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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: Χιονόπτωση   

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από -2  έως 6 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φώτιος, Φώτης, Φωτειν ός, Φώτις, Φωτειν ή, Φαν ή,
Φέν ια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.
Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.

Μητρομάρα 25 & Αγίου Γεωργίου, 
2102400124

Μία απίστευτη επίθεση από συμμορία αν ηλίκων
στο Χαϊδάρι κατήγγειλε μητέρα μέσω βίν τεο που

αν ήρτησε στα social
media.Θύματα της επίθεσης
ήταν  δύο παιδιά 14 και 16
ετών .

Ήταν  περίπου 8.30 το
βράδυ, όταν  δύο άτομα ηλικίας
17 ετών  πλησίασαν  τους δύο
αν ηλίκους και με τη χ ρήση
μαχ αιριού στον  λαιμό τους,
τους λήστεψαν  και τους πήραν
τα κιν ητά τηλέφων α.

Η γυν αίκα αν έβασε στα social media βίν τεο, στο
οποίο εξιστορούσε την  απίστευτη περιπέτεια των  γιων
της, συν ιστών τας στους γον είς ν α είν αι ιδιαίτερα προ-

σεκτικοί, καθώς οι συμμορίες «χ τυπούν » κον τά σε
σχ ολεία και φρον τιστήρια.Σύμφων α με την  καταγγελία

της γυν αίκας, ο μεγάλος γιος της
κατάφερε ν α αν τεπιτεθεί και ν α
χ τυπήσει τον  έν αν  αν ήλικο με δύο
γροθιές, εν ώ συμπλήρωσε πως ο γιος
της στάθηκε «τυχ ερός» που η γροθ-
ιά του δεν  απαν τήθηκε από τους
δράστες.

Στη συν έχ εια, οι δύο ν εαροί τράπ-
ηκαν  σε φυγή, προκειμέν ου ν α
ξεφύγουν  από τους δράστες, εν ώ η
μητέρα των  δύο αν ηλίκων  μετέβη

στην  αστυν ομία, για ν α αν αφέρει το γεγον ός, εν ώ έγιν ε
επίσημη κατάθεση.Η μητέρα έκαν ε έκκληση και στον
δήμο ν α λάβει μέτρα για την  προστασία των  παιδιών .

Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Χαϊδάρι
Θύματα της επίθεσης ήταν δύο παιδιά 14 και 16 ετών

Καταστροφές και ζημιές στα κτήρια
του Δήμου (Δημαρχείο Ελευσίνας,
Παλαιό Δημαρχείο, X-Bowl ing Art
Center, ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ) κατήγγειλε το
πρωί του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου ο
Δήμος Ελευσίνας.

Αυτή τη μεγάλη μέρα, που χιλιάδες
επισκέπτες επισκέπτονται  τις
εκδηλώσεις της κάποιοι ασυνείδητοι
επέλεξαν να βανδαλίσουν κτήρια.

Τα συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας
βρέθηκαν αμέσως  στα παραπάνω
σημεία για την αποκατάσταση των
κτηρίων, την ώρα που θα έπρεπε να
εκτελούν προγραμματισμένες
εργασίες ενόψει της τελετής έναρξης,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Άγρια καταδίωξη με τραυματισμό 
αστυνομικού στον Ασπρόπυργο
Καταδίωξη εκτυλίχθηκε, λίγο πριν τα μεσάν-

υχτα του Σαββατου, στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που
περιπολούσαν πλησίον του καταυλισμού
Ρομά, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, εντόπισαν
ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός του κρίθηκε
ύποπτα κινούμενος και τον κάλεσαν να στα-
ματήσει για έλεγχο.

Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε
ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει
καταδίωξη, κατά την διάρκεια της οποίας ο
άγνωστος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχή-
ματος και προσέκρουσε στο κράσπεδο, χωρίς
ωστόσο να ακινητοποιηθεί το όχημα.

Μόλις οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που
τον κατεδίωκαν, πλησίασαν πίσω από το όχημα, τότε ο οδηγός έβαλε όπισθεν και χτύπησε με
δύναμη μία υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός αστυνομικός.

Διέφυγε ο οδηγός
Αμέσως μετά κατάφερε και πάλι να αναπτύξει ταχύτητα και να διαφύγει από το σημείο, ενώ οι

αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη και τελικά κατάφερε να διαφύγει.
Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε παρατημένο το αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύρ-

γου με τον οδηγό να είναι άφαντος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη

του δράστη.

Βανδαλισμοί στον Δήμο Ελευσίνας – Λίγες ώρες 
πριν την τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
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Ο
λοκληρώθηκαν οι εργασίες
στους χώρους των τριών
αποθηκών του Παλαιού Ελαι-

ουργείου και οι αίθουσες πλέον, είναι
έτοιμες να παραδοθούν ανακαινι-
σμένες στο κοινό.

Τα κτήρια ανακαινίστηκαν, επισκε-
υάστηκαν, εξωραΐστηκαν και μετά
από πολλά χρόνια, είναι και πάλι
προσβάσιμα και ασφαλή.

Και οι τρεις χώροι θα φιλοξενή-
σουν εκδηλώσεις της 2023 Ελευσίς –
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και θα λειτουργήσουν ως
χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μάλιστα, στο ένα από τα παραπά-
νω κτήρια θα φιλοξενηθεί και η έκθε-
ση «Μελίνα Μερκούρη» στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού θεσμού.

Έκθεση Μελίνα Μερκούρη
Διάρκεια 5/2/2023-23/4/2023

Η έκθεση ζωντανεύει την
πολύπλευρη προσωπικότητα της
λαμπερής ηθοποιού, ανυποχώρητης
αγωνίστριας για τη δημοκρατία και ακαταπόνητης
πολιτικού.

Η  έκθεση αναφέρεται στο έργο της μακροβιότερης

έως σήμερα υπουργού Πολιτισμού: τη θεσμική στήρ-
ιξη του Κέντρου Ελληνικού Κινηματογράφου, την
ίδρυση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα για την προβολή του

πολιτισμού στα σχολεία· τη
θεσμοποίηση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης
που συνεχίζεται μέχρι σήμε-
ρα· την ανακοίνωση του σχε-
διασμού ενός αρχαιολογικού
πάρκου που επανέφερε το
όραμα της ενοποίησης των
αρχαιολογικών χώρων.  

Και, πάνω απ’ όλα, τη διεκ-
δίκηση της επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ήδη το 1989 η Μελίνα Μερ-
κούρη είχε προκηρύξει νέο
διεθνή διαγωνισμό για το
Μουσείο της Ακρόπολης, που
ορθώνεται πλέον έτοιμο για
να υποδεχτεί τα Γλυπτά.

Αυθεντικές αφίσες διάσημων
ταινιών της Μελίνας Μερ-
κούρη, φωτογραφίες-ντοκο-
υμέντα από τις βραβεύσεις,
τον αντιδικτατορικό αγώνα και
από στιγμές με τους αγαπημέ-
νους της, σκηνές από ταινίες,
αυθεντικά θεατρικά κοστούμια
από παραστάσεις που έμειναν

ιστορικές στο πέρασμα των δεκαετιών, επιστολές
που αντάλλαξε με διασημότητες, καθώς και το ίδιο το
καμαρίνι της, με τα προσωπικά της αντικείμενα!

Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στα σύνορα
Τουρκίας και Συρίας - Τουλάχιστον 313 νεκροί

Σεισμός ισχύος 7,8 βαθμών έπληξε
τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία
και τη βόρεια Συρία, στοιχίζοντας

τη ζωή σε σχεδόν 200 ανθρώπους στις
δύο χώρες και προκαλώντας μεγάλες και
εκτεταμένες υλικές ζημιές, με βάση τους
ως τώρα -ακόμη προσωρινούς- απολογι-
σμούς στις δυο πλευρές των συνόρων.

Τουλάχιστον 237 άνθρωποι σκοτώθη-
καν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφ-
ωνα με τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ, ενώ
τουλάχιστον 76 άνθρωποι είναι νεκροί
στην Τουρκία, σύμφωνα με την τουρκική
υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών
AFAD.

Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν τρα-
υματιστεί και στις δύο χώρες, σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, ενώ δεκάδες άλλοι
έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια
κτιρίων που κατέρρευσαν.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο
(USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση
καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα·
03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως
το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρ-
εια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρ-
μαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ.
από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία
γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σει-
σμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία
έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου
1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε
τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπε-
ριλαμβανομένων περίπου χιλίων
κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν
στην επαρχία Αντιγιαμάν, ανέφερε ο
κυβερνήτης της, σύμφωνα με τον οποίο

κ α τ έ ρ ρ ε υ σ α ν
περίπου εκατό
ακίνητα.

Τουλάχιστον 23
ά ν θ ρ ω π ο ι
σκοτώθηκαν και
άλλοι 420 τρα-
υματίστηκαν μόνο
στην επαρχία
Μαλάτια, δήλωσε ο
κυβερνήτης της
στο τουρκικό κρα-
τικό τηλεοπτικό
δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της
επαρχίας Σαν-
λιούρφα, σε
δηλώσεις του στο
κρατικό πρακτορ-
είο ειδήσεων
Anadolu, έκανε
λόγο για 18 νεκρ-
ούς και 30 τρα-
υματίες στη δική
του επαρχία.

Άλλοι τουλάχι-
στον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην
επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, σύμφωνα με τον
κυβερνήτη της.

«Ακούμε φωνές εδώ στα συντρίμμια.
Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι
έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε
μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρ-
εί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη
Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του
τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου
NTV.

Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός είχε
ισχύ 7,4 βαθμών και μικρό εστιακό
βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές
δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθη-
τές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την
Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του
Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός
είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν
ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του
πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότο-
πους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν
κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις
της νοτιοανατολικής Τουρκίας, εγείροντας
φόβους πως ο απολογισμός θα γίνεται
ολοένα πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορ-

είου στη Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της
νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να
έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά
συνεργεία να προσπαθούν να απεγ-
κλωβίσουν ανθρώπους από τα
συντρίμμια.

Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζον-
ται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων
που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλά-
σματα.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο
Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολ-
υκατοικίες, μια 17ώροφη και μια
14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα
με το TRT.

ΈΈνναα  ««ννέέοο»»  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  ππααρρααδδίίδδεεττααιι  σσττοο  κκοοιιννόό
Στους ανακαινισμένους χώρους η έκθεση «Μελίνα Μερκούρη» της 2023 Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
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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. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166 Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: 
Επί ποδός 950 τεχνικοί του
ΔΕΔΔΗΕ για βλάβες στο δίκτυο
ρεύματος

Σ
ε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκονται
τα συνεργεία τεχνικών και εργολάβων του
ΔΕΔΔΗΕ στις περιοχές όπου χτυπά περισ-

σότερο η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα».

Όπως αναφέρουν στελέχη του Διαχειριστή Δικ-
τύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με βάση την
ενημέρωση που έχει γίνει από την Πολιτική Προ-
στασία και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, οι  περιοχές όπου πρόκειται να
πληγούν από τον καιρικό φαινόμενο είναι της Αττι-
κής και της Εύβοιας.

Και ο ΔΕΔΔΗΕ εκεί ακριβώς έχει ενεργοποιήσει
όλον τον μηχανισμό που διαθέτει για την αντι-
μετώπιση πιθανών βλαβών στο δίκτυο της μέσης
και χαμηλής τάσης ρεύματος.

Συνολικά σε επιφυλακή και ετοιμότητα βρίσκονται
950 άτομα προσωπικό με όλον τον αναγκαίο
εξοπλισμό.

Αττική και Εύβοια

Για την Εύβοια περισσότερα από 150 άτομα προ-
σωπικό τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και των συνερ-
γαζόμενων εργολάβων βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την Αττική περισσότερα από 800 άτομα εργα-
ζομένων του Διαχειριστή αλλά και εργολάβων με
τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία έχουν τεθεί
σε επιφυλακή.

Στη διάθεση του ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιπλέον έξτρα
εξοπλισμό, όπως ειδικά μηχανήματα έργου, snow-
track, γεννήτριες, ενώ και πρόσθετα συνεργεία
εξειδικευμένου προσωπικού για κλαδέματα σε
περιπτώσεις πτώσης δέντρων, βρίσκονται επίσης
σε επιφυλακή.

Διακοπές ρεύματος

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εκτε-
ταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Εχθες αντιμετωπίστηκε εγκαίρως περίπτωση βλά-
βης σε γραμμής ηλεκτροδότησης στον Διόνυσο,
που είχε αφήσει χωρίς ρεύμα νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.
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Κ
λειστά θα παραμείνουν  όλα τα δημόσια και ιδιωτι-
κά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Αττικής με απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Γιώργου Πατούλη λόγω της κακοκαιρίας
"Μπάρμπαρα" που πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας.
Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Παιδείας, τα μαθήματα αύριο θα γίνουν με τηλεκπαίδευ-
ση, κάτι που ισχύει όχι μόνον για την Αττική, αλλά σε όλες
τις περιοχές της χώρας που υπάρχει απόφαση να παρα-
μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας.

Εν τω μεταξύ τηλεργασία θα εφαρμοστεί σήμερα  Δευ-
τέρα στο δημόσιο τομέα, όπως αποφασίστηκε, στο
πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπο-
υργείο Κλιματικής Κρίσης.

Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία
σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό,
όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού
Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός σε έκτακτη
ενημέρωση για την κακοκαιρία.

Ακόμη, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εκδόθη-
κε χθες το μεσημέρι για τους κατοίκους της Εύβοιας, της
Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας συμπεριλαμ-
βανόμενου και των Σποράδων με αυστηρή σύσταση για
δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Ανάλογα με τις
μετεωρολογικές προβλέψεις, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός,
εστάλη  αντίστοιχο μήνυμα από το 112 και για την Αττική.

Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη και κατό-
πιν έκτακτης σύσκεψης με τους Δημάρχους της Αττικής,
όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής θα είναι σήμε-
ρα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου κλειστά, λόγω των δύσκολων
καιρικών συνθηκών.

Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφον-
ηπιακοί Σταθμοί της Αττικής, κατόπιν ομόφωνης
απόφαση των Δημάρχων των οποίων είναι αρμοδι-
ότητά τους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, σχετι-
κά με τη λειτουργία των σχολείων την Τρίτη 7 Φεβρουα-
ρίου, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, αφού αξιολογηθούν
τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευ-

τέρα, τα μαθήματα
σε όλες της περιοχές
της επικράτειας,
όπως ανακοινώθηκε
από το γραφείο του
Γενικού Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας, Δευ-
τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων,
Αλεξάνδρου Κόπτση.

Όπως διευκρινίζε-
ται, "έχουν ενημερ-
ωθεί σχετικά όλοι οι
Διευθυντές και οι
εκπαιδευτικοί των
σχολείων να μεριμ-
νήσουν ώστε να απο-
σταλούν εντός της ημέρας στους μαθητές και τις μαθήτρ-
ιες οι σχετικοί σύνδεσμοι σύνδεσης καθώς και τα προ-
γράμματα που θα πραγματοποιηθούν την αυριανή
ημέρα".

Πατούλης: Πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια
των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού

"Πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών
και του εκπαιδευτικού προσωπικού", τόνισε ο περιφερει-
άρχης Γιώργος Πατούλης, στη σύσκεψη που προηγήθηκε,
των αποφάσεων καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που
ξεκίνησαν να εκδηλώνονται χθες το πρωί στην Αττική ,
σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις μ θα επι-
δεινωθούν το επόμενο 24ωρο,

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία της εκπαι-
δευτικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικού προσω-
πικού) από ενδεχόμενους κινδύνους μετακίνησης, από και
προς τις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα ελήφθη υπόψιν, το γεγονός της μετακίνησης
από και προς περιοχές του νομού Αττικής που αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της χιονόπτωσης,
της χιονόστρωσης αλλά και του παγετού. Η απόφαση
συνάδει και με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολι-
τικής Προστασίας, θα πρέπει να περιοριστούν οι μετακι-
νήσεις των πολιτών για την αποφυγή ατυχημάτων και φαι-
νομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τέλος η απόφαση κρίθηκε αναγκαία για την εξασφάλιση
απαιτούμενου χρόνου για τον καθαρισμό των οδικών αρτ-
ηριών του Νομού, καθώς και των προαύλιων χώρων των
σχολικών μονάδων.

Τι ισχύει για την εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα

Με τηλεργασία θα εργαστούν σήμερα οι εργαζόμενοι
στο δημόσιο τομέα ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλε-
ργασία και στον ιδιωτικό, όπως ανακοινώθηκε πριν από
λίγο από τον εκπρόσωπο Τύπου της πυροσβεστικής,
Γιάννη Αρτοποιό.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για όλες τις
περιοχές όπου ισχύει η σύσταση της, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει τα ακό-
λουθα:Στο πλαίσιο των μέτρων για την εξασφάλιση της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από την
κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σήμερα Δευ-
τέρα 6 Φεβρουαρίου στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επιπροσθέτως, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, το Υπουργείο υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργο-
δοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με
βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόν-
των τους. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν να
λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους
απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι όποιες καταγγελίες γίνουν στην Επιθεώρηση
Εργασίας για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και
υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως με την
απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα.

Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
- Τηλεργασία στο δημόσιο - Ισχυρή σύσταση για τον ιδιωτικό τομέα

ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  σστταα  ΒΒίίλλιιαα::  ΕΕγγκκλλωωββίίσσθθηηκκαανν  λλόόγγωωΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  σστταα  ΒΒίίλλιιαα::  ΕΕγγκκλλωωββίίσσθθηηκκαανν  λλόόγγωω
χχιιοοννιιοούύ  ττέέσσσσεερραα  άάττοομμαα  --  ΜΜεεγγάάλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηηςςχχιιοοννιιοούύ  ττέέσσσσεερραα  άάττοομμαα  --  ΜΜεεγγάάλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηηςς

ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςςΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς

Συναγερμός σήμανε στα
Βίλια το απόγευμα της Κυρ-
ιακής, καθώς σύμφωνα με
όσα μετέδωσε ο δημοσιογρά-
φος, Γιάννης Ζιάκας στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του ΟPEN, τέσσερα άτομα
εξέπεμψαν SOS καθώς
ήταν εγκλωβισμένα στα
αυτοκίνητά τους, λόγω της
κακοκαιρίας Μπάρμπαρα.
Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η Πυροσβεστική και εκχιονιστικά

μετέβησαν άμεσα στο σημείο για τη διάσωσή τους.

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΔΔυυττιικκήήςς
ΑΑττττιικκήήςς::  

ΆΆγγννωωσσττοοιι  ααννααττίίννααξξαανν
ΑΑΤΤΜΜ  σσττοο  κκττίίρριιοο  ττηηςς

δδιιοοίίκκηησσηηςς
Ομάδα αγν ώστων  τα ξημερώματα της Κυρια-
κής αν ατίν αξε ΑΤΜ  που βρισκόταν  μέσα
στο κτίριο της διοίκησης του Παν επι-
στημίου και διέφυγε μαζί με τις κασετίν ες με
τα χ ρήματα.
Ειδικότερα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της
Κυριακής, άγν ωστοι αν ατίν αξαν  το ΑΤΜ και
αφότου πήραν  τις κασετίν ες με τα λεφτά
διέφυγαν  κόβον τας τα κάγκελα του Παν επι-
στημίου δίπλα σε οικόπεδο στην  οδό Σκρα.
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Η
Κινητή Μονάδα Προλ-
ηπτικής Οδοντιατρικής
του Χαμόγελου του

Παιδιού βρέθηκε σε 16 δημοτι-
κούς παιδικούς-βρεφονηπια-
κούς σταθμούς και νηπιαγωγεία
του Δήμου Ελευσίνας. Η Κινητή
Μονάδα βρισκόταν στον Δήμο
από τις 10 Ιανουαρίου έως και
τις 26 Ιανουαρίου 2023 οπότε
και εξετάστηκαν 419
παιδιά/μαθητές από εθελοντές
οδοντιάτρους του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής.

Μέσα από την δράση τα παιδιά
ενημερώθηκαν για την κατάστα-
ση στοματικής υγείας τους και
τους δόθηκαν οδηγίες σωστής
στοματικής υγιεινής. 

Εκπαιδευτήκαν στο εκμαγείο για τον τρόπο που
πρέπει να βουρτσίζουμε σωστά τα δοντάκια, ενώ για
πολλά παιδιά έγινε η πρώτη επαφή με την οδοντια-

τρική καρέκλα που έχει στόχο την εξοικείωση του
παιδιού με την οδοντιατρική θεραπεία. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του

ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας-Μαγούλας και της Διεύθυ-
νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας,
υπό την αιγίδα του ΟΠΑΠ και με την πολύτιμη
συμβολή των εθελοντών οδοντιάτρων Σπανού
Θεώνης, Αλατερού Άννας, Κνήνη Ιωάννας, Τασσό-
πουλου Διαμαντή, Πρατικάκη Χριστίνας, Γραβιά
Αναστασίας-Παναγιώτας και Αθανασιάδη Βερινίκης. 

Ως ΚΕΠ Υγείας ευχαριστούμε θερμά όλους τους
συνεργάτες από το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και
τους εθελοντές οδοντιάτρους που συμμετείχαν στη
δράση!

Για ιερό σκοπό 
η Βασιλόπιτα της 
Αντικαρκινικής 

Αχαρνών Φυλής

- Ενώνει τις δυνάμεις της με το
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων

Άνω Λιοσίων 

Σ
υγκινητικές στιγμές έζησαν όλοι εκείνοι που το
πρωί της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2023 έδω-
σαν το “παρών” στην βασιλόπιτα της Αντικαρκι-

νικής Αχαρνών – Φυλής, που επέλεξε να την κόψει από
κοινού και στον χώρο του Κέντρου Εργασίας Αναπήρ-
ων Άνω Λιοσίων. 

Και οι στιγμές ήταν συγκινητικές,  γιατί μαζί με τους
επίσημους προσκεκλημένους έκοψαν το δικό τους κομ-
μάτι κι έδωσαν τις αυθόρμητες  ευχές τους, τα υπέροχα
παιδιά που απασχολούνται στο Κέντρο Εργασίας ,
δημιουργώντας,  μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες. 

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αρχιε-
ρατικός Επίτροπος Φυλής – Αχαρνών π. Τίτος Χρήστου
ενώ τον κόσμο καλωσόρισαν από κοινού, ο Πρόεδρος
της Αντικαρκινικής Αχαρνών Φυλής Παναγιώτης Καζα-
νάς και ο ιδρυτής και ¨”ψυχή” του Κέντρου Εργασίας
Αναπήρων Άνω Λιοσίων Γιώργος Ρεθυμιωτάκης. 

Ο Παναγιώτης Καζανάς, πλαισιωμένος από τα δρα-
στήρια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  ήταν εκείνος
που αναφέρθηκε στην πολυσχιδή  δράση της Αντικαρ-
κινικής απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες σε όλους
τους εθελοντές και τις εθελόντριες που στηρίζουν το
πολύτιμο έργο της. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η επιλογή
του χώρου για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ανοίγει
νέους δρόμους δράσης και προέτρεψε τους παρευρισ-
κόμενους να επισκεφθούν το Κέντρο Εργασίας και να
στηρίξουν τους ανθρώπους που απασχολούνται σε
αυτό, αγοράζοντας τα εξαιρετικά έργα τους. 

Βίντεο: https://youtu.be/W 3kOPZQXoPo
Ο Γιώργος Ρεθυμιωτάκης από την πλευρά του

καλωσόρισε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα και τόνισε πως αυτό που χρειάζονται τα παιδιά
του Κέντρου Εργασίας είναι η έμπρακτη αγάπη και η
στήριξη του κόσμου. 

Βίντεο: https://youtu.be/PoBwbIyDaY0
Ως εκπρόσωπος του Δήμου Φυλής εξάλλου, ο αναπ-

ληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος ευχαρίστησε και καλωσόρισε όλους του
επίσημους προσκεκλημένους, μεταφέροντας τις θερμές
ευχές του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού που δεν
κατάφερε να δώσει το “παρών” λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έδωσε
επίσης τη δέσμευση για τη συνέχιση της εποικοδομητι-
κής συνεργασίας με την Αντικαρκινική αλλά και το Κέν-
τρο Εργασίας Αναπήρων Άνω Λιοσίων  και την διεύρυ-
νσή της,  με νέες ουσιαστικές δράσεις και ολόπλευρη
στήριξη το έργου τους. 

Βίντεο: https://youtu.be/AaU69r3LxW 0
Τις ευχές τους με λόγια από καρδιάς και την διαβε-

βαίωση ότι θα βρίσκονται στο πλευρό τους, έδωσαν
κόβοντας ο καθένας το δικό του κομμάτι, ο Αντιπρόεδρ-
ος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής Ν.Δ Ευάγγελος Λιάκος, ο Βουλευτής Ν.Δ
Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Εθελοντισμού
Ευγενία, Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου, ο Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών Γιώρ-
γος Πετάκος, ο υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
Δυτικής Αττικής Κυριάκος Χατζηλέρης, το μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ και δραστήριο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αντικαρκινικής Αχαρνών -
Φυλής Διονυσία Στεφάτου, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-

δίας απανταχού Μακρυνείων Αιτωλοακαρνανίας  από-
στρατος αξιωματικός πυροσβέστης Ηλίας Γιαννούτσος
(ο οποίος συγκίνησε αφιερώνοντας το κομμάτι του στα
δύο παιδιά της Ελληνικής Αεροπορίας που έχασαν τη
ζωή τους, το Σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον Υπο-
σμηναγό Μάριο – Μιχαήλ Τουρούτσικα), ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών Δημήτριος Γιαν-
νούλης, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Άνω
Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, η Γεν. Γραμμα-
τέας της ΕΓΕ Αχαρνών Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου,
ο δραστήριος εθελοντής της Αντικαρκινικής Φάνης
Μπούκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου του Βιοτεχνικού
Πάρκου Άνω Λιοσίων Λευτέρης Παντελάκης, η Πρόεδρ-
ος του ΚΔΑΠ ΑμΕΑ ΑΡΩΓΗ Αχαρνών Μαρία Μπούκη και
ο Αναπληρωτής Δημάρχου Φυλής Κοινωνικής Πρόνοι-
ας και Νέας Γενιάς Τόλης Βαδεβούλης. (Τα ονόματα
αναφέρονται όχι βάσει πρωτοκόλλου αλλά προσέλευ-
σης στο βήμα της εκδήλωσης). 

Επσιτολή με ευχές απέστειλε επίσης με εκπρόσωπό
του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας ο
οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους και πρόσφεραν τις υπηρεσίες
τους στην άρτια διοργάνωση, η Πρόεδρος της ΕΓΕ Αχα-
ρνών και μέλος της Αντικαρκινικής Λίτσα Αλεξάνδρου
Πανά, οι δραστήριες εθελόντριες και μέλη του Δ.Σ της
Αντικαρκινικής Ελένη Καμπόλη και Έλενα – Μεθενίτη
Μπρέμπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής
Αχαρνών Γιάννης Μίχας και η σύζυγός του Βίκυ Καράμ-
πελα, καθώς και τα παιδιά του Κέντρου Εργασίας Ανα-
πήρων με τους γονείς τους. 

Δράση προληπτικής οδοντιατρικής στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και 

τα νηπιαγωγεία του Δήμου Ελευσίνας 
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Διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς 
οδικούς άξονες της Αττικής

– Αναλυτικά τα σημεία

Μεγάλα προβλήματα παρατ-
ηρούν ται στην  Αττική λόγω
των  έν τον ων  καιρικών  φαιν ο-
μέν ων  από την  κακοκαιρία
«Μπάρμπαρα» καθώς κεν τρι-
κοί οδικοί άξον ες του Λεκαν ο-
πέδιου και ήδη σε αρκετούς
δρόμους υπάρχ ει διακοπή της
κυκλοφορίας.

Συγκεκριμέν α σύμφων α με
την  τελευταία εν ημέρωση της
Τροχ αίας Αττικής σημειώθηκε
διακοπή της κυκλοφορίας στη
Λεωφόρο Πάρν ηθος από το
ύψος της ταβέρν ας με την
επων υμία 

«Αρχ ον τικό» στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Πάρν ηθα.

Ειδικότερα έχ ει διακοπεί η
κυκλοφορία:

Επί της περιφερειακής οδού
Πεν τέλης – Νέας Μάκρης από
το ύψος του Γ.Σ.N.A. 414 έως
τη θέση Άγιος Πέτρος

Στην  επαρχ ιακή οδό Τατοΐ -
ου – Αγίου Μερκουρίου από το
ύψος της συμβολής της με την
οδό Χλόης (βασιλικά κτήματα)
στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Άγιο Μερ-
κούριο

Στην  επαρχ ιακή οδό Μαλα-
κάσας – Αγίου Μερκουρίου

από το
ύψος της
σ υ μβολής
της με την

οδό Τυρταίου στις Αφίδν ες,
στο ρεύμα προς Άγιο Μερ-
κούριο.

Στην  παλαιά εθν ική οδό
Eλευσίν ας και Θηβών , και στα
δύο ρεύματα (από το πρατήρ-
ιο καυσίμων  Rev oil έως και τα
όρια του ν ομού Αττικής με Βοι-
ωτίας)

Η κυκλοφορία των  οχ ημά-
των  στην  Εθν ική Οδό Αθη-
ν ών  - Λαμίας και στα δύο
ρεύματα, διεξάγεται μόν ο με τη
χ ρήση αν τιολισθητικών
αλυσίδων  στο τμήμα από
έξοδο Αγίου Στεφάν ου έως
έξοδο Καπαν δριτίου.

Συστάσεις και μέτρα εν  όψει
της κακοκαιρίας «Μπάρμπα-
ρα»

Προς την  κατεύθυν ση αυτή,
συστήν εται στους πολίτες ν α
εν ημερών ον ται τακτικά για τις
επικρατούσες καιρικές συν θή-
κες στην  περιοχ ή τους, ν α
αποφεύγουν  τις άσκοπες
μετακιν ήσεις, ν α είν αι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί εφόσον  χ ρεια-
στεί ν α μετακιν ηθούν  και ν α
ακολουθούν  τις υποδείξεις των
αστυν ομικών  της Τροχ αίας.

Παράλληλα, υπεν θυμίζεται
στους πολίτες ότι με αποφά-
σεις των  αρμόδιων  αστυν ο-
μικών  υπηρεσιών  καθίσταται

υποχ ρεωτική η χ ρήση αν τιολι-
σθητικών  μέσων  και προς
τούτο θα διεξάγον ται αυστηροί
έλεγχ οι από ειδικά συν εργεία,
που θα βρίσκον ται σε διάφορα
καίρια σημεία κατά μήκος του
οδικού δικτύου.

Οι οδηγοί των  οχ ημάτων
επιβάλλεται:

Να φρον τίζουν  για τον  εφο-
διασμό των  οχ ημάτων  τους με
κατάλληλα αν τιολισθητικά
μέσα,

Να γν ωρίζουν  τον  τρόπο
τοποθέτησης και λειτουργίας
τους,

Να προσαρμόζουν  την
οδήγησή τους αν άλογα με τις
επικρατούσες συν θήκες για
την  απρόσκοπτη οδική κυκλο-
φορία και ασφάλεια.

Επιπλέον , υπεν θυμίζον ται
χ ρήσιμες συμβουλές για αν ά-
λογες καταστάσεις και ειδικότε-
ρα:

Οι οδηγοί:
Να εν ημερών ον ται για τον

καιρό και την  κατάσταση του
οδικού δικτύου, αν  πρόκειται
ν α μετακιν ηθούν .

Να φρον τίζουν  το όχ ημά
τους ν α έχ ει αν τιολισθητικές
αλυσίδες.

Να χ ρησιμοποιούν  πάν τα
τις αν τιολισθητικές αλυσίδες,
όπου υπάρχ ουν  ειδικές συν θ-
ήκες κυκλοφορίας (παγετός,
κ.λπ.).

Να φορούν  πάν τα τη ζών η
ασφαλείας.

Να ελέγχ ουν  την  καλή λειτο-
υργία των  συστημάτων  του
αυτοκιν ήτου τους.

Να φρον τίζουν  ώστε ν α
είν αι εφοδιασμέν οι με αρκετά
καύσιμα.

Να μειών ουν  ταχ ύτητα και
ν α αφήν ουν  αρκετή απόστα-
ση από το προπορευόμεν ο
όχ ημα για ν α μπορούν  ν α
σταματήσουν  με ασφάλεια.

Να μη φρεν άρουν  απότομα
γιατί υπάρχ ει κίν δυν ος ν α
εκτραπούν  της πορείας τους.
Με τον  ίδιο τρόπο ν α λειτουρ-
γούν  και όταν  πρόκειται ν α
επιταχ ύν ουν  ή ν α στρίψουν .

Να έχ ουν  αν αμμέν α τα
φώτα πορείας για ν α γίν ον ται
πιο εύκολα αν τιληπτοί, ιδιαίτε-
ρα όπου δεν  υπάρχ ει μεγάλη
ορατότητα.

Να διατηρούν  τα φώτα και
τους υαλοκαθαριστήρες του
οχ ήματός τους πάν τα καθαρ-
ούς.

Να οδηγούν  με χ αμηλή
ταχ ύτητα για ν α έχ ουν  τη
δυν ατότητα ελέγχ ου του οχ ή-
ματός τους.

Να είν αι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί όταν  διασχ ίζουν  γέφυρες,
αν ισόπεδες διαβάσεις και δρό-
μους που δεν  είν αι πολ-
υσύχ ν αστοι.

Αν  οδηγούν  σε επαρχ ιακό
δρόμο, ν α αποφεύγουν  τους
χ ιον ισμέν ους χ ωματόδρομο-

υς.

Να έχ ουν  στο ν ου τους ότι
εν δεχ ομέν ως ν α χ ρειαστεί
πολύ μεγαλύτερος χ ρόν ος για
ν α ακιν ητοποιήσουν  το
όχ ημά τους όταν  οδηγούν  σε
παγωμέν ο δρόμο.

Οι πεζοί:
Να περπατούν  με μεγάλη

προσοχ ή ιδιαίτερα τις πρώτες
πρωιν ές και ν υκτεριν ές ώρες,
καθώς υπάρχ ει μεγάλη πιθ-
αν ότητα οι δρόμοι ν α είν αι
παγωμέν οι.

Να φρον τίσουν  ν α φορούν
τα κατάλληλα υποδήματα όταν
πρόκειται ν α μετακιν ηθούν .

Να προτιμούν  για τις μετακι-
ν ήσεις τους τα μέσα μαζικής
μεταφοράς.

Να αποφεύγουν  ν α περπα-
τούν  στα τμήματα των  δρό-
μων  και των  πεζοδρομίων
όπου υπάρχ ει παγετός.

Περισσότερες συμβουλές και
οδηγίες για την  οδική ασφά-
λεια, λόγω κακοκαιρίας και
έν τον ων  καιρικών  φαιν ομέ-
ν ων , είν αι διαθέσιμες σε ειδικό
banner στην  ιστοσελίδα της
Ελλην ικής Αστυν ομίας και του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας.

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: 
Κλειστές όλες οι λαϊκές στην Αττική Κλειστές όλες οι λαϊκές στην Αττική 
Τι αν αφέρει η αν ακοίν ωση της Περιφέρειας Αττικής

Κ
λειστές θα παρα-
μείν ουν  σήμερα Δευ-
τέρα οι λαϊκές αγορές

σε όλους τους Δήμους της
Αττικής τόσο για την  προ-
στασία των  εμπλεκομέν ων
στον  κλάδο όσο και των
καταν αλωτών  λόγω των
μετεωρολογικών  προβλέ-
ψεων  για ραγδαία επιδείν ω-
ση των  καιρικών  φαιν ομέ-
ν ων  τις επόμεν ες ώρες από
την  κακοκαιρία «Μπάρμπα-
ρα» που σαρών ει τη χ ώρα.

«Για τη λειτουργία των  Λαϊκών  Αγορών , την  Τρίτη 7 Φεβρουαρίου θα
ακολουθήσει ν εότερη αν ακοίν ωση αφού αξιολογηθούν  τα ν έα μετεωρολο-
γικά δεδομέν α», τον ίζεται σε αν ακοίν ωση της Περιφέρειας Αττικής η
οποία προχ ώρησε στην  απόφαση κατόπιν  σχ ετικής σύστασης από το
υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, απόφαση στην  οποία πέραν  της προ-
στασίας των  εμπλεκομέν ων , συν έτειν ε και η πιθαν ή αν επάρκεια
προϊόν των  που θα παρουσιαζόταν  μετά την  απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας όλων  των  φορτηγών  οχ ημάτων  ν ωρίς την  Κυριακή λόγω των  έν το-
ν ων  χ ιον οπτώσεων  και ακολούθως η διακοπή της κυκλοφορίας στην
εθν ική οδό. 

Κλειστά τα καταστήματα στην βόρεια και
βορειοανατολική Αττική 

- Απαγορεύονται μετά τις 18.00 οι υπηρεσίες delivery

Κ
λειστά θα παραμείν ουν  σήμερα 6/2 τα
εμπορικά καταστήματα σε τη βόρεια
και βορειοαν ατολική Αττική. Η γεν ική

γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταν αλωτή του υπουργείου Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  εν ημερών ει το καταν αλωτικό
κοιν ό ότι, σε ολόκληρη τη βόρεια και βορειο-
αν ατολική Αττική, συμπεριλαμβαν όμεν ων
των  βορείων  προαστίων  της Αθήν ας, τα
εμπορικά καταστήματα θα παραμείν ουν
κλειστά σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

2023, λόγω των  ισχ υρών  χ ιον οπτώσεων  που αν αμέν ον ται.
Αποκλειστικά για την  εξυπηρέτηση άμεσων  και επειγουσών  αν αγκών  του καταν αλωτικού

κοιν ού κατ' εξαίρεση θα μπορούν  ν α λειτουργούν  μέχ ρι ώρα 18.00 της Δευτέρας 6 Φεβρουα-
ρίου 2023: τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων  και σούπερ μάρκετ, τα πρατήρια καυ-
σίμων  και τα καταστήματα πώλησης εργαλείων  και αλυσίδων  χ ιον ιού για τα οχ ήματα.

Παράλληλα, απαγορεύεται από ώρα 18.00 της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 η μεταφορά και
η πώληση αγαθών  μέσω υπηρεσιών  deliv ery  ή courier, στις ίδιες περιοχ ές.

Στην  αν ακοίν ωση υπογραμμίζεται ότι "παρακαλούν ται οι πολίτες ν α προσέρχ ον ται στα
καταστήματα που θα παραμείν ουν  κατ' εξαίρεση αν οικτά με ιδιαίτερη προσοχ ή και μόν ο αν
είν αι απολύτως αν αγκαίο".
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Ό
πως κάθε χ ρόν ο και τηρών τας
το πατροπαράδοτο έθιμο, κόπ-
ηκε η πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα

στις σχ ολικές μον άδες της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της πόλης, παρουσία
μαθητών ,  του Συλλόγου Διδασκόν των ,
Γον έων  και Κηδεμόν ων  καθώς και του
Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, κ. Γιώργου Φίλη. 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γεώργιος
Φίλης αφού αρχ ικά μετέφερε το μήν υμα 

του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου αν έφερε τα εξής:
«Ευχ όμαστε στα παιδιά μας καλή χ ρο-
ν ιά και καλή συν έχ εια του σχ ολικού
τους έτους. 

Εύχ ομαι ν α είστε καλά, ν α διαβάζετε,
ν α γυμν άζεστε ν α διασκεδάζετε, ν α
γελάτε, και ν α προοδεύετε.  Η αγαστή
συν εργασία που έχ ουμε τόσα χ ρόν ια
αλλά κυρίως η πρόοδό σας,  μας δίν ει
δύν αμη ν α συν εχ ίσουμε ν α προσπαθ-
ούμε για το καλύτερο δυν ατό».

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής των  Ελλή-
ν ων  & Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής
Θαν άσης Μπούρας βρέθηκε στην
πρώτη Συν εδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Έν ωσης Λιμέν ων  Ελλά-
δος όπου απηύθυν ε το κάτωθι χ αιρετι-
σμό:

Καλωσορίζω όλα τα λιμάν ια της χ ώρας,
που είν αι μέλη της Έν ωσης Λιμέν ων
Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ΄) στην  Ελευσίν α.

Για πρώτη φορά ο Οργαν ισμός Λιμέν ος
Ελευσίν ας  φιλοξεν εί την  συν εδρίαση
της ΕΛΙΜΕ΄ και γι΄ αυτό είν αι μεγάλη τιμή
για το λιμάν ι και την  πόλη μας.

Τα τελευταία 3 χ ρόν ια ο ΟΛΕ έχ ει
χ αράξει ρότα εκσυχ ρον ισμού στο Λιμά-
ν ι της Ελευσίν ας, με δράσεις εξωστρέφ-
ειας και έργα που έχ ουν  αν αβαθμίσει
όχ ι μόν ο τις λιμεν ικές υπηρεσίες αλλά
και την  εικόν α του παραλιακού
μετώπου της πόλης.

Η Ελευσίν α μας, όπως γν ωρίζετε
είν αι το σπουδαιότερο, το μεγαλύτερο,
εμπορικό λιμάν ι στην  Αττική για την
μεταφορά χ ύδην  φορτίων . 

Για 10ετίες όμως, υπήρξε η “πίσω
αυλή” της Αττικής και ο κόλπος της
Ελευσίν ας ήταν  ταυτισμέν ος με τον

παροπλισμό γηρασμέν ων  πλοίων .
Τα τελευταία 3 χ ρόν ια, χ άρη στο

εκσυγχ ρον ιστικό έργο του ΟΛΕ με Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο τον  κ. Καμαριν άκη
και Αν τιπρόεδρο της ΕΛΙΜΕ΄, η εικόν α
της Ελευσίν ας έχ ει αλλάξει άρδην . 

Το έργο στον  ΟΛΕ είν αι πολύπλευρο
και διακρίν εται από συν έπεια και προ-
γραμματισμό. Χαρακτηριστικά επι-
σημαίν ω ότι : 
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Κοπή Πίτας στα Σχολεία της Β’θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούραςστην πρώτη Συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος στην Ελευσίνα

Ο ΟΛΕ έχει χαράξει ρότα εκσυχρονισμού στο Λιμάνι της Ελευσίνας, με δράσεις εξωστρέφειας και έργα που έχουν
αναβαθμίσει όχι μόνο τις λιμενικές υπηρεσίες αλλά και την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκα-
τάσταση των πρώτων ωφελουµέ-
νων στις κατοικίες του προγράµ-

µατος «Κάλυψη», µέσω του οποίου το
δηµόσιο θα καταβάλει το σύνολο του
ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων,
όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνω-
σή του.

Την επόµενη εβδοµάδα, πρόκειται να
δηµοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, µεταξύ άλλων,
τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των
δικαιούχων, (σύµφωνα µε τον νόµο
5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική,
ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι
άτοµα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος) και θα ακολουθήσει η υπο-
γραφή των προγραµµατικών συµβάσεων
µεταξύ του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και των δηµο-
τικών φορέων που θα συµπράξουν στην
υλοποίηση του προγράµµατος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη
συνάντηση που είχε σήµερα ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, µε τον πρόεδρο της
ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρη Παπαστεργίου, παρου-
σία του γενικού γραµµατέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της
Φτώχειας, Γιώργου Σταµάτη.

Το πρόγραµµα «Κάλυψη», που
θεσπίστηκε µε τον νόµο 5006/2022,
βασίζεται, κατ’ αρχήν, στις κατοικίες που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Εστία» για
τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε αστικά
διαµερίσµατα ανά την Ελλάδα και ολοκ-
ληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2022.

Ήδη, 579 από τους ιδιοκτήτες ακινή-
των που συµµετείχαν στο πρόγραµµα
«Εστία», έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον,
προκειµένου να συνεχίσουν να διαθέ-
τουν τα σπίτια τους για τη στέγαση των
δικαιούχων του προγράµµατος «Κάλ-
υψη». Υπενθυµίζεται ότι οι ιδιοκτήτες
των ακινήτων για τα τρία χρόνια που θα
διαρκέσουν οι µισθώσεις, θα εισπράττουν
το σύνολο του µισθώµατος από το δηµό-
σιο, το οποίο αναλαµβάνει επίσης την
αποκατάσταση των όποιων επισκευών
χρειαστούν.

ΣΣττόόχχοοςς,,  σσεε  ππρρώώττηη  φφάάσσηη,,  εείίννααιι  ηη  ααξξιιοο--
πποοίίηησσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  11..000000  αακκιιννήήττωωνν,,  σστταα
οοπποοίίαα  θθαα  σσττεεγγαασσττοούύνν  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ααππόό
33..000000  ωωφφεελλοούύµµεεννοοιι.. Στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος, το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαµβάνει τη
χρηµατοδότηση των δαπανών για ενοίκια

και επισκευές των ακινήτων, ενώ οι
δήµοι, µεταξύ άλλων, θα εξετάζουν τις
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, θα προ-
τείνουν κατάλληλα διαθέσιµα ακίνητα
στους ωφελούµενους, θα καταβάλουν τα
ενοίκια στους ιδιοκτήτες, θα µεριµνούν
για την εκτέλεση των εργασιών επισκε-
υής, κ.ά..

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλω-
σε: «Ο νόµος “Σπίτι µου-στεγαστική πολι-
τική για τους νέους, αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας για κοινωνική
κατοικία”, που ψηφίστηκε τον ∆εκέµβρ-
ιο, αλλά και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για
τη στήριξη των αστέγων, που εγκρίθηκε
χθες από το υπουργικό συµβούλιο, περι-
λαµβάνουν δράσεις που εξασφαλίζουν
ποιοτική στέγαση δωρεάν ή µε χαµηλό
κόστος σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού,
µε έµφαση στους νέους. Το πρόγραµµα
“Κάλυψη” αποτελεί κεντρικό πυλώνα
της στρατηγικής κοινωνικής στέγασης
της κυβέρνησης, καθώς εξασφαλίζει σε
εκατοντάδες ευάλωτους νέους και νέα
ζευγάρια δωρεάν ποιοτική στέγη και
τους διευκολύνει, µε αυτόν τον τρόπο, να
ξεκινήσουν τη ζωή τους και τη δηµιο-
υργία οικογένειας, εφόσον το επιθυµούν.  

Η επανεκκίνηση της στεγαστικής
πολιτι κής του κράτους, µε αξιοποίηση
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και µε
βάση τις καλύτερες πρακτικές που εφα-
ρµόζονται στην Ευρώπη, θα έχει άµεσα,
απτά αποτελέσµατα, εντός του επόµενου
µήνα, οπότε οι πρώτοι δικαιούχοι θα
µπουν στα καινούργια τους σπίτια».

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης
Παπαστεργίου, υπογράµµισε: «Η ΚΕ∆Ε
αυτονόητα στηρίζει την προσπάθεια
“Κάλυψη” για τη στήριξη νέων οικογε-
νειών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες,
µέσω του µηχανισµού των δήµων, που,
µέχρι σήµερα, “έτρεξε” το πρόγραµµα
ΕΣΤΙΑ. Αποτελεί µια εξαιρετική πρωτο-
βουλία που δίνει άµεσες λύσεις στα
πρώτα βήµατα αυτών των νοικοκυριών».

Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράµµατος «Κάλυψη»
θα µπουν στα νέα τους σπίτια τον Μάρτιο

ΣΣυυµµφφωωννίίαα  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  µµεε  ττηηνν  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  
γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς
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Α
πό νωρίς το απόγευμα του
Σαββάτου στο νέο Κέντρο
Πολιτικής Προστασίας που

δημιούργησε ο Δήμος Φυλής στο
Πανόραμα, με εντολή του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού συγκεν-
τρώθηκε ένας τεράστιος στόλος από
περίπου 70 μηχανήματα έργου, αλα-
τιέρες, μικρά και μεγάλα εκχιονιστι-
κά, όλοι οι εργαζόμενοι στην πολιτι-
κή προστασία , οι χειριστές των
μηχανημάτων αλλά και ειδικότητες
εργαζομένων που είναι απαραίτητοι
για την αντιμετώπιση τυχών βλαβών.

Θερμαινόμενη αίθουσα και διανο-
μή αλατιού για τους Δημότες – Δείτε
τα σημεία διανομής

Από το πρωί Κυριακή 5 Φεβρουα-
ρίου 2023 είναι ανοιχτή σε 24ωρη 

βάση η θερμαινόμενη αίθουσα

Μελίνα Μερκούρη στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων για τους
δημότες που το έχουν ανάγκη.
Επίσης μπροστά από τα Δημαρχεία
των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων
Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου και
Φυλής, υπάρχουν σακιά με αλάτι για
τις ανάγκες των δημοτών.

Αλάτι θα βρουν επίσης οι δημότες
στην πλατεία ΒΟΡΕΙΝΟ στη Ζωφριά,
στην Ευαγγελίστρια, στον Άγιο
Δημήτριο, στην Πλατεία Καραγιάννη
και στο πάρκινγκ το My market στην
Συμβολή Σκαλκώτα και Φυλής, στην
πλατεία Στρατηγού Λιόση (πλησίον
του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων) και
στον Οικισμό Γεννηματά

Ανοιχτό τον δρόμο προς τη Μονή
Κλειστών κρατούν από το απόγευμα
της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου τα
εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου
Φυλής, που βρίσκονται σε επιφυλα-

κή επί 24ώρου βάσης.
Η Τροχαία κρατά κλειστό τον δρόμο

προς Δερβενοχώρια για την αποφυ-
γή προβλημάτων και  απευθύνει

έκκληση για τον περιορισμό των
μετακινήσεων.

Σε εξέλιξη το έργο του εκχιονισμού στο δρόμο προς τη Μονή Κλειστών 

Δ. ΦΥΛΗΣ: Θερμαινόμενη αίθουσα και διανομή αλατιού για
τους Δημότες – Δείτε τα σημεία διανομής

Από τις πρώτες πρωινές ώρες
της Κυριακής η Πολιτική Προ-
στασία του Δήμου Αχαρνων έχει
τεθεί επι ποδός και επιχειρεί άμεσα
στους δρόμους του Βόρειου Τομέα
για να παραμείνει ανοικτό το οδικό

δίκτυο και ασφαλείς οι κάτοικοί
μας.

Σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε
ο δήμαρχος χθες  το μεσημέρι στα
γραφεία της κοινότητας Θρακομα-
κεδόνων, με τη συμμετοχή του εντε-

ταλμένου περιφερειακού συμβούλου
Θανάση Κατσιγιάννη και των Αντιδ-
ημάρχων Γιώργου Σιδηρόπουλου,
Δημήτρη Κωφού, Νίκου Δαμάσκου,
Μιχάλη Βρεττού και Στάθη
Τοπαλίδη, επανεκτιμήθηκε η  κατά-

σταση βάσει των υπαρχόντων δεδο-
μένων και έδωσα σαφείς κατε-
υθύνσεις προς όλους για συντονι-
σμό των ενεργειών με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κατάστασης.

Δήμος Αχαρνών: Μάχη των συνεργείων να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο 



10 -θριάσιο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023  

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Ακράτητος

Στο γειτον ικό ν τέρμπι ο Ακράτητος επέστρεψε στις επιτυχ ίες για την  14η αγων ι-
στική και επικράτησε στο Γιάν ν ης Παθιακάκης του Εθν ικού Παν οράματος με 3-
1.Τα τέρματα των  πράσιν ων  σημείωσαν  οι Νταγιάν τας(23′), Κουκούλης(31′) και
Τουλουβασίλης(70′).

Για λογαριασμό του Εθν ικού σκόρε ο Λάγιας (αυτογκόλ) 73′.
Διαιτητής ήταν  ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: Πλάκας Χ-Μαν ούρας Ν.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Α.Λ.(προπον ητής Παν αγιώτης Λουμάκης): Τσέπερης, Κολοκυθ-

άς(71′ Καλαμάρας), Λαγιάς, Στάθης, Σγούρη, Κουκούλης, Πουρσαν ίδης(65′ Κων -
σταν τιν ίδης), Ρέππας(39′ Νίκας), Παουρτσκαβίτζε(71′ Φρατζεσκάκης), Τουλου-
βασίλης, Νταγιάν τας.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπον ητής Χρήστος Ράλλης): Γκουβόπουλος, Ζαρ-
καδάκης(46′ Λαμπριν όπουλος), Κουραβέλας(67′ Κορδεράς), Παν αϊλίδης, Αμπαζάι,
Αν δριώτης(84′ Παπαδιώτης), Μαν ασίδης(84′ Κουτσόπουλος), Τζαν έτος, Γεωργιάδ-
ης, Κατσίκης, Βασίλης(67′ Καρακων σταν τόπουλος).

Η Ένωση
Πανασπροπυργιακού 

με Σερέπα και Μακρίδη
2-0 τον ΑΟ Μίμα

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού επι-
κράτησε για την 14η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Α ΕΠΣΔΑ στα
Μέγαρα του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
με 0-2 και ισοβάθμισε στην πρώτη
θέση με τον Απόλλωνα Ποντίων
που είχε ρεπό.
Τα τέρματα της ομάδας του Κυρια-

κού Μίχα σημείωσαν οι Σερέπας
37΄και Μακρίδης 55′.
Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόνης.
Βοηθοί: Σταμούλης-Ζειμπέκης.Παρ-

ατηρητής αγώνα Δημήτρης Κόκλας.
Γιατρός αγώνα Κώστας Οικονομό-
πουλος.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προ-
πονητής Νίκος Πατσίρης): Κουφής
Δ., Χριστόπουλος, Τσολιάκος(80′
Μουρτζούκος), Κήττας, Μήτσος Α.,
Χαμπιλάι(80′ Χατζής), Μήτσος Δ.,
Δέσκος(46′ Κουφής Γ.), Φουρνάρ-
ης(62′ Παπανικόλας), Μπαγδάτογ-
λου(27′ λ.τρ. Ασπιώτης), Ζουμπο-
υρλής.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Βαγιανός,
Δέλλας,Λεοντής, Πουλάκος,Κουφής
Γ, .
Ε Ν Ω Σ Η
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προπον-
ητής Κυριάκος Μίχας): Ανδριόλας,
Τζανουλίνος, Πίνης,Νικολόπουλος,
Πατσατζόγλου, Γιούκαρης, Παρο-
τσίδης, Αποστόλου, Σερέπας,
Μακρίδης,Αλμέιδα Νέρες.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Θεοδώρ-
ου,Τσιρικλός, Κοντούλης, Πρωτό-
παπας,Παρασχάκης, Μαζιώτης,
Κατσάφαρος,Τσεβάς,Τούσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

ΕΣΚΑΝΑ ΚΥΠΕΛΟ ΑΝΔΡΩΝ : Πέρασαν
Νέα Πέραμος,Ακαδημία Ελευσίνας

Στα προημιτελι-
κά πέρασαν  η
Νέα Πέραμος
68-66 την ΑΕ
Ρέντη στο Πεύκο
!! Αντίθετα η
Ακαδημία Ελευ-
σίς πέρασε από
την Βάρη (80-
62).Αναλυτικά τα
αποτελέσματα.

ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 62 80
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 65 46
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΕ ΡΕΝΤΗ 68 66
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (9/2)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) -ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (8/2)
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΓΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ (17/2) 

Γ΄ΑΝΔΡΩΝ 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκες για Πανελευσινιακό,

OKE, και ΘΡΙΑ Ασπροπύργου

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
–ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 61-85

Διαιτητές : Γεωργόπουλος Χ., Κασιμάτης
Δεκάλεπτα : 18-30, 29-55, 47-73, 61-85
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔAΣ U23(Υφαν τής): Λεβέν -
της 3, Τουμπαν ιάρης 2, Χατζόγλκου 6,
Σούρσος 6, Σταμέλος 15, Τζωρτζάτος 2
, Υφαν τής 3(1) , Ευσταθίου 5(1) ,
Παπαγγελής 6 , Σκλαβούν ος 1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγαρης):
Πούρης 9, Μπουρίτης 12, Δεν δριν ός
7(1) , Κεφαλάς 3(1) , Μαν ωλάτος 10(2) ,
Έξαρχ ος 5, Πατρίκης 10, Μπουρν τέν ης
5(1), Κατσαν εβάκης 13, Ρόκας 2, Πουρ-
ουτζίδης 5(1) , Κιάν ζεβ 4

ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ –ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
69-72 ΠΑΡΑΤ.

Διαιτητές, Μαυρέλης, Σκάρας
Δεκάλεπτα :15-21, 28-28, 43-40, 65-65
, 69-72
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ (Πούτος): Καρασούλας
20(1), Φιλίππου  10(1), Κούμεν ος
20(3), Καραν δρέας 3(1), Παλτάογλου,
Τζορτζοριάν  4, Αν δριαν ός  8, Αν αγν ω-
στόπουλος 4(1), Λεμπέσης , Βεν ετσιά-
ν ος
ΘΡΙΑ(Προσελέν της) :Τσουλφάς , Λιάκος
, Λάσκος 6, Νικολούσιος 15(2), Τζαγκα-

ράκης  18, Λιούλης 8, Χαϊμαλάς , Γουρ-
γιωτόπουλος  5(1), Δρακωτός 20(4),
Λαγός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 26
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ         26
3 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ          23
4 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ(U23) 23  
5 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     22
6 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             22
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO         21  
8 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ           20  
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ       19
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ    16
11 Ν. ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ(U23)  16
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ          15
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ           15

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΜΕΓΑΡΑ Γ.Σ 82-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)  25
2 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ          23  
3 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    22  
4 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ   21
5 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  20
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 20
7 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ       19
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  18  
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      16
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ       14
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ 14
12 ΓΑΟΠ              13

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Πολυβόλο ο Μανδραικός…
Για την 12η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΔΑ ο Μανδρ-
αικός συνέτριψε στο φράγκειο τον Πανλιοσιακό με
7-0 και οδηγεί την κούρσα.
Τα γκολ της ομάδας του Γιώργου Σωτήρχου
σημείωσαν: 2 Εβερετ, 2 Φλορέα, Μπακατσέλος,
Βούκα, Καριώτης.
Διαιτήτευσε ο Νάκος. Βοηθοί: Τόσιος, Τριαντα-
φυλλίδης.

ΟΟ  ΒΒύύζζααςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν
ααππέέδδρραασσεε  ααππόό  ττηη
ΝΝααύύππαακκττοο  44--00

ΓΓιιαα  ττηη  1122ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυ  33οουυ  οομμίίλλοουυ
ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς,,  οο  ΒΒύύζζααςς  ννίίκκηησσεε  ττοονν  οουυρρααγγόό
ΝΝααυυππαακκττιιαακκόό  ΑΑσσττέέρραα  μμεε  44--00..
ΤΤαα  ττέέρρμμαατταα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ΔΔηημμήήττρρηη
ΚΚααλλύύκκαα  σσηημμεείίωωσσαανν  οοιι  ΜΜάάρρκκοοςς  ΝΝττοούύννηηςς
88''  ΦΦυυσσααρράάκκηηςς  2266''  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜπποουυννττόό--
πποουυλλοοςς  ΑΑρργγύύρρηηςς  ΣΣττρρααττιιδδάάκκηηςς  7766''..
ΔΔιιααιιττηηττήήςς::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΦΦίίττσσααςς  ((ΠΠρρέέββεεζζααςς  ––
ΛΛεευυκκάάδδααςς))..ΒΒοοηηθθοοίί::  ΜΜάάννοοςς  ((ΑΑρρττααςς))  ––  ΖΖιιόό--
γγααςς  ((ΠΠρρέέββεεζζααςς  ––  ΛΛεευυκκάάδδααςς))
ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  δδιιααιιττηησσίίααςς::  ΛΛυυμμππεερρόόπποουυ--
λλοοςς  ((ΑΑθθηηννώώνν))..

ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΊΊΑΑ

ΤΤΗΗΛΛΥΥΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑΣΣ  2244
ΑΑΟΟ  ΥΥΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥ  2244
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΌΌΣΣ  2222**
ΠΠΟΟ  ΦΦΗΗΚΚΗΗΣΣ  2211
ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΆΆΡΡΩΩΝΝ  2200
ΛΛΕΕΥΥΚΚΙΙΜΜΜΜΗΗ  1188
ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  1188
ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  1188
ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑΣΣ  1166
ΖΖΆΆΚΚΥΥΝΝΘΘΟΟΣΣ  1133
ΑΑΟΟ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΊΊΣΣ  1100

ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΡΡΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  99
ΔΔΙΙΓΓΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΥΥ  88
ΝΝΑΑΥΥΠΠΑΑΚΚΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  33

ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΉΉ  ((1133ΗΗ))

ΑΑΟΟ  ΥΥΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥ  --ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑΣΣ
ΤΤΗΗΛΛΥΥΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑΣΣ  --ΠΠΟΟ  ΦΦΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΡΡΊΊΚΚΑΑΛΛΑΑ  --ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΡΡΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ
ΝΝΑΑΥΥΠΠΑΑΚΚΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  --ΔΔΙΙΓΓΕΕΝΝΗΗΣΣ
ΝΝΕΕΟΟΧΧΩΩΡΡΊΊΟΟΥΥ
ΑΑΟΟ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΊΊΣΣ  --ΖΖΑΑΚΚΥΥΝΝΘΘΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  --ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ
ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΆΆΡΡΩΩΝΝ  --ΛΛΕΕΥΥΚΚΙΙΜΜΜΜΗΗ

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΣΣΑΑΚΚΙΙΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

Elite League
(16η Αγ.): Ηττα
από το Μαρούσι
η ΝΕ Μεγαρίδας
Για την 16η αγωνιστική της
Elite League η ΝΕ Μεγαρίδας
γνώρισε τη ήττα εκτός έδρας
στο κλειστό Αγίου Θωμά από
το Γ.Σ Αμαρουσίου.

Μαρούσι-Μεγαρίδα 76-69

Διαιτητές: Σκαλτσής-Κούλης
Χ.-Τηγάνης

Δεκάλεπτα: 24-14, 36-34, 55-
48, 76-69

Μαρούσι (Σκαραφίγκας):
Καψαλός 5 (1), Στασινός 26
(5), Θεοδώρου 3, Ξύδας,
Γουντς 2, Καμαριανός 13,
Παπαγεωργόπουλος 5,
Μιχαλούτσος, Σταυρακούκας
22.

Μεγαρίδα (Μάνταλος):
Παλαιοχωρίτης, Γκάτζιας 7
(2), Παπαγιάννης,
Γερομιχαλός 16 (1),
Πολυτάρχου 15 (1),
Ντουμπίνσκι 9 (1), Γουάιλι 10,
Καλλινικίδης, Γεωργαλάς 7,

Ζαρκαδούλας 5 (1).

Η Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
:

Μαρούσι 27 (11-5)
Πανερυθραϊκός 27 (11-5)
Ηρακλής ΚΑΕ 2022 26 (10-6)
Τρίτων 26 (10-6)
Παπάγου 26 (10-6)
Κόροιβος Αμαλιάδας 26 (10-

6)
Ψυχικό 25 (9-7)
Μεγαρίδα 24 (8-8)
Χαρίλαος Τρικούπης 23 (8-

7)
Ελευθερούπολη 23 (9-5)
Ερμής Σχηματαρίου 23 (8-7)
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 21 (5-11)
Αίας Ευόσμου 21 (5-11)
Αμύντας 21 (5-11)
Αγρίνιο 20 (5-10)
Καβάλα 16 (1-14)

Επόμενη αγωνιστική (17η)

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

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ

Σε δύο σημαντικές μεταγραφικές προσθήκες για
την συνέχεια του πρωταθλήματος προχώρησε η
ομάδα του Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου
αποκτώντας τον μέσο επιθετικό Φώτη Κακούσιο 

που έμεινε ελεύθερος από την Άμμιλα Περιστε-
ρίου και τον Νίκο Σταθακόπουλο αμυντικό χαφ
από τον Μανδραϊκό.Η οικογένεια του Αίαντα
εύχεται και στους δύο ποδοσφαιριστές της καλή
επιτυχία χωρίς τραυματισμούς!

Δύο προσθήκες ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου

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: 6937243938
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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

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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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

48

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΤΗ ΣΕΛ. 8

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 3283/31.12.2022 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ (διόρθωση σφ άλματος
στο αριθ. 189/27.01.2023 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ) δημοσιεύθηκαν  οι
προκηρύξεις για την  πλήρωση
τεσσάρων  (4) θέσεων  μελών
ΔΕΠ για τις αν άγκες Τμημάτων
του Δημοκρίτειου Παν επι-
στημίου Θράκης και συγκεκρι-
μέν α:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Αν απληρωτή
Καθηγητή με γν ωστικό αν τι-
κείμεν ο «Οικολογία και Διαχείρ-
ιση Άγριας Παν ίδας».
ΑΔΑ: ΨΖ9946ΨΖΥ1-ΥΝΗ

ΚΩ ΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 31771

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας με γν ω-
στικό αν τικείμεν ο «Υλωρική».
ΑΔΑ: ΨΓ5Γ46ΨΖΥ1-ΥΓ7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 31772

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ -
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Αν απληρωτή
Καθηγητή με γν ωστικό αν τι-
κείμεν ο «Υγιειν ή».
ΑΔΑ: ΨΕΣΙ46ΨΖΥ1-911 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:

ΑΡΡ 32008

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Αν απληρωτή
Καθηγητή με γν ωστικό αν τι-
κείμεν ο «Περιβαλλον τική
Χημεία: Εν όργαν η Αν αλυτική
Χημεία, Υλικά και Φωτοκατάλ-
υση».
ΑΔΑ: 6ΠΗΩ46ΨΖΥ1-ΞΧΒ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 32014

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α υποβάλουν  την  αίτηση
υποψηφ ιότητας μαζί με όλα τα
απαραίτητα για την  κρίση δικαι-
ολογητικά, τα οποία αν αφ έρον -
ται στο ΦΕΚ της προκήρυξης,
στο πληροφ οριακό σύστημα
« Α Π Ε Λ Λ Α »
(https: //apella.minedu.gov .gr).
Περισσότερες πληροφ ορίες
παρέχον ται από τις Γραμμα-
τείες των  Τμημάτων :
Για το Τμήμα Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλον τος και
Φυσικών  Πόρων :  Αθ. Παν -
ταζίδου 193, Τ.Κ. 68200, Ορε-
στιάδα, Τ.Θ. 129, τηλ. 25520
41173 & 25520 41174.
Για το Τμήμα Ιατρικής: Παν επι-
στημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξαν δρ-
ούπολης – Μάκρης (Δραγάν α),
T.K. 68100, Αλεξαν δρούπολη,
τηλ. 25510 30928.
Για το Τμήμα Μηχαν ικών  Περι-
βάλλον τος: Βασ. Σοφ ίας 12,
67100 Ξάν θη, τηλ. 25410
79110.

Κομοτην ή 03/02/2023

Ο Πρύταν ης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης

->Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών  στον  λιμέν α Ελευσίν ας και δημιουργήθηκαν  ν έες θέσεις εργασίας , 
->σε θέματα προστασίας περιβάλλον τος ο ΟΛΕ πέτυχ ε ν α απομακρύν ει οριστικά από την  περιοχ ή μας

συν ολικά 15 ν αυάγια και επικίν δυν α πλοία, 
->υλοποιήθηκαν  έγκαιρα τεχ ν ικά έργα εξωραϊσμού στην  Χερσαία Ζών η Λιμέν ος με αποτέλεσμα οι

εκδηλώσεις για την  επίσημη τελετή έν αρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ν α φιλοξεν ούν ται σε χ ώρους του
ΟΛΕ στο παράκτιο μέτωπο.

Σήμερα όμως, μού δίν εται η ευκαιρία ν α συγχ αρώ από κον τά και την  Έν ωση Λιμέν ων  Ελλάδος για το έργο
της. ‘Εν α έργο που αποτελεί φωτειν ό “φάρο” για την  αν άπτυξη όλων  των  λιμέν ων  της Ελλάδας και τον  συν το-
ν ισμό των  δράσεων  τους, στο πλαίσιο της εθν ικής, ευρωπαϊκής και διεθν ούς ν ομοθεσίας, της λιμεν ικής βιομ-
ηχ αν ίας και των  μεταφορών . 

Το έργο της Έν ωσής σας εν ισχ ύει και ισχ υροποιεί , όχ ι μόν ο, το εθν ικό μας λιμεν ικό σύστημα, αλλά και
τις τοπικές κοιν ων ίες και κατ΄ επέκταση και την  εθν ική μας οικον ομία. 

Και αυτό διότι, όπως λέν ε και οι άν θρωποι της θάλασσας και όπως γν ωρίζετε κι εσείς πολύ καλά “κάθε πόλη
που έχ ει λιμάν ι είν αι έν ας προικισμέν ος τόπος, γιατί τα λιμάν ια αποτελούν  πηγή πλούτου και ευημερίας για
όλους”.

Εύχ ομαι επιτυχ ία στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Έν ωσής σας για το έτος 2023 και στην  Ετήσια Γεν ι-
κή Συν έλευση των  μελών  σας.

Καλή χ ρον ιά με υγεία και δύν αμη, ν α συν εχ ίσετε το αξιόλογο έργο σας.
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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

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.
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή 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."
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Σ
τον  ρυθμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για
το 2023 βρίσκεται πλέον  η πόλη της Ελευ-
σίν ας.Τα δύο «πρόσωπά» της, εκείν ο των

αρχ αίων  χ ρόν ων  με το έν τον ο πολιτιστικό στοιχ είο
και τους αρχ αιολογικούς χ ώρους και αυτό της σύγχ ρ-
ον ης εποχ ής, με τις βιομηχ αν ίες και το εργατικό
δυν αμικό που έφταν ε εδώ από όλα τα σημεία της
χ ώρας, εν ών ον ται μέσα από μια σειρά καλλιτεχ ν ικών
δρώμεν ων  στην  Τελετή 

Έν αρξης, η οποία αν τλεί έμπν ευση από την  ιστο-
ρία και τη μυθολογία της ίδιας της πόλης.

Τελετή έν αρξης εμπν ευσμέν η από τη μυθολογία και
την  ιστορία της πόληςΤα Μυστήρια Μετάβασης είν αι
στην  ουσία μια επίκληση στο σπουδαίο παρελθόν
αυτής της πόλης.

Επίκεν τρο του προγράμματος και της δράσης το
παράκτιο μέτωπο της Ελευσίν ας, εκεί όπου έφτασαν
οι τρεις πομπές της τελετής, με τελική κατάληξη το
ιστορικό Ελαιουργείο της πόλης.Πρώτη πομπή αυτή
των  εθν οτοπικών  συλλόγων  της Ελευσίν ας.

Το Ελευσίν ιο Κίν ημα, υπό την  καλλιτεχ ν ική επιμέ-
λεια της Τζέν ης Αργυρίου και του Βασίλη Γεροδήμου,
άρχ ισε ν α καταφτάν ει κατά ομάδες στην  παραλία,
από διαφορετικά σημεία της πόλης, πλημμυρίζον τας
τους δρόμους με παραδοσιακές μουσικές και χ ορούς
από τους διαφορετικούς τόπους καταγωγής αυτών  των
συλλόγων

.Με τις παραδοσιακές στολές του τόπου τους, με τη
μουσική και τους παραδοσιακούς χ ορούς, πέτυχ αν  τη
διασύν δεση με τις ρίζες. Από την  Κέρκυρα και τη Χίο,
από την  Πελοπόν ν ησο και την  Ήπειρο, από την
Κρήτη και τον  Πόν το, οι πρόγον οί τους είχ αν  φτάσει
κάποτε στην  Ελευσίν α, καθώς η πόλη αυτή αποτέλε-
σε προορισμό εσωτερικής μεταν άστευσης.

'Αν θρωποι από όλα τα σημεία της χ ώρας έφταν αν
εδώ για ν α δουλέψουν  στις βιομηχ αν ίες της περιοχ ής

και στο ν αυ-
πηγείο.Οι
εθν οτοπικοί
σύλλογοι σαν
ποτάμια μέσα
στο τοπίο της
πόλης και σαν
αρτηρίες στο
αστικό σώμα,
εν ώθηκαν
στην  παραλία
για ν α συν θέ-
σουν  στη
συν έχ εια έν α
πολυμορφικό
σώμα.

Αμέσως μετά
εισήλθε στο
Ελαιουργείο η
πομπή των
Ημεροδρόμων .
Περιπατητές
από όλη την
Ελλάδα
ξεκίν ησαν  το
μεσημέρι από τον  αρχ αιολογικό χ ώρο του Κεραμεικού
και βάδισαν  τα 21χ λμ. της Ιεράς Οδού, σε μια
διασύν δεση της Αθήν ας με την  Ελευσίν α.Κατά τη
διάρκεια της άφιξης των  πομπών  Νύμφες εμφαν ίζον -
ταν  αν απάν τεχ α, σε κιν ησιολογική επιμέλεια του
Κων σταν τίν ου Ρήγου και εν δυματολογική της Όλγας
Καραβερβέρη

Η τρίτη πομπή ήρθε από την  Ευρώπη. Η καλλι-
τεχ ν ική ομάδα της Αμβέρσας TimeCircus, μαζί με το
πλοίο ξηράς Landship, διέν υσε πεζή 3.000 χ λμ. σε 9
μήν ες, στη μεγαλύτερη προσκυν ηματική πομπή στην

ιστορία της Ελευσίν ας. Μαζί τους και τα τρία σκυλάκια
της ομάδας, που συν τρόφευσαν  τους καλλιτέχ ν ες σε
όλη τη διαδρομή και σε όλες τις καιρικές συν θήκες
που συν άν τησαν  στα διάφορα σημεία αυτής της ευρ-
ωπαϊκής διαδρομής.Στο τέλος, οι κάτοικοι και οι επισ-
κέπτες αποτέλεσαν  μία ακόμη άτυπη πομπή. 

Ο κόσμος έχ ει κατακλύσει την  παραλία, ζών τας
κάθε στιγμή αυτής της μον αδικής εμπειρίας και διατ-
ηρών τας αμείωτο τον  εν θουσιασμό του, καθώς η πόλη
των  αρχ αίων  Μυστηρίων  για την  «έλευση» της Περσε-
φόν ης, βρίσκεται πλέον  στο επίκεν τρο του ευρωπαϊ-
κού πολιτιστικού εν διαφέρον τος.

Ελευσίνα: Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης
για το 2023 γιορτάζει


