (Μωϋσιάδης)
ΕΑΚ Παπάγου 17.00 Παπάγου-Μεγαρίδα
Τσών ος-Καλογερόπουλος Φ.-Κον ταρά-
τος (Κυρτάτας)
Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Παν ερυθραϊ-
κός Θεον άς-Θεοδωρόπουλος-Τεφτίκης
(Ντάβαρης)
Υμηττού 17.00 Αμύν τας-Ψυχ ικό Σώμος-
Κων σ τ αν τ ιν όπ ουλος-Αν ασ τ ασ ίου
(Ζώης)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας-
Αγρίν ιο Αν αστόπουλος-Σπυρόπουλος-
Νάστος (Γιαλικάρης)
Κυριακή 29/1
Ιβαν ώφειο (κ.θ.) 15.00 Ηρακλής-Τρίτων
Σταματόπουλος-Ταρεν ίδης Σ.-Πράττος
(Παπαδόπουλος Ν.)

Β’ Εθν ικής Αν δρών  15η αγων ιστική)
2ος Όμιλος
Σάββατο 28/1
Β Πεύκης 17.00 ΑΟ Πεύκης-Πρωτέας
Βούλας Μηλαπίδης-Κιουλάφας-Χριστο-
δουλάκης (Φαλούκας)
Σ. Μπεφόν  17.00 ΑΟ Π. Φαλήρου-ΑΕΝ
Κηφισιάς Αποστολίδης Β.-Αργυρούδης-
Σιδέρης (Τεφτίκης)

Σταύρος Βεν έτης 14.00 Αιγάλεω-ΑΟΚ
Χαν ιά Καρακάσης-Τσακιράκη-Λάμπος
(Κουλούρης)
Αν δρέας Βαρίκας 17.00 Παν ιών ιος-
Έσπερος Ραχ ιώτης-Κούλης Κ.-Κηπώσης
(Μπουρν άς)
Κυριακή 29/1
Αγ. Θωμά 14.00 ΑΣΕ Δούκα-ΟΦΗ Μαρι-
ν άκης-Μακρόπ ουλος-Καραμπ ιτσάκος
(Παπαδόπουλος Στ.)
Βεν ετόκλειο (κ.θ.) 14.00 Διαγόρας
Ρόδου-Παν ελευσιν ιακός Καλογριάς-Ορφ-
αν ός Ιορδ.-Λεβεν τάκος (Βιν τζηλαίος)

Γ’ Εθν ική Αν δρών  (15η αγων ., 29/1)

(3ος Όμιλος)
Κυριακή 29/1
Ψυχ ικού 17.00 Ποσειδών  Ν.Ψ.-Ίκαρος
Καλλιθέας Μπον -Πολάτογλου (Ορφαν ός)
Διών ης 17.00 Πικέρμι-Νίκη Αμαρουσίου
Καραπαπάς-Γέρος (Φαλούκας)
Μυτιλήν ης 17.00 Αιολικός Μυτ.-Φοίν ιξ
Πειραιά Τριαν ταφύλλου-Ιωάν ν ου
(Σαλαβός)
Καλύμν ου 13.00 Έν ωση Αττάλου
Καλύμν ου-Δάφν η Τσαούση-Γεωργόπου-
λος
Α’ Μοσχ άτου 15.00 Ελευθερία Μ.-ΦΟ
Βρον τάδου Τσατταλιού-Βομπίρης (Δρα-
μεσιώτης)
1ο Μάν δρας 17.00 Μαν δραϊκός-Αργο-
ν αύτης Τριγλίας Περδετζόγλου-Παπαν ι-
κολάου (Φιλίππου)
Παρασκευή 3/2
Εσπέρου 17.00 ΑΕ Ικάρου Καλλιθέας-
Έν ωση Αττάλου Καλύμν ου Κουτσοδή-
μος-Κωστής (Μπουρν άς).

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα του Σαββατοκύρ-
ιακου στην Δυτική Αττική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγων ιστική)
Σάββατο 28/01/23 15:00
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Σάββατο

Κυριακή 29/01/23
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12:00)
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15:00)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΒΥΖΑ)15:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

15:00)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
15:00)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγων ιστική)
Σάββατο 28/01/23 15:00
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΒΥΖΑΣ Β
(ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Κυριακή 29/01/23 11:00
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)

Από τον Πανελευσινιακό
στον Τηλυκράτη

Λευκάδας 
ο Κώστας Τεγούσης

Ο  32 ετών  (08/08/1991),   αμυν τικός
μέσος Κώστας Τεγούσης έμειν ε ελεύθερ-
ος από τον  Παν ελευσιν ιακό. Ο παίκτης
αποκτήθηκε τον  Αύγουστο από τους
σταχ υοφόρους. Δεν  άργησε ν α βρεί
τον  επόμεν ο σταθμό της καριέρας του

αφού θα αγων ίζεται σττην  ομάδα του Τηλυκράτη Λευκάδας που αγων ίζεται στον  3ο
όμιλο μαζί με τις ομάδες της Δυτικής Αττικής. Ο Κώστας Τεγούσης  έχ ει αγων ιστεί
στις επαγγελματικές κατηγορίες  Αιγάλεω, Καλλιθέα, Μαν δραϊκό, Προοδευτική,
Φωστήρα, Αργοτικό Αστέρα, Τρίκαλα, Εθν ικό Πειραιώς, Χαν ιά, Ναυπακτιακό
Αστέρα και ΟΦ Ιεράπετρας, Παν αχ αϊκή και Παν ελευσιν ιακό.

ΑΝ.ΤΣ.
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Eλεύθερος από
τον Πανελευσινιακό
ο Νίκος Μουστάκης

Ο σπουδαίος δεξιοπόδαρος
αμυντικός που πριν από δυο χρόνια
κατέκτησε την άνοδο στην
Superleague 1 με τη φανέλα του
Ιωνικού έλυσε τη συνεργασία του με
τον ιστορικό σύλλογο και αναζητάει
αλλού την τύχη του.

Ο Έλληνας αμυντικός με καταγωγή
από τη Νάξο αναζητάει τον επόμενο
ποδοσφαιρικό του σταθμό, έχοντας
ήδη δεχτεί αρκετές προτάσεις από
ομάδες που ενδιαφέρονται να τον
εντάξουν στο δυναμικό τους.

Μεταξύ άλλων ο Μουστάκης έχει
αγωνιστεί  σε Νέα Ιωνία, Βύζαντα
Μεγάρων, Τουρνού Σεβεριν,
Γλυφάδα, Φωκικό, ΟΦΗ, Αχαρναϊκό,
Πανελευσινιακο, Αηττητο Σπατων
(Άνοδο στην Superleague 2) και
Κηφισιά. 

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: 
Ο Πανελευσινιακός
στην Ζάκυνθο. Ο
Βύζας στα Τρίκαλα

Δύσκολη έξοδος για τις
ομάδες τις Δυτικής Αττι-
κής για τον  3ο όμιλο 11η
αγων ιστική στην  ΓΈθν ι-
κή. Ο Παν ελευσιν ιακός
θα μεταβεί στην  Ζάκ-
υν θο όπου θα αγων ιστεί
με την  τοπική ομάδα εν ώ
ο Βύζας στα Τρίκαλα.
Αν αλυτικά το πρόγραμμα
και οι διαιτητές των
αγών ων  στον  3ο, 4ο. 5ο
όμιλο.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ – Π.Ο.
ΦΗΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ –
Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΤΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΤΑΣ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΡΤΑΣ

Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ –
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ –
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΤΚΛΙΦ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ –
ΔΙΓΕΝΗΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΖΟΒΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣΗΠΕΙ
ΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΟΡΕΣΤΗΣΗ
ΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ –
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Μπόζν ος,
Λουκάς-Παπαγεωργίου
(Αρκαδίας)
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΟ
ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ: Γουρέλης,
Αν δρέου (Αθην ών )-Δεμε-
ρτζής (Δυτικής Αττικής)
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΣ
ΡΟΔΟΣ: Ρέκκας, Μπο-
υρίκας-Νικολόπουλος
(Μεσσην ίας)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΠΣ
ΠΑΤΡΑΙ: Σαμιωτάκης
(Ηρακλείου), Σηπάκης-
Αν των όπουλος (Πειραιά)
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ –
ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ:
Τριαν ταφύλλου, Τούμπας-
Μακρής (Αργολίδας)
ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΟ
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ: Κωστα-
γιάν ν ης, Καλοπίσης
(Αθην ών )-Σταμούλης
(Δυτικής Αττικής)
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕ
ΜΥΚΟΝΟΥ: Καύκας
(Μεσσην ίας), Μπεκιάρης-
Βαλκαν άς (Λακων ίας)

5oς OMIΛΟΣ

ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΡΗΣ
ΠΕΤΡ.: Λάμπρου, Τσαγα-
ν ού-Θωμόπουλος (Δυτι-
κής Αττικής)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Παν αγιωτάρ-
ας (Αθην ών ), Λεων ίδας
(Τρικάλων )-Μπεκιάρι
(Αθην ών )
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ταμπουρ-
ατζής, Σιγαν ός
(Λασιθίου)-Οβάκογλου
(Χαν ίων )
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ –
ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Δρούζας,
Γκουριώτης (Αργολίδας)-
Σηφάκης (Πειραιά)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΜΑΡΚΟ:
Χρόν ης, Μαυρομάτης-
Παπαδόπουλος (Δυτικής
Αττικής)
ΑΟΑΝ – ΑΟ ΠΟΡΟΥ:
Καλυβιαν άκης, Διον ύσης-
Βαρβαν τάκης (Ρεθύμν ου)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –
ΑΛΜΥΡΟΣ: Ζαχ αρόπου-
λος (Αν ατολικής Αττικής),
Πλάκας (Δυτικής Αττι-
κής)-Μαυρομάτης (Δωδε-
καν ήσου)

Αν ακοιν ώθηκε το πρόγραμμα της 13ης
αγων ιστικής για το Πρωτάθλημα
Betsson Super League 2.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2023
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Παν σε-

ρραϊκός (13:45/ΕΡΤ3)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας –

Παν αθην αϊκός Β (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας

– Βέροια ΝΠΣ (14:45)
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων  Πόν του –

ΑΕΛ (14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων  Λάρισας

– Αλμωπός Αριδαίας (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Μακεδον ικός

(14:45)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου –

ΠΟΤ Ηρακλής (14:45)
ΡΕΠΟ: Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.01.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Χαν ιά

(15:15/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
Π.ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Απόλλων

Σμύρν ης (14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος –

Παν αχ αϊκή (14:45)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – Επισκοπή

(14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπετρας

– Καλαμάτα(14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.01.2023
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea –

Ηλιούπολη (15:15/ΕΡΤ3)
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ – Αιγά-

λεω(14:45)
ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός Β

Oι αγώνες της Super League
2 της 13ης αγωνιστικής
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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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«Ο πρώτος λόγος που
φεύγει το καράβι Αλεξάν δρα
είν αι πως το έργο έχ ει φθαρεί
πολύ και είν αι επικίν δυν ο,
δηλαδή δεν  μπορεί ν α
βρίσκεται σε δημόσιο χ ώρο.
Δεύτερος λόγος. Το έργο
ύμν ησε την  φθορά, στην
κατακαημέν η Ελευσίν α εξ
άλλου γεν ν ήθηκε. Το κοιν ό
αποδέχ θηκε και συν δέθηκε
με αυτόν  τον  ύμν ο σαν  ν α
γράφτηκε για την  πόλη του.
Όμως καθώς η πόλη σιγά σιγά
ξεπερν άει τις πληγές της,
τώρα και με την  πολιτιστική,
το έργο δείχ ν ει ν α περιγράφει
κάτι άκαιρο. 

Είν αι λοιπόν  ευκαιρία ν α
καταργηθεί και καθόλου
ατυχ ές ν α του φορτωθεί η
έν ν οια του παλιού και φθα-
ρμέν ου συμβόλου που η
πόλη θέλει ν α αποτιν άξει»
αν αφέρει ο καλλιτέχ ν ης σε
δημόσια δήλωσή του.

Το Σάββατο 28 Ιανουα-
ρίου, λοιπόν, λίγο μετά τις
15:00, η ομάδα των μου-
σικών με γκάιντες θα δώσει
το σύνθημα της εκκίνησης
για την διάλυση του καρα-
βιού, η οποία θα βρίσκεται
σε απόσταση ασφαλείας
από το κοινό. 

Αμέσως μετά την  ολοκλήρω-
ση της απόσυρσης, θα μείν ει
το ίχ ν ος του έργου στο έδαφ-
ος, έν α τριγων ικό σκάμμα με 

χ ώμα απάτητο εδώ και 26

χ ρόν ια που ορίζεται από το
τσιμεν τέν ιο πλατό και οι παρ-
αβρισκόμεν οι μπορούν  ν α
πλησιάσουν  και ν α αν άψουν
μια μικρή φωτιά στο κέν τρο
του σκάμματος, τιμών τας το
έργο. 

Στην  τελετή αποχ αιρετι-
σμού θα προσφερθεί ζεστό
κρασί.

Όπως αν έφερε ο Αλέξαν δρ-
ος Κόκκιν ος: «Το ιστορικό
καράβι ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, το
μν ημείο NAES ANAES 2
στην  παραλία του Ελαιουρ-
γείου, προσεχ ώς θα καταργ-
ηθεί. 

Το κεν ό που θα αφήσει,
χ ωρικό και συμβολικό, αρχ ικά
μπορεί ν α δυσαρεστήσει.
Όμως ας αν τιληφθούμε την
κατάργηση του φθαρμέν ου
έργου ως την  συν ειδητή διάθ-
εση της πόλης, συν τρέχ ου-
σας και της πολιτιστικής, ν α
υποδεχ θεί την  υποσχ όμεν η
Άν οιξη. 

Μια μικρή τελετή αποχ αιρε-
τισμού οργαν ών εται από
εμέν α τον  δημιουργό του
έργου, όχ ι για ν α κλάψουμε τι
χ άν ουμε, αλλά για ν α εν ημερ-
ωθεί η πόλη και ν α μην  αν α-
ρωτιέται καν είς την  επομέν η
στην  παραλία, ρωτών τας τι
συμβαίν ει εδώ; Το έργο
ιστόρησε τα δύσκολα χ ρόν ια
της Ελευσίν ας, τα οποία όλοι,
Ελευσίν ιοι και μη, ελπίζουμε
ν α έχ ουν  τελειώσει».

Συν εχ ίζεται απο σελ 2
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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.

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
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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

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."

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189



16-θριάσιο Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 


