
ΚΚλλεειισσττάά  τταα  σσχχοολλεείίαα
σσεε  ΒΒίίλλλλιιαα  

κκααιι  ΕΕρρυυθθρρέέςς
σσήήμμεερραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  

ΣΣππεείίρραα  ΡΡοομμάά  μμεε  λλεείίαα  663300..000000  εεξξααππααττοούύσσεε  
φφααρρμμαακκοοπποοιιοούύςς  ––  ΤΤααυυττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  1111  μμέέλληη

Προσποιούμενοι εκπροσώπους Σωμάτων Ασφαλείας ή Ενόπλων
Δυνάμεων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα 

υποψήφια θύματά τους και προέβαιναν σε παραγγελίες μεγάλων
ποσοτήτων φαρμακευτικών προϊόντων

7.000 αντίτυπα με τον “Χρυσό
οδηγό ασφάλειας για το

διαδίκτυο” διένειμε στους
μαθητές ο Δήμος Φυλής

Χρ. Σταϊκούρας: Χρ. Σταϊκούρας: 
Λίφτινγκ στον εξωδικαστικόΛίφτινγκ στον εξωδικαστικό

- Διεύρυνση ωφελούμενων
και ένταξη νέων οφειλών
Ερχεται νέα νομοθετική

πρωτοβουλία
- Τι θα περιλαμβάνει

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Υπεγράφη 

η σύμβαση δωρεάς για την
ανάπλαση της

πλατείας στο παραλιακό
μέτωπο

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
ΑΑννθθρρωωππιισσττιικκήήςς  ββοοήήθθεειιααςς

γγιιαα  ττοουυςς  σσεειισσμμόόππλληηκκττοουυςς
ΤΤοουυρρκκίίααςς  κκααιι  ΣΣυυρρίίααςς,,  

σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν
κκααιι  σσττοο  ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο

ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννωωνν

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4568 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός
με τα Τρίκαλα. Ο Βύζας εκτός

με τον ΠΟ Φήκης

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες 
του Σαββατοκύριακου στην

Δυτική Αττική σσεελλ..  1111

σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

Ξεκινούν οι Απόκριες στον Δήμο Ασπροπύργου
Πλατεία Δημαρχείου Παρασκευή 10/2 έως και την Κυριακή 5/3 Πλατεία Δημαρχείου Παρασκευή 10/2 έως και την Κυριακή 5/3 

Κέφι, Χορός, Παιχνίδια,  Έθιμα και Παραδόσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν
ευχάριστες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.

ΤΣΟΚΑΣ" ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ "ΤΟ ΡΟΖ

ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

σσεελλ..  1166

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22
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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: Εντονες νεφώσεις 

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 4  έως 8 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος,
Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης,  Χαραλαμπία,

Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίν α, Μπήλιω,
Μπιλιώ, Μπία, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 21055462504

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,
2105550309

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, 

2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΕΔεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Κλειστά τα σχολεία σε Βίλλια και 
Ερυθρές σήμερα Παρασκευή 

Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 οι σχολικές
μονάδες στις Δημοτικές Ενότητες Βιλλίων και Ερυθρών για λόγους ασφάλειας που
προκύπτουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα φαινόμενα παγετού στο βόρειο τμήμα
του Δήμου.  

Στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
τείνει χείρα βοηθείας 
στους σεισμόπληκτους 
συνανθρώπους μας

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης τείνει χείρα βοηθείας στους σεισμόπ-
ληκτους συνανθρώπους μας στη Συρία και
την Τουρκία και αποστέλλει νερό, τρόφιμα,
φάρμακα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης,
συνεργαζόμενος με την Κ.Ε.Δ.Ε.και το "Όλοι
μαζί Μπορούμε".  

Τα αγαθά της ανθρωπιστικής βοήθειας θα
συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Θέατρο
Μελίνα Μερκούρη (Στγ Νικολάου Ρόκα 109)
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Τα είδη
θα παραλαμβάνουν οι άνθρωποι του Δήμου
κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00πμ
μέχρι τις 06:00μμ. 

Για την ερχόμενη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου η
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) αποφά-
σισε 24ωρη απεργία δασκάλων και νηπιαγωγών,
προαναγγέλλοντας και συγκεντρώσεις σε όλη τη
χώρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΟΕ: «Απο-
φασίζουμε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15 Φεβρο-
υαρίου, με την πραγματοποίηση πανεκπαιδευ-
τικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα και καλούμε
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να πάρ-
ουν μαζικά μέρος».

Η απεργία εξαγγέλθηκε ως μέτρο αντίδρασης
στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με
την ΔΟΕ να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10:30 στα
Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στις 10:30 στο
Άγαλμα του Βενιζέλου.

Θα προχωρήσει και σε παραστάσεις διαμαρτ-
υρίας στις Διευθύνσεις Π.Ε. την εβδομάδα 6 με
10 Φεβρουαρίου, για την άμεση μονιμοποίηση
όλων των δόκιμων εκπαιδευτικών.

«Προχωράμε άμεσα σε αποστολή εξώδικων δια-
μαρτυρίας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

που δεν έχουν, μέχρι τώρα, προχωρήσει στην
έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμο-
ποίησης των νεοδιόριστων και τη διερεύνηση
κάθε δυνατότητας προσφυγής στα διοικητικά δικα-
στήρια ενάντια στις πράξεις ανάκλησης των διαπι-
στωτικών από ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης μετά από προφορικές εντολές του Υ.ΠΑΙ.Θ.»,
αναφέρει επίσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδας.

24ωρη απεργία αποφάσισαν δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Αντιδράσεις για την αξιολόγηση. Σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν 

πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια
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Σε εντοπισμό και κατάσχε-
ση 4.478.000 λαθραίων τσι-
γάρων προχώρησαν ελεγκτές
του Τελωνείου Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος», όπως ανακοίνωσε η
ΑΑΔΕ.Συγκεκριμένα, υπάλ-
ληλοι της Δίωξης Λαθρεμπο-
ρίου του Τελωνείου, αξιο-
ποιώντας δεδομένα του
συστήματος ανάλυσης κιν-
δύνου και με τη συνδρομή
σκύλου ανιχνευτή εντόπισαν
το λαθραίο φορτίο σε 10
παλέτες, βάρους 4,5 τόνων,
μέσα σε αποθήκη προσωρι-
νής εναπόθεσης του αεροδρ-
ομίου.

Τα τσιγάρα ταξίδεψαν με
φορτωτική διεθνών αερογρ-
αμμών από τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και  είχαν
δηλωθεί στο Τελωνείο σαν
φακοί και σχοινιά.Τα λαθραία
τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ το
ποσό των δασμών και φόρων
που αναλογεί και αντιπροσω-
πεύει την απώλεια εσόδων
για το δημόσιο, προσδιο-
ρίστηκε στις 905.254,85
ευρώ.

Σπείρα Ρομά με λεία 630.000 εξαπατούσε φαρμακοποιούς – Ταυτοποιήθηκαν 11 μέλη
Προσποιούμενοι εκπροσώπους Σωμάτων Ασφαλείας ή Ενόπλων Δυνάμεων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα 

υποψήφια θύματά τους και προέβαιναν σε παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών προϊόντων

Εγκληματική οργάνωση με 11 μέλη προέβαιναν σε
παραγγελίες κυρίως φαρμακευτικών προϊόντων,
προσποιούμενοι εκπροσώπους Σωμάτων Ασφ-

αλείας ή Ενόπλων Δυνάμεων, και μέσω ηλεκτρονικής
συναλλαγής που οδηγούσε σε περιβάλλον πανομοιότ-
υπο με αυτό τραπεζικών καταστημάτων, αποσπούσαν
μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πάνω από 630.000 ευρώ η λεία τους
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην αποδόμηση πολυμελούς

εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί του
Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν στο πλαίσιο
εντατικής και επισταμένης έρευνας διακρίβωσαν τη
δράση των μελών της που αφορά σε διάπραξη απατών
μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανέφερε το kar-
vasaras.gr.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 11 ατόμων που εμπλέκον-
ται στο κύκλωμα. Πρόκειται Ρομά άνδρες, που συνδέον-
ται, κατά περίπτωση, με συγγενικούς δεσμούς, ηλικίας
από 21 έως 44 ετών, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την
έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου
2022, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική σύνθε-
ση κάθε φορά, διέπραξαν δεκαεννέα (19) απάτες σε
βάρος ιδιοκτητών εμπορικών καταστημάτων και φαρμα-
κείων.

Δρώντας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας,
της Πάτρας, της Αρκαδίας, της Κοζάνης, του Αγρινίου,
της Ημαθίας, της Χαλκιδικής, των Ιωαννίνων και των
Γρεβενών, κατάφεραν να αποσπάσουν το συνολικό
χρηματικό ποσό των 638.693 ευρώ.

Προσποιούμενοι εκπροσώπους Σωμά-
των Ασφαλείας ή Ενόπλων Δυνάμεων,
επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υπο-
ψήφια θύματά τους και προέβαιναν σε
παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων φαρ-
μακευτικών προϊόντων. Στη συνέχεια και
αφού εξασφάλιζαν τον αριθμό του τραπε-
ζικού τους λογαριασμού, τους απέστελ-
λαν με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου
έναν υπερσύνδεσμο που θα έπρεπε να
ακολουθήσουν. 

Ο σύνδεσμος αυτός, τους οδηγούσε σε
περιβάλλον πανομοιότυπο με αυτό των
τραπεζών που διατηρούσαν τους λογαρ-
ιασμούς και αφού καταχωρούσαν τους
προσωπικούς κωδικούς προκειμένου να
προχωρήσει ηλεκτρονικά η τραπεζική
συναλλαγή, οι δράστες αποκτούσαν πρό-
σβαση στους λογαριασμούς των παθόν-
των.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν η
συνεχής μεταφορά και διακίνηση των αφαιρεθέντων
χρηματικών ποσών σε περισσότερους τραπεζικούς
λογαριασμούς, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και
να παραπλανήσουν τις Αρχές.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία
για τους μαθητές και τη
Σχολική Κοινότητα ο

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας του Δήμου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας, τηρώντας
και φέτος τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού, διένειμε 7.000 αντίτυπα σε
μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων
για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικ-
τύου, με τον “χρυσό δεκάλογο” για
ένα ασφαλές Ίντερνετ. 

Το πολύτιμο έντυπο που πήραν στα
χέρια τους οι μαθητές αναφέρει τα  εξής: 

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και
γονείς,

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
ασφαλούς χρήσης διαδικτύου (ιντερνέτ),
σας παρέχουμε τον παρακάτω «δεκάλο-
γο οδηγιών», ιδιαίτερα χρήσιμο για την
προστασία παιδιών και ενηλίκων.

1. Μάθετε τη σωστή χρήση και τις
λειτουργίες του διαδικτύου μαζί με τα
παιδιά, γιατί η φοβία για το «άγνωστο
ιντερνέτ» είναι κακός σύμβουλος.  

2. Εγκαταστήστε τον υπολογιστή
των παιδιών σε χώρο όπου υπάρχει
άνετη πρόσβαση ώστε να μην δίνετε την
εντύπωση ότι είναι κρυμμένος ή απαγο-
ρευμένος.

3. Πρέπει να γίνει κατανοητό, πως
αν μια ιστοσελίδα έχει ωραία εμφάνιση
δε σημαίνει ότι και το περιεχόμενό της
είναι αληθινό και αξιόπιστο.

4. Ενημερωθείτε για τους τυχών κιν-
δύνους σε συνομιλίες στους διαδικτυα-
κούς χώρους ανταλλαγής απόψεων
(chat rooms, facebook κ.α.).

5. Παροτρύνετε τα παιδιά να  σας

εμπιστεύονται οτιδήποτε τα κάνει να
νιώθουν άβολα. Να θυμάστε ότι η πρό-
σβαση σε δίκτυα με ακατάλληλο περ-
ιεχόμενο γίνεται συχνά τυχαία.

6. Συμβουλεύστε τα παιδιά να μην
δίνουν ποτέ προσωπικά τους στοιχεία
σε ανθρώπους που έχουν γνωρίσει στο
ιντερνέτ ή σε διάφορες ιστοσελίδες.

7. Πείτε στα παιδιά να μην ανοίγουν
και απαντούν σε άγνωστα μηνύματα και
να σας ενημερώνουν αν τα συναντή-
σουν.

8. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνούν τα
φυσιολογικά όρια χρήσης του διαδικτύου
καθημερινά.

9. Μάθετε για τους φίλους που έκα-
ναν τα παιδιά στο ιντερνέτ και βεβαιωθ-
είτε ότι δε θα τους συναντήσουν χωρίς
την έγκριση και την παρουσία σας. 

10. Προσπαθήστε νε είστε παρόντες
διακριτικά κατά την χρήση του ιντερνέτ
από τα παιδιά κι αν αυτό δεν γίνεται
πάντα εξετάστε τη χρησιμοποίηση
ειδικών φίλτρων προστασίας. 

Με εκτίμηση,
Νίκος Χατζητρακόσιας

Αναπλ. Δήμαρχος Φυλής
Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής

Παιδείας

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 4,5 τόνων λαθραίων
τσιγάρων - Πάνω από 900.000 ευρώ 

οι αναλογούντες δασμοί και φόροι 

7.000 αντίτυπα με τον “Χρυσό οδηγό ασφάλειας για το
διαδίκτυο” διένειμε στους μαθητές ο Δήμος Φυλής 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – Ιν τερν έτ 7η Φεβρουαρίου 2023 
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Επιτροπή Αλληλεγγύης Σωματείων Δήμου Φυλής
Παρασκευή 10/2/20323 και ώρες 10:00-11πμ. και 18:00-19:00

Τόπος παράδοσης : Σωτήρη Πέτρουλα 20, Κεντρική Πλατεία Άνω Λιοσίων
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Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας
& Αποκατάστασης από τον Δήμο Ιλίου και το

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΣΣεε  ττοουυρρννοουυάά
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ηη  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ττηηςς
ΑΑΕΕΚΚ  

––  ΘΘαα  ββρρααββεευυττεείί
κκααιι  οο  ΔΔηημμήήττρρηηςς

ΜΜααυυρροοεειιδδήήςς

Στο Τουρνουά «Το
Ροζ Φύλλο του Αγώνα
της Ζωής», το οποίο
συνδιοργανώνουν η Θρία
Ασπροπύργου και ο Δήμος
Ασπροπύργου, την προσεχή
Κυριακή (12/02, 10:00), στο
Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώρ-
γιος Θ. Τσόκας», θα συμμε-
τάσχει η Ακαδημία της μπασ-
κετικής ΑΕΚ.

Μία εκδήλωση στην οποία
μεταξύ των αθλητών θα τιμ-
ηθεί και ο αρχηγός της
«Βασίλισσας» Δημήτρης
Μαυροειδής.

Αναλυτικά την ανακοίνωση
της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Στο Τουρνουά «Το Ροζ 

Φύλλο του Αγώνα της
Ζωής», το οποίο συνδιορ-
γανώνουν η Θρία Ασπροπύρ-
γου και ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, την προσεχή Κυριακή
(12/02, 10:00), στο Κλειστό
Γυμναστήριο «Γεώργιος Θ.
Τσόκας», θα συμμετάσχει η
AEK BC Academy – Dragan
Sakota.

Μεταξύ άλλων αθλητών, θα
βραβευτεί από τον Δήμο
Ασπροπύργου και την Ένωση
Ολυμπιονικών, ο αρχηγός της
«Βασίλισσας», Δημήτρης
Μαυροειδής, για την προσφο-
ρά του στο μπάσκετ και την
κοινωνία.

Π
αρατείν εται έως το
τέλος Απριλίου,
μετά την  επιτ-

υχ ημέν η πορεία του, το
πρωτοποριακό πρόγραμμα
φυσικοθεραπείας και απο-
κατάστασης που έθεσαν
σε εφαρμογή ο Δήμος Ιλίου,
το Παν επιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) και το
Ερευν ητικό Εργαστήριο
Μυοσκελετικής Φυσικοθερ-
απείας του ΠΑΔΑ. Έως
σήμερα 300 ασθεν είς
συμπολίτες μας βρήκαν
αν ακούφιση από τον
πόν ο μέσω εξατομικευμέ-
ν ου προγράμματος θερα-
πευτικής άσκησης, με δωρ-
εάν  υπηρεσίες φυσικοθερ-
απείας και αποκατάστα-
σης.

Η παράταση αφορά πρό-
γραμμα που απευθύν εται
σε ασθεν είς με χ ρόν ιο
αυχ εν ικό πόν ο (αυχ εν αλ-
γία), ηλικίας 18 – 70 ετών ,
το οποίο περιλαμβάν ει
ατομικές συν εδρίες, κατό-
πιν  ιατρικής διάγν ωσης και
φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς
αξιολόγησης από το Ερευν ητικό Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας του
Παν επιστημίου, με στόχ ο τη μείωση του πόν ου και τη βελτίωση της λειτουργικότ-
ητας των  συμμετεχ όν των .

Για δηλώσεις συμμετοχ ής οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α αποστείλουν  συμπληρ-
ωμέν η την  παρακάτω σχ ετική αίτηση: https://www.ilion.gr/programma_f y sikother-
apeias-aitisi-aux/ στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: f labropoulou@ilion.gr (Υπάλληλος:
Ευφροσύν η Λαμπροπούλου τηλ. 213 2030045, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
08:00 – 14:00).

Υπεύθυν ος είν αι ο Φυσικοθεραπευτής, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ – Ερευν ητής
(υπότροφος ΕΛΚΕ – ΠΑΔΑ), Μέλος του Ερευν ητικού Εργαστηρίου Μυοσκελετικής
Φυσικοθεραπείας του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Χαράλαμπος Σκορδής, τη
συν ολική επιμέλεια έχ ει ο Καθηγητής Φυσικοθεραπείας κ. Γεώργιος Γεωργούδης,
Διευθυν τής του Ερευν ητικού Εργαστηρίου Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας του
ΠΑΔΑ, εν ώ υπεύθυν ος συν τον ιστής της συν εργασίας μεταξύ Δήμου Ιλίου και
ΠΑΔΑ είν αι ο κ. Φώτης Μαρκόπουλος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας – ΕΜΦ Π.Α.Δ.Α. https://phy sio-

lab.uniwa.gr/

Γραμματεία Εργαστηρίου: Κωστούλα Καραπάν ου, τηλ. 210 5387487 (Δευτέρα –
Παρασκευή) 

Αργύρης Οικονόμου: 
Υπογράφηκε η σύμβαση δωρεάς με την Αριάδνη
Interconnection για την ανάπλαση της πλατείας

μεταξύ των οδών Νικολαΐδου-Κανελλοπούλου
-Παγκάλου-Ίωνος Δραγούμη! 

Ο
Δήμαρχος Ελευσί νας με  ανάρτηση του στα soci a l  media ανα-
κοί νωσε ότι  χθες υπογράφηκε η σύμβαση δωρεάς με  την
Αριάδνη Interconnecti on γι α την #ανάπλαση της πλατε ί ας

μεταξύ των οδών Νι κολαΐδου-Κανελλοπούλου-Παγκάλου-Ίωνος Δρα-
γούμη! 

Η μελέτη περι λαμβάνε ι  φυτεύσε ι ς, αστι κό εξοπλισμό, LED, πεζο-
δρομήσε ι ς, χώρους αναψυχής και  πλήρη προσβασιμότητα γι α
ΑμΕΑ. 

Πρόκε ι ται  γι α ένα ακόμη έργο που εντάσσεται  στον γενι κότερο
σχεδιασμό μας γι α την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και  τη
βελτίωση της ε ι κόνας της παραλίας μας, μετά και  την ανακατασκευή
του Παλαιού Αναψυκτηρίου.
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Σ
υνάντηση εργασίας με τους
εκπροσώπους της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων είχαν προσφά-
τως ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Πετάκος
και  οι υπάλληλοι του Παραρτήματος
Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότ-
ητας Δήμου Αχαρνών, κ.κ. Σαράντου
Μερόπη (Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρ-
μογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προ-
στασίας), Αργυρούλα Τσόγκα
(Συντονίστρια – Κοινωνική Λειτουργός),
Αδαμαντία Λάκκα (Επισκέπτρια Υγείας), 

Σεβαστή Κρητικού (Κοινωνιολόγος),
Ελισάβετ Γερασιμίδου (Παιδαγωγός) και
Mihaela Cercel (Διαμεσολαβήτρια) σχετι-
κά με το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγ-
ησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγε-
λματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινω-
νικές ομάδες όπως οι Ρομά» στην Περ-
ιφέρεια Αττικής.

Οι εκπρόσωποι της Γενικής Γραμμα-
τείας κ. Ράντης (Διαμεσολαβητής –
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ελλή-
νων Τσιγγάνων Δήμου Αγίας Βαρβάρ-
ας), Καράμπελη (Οικονομολόγος) και 

Οικονομοπούλου (Κοι-
νωνική Επιστήμονας)
ενημέρωσαν τους υπαλ-
λήλους του Παραρτήμα-
τος Ρομά σχετικά με τη
διαδικασία του Προγράμ-
ματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και συζητήθηκαν μέθοδοι προσέγγισης
των ωφελουμένων ώστε να επιτευχθεί η
έγκαιρη μετάδοση της πληροφορίας
στην ευάλωτη ομάδα των Ρομά με απο-
τέλεσμα να έχουν ίσες ευκαιρίες στην
εργασία.  

Αργότερα την ίδια μέρα, στη 13.00μ.μ.
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των
υπαλλήλων του Παραρτήματος Ρομά με
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο

Πατούλη και τους συνεργάτες του σχετι-
κά με το ίδιο θέμα. Στην τηλεδιάσκεψη
συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ
και του Υπουργείου Εργασίας. Σκοπός
της τηλεδιάσκεψης πέρα από την παρ-
ουσίαση του Προγράμματος ήταν και η
ανταλλαγή απόψεων και επίλυση απορ-
ιών έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην
άμεση ενημέρωση και σωστή καθοδήγ-
ηση των ωφελουμένων που ενδιαφέρ-
ονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.  

Συνάντηση εργασίας του Διευρυμένου Κέντρου Συνάντηση εργασίας του Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου ΑχαρνώνΚοινότητας Δήμου Αχαρνών

με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικών ΥποθέσεωνΚοινωνικών Υποθέσεων

Κοπή δέντρων στη Βαρυμπόμπη από 
τη Διεύθυνση Πρασίνου μετά 
από έγκριση του Δασαρχείου

Σε κοπές επικίνδυνων δέντρων στην περιοχή της Βαρυμπόμ-
πης προέβησαν τα συνεργεία της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου
και ο αντιδήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης μετά από αίτημα των
κατοίκων και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου το οποίο
είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Νέο έκτακτο επίδομα έως 300 ευρώ 
προσεχώς σε συνταξιούχους

Κλείδωσε η καταβολή επιδόμα-
τος προσωπικής διαφοράς σε
τουλάχ ιστον  140.000 συν τα-
ξιούχ ους που δεν  έλαβαν
αύξηση ή οποιαδήποτε άλλη,
επιπλέον  παροχ ή τους τελευ-
ταίους μήν ες.
Στη λίστα με τους υποψηφίους
τυχ ερούς, την  οποία χ τεν ίζουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
και ΕΦΚΑ βρίσκον ται και οι
συν ταξιούχ οι με εισοδήματα 800
ευρώ που λόγω προσωπικής διαφοράς, η αύξηση που έλαβαν  ήταν  πολύ μικρό-
τερη της αύξηση 7,75%.

Στην  λίστα επιπλέον  είν αι και όσοι έλαβαν  τα Χριστούγεν ν α επιταγή ακρίβειας.
Η οριστική απόφαση θα ληφθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου σε συν δυασμό με το εάν
θα δοθεί στα ευάλωτα ν οικοκυριά έκτακτο Δώρο Πάσχ α. Ο αριθμός των  δικαι-
ούχ ων  θα κρίν ει και το ύψος της παροχ ής με το επικρατέστερο σεν άριο ν α
αφορά επίδομα που, είτε κλιμακώτα, είτε όχ ι θα κυμαίν εται από 250 έως 300
ευρώ.
Συν ολικά χ ωρίς αύξηση στις συν τάξεις του έμειν αν  910.000 συν ταξιούχ οι που
λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς δεν  έλαβαν  καμία αύξηση. Από αυτούς
οι 140.000 δεν  έλαβαν  ούτε το επίδομα των  Χριστουγέν ν ων  προφαν ώς γιατί
είχ αν  συν τάξεις και εισοδήματα άν ω των  800 ευρώ τον  μήν α.

Σε κάθε περίπτωση μέχ ρι τις 20 Φεβρουαρίου, η τελική λίστα θα περιλαμβάν ει
δικαιούχ ους που είτε έλαβαν  μικρές αυξήσεις στις συν τάξεις Φεβρουαρίου λόγω
προσωπικής διαφοράς είτε λαμβάν ουν  συν τάξεις έως 800 ευρώ και ήταν  δικαι-
ούχ οι και της επιταγής ακρίβειας που δόθηκε τα Χριστούγεν ν α. 
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Ο Χρήστος Παππούς για τους επίλεκτους της ΕΜΑΚ
Είμαστε περήφανοι για τους συνδημότες μας Δημήτρη

Ρούπα και Χρήστο Φουντά και τους ευχόμαστε να βρεθούν
και πάλι κοντά στις οικογένειές τους.

Ο Δήμαρχος Φυλής προχώρη-
σε σε δήλωση για την τραγωδία
στην Τουρκία και ευχαρίστησε
με θερμά λόγια τους τους
συνδημότες του  Δημήτρη
Ρούπα και Χρήστο Φουντά της
ΕΜΑΚ που συνδράμουν
στηνδιάσωση του γειτονικού
λαού  . 
Ο Δήμος μας γνωρίζει, καλά, τις
συνέπειες του σεισμού. Το
1999 χάσαμε ανθρώπους και
περιουσίες. Ακόμα και σήμερα
δεν έχουν επουλωθεί οι
πληγές μας. Γι’ αυτό, η σκέψη
μας είναι στους δοκιμαζόμενο-
υς, από το σεισμό, λαούς της
Τουρκίας και της Συρίας και στο
Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Είμαστε περήφανοι για την
αλληλεγγύη της Χώρας μας,
που εκφράστηκε με την αποστο-
λή της ΕΜΑΚ, επίλεκτα μέλη
της οποίας είναι και οι
συνδημότες μας Δημήτρης
Ρούπας και Χρήστος Φουντάς.
Ευχόμαστε, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση της ανθρωπιστικής
αποστολής τους, να βρεθούν
και πάλι κοντά στις οικογένειές
τους.

Ο Δήμος Αχαρνών, για άλλη
μια φορά, βρίσκεται δίπλα στους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη
και συμπαραστέκεται έμπρακ-
τα στους πληγέντες του σεισμού
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας,
συμμετέχοντας στη δράση της
Περιφέρειας Αττικής, του «Όλοι
Μαζί Μπορούμε» και της ΚΕΔΕ
για τη συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης με σκοπό την
κάλυψη επειγουσών αναγκών
των χιλιάδων ανθρώπων που
έχουν μείνει χωρίς σπίτι.

Από το  Σαββατοκύριακο)
μέχρι και τη Δευτέρα 13 Φεβρο-
υαρίου, από τις 09:00 έως 15:00,
θα συγκεντρώνονται είδη
πρώτης ανάγκης στα γραφεία
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής, στο Δημαρχείο Αχαρνών
ΚΑΙ στο Πνευματικό Κέντρο Θρα-
κομακεδόνων.

Με αφορμή τη δράση ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
τονίζει σχετικά: " Καλούμε τους
πολίτες μας να στηρίξουν τη
δράση 

συγκέντρωσης βοήθειας για
τους πληγέντες του σεισμού σε
Τουρκία και Συρία που δοκιμά-
ζονται σκληρά. Θέλω να ευχαρι-
στήσω την Περιφέρεια, τη ΚΕΔΕ
και το "Όλοι Μαζί Μπορούμε"
που μαζί στήνουμε αυτή την
αλυσίδα ανθρωπιάς. Η Δ/νση
Κοινωνικής Πολιτικής και ο αντι-
δήμαρχος Γιώργος Πετάκος
απέδειξαν, γι άλλη μια φορά, την
ευαισθησία και την ετοιμότητά
τους σε τέτοιες περιστάσεις". 

Τα είδη που συγκεντρώνονται
είναι:

•Χειμερινά ρούχα (για ενήλι-
κες & παιδιά),

•Παλτά - Μπουφάν,
•Αδιάβροχα,
•Μπότες - Γαλότσες,
•Μπλούζες,
•Παντελόνια,
•Γάντια,
•Κασκόλ,
•Σκουφάκια,
•Κάλτσες,
•Εσώρουχα

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ:
•Σκηνές,
•Κρεβάτια,
•Στρώματα (για σκηνές),
•Κουβέρτες (μη χρησιμοποι-

ημένες),

•Υπνόσακοι,
•Σόμπες υγραερίου,
•Θερμάστρες,
•Θερμός,
•Φανάρια χειρός,

•Powerbank,
•Γεννήτριες,
•Τρόφιμα Μακράς Διάρκειας

- Κονσέρβες,
•Παιδικές τροφές,
•Πάνες,

Υγειονομικό υλικό

Αποστειρωμένες γάζες και
επίδεσμοι,

Αιμοστατικοί επίδεσμοι,
Ελαστικοί επίδεσμοι,
Φλεβοκαθετήρες,
Σύριγγες με βελόνες,
Θερμοστατικές κουβέρτες
Παυσίπονα

ΠΑΣΟΚ – Ν.Ε. Δυτικής Αττικής:
Συγκέντρωση ανθρωπιστικής 

βοήθειας για τους σεισμόπληκτους

Κ
άλεσμα στους πολίτες για την συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπ-
ληκτους της Τουρκίας και της Συρίας απε-

υθύνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής
σε συνεργασία με τον Τομέα Εθελοντισμού του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Οι συμπολίτες μας, που επιθυμούν να συνδρά-
μουν, θα μπορούν να φέρουν:

1. Ιατροφαρμακευτικό υλικό,
2. Κλινοσκεπάσματα
3. Συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας

Η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας θα
γίνει στα κεντρικά γραφεία της Νομαρχιακής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (επί της
οδού Λ. Δημοκρατίας 13 έναντι Δημαρχείου
Ασπροπύργου).

Ημέρες: Τρίτη 14/2/2023 και Τετάρτη 15/2/2023
από 5:30 μ.μ – 8:00 μ.μ.

Συγκέντρωση Ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας
και Συρίας, στο Δημαρχείο Αχαρνών και στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
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Γ
ια πρώτη φορά, οι Διοικήσεις όλων των
λιμένων της χώρας, που είναι μέλη της
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.),

συνεδρίασαν στην Ελευσίνα, όπου πραγματο-
ποιήθηκε, υπό την προεδρία του Εκτελεστικού
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, κ.
Αθανάσιου Λιάγκου, το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο για το έτος 2023, καθώς και η ετήσια
Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης. 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Πρόεδροι των
Δ.Σ των Οργανισμών Λιμένων, καθώς και οι
Πρόεδροι των μεγάλων Λιμενικών Ταμείων,
που συμμετέχουν στην Ε.ΛΙΜ.Ε., βρέθηκαν
στην Ελευσίνα, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
2023, προσκεκλημένοι της Διοίκησης του Οργα-
νισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε, με την
ευκαιρία της επίσημης τελετής έναρξης της
Ελευσίνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. Α.Ε, κ.
Απόστολος Καμαρινάκης, καλωσόρισε τα μέλη
της Ε.ΛΙΜ.Ε. με θερμά λόγια: “Υποδεχόμαστε -
είπε- τα μέλη της Ε.ΛΙΜ.Ε. στην Ελευσίνα για
τις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης τους για
το έτος 2023. Σας ευχαριστούμε για την απο-
δοχή της πρόσκλησης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε, με την
οποία δίνεται η ευκαιρία να παραβρεθούν όλα
τα λιμάνια στην επίσημη τελετή έναρξης της
Ελευσίνας- Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, που
φιλοξενείται σε χώρους του Λιμένα Ελευσίνας”.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ της
Ε.ΛΙΜ.Ε, κ. Αθανάσιος Λιάγκος, αφού ευχα-
ρίστησε τον κ. Καμαρινάκη και τον Πρόεδρο
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε κ. Γεώργιο Κουμπέτσο για την
φιλοξενία, αναφέρθηκε στο έργο που επιτε-
λείται στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε λέγοντας: “Μόνο θετικά
λόγια έχω για την παρουσία του Λιμένα Ελευ-
σίνας. Ακούω πολύ θετικά λόγια για τον Ο.Λ.Ε.
Α.Ε, παρά τα προβλήματα. Και είναι πολύ
σημαντικό που η Ε.ΛΙΜ.Ε. συνεδριάζει στην
Ελευσίνα, εν όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύου-

σας της Ευρώπης”.  
Αναφερόμενος στο έργο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε ο κ.

Γεώργιος Κουμπέτσος είπε ότι “ο Λιμένας
Ελευσίνας είναι ένα δύσκολο λιμάνι, με αρκε-
τά προβλήματα. Παρόλα αυτά -τόνισε- έγινε
ένα τεράστιο βήμα στο περιβαλλοντικό του
αποτύπωμα με την απομάκρυνση 15
ναυαγίων”. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  επεσήμανε
την ανάγκη δημιουργίας ενός “πράσινου”
διαλυτηρίου πλοίων ώστε να επιταχυνθ-
ούν οι διαδικασίες για την ορθή διαχείριση
των ναυαγίων με οικονομικό όφελος για το
λιμάνι, ενώ σημείωσε την καλή οικονομική
εικόνα που εμφανίζει τα τελευταία τρία
χρόνια ο Λιμένας Ελευσίνα υπογραμμίζον-
τας ότι “το λιμάνι δουλεύει καλά”. 

Η πόλη της Ελευσίνας χαιρετίζει τις
εργασίες της Ε.ΛΙM.E

Την έναρξη των εργασιών της Ε.ΛΙΜ.Ε.,
χαιρέτησαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής κ. Αθανάσιος
Μπούρας, καθώς και ο Α΄ Γραμματέας της
Βουλής και Βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής κ.
Ευάγγελος Λιάκος, οι οποίοι συνεχάρησαν τα
μέλη της Ε.ΛΙΜ.Ε. για την συμβολή τους στην
ανάπτυξη των λιμένων της χώρας και εξήραν
το εκσυγχρονιστικό έργο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με
δράσεις που αναβαθμίζουν τόσο το λιμάνι όσο
και την πόλη της Ελευσίνας. 

Επίσης, χαιρετισμό  απηύθυνε ο Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής της “2023 Ελευσίς-Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” κ. Μιχαήλ
Μαρμαρινός, ο οποίος ευχαρίστησε προσωπι-
κά τον κ. Καμαρινάκη για την υποστήριξη του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της
πόλης. 

Οι εργασίες της Ε.ΛΙΜ.Ε
Οι εργασίες της Ε.ΛΙΜ.Ε. πραγματοποιήθη-

καν παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή κ.
Δημήτρη Ιατρίδη και ολοκληρώθηκαν με επιτ-

υχία. Συμμετείχαν 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Αθανάσιος  Λιάγκος

Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΛΘ Α.Ε, 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Απόστολος Καμαρινάκης
Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. Α.Ε, 

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Παναγιώτης Τσώνης
Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε, 

Ο Οικονομικός Επόπτης κ. Γεώργιος Βακόν-
διος Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε, 

Τα μέλη του Δ.Σ της Ε.ΛΙΜ.Ε. κ.κ. 
Σωκράτης Αναγνώστου Δ/νων Σύμβουλος

Ο.Λ.Β. Α.Ε, 
Σπυρίδων Ζερβόπουλος Δ/νων Σύμβουλος

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, 
Μηνάς Παπαδάκης Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η.

Α.Ε, 
Δημήτριος Κλιάφας Πρόεδρος Δ.Σ Ο.Λ.ΗΓ.

Α.Ε, 
Άγγελος Βλάχος Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Κ.

Α.Ε, 
Δέσποινα Γκικάκη Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο.Λ.Ρ. Α.Ε, 
Κανδιώ Μαραγκού Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου, 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρ-
ος Δ.Λ.Τ. Λέσβου.

Επίσης, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος
Κουμπέτσος Πρόεδρος Δ.Σ Ο.Λ.Ε. Α.Ε,  Ερα-
σμία Κάνιστρα Πρόεδρος Δ.Σ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε,
Γεώργιος Αντωνίτσας Πρόεδρος Δ.Σ Δ.Λ.Τ.
Σκιάθου, Λένα Φωτάκη Συνεργάτις Γ.Γ. Λιμέ-
νων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων ΥΝΑΝΠ, Μαρία Σπυριδάκη
Regulatory Compliance Manager- Legal
Department Deputy Manager ΟΛΠ Α.Ε. και Αθα-
νάσιος Μυτιληναίος Προϊστάμενος Τμήματος
Ανθρώπινων Πόρων ΟΛΠ Α.Ε, για την εκπρ-
οσώπηση του ΟΛΠ Α.Ε στα διοικητικά όργανα
του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης
“ΕΞΑΝΤΑΣ”.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ε.ΛΙΜ.Ε.
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του
Κ.Δ.Β.Μ. Ινστιτούτο “ΕΞΑΝΤΑΣ”, παρουσία του
Διευθυντή Κατάρτισης κ. Δημήτριου Δρόσου. 

Ακολούθησε σε εορταστικό κλίμα η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.ΛΙΜ.Ε. και
γεύμα που παρέθεσε ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε σε όλα τα
μέλη της Ένωσης.

ΗΗ  ΖΖΕΕΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΛΛΕΕ  ΚΚΕΕΡΡΔΔΙΙΣΣΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
Για πρώτη φορά η συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος  στην Ελευσίνα

Περιοχ ές της Δυτικής Αττικής που
επλήγησαν  από την  κακοκαιρία
«Μπάρμπαρα» επισκέφτηκε προχ θες ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρ-
ας και συγκεκριμέν α τις Δημοτικές

Εν ότητες Βιλίων , Οιν όης και Ερυθρών
του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας, οι
οποίες επλήγησαν  περισσότερο και
είν αι ακόμα καλυμμέν ες με μεγάλες
ποσότητες χ ιον ιού, εν ώ συν εχ ίζον ται
οι χ ιον οπτώσεις.

Ο κ. Μπούρας είχ ε άμεση επικοιν ων ία
τόσο με τον  Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρή-
στο Στυλιαν ίδη, όσο και με τον  Υφυ-
πουργό, Ευάγγελο Τουρν ά, μεταφέρον -
τάς τους τη δύσκολη κατάσταση, στην
οποία βρίσκον ται οι συγκεκριμέν ες
περιοχ ές και ζητών τας ν α κηρυχ θούν
οι πληγείσες περιοχ ές σε κατάσταση
έκτακτης αν άγκης, αίτημα το οποίο και
έκαν αν  αποδεχ τό.
Εν  συν εχ εία, ο κ. Μπούρας επι-
κοιν ών ησε και με τον  Αν απληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών , Στέλιο Πέτσα,

προκειμέν ου ν α του εκφράσει την
αν άγκη ν α δοθεί έκτακτη οικον ομική
εν ίσχ υση στους Δήμους της Δυτικής
Αττικής που επλήγησαν , ώστε ν α αν τι-
μετωπίσουν  τις καταστροφικές συν έ-
πειες που επήλθαν  με το πέρασμα της
κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα». 

Ο κ. Πέτσας με τη σειρά του τον
διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί η απαι-
τούμενη οικονομική ενίσχυση στις
Δημοτικές Ενότητες Ερυθρών, Οινό-
ης και Βιλίων όσο και σε άλλους
Δήμους της Δυτικής Αττικής.

Σε Βίλια, Ερυθρές και Οινόη 
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
Ο κ. Αθ. Μπούρας επισκέφτηκε περιοχές της Δυτικής Αττικής
που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα
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η λήψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβου-
λίας για τη βελτίωση του εξωδικαστικού
μηχανισμού ανακοίνωσε από το βήμα
της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλής της
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-
Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλη Κατρίνη για
το «διαρκώς αυξανόμενο ιδιωτικό
χρέος».

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «βελτιώνο-
υμε το υφιστάμενο εργαλείο του εξωδικα-
στικού μηχανισμού μέσω άμεσης νομοθ-
ετικής πρωτοβουλίας τις επόμενες λίγες
εβδομάδες ώστε - μεταξύ άλλων -

(α) να υποχρεώνουμε την αιτιολόγηση
μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης,

που παράγει ο αλγόριθμος, τόσο των
χρηματοδοτικών φορέων όσο και του
οφειλέτη, και να πραγματοποιείται δημό-
σια ανάρτηση αυτής στην πλατφόρμα,

(β) να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμο-
γής του εξωδικαστικού μηχανισμού, για
να μπορούν να εντάσσονται οφειλέτες
και με μία μοναδική οφειλή,

(γ) να εντάξουμε και νέες κατηγορίες
οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν,
όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που
εισπράττονται από τη φορολογική
διοίκηση και

(δ) να καταργήσουμε την ποινή προ-
εξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο
αλλά και να μειώσουμε το επιτόκιο ρύθ-

μισης αυτών».
«Εχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις

συνολικού ύψους 27 δισεκ. ευρώ»

Εξάλλου, αναφερόμενος στο τελευταίο
δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν οι Εται-
ρίες Διαχείρισης Δανείων, στις 2 Φεβρο-
υαρίου 2023, είπε ότι «έχουν πραγματο-
ποιηθεί ρυθμίσεις συνολικού ύψους 27
δισεκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε
πάνω από 590.000 δανειολήπτες», ενώ
«έχουν επιστρέψει ρυθμισμένα δάνεια
συνολικού ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ
στο τραπεζικό σύστημα, επαναφέροντας
στην τραπεζική κανονικότητα πάνω από
115.000 δανειολήπτες».

Επιδότηση στεγαστικών δανείων
Όσο για το σχέδιο στήριξης - από το

χρηματοπιστωτικό σύστημα - ενήμερων
ευάλωτων δανειοληπτών, για την επιδότ-
ηση της δόσης στεγαστικών δανείων
ή/και δανείων μικρών επιχειρήσεων,
είπε ότι «το έντονο ενδιαφέρον που έχει
εκδηλωθεί από ευάλωτα νοικοκυριά κατά
τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφ-
όρμας, επιβεβαιώνει και καταδεικνύει
την αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης
αυτής της πρωτοβουλίας». 

Όπως είπε, «μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου,
είχαν μπει στην πλατφόρμα 22.909 αιτή-
σεις. 

Εξ αυτών των αιτήσεων, 13.509 ενε-
ργές και μη οριστικοποιημένες, 8.339
οριστικοποιημένες, που αναμένουν
άντληση στοιχείων, και  1.061 έχουν
πάρει ήδη βεβαίωση ευάλωτου νοικοκυρ-
ιού».

Χρ. Σταϊκούρας: Χρ. Σταϊκούρας: 
Λίφτινγκ στον εξωδικαστικόΛίφτινγκ στον εξωδικαστικό

- Διεύρυνση ωφελούμενων και ένταξη νέων οφειλών
Ερχεται νέα νομοθετική πρωτοβουλία - Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραµµα
«Προστασία &
Αναβάθµιση
∆ασών 2023»,
ύψους 12 εκατ.
ευρώ

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ττοο  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκόό
ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  ΠΠρράάσσιιννοουυ
ΤΤααµµεείίοουυ  ««ΠΠρροοσστταασσίίαα  κκααιι  ααννααββάάθθ--
µµιισσηη  ∆∆αασσώώνν  22002233»»,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµοούύ  1122  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς
22002233..

Σκοπός του προγράµµατος
είναι η χρηµατοδότηση παρεµβά-
σεων που αποσκοπούν στην ανά-
πτυξη της δασοπονίας, στην προ-
στασία και αποκατάσταση των
δασών και των δασικών εκτά-
σεων, στην αειφορική διαχείριση
και ενδυνάµωση του πολυλειτο-
υργικού ρόλου των δασικών οικο-
συστηµάτων, µε στόχο την προ-
στασία τους και την αναβάθµιση
και βελτίωση της οικολογικής
και κοινωνικής τους αξίας.

∆ικαιούχοι του Χρηµατοδοτι-
κού Προγράµµατος είναι η Γενι-
κή ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασι-
κού Περιβάλλοντος, οι περιφερ-
ειακές ∆ασικές Υπηρεσίες, το
Ινστιτούτο ∆ασικών Μεσογει-
ακών Οικοσυστηµάτων του
ΕΛ.Γ.Ο “∆ΗΜΗΤΡΑ”, οι ∆ασοκ-
τήµονες Ιερές Μονές του Αγίου

Όρους, οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί
Εργασίας (∆Α.Σ.Ε.), οι Αναγκα-
στικοί ∆ασικοί Συνεταιρισµοί, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η
Κυνηγετική Συνοµοσπονδία
Ελλάδας, το Α.Π.Θ. και οι ανά-
δοχοι – φορείς υλοποίησης, βάσει
των σχετικών συµβάσεων που
έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφ-
ούν µεταξύ της Γενικής ∆ιεύθυ-
νσης ∆ασών και ∆ασικού Περι-
βάλλοντος και των αναδόχων. Για
έργα / προµήθειες / υπηρεσίες /
µελέτες / ερευνητικά προγράµµα-
τα, για τα οποία δικαιούχοι είναι
οι ανωτέρω, οι πληρωµές µπορεί
να γίνονται από το Πράσινο
Ταµείο απευθείας στους
αναδόχους που αναλαµβάνουν
την εκτέλεσή τους σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, κατ’ ανάθ-
εση του δικαιούχου φορέα του ως
άνω χρηµατοδοτικού προγράµµα-
τος.

Μέχρι τις 15/2 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων -Με 100% επιδότηση

Την Τετάρτη, 15 Φεβρ-
ουαρίου 2023, λήγει η
προθεσμία υποβολής
αιτήσεων επιχειρήσεων
για το «πρόγραμμα απόκ-
τησης επαγγελματικής
εμπειρίας για 10.000
άνεργους νέους, ηλικίας
18-30 ετών», με χρημα-
τοδότηση του Ταμείου
Ανάκαμψης και  Ανθεκ-
τικότητας.   

Το πρόγραμμα, διάρ-
κειας επτά μηνών,
στοχεύει στην αναβάθμι-
ση των προσόντων και
στην προετοιμασία
10.000 νέων, αποφοίτων
τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης, για
ένταξη στην αγορά
εργασίας, με προϋπολο-
γισμό 68 εκατ. ευρώ.

Η Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
καταβάλλει  στους ωφε-
λούμενους μηνιαία αποζ-
ημίωση ίση με τον νόμι-
μο κατώτατο καθαρό
μισθό, με πλήρεις ασφα-
λιστικές εισφορές, καθώς
και  αναλογία δώρων
εορτών και επιδόματος
αδείας.   Η δράση απε-
υθύνεται  σε ιδιωτικές

επιχειρήσεις. Όπως
διευκρινίζει η ΔΥΠΑ σε
ανακοίνωσή της, απαρ-
αίτητη προϋπόθεση είναι
να μην έχει προβεί η
επιχείρηση σε μείωση
προσωπικού, λόγω
καταγγελίας σύμβασης
εργασίας, στο τρίμηνο
πριν από την υποβολή
της αίτησης.

Πού υποβάλλουν αιτή-
σεις οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις   

Οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν, μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή
τους αποκλειστικά ηλεκ-
τρονικά, με τους κωδι-
κούς TAXISnet,
μέσω:   α) της πλατφόρ-
μας e-Services της ΔΥΠΑ
σ τ ο ν
ιστότοπο www.dypa.gov.
gr   β) gov.gr στη διεύθυ-
νση: https://www.gov.gr/i
piresies/epikheirematike-
d ra st e r i o t e t a / a p a sk-
holese-prosopikou/sum-
metokhe-epikheireseon-
ergodoton-se-program-
m a t a - k a t a r t i s e s -
anergon.   

Τα βήματα είναι απλά:   
- Η επιχείρηση υπο-

βάλλει αίτηση και προσ-
διορίζει τα προσόντα της
θέσης.   - Η ΔΥΠΑ επιβε-
βαιώνει ότι η επιχείρηση
πληροί  τις προϋποθέ-
σεις.   - Οι εργασιακοί
σύμβουλοι  της ΔΥΠΑ
υποδεικνύουν στην
επιχείρηση υποψηφίους,
σύμφωνα με τα απαι-
τούμενα προσόντα της
θέσης.  

- Η επιχείρηση επιλέ-
γει τον ωφελούμενο και
υπογράφουν συμφων-
ητικό.  

Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφ-
ερόμενοι  μπορούν να
επισκεφτούν τη διεύθυ-
νση: https://www.dypa.go
v . g r / p r o g r a m m a t a -
a p a s h o l i s i s - h r i -
matodotoumena-apo-to-
tamio-anakampsis.
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ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του Σαβ-
βατοκύριακου στην Δυτική
Αττική
Ανακοινώθηκε από την επιτροπή πρωταθλή-
ματος το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββα-
τοκύριακου στην Α΄και Β΄κατηγορία. Αναλυτι-
κά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2/2023

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική) 15:00

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ (ΦΡΑΓΚΕΙΟ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ. – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ (ΒΥΖΑ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΒΥΖΑΣ Β – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ)

Ρεπό: ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Δεν αγωνίζονται ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.
Οι ομάδες ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Λόγω μητρώου δεν συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα).

Προγραμματισμός αγώνων

Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει όλα τα σωματεία μας
της Α’Κατηγορίας ότι οι αγώνες θα πραγματο-
ποιηθούν ως εξής:

11-12/02/23 η 16η αγωνιστική
15/02/23 τα 4 παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής-
που διακόπηκαν λόγω χιονιού με ώρα έναρξ-
ης 3:30
18-19/02/23 17η αγωνιστική
22-23/02/23 15η αγωνιστική.

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ : Στα
προημιτελικά οι under 23 του

Πανελευσινιακού AOK με
ανατροπή

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 –
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 76-70

Διαιτητές : Τζίμης , Γερουλάνος
Δεκάλεπτα : 20-22, 40-43, 57-60,
76-70

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγα-
ρης): Πούρης 8(2), Μπουρίτης 4,
Δενδρινός 19(1), Κεφαλάς 2, Μανω-
λάτος 21(3), Πατρίκης 3, Μπουρν-
τένης 6, Κατσανεβάκης 8, Λεκάκης 5
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. (Τσίμπας): Παπα-

γεωργίου 5, Σωτηρόπουλος 17(2),
Αζαριάδης , Συρίγος , Στουραίτης
8(2) Δογρανλής 7, Κατούφας , Χρυ-
σάκης 3(1) , Τσαπρούνης 18(1) ,
Σκουλούδης , Χριστοδουλόπουλος
12(3)

Τα προημιτελικά  του κυπέλλου
ανδρών:

25/02/23 19.00 ΚΛ ΔΑΚ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ -(ΙΚΑΡΟΣΝ. ΣΜ Η
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ )
23/02/23 20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/02/23 18.00 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ

01/03/23 21.30 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ (U23) (ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Η ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ )

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Οι διαιτητές της Elite League 
Β΄και Γ΄Εθνική

Αν ακοιν ώθηκαν  οι διαιτητές και οι κομισάριοι της
17ης αγων ιστικής της Elite League Β' και Γ'Έθν ικής.

Elite League Σάββατο 11/2

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Ταρεν ίδης Κ.-Ντούρας-Χρυσάφης (Μπρίγκος)
Σχ ηματαρίου 17.00 Ερμής Σχ ηματαρίου-Παπάγου
Σταματόπουλος-Χατζημπαλίδης-Αν αστασιάδης Β. (Χρι-
στοδούλου Γ.)
Ευόσμου 17.00 Αίας Ευόσμου-Μαρούσι Γερακίν ης-
Τσιαπλής-Παζώλης (Φωτιάδης)
Στ. Καλαϊτζής 17.00 Παν ερυθραϊκός-Αμύν τας Μάν ος-
Καλογερόπουλος Φ.-Καλογριάς (Μπίκας)
Στρέφη 17.00 Τρίτων -Κόροιβος Αμαλιάδας Κάρδαρης-
Λιότσος-Ξυλάς (Ελευθεριάδης Γ.)
Ψυχ ικού 17.00 Ψυχ ικό-Καβάλα Αν αστόπουλος-Καρα-
κάσης-Αγγελής (Μωϋσιάδης)
Αγριν ίου 17.00 Αγρίν ιο-Χαρ. Τρικούπης Σώμος-Σκα-
λτσής-Φραγκούλη (Πατσαν τζόπουλος)

Κυριακή 12/2
ΝΕΜ BC Arena 15.00 NE Μεγαρίδος-Ηρακλής ΚΑΕ
2022 Χριστιν άκης-Τσιμπούρης-Νάστος (Παλάτος)

Β’ Εθν ικής Αν δρών  (17η αγων ιστική)

2ος Όμιλος Σάββατο 11/2
Σοφία Μπεφόν  16.00 Π. Φάληρο-ΑΟΚ Χαν ιά Καμή-
τσος-Ροδίτης-Κωστής (Καλαρέμας)
Βεν ετόκλειο 14.00 Διαγόρας Ρόδου-Αιγάλεω Αν α-
στασίου-Δελαγραμμάτικας-Τζίμης (Ξάν θος)
Α. Βαρίκας 17.00 Παν ιών ιος-ΑΕ Ν. Κηφισιάς Κον τα-
ράτος-Χρόν ης-Τούσης (Ντάβαρης)

Κυριακή 12/2

Β’ Πεύκης 17.00 Πεύκη-ΟΦΗ Στρέμπας-Καρακων -
σταν τόπουλος-Μπακετέα (Λιμν ιάτης)
Αγ. Θωμά 17.00 Δούκας-Παν ελευσιν ιακός Κων σταν -
τιν όπουλος-Ουσταμπασίδης-Παπαδόπουλος Χρ.
(Παπαδόπουλος Στ.)
Εσπέρου 17.00 Έσπερος-Πρωτέας Βούλας Καραβίτης-
Φασόλης-Λεβεν τάκος (Ζαγκλής)

ΓΈΘΝΙΚΗ(3ος Όμιλος)17η αγων ιστική

Κυριακή 12/2

Ψυχ ικού 17.00 Ποσειδών  Ν. Ψυχ ικού-Φοίν ιξ Πειραιά
Βαλουξής-Ιωάν ν ου (Αν αστασίου)
Διών ης 17.00 Πικέρμι-Δάφν η Κουλουμπαρίτσης-
Παπαδόπουλος Αν δ. (Φαλούκας)
Μυτιλήν ης 17.00 Αιολικός Μυτιλήν ης-ΦΟ Βρον τάδου
Αδαμόπουλος-Αλεξόπουλος Χρ. (Σαλαβός)
Α’ Μοσχ άτου 17.00 Ελευθερία Μοσχ άτου-Έν ωση
Αττάλου Καλύμν ου Πλέγας-Πουλάκης (Βακαλούδης)
1ο Μάν δρας 17.00 Μαν δραϊκός-Νίκη Αμαρουσίου
Σίμα-Κουτίβης (Δραμεσιώτης)
Ραφήν ας 17.00 Αργον αύτης Τρ.-Ίκαρος Καλλιθέας
Μπαράκου-Γεωργόπουλος (Κυριόγλου)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται για την
14η αγωνιστική(Β΄γύρος) στο γήπεδο
Κοσμάς Παπανικολάου τα
Τρίκαλα(πρώτο μάτς 0-1). Στο άλλο
παιχνίδι ο Βύζας αγωνίζεται σατα Τρίκα-
λα με τον ΠΟ Φήκης (πρώτο μάτς 3-0).

3ος όμιλος 14η αγωνιστική β΄γύρος

Ωρα εναρξης: 11:00’

Γήπεδο: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
(ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ωρα εναρξης: 14:00’

ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΕΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ωρα έναρξης: 15:00′

Α.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ
ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΑΤΚΛΙΦ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΦΗΚΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Π.Ο. ΦΗΚΗΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜ. ΣΤΑΔIO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ –
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-
ΙΘΑΚΗΣ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΛΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
4ος όμιλος

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Σπή-
λιος (Κορίνθου), Μπλαβάκης-Μπιμπάκης
(Ηρακλείου)
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ:
Κομπιλίρης, Μπουρίκας-Νικολόπουλος
(Μεσσηνίας)
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΙΑΛΥΣΟΣ: Χατζηγιάννης,
Σηπάκης-Πουλόπουλος (Πειραιά)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΕ
ΜΥΚΟΝΟΥ: Κελεκίδης (Αθηνών), Θεο-
δωρόπουλος-Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ: Γιαννα-
ράκης, Πετρίδης-Σηφάκης (Πειραιά)
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ: Πατε-
ράκης, Αθανασόπουλος-Κρασώνης
(Αθηνών)
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ – ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ:
Κεφίλης (Κορίνθου), Βλαχοδήμος-Τάκος
(Αιτωλοακαρνανίας)

5ος όμιλος

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ:
Ζήσιος-Ντούρος (Αν. Αττικής), Κατσο-
γιάννης (Ηρακλείου)-Κουλοχέρης
(Αν.Αττικής)
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ: Ταμπο-
υρατζής, Καφεσάκης-Κοκοτάκης
(Λασιθίου)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΟΑΝ: Χρόνης,
Θωμόπουλος-Μαυρομάτης (Δυτικής Αττι-
κής)
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. – ΑΛΜΥΡΟΣ: Δαμιανάκης,
Παπαδάμ-Αντωνόπουλος (Πειραιά)
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ζαφ-
είρης (Ηρακλείου),Κορωνιάς (Αν. Αττική)-
Καραγιάννης (Δ. Αττική)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΟ ΠΟΡΟΥ: Ωραι-
όπουλος (Δωδεκανήσου), Καρακελές-
Παπαδόπουλος (Πειραιά)
ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΜΑΡΚΟ: Τρίγκας, Μαυρε-
δάκης-Οβάκογλου (Χανίων)

Τέσσερις προσθήκες ο ΑΟ Ζωφριάς

Με τέσσερις προσθήκες ολοκληρώθηκε για την  ομάδα
μας η χ ειμεριν ή μεταγραφική περίοδος. Συγκεκριμέν α
ποδοσφαιριστές του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς είν αι
οι: Αλέξαν δρος Ηροδότου, Ορέστης-Αν άργυρος Ασλά-
ν ι, Κυριάκος Καράβολας και Αλέξαν δρος Μπέλλας. Ο
πρώτος αγων ίζεται στην  επίθεση, είν αι 25 ετών  και
προηγούμεν ες ομάδες του ήταν  οι ακαδημίες της
κυπριακής Ομόν οιας και ο Άγιος Θωμάς. 
Ο Ασλάν ι είν αι 23 χ ρον ών  αριστεπόδαρος μπακ-χ αφ

και έχ ει αγων ιστεί στην  Κ20 του Ατρόμητου, τον  Α.Ο.
Μυκόν ου, την  Θύελλα Αγίου Δημητρίου, την  Κηφισιά
και τον  Αήττητο Σπάτων . Καράβολας και Μπέλλας
είν αι αμφότεροι τερματοφύλακες, 22 και 21 ετών
αν τίστοιχ α, με τον  πρώτο ν α έχ ει αγων ιστεί σε
Παν ιών ιο Καισαριαν ής, Καματερό και Αμπελόκηπους
και τον  Αλέξαν δρο ν α ξεκιν ά από τον  Άρη Πετρ-
ούπολης κι ακολούθως ν α παίζει με τις φαν έλες της
Κηπούπολης και του Ολυμπιακού Λιοσίων . Παιδιά,
καλώς ορίσατε στη μεγάλη μας ποδοσφαιρική οικογέ-
ν εια. Σας ευχ όμαστε υγεία, αγων ιστική και προσωπι-
κή πρόοδο!

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός με τα Τρίκαλα. Ο Βύζας
εκτός με τον ΠΟ Φήκης
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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
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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 απογευματι-

νή εργασία  
σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό  
κέντρο, υποδοχή- 

γραμματειακή
υποστήριξη, 

σε κατάστημα  
λιανικής, 

φροντιστήριο. 
Απόφοιτη

Αμερικανικού  
Κολλεγίου,

Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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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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Ξεκινούν οι Απόκριες στον Δήμο ΑσπροπύργουΞεκινούν οι Απόκριες στον Δήμο Ασπροπύργου
Πλατεία Δημαρχείου Παρασκευή 10/2 έως και την Κυριακή 5/3 
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού προσκαλούν όλους τους δημότες να
συμμετάσχουν στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ασπροπύργου. Κέφι, Χορός, Παιχνίδια,  Έθιμα και Παραδόσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
προσφέρουν ευχάριστες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα: 
Αποκριάτικο Χωρίο - Πλατεία Δημα-

ρχείουΠαρασκευή 10/2 έως και την Κυρια-
κή 5/3 – Ωράριο: 11:00 με 14:00 & 17:00
με 21:00 καθημερινάΚλόουν, Παιχνίδια,
Face Painting, Σούπερ Ήρωες, Ξυλοπόδαρ-
οι, Μπαλονοκατασκευές, Δημιουργικά
Εργαστήρια, Διαγωνισμοί Καραόκε, Πάρτι
Μασκέ και πολλές εκπλήξεις περιμένουν να
ψυχαγωγήσουν τους μικρούς μας  μασκα-
ράδες. 

2ο Διαδικτυακό Κυνήγι Πειρατικού
Θησαυρού –  Παρασκευή 10/2 έως και
την Καθαρά Δευτέρα 27/2Έπειτα από τη
μεγάλη ανταπόκριση και αποδοχή από τους
μικρούς μας φίλους, το Πνευματικό Κέντρο
διοργανώνει και φέτος, το πρωτότυπο και
άκρως  ενδιαφέρον διαδικτυακό παιχνίδι
για παιδιά από 5 έως 15 ετών, εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας
την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
https://treasure-hunt.gr/registra-
tionformwt/ καθ’ όλη τη διάρκεια του
Τριωδίου.    

Τσικνοπέμπτη - 16/2 και ώρα  20:00 –
Πνευματικό Κέντρο

Στην αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος
Καλλιέρης», θα αναβιώσουμε  το παραδο-
σιακό, αρβανίτικο αποκριάτικο γλέντι. Εσείς
ελάτε με την καλή σας διάθεση και το
φαγητό σας (τζόλια, κρέας, γαλακτομπούρ-
εκο, κ.α.) και εμείς θα σας διασκεδάσουμε
με τον Σπύρο Μπρέμπο και την ορχήστρα
του. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε
με την Πρόεδρο, κ. Γεωργία Πηλιχού στα
τηλ: 6932246156.

Δωρεάν Χαρταετοί – Κυριακή 26/2 &
ώρα 11:00- Πλατεία ΔημαρχείουΠολύχρω-
μοι χαρταετοί θα διανεμηθούν δωρεάν στα
παιδιά της πόλης. 

Δημόσιος Χορός των Γυναικών – Κυρια-
κή 26/2 & ώρα 15:00 – Πλατεία ΗρώωνΓια
μία ακόμα φορά, το Τμήμα Παραδοσιακών
Χορών του Πνευματικού Κέντρου ανα-
βιώνει το έθιμο  του «Δημόσιου Χορού
των Γυναικών», με τη συμμετοχή των
μελών του αλλά και γυναικών του Ασπρόπ-
υργου. Για το λόγο αυτό, καλούμε ξανά τις
Γυναίκες της πόλης να στηρίξουν την προ-
σπάθεια αυτή ενώ υπενθυμίζουμε ότι, θα
προσφερθούν οι φορεσιές και θα πραγμα-
τοποιηθούν πρόβες. Για δηλώσεις ενδιαφ-
έροντος μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, στον 2ο
όροφο, του Πνευματικού Κέντρου αλλά και
στα τηλέφωνα 2105577191 & 2105577593
(εσωτερικό 3). 

Καλή Αποκριά!!!


