
Προαστιακός Δυτικής
Αττικής:

Νέα παράταση 10
ημερών

στον διαγωνισμό

ΜΜεε  σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα
οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσεε  ττιιςς

έέκκτταακκττεεςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν
ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 
οι αιτήσεις για το νέο 

πρόγραμμα με επιχορήγηση
14.800 ευρώ

Κάλεσμα 
ανθρωπιάς και
αλληλεγγύης
από τον Δήμο

Ελευσίνας 
Αποστολή 

ανθρωπιστικής βοήθειας
στα θύματα των σεισμών

σε Τουρκία και Συρία

ΜΕΓΑΡΑ
Νεκρός ένας

μετανάστης μετά από
φωτιά στο παράπηγμα

που ζούσε

ΊΊλλιιοονν::  ΧΧοούύλλιιγγκκαανν
μμααχχααίίρρωωσσαανν
1177χχρροοννοο  σσττοο

κκεεφφάάλλιι  
Στο νοσοκομείο 

Σισμανόγλειο νοσηλεύεται 
ο έφηβος ο οποίος δέχτηκε

καταδρομική επίθεση   
στο Πάρκο Τρίτση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΑ΄́  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ  1177ΗΗ
ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ::  ΑΑκκλλώώννηηττηη  ηη

αακκααδδηημμίίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΓΈΘΝΙΚΗ:  Ο Πανελευσινιακός
σήμερα με την Χαλκίδα στις 15:00

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

Τροπολογία παράτασης προγράμματος
Ναυπήγησης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Αθ. Μπούρας : Η νέα τροπολογία δίνει τη δυνατότητα αφενός 
να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ΤΠΚ Βλαχάκος, αφετέρου να μην μείνουν

οι εργαζόμενοι χωρίς μισθό μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: 
Κλειστά και σήμερα 

8 Φεβρουαρίου 2023 οι παιδικοί
σταθμοί, και όλα τα σχολεια 

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..55

σσεελλ..  88

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
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, 

Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα,
Ζαχαρίτσα , Μάρθα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 38, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου, Κωνσταντίνα
Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Ίλιον: Χούλιγκαν μαχαίρωσαν
17χρονο στο κεφάλι 

Επίθεση από χούλιγκαν δέχθηκε ένας 17χρονος στο πάρκο Τρίτση

Ο αν άδοχος,
σύμφων α με το

τεύχος δημοπράτ-
ησης, θα αν α-

βαθμίσει τον  υφι-
στάμεν ο κλάδο
σιδηροδρομικής

γραμμής από την
έξοδο του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού

(Σ.Σ.) Άν ω Λιοσίων
ως την  είσοδο του
Σταθμού Μεγάρων
της Σιδηροδρομι-

κής Γραμμής
Υψηλής Τάσης.

Σ
τις 17 Φεβρουαρίου θα υποβληθούν προ-
σφορές στον διαγωνισμό για την κατασκευή
του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής

Αττικής, στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μέγαρα, προϋ-
πολογισμού περί τα 130 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση
του ΟΣΕ έδωσε δεκαήμερη παράταση καθώς αρχι-
κά είχε προγραμματιστεί η κατάθεση των προσφο-
ρών για αύριο.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτ-
ησης, θα αναβαθμίσει τον υφιστάμενο κλάδο σιδ-
ηροδρομικής γραμμής από την έξοδο του Σιδηρο

δρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Άνω Λιοσίων ως την
είσοδο του Σταθμού Μεγάρων της Σιδηροδρομι-
κής Γραμμής Υψηλής Τάσης.

Προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης για τον
κλάδο γραμμής μέχρι τον παλαιό σιδηροδρομικό
σταθμό των Μεγάρων για το οποίο εκκρεμεί η
έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Προβλέπονται οι
εξής στάσεις: ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυρ-
γος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργος,
Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ.
Μεγάρων.

Στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος δέχτηκε καταδρομική επίθ-
εση από χούλιγκαν στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν
ομάδα 15 ατόμων προσέγγισε τον 17χρονο και τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Ο ανήλικος απάντησε
και τότε δέχτηκε άγρια επίθεση. Οι δράστες τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι.

Το θύμα μεταφέρθηκε με τον αδερφό του στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, όπου νοσηλεύεται
εκτός κινδύνου.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας στο Ίλιον που σχηματίζει δικογραφία σε βάρος
αγνώστων για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και το νόμο περί αθλητικής βίας.

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: 
Νέα παράταση 10 ημερών στον διαγωνισμό
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Έχουμε την πικρή πείρα από
τραγωδίες και καταστροφές στην
περιοχή μας, όπου όμως η
αλληλεγγύη, η οργάνωση και η
δράση των σωματείων και
άλλων λαϊκών  φορέων αποτέλε-
σε ασπίδα προστασίας και
ουσιαστικής βοήθειας στα θύμα-
τα των καταστροφών, ότι μόνο ο
λαός σώζει  τον λαό. Κανείς
μόνος! 

Συγκεντρώνουμε άμεσα υλικά
πρώτης ανάγκης για τα θύματα
του σεισμού στην Τουρκία και
Συρία. Συγκεκριμένα:

Κουβέρτες
Γάλα σε σκόνη
Πάνες ενηλίκων/μωρών, Σερ-

βιέτες
Απορρυπαντικά ρούχων
Ορούς
Γάζες
Χανζαπλαστ
Είδη ατομικής υγιεινής

Σημεία συγκέν τρωσης :
Τετάρτη 8/2 9:00 - 12:00 στο

Σωματείο Συν ταξιούχων  ΙΚΑ,
Αισχύλου 10 Ελευσίν α

Πέμπτη 9/2 13:00 - 15:00

στα γραφεία της Έν ωσης
Επαγγελματιών  Βιοτεχν ών  &
Εμπόρων  Ελευσίν ας - Μάν -
δρας, Ιάκχου 4 Ελευσίν α

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων & Εμποροϋπαλλήλων Δυτι-
κής Αττικής, Σωματείο Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ, Ένωση ΕΒΕ
Ελευσίνας - Μάνδρας, Σύλλο-
γος Γυναικών Ελευσίνας, Σωμα-
τείο Εργαζομένων ΟΤΑ
Θριασίου, Επιτροπή Ειρήνης
Ελευσίνας

Τροπολογία παράτασης προγράμματος Ναυπήγησης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Αθ. Μπούρας : Η νέα τροπολογία δίνει τη δυνατότητα αφενός να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ΤΠΚ Βλαχάκος, 
αφετέρου να μην μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς μισθό μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης. 

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, προεδρεύοντας στην Ολομέλεια

της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του
προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, εξορθο-
λογισμός της νομοθεσίας των ενόπλων δυνά-
μεων, οργάνωση της εθνοφυλακής και άλλες
διατάξεις» έκανε αναφορά στο άρθρο 1 (επι-
συνάπτεται) της με αρ. πρωτ. 1572-
10/03.2.2023 τροπολογίας, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για τη νομοθετική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οποία διατίθεται το ποσό εννέα
εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (9.700.000)
ευρώ, από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την παράταση
για ένα εξάμηνο, ήτοι από 01.01.23 έως
30.06.23, για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του
Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημά-
των (ΤΠΚ- Υποπλοίαρχος Βλαχάκος) στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας και την αμοιβή των εργαζομέ-
νων. 

Τροχαίο στην Αθηνών
 Κορίνθου: Αυτοκίνητο 

ανετράπη και τραυμάτισε 
τέσσερα άτομα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε προχθες στο
59ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθη-
νών-Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας,

στο ρεύμα προς Αθήνα.
Οδηγός ΙΧ για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο

και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και
ανετράπη στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα
να τραυματιστούν τέσσερα άτομα ανάμεσά τους
και ένα ανήλικο παιδί.

Στο σημείο έφτασαν δυο οχήματα της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας με 5 στελέχη για να απεγ-
κλωβίσουν τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες , όλοι μεταφέρθη-
καν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Κορίνθου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οργανώνουμε τώρα την Αλληλεγγύη - Συγκέντρωση υλικής

βοήθειας για τους σεισμοπαθείς Τουρκίας - Συρίας



Μ
ακραίν ει ο κατάλογος
των  δήμων  που
ζητούν  κούρεμα των

αν τικειμεν ικών  τιμών  καθώς
ήδη 125 από όλη τη χ ώρα
έχ ουν  αποστείλει σχ ετικό
αίτημα στο Υπουργείο Οικον ο-
μικών .

H σχ ετική προθεσμία που
έχ ει δοθεί λήγει σήμερα αλλά οι
δήμοι πιέζουν  ν α δοθεί παρά-
ταση λόγω του αυξημέν ου
εν διαφέρον τος. Με βάση τα
στοιχ εία που θα υποβληθούν
το υπουργείο Οικον ομικών  θα
προχ ωρήσει σε επαν απροσ-
διορισμό των  αν τικειμεν ικών
αξιών  εφόσον  διαπιστώσει
βάσιμα ότι οι αν τικειμεν ικές
αξίες είν αι υπερβολικές.

Οι δήμοι εκμεταλλεύτηκαν
την  έκτακτη διαδικασία επα-
ν ακαθορισμού των  αν τικειμε-

ν ικών  τιμών  του ΥΠΟΙΚ για
ν α  αν ακαλέσει τις υπέρμετρα
μεγάλες αυξήσεις των  αν τικει-
μεν ικών  τιμών  που
θεσπίστηκαν  το 2022. Οι 125
δήμοι θεωρούν  υψηλότερες τις
αν τικειμεν ικές από τις πραγ-
ματικές, με αποτέλεσμα ν α
προκύπτουν  άδικες επιβα-
ρύν σεις στον  ΕΝΦΙΑ και άλλο-
υς 18 φόρους που επιβάλλον -
ται στα ακίν ητα.

Οι όποιες αλλαγές στις αν τι-
κειμεν ικές τιμές αποφασι-
στούν  δεν  θα έχ ουν  αν αδρο-
μική ισχ ύ και θα εφαρμοστούν
όταν  ολοκληρωθεί η  επαν άλ-
ηψη της διαδικασίας προσδιορ-
ισμού των  αν τικειμεν ικών
αξιών . Το πλέον  πιθαν ό
σεν άριο προβλέπει οι αλλαγές
ν α επηρεάσουν  τον  ΕΝΦΙΑ
και τους φόρους ακιν ήτων  του
2024 εκτός εάν  υπάρξει

κάποια απόφαση του υπουρ-
γείου Οικον ομικών  που θα
αν ατρέπει το υφιστάμεν ο καθ-
εστώς.

Ο Δήμος Αθην αίων  πρώτος
Σημειών εται ότι την  αρχ ή

έκαν ε ο Δήμος Αθην αίων  που
ζητά  μείωση των  ν έων  αν τι-
κειμεν ικών  κατά 50% ουσια-
στικά σε 30 περιοχ ές από το
1ο, το 2ο, το 3ο και το 6ο
Δημοτικό Διαμέρισμα.

Στο σημείωμα του προς το
Υπουργείο Οικον ομικών  αν α-
φέρει ότι σε όσες περιοχ ές του
Δήμου οι αν τικειμεν ικές αξίες
αυξήθηκαν  πάν ω από 55%
την  1η-1-2022 σε σύγκριση με
την  31η-12-2021 θα πρέπει
ν α επαν απροσδιοριστούν  σε
επίπεδα χ αμηλότερα από αυτά
που καθορίστηκαν  την  1η-1-
2022, ώστε οι αυξήσεις τους
σε σύγκριση με την  31η-12-

2021 ν α φθάν ουν  το πολύ
μέχ ρι το 55%.

Σειρά πήρε η επαρχία
Στην  ακριτική Κομοτην ή, το

Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης
προτείν ει μείωση αν τικειμε-
ν ικών  κατά 20%,κάτι που
σημαίν ει μείωση από 100 ευρώ
στους οικισμούς με τις χ αμηλό-
τερες αξίες μέχ ρι 200 ευρώ σε
αυτούς με τις υψηλότερες.

Στην  Ιθάκη,που οι αν τικει-
μεν ικές αυξήθηκαν  250% το
δημοτικό συμβούλιο αποφάσι-
σε ν α προτείν ει:

Αν ωγή 650,00 ευρώ. (παρα-
μέν ει όπως ισχ ύει σήμερα)

Εξωγή 700,00 ευρώ. (παρα-
μέν ει όπως ισχ ύει σήμερα)

Ιθάκη (Βαθύ) 1.200,00 ευρώ
από 2.100,00 ευρώ που ισχ ύει
σήμερα.

Κιόν ι 900,00 ευρώ από
1.250,00 ευρώ που ισχ ύει
σήμερα.

Άγιος Ιωάν ν ης Λεύκης
900,00 ευρώ από 1.200,00
που ισχ ύει σήμερα)

Λεύκη 800,00 ευρώ από
1.220,00ευρώ που ισχ ύει
σήμερα.

Περαχ ώρι 850,00 ευρώ
(παραμέν ει όπως ισχ ύει
σήμερα)

Πλατρειθιάς 850,00 ευρώ
(παραμέν ει όπως ισχ ύει
σήμερα)

Πλατειθιάς/Φρίκες 850,00
ευρώ από 1.100,00 ευρώ που
ισχ ύει σήμερα.

Σταυρός 850,00 ευρώ από
950,00 ευρώ που ισχ ύει
σήμερα.

Η πρόταση του Δήμου Αγρ-
ιν ίου προς το ΥΠΟΙΚ είν αι

ν α υπάρξει οριζόν τια μείωση
κατά 30% των  αν τικειμεν ικών
αξιών  των  ακιν ήτων  στις
εν ν έα δημοτικές εν ότητες που
αποτέλεσαν  με το Αγρίν ιο το
ν έο  «καλλικρατικό» Δήμο Αγρ-
ιν ίου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου
Κρήτης, μετά τη συγκέν τρωση
πολλαπλών  αιτημάτων  για
μείωση των  αν τικειμεν ικών
αξιών , προσέλαβε ορκωτό
εκτιμητή ο οποίος επεξεργά-
στηκε την  πρόταση που απε-
στάλη στο Υπουργείο Οικον ο-
μικών . Ακόμα, τη μείωση κατά
20% των  τιμών  στις υφιστάμε-
ν ες τιμές των  αν τικειμεν ικών
αξιών  ζητάει το Δημοτικό
Συμβούλιο Κισσάμου από το
Υπουργείο Οικον ομικών .

O δήμος Πατρέων  ζητά
«κούρεμα» 30% στις αν τικειμε-
ν ικές τιμές εν ώ την   οριζόν τια
μείωση κατά 20% των  τιμών
ζών ης των  αν τικειμεν ικών
αξιών   εν ώ μειώσεις για την
πόλη του Πύργου και τις τοπι-
κές κοιν ότητες, με κάποιες
επιπλέον  εξαιρέσεις για
μεγαλύτερες μειώσεις σε συγκε-
κριμέν ες περιοχ ές, αποφάσι-
σε ομόφων α το δημοτικό
συμβούλιο Πύργου.

Τη  μείωση των  αν τικειμε-
ν ικών  αξιών  των  ακιν ήτων  σε
όλους τους οικισμούς κατά
50%, πλην  της πόλης και της
ΒΙ.ΠΕ Σταυροχ ωρίου, πρότει-
ν ε στο Υπουργείο Οικον ο-
μικών  ο Δήμος Κιλκίς προκει-
μέν ου ν α διαμορφωθεί μια
δίκαιη όσο και ορθολογική ρύθ-
μιση για τη διαχ είριση της
ακίν ητης περιουσίας .
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκέέςς  ττιιμμέέςς::
«Κίνημα» από 125 Δήμους που ζητούν κούρεμα
- Λήγει η προθεσμία του ΥΠΟΙΚ

Οι όποιες αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές αποφασιστούν δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμοστούν
όταν ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών
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Ίλιον: Θεματικές εκδηλώσεις
υποστήριξης σε Γονείς και

Εφήβους στον Δήμο

Στο Ίλιον, σειρά εκδηλώσεων υποστήριξ-
ης σε γονείς και εφήβους, προκειμένου να
λάβουν έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγ-
ηση από εξειδικευμένους επιστήμονες,
διοργανώνει το Δίκτυο Κοινωνικής Καινο-
τομίας του Δήμου.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο
στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, στο Πολυδύνα-
μο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»
(Πωγωνίου & Ηροδότου, Ίλιον) και για τον
μήνα Φεβρουάριο είναι οι παρακάτω:

07.02.2023 και ώρα 17:30
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός:

Ατομική ή Οικογενειακή Υπόθεση»

09.02.2023 και ώρα 16:30

«Τα προβλήματα της Ανάπτυξης του
Εφήβου»

13.02.2023 και ώρα 17:30
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός:

Τρόποι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Απασχολ-
ησιμότητας για εφήβους και ενήλικες»

17.02.2023 και ώρα 16:30
«Ψυχολογικές Δυσκολίες Εφήβων»

23.02.2023 και 16:30
«Σχέσεις Γονέα & Παιδιού: Ένας Μονα-

δικός Δεσμός»

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του
Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσ-
σεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επέν-
δυση της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.socialinnovationilion.gr/

Μάχη νυχθημερόν δίνουν τα εκχιονιστικά 
μηχανήματα του Δήμου Φυλής

ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ
ΝΝεεκκρρόόςς  έέννααςς  μμεεττααννάάσσττηηςς  μμεεττάά  ααππόό  
φφωωττιιάά  σσττοο  ππααρράάππηηγγμμαα  πποουυ  ζζοούύσσεε

Στον χώρο που παλιά ήταν εκκολαπτήριο και πτηνοτροφική μονάδα,
είχαν βρει καταφύγιο μετανάστες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 

οι περισσότεροι πρόλαβαν να βγουν έξω την ώρα της φωτιάς, εκτός
από έναν άντρα που εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε χ θες σε πτην οτροφείο στη θέση Αρμακάδες στα Μέγαρα.  Οι
πρώτες πληροφορίες κάν ουν  λόγο για φωτιά η οποία προεκλήθη από αυτοσχ έδιο
θερμαν τικό μέσο. Δυν άμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων  έσπευσαν
αμέσως στο παλιό πτην οτροφείο, οπου διέμεν αν  εργάτες πακισταν ικής καταγω-
γής  οι οποίοι εργάζον ταν  σε αγροτικές δουλειές στις γύρω περιοχ ές.

Δυστυχ ώς έν ας άν δρας έχ ασε τη ζωή του αφού η Πυροσβεστική τον  εν τόπι-
σε  απαν θρακωμέν ο.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις παλαιού πτην οτροφείου στις
οποίες είχ ε βρει στέγη μεγάλος αριθμός αλλοδαπών  εργατών . Τα αίτια της φωτιάς
διερευν ών ται από την  Πυροσβεστική.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Κλειστά την Τετάρτη 8
Φεβρουαρίου 2023 παιδικοί σταθμοί,

νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
ωδείο και κολυμβητήριο 

Με απόφαση του
Περιφερειάρχ η Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη,
που ελήφθη μετά από
έκτακτη σύσκεψη με
τους Δημάρχ ους της
Αττικής, κλειστά θα
είν αι και σήμερα,
Τετάρτη 8 Φεβρουα-
ρίου 2023, όλα τα
δημόσια και ιδιωτικά
σχ ολεία Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ,
λόγω των  δύσκολων
καιρικών  συν θη-

κών .Κλειστοί θα είν αι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφον ηπιακοί Σταθμοί του Δήμου
Φυλής, μετά από Απόφαση του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού. 

Η πρόγν ωση της ΕΜΥ για χ ιόν ια στην  Αττική την  Τετάρτη 8/2

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίν δυν ων  φαιν ομέν ων  που είχ ε
εκδώσει και δείχ ν ει ν έο γύρο χ ιον οπτώσεων  και την  Τετάρτη.
Από τις χ ιον οπτώσεις δεν  γλιτών ει η Αττική, όπου θα χ ιον ίσει  σήμερα το απόγε-
υμα..Τα χ ιόν ια θα έρχ ον ται κατά κύματα, με τον  χ ιον ιά ν α μην  έχ ει, ωστόσο,
σχ έση με τις εικόν ες που είδαμε τη Δευτέρα στην  πρωτεύουσα.

Ασταμάτητα για
τέταρτη μέρα εργά-
ζον ται τα εκχ ιον ι-
στικά μηχ αν ήματα
του Δήμου Φυλής
προκειμέν ου ν α
κρατήσουν  τους
δρόμους
αν οιχ τούς. 
Η μάχ η με τον
χ ιον ιά είν αι
σκληρή, ιδιαίτερα
στην  Κοιν ότητα
Φυλής, στη Δυτική
Πάρν ηθα,  στο
Παν όραμα Άν ω Λιοσίων   αλλά και στη Ζωφριά. 
Η Πολιτική Προστασία και οι συν εργάτες του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού
με επικεφαλής τον  ίδιο,  παραμέν ουν  σε επιφυλακή επί 24ωρου βάσης έως ότου
λήξει η κακοκαιρία. 
Απευθύν εται έκκληση για περιορισμό των  μετακιν ήσεων  και στους οδηγούς ν α
μην  παρκάρουν  στη λεωφόρο Φυλής και στους κεν τρικούς δρόμους, προκειμέν ου
τα συν εργεία ν α συν εχ ίσουν  απρόσκοπτα το έργο του αποχ ιον ισμού. 
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογ-
νις» διοργανώνει και σας προσκαλεί σε ημερίδα
με θέμα «Επιστημονικές μελέτες για τα Μέγαρα
και τη Νέα Πέραμο:  Ένας ανοιχτός διάλογος για
το παρελθόν,  το
παρόν και το μέλλον
της πόλης».

Η ημερίδα πραγμα-
τοποιείται την Κυρια-
κή 12 Φεβρουαρίου
2023, από τις 11.00
π.μ., στον χώρο του
Πολιτιστικού Συλλό-
γου Μεγάρων, στην
κεντρική πλατεία
Μεγάρων.

Έπειτα από
ανοιχτή πρόσκληση νέων επιστημόνων, πρόκει-
ται να παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες,
που αφορούν την περιοχή μας και έχουν εκπον-
ηθεί στο πλαίσιο σπουδών ή συνεδρίων (άρα
έχουν και τα ακαδημαϊκά εχέγγυα), με σκοπό να
γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά και να διε-
ξαχθεί γόνιμος διάλογος. 

Επιπλέον, αναμένεται να παρουσιαστούν σε
επόμενες εκδηλώσεις και άλλες έρευνες και να
συνεχιστεί μια ανοιχτή συζήτηση σε επιστημονι-
κή βάση για το μέλλον της περιοχής μας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
10.30 π.μ. – 11.00 π.μ.: Προσέλευση
11.00 – 11.10 π.μ.: Καλωσόρισμα εκ μέρους

του Συλλόγου
11:10 – 11: 30 π.μ.: «Τα Μέγαρα από την

προϊστορία έως το 46 π.Χ και τα μνημεία των
Μεγάρων όπως τα περιγράφει ο περιηγητής
Παυσανίας» – Βασιλική Προίσκου Κουρσο-
πούλου

11:30-11:50 π.μ.: “Μουσείο της πόλης των
Μεγάρων”, Πτυχιακή εργασία στη Σχολή Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ – Γεωργία Σάλτα

11:50 π.μ.-12:10 μ.μ.: «Τυφλό σημείο σε
τυφλό σημείο»- Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Εσω-
τερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδια-
σμού Αντικειμένων, Σχολή Γραφικών Τεχνών &
Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΑΤΕΙ Αθήνας Δομπρο-
γιάννη Ελένη

12:10-12:30 μ.μ.: “Πρότυπη Σχολή Ελαιο-
κομίας με ελαιοτριβείο στα Μέγαρα”, Πτυχιακή
στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ- Κατερίνα Π.
Μουστάκα

12:30-12:50 μ.μ.: «Οι καταστροφικές
πλημμύρες στη Δυτική Αττική το 2017: Μια λαο-
γραφική προσέγγιση» – Σε εξέλιξη διδακτορική
διατριβή στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών – Κατερίνα Σχοινά

12:50- 1:10 μ.μ.: “Ψηλαφώντας” το βίωμα της

προσφυγικής μνήμης: Τα παιδιά καταγράφουν
την προφορική ιστορία του τόπου τους» –
Κωνσταντίνα Τσολιάκου, Αθηνά Μέγα, Γιάννης
Μωραΐτης

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Συνεχίζοντας το πρόγραμμα των ανοιχτών

δράσεων του συλλόγου, στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων διοργανώνονται τα παρακά-
τω: 

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
Κάθε Σάββατο - Ώρα συνάντησης:  18:30 -

19:30. 
«Ο Μικρός Πρίγκιπας» ανεβαίνει στον «Θέογ-

νι» και για αυτό καλούνται παιδιά 13 - 18 ετών
στην νέα ομάδα. Εμψυχώτρια-σκηνοθέτρια της
ομάδας: Σοφία Κάρκα

ΣΙΝΕ-ΘΕΟΓΝΙΣ
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
Προβολή της δραματικής ταινίας «Ημερολόγια

μοτοσικλέτας»Ώρα: 8.30 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου - Ώρα: 7.30 μ.μ.
“Rebetiko” Jam Night
Μαζί μας ο Μπάμπης Χατζόπουλος στο μπου-

ζούκι και η παρέα του, που περιμένουν κι άλλες
παρέες και τον καθένα από εσάς με το μουσικό
του όργανο, σε μια βραδιά με ρεμπέτικα, λαϊκά
και παραδοσιακά μουσικά κομμάτια.

ΘΕΑΤΡΟ
Κάθε Πέμπτη - Ώρα 8.00 μ.μ.
Η θεατρική ομάδα ενηλίκων, με σκηνοθέτη τον

Κωνσταντίνο Κάρκα, ξεκινά στα πρώτα της
βήματα και είναι ανοιχτή σε νέα μέλη.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΙΝΕ-ΘΕΟΓΝΙΣ
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου- Ώρα: 6.00 μ.μ.
Προβολή της παιδικής περιπέτειας «Οι Υπερ-

Έξι».

Ημερίδα στον «Θέογνι» την Κυριακή 12/2 
«Επιστημονικές μελέτες για τα Μέγαρα και τη«Επιστημονικές μελέτες για τα Μέγαρα και τη
Νέα Πέραμο: Ένας ανοιχτός διάλογος για τοΝέα Πέραμο: Ένας ανοιχτός διάλογος για το

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης»παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης»

Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ ΓΓ ΔΟΠΙΦ, ΚΕΘΙ και
ΔΣΘ για νομική βοήθεια σε

γυναίκες θύματα βίας
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Δικ-
ηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), για την
παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας
(legal aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας υπε-
γράφη στις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Σε συνάντηση που ακολούθησε παρέστησαν η
Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ, Καλυψώ Γούλα, ο
προέδρος του ΔΣΘ Δημήτρης Φινοκαλιώτης, μέλη
του Δ.Σ. του ΔΣΘ, η προέδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Σοφία Μαντζακίδου, ο πρόεδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, Πέτρος Αλικάκος. Χαιρετισμό απηύθυναν η
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, Μαρία Συρεγγέλα και η πρόεδρος του ΚΕΘΙ,
Μαρίνα Στέφου.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της παρ-
εχόμενης υπηρεσίας για τις γυναίκες θύματα έμφυ-
λης βίας (π.χ. ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής
παρενόχλησης, βιασμού, παράνομης διακίνησης
και εμπορίας γυναικών) που έχουν προσφύγει στα
συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ
από όπου και γίνεται η παραπομπή στο Δικηγορικό
Σύλλογο.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συντά-
ξει Κατάλογο Δικηγόρων Υπηρεσίας, που αναλαμ-
βάνουν την παροχή νομικής βοήθειας σε γυναίκες
θύματα έμφυλης βίας.

H Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Μαρία Συρεγγέλα, ευχαρίστησε όλους τους
φορείς που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας και τόνισε ότι «οι νομικές υπηρεσίες προσφ-
έρονται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες που απε-
υθύνονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου
μας, ανεξαρτήτως οικονομικού εισοδήματος, προ-
κειμένου να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά
τους και να μπορέσουν να ξεφύγουν από το κακο-
ποιητικό περιβάλλον. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλα

τα θύματα βίας και τα στηρίζουμε ουσιαστικά. Καμία
γυναίκα δεν είναι μόνη της στον αγώνα κατά της
βίας».

Η Γενική Γραμματέας, Καλυψώ Γούλα, δήλωσε:
«Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι μαζί με
συναδέλφους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης, και
τους εκπροσώπους των Διοικήσεων του Εφετείου και
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να μιλήσουμε
για τη συνεργασία της ΓΓΔΟΠΙΦ, του ΚΕΘΙ και του
ΔΣΘ για την νομική υποστήριξη γυναικών θυμάτων
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι πολύ σημαντική η παροχή της δυνατότητας
δικαστικής εκπροσώπησης σε αυτές τις γυναίκες,
θύματα έμφυλης βίας, άνευ οικονομικών κριτηρίων,

που επιτυγχάνεται με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Γνωρίζουμε πόσο αναγκαία είναι η εξασφάλιση
εκπροσώπησης τόσο στα αστικά όσο και στα ποινι-
κά Δικαστήρια σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας,
και με την υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου και την
άμεση ενεργοποίησή του, θα καταστεί εφικτή η υπο-
στήριξη των γυναικών και του δικτύου δομών της
Θεσσαλονίκης. Καλώ τους δικηγόρους Θεσσα-
λονίκης να ανταποκριθούν άμεσα για να καταρτισθ-
εί ο σχετικός κατάλογος».

Ο πρόεδρος του ΔΣΘ, Δημήτρης Φινοκαλιώτης,
δήλωσε: «Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την
παροχή νομικών υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας σε
γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του "Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Δικ-
ηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποτελεί ουσια-
στική συμβολή της πολιτείας στην ενίσχυση των
γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας, ως προαπαι-
τούμενο της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας,
καθώς και έμπρακτη απόδειξη του θεσμικού ρόλου
που διαδραματίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος στην Κοι-
νωνία».
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Αλληλεγγύη στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας
Η ΕΕΔΥΕ στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία συλλογής υλικής βοήθειας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

Η Ελληνική Επιτρο-
πή για τη Διεθνή
Ύφεση και  Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την
αμέριστη αλληλεγγύη
και συμπαράστασή της
στους λαούς της
Τουρκίας και  της
Συρίας που δοκιμά-
ζονται από τους κατα-
στροφικούς σεισμούς
με τραγικό απολογι-
σμό χιλιάδες νεκρούς
κι  εγκλωβισμένους.
Εκφράζουμε τα
συλλυπητήρια και την
αλληλεγγύη μας στην Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας και στο Συρ-
ιακό Συμβούλιο Ειρήνης.

Φυσικές καταστροφές όπως
οι  διαδοχικοί  σεισμοί  που
συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες
στις γειτονικές χώρες αναδεικ-
νύουν με τον πιο εμφατικό
τρόπο ότι μοναδική ασπίδα για
τους λαούς αποτελεί η οργάνω-
ση της κοινής πάλης ενάντια
στο σύστημα της εκμετάλλευσης

που λογαριάζει ως κόστος την
ανθρώπινη ζωή μη λαμβάνον-
τας τα αναγκαία μέτρα αντισει-
σμικής θωράκισης αφήνοντάς
τους ανοχύρωτους.

Είναι ανάγκη να δυναμώσει
και να εκφραστεί άμεσα κι έμπρ-
ακτα η διεθνιστική αλληλεγγύη
του ελληνικού λαού. 

Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του
αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλι-
στικού κινήματος στηρίζουμε 

και συμμετέχουμε στην πρω-
τοβουλία συλλογής υλικής
βοήθειας για τους πληγέντες
που οργανώνει το ΠΑΜΕ.

Τα υλικά που συγκεν -
τρών ον ται είν αι τα εξής: Κου-
βέρτες, γάλα σε σκόν η,
πάν ες εν ηλίκων /μωρών ,
σερβιέτες, απορρυπαν τικά
ρούχων , οροί, γάζες, χαν -
ζαπλάστ, είδη ατομικής υγιει-
ν ής.

Από το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, η Πολιτική
Προστασία του Δήμου Ασπροπύργου βρισκόταν  σε
διαρκή ετοιμότητα για την  αν τιμετώπιση των  έκτακ-
των  καιρικών  φαιν ομέν ων , που αν ακοίν ωσε το
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Το προσωπικό της Καθαριότητας, με τα απαραίτητα
μηχ αν ήματα,   η ομάδα της Πολιτικής Προστασίας και
η Δημοτική Αστυν ομία  βρίσκον ται επί 24ώρου
βάσεως, σε καίρια σημεία, ώστε ν α αν τιμετωπιστεί
κάθε δυσκολία στην  μετακίν ηση των  κατοίκων  αλλά
και στην  ασφαλή λειτουργία της πόλης.

Τόσο ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, όσο και οι αρμόδιοι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ.
Μιχ αήλ Ψωμιάδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος αλλά
και ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός
βρίσκον ται σε διαρκή επικοιν ων ία και διατήρησαν
όλο το οδικό δίκτυο αν οιχ τό και παράλληλα ικαν ο-
ποίησαν  όλες τις αν άγκες μεταφοράς των  αιμοκαθαι-
ρούμεν ων  συμπολιτών  μας αλλά και εκείν ων  που
είχ αν  αν άγκη ιατρικής φρον τίδας στις δημόσιες δομές
ν οσηλείας.

Επίσης, με τη συνδρομή και του Βοήθεια στο
Σπίτι διανεμήθηκε το συσσίτιο σε ωφελούμενους,
καθώς και τα απαραίτητα φάρμακα.

Τη Δευτέρα και την  Τρίτη, έπειτα από σύσκεψη του
Περιφερειάρχ η Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη με τους
66 Δημάρχ ους της Αττικής αποφασίστηκε η διακοπή
λειτουργίας όλων  των  Σχ ολικών  Μον άδων , Παιδικών  

και Βρεφικών  Σταθμών  για την  ασφάλεια των  μαθη-
τών  και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παραμέν ο-
υμε σε διαρκή επικοιν ων ία με την  Περιφέρεια για τη
λήψη αποφάσεων  και για τις επόμεν ες ημέρες αν άλο-
γα με την  έν ταση των  καιρικών  φαιν ομέν ων .

Παράλληλα, ο Δήμος Ασπροπύργου όλο αυτό το
χ ρον ικό διάστημα παρέχ ει θερμαιν όμεν ες αίθουσες
για τους κατοίκους που μπορεί ν α αν τιμετωπίζουν  

δυσκολίες, στο Πν ευματικό Κέν τρο αλλά και στο Α,
Β και Γ ΚΑΠΗ της πόλης. 

Συν εχ ίζουμε ν α είμαστε σε αγαστή συν εργασία με
την  Αν τιπεριφέρεια και τον  αρμόδιο Αν τιπεριφερει-
άρχ η, κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο μέχ ρι τη λήξη της
κακοκαιρίας. Οι πολίτες για την  έγκαιρη και έγκυρη
εν ημέρωσή τους μπορούν  ν α επισκέπτον ται  τον
επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου .

Με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής το
ΕΚΑΒ προμηθεύεται
52 ασθενοφόρα

Υπογραφή της σχετικής σύμβασης
σήμερα 8 Φεβρουαρίου και ώρα 14.30

στο Αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής το ΕΚΑΒ θα προμηθευθεί 52 ασθενο-
φόρα. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί
αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα
14.30, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη και του Προέδρου του
ΕΚΑΒ Ν. Παπαευσταθίου. 

Η προμήθεια των ασθενοφόρων, τα οποία
σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση θα παρ-
αδοθούν στο ΕΚΑΒ μέσα στους επόμενους
6 μήνες, θα γίνει με πόρους του ΠΕΠ Αττι-
κή 2014-2020, περίπου 3.5 εκ. ευρώ. 

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματο-
ποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, στο τέρμα της οδού
Υγείας, πίσω από το Νοσοκομείο «Γεν-
νηματάς».

ΜΜεε  σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
ααννττιιμμεεττώώππιισσεε  ττιιςς  έέκκτταακκττεεςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν

ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα
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Τ
ις τελευταίες ώρες, οι πολίτες της γειτονικής μας Τουρκίας αλλά και
της Συρίας, δοκιμάζονται από τις θλιβερές συνέπειες των καταστροφ-
ικών σεισμών.

Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανούς μεγέθους ανθρώπινη τραγωδία,
όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες συνάνθρωποί μας και δεκάδες
χιλιάδες ακόμη έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στο δρόμο, αποτελεί υποχρέωση
όλων μας να συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε άμεσο χρόνο,
παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. 

Ο Δήμος Ελευσίνας και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ανταποκρ-
ινόμενοι στο κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καλούν όλους
τους πολίτες της Ελευσίνας & της Μαγούλας για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης στον δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας και της Συρίας.

Τα είδη άμεσης ανάγκης είναι κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές και ιατροφα-
ρμακευτικό υλικό και η συγκέντρωσή τους θα γίνει από αύριο, Τετάρτη έως
και την Παρασκευή, με σκοπό να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό.

Χώροι συγκέντρωσης ειδών: Δημαρχείο Ελευσίνας & Δημαρχείο
Μαγούλας (08.00 π.μ. -15.00μ.μ.)

Π
ρόσβαση σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες
υγείας έχουν από σήμερα οι χρήστες
του gov.gr και της εφαρμογής

MyHealth, καθώς από την Τρίτη ξεκίνησε η
ψηφιακή έκδοση ιατρικών εξετάσεων και
βεβαιώσεων νοσηλείας.

«Με τον τρόπο αυτόν η χώρα και οι πολίτες
αποκτούν για πρώτη φορά ψηφιακό φάκελο και
ιστορικό ασθενούς, μειώνοντας δραστικά τη
γραφειοκρατία, τις περιττές επισκέψεις και τα
ογκώδη έγχαρτα νοσοκομειακά αρχεία» επι-
σημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι νέες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον
υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπο-
υργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρ-
ουσία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρ-
τσου.

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν πλέον να
εκδίδουν ψηφιακά τις ιατρικές εξετάσεις και τις
βεβαιώσεις νοσηλείας που έχουν εκδοθεί για
τον ΑΜΚΑ τους. Τα ψηφιακά αντίγραφα περι-
έχουν όλες τις πληροφορίες των αντίστοιχων
έγχαρτων εγγράφων (αριθμό και ημερομηνία
έκδοσης, γιατρός που συνέταξε το έγγραφο,
αριθμός παραγγελίας/παραστατικού, καθώς
και όλο το περιεχόμενό τους) και έχουν την ίδια
ισχύ.

Μέσω των δύο νέων υπηρεσιών, αυτή τη
στιγμή εκδίδονται ψηφιακά:

οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή επίσκεψης σε
εξωτερικά ιατρεία από 55 μονάδες υγείας σε
όλη την επικράτεια και

τα αποτελέσματα εξετάσεων από 59 μονά-
δες υγείας σε όλη την επικράτεια. Η δυνατότητα
αφορά σε 431 τύπους εξετάσεων (αιματολογι-
κές, μικροβιολογικές, ανοσολογικές, κ.ά.), που
αντιπροσωπεύουν το 90% του ημερήσιου όγκου
όλων των εξετάσεων, πλην των απεικονι-
στικών.

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες
και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε
προσώπου. Αυτή τη στιγμή το ιστορικό εκτείνε-
ται σε εξετάσεις και νοσηλείες που έχουν
πραγματοποιηθεί στις ανωτέρω μονάδες
υγείας από 1ης Σεπτεμβρίου 2022 και εντεύθ-
εν. Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να
προστεθούν δεδομένα από όλες τις δημόσιες
και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας, καθώς
και προγενέστερο ιστορικό.

Με τον τρόπο αυτόν, το MyHealth app κάνει
ένα ακόμα βήμα προς τη μετεξέλιξή του στον
πλήρη ψηφιακό φάκελο ασθενούς, καθώς,
εκτός από τις νέες υπηρεσίες, η εφαρμογή ήδη
παρέχει πρόσβαση σε: ιατρικές συνταγές,
παραπεμπτικά, βεβαιώσεις και ραντεβού
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Προσεχώς στην
εφαρμογή θα προστεθούν τα αποτελέσματα
απεικονιστικών εξετάσεων και η δυνατότητα
προβολής του ιατρικού ιστορικού από τον προ-

σωπικό ιατρό και εκάστοτε
θεράποντα ιατρό με τη
συγκατάθεση του ασθενούς.

Η ψηφιακή προβολή και
έκδοση των ιατρικών εξετά-
σεων και των βεβαιώσεων
νοσηλείας γίνεται από τις
αντίστοιχες καρτέλες της
εφαρμογής MyHealth. Η
εφαρμογή είναι ιδιαίτερα
απλή και διατίθεται ήδη για
κινητά με λογισμικό iOS και
Android. Μοναδική προϋπόθ-
εση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη
συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr). Αντίστοιχα, ο
πολίτης μπορεί να εκδώσει τα παραπάνω
έγγραφα και μέσω του gov.gr, στην ενότητα
«Υγεία και πρόνοια» και στην υποενότητα
«Φάκελος υγείας» ή απευθείας στο
myhealth.gov.gr.

Για την ασφαλή πρόσβαση στις νέες υπηρ-
εσίες τόσο μέσω του MyHealth app όσο και
μέσω του gov.gr, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνε-
ται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο
Taxisnet και κατόπιν με την καταχώριση κωδι-
κού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο
οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλε-
φώνου που ο πολίτης έχει επιβεβαιώσει στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ –
notify.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι το MyHealth τέθηκε σε λει-

τουργία τον Αύγουστο του 2021. Υλοποιήθηκε
από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για
τη δημιουργία του MyHealth η ΗΔΙΚΑ κέρδισε
από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Και-
νοτομίας και Τεχνολογίας WITSA το 1ο βραβείο
στην κατηγορία «Καινοτόμες Λύσεις για την
Υγεία» (Innovative Health Solutions) για τον
Δημόσιο Τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η υφυπουργός
Υγείας Ζωή Ράπτη, ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, ο γενικός
γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης
Κωτσιόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκ-
λέους και η διευθύνουσα σύμβουλος της Ηλεκ-
τρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Νίκη Τσούμα.

Κάλεσμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από
τον Δήμο Ελευσίνας 

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία

MyHealth: Ήρθαν ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος και το ιστορικό ασθενούς
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δύο νέα e-πιστοποιητικά

Ελευσίνα – Μαγούλα: Κλειστά όλα τα σχολεία
Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και σήμερα

Τετάρτη 8/2

Κλειστά θα παραμείν ου και σήμερα  Τετάρτη 8/2, όλα τα σχολεία της
Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί & Βρεφον -
ηπιακοί Σταθμοί, σε Ελευσίν α & Μαγούλα, σύμφων α με εν ημέρωση
του Δήμου Ελευσίν ας



Τ
η Δευτέρα 13 Φεβρο-
υαρίου 2023 και ώρα
13:00, ξεκιν ά η υπο-

βολή ηλεκτρον ικών  αιτή-
σεων  χ ρηματοδότησης για
τον  Β΄ κύκλο του «Προ-
γράμματος επιχ ορήγησης
επιχ ειρηματικών  πρωτο-
βουλιών  απασχ όλησης
ν έων  ελεύθερων  επαγγε-
λματιών  ηλικίας 18 έως 29
ετών  με έμφαση στην
ψηφιακή οικον ομία».

Ο στόχ ος της δράσης,
διάρκειας 12 μην ών , είν αι
η προώθηση στην  αυτοα-
πασχ όληση 1.500 ν έων
αν έργων  μέσω της δημιο-
υργίας βιώσιμων  επιχ ειρή-
σεων , με έμφαση στην
ψηφιακή οικον ομία. 

Η επιχ ορήγηση αν έρχ ε-
ται σε 14.800 € και θα
καταβληθεί σε τρεις δόσεις
ως εξής:

• 1η δόση 4.000 €, μετά
την  έν αρξη δραστηριότ-
ητας στη ΔΟΥ

• 2η δόση 5.400 €, μετά
τη λήξη του α’ εξάμην ου
από την  έν αρξη

• 3η δόση 5.400 €, μετά
τη λήξη του β’ εξάμην ου
από την  έν αρξη  

Δικαιούχ οι της δράσης
είν αι εγγεγραμμέν οι άν ερ-
γοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ
ηλικίας 18-29 ετών , που

υ π ο β ά λ λ ο υ ν
αίτηση χ ρημα-
τοδότησης και
πρόταση επιχ ειρ-
ηματικού σχ εδίου
μέσω του Πληροφ-
οριακού Συστήμα-
τος Κρατικών
Ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν
(ΠΣΚΕ) του Υπο-
υργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων
στη διεύθυν ση
https://

www. e p e n d y -
seis.gr

Το πρόγραμμα, συν ολι-
κού προϋπολογισμού
45.000.000 €, συγχ ρημα-
τοδοτείται από το
Ελλην ικό Δημόσιο και το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό
Ταμείο - Πρωτοβουλία για
την  Απασχ όληση των
Νέων  στο πλαίσιο του
Επιχ ειρησιακού Προγράμ-
ματος «Αν άπτυξη Αν θ-
ρώπιν ου Δυν αμικού,
Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση 2014 - 2020».

Για περισσότερες πληρ-
οφορίες, οι εν διαφερόμε-
ν οι μπορούν  ν α επισκεφ-
τούν  τον  ιστότοπο της
ΔΥΠΑ www.dy pa.gov .gr
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Σχέδιο για έως 120 δόσεις για χρέη
προς την εφορία επεξεργάζεται το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης –
Θα είναι στο μοτίβο των παλιών
ρυθμίσεων

Ν
έα ευκαιρία αναμένεται να έχουν όσοι
οφειλέτες της εφορίας έχασαν τις παλαιές
ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση, προκειμένου να

διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την
εξόφληση των χρεών τους προς την εφορία,
ετοιμάζει ένα πλάνο αναβίωσης των παλαιών
ρυθμίσεων. Το σχέδιο αφορά τους
φορολογούμενους οι οποίοι ενώ είχαν ενταχθεί
στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων για
παλαιές φορο-οφειλές ή των 36 και 72 δόσεων

για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της
πανδημίας και δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς
στην πληρωμή των μηναίων δόσεων, με
αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με
κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων,
εισοδημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να
έχουν εκτιναχθεί πάνω από τα 113 δισ. ευρώ και
παράλληλα οι «φρέσκες» οφειλές (το τελευταίο
12μηνο) να υπερβαίνουν τα 7 δισ. ευρώ, το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φέρνει
ξανά στο τραπέζι το σενάριο της αναβίωσης
παλαιών ρυθμίσεων. Μέχρι  τα τέλη
Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση αναμένεται να έχει
λάβει  τις σχετικές αποφάσεις και  να
ενεργοποιήσει το νέο σχέδιο που θα αφορά
όσους απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους να
επανενταχθούν σε αυτές και να τακτοποιήσουν τα
χρέη τους.

Όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, οι φορολογούμενοι
που δεν κατάφεραν να μείνουν συνεπείς στο
χρονοδιάγραμμα των δόσεων θα μπορέσουν να
επανενταχθούν στις ρυθμίσεις με ένα
«πέναλτι».Σύμφωνα με πληροφορίες η
επιβάρυνση θα έχει να κάνει είτε με προσαύξηση
επιτοκίου, είτε με την υποχρέωση καταβολής

ορισμένων (πχ. δύο ή περισσότερων δόσεων)
που χάθηκαν από τη ρύθμιση.

Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει αναβίωση
των εξής ρυθμίσεων:

– 100 ή 120 δόσεων: Η επανένταξη στις 100 ή
120 δόσεις θα γίνει υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αρχικής ρύθμισης για την
υπολειπόμενη οφειλή. Σημειώνεται  ότι  στη
ρύθμιση των 120 δόσεων που εφάρμοσε η
κυβέρνηση είχαν ενταχθεί πάνω από 600.000
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ωστόσο στην
πορεία αρκετοί και διάφορους λόγους την έχασαν.

– 36 ή 72 δόσεων για χρέη πανδημίας: Η
ρύθμιση αφορά οφειλές προς την Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν το διάστημα
από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021
οι οποίες εξοφλούνται σε έως 36 άτοκες μηνιαίες
δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στη
ρύθμιση μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά και
νομικά πρόσωπα που είχαν χαρακτηρισθεί
πληγέντες από την πανδημία. Το ελάχιστο ποσό
μηνιαίας δόσης ήταν 30 ευρώ για οφειλές ύψους
έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ αν το ύψος των

ΧΧρρέέηη  σσττηηνν  εεφφοορρίίαα::  ΣΣχχέέδδιιοο
ααννααββίίωωσσηηςς  ττωωνν  112200  δδόόσσεεωωνν
Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν παλιές ρυθμίσεις

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο
πρόγραμμα με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
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Η κακοκαιρία δεν
έχει τελειώσει και οι
πυκνές χιονοπτώσεις
αναμένονται να συνεχι-
στούν έως και το πρωί
της Πέμπτης στην Αττι-
κή, σύμφωνα με τον
Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος
προειδοποίησε ότι η
κακοκαιρία αυτή θα
μπορούσε να μας
θυμίσει το 2022 και
τόνισε πως πρέπει να
παραμείνουμε σε
ετοιμότητα.

Ολόκληρη η αν άρτ-
ηση του Κλέαρχου
Μαρουσάκη

«Η ώρα της Αττικής

ADVERTISEMENT
Μια ατμοσφαιρική

διαταραχή από την
περιοχή της Πελοπον-
νήσου την οποία τα
ατμοσφαιρικά μοντέλα
δεν εκτίμησαν σωστά,
είχε σαν αποτέλεσμα

την μικρή άνοδο της
θερμοκρασίας και την
αρκετά πιο μεγάλη της
σχετικής υγρασίας κι
έτσι η υποτροπή του
καιρού που αναμένα-
με τη νύχτα που μας
πέρασε δεν έδωσε τα
προβλεπόμενα.

Πλέον όμως η διατα-
ραχή αυτή υποχωρεί
ολοένα και πιο νότια
ανοίγοντας τον δρόμο
για την κάθοδο της
χιονομάζας που
έδωσε τα πολλά χιόνια
προς Θήβα, Βόλο κι
όχι μόνο.

Τα προγνωστικά
λοιπόν θέλουν κατα-
περιόδους και  κατά
τόπους πολύ πυκνές
χιονοπτώσεις στο
νομό Αττικής μέχρι και
την Πέμπτη το πρωί
περίπου. Όπως λέω
εδώ και ημέρες μέσα
από τον τηλεοπτικό
μας σταθμό και  όχι

μόνο, η κακοκαιρία
αυτή για την Αττική
μπορεί να μας θυμίσει
το 2002.

Η κακοκαιρία
« Μ π ά ρ μ π α ρ α »
συνεχίζεται και φέρνει
χιόνια σε Αττική και
άλλες περιοχές και την
Τετάρτη, σύμφωνα με
την ΕΜΥ.

Δεν τελειώνουν τα
χιόνια στην Αττική -
Νέα έκτακτο από ΕΜΥ

Αλλάζουν
συνεχώς τα δεδομένα
για την κακοκαιρία
«Μπάρμπαρα» και τα
χιόνια που φέρνει
στην κεντρική Ελλάδα.
Η ΕΜΥ επικαιρο-
ποίησε το έκτακτο
δελτίο επικίνδυνων
φαινομένων που είχε
εκδώσει  και  δείχνει
νέο γύρο χιονο-
πτώσεων και  την
Τετάρτη.

Από τις χιονο-
πτώσεις δεν γλιτώνει
η Ατττική, όπου θα
χιονίσει τόσο  και την
Τετάρτη.

Τα χιόνια θα έρχον-
ται κατά κύματα, με τον
χιονιά να μην έχει ,
ωστόσο, σχέση με τις
εικόνες που είδαμε τη
Δευτέρα στην πρω-
τεύουσα.

Σύμφωνα, λοιπόν,
με την ΕΜΥ η κακοκαι-
ρία για το επόμενο
48ωρο θα συνεχιστεί
ως εξής:

Για σήμερα Τετάρτη:
Οι χιονοπτώσεις 

προβλέπεται  να
συνεχιστούν στις Σπο-
ράδες, την ανατολική
Θεσσαλία, την Εύβοια,
την ανατολική Στερεά,
καθώς και σε ορεινές
και ημιορεινές περ-
ιοχές των βορείων
Κυκλάδων και  της
Κρήτης. Ειδικότερα
στην ανατολική Μαγ-
νησία, την κεντρική και
βόρεια Εύβοια, τη
Φθιώτιδα και τη Βοι-
ωτία προβλέπεται κατά
τόπους ένταση των
φαινομένων μέχρι τις
μεσημβρινές ώρες.

Ειδικά για την Αττική
προβλέπεται χιονόνε

ρο και  παροδικές
χιονοπτώσεις, οι
οποίες κατά τόπους
στα βόρεια θα
εκδηλώνονται σε χαμ-
ηλότερο υψόμετρο και
μέχρι τις μεσημβρινές
ώρες θα είναι κατά δια-
στήματα πιο πυκνές.

Επιπλέον ισχυρός
παγετός θα σημειωθεί
στα ηπειρωτικά έως
και  την Πέμπτη ο
οποίος στα βορειοδ-
υτικά θα είναι  κατά
τόπους ολικός (καθ
όλη τη διάρκεια της
ημέρας αρνητικές θερ-
μοκρασίες).

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πολύ
πυκνές χιονοπτώσεις στην
Αττική μέχρι και την Πέμπτη -
Τίποτα δεν τελείωσε

Στο ΣτΕ προσέφυγαν 18
ιδιωτικές δραματικές

σχολές 
- Zητούν ακύρωση του 

Προεδρικού Διατάγματος
Mετά τους δρόμους και το παλκοσένικο, μία

ακόμη μάχη θα δώσουν οι ηθοποιοί - καλλι-
τέχνες, οι ιδιωτικές Δραματικές Σχολές και οι
φοιτητές τους, αυτή τη φορά στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, όπου προσέφυγαν, ζητώντας ακύρ-
ωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγμα-
τος, το οποίο προβλέπει  εξομοίωση των
πτυχίων τους με απολυτήρια Λυκείου.

Συγκεκριμένα, 18 από τις 24 Ανώτερες Ιδιωτι-
κές Δραματικές Σχολές, αναγνωρισμένες από το
υπουργείο Πολιτισμού, φοιτητές και απόφοιτοι
των Σχολών αυτών, προσέφυγαν στο ΣτΕ και
ζητούν να ακυρωθούν τα άρθρα 4 και 5 του Προ-
εδρικού Διατάγματος 85/2023, με τα οποίο καθ-
ορίζονται τα προσόντα διορισμού σε φορείς του
Δημοσίου (προσοντολόγιο – κλαδολόγιο) ως
προς το σκέλος εκείνο που εξομοιώνει τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ανωτέρων
Ιδιωτικών Δραματικών Σχολών, με τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα των κατόχων απολυτηρίων τίτλων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή του
Λυκείου

Στην προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι, το Διά-
ταγμα παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος,
για την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς υπήγαγε
τους αποφοίτους των Ανωτέρων Δραματικών
Σχολών στην κατηγορία Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης) και  σημειώνουν ότι  το ΠΔ
85/2023 παραβιάζει την συνταγματική αρχή της
ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρο 4).

Αναφέρουν επίσης ότι, το προσβαλλόμενο διά-
ταγμα προσκρούει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων
(άρθρο 45 ΣΛΕΕ) και της ελεύθερης εγκατάστα-
σης (άρθρο 43 ΣΛΕΕ), αλλά και στην Ευρωπαϊκό
οδηγία (2005/36/ΕΚ) για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων, όπως και στον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Εκπαίδευσης.

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι 18 Ανώτερες Ιδιωτικές
Δραματικές Σχολές, όπως:

Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη,

Νέο Ελληνικό Θέατρο,

Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης- Αρχή,

Καλλιτεχνική, Μορφωτική και Πολιτιστική Εται-
ρεία Βεάκη,

Δήλος Δήμητρας Χατούπη,

Έκτη Τέχνη,

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν,

Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργου Θεοδο-
σιάδη,

Μέλισσα Σχολή Τέχνης της Έλντας Πανο-
πούλου,

Μοντέρνοι Καιροί,

Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
Νότος,

Πειραϊκός Σύνδεσμος,

Πράξη Επτά,

Η Πρόβα,

Καλλιτεχνική Εταιρεία Προσκήνιο Γ. Ροντίδης,

Δ. Δερπάνης Τεχνών Εκατό,

Ωδείο Αθηνών και

Σύγχρονο Θέατρο Ανδρέας Βουτσινάς.
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Αναβλήθηκαν τα
σημερινά παιχνίδια
στην Δυτική Αττική

Από την ΕΕ της ΕΠΣΔΑ εκδόθηκε
η παρακάτω ανακοίνωση:

Με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ένωσης  ,τα

παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής
Πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας
στις 8/2/2023 αναβάλλονται  λόγω

κακών καιρικών συνθηκών “.

ΑΑ΄́  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ  1177ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ::  ΑΑκκλλώώννηηττηη  ηη
αακκααδδηημμίίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΓΓιιαα  ττηηνν  1177ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττηηςς  ΑΑ΄́ααννδδρρώώνν  ηη  αακκααδδηημμίίμμαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  εεππιικκρράάττ--
ηησσεε  μμεε  7799--5577  ττηηςς  ΑΑΕΕ  ΡΡέέννττηη..
ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΣΣ  --ΑΑΕΕ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ  7799--5577
ΔΔιιααιιττηηττέέςς  ::  ΤΤζζίίμμηηςς,,  ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  ΧΧ..,,  ΑΑυυγγοουυσσττόόγγλλοουυ
ΔΔεεκκάάλλεεππτταα  ::  2222--1122,,  4477--2288,,  6622--4400,,  7799--5577
AAΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΣΣ  ((ΜΜααυυρροογγιιάάννννηηςς))::  ΗΗλλιιάάδδηηςς  66((22)),,  ΠΠααππαασσττααμμααττίίοουυ  22,,
ΓΓκκοουυααλλττιιέέρριι  44((11)),,  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  ,,  ΚΚοοννττοούύδδηηςς  88,,  ΠΠοολλιιττόόπποουυλλοοςς  1111,,
ΧΧααρροούύννιι  2255,,  ΔΔοούύκκααςς  88  ,,  ΑΑχχεείίμμαασσττοοςς  44,,  ΤΤσσάάττααςς  1111((11)),,  ΜΜάάγγκκοοςς  ,,  ΒΒααμμ--
ββαακκίίδδηηςς
ΑΑΕΕ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ  ((ΑΑννττωωννοουυσσλλάάκκηηςς))::  ΒΒλλααχχάάκκηηςς  99((11))  ,,  ΔΔααλλμμυυρράάςς  11  ,,  ΚΚοορρκκοο--
σσοούύρρααςς  66,,  ΟΟρρφφααννίίδδηηςς  22,,  ΚΚααζζάάζζηηςς  1100,,  ΛΛίίττσσοοςς  22,,  ΜΜααλλοούύννααςς  1177((11))  ,,
ΠΠεεττρράάκκηηςς  ,,  ΣΣααμμααρράάςς  ,,  ΜΜππγγιιάάλλααςς  66  ,,  ΣΣααπποουυννττζζάάκκηηςς  44

ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

11  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  3322    
22  ΑΑΟΟΝΝ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ                      3311
33  ΔΔΑΑΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΠΠΕΕΤΤΣΣΩΩΝΝΑΑΣΣ                        3300
44  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΟΟ            2299    
55  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΓΓΣΣ                  2277    
66  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ        2277
77  ΕΕΥΥΡΡΥΥΑΑΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΓΓ                              2277
88  ΑΑΕΕ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ                                      2266
99  ΙΙΚΚΑΑΡΡΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΟΟ          2266
1100  ΤΤΡΡΑΑΧΧΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΕΕ        2222
1111  ΤΤΑΑΤΤΑΑΥΥΛΛΑΑ  ΑΑΟΟ                                2222
1122  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ          2200
1133  ΓΓΛΛΥΥΦΦΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ      1199
1144  ΠΠΗΗΓΓΑΑΣΣΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΥΥΔΔΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΓΓΑΑΣΣ        1199

ΗΗ  ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  1188ΗΗ  ((1133//0022//2233))

1199..4455  ΚΚΛΛ  ΝΝΕΕΟΟ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΟΟ
ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
2200..3300  ΚΚΛΛ  ΑΑΓΓ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΤΤ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΤΤΑΑΤΤΑΑΥΥΛΛΑΑ  ΑΑΟΟ
2222..0000  ΚΚΛΛ  ΔΔΑΑΚΚ  ΚΚΟΟΡΡΥΥΔΔΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΠΠΗΗΓΓΑΑΣΣΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΥΥΔΔΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΓΓΑΑΣΣ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ
2200..0000  ΚΚΛΛ  ΓΓΛΛΥΥΦΦΑΑΔΔΑΑΣΣ  ΟΟΔΔ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΥΥΑΑΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΓΓ  ΙΙΚΚΑΑΡΡΟΟΣΣ
ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΟΟ
2211..4455  ΚΚΛΛ  ΝΝΕΕΟΟ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΟΟΝΝ  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΓΓΣΣ
2211..4455  ΚΚΛΛ  ΑΑΛΛΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΡΡΑΑΧΧΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΕΕ  ΓΓΛΛΥΥΦΦΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ
2211..3300  ΚΚΛΛ  ΝΝΕΕΟΟ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ  ΑΑΕΕ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ  ΔΔΑΑΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΠΠΕΕΤΤΣΣΩΩΝΝΑΑΣΣ

Ο αγών ας για την  12η αγων ιστική
Παν ελευσιαν ικός-Χαλκίδα που
αν αβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας
Μπάρμπαρα, ορίστηκε για σήμερα
Τετάρτη στις 15:00.

Οι διαιτητές των  σημεριν ών
αγών ων  της εμβόλιμης αγων ιστικής

1ος όμιλος (15η αγων ιστική)

Απόλλων  Παραλιμν ίου-Καβάλα
Καμπαν ιακός-Θερμαικός Θέρμης
Άρης Αβάτου-Ποσειδών  Ν. Μηχ α-

ν ιών ας
Δόξα Δράμας-Παν δραμαικός
Βύρων  Καβάλας-Νέστος Χρυ-

σούπολης
Αγροτικός Αστέρας-Παν θρακικός
Αλεξαν δρούπολη-Μέγας Αλέξαν -

δρος Ορφαν ίου

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μακεδον ικός Φούφα – Κεραυν ός
Αγγελοχ ωρίου Διαιτητής:Ρηγόπου-
λος (Ημαθίας), Βοηθοί: Βαλιώτης
(Λάρισας),

Χριστοδούλου (Ημαθίας)
ΠΑΟΚ Κρηστών ης – Ολυμπιακός

Βόλου
Διαιτητής:Τσιλίκας (Καβάλας),

Βοηθοί: Σαμαράς, Μπέκας
(Ημαθίας)

Π.Ο.Ελασσόν ας – Πιερικός

Διαιτητής: Καζαν άς (Αιτ/ν ίας),
Βοηθοί: Σακκάς, Τασιόπουλος (
Θεσσαλίας)

Α.Ε.Π Κοζάν ης – Α.Ο.Χαν ιώτη
Διαιτητής: Πέτσας, Βοηθοί:Αλεξό-

πουλος, Παπαγεωργόπουλος (Τρι-
κάλων )

Εδεσσαϊκός – Φ.Σ.Κοζάν η
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρι-

ν ας) Βοηθοί:Πάν ου (Φλώριν ας),
Λαζαρίδης (Μακεδον ίας)

Εθν ικός Ν.Κεραμιδίου – Δωτιέας
Αγιάς

Διαιτητής: Παπαδόπουλος Γ.,
Βοηθοί: Φακάν ας, Τυριακίδης
(Μακεδον ίας)

3ος όμιλος (13η αγων ιστική)

ΑΟ Υπάτου-Απόλλων  Πάργας
Ναυπακτιακός Αστέρας-Διγεν ής

Νεοχ ωρίου
ΑΟ Τρίκαλα-Παν αγριν ιακός
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΟ Φήκης

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Το ματς του Παν ιών ιου με τον
Αιολικό θα γίν ει την  Πέμπτη, εν ώ
οι υπόλοιπες αν αετρήσεις θα
λάβουν  χ ώρα καν ον ικά την
Τετάρτη

Ν ΑΥ Π ΑΚΤΙ ΑΚΟΣ -Δ Ι Γ ΕΝ Η Σ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: Πραν ταλος, Σωτηρ-
όπουλος-Αρβαμοπουλου (Αχ αϊας)

ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Τριγαζης, Ξουρι-
δας-Αλεξοπουλος (Αν . Αττικής)

ΠΑΝΓΥ ΘΕΑΤΙΚΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Τσαμουρης, Καραμ-
πέτσος-Μπουριακας (Μεσσην ίας)

ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΡΟΔΟΣ: Παν α-
γιωτάρας, Μαρκαν των άτος-Μπακο-
γιάν ν ης (Αθην ων )

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ:
Μπόζν ος, Παπαγεωργιου-Κων -
σταν τοπουλος (Αρκαδίας)

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΑΟ
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ: Βαρτσάκης, Σοβο-
λος-Αν των όπουλος (Λακων ίας)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Αλα-
τσάκης, Δαφερέρας-Λυκομήτρος
(Πειραιά, Πειραιά, Αργολίδας).

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ: Κακρίδης, Μουμπο-
γιατζογλου-Ιωαν ν ιδης (Πειραιά)

Φ Ω Σ Τ Η Ρ Α Σ - Α Ρ Η Σ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Σαφουρης,
Σούζας-Τσελεπίδης (Σερρών , Αν α-
τολικής Αττικής-Αν ατολικής Αττι-
κής).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΓΈΘΝΙΚΗ:  Ο Πανελευσινιακός σήμερα με την Χαλκίδα στις 15:00
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

Η συνέχεια από σελ. 3

Ο κ. Μπούρας, αφού ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο για τη νομοθετική ρύθμιση, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των παρατά-
σεων αυτών, καθώς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας παραμένουν ενεργά μέχρι την οριστική εξυγίανσή τους, η οποία
βρίσκεται σε τελική ευθεία μετά και την ψήφιση του ν. 4965/2022, και οι εργαζόμενοι, χάρη στους οποίους είναι
ζωντανά τα Ναυπηγεία και για τα οποία δίνουν ψυχή τε και σώματι, μπορούν να λαμβάνουν τα δεδουλευμένα
τους.

Η ρύθμιση αυτή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι μείζονος σημασίας αφού στις 15 Φεβρουαρίου θα υπάρξει
απόφαση από το Δικαστήριο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων, η οποία απόφαση θα σηματοδοτεί την αλλαγή
σελίδας για τα Ναυπηγεία και τους εργαζομένους της.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ήδη η ενδιάμεση λειτουργία των Ναυπηγείων, καθώς στις εγκαταστάσεις ήδη
βρίσκονται για συντήρηση 4 εμπορικά πλοία, ενώ οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων για τον μήνα Δεκέμβριο έλα-
βαν 2000€ έναντι των δεδουλευμένων. 

Η σημερινή τροπολογία δίνει τη δυνατότητα αφενός να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ΤΠΚ Βλαχάκος, αφετέρ-
ου να μην μείνουν οι εργαζόμενοι χωρίς μισθό μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης. 

Ο κος Μπούρας έχει δώσει διαχρονικά κοινοβουλευτικούς αγώνες για τη επιβίωση των Ναυπηγείων βρισκόμε-
νος επί δώδεκα συνεχή έτη σε άμεση συνεργασία με τους εργαζομένους και στηρίζοντάς τους, ενώ θα συνεχίσει
να το πράττει και με τη νέα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Πυροβολισμοί εναντίον
καταστήματος στην Αγία
Βαρβάρα:

Αγνωστοι δράστες πυροβόλησαν, λίγο πριν από
τις 6 το πρωί, εναντίον ψητοπωλείου στην περιοχή
της Αγίας Βαρβάρας Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο εντοπίστηκαν

20 κάλυκες, ενώ, ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματι-
σμός κάποιου ατόμου.

Σημειώνεται, ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
ενημέρωσε την ΕΛΑΣ, ότι στη συνέχεια άγνωστοι
πυροβόλησαν και κατά του σπιτιού του.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό

και τη σύλληψη των δραστών.

Πλοία: 48ωρη απεργία της ΠΝΟ από σήμερα

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία από σήμερα
(Τετάρτη) σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω
48ωρης πανελλαδικής απεργίας, που έχει εξαγ-
γείλει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων.
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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.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου,

συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα
των εργαζομένων στην εταιρεία

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, στηρίζει τον απεργιακό
τους αγώνα και καλεί την Διοίκηση

της Εταιρείας να αφήσει τα «δικονομι-
κά παιχνίδια» και να σκύψει σοβαρά
στα προβλήματα των εργαζομένων.

Για την Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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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."



16-θριάσιο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 


