
Απεγκλωβισμός
τεσσάρων ατόμων

ατόμων στον
Ασπρόπυργο

Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας σε χώρους του Λιμένα Ελευσίνας

- Ευχαριστίες Ο.Λ.Ε. ΑΕ προς τους
χρήστες του Λιμένα Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
– ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/2

ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΑΑ  
κκααιι  σσήήμμεερραα  
ΤΤρρίίττηη  όόλλαα  
τταα  σσχχοολλεείίαα  
σσττοουυςς  
δδήήμμοουυςς  ττηηςς      
ΔΔυυττιικκήήςς  
ΑΑττττιικκήήςς  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  ΜΜέέγγααρραα

Επανασύνδεση ρεύματος Επανασύνδεση ρεύματος 
- Αιτήσεις για- Αιτήσεις για

χορήγηση του ειδικού χορήγηση του ειδικού 
βοηθήματοςβοηθήματος

στον Δήμο Αχαρνώνστον Δήμο Αχαρνών

ΣΣεειισσμμόόςς  σσττηηνν
ΤΤοουυρρκκίίαα::  ««ΖΖοούύμμεε
ττηηνν  ΑΑπποοκκάάλλυυψψηη»»

Εκατόμβη νεκρών 
ΆΆκκηηςς  ΤΤσσεελλέέννττηηςς  ::  ««ΈΈγγιιννεε  σσεε  πποολλύύ  μμεεγγάάλλοο
ρρήήγγμμαα,,  ηη  ΑΑρρααββιικκήή  ππλλάάκκαα  μμεετταακκιιννήήθθηηκκεε

ππάάννωω  ααππόό  33  μμέέττρραα»»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012:
Ήττα από τις Νέες Ατρομήτου

ΕΠΣΔΑ: Αναβολές και 
διακοπές στους αγώνες της

Δυτικής Αττικής
σσεελλ..  1111--1100

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  22--55

σσεελλ..  77--1133

σσεελλ..  99

Κατώτατος μισθός: Ασυμφωνία για το ύψος του
μεταξύ των κοινωνικών φορέων

Από 753 έως 826 ευρώ κυμαίνονται οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων

Κακοκαιρία: Πώς κινούνται
τα λεωφορεία 

– Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

σσεελλ..    88

ΣΣεελλ..55

σσεελλ..  33

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

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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: Εντινες νεφώσεις και παγετος  

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
Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα
Οσίου Παρθενίου, Οσίου Λουκά

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1,

2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.Αδελφών Κυπραίου 54, Ελευσίνα,

2105546916

MANΔΡΑ

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υψηλάντου 1 & Στρατηγού
Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.

Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

ΕΕΕΕππππαααανννναααασσσσύύύύννννδδδδεεεεσσσσηηηη    ρρρρεεεεύύύύμμμμααααττττοοοοςςςς    
- Αιτήσεις για χορήγηση του ειδικού - Αιτήσεις για χορήγηση του ειδικού 

βοηθήματος στον Δήμο Αχαρνώνβοηθήματος στον Δήμο Αχαρνών

Με επίκεντρο την θάλασσα και το Λιμάνι της
Ελευσίνας, κατά μήκος του παράκτιου μετώπου
της πόλης, πραγματοποιήθηκε η φαντασμαγορική
επίσημη τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης, το Σάββατο 4 Φεβρουα-
ρίου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ
πρόσφερε στην “2023-Ελευσίς- Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης” τους παρακάτω χώρους:

Νέα Μαρίνα Ελευσίνας όπου ήταν σημείο υπο-
δοχής των επισκεπτών, 

Λιμανάκι Αλιέων, πλάι στον κεντρικό εμπορικό
Λιμένα Ελευσίνας, όπου δεσπόζει το γλυπτό
“Αέναος Πλους” 

Παλαιός Λιμένας του Φονιά, και 
Προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης,

όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση
της εντυπωσιακής τελετής.

Το λιμάνι και ο παράκτιος χώρος φωτίστηκαν
επιβλητικά και αποτέλεσαν  την κεντρική σκηνή για
ένα κορυφαίο υπερθέαμα ήχου και εικόνας.  

ΟΔήμος Αχαρνών ενημε-
ρώνει ότι οι καταναλω-
τές με χαμηλά εισοδήμα-

τα που έχουν αποσυνδεθεί από
το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση
ειδικού βοηθήματος, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν τις ενερ-
γειακές τους ανάγκες, σύμφωνα
με την Κοινή Υπουργική Απόφα-
σ η
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23/1/2023
ΚΥΑ (ΦΕΚ 276/Β΄/2023). 

Επισημαίνεται ότι οι καταναλω-
τές πρέπει να έχουν ληξιπρόθε-
σμες οφειλές και η αποσύνδεση
από το δίκτυο να έχει συντελε-
στεί μέχρι τις 31-12-2022 καθώς
και να παραμένουν αποσυνδεδε-
μένοι μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του άρθρου 3.

Στη σχετική αίτηση, που και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, περιλαμβάνονται και τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή.

Για έντυπα αιτήσεων και κάθε πληροφορία για την κατάθεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, κτίριο 1, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα,
Τ.Κ 13673 Αχαρνές.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132123113-2132123127.

Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας σε χώρους του Λιμένα Ελευσίνας

- Ευχαριστίες Ο.Λ.Ε. ΑΕ προς τους χρήστες του Λιμένα Ελευσίνας

η συνεχεια στη σελ. 5
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Ξ
εκινά ο α΄ κύκλος κιν-
ητικότητας 2023, στο
πλαίσιο του Ενιαίου

Συστήματος Κινητικότητας, όπως
ανακοινώθηκε από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΕΣ
καλούνται οι φορείς που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρμογής του
ΕΣΚ (άρ. 3 του ν. 4440/2016,
όπως ισχύει), καθώς επίσης και
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρν-
ησης, κατ́  εφαρμογή των διατά-
ξεων του αρ. 47 του ν.
4795/2021, καλούνται να υποβά-
λουν τα αιτήματά τους:

α) για την κάλυψη κενών
θέσεων του φορέα τους με μετά-
ταξη και

β) για την προσωρινή κάλυψη
αναγκών με απόσπαση.

Η διαδικασία υποβολής αιτημά-
των πραγματοποιείται αποκλει-
στικά μέσω της οικείας σχετικής
ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει
ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Ελληνικού
Δ η μ ο σ ί ο υ
(https://hr.apografi.gov.gr)»

και διακρίνεται σε δύο (2) στά-
δια:

Στο πρώτο στάδιο γίνεται υπο-
βολή αιτημάτωναπευθείας από
τους ίδιους τους φορείς. Κατά το
στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει
άμεσα, πρόσβαση στην εφαρμο-
γή για την αρχική καταχώριση του
αιτήματος, έχουν:

τα Υπουργεία,
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων

οι Ανεξάρτητες Αρχές
οι  Αποκεντρωμένες Διοική-

σεις,
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου εντός ή εκτός Γενικής
Κυβέρνησης

τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου εντός Γενικής Κυβέρν-
ησης

οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
τα Δικαστήρια
Όλοι  οι  προαναφερόμενοι

φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτή-
ματά τους απευθείας στην εφαρ-
μογή.

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού υποβάλλουν απευθ-
είας στην εφαρμογή αιτήματα για
τους ίδιους, αλλά και για τα επο-
πτευόμενα από αυτούς Νομικά
Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι επο-
πτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και

β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν
τα αιτήματά τους προς τον αρμό-
διο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που
ίσχυε κατά τους προηγούμενους
κύκλους.

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται
έλεγχος και έγκριση των υποβ-
ληθέντων αιτημάτων: Κατά το
δεύτερο στάδιο:

Τα Υπουργεία ελέγχουν και
υποβάλλουν τα δικά τους αιτήμα-
τα, των περιφερειακών τους
υπηρεσιών, καθώς και των επο-
πτευομένων από αυτά Νομικών
Προσώπων Δημοσίου και Ιδιω-
τικού Δικαίου,

Οι Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις ελέγχουν και υποβάλλουν
τα δικά τους αιτήματα, καθώς και
τα αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού και για τα εποπτευόμενα
από αυτούς Νομικά Πρόσωπα,

Οι Ανεξάρτητες Αρχές
ελέγχουν και  υποβάλλουν τα
δικά τους αιτήματα

Ο έλεγχος πραγματοποιείται
κάνοντας όποιες παρεμβάσεις
κρίνονται απαραίτητες στα αναλ-
υτικά αιτήματα θέσεων, όπως
διαγραφή ή/και  προσθήκη
θέσεων και αμέσως μετά την ορι-
στικοποίησή τους υποβάλλονται
μέσω της εφαρμογής στην Κεντρ-
ική Επιτροπή Κινητικότητας
(ΚΕΚ).

ΚΚλλεειισσττάά  κκααιι  σσήήμμεερραα  ΤΤρρίίττηη  όόλλαα  τταα  σσχχοολλεείίαα  σσττοουυςς
δδήήμμοουυςς  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  ΜΜέέγγααρραα

Κλειστά για 2η μέρα θα μείνουν
παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια,

ωδείο και κολυμβητήριο στον Δήμο
Φυλής 

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με
στόχο την προστασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικού
προσωπικού) από ενδεχόμενους κιν-
δύνους μετακίνησης, από και προς τις
σχολικές μονάδες.  Παράλληλα ελήφθη
υπόψη, το γεγονός ότι μαθητές, εκπαι-
δευτικό προσωπικό αλλά και γονείς-
κηδεμόνες ενδέχεται να μετακινούνται
από και προς περιοχές του Νομού Αττι-
κής που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβ-
λήματα λόγω της χιονόπτωσης, της
χιονόστρωσης αλλά και του παγετού,
αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα και με
τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Υπηρ-
εσίας Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει
να περιοριστούν οι μετακινήσεις των
πολιτών για την αποφυγή ατυχημάτων
και φαινομένων κυκλοφοριακής συμφ-
όρησης.

Κλειστά και σήμερα Τρίτη θα είναι όλα
τα σχολεία της Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί &

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
σε Ελευσίνα & Μαγούλα!

Το ίδιο ισχύει και για
τον δήμο Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας  για την ασφάλεια
των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, λόγω της
κακοκαιρίας που πλήτει
το νομό.

Επίσης, κλειστά και
σήμερα  Τρίτη 7/02 όλα
τα Νηπιαγωγεία,  Δημο-
τικά,  Γυμνάσια και
Λύκεια του Ασπροπύρ-
γου .

Η Περιφέρεια Αττικής
ανακοίνωσε ότι τα σχο-
λεία στη Βόρεια και στη
Βορειοανατολική Αττική
θα παραμείνουν κλειστά
και σήμερα Τρίτη 7/2.

Κλειστά στο Βόρειο
Τομέα

Στην Ανατολική Αττική εκτός από
Βάρη -Βούλα -Βουλιαγμένης -Λαύριο

Στη Δυτική Αττική θα παραμείνουν
κλειστά  εκτός από τον Δήμο Μεγα-

ρέων
Στο κεντρικό τομέα κανονικά τα σχο-

λεία εκτός από Δήμο Ζωγράφου, Και-
σαριανής, Ηλιούπολης

Στο Πέραμα θα είναι κλειστά τα σχο-
λεία

Στο Περιστέρι τα σχολεία αύριο θα
λειτουργήσουν κανονικά

ΛΛόόγγωω  
ππρροοββλλήήμμααττοοςς  

ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηηςς  
ηη  δδιιαακκοοππήή  

υυδδρροοδδόόττηησσηηςς  σσττηη
ΔΔ..ΕΕ..  ΜΜάάννδδρρααςς

ΣΣεε  ππρρόόββλληημμαα  ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηηςς
λλόόγγωω  ττηηςς  κκαακκοοκκααιιρρίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  εεππηηρρ--
εεάάζζεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ
ααννττλλιιοοσστταασσίίοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  ηη  δδιιαακκοοππήή
υυδδρροοδδόόττηησσηηςς  σσττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα
ΜΜάάννδδρρααςς..  ΤΤαα  σσυυννεερργγεειιαα  ττηηςς  ΔΔΕΕΔΔΔΔΗΗΕΕ
εερργγάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
ττηηςς  ββλλάάββηηςς..  

ΥΠΕΣ: ΄Εναρξη α΄ κύκλου 
κινητικότητας 2023 στο πλαίσιο του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

1. Επωνυμία και
Διευθύνσεις:Επίσημη Επωνυμία:
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Διεύθυνση
Αναστήλωσης Αρχαίων
Μνημείων.
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 12
Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ ,
ΕλλάδαΚωδικός NUTS: EL 303
(ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ)
2. Επικοινωνία: 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
daam@culture.gr, 
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.cul-
ture.gov.gr.
Αρμόδιος για πληροφορίες:
akalfas@culture.gr 
Παράλληλα προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
των εγγράφων της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες από: προαναφερθείσα
διεύθυνση.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή Κεντρική διοίκησης /
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού 
4. Η σύμβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δημόσιας
σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών. 
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV: 
45212314-0 : Κατασκευαστικές
εργασίες για ιστορικά μνημεία ή
μνημεία
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 
7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL
306 (Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
8. Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της πράξης
με ΜΙS 5168290

9. Σύν τομη Περιγραφ ή

Το έργο αφορά το σύνολο των
Οικοδομικών και
Η λ ε κ τ ρ ο μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ώ ν
Εργασιών που απαιτούνται για
την Κατασκευή πορείας και
υποδομών ΑΜΕΑ στον
Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.
10. Εκτιμώμεν η συν ολική αξία:
443.548,39 € (πλέον το ΦΠΑ
24%) 
11. Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές

12. Διάρκεια Σύμβασης: 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εκατόν
πενήντα (150) ημέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπιʆπτουν στην
περιʆπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. 
2. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης. 
3. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και
3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από
τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή

προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία). Κατά τα
λοιπά ως στο τεύχος διακήρυξης.
14. Διαδικασία Ανάθεσης:
Ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 του ν. 4412/2016.
15. Η Σύμβαση δεν  υποδιαιρείται
σε τμήματα.
16. Κριτήριο Αν άθεσης της
σύμβασης 
Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -
τιμής. 
Για να προσδιοριστεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, θα
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και
Οικονομικές προσφορές των
προσφερόντων με βάση κριτήρια
και υποκριτήρια, καθώς και τη
σχετική στάθμισή τους.
Η τεχνική προσφορά θα
συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 και 24.3 της Διακήρυξης,
σε συνδυασμό με το άρθρο 94
παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η
οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α)
του Ν.4412/2016, με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών
του τιμολογίου.

17. Ημερομην ία υποβολής  και
αποσφ ράγισης των
προσφ ορών :
Οι προσφ ορές υποβάλλον ται
από τους εν διαφ ερομέν ους
ηλεκτρον ικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 16-2-2023,
ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00π.μ., σε ηλεκτρον ικό
φ άκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης
των  προσφ ορών  ορίζεται η 20-
2-2023,  ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00π.μ.
18. Φάκελοι προσφ ορών : 
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3
εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή
προσκομίζεται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής. 

19. Χρόν ος ισχύος
προσφ ορών : 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν.4412/2016, για
διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών,
από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπε-
ται ν α παρίσταν ται στην  απο-
σφ ράγιση:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

21. Γλώσσα Διαδικασίας:  Οι
προσφορές και τα περιλαμβανό-
μενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσ-
σονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφα-
ρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν.1497/1984 (Α΄188). 

22. Γίν εται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκ-
τρον ική υποβολή προσφ ορών

23. Χρηματοδότηση:  Το έργο
‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ είναι ενταγμένο με
τίτλο  «SUB 1.2.1-Αναβάθμιση
υποδομών και βελτίωση λειτουρ-
γικότητας αρχαιολογικού χώρου
Ελευσίνας» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
5168290 στο Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση - NextGeneration
EU και αφορά το σύνολο των
Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Εργασιών που απαι-
τούνται για την Κατασκευή πορ-
είας και υποδομών ΑμεΑ στον
Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.
24. Διαδικασίες Προσφυγής: Προ-
δικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΕΑΔΗΣΥ, κατατίθεται ηλεκτρ-
ονικά βάσει του τυποποιημένου
εντύπου και μέσω της λειτουρ-
γικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το
άρθρου 4.3 της Διακήρυξης

25. Άλλες πληροφ ορίες: 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από
τουςσυμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016 και του άρθρου 15
της διακήρυξης, εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των οκτώ χιλιάδες
οκτακόσια εβδομήντα και ενενήν-
τα επτά Ευρώ (8.870,97€) Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της ΔΑΑΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης

ΑΔΑ: ΨΣΞΟ4653Π4-Μ1Υ
ΑΔΑΜ: 23PROC012055845
ΥΠΠΟΑ 31/01/2023
Α.Π.: 45514 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2022ΤΑΟ1400085
SUB 1.2.1. “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ: 5168290

Συνελήφθη υπάλληλος
Εφορείας Αρχαιοτήτων για
δωροληψία και παράβαση
καθήκοντος

Συνελήφθη
από την Υπηρ-
εσία Εσωτερ-
ικών Υποθέ-
σεων Σωμάτων
Ασφαλείας,  στο
πλαίσιο της
αυτόφωρης δια-
δικασίας, υπάλ-
ληλος Εφορείας Αρχαιοτήτων στην Αττική, σε βάρος του
οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλ-
λήλου κατ΄εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγ-
γελία μίας γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, ο συλληφ-
θείς στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του με
σκοπό την έναρξη οικοδομικών εργασιών απαιτούσε
χρήματα για τις «υπηρεσίες» του.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντος την
Υπηρεσία εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος παρήγγει-
λε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και έπειτα
από σχετικό αίτημα, εκδόθηκε βούλευμα για την άρση
απορρήτου των επικοινωνιών και την χρήση ειδικών
ανακριτικών μεθόδων, ενώ παράλληλα προσημειώθηκε
χρηματικό ποσό, το οποίο παραδόθηκε στην καταγγέλ-
λουσα.

Στο πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκαν τα καταγγελλόμενα
καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έναρξης εργα-
σιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της καταγγέλλουσας, ο
συλληφθείς απαίτησε και έλαβε το χρηματικό ποσό των
50 ευρώ. Επιπλέον, προέκυψε ότι σε ακόμα μία
περίπτωση, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε απαιτήσει
και λάβει το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία
του, καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ, το
προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και 7
θραύσματα που προσομοίαζαν με αρχαιολογικά ευρή-
ματα, τα οποία ωστόσο από αρμόδιο υπάλληλο Εφορ-
είας Αρχαιοτήτων, χαρακτηρίστηκαν ως ευτελούς αξίας
ή αδιάγνωστα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πρόστιμα σε πέντε βενζινάδικα
στην Αττική για αισχροκέρδεια

Π
έν τε διοικητικά πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ
επιβάλλον ται, με απόφαση του Υπουργού Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  κ. Άδων ι Γεωργιάδη,

σε πέν τε πρατήρια υγρών  καυσίμων  στον  ν ομό Αττι-
κής, καθώς σε ελέγχ ους της Διϋπηρεσιακής Μον άδας
Ελέγχ ου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παρ-
αβίαζαν  τις κείμεν ες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφο-
ρίας (Νόμος 4818/2021).
Πρόκειται για δύο πρατήρια υγρών  καυσίμων  στο

κέν τρο της Αθήν ας και άλλα τρία στο Περιστέρι, στην
Ηλιούπολη και στον  Άλιμο.

Υπεν θυμίζεται ότι σύμφων α με τη σχ ετική διάταξη,
η οποία τροποποιήθηκε με ισχ ύ μέχ ρι την  30ή Ιου-
ν ίου 2023, «απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδο-
υς από την  πώληση οποιουδήποτε προϊόν τος ή την
παροχ ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είν αι απαρ-
αίτητη για την  υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη
μετακίν ηση και την  ασφάλεια του καταν αλωτή, καθώς
και από την  πώληση γεωργικών  προϊόν των  και τρο-
φίμων , ιδίως πρώτων  υλών  για την  παραγωγή λιπα-
σμάτων , ζωοτροφών , ωμών  δημητριακών  παν τός
είδους, αλεύρων , ηλίαν θου και φυτικών  ελαίων , όταν
το περιθώριο μικτού κέρδους αν ά μον άδα υπερβαίν ει
το αν τίστοιχ ο περιθώριο μικτού κέρδους αν ά μον άδα
προ της 1ης.9.2021».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Νεότερη ανακοίνωση εξέδωσε
ο ΟΑΣΑ, σχετικά με τις μεταβο-
λές/τροποποιήσεις στις διαδρο-
μές των λεωφορειακών γραμ-
μών που αναπροσαρμόζονται
ανάλογα με τις επικρατούσες
ανά περιοχή συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι
ακόλουθες μεταβολές:

Μερική Λειτουργία
536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Έως 14η Φούρνος
535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ

ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Εκτός Ν.
Εκάλη /Εκτός Λ. Πιπεροπούλου

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑΈως
Πλ. Σταμάτας

726 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ
(ΒΟΥΝΟ) Έως Π. Μελά

728 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ
Έως 3η Αγ. Διονυσίου

740 ΟΛ. ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ –
ΣΚΑ Έως ΣΚΑ – Λ. Δημοκράτιας

60 ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ –
ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  Έως
Ευαγγελισμό

140  ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ
Έως Πλ. Αγίας Σοφίας

212 ΣΤ. ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-

ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ Έως Αγίας
Σοφίας

227 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ  Έως Φιλολάου

447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Έως Αναπαύσεως

608 ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-
ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαλάτσι
Ακαδημία (εκτός Ζωγράφου)

622 ΓΟΥΔΗ-ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
(Πατησίων Γαλατσίου Ταϋγέτου
Κέας)

700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑ) – ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
(ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Πλατεία Πετρ-
ούπολης

719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-
Π Α Λ Α Τ Ι Α Ν Η - Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ
ΛΑΡΙΣΗΣ  Έως Παλ. Τέρμα

731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.
ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ. ΝΟΣ. -ΔΑΣΟΣ
ΧΑΙΔ Έως Σουκατζίδη

747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Έως Απολης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ.
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ Έως 28ης
Οκτωβρίου

806  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.
ΑΙΓΑΛΕΩ έως Τέρμα Ποταμού
(εκτός Καραβά)

807 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.
ΑΙΓΑΛΕΩ έως τέρμα Ποταμού
(εκτός Καραβά)

809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α έως τέρμα Ποταμού
(εκτός ΑΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ)

811 ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
Εκτός Ανθέων

814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εκτός Καραβά

818 ΛΙΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ
ΠΕΡΑΜΑ Εκτός Προφ.
Ηλία/Εκτός Γηπεδάκι

860 Π. ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ. ΚΡΑΤ.
ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  Έως
Λαμπράκη και Σαλαμίνος

Α11 ΠΛ. ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανορά-
ματος)  Έως Πλ. Πετρουπόλεως

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
Έως ΤΟΠ

Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-
ΔΑΣΟΣ Έως Σουκατζίδη

Β1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Έως ‘Αγιο Τρύφωνα

Β11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Έως Πλ. Πετρ-
ούπολης

Β12 ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Έως Αμαξοστάσιο

Β9 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ –

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
Έως Μεταμόρφωση

307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ.
ΝΕΡΑ – ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ
(Εκτός Κάντζα)

314 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ –
ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ

Αναστολή Λειτουργίας
535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ

861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ –
ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ

749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

723 ΦΥΛΗ – ‘ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
709 ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

Α

735 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. Κ.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Το επιβατικό κοινό μπορεί να
ενημερώνεται για το ημερήσιο
πρόγραμμα εκτέλεσης δρομο-
λογίων κάθε γραμμής από την
εφαρμογή OASA Telemetics
καθώς και από το πληροφοριακό
κέντρο 11185.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στη
λειτουργία των ΜΜΜ, ο ΟΑΣΑ
σημειώνει ότι θα υπάρξει νέα
ενημέρωση.

Κακοκαιρία: Πώς κινούνται τα λεωφορεία – Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

Η συνέχεια από σελ. 2ΔΕΔΔΗΕ: Προβλήματα σε Νέα Μάκρη, Ασπρόπυργο, 
Οινόφυτα και Εύβοια – Τρόποι επικοινωνίας

Επί ποδός βρίσκεται το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και εργάζεται πυρετωδώς για τη δια-
σφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας
Μπάρμπαρα.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου,
συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
και συγκεκριμένα στην Αττική σε 3 γραμμές σε Νέα Μάκρη, Ασπρόπυργο και Οινόφυτα,
που επηρεάζουν τμήματα των περιοχών.

Στην Κεντρική Εύβοια παραμένουν εκτός λειτουργίας έξι οικισμοί του Δήμου Διρφύων
– Μεσσαπίων και αναμένεται πολύ σύντομα η αποκατάσταση του δικτύου.

Το ίδιο ισχύει και για το χωριό Τρούπη στη Βόρεια Εύβοια.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι όσοι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα τηλεφωνικά στο
8004004000 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE από το κινητό τους
(Android και iOS) ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online
Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).

Σημειώνεται  ότι  ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ προσφέρει
τους χώρους και κτιρια-
κές υποδομές δικαιο-
δοσίας του, για την φιλο-
ξενία των πολιτιστικών
δρώμενων, στο πλαίσιο
της υποστήριξης του
προς την “2023-Ελευ-
σίς- Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης”. 

Η Διοίκηση του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους χρήστες του Λιμένα Ελευ-
σίνας για την κατανόηση τους για τις ανάγκες διευκόλυνσης των εκδηλώσεων,
καθώς και για την συμμετοχή τους στην τελετή των εγκαινίων της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας.
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Είναι κάτι,  που λίγοι
το γνωρίζουν... Κι
όμως! Η καρδιά της
Λέσχης Κλασσικού
Αυτοκινήτου, (ΕΛΚΑ),
χτυπά στα Άνω Λιόσια
σε έναν υπέροχο και
φιλόξενο χώρο στη
συνοικία του Τσου-
κλιδίου. 

Εκεί  βρέθηκαν το
βράδυ του Σαββάτου 4
Φεβρουαρίου 2023 ο
Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς και  ο
Πρόεδρος της Κοινότ-
ητας Άνω Λιοσίων
Νίκος Λιόσης, για την
κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας που πραγ-
ματοποιήθηκε σε μια άκρως ζεστή και φιλική
ατμόσφαιρά. 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και ο Πρόε-

δρος Νίκος Λιόσης έδωσαν τις θερμές ευχές
τους στα μέλη και στους φίλους της ΕΛΚΑ για
μια χρονιά με καλούς αγώνες και όμορφες διορ-

γανώσεις. 
Ευχάριστη έκπληξη για τον Δήμαρχο αποτέλε-

σε η έκπληξη που του επιφύλαξαν ο Πρόεδρος
και φιλόξενος οικοδεσπότης της Λέσχης Τάσος
Σμυρλόγλου και  τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, προσφέροντάς του μια μοναδική
μινιατούρα ενός ξεχωριστού κλασσικού αυτοκι-
νήτου. 

Στον Δήμο Φυλής η φιλόξενη Στέγη της Ελληνικής 
Λέσχης Κλασσικού Αυτοκινήτου (ΕΛΚΑ)  
Ευχές και ζεστή ατμόσφαιρα στην κοπή της Βασιλόπιτας 

Π
λήθος κόσμου, απ’ όλες
τις περιοχές της Δυτικής
Αττικής, παρευρέθηκε

στην εκδήλωση  με αφορμή την
κοπή της πρωτοχρον ιάτικης
βασιλόπιτας του πολιτικού γραφ-
είου του Υφυπουργού Δικαι-
οσύνης και Βουλευτή Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργου
Κώτσηρα, η οποία φιλοξενήθηκε
στα Μέγαρα.

Πριν  την έναρξη της εκδήλωσης, τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή εις μνήμην των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας,
Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάρ-
ιου - Μιχαήλ Τουρούτσικα, οι οποίοι κατέπεσαν εν ώρα υπηρ-
εσίας κατά τη συντριβή του F-4 Phantom ανοιχτά της Ανδρ-
αβίδας.

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα ευλόγησαν ο πατήρ
Γεώργιος, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη Μεγάρων και
Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνο και ο πατήρ Κυπριανός.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, απευθύνοντας χαιρετισμό,
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και τέως Πρωθυπουργός, κ.
Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,  κ.
Κώστας Τσιάρας, η Υφυπουργός Υγείας, κα Ζωή Ράπτη, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, κ.
Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γεν ικός Γραμματέας της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., κ. Γιάννης Μπούγας,
καθώς και οι Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Γιάννης Μελάς, Νόνη
Δούνια, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου.

Επίσης, το παρών έδωσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ.
Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, καθώς
και το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., κ. Μπάμπης
Σιάτρας.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ.
Λευτέρης Αυγενάκης, απέστειλε ευχές μέσω βίντεο προς τον
Υφυπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργο Κώτσηρα.

Στην κατάμεστη αίθουσα που φιλοξενήθηκε η εκδήλωση,
παρόντες ήταν ακόμα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
Δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική, μέλη των Δημοτικών
Συμβουλίων και των Τοπικών Οργανώσεων της Ν.Δ. και της
ΟΝΝΕΔ.

Ο κ. Κώτσηρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εστίασε
στο κυβερνητικό έργο που υλοποιήθηκε την τρέχουσα τετρ-
αετία, τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, ενώ ειδική μνεία έκανε και για τις προκλήσεις του
2023 και των επόμενων ετών, καθώς και για όλα όσα σημαν-
τικά έγιναν πράξη και σχεδιάζονται για την περιοχή της Δυτι-
κής Αττικής.

Με αφορμή την επιτυχημένη εκδήλωση στα Μέγαρα, ο Υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς
μου, όλους τους συμπολίτες μου για την παρουσία τους στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του πολιτικού μου
γραφείου.

Η αθρόα προσέλευση του κόσμου, απ’ όλες τις περ-
ιοχές της Δυτικής Αττικής, πέραν από την ιδιαίτερη τιμή
στο πρόσωπό μου, αποτελεί και μία μεγάλη ευθύνη ενό-
ψει των επερχόμενων Βουλευτικών Εκλογών.

Η Δυτική Αττική αλλάζει εικόνα και αναβαθμίζεται σε
όλους τους τομείς!

Αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε όλοι μαζί, για ένα
καλύτερο αύριο και ένα βιώσιμο μέλλον που οφείλουμε να δια-
μορφώσουμε για την περιοχή μας!

Δηλώνω και θα παραμείνω σταθερά και υπεύθυνα
παρών!».

Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης 
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής της Ν.Δ. Γ. Κώτσηρα στα Μέγαρακαι Βουλευτή Δυτικής Αττικής της Ν.Δ. Γ. Κώτσηρα στα Μέγαρα
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Αχαρνές: Κλειστά σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικό φροντιστήριο, 
ΔΗΚΕΑ, Δημοτικό Ωδείο, ΔΗΦΑ και Αρωγή και σήμερα 7/2

Με απόφαση του Περιφερει-
άρχη Αττικής και  μετά από
εισήγηση των δημάρχων κλει-
στά θα παραμείνουν τα σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης καθώς και
οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί, την Τρίτη 7 Φεβρουα-
ρίου.

Στις Αχαρνές κλειστά θα παρ-

αμείνουν, επίσης, το Κοινω-
νικό Φροντιστήριο, τα καλλι-
τεχνικά τμήματα της ΔΗΚΕΑ, το
Δημοτικό ωδείο, τα αθλητικά
τμήματα της ΔΗΦΑ καθώς και το
ΚΔΑΠ ΜΕΑ “Αρωγή”.

Η συγκεκριμένη απόφαση
ελήφθη με στόχο την προ-
στασία της εκπαιδευτικής

κοινότητας (μαθητών και εκπαι-
δευτικού προσωπικού) από
ενδεχόμενους κινδύνους
μετακίνησης, από και προς τις
σχολικές μονάδες.

Τέλος, με την ίδια απόφαση
του Περιφερειάρχη θα παρα-
μείνουν κλειστές και οι Λαϊκές
Αγορές στους δήμους που
είναι κλειστά τα σχολεία.

Σεισμός στην Τουρκία: Μετατοπίστηκε κατά τρία μέτρα 
η αραβική τεκτονική πλάκα - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί

Ν
έος σεισμός 7,7 Ρίχ τερ σφυροκόπησε το μεσημέρι της Δευτέρας την  κεν τρική Τουρκία - Ο αριθμός των
θυμάτων  εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, δεδομέν ου ότι έχ ουν  καταρρεύσει πολυκατοικίες σε αρκετές
πόλεις.Ολοέν α και αυξάν εται ο αριθμός των  θυμάτων  από τους ισχ υρότατους σεισμούς, μεγέθους 7,8 και

7,7 της κλίμακας Ρίχ τερ, που έπληξαν  το πρωί της Δευτέρας (6/2) την  Τουρκία και την  Συρία, με τους ν εότερο-
υς απολογισμούς ν α κάν ουν  λόγο για π[αν ω από 2.300 ν εκρούς.
Συγκεκριμέν α, σύμφων α με τις τελευταίες καταγραφές της Υπηρεσίας Διαχ είρισης Καταστροφών  και Εκτάκτων
Αν αγκών  της Τουρκίας (AFAD), ο αριθμός των  ν εκρών  στη χ ώρα αν ήλθε στους 1.540 εν ώ στους 9.530 υπο-
λογίζον ται οι τραυματίες. Συν ολικά, 2.834 κτίρια υπέστησαν  ζημιές, όπως δήλωσε ο γεν ικός διευθυν τής της
AFAD, Ορχ άν  Τατάρ.
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερν τογάν , δήλωσε ότι ο αριθμός των  ν εκρών  αν αμέν εται ν α αυξηθεί,
καθώς συν εχ ίζον ται οι επιχ ειρήσεις έρευν ας και διάσωσης, στις οποίες συμμετέχ ουν  περίπου 9.000 άν θρωποι.
"Νομίζω ότι πρέπει ν α αν αμέν ουμε ότι ο αριθμός των  ν εκρών  θα αυξηθεί σημαν τικά", δήλωσε στο πρακτορείο
Reuters και ο Ρικ Μπρέν αν , ο περιφερειακός διευθυν τής του ΠΟΥ για καταστάσεις επείγουσας αν άγκης στην
αν ατολική Μεσόγειο. "Έχ ουν  καταρρεύσει πολλά κτίρια και θα αυξηθεί περισσότερο γύρω από το επίκεν τρο του
σεισμού", είπε, εν ώ η κατάσταση επιδειν ώθηκε από τον  δεύτερο μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,7 της κλίμακας
Ρίχ τερ, που έλαβε χ ώρα εν  μέσω των  προσπαθειών  των  διασωστών .

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α΄ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑΣ”

Είμαστε αρωγοί  και 
αλληλέγγυοι απέναντι στον

τουρκικό λαό  
ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά 

“Από σήμερα τα ξημερώματα στεκόμαστε δίπλα
στην Τουρκία  η οποία βιώνει μία ανείπωτη τρα-
γωδία εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού.
Η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη άμεσα

κινητοποίησε  όλους τους απαραίτητους πόρους
για την αποστολή βοήθειας στην γείτονα χώρα.
Είμαστε αρωγοί  και αλληλέγγυοι απέναντι στον

τουρκικό λαό  ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά και
ενώνουμε όλοι τις προσευχές μας ώστε να σωθ-
ούν οι εγκλωβισμένοι και να αποκασταθούν γρή-
γορα οι πληγέντες”. 

ANAKOΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σε περιπτώσεις τυχόν αδυναμίας
μετάβασης των εργαζομένων
συνδημοτών μας στις εργασίες
τους, λόγω ολισθηρότητας των
δρόμων, η υποβολή αιτήσεων για
τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης
από το Δήμο Φυλής γίνεται στις
κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
diok_yp@fyli.gr
d.tsoukalas@fyli.gr
efikontoula@fyli.gr
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Η
ενίσχυση των διεθνών
διασυνδέσεων και
των εγχώριων υπο-

δομών μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας παραμένουν κορ-
υφαίες στρατηγικές προτερ-
αιότητες στο Δεκαετές Πρόγρ-
αμμα Ανάπτυξης 2024-2033
του ΑΔΜΗΕ.

Η επικαιροποιημένη έκδο-
ση του Προκαταρκτικού
Σχεδίου του ΔΠΑ ενσωματώνει
για πρώτη φορά συγκεκριμέ-
νες τεχνικές παραμέτρους
των νέων διασυνοριακών δια-
συνδέσεων με την Ιταλία και
την Αλβανία, οι οποίες αναμέ-
νεται να αναβαθμίσουν
σημαντικά την εξαγωγική
δυνατότητα της χώρας μας για
πράσινη ενέργεια. 

Παράλληλα, προβλέπει
νέα έργα ύψους 147 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση του
Συστήματος Μεταφοράς στη
δυτική και τη βόρεια Ελλάδα,
συνολικού προϋπολογισμού
550 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρική διασύνδεση
Ελλάδας-Ιταλίας

Σύμφωνα με το ΔΠΑ 2024-
2033 του ΑΔΜΗΕ, η ονομαστι-
κή μεταφορική ικανότητα της
υποθαλάσσιας καλωδιακής
διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας
και Ιταλίας θα ανέρχεται σε
1.000 MW, τριπλασιάζοντας
το υφιστάμενο περιθώριο
ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μεταξύ των δύο χωρών,
στα 1.500 MW.

Σε τεχνικό επίπεδο, η νέα
διασύνδεση θα είναι συνεχούς
ρεύματος, με υπερσύγχρονη
τεχνολογία μετατροπέων
πηγής τάσης (Voltage Source
Converters - VSC) και σταθ-
μούς ηλεκτροδίων στην Ελλά-
δα και την Ιταλία. Το υπο-
βρύχιο μήκος της διαδρομής
υπολογίζεται σε 220 χλμ. και
σε 55 χλμ. το μήκος της όδευ-
σης των υπογείων τμημάτων
σε Ελλάδα και Ιταλία. 

Ηλεκτρική διασύνδεση
Ελλάδας-Αλβανίας

Ο επικαιροποιημένος δεκα-
ετής σχεδιασμός του Διαχειρι-
στή τοποθετεί την ολοκλήρωση
της νέας διασυνδετικής Γραμ-
μής Μεταφοράς 400 kV
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

έως το 2030. Η διασύνδεση θα
διαθέτει ονομαστική ικανότητα
μεταφοράς 1.600 MVA και θα
συνδέσει το Ελληνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΕΣΜΗΕ) με τον νέο
Υποσταθμό Fier στη νότια
Αλβανία. 

Η χερσαία διεθνής
διασύνδεση εκτιμάται ότι θα
έχει συνολικό μήκος περί τα
145 χλμ., εκ των οποίων τα 45
χλμ. θα βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια και τα
100 χλμ. στην επικράτεια της
Αλβανίας. Το έργο προβλέ-
πεται να αυξήσει τη μεταφορ-
ική ικανότητα μεταξύ των δύο
χωρών κατά τουλάχιστον 200
MW και στις δύο κατευθύνσεις
(από και προς την Αλβανία).

Νέα έργα μεταφοράς στη
δυτική και τη βόρεια Ελλάδα

Ο ΑΔΜΗΕ στον μεσοπρόθ-
εσμο επενδυτικό σχεδιασμό
του προτεραιοποιεί την
ενίσχυση και των εγχώριων
υποδομών μεταφοράς ηλεκ-
τρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Διαχειριστής θα ανα-
πτύξει ένα νέο ΚΥΤ στην περ-
ιοχή της Θεσπρωτίας, το οποίο
θα συνδέεται μέσω νέας
Γραμμής Μεταφοράς 400 kV
με το υπάρχον ΚΥΤ Αράχθου.
Το KYT Θεσπρωτίας θα είναι
νευραλγικής σημασίας καθώς
θα εξυπηρετήσει τις δύο νέες

διασυνοριακές διασυνδέσεις
με την Ιταλία και την Αλβανία,
θα συμβάλει στην ενίσχυση
της ευστάθειας του Συστήμα-
τος Μεταφοράς στην περιοχή
και θα αυξήσει τη μεταφορική
ικανότητα για την υποστήριξη
της διείσδυσης νέων μονάδων
ΑΠΕ. 

Ο ΑΔΜΗΕ προβλέπει
επίσης έργα επέκτασης των
σημείων σύνδεσης του Συστή-
ματος Μεταφοράς με το
Δίκτυο Διανομής, με την
κατασκευή νέων Υποσταθμών
στην Κεφαλονιά (Κεφαλονιά
ΙΙ), την Κέρκυρα (Σιδάρι), τη
βιομηχανική περιοχή Θεσσα-
λονίκης (Σίνδος ΙΙ) και τη
Δράμα (Προσοτσάνη). Επιπ-
λέον σχεδιάζει την κατασκευή
Υποσταθμού στην Αίγινα
καθώς και την εγκατάσταση
εξοπλισμού 150 kV σε Υπο-
σταθμούς και ΚΥΤ ανά την
Ελλάδα για την σύνδεση νέων
μετασχηματιστών Μέσης
Τάσης.

Σε ό,τι αφορά τα Ιόνια
Νησιά, το ΔΠΑ 2024-2033 περ-
ιλαμβάνει νέο έργο διασύνδε-
σης μεταξύ της τερματικής
διάταξης Κυλλήνης και του
Υποσταθμού Κεφαλονιά ΙΙ. Η
διασύνδεση αυτή θα υλοποιηθ-
εί με υποβρύχιο καλώδιο
XLPE 150 kV, ονομαστικής
ικανότητας 200 ΜVA και Γραμ-
μή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης
επί της Κεφαλονιάς. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε
σχετικά: 

«Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει δια-
ρκώς τις διεθνείς διασυνδέ-
σεις και δημιουργεί ακόμη πιο
ισχυρές ηλεκτρικές υποδομές
σε κάθε γωνιά της χώρας.
Παρά τις προκλήσεις της ενε-
ργειακής συγκυρίας που
διανύουμε, ο Διαχειριστής
εξακολουθεί να διατηρεί σταθ-
ερό βηματισμό στα μεγάλα
και απαιτητικά έργα του Δεκα-
ετούς Προγράμματος Ανά-
πτυξης που θα υπερδιπλα-
σιάσουν το ελληνικό Σύστημα
Μεταφοράς μέχρι το 2030. Οι
ηλεκτρικές διασυνδέσεις της
Ελλάδας με την Ιταλία και την
Αλβανία αλλά και τα νέα έργα
αναβάθμισης του εγχώριου
ηλεκτρικού Συστήματος, θα
υποστηρίξουν σημαντικά τη
διείσδυση πράσινης ενέργει-
ας σε εθνικό και περιφερει-
ακό επίπεδο και θα προωθή-
σουν τους ευρωπαϊκούς
στόχους για την επίτευξη της
κλιματικής ουδετερότητας. Εν
μέσω ενεργειακής μετάβα-
σης, ιδιαίτερα σημαντική για
την ομαλή συνέχιση των κρίσι-
μων έργων που υλοποιούμε
είναι και η απαραίτητη ρυθμι-
στική στήριξη που θα διασφ-
αλίσει τη βιωσιμότητα των
επενδύσεων του Διαχειριστή».

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού
που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, όπως είναι
αναμενόμενο έχει ξεσηκώσει πολύ συζήτηση
αναφορικά με το ύψος της. Όσο η κυβέρνηση
κρατάει ακόμη κλειστά τα χαρτιά της για το
πόσο θα αυξηθεί, ασφαλείς προβλέψεις δεν
μπορούν να γίνουν.

Κατώτατος μισθός: Κατατέθηκε η τροπολογία
στη Βουλή

Από την πλευρά τους οι κοινωνικοί φορείς εν
αναμονή της ανακοίνωσης από τα επίσημα
χείλη του Μαξίμου, ζητούν με βάσει από την
κυβέρνηση να λάβει υπόψη της στα δεδομένα
της εποχής: δηλαδή την ακρίβεια και κατ’ επέκ-
ταση το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Ωστόσο, οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρ-
ων για το επίπεδο που θα φθάσει ο κατώτατος
μισθός από το τωρινό των 713 ευρώ απέχουν
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα εντέλει να μην
υπάρχει σύγκλιση.

Μέχρι να έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις
τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται προδιαγεγρ-
αμμένο.

Επί του παρόντος η κυβέρνηση ενόψει των
εκλογών, έχει στο τραπέζι μια σωρεία προτά-
σεων από του κοινωνικούς φορείς. Ας δούμε
ποιες είναι αυτές.

Τα τρία σενάρια

Υπενθυμίζεται ότι τα τρία επικρατέστερα
σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού
έχουν ως εξής:

Αύξηση 5,5% με τον κατώτατο μισθό να δια-

μορφώνεται στα 751 ευρώ από τα 713 και να
επανέρχεται στα επίπεδα της προ μνημονίων
εποχής.

Αύξηση 7,75%, στα 768 ευρώ
Αύξηση 9,9%, στα 785 ευρώ, μια αύξηση η

οποία απορροφά πλήρως τον πληθωρισμό
(σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της
Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην
Ελλάδα επιβραδύνθηκε περαιτέρω τον Ιανο-
υάριο στο 7,2%).

Οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων

Αναφορικά με τις προτάσεις των κοινωνικών
εταίρων, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει
«ασυμφωνία χαρακτήρων», καθώς αποκλίνουν
μεταξύ τους και σε κάποιες περιπτώσεις
αρκετά.

Η «φειδωλή» Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει μεν μια
αύξηση μεταξύ 3% με 5% που είναι και η μικρ-
ότερη μεταξύ των προτάσεων των φορέων,
ωστόσο η θέση της είναι ότι δεν υπάρχει πρόβ-
λημα για μια αύξηση του κατώτατου η οποία θα
είναι χαμηλότερη του επιπέδου του πληθωρι-
σμού. Εν κατακλείδι και με τον πληθωρισμό να
κινείται στο 7%, δεν υπάρχουν μεγάλα ανοδικά
περιθώρια στην πρόταση της ΤτΕ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση η ΓΣΣΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ) προτείνει στην κυβέρνηση την πιο επιθ-
ετική αύξησης της τάξεως του 15,8%. Αυτό

σημαίνει ότι από τα τωρινά
επίπεδα των 713 ευρώ, ο
κατώτατος μισθός θα διαμορ-
φωθεί στα 826 ευρώ, η μοναδι-
κή πρόταση η οποία «σπάει το
φράγμα» και μαζί το «ταμ-
πού» των 800 ευρώ.

Η ΓΣΕΒΕΕ

Με σημερινή του έκθεση το
Ινστιτούτο Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Επαγγε-
λματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ζητάει μια
αύξηση στον κατώτατο μισθό
μεταξύ 8% και 10%. Παίρνοντας το ανώτατο
ποσοστό αύξησης της πρότασης η συνομο-
σπονδία ζητάει έναν μισθό στα 784 ευρώ (770
με αύξηση 8%).

Η ΕΣΕΕ

Η πρόταση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) «κάθ-
εται» ανάμεσα σε αυτήν της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς
προτείνει αύξηση 7%, στα 763 ευρώ.

Το περιθώριο του ΚΕΠΕ

Από τη μεριά του το Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) έχει
καταθέσει μια πρόταση που κυμαίνεται από τα
760 έως τα 780 ευρώ. Να τονισθεί όμως ότι το
ΚΕΠΕ είναι ο φορέας που θα συγκεντρώσει

όλες τις προτάσεις και θα υποβάλλει την τελική
εισήγηση στο υπουργείο.

Ο «μετριοπαθής» ΣΕΤΕ

Τέλος ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) προτείνει τη χαμηλότερη
αύξηση μαζί με την ΤτΕ στα 753, δηλαδή κατά
5%.

Το χρονοδιάγραμμα

Η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου
μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομι-
σθίου των εργατοτεχνιτών, θα υποβληθεί το
αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023. Στη
συνέχεια αφού υπερψηφισθεί θα τεθεί σε ισχύ
από 1η Απριλίου 2023.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2024-2033 ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Κατώτατος μισθός: Ασυμφωνία για το ύψος του μεταξύ των κοινωνικών φορέων
Από 753 έως 826 ευρώ κυμαίνονται οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων



Τα τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν 
στη θέση «Λατομείο Φράγκου» και μεταφέρθηκαν από τις 

πυροσβεστικές δυνάμεις σε ασφαλές σημείο

Επιχείρηση από την Πυροσβεστική στήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας
στον Ασπρόπυργο για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, το όχημα
των οποίων ακινητοποιήθηκε λόγω χιονιού.
Τα εν λόγω άτομα ενημέρωσαν τις αρχές και στη θέση «Λατομείο Φράγ-
κου» έφθασαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Μετά από την πυροσβεστική επιχείρηση, τα τέσσερα άτομα απεγ-
κλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
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Σ
τον σύγχρονο ελληνικό πολιτι-
σμό και συγκεκριμένα στην
Ελευσίνα ήταν αφιερωμένο

μεγάλο τμήμα της πολιτιστικής
εκπομπής «Soft Power του γαλλι-
κού σταθμού «France Culture».

Αφορμή, τα εγκαίνια της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης το Σάββατο 4 Φεβρο-
υαρίου, σε μία τελετή στο παράκτιο
μέτωπο της πόλης.

Από ελληνικής πλευράς στην
εκπομπή μίλησαν ο καλλιτεχνικός
διευθυντής της διοργάνωσης Μιχα-

ήλ Μαρμαρινός, ο υφυ-
πουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού αρμό-
διος για θέματα Σύγχρ-
ονου Πολιτισμού, Νικό-
λας Γιατρομανωλάκης
και  η πρόεδρος του
Κέντρου Πολιτισμού

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Έλλυ Ανδριοπούλου.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός αναφέρθηκε
στον ρόλο της πόλης στην Αρχαία
Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως
έχοντας υπάρξει διάσημο κέντρο
κατά την Αρχαιότητα και βιομηχανική
πόλη για εκατό χρόνια στη σύγχρονη
εποχή, «η Ελευσίνα είναι έτοιμη να
περάσει στην επόμενη φάση που
είναι η αξιοποίηση της δυναμικής
της με όχημα τον πολιτισμό»,
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο υφυπο-

υργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρο-
μανωλάκης είπε ότι «η Ελλάδα διαθ-
έτει πλούσια και σημαντική πολιτιστι-
κή κληρονομιά που είναι ελληνική,

ευρωπαϊκή και παγκόσμια». 
Κάτι που «δεν μας εμποδίσει να

επενδύσουμε στη σύγχρονη τέχνη»
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.

Αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού 
«France Culture» στην Ελευσίνα

Απεγκλωβισμός
τεσσάρων ατόμων 

ατόμων στον
Ασπρόπυργο 

Από την  πομπή των  Ημεροδρόμων . Πηγή: Facebook / 2023 Eleusis
European Capital of  Culture

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ –
ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 7/2
Με απόφαση της σύσκεψης του Περιφερειάρχη Αττικής με τους Δημάρχους
και βάσει των μετεωρολογικών προγνώσεων σημερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου
δε θα λειτουργήσουν:

Τηλέφων α επικοιν ων ίας για περίπτωση αν άγκης:
Διεύθυν ση Καθαριότητας 210 5818860
Γραφείο Δημότη 213 2047300
Τηλ. Κέν τρο Δημαρχείου 213 2047200
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Κ-14

Από τους Υπεύθυν ο-
υς του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και τους
συν εργάτες τους
καλούν ται την  Τεταρτη
8/2//2023 και ώρα 15.00
στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες – επι-
καλαμίδες) και ν α έχ ουν
μαζί την  πρωτότυπη
κάρτα υγείας:

Κ14

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΜΑΣ

ΒΑΡΕΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΔΕΝΑΞΑΣ
ΕΡΜΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΤΕΝΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΙΑΝΖΕΦ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΡΑΠΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Κ-16

Από τους Υπεύθυν ο-
υς του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και τους
συν εργάτες τους
καλούν ται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2/2023 και
ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες – επι-
καλαμίδες) και ν α έχ ουν
μαζί την  πρωτοτυπη
κάρτα υγείας:

Κ16

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΥΖΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)
ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΕΛΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΟΡΡΕΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΒΥΖΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΥΡΤΑΪ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Σ

ΒΥΖΑΣ

ΣΑΧΙΠ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΤΣΙΚΑΛΑΣ

ΒΥΖΑΣ

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Τ)
ΔΥΝΑΜΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΦΟΛΕΡΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΕΣΣΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

EMAIL
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
GIANNISFATOLIAS@G
MAIL.COM

Κυρία, στην 
περιοχή της  

Ελευσίνας, άνεργη,
αναζητά απογε-
υματινή εργασία
σε γραφείο, ιατρ-
είο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή-
γραμματειακή

υποστήριξη, σε
κατάστημα  λιανι-

κής, φροντιστήριο. 
Απόφοιτη Αμερι-

κανικού  Κολ-
λεγίου, Proficiency,

ECDL. ΤΗΛ:
6937243938

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Κ-14, Κ-16

ΕΠΣΔΑ: Αναβολές και διακοπές
στους αγώνες της Δυτικής Αττικής
Διεκόπη στο 15′ λεπτό ο αγών ας μεταξύ των  ομάδων  του Α. Σ.

Μεγαρικός-Νέας Περάμου, λόγω της έν τον ης χ ιον όπτωσης. Στον
αγων ιστικό χ ώρο συσωρευόν ταν  σε σημεία κομμάτια πάγου, με
κίν δυν ο ν α τραυματιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Γιαυτό ο διαιτ-
ητής του αγών α κ.Κων σταν τιν ίδης θεώρησε σκόπιμο ν α αν αβάλει
τον  αγών α, όπου θα οριστεί εμβόλιμα σε επόμεν ο χ ρόν ο.
Στην  Μάν δρα στο φράγκειο ο διαιτητής Χαμπιλάι λόγω του χ ιον ιού

και των  άσχ ημων  καιρικών  συν θηκών  που επικρατούσαν  δεν
ξεκίν ησε το μάτς ΠΑΟΚ Μάν δρας-Ικαρος Νεοκτίστων  για την  ασφά-
λεια των  ποδοσφαιριστών .
Στο γήπεδο παραλίας στο παιχν ίδι Κριός Ασπροπύργου-Ζωφριά ο

διαιτητής Αλιάγας ξεκίν ησε το παιχ ν ίδι και στο ημίχ ρον ο διακόπηκε
λόγω χ ιον όπτωσης.

Για τον  ίδιο λόγο στο παιχ ν ίδι του Ηρακλή Ελευσίν ας με τον
Πυρρίχ ιο στο Γιώργος Ρουμμελιώτης ο διαιτητής Λάμπρου διέκοψε το
μάτς. Το σκόρ στην  διακοπή ήταν  0-1.

Τελος στο άλλο παιχ ν ίδι για την  Β΄κατηγορία στο γήπεδο της
Δύν αμης με τον  Βύζα Β‘ ο διαιτητής Καργάκος το διέκοψε στο 22’
λόγω άσχ ημων  καιρικών  συν θηκών . Το σκόρ στην  διακοπή ήταν
2-0.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγων ιστική)

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (δεν  έγιν ε)
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ (διακόπηκε στο ημίχ ρ-
ον ο)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ(διακόπηκε 0-
1)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ (Διακόπηκε στο 15′)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 7-0

ΚΥΡΙΑΚΗ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.0-5
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ Β (Διακόπηκε στο 22′ το
σκορ ήταν  2-0)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 
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Αναβολή Αγώνων την Τετάρτη
στην Δυτική Αττική 
και προπονήσεων 

στις προεθνικές

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την απόφ-
αση της Αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΟ
,τα παιχνίδια της 15ης Αγωνιςτικής Πρω-
ταθλήματος της Α' ΚΑτηγορίας στις
8/2/2023 αναβαλονται.

Αναβολή προπονήσεων

Ενημερώνεται  πως οι προπονήσεις των
Προεθνικών ομάδων  που ειχαν προγραμ-
ματιστει να γίνουν την Τετάρτη   ,αναβάλ-
λονται !

ΕΕμμββόόλλιιμμηη  ααγγωωννιισσττιικκήή
ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη

σσττηηνν  ΓΓ''  ΕΕθθννιικκήή..

11οοςς  όόμμιιλλοοςς  ((1155ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΑΑππόόλλλλωωνν  ΠΠααρρααλλιιμμννίίοουυ--ΚΚααββάάλλαα
ΚΚααμμππααννιιαακκόόςς--ΘΘεερρμμααιικκόόςς  ΘΘέέρρμμηηςς
ΆΆρρηηςς  ΑΑββάάττοουυ--ΠΠοοσσεειιδδώώνν  ΝΝ..  ΜΜηηχχααννιιώώννααςς
ΔΔόόξξαα  ΔΔρράάμμααςς--ΠΠααννδδρρααμμααιικκόόςς
ΒΒύύρρωωνν  ΚΚααββάάλλααςς--ΝΝέέσσττοοςς  ΧΧρρυυσσοούύπποολληηςς
ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς--ΠΠααννθθρραακκιικκόόςς
ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη--ΜΜέέγγααςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς
ΟΟρρφφααννίίοουυ

22οοςς  όόμμιιλλοοςς  ((1133ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς  ΦΦοούύφφαα--ΚΚεερρααυυννόόςς  ΑΑγγγγεε--
λλοοχχωωρρίίοουυ
ΠΠΟΟ  ΕΕλλαασσσσόόννααςς--ΠΠιιεερριικκόόςς
ΕΕδδεεσσσσααιικκόόςς--ΚΚοοζζάάννηη
ΕΕθθννιικκόόςς  ΝΝ..  ΚΚεερρααμμιιδδίίοουυ--ΔΔωωττιιέέααςς  ΑΑγγιιάάςς
ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΚΚρρηησσττώώννηηςς--ΟΟλλυυμμππιιαακκόόςς  ΒΒόόλλοουυ
ΑΑΕΕΠΠ  ΚΚοοζζάάννηηςς--ΑΑΟΟ  ΧΧααννιιώώττηηςς
ΣΣββοορρώώννοοςς--ΚΚαασσττοορριιάά

33οοςς  όόμμιιλλοοςς  ((1133ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΑΑΟΟ  ΥΥππάάττοουυ--ΑΑππόόλλλλωωνν  ΠΠάάρργγααςς
ΝΝααυυππαακκττιιαακκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς--ΔΔιιγγεεννήήςς
ΝΝεεοοχχωωρρίίοουυ

ΑΑΟΟ  ΤΤρρίίκκααλλαα--ΠΠααννααγγρριιννιιαακκόόςς
ΤΤηηλλυυκκρράάττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς--ΠΠΟΟ  ΦΦήήκκηηςς

44οοςς  όόμμιιλλοοςς  ((1133ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΕΕρρμμιιοοννίίδδαα--ΠΠααννηηλλεειιαακκόόςς
ΠΠααννγγυυθθεεααττιικκόόςς--ΦΦοοίίννιικκααςς  ΝΝέέααςς  ΕΕππιιδδααύύρροουυ
ΠΠααννααρργγεειιαακκόόςς--ΑΑΠΠΣΣ  ΠΠάάττρρααιι
ΠΠααννιιώώννιιοοςς--ΑΑιιοολλιικκόόςς
ΑΑΕΕ  ΜΜυυκκόόννοουυ--ΡΡόόδδοοςς
ΑΑίίααςς  ΓΓαασσττοούύννηηςς--ΑΑΟΟ  ΔΔιιααββοολλιιττσσίίοουυ

55οοςς  όόμμιιλλοοςς  ((1133ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΆΆγγιιοοςς  ΙΙεερρόόθθεεοοςς--ΘΘύύεελλλλαα  ΡΡααφφήήννααςς
ΦΦωωσσττήήρρααςς--ΆΆρρηηςς  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς

EEππιιμμέέλλεειιαα::  ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΣΣΑΑΚΚΙΙΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

3ος ΟΜΙΛΟΣ(7η αγωνιστική)

Οι Νέες Ατρομήτου για τον 3ο όμιλο της  Β΄Έθνι-
κής 7η αγωνιστική κέρδισαν τον Πήγασο
Θριασίου και παραμένουν στην κορυφή της βαθ-
μολογίας,ενώ αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα
ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας-ΑΕΚ.
Αναβολή στον αγώνα Νέες Δραπετσώνας-Νέες
Εργοτέλη,ενώ ο ΑΟ Χανιά κέρδισε άνετα εκτός
έδρας την ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου με σκορ 0-11!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στον
3ο όμιλο της Β'Εθνικής Γυναικών:

Νέες Ατρομήτου-Πήγασος Θριασίου:2-0
(Schlmezen,Γιούσια)
ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου-ΑΟ Χανιά:0-11
(4xΚασωμένου,2xΚαραντωνάκη,Λαγογιάννη,Τσι-
κουδάκη,Τζεμανάκη,Κουτσούνη).
ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας-ΑΕΚ:0-3
(Μπούτλα,Βασιλακοπούλου,Γεωργακοπούλου)
Νέες Δραπετσώνας-Νέες Εργοτέλη:Αναβολή

3ος ΟΜΙΛΟΣ(7η αγωνιστική)

1.Νέες Ατρομήτου 2018(39-1)19
2.ΑΕΚ(42-1)19
3.Πήγασος Θριασίου(15-9)15
4.ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας(15-11)7

5.ΑΟ Χανιά(16-20)7
6.Νέες Δραπετσώνας(5-21)6
7.Νέες Εργοτέλη(9-12)5
8.ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου(0-61)0
*Εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας Νέες Δραπε-
τσώνας-Νέες Εργοτέλη που θα ορισθεί σε νεότε-
ρη ημερομηνία από την Αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλήματος του Γυναικείου Ποδοσφαίρου.

Επόμενη αγωνιστική(8η)

ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου-Πήγασος Θριασίου
Νέες Ατρομήτου 2018-ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας
ΑΟ Χανιά-Νέες Δραπετσώνας
ΑΕΚ-Νέες Εργοτέλη

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012: Ήττα από τις Νέες Ατρομήτου
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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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. 7

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

"Μετακινήθηκε η τεκτονική πλάκα κατά
3 μέτρα σε μήκος 150 χιλιομέτρων"

Η εφημερίδα Corriere della Sera
συνομίλησε, το πρωί της Δευτέρας (06/02) με
τον πρόεδρο του INGV (Εθνικό Ινστιτούτο Γεω-
φυσικής και Ηφαιστειολογίας), Κάρλο Ντολιό-
νι, σχετικά με τον καταστροφικό σεισμό που
έπληξε την Τουρκία και τη Συρία.

"Αυτό που ονομάζουμε Αραβική πλάκα
μετακινήθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα για
πάνω από 3 μέτρα σε μήκος τουλάχιστον 150
χιλιομέτρων" υπογράμμισε ο γεωφυσικός, ο
οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον
κίνδυνο τσουνάμι στις ιταλικές ακτές, το οποίο
τελικά ήρθη πριν από λίγες ώρες, και που
όμως "δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επα-
ναληφθεί από κατολισθητικά φαινόμενα στην
Ανατολική Θάλασσα".

Σημειώνεται πως η Τουρκία βρίσκεται
στην τεκτονική πλάκα της Ανατολίας, η οποία
περιβάλλεται από την Αραβική πλάκα, την
Ευρασιατική πλάκα και την Αφρικανική
πλάκα.

Η κίνηση αυτών των πλακών, οι οποίες
είναι ακόμη και σήμερα ενεργές, έχει ως
αποτέλεσμα να προκαλούνται εκατοντάδες
σεισμοί κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον Ντολιόνι, αυτά τα συμβάν-
τα "μπορούν να ακολουθηθούν από εξίσου
σημαντικά, αν όχι πιο σημαντικά γεγονότα",
όπως και "συνέβη στην ίδια την Τουρκία κατά
τον σεισμό που μαστίγωσε τη χώρα το 1999".

Η κακοκαιρία δυσκολεύει τις επιχειρή-
σεις απεγκλωβισμού και διάσωσης

Τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διά-
σωσης δυσκολεύουν οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες που επικρατούν σε Τουρκία και
Συρία ενώ η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των τραυματιών παρουσιάζει έντονα προβ-
λήματα καθώς αρκετά νοσοκομεία έχουν ανά
περιοχές καταρρεύσει ή υποστεί σημαντικές
ζημιές.

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα αεροδρόμια
στις τουρκικές πόλεις Ντιγιάρμπακιρ και στη
Μαλάτια, που επλήγησαν από το φονικό
χτύπημα του Εγκέλαδου, έχουν παραλύσει
ενώ πολλοί από τους διασωθέντες στην περ-

ιοχή παραμένουν εκτεθιμένοι σε πολικές
θερμοκρασίες, χωρίς επαρκή ρουχισμό.

Αντίστοιχα και στη Συρία, ολόκληρες οικο-
γένειες Σύρων έχουν μείνει εκτεθειμένες σε
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και
ισχυρές βροχές.

Στην επαρχία Ιντλίμπ ο σεισμός κατέστρε-
ψε τις πρόχειρα κατασκευασμένες δομές
που είχαν στηθεί για τους καταυλισμούς των
εκτοπισμένων, που φιλοξενούσε Σύρους, οι
οποίοι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για
να γλιτώσουν από τον πόλεμο, όπως δήλωσε
ο Άχμεντ αλ-Σιχ, κάτοικος μιας γειτονικής
πόλης.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης στην ανα-
τολική Μεσόγειο, Ρικ Μπρέναν δήλωσε ότι ο
ΠΟΥ ενισχύει το προσωπικό του στην πόλη
Γκαζιαντέπ, της νότιας Τουρκίας, το επίκεν-
τρο του σεισμού, και εξετάζει τις επιλογές του
για την αποστολή ιατρικών ομάδων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην
περιοχή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι προσπάθειες διάσω-
σης παρεμποδίζονται και από τους μετασει-
σμούς που ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό.
"Είναι πιο δύσκολο για τις ομάδες διάσωσης
να πάνε εκεί για να απεγκλωβίσουν ανθ-
ρώπους", δήλωσε. "Κτίρια που ίσως υπέ-
στησαν κάποιες ζημιές αλλά παραμένουν
λειτουργικά, μπορεί να δεχθούν νέο πλήγμα
και μπορεί να καταρρεύσουν".

Σημειώνεται ότι κατόπιν απόφασης της
κυβέρνησης Ερνοτάν, όλα τα σχολεία της
Τουρκίας θα παραμείνουν κλειστά για μια
εβδομάδα.

Ψάχνουν αγνοούμενους μέσω Twitter

Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζονται
ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που
έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα σε
διάφορες πόλεις.

Βιβλική καταστροφή από τον ισχυρό
σεισμό σε Τουρκία και Συρία

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊ-
ντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκα-
τοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν

καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.
Την ίδια στιγμή, αγωγοί αερίου που τροφο-

δοτούν την περιοχή τέθηκαν εκτός λειτουργίας
προληπτική ή για να εξακριβωθεί το εύρος
των ζημιών που έχουν υποστεί στις επαρχίες
Χατάι, Καχρανμαρμαράς και Γκαζιάντεπ.

Ελλάδα: Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ συνδράμει
στην επιχείρηση διάσωσης

Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα
στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθ-
ειας για αντιμετώπιση των καταστροφικών
συνεπειών των ισχυρών σεισμών που
έπληξαν Τουρκία και Συρία.

Συγκεκριμένα, τις αμέσως επόμενες ώρες
αναχωρεί ομάδα 21 πυροσβεστών από την
1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και
ειδικό διασωστικό όχημα

Την ομάδα  συνοδεύει ένας Αξιωματικός-
Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με
εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια
κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε για-
τροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο
πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η αποστολή  αναχώρησε με C-130 από
το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σημειώνεται πως η EE ενεργοποίησε τον
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αμέσως
μόλις ενημερώθηκε για το φονικό σεισμό στην
Τουρκία το πρωί της Δευτέρας και έστειλε
βοήθεια. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπι-
σης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ θα συντονίσει
την ανάπτυξη κι άλλων ομάδων διάσωσης
από την Ευρώπη.

Η μεγαλύτερη καταστροφή από το 1939

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή
που έχει πλήξει τη χώρα από το 1939, όταν
σεισμός που σημειώθηκε στην ανατολική
επαρχία Ερζιντζάν είχε κοστίσει τη ζωή
περίπου σε 33.000 ανθρώπους.
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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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