
Νέα μέτρα στήριξης:
Το πακέτο στήριξης για

συνταξιούχους,
οφειλέτες και αγρότες

- Πώς θα γίνουν οι ρυθμίσεις χρεών από
36-120 δόσεις

Στ. Πουλής: Τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας θα μετατραπούν στα

πιο σύγχρονα, πράσινα και ψηφιακά
Ναυπηγεία παγκοσμίως

Συνέντευξη του Α’ Επιλαχόντα Βουλευτής
Δυτικής Αττικής ΝΔ Σταμάτη Πουλή για την

πορεία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Με 23,3 εκατ. ευρώ συνεχίζει
η Περιφέρεια Αττικής να στηρίζει

την ένταξη παιδιών στην
προσχολική εκπαίδευση

-Πάνω από 9.217 παιδιά και οι οι κογένε ι ες-Πάνω από 9.217 παιδιά και οι οι κογένε ι ες

αναμένεται να επωφεληθούναναμένεται να επωφεληθούν

ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ΛΛεεωωφφ..
ΓΓρρααμμμμώώνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

λλόόγγωω  έέρργγωωνν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΑΑππάάττηη  μμεε  ππααρράάννοομμεεςς  
δδοοσσοολληηψψίίεεςς  μμεε  ττοο  ΑΑΦΦΜΜ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

Ν. Μελετίου: 
Το νομικό τμήμα του
Δήμου έχει λάβει 

όλες τις κατάλληλες
ενέργειες

ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
Ξεκίνησε το νέο αντιπλημμυρικό

έργο στην Πηνειού που θα
δώσει οριστικό τέλος στα
πλημμυρικά φαινόμενα 

Έχασε την
πλειοψηφία για

άλλη μία φορά ο
δήμαρχος Αργύρης

Οικονόμου
 Καταψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός 

της ΚΕΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκη εκτός έδρας για την Ακαδ-

ημία Ελευσίνας

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ
Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ ME BYZA KAI

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

Σε εικαστική σκηνή 
μετατρέπεται η Ελευσίνα 
Σε μια μεγάλη εικαστική σκηνή μετατρέπει η 2023 Ελευσίς

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης την πόλη της 
Ελευσίνας με πέντε εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις με 

ελεύθερη είσοδο να υποδέχονται το κοινό

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  οοδδηηγγώώνν
σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  22

σσεελλ..  77

σσεελλ..  77

ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  66
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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: Συννεφια με ηλιοφάνεια κατα διαστήματα  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 13 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη

Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια
Τσικν οπέμπτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.
Νίκης 38 - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47 

ΑΧΑΡΝΕΣ
Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι.
Αριστοτέλους 165, 2102403449 Μετά λύπης παρατηρείται τις τελευταίες

ημέρες, ομάδα επιτήδειων, του κοινού
ποινικού κώδικα, να εξαπατούν

τηλεφωνικώς εμπορικά καταστήματα και
επιχειρήσεις, παρουσιαζόμενοι ως «Δήμος
Ασπροπύργου», και να επισφραγίζουν τις
παράνομες δοσοληψίες τους δίνοντας το αληθινό
ΑΦΜ του Δήμου.

Η απάτη αυτή μπορεί να πάρει και τη μορφή δια-
δικτυακής απάτης, όπου οι παραπάνω επιτήδειοι,
αποστέλλουν sms σε ανυποψίαστους δημότες και
τους ζητούν να επισκεφτούν ένα link, με σκοπό να
εισβάλλουν στο κινητό και να τους αποσπάσουν
πολύτιμα προσωπικά δεδομένα.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να είναι πλέον
υποψιασμένοι και να μην ενδίδουν σε τέτοια φτηνά
και εγκληματικά τεχνάσματα. Οι οικονομικές δοσολ-
ηψίες του Δήμου Ασπροπύργου είναι πάντοτε διαυ-
γείς, τα τηλέφωνα διαθέτουν αναγνώριση και είναιε-
πισήμως δηλωμένα σε τηλεφωνικούς καταλόγους 

και στο διαδίκτυο, και ο Δήμος ποτέ δεν αποστέλ-
λει μηνύματα σε κινητά και ζητά από τους δημότες
να επισκεφτούν αντίστοιχά links. Παρακαλούμε
επίσης όσους έχουν πέσει θύματα της εν λόγω
απάτης, να απευθυνθούν άμεσα στην Ελληνική
Αστυνομία.

Όπως δήλωσε σχετικά και ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, Νίκος Μελετίου: « Η νέα μάστιγα της
τηλεφωνικής και διαδικτυακής απάτης δεν γνωρίζει
ηθικούς περιορισμούς. Ακόμα και αυτήν την περίο-
δο της παγκόσμιας ενεργειακής και επισιτιστικής
κρίσης, υπάρχουν άνθρωποι με ξεχωριστές δεξιότ-
ητες, που αντί να τις διαθέσουν στην υπηρεσία της
κοινωνίας, τις διαθέτουν στην υπηρεσία του εγκλή-
ματος. Το νομικό τμήμα του Δήμου έχει λάβει όλες
τις κατάλληλες ενέργειες και η δική μου εισήγηση
στην ΕΛ.ΑΣ. ήταν να φανεί εξαιρετικά αμείλικτη
απέναντι σε αυτό το χυδαίο οικονομικό και κοινω-
νικό έγκλημα, στην αντιποίηση της Δημοτικής Αρχής
και στην ανήθικη εκμετάλλευση του πολίτη.»

Σ
τη χ θεσιν ή συν εδρίαση του Δημο-
τικού συμβουλίου Ελευσίν ας, όπου
συζητήθηκε η έκκριση του προϋ-

πολογισμού της ΚΕΔΕ, φάν ηκαν  για άλλη
μία φορά τα προβλήματα που αν τιμε-
τωπίζει η Δημοτική Αρχ ή.

Πιο συγκεκριμέν α, αφού έγιν ε η συζήτ-
ηση, στην  ώρα της ψηφοφορίας ο προϋ-
πολογισμός καταψηφίστηκε με 13 ψήφους
κατά και 10 υπέρ.

Θυμίζουμε πως δεν  είν αι η πρώτη φορά
που συμβαίν ει αυτό

Πριν  2 μήν ες σε συν εδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου καταψηφίστηκε και ο
προϋπολογισμός του δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
με 10 ψήφους υπέρ και 12 κατά

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΑΑππάάττηη  μμεε  ππααρράάννοομμεεςς  
δδοοσσοολληηψψίίεεςς  μμεε  ττοο  ΑΑΦΦΜΜ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
Ν. Μελετίου: Το νομικό τμήμα του Δήμου έχει λάβει όλες τις κατάλληλες ενέργειες

Έχασε την πλειοψηφία για άλλη μία
φορά ο ο δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου

 Καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΕ
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ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  οοδδηηγγώώνν  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν
ππρρόόσσλληηψψηη  δδέέκκαα  ((1100))  ΔΔ..ΕΕ..  ΟΟδδηηγγώώνν

((κκααττόόχχωωνν  δδιιππλλώώμμααττοοςς  ΓΓ΄́  ήή  ΔΔ΄́  κκααττηηγγοορρίίααςς
μμεε  ΠΠ..ΕΕ..ΙΙ..  κκααιι  ψψηηφφιιαακκόόττααχχοογγρράάφφοο)),,  μμεε

σσύύμμββαασσηη  εερργγαασσίίααςς  ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  οορριι--
σσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ,,  γγιιαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα

δδύύοο  ((22))  μμηηννώώνν..
ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  μμεε  τταα  σσυυννηημμμμέένναα  δδιικκααιιοολλοογγ--

ηηττιικκάά  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  εείίττεε  ττααχχυυδδρροομμιικκάά
μμεε  σσυυσσττηημμέέννηη  εεππιισσττοολλήή  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα

ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  ΣΣττρρ..
ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη    113388,,    112244    6611    ΧΧααϊϊδδάάρριι,,  εείίττεε

σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόόΚΚααττάάσσττηημμαα((ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊ--
σσκκάάκκηη  113388,,  ιισσόόγγεειιοουυππηηρρεεσσίίααππρρωωττοοκκόόλλ--
λλοουυ))  κκααττάά  ττιιςς  εερργγάάσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς

ααππόό  1155--0022--22002233  μμέέχχρριι  κκααιι  2211--0022--22002233..

Μετρό: Έρχεται δωρεάν WiFi σε
όλους τους χώρους των σταθμών

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλαγή στις οθόνες
και ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, είναι
μερικές από τις ριζικές αλλαγές, που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν στο Μετρό, μετά και την υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΣΤΑ.ΣΥ και Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, επιβε-
βαιώθηκε η συνεργασία μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ και του Υπο-
υργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία, και σύμφω-
να με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ θα επιφέρει «μέσω μιας
σειράς δράσεων, που θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες
προς τους επιβάτες υπηρεσίες και θα συμβάλλουν περ-
αιτέρω στην ψηφιακή θωράκιση της εταιρείας».

Δωρεάν WiFi 
Η αρχή, όπως κοινοποιήθηκε, θα γίνει με την εγκατά-

σταση δημόσια προσβάσιμου WiFi σε όλους τους χώρο-
υς σταθμών του Μετρό, με την ένταξη της ΣΤΑ.ΣΥ στο
έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρ-
ματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο».

Με τον τρόπο αυτό, οι επιβάτες του Μετρό θα μπορούν
κατά την παραμονή τους στους σταθμούς να έχουν δωρ-
εάν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η έναρξη της
υλοποίησής του έργου αναμένεται το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, οπότε και θα ανακοινωθούν οι σταθ-
μοί εγκατάστασης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Ψηφιοποίηση της ΣΤΑ.ΣΥ 
Νέα σελίδα, αναμένεται να «γυρίσει» και η ίδια η

ΣΤΑ.ΣΥ, λύνοντας προβλήματα της καθημερινής διαχείρ-
ισης μεγάλου όγκου πληροφοριών και εγγράφων, μέσω
της επικείμενης ψηφιοποίησης του Τεχνικού και Διοικητι-
κού Αρχείου της.

Η ψηφιοποίηση αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά
στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης
των υπηρεσιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη
μείωση του διοικητικού κόστους, καθώς και την προ-
στασία του αρχείου από φυσική φθορά, αναδεικνύοντας
με τον τρόπο αυτό και την αξία του ιστορικού αρχείου του
Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, της ιστορικής, πρώτης γραμ-
μής Μετρό της Αττικής.

Έρχονταί νέες οθόνες 
Παράλληλα, δρομολογείται η καθολική αντικατάσταση

του υφιστάμενου Συστήματος Ψηφιακής Σήμανσης
Σταθμών (οθόνες προβολής ενημερωτικού και διαφημι-
στικού περιεχομένου σε όλους τους χώρους των
σταθμών Μετρό) από ένα ενιαίο σύγχρονο σύστημα
Ψηφιακής Σήμανσης.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΤΤιι  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττιιςς
άάδδεειιεεςς  υυλλοοττοομμίίααςς    

ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττοο
ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς  ααππόό  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα
2200  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  μμέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν
ΤΤρρίίττηη  2288  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002233

Σύμφωνα με το αριθμ. 39024/05-4-21 έγγραφο του
Δασαρχείου Πάρνηθος, η Αντιδήμαρχος Φυλής Ελένη
Λιάκου ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Φυλής
πως από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και για τις επό-
μενες 15 ημέρες θα εκδώσει τις άδειες υλοτομίας για το
2023. 
Οι άδειες υλοτομίας αφορούν τα κατακείμενα
επικίνδυνα πεύκα κατά μήκος του δασικού οδικού δικ-
τύου Φυλής – Δερβενοχωρίων και στο δρόμο της
Μονής Κλειστών και θα γίνουν σε βάθος όχι μεγαλύτε-
ρο των πέντε μέτρων. 
Οι υλοτομίες θα γίνουν παρουσία δασοφύλακα και τα
καυσόξυλα που θα προκύψουν θα διατεθούν σε οικο-
γένειες που διαμένουν στο Δήμο Φυλής και ανήκουν
αποδεδειγμένα στις ευπαθείς οικονομικά ομάδες αποκ-
λειστικά και μόνο για κάλυψη των προσωπικών τους
αναγκών. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο της Δημο-
τικής Ενότητας Φυλής από τη Δευτέρα 20 Φεβρουα-
ρίου μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 απο τις
08.30 – 11.00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι
αιτούντες θα πρέπει να είναι δημότες Δήμου
Φυλής.Πληροφορίες: 210 2411444                                       

Τροποποιήσεις Λεωφ.
Γραμμών στις Αχαρνές
λόγω έργων
Μερική προσωρινή τροποποίηση των Λεωφ.
Γραμμών 752, 712, 878, 879, 733 λόγω του
έργου Διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς Τμήμα
Πικροδαφνέζας

Λόγω των έργων που πραγματοποιούνται επί της
οδού Εθν.Αντιστάσεως (από το ρέμα Εσχατιάς έως
της Ελ. Φυτά) ο ΟΑΣΑ αποφάσισε τη μερική προ-
σωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφο-
ρειακών γραμμών 752, 712, 878, 879, 733 από
15 Φεβρουαρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2023.

Διαδρομή γραμμών 878-879-733 προς Αφετηρία
(Κάραβος):

Από Μιλτιάδου, δεξιά Ελ.Φυτά, αριστερά Λιοσίων,
αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως,
συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 712 από Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Αριστοτέλους,
δεξιά Λιοσίων, δεξιά Ελ. Φυτά, αριστερά Εθν. Αντι-
στάσεως, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 712 προς Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως,  δεξιά Ελ. Φυτά, αριστερά
Λιοσίων, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντι-
στάσεως , συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 752 από Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Αριστοτέλους,
δεξιά Λιοσίων, δεξιά Ελ. Φυτά, ευθεία Αγ. Διον-
υσίου, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 752 προς Αφετηρία:

Από Αγ. Διονυσίου, ευθεία Ελ. Φυτά, αριστερά
Λιοσίων, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντι-
στάσεως, συνέχεια κανονικά.

Τις Παρασκευές σε περίπτωση λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς στην οδό Αγίου Διονυσίου, η γραμ-
μή 752 από τη οδό Ελ. Φυτά θα εκτρέπεται αριστε-
ρά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Αναπαύσεως, αριστε-
ρά Αγίου Διονυσίου και αντίστροφα στην επιστρο-
φή προς Αφετηρία (Κάραβο).
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ΕΕΣΣΥΥΝΝ  ΑΑχχααρρννώώνν--ΦΦυυλλήήςς::  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΠΠΛΛΗΗΚΚΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ

Μαζί µε τους φορείς, τα σωµατεία και το λαό της περιοχής
µας δυναµώνουµε την αλληλεγγύη µας στους λαούς της
Τουρκίας και της Συρίας που χτυπήθηκαν από τον τεράστιο
και καταστροφικό σεισµό της ∆ευτέρας 6/2.
Συνεχίζουµε και αυτή τη βδοµάδα τη συλλογή υλικής βοήθει-
ας για τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσµου που σήµερα είναι
τραυµατισµένος και ξεσπιτωµένος, που του λείπουν τα βασι-
κά για να ζήσει.
Τα υλικά που συγκεντρώνονται είναι τα εξής:
Κουβέρτες, γάλα σε σκόνη, πάνες ενηλίκων/µωρών, σερβιέτες,
απορρυπαντικά ρούχων, οροί, γάζες, χανζαπλάστ, είδη ατοµι-
κής υγιεινής.

Τα σηµεία συγκέντρωσης της βοήθειας είναι:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:  Σωτήρη Πέτρουλα 20, Κεντρική Πλατεία

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946475938, 6975797193
Τρίτη 14/2 έως Παρασκευή 17/2, 11:00-12:00 και 18:00-

19:00
ΜΕΝΙ∆Ι: ∆εκελείας 42
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6976555482, 6988530238
Πέµπτη 16/2, 09:00-13:00 και 19:00-21:00 
Παρασκευή 17/2, 09:00-13:00

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥΝΝ  ((ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΑΑχχααρρννώώνν--ΦΦυυλλήήςς))

Ένωση Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα ενεργειακά ζητήματα και τη σύνδεσή

τους με την τοπική περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη.
«To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής έχει την τιμή
να σας προσκαλέσει σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα ενεργειακά ζητήματα και τη σύνδε-

σή τους με την τοπική περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα: 17.30μμ στο Αμφιθέατρο του Ελλην ικού
Ιν στιτούτου Συγκολλήσεων  (οδός Τραπεζούν τος 96) στην  Ελευσίν α.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Γιάν ν ης Μαν ιάτης, Καθηγητής Παν επιστημίου Πειραιά, πρ. Υπουργός Περιβάλλον τος, Εν έργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Βασίλης Τσολακίδης,  Διπλ. Βιοαρχ ιτέκτον ας Μηχ αν ικός, πρ. Πρόεδρος Δ.Σ. Κέν τρου Αν αν εώσιμων  Πηγών
Εν έργειας (ΚΑΠΕ)

Απόστολος Καμαριν άκης, Υπον αύαρχ ος Λ.Σ. (ε.α.) - Πολιτικός Μηχ αν ικός, Α' Αν τιπρόεδρος Εν ωσης Λιμέν ων
Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) & Διευθύν ων  Σύμβουλος Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας (ΟΛΕ) Α.Ε.

Κων σταν τίν ος Βαρλαμίτης, Οικον ομολόγος, πρ. Πρόεδρος Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δαν είων  (ΤΠΔ)

Την  εκδήλωση θα συν τον ίσει η δημοσιογράφος, Αλεξάν δρα Ντούσκα»

 -Λίγα λόγια για την  Έν ωση Επιχ ειρήσεων  και Βιομηχ αν ιών  Δυτικής Αττικής:

Κατόπιν της από 19-10-2022 έγκρισης αναγνώρισης (αριθμός διαταγής σωματείου: 12/2022) από το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας καθώς
και της από 25-11-2022 καταχώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Μητρώου Σωματείου: 33747), ιδρύθηκε η
«ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδρα τα γραφεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων
στην Ελευσίνα, η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και μετέχουν σε αυτή
επιχειρήσεις της περιοχής με πολύ σημαντικό αποτύπωμα.  Όπως γνωρίζετε, σήμερα η περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει εγκατε-
στημένες περισσότερες από 7.000 βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών logistics,
αποτελώντας το βαρύ κεφάλαιο της παραγωγικής δραστηριότητας της Χώρας μας.
Οι στόχοι της Ένωσης των Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό του Φορέα το οποίο σας επισυνά-

πτεται σχετικά, είναι κυρίως «η δικτύωση & συνέργεια μεταξύ των μελών για την προώθηση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων τους, καθώς και η προάσπιση των εταιρικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας προς τα μέλη της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της
ασφάλειας της εργασίας, διασφάλισης ποιότητας, έρευνας και καινοτομίας, περιβάλλοντος, διαχείρισης ενέργειας, ανακύκλωσης,
τεχνικής εκπαίδευσης, διεθνούς επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής νομοθεσίας, κ.ά.
Το κοινωνικό αποτύπωμα της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής θα είναι η διαρκής προώθηση της κοινωνικής

συνοχής και της στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών εταίρων, μέσω της διεύρυνσης της απασχόλησης και την ανάπτυξη και εξέ-
λιξη των επαγγελματικών εξειδικεύσεων για τους νέους.
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Μ
ετά το φονικό σεισμό της 6ης
Φεβρουαρίου, των χιλιάδων
νεκρών, των δεκάδων χιλιάδων

τραυματιών και ακόμα περισσότερων
αστέγων, η σκέψη μας είναι διαρκώς
στους πληγέντες και το ελάχιστο που
μπορούμε να προσφέρουμε, ανθρώπι-
να, είναι η αλληλεγγύη μας με κάθε
πρόσφορο τρόπο.

Δίπλα στις άλλες προσπάθειες που
εξελίσσονται, οι Οργανώσεις Μελών
και η Νομαρχιακή Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Δυτικής Αττικής αθροίσο-
υμε τις δυνάμεις μας και ανακοινώνο-
υμε  δράση  αλληλεγγύης  στους σει-
σμόπληκτους της Τουρκίας και της
Συρίας.

Τα είδη προς συγκέντρωση είναι τρόφιμα
συσκευασμένα και άλλα είδη (ενδεικτικά
ρύζι, φακές, ρεβίθια, πλιγούρι, μπισκότα,
γάλατα βρεφικά, παιδικά, εβαπορέ σε
ανθεκτικές συσκευασίες, βρεφικές και παι-
δικές κρέμες, πάνες, μωρομάντιλα) με
ανθεκτική συσκευασία που μπορούν να
μεταφερθούν αναλλοίωτα. 

Τόποι συγκέντρωσης των ειδών θα είναι
τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε όλη τη Δυτι-
κή Αττική και άλλα σημεία. 

Για την ακριβή τοποθεσία τους και τις
ώρες λειτουργίας, επικοινωνούμε με τα
τηλέφωνα:

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:6977405092
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:6982006482

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:6976695346
ΖΕΦΥΡΙ:6974797351
ΜΑΓΟΥΛΑ:6932032002
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΥΛΛΙΑ:6932010692
ΜΕΓΑΡΑ:6972832704
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ:6932482340
ΧΑΣΙΑ:6945146640

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α Προοδευτική Συμμαχία Δυτι-
κής Αττικής καλεί μέλη, φίλους και κάθε
κάτοικο, κάθε πολίτη της Δυτικής Αττικής να
συνδράμουν και να διαδώσουν τη δράση.

Με κάθε σκέψη μας, κάθε προσφορά
μας, ας δώσουμε στους πληγέντες ελπίδα
και δύναμη για να σταθούν όρθιοι και να
προχωρήσουν.

Σοκ στη Βοιωτία: 13χρονη
κατήγγειλε βιασμό από

τρεις άνδρες
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 

φερόμενοι ως δράστες έχουν εντοπιστεί

Tον βιασμό της από τρεις άγνωστους άνδρες
κατήγγειλε μία 13χρονη μαθήτρια από τη Βοιωτία.
Όπως μετέδωσε το tvstar.gr, το κορίτσι ενημέρωσε
τους γονείς του για το συμβάν και τα όσα έζησε
στα χέρια των φερόμενων δραστών και ακολούθ-
ως μαζί, κατήγγειλαν το περιστατικό στο οικείο
αστυνομικό τμήμα.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για
τον εντοπισμό των τριών δραστών. Το κορίτσι δεν
γνώριζε κανέναν από τους τρεις νεαρούς που την
πλησίασαν.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φερ-
όμενοι ως δράστες έχουν εντοπιστεί και αποτελεί
ζήτημα χρόνου η σύλληψη τους.

 Συνεχίζεται ομαλά η νέα διανομή
τροφίμων από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φυλής προς
τους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος ΤΕΒΑ.

Συν ολικά 1171 οικογέν ειες που αν τιστοιχ ούν  σε
2705 άτομα εφοδιάζον ται με είδη παν τοπωλείου, τυρ-
οκομικά προϊόν τα, ν ωπά οπωροκηπευτικά, ν ωπό
κρέας και είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιειν ής,
εν ώ οι οικογέν ειας με βρέφη λαμβάν ουν  επιπλέον
είδη για βρέφη. Τα προϊόν τα προσφέρον ται σε

ποσότητες αν άλογα με τον  αριθμό των  μελών  της κάθε οικογέν ειας.
Συγκεκριμέν α οι δικαιούχ οι του προγράμματος λαμβάν ουν  ελαιόλαδο, φακές, ζυμαρικά,ζάχ αρη, ρύζι, αλεύρι,

πελτέ ν τομάτας, φασόλια, τυρί φέτα,γραβιέρα, ν ωπό κρέας μοσχ άρι, χ οιριν ό κρέας, πατάτες, πορτοκάλια, μήλα,
σκόν η πλυν τηρίου, υγρό γεν ικής χ ρήσης,υγρό πιάτων , σαμπουάν , οδον τόκρεμα και οδον τόβουρτσα.
Οι οικογέν ειες με μικρά παιδιά τροφοδοτούν ται επιπλέον  με κρέμα δημητριακών , ρυζάλευρο, γάλα εβαπορέ,

γάλα 1ης και γάλα 2ης ηλικίας, βρεφικές
πάν ες και μωρομάν τηλα. 
Η κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

συν εχ ίζει εν τατικά, διακριτικά και αθόρυβα
ν α στηρίζει μέσα από έν α πλέγμα προγραμ-
μάτων  που υλοποιεί χ ιλιάδες οικογέν ειες.
Είμαστε και θα παραμείν ουμε δίπλα στα ν οι-
κοκυριά που δεν  μπορούν  ν α αν ταπεξέλθ-
ουν , κάν ον τας καθημεριν ά πράξη τις
δεσμεύσεις  του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού που αφορούν  στην  πολύπλευρη
στήριξη των  συν δημοτών  μας υπογραμμίζει ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Γιώργος
Αν των όπουλος.
Η τρέχουσα διανομή τροφίμων του ΤΕΒΑ

ολοκληρώνεται στη Φυλή το Σάββατο 18
Φεβρουαρίου ενώ παράλληλα γίνεται δια-
νομή και στους Δήμους Μάνδρας- Ειδ-
υλλίας και Ασπροπύργου και ακολουθούν
και οι υπόλοιποι Δήμοι. 

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Δυτικής Αττικής : Δράση αλληλεγγύης στους
σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας
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Σ ε μια μεγάλη εικαστική σκηνή
μετατρέπει η 2023 Ελευσίς Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της

Ευρώπης την πόλη της Ελευσίνας με
πέντε εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστά-
σεις με ελεύθερη είσοδο να υποδέχονται
το κοινό: τα Μυστήριο 44 Heiner
Goebbels 7 Στήλες και Μυστήριο 17
Μελίνα, υπό τη γενική εποπτεία της
Μανουέλλας Παυλίδου και τη γενική επι-
μέλεια του Νικόλαου Καλτσά, στις ανα-
καινισμένες Αποθήκες 2 & 3 αντίστοιχα
του Παλαιού Ελαιουργείου, το Μυστήριο
177 Visions from the Underworld, μία
ομαδική έκθεση υπό την επιμέλεια των
Agprognostic Temple (Dome Wood &
Sam Steverlynck) στο X – Bowling Art
Center, το Μυστήριο 29 Ελευσίνα – Ωμό
Μουσείο, η έκθεση – ωδή στην πόλη της
Ελευσίνας στο ανακαινισμένο Παλαιό
Δημαρχείο υπό την επιμέλεια της Ερατώς
Κουτσουδάκη, καθώς και την εικαστική
έκθεση-εγκατάσταση Αποθέματα
Inventory II του Βασίλη Γεροδήμου και
της Τζένης Αργυρίου στο παραλιακό
μέτωπο της πόλης.

Με σεβασμό στη μεταβιομηχανική του
ιστορία, την αρχιτεκτονική του και τη
γενναιόδωρη αισθητική του, χρησιμο-
ποιώντας τα στοιχεία του φωτός, της
προβολής, του νερού και του ήχου, ο
πολυπράγμων καλλιτέχνης και συνθέτης
Heiner Goebbels μετατρέπει με το
Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στή-
λες(05.02—23.04) την Αποθήκη 2 του
Παλαιού Ελαιουργείου σε τελεστήριο:
μια κοσμική αίθουσα μύησης, που προσ-
καλεί ανοιχτά το κοινό να γίνει ο κυρία-
ρχος παρατηρητής, να αφουγγραστεί
ήχους που δεν μπορούν να αποδοθούν
σε γνωστά όργανα μουσικής αλλά και
φωνές – ακουστικά ντοκουμέντα που
συλλέχθηκαν στην Ελλάδα στα μέσα του
20ού αιώνα από τον εθνομουσικολόγο
και μουσικό Samuel Baud-Bovy, αλλά και
να ανακαλύψει τις εκπληκτικές αντανακ-
λάσεις στους τοίχους και την οροφή, τις
εύγλωττες επιφάνειες των λίθων, και τις
κινούμενες εικόνες με ερμηνευτές (κυρ-
ιολεκτικά) να βγάζουν λείψανα της ευρ-
ωπαϊκής ιστορίας από το οπλοστάσιο του
παρελθόντος. Και οι προσεκτικοί θεατές
μπορεί να ανακαλύψουν ακόμη και την
έβδομη στήλη.

Στην Αποθήκη 3 του Παλαιού Ελαιουρ-
γείου φιλοξενείται το Μυστήριο 17
Μελίνα (05.02—23.04), υπό τη γενική
εποπτεία της Μανουέλλας Παυλίδου, τη
γενική επιμέλεια και μουσειολογική και
μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου
Καλτσά. Μια σπάνια έκθεση για το έργο
ζωής της πολύπλευρης προσωπικότητας
της Μελίνας Μερκούρη, της μακροβιότε-
ρης Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού
μέχρι σήμερα: ένα έργο για την εκστρα-
τεία της για τον επαναπατρισμό των
Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και τον
αγώνα της για τη θεσμική υποστήριξη
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφ-
ου, για την ίδρυση Δημοτικών και Περ-
ιφερειακών Θεάτρων, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα για την προώθηση του

πολιτισμού στα σχολεία, και φυσικά την
ίδρυση της πρωτοβουλίας Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Και ακόμη, μια πλούσια παρουσίαση
φωτογραφιών που τεκμηριώνουν τον
αγώνα της ενάντια στην ελληνική δικτα-
τορία, πρωτότυπες αφίσες από διάσημες
ταινίες της, εμφανίσεις της σε τελετές
βραβείων, στιγμές της με αγαπημένα
πρόσωπα, καθώς και πρωτότυπα
κοστούμια που χρησιμοποιούνται σε
θεατρικές παραγωγές-ορόσημα, αλληλο-
γραφία της με εξέχουσες προσωπικότ-
ητες, ακόμα και το καμαρίνι της, με τα
προσωπικά της αντικείμενα.

Το Μυστήριο 177 Visions from the
Underworld (03.02—08.04), υπό
την επιμέλεια των Agprognostic
Temple (Dome Wood & Sam
Steverlynck), φιλοξενείται στο X-
Bowling Art Center. 

Αντλώντας  ελεύθερα στοιχεία από τα
Ελευσίνια Μυστήρια, η ομαδική αυτή
έκθεση εκκινεί από τον μύθο και τον
μυστικισμό που τα περιβάλλει, ώστε να

περιηγηθεί ανάμεσα σε παράλληλα
σύμπαντα. Στόχος της είναι να κατα-
δείξει τη συνάφεια των Μυστηρίων με τη
σύγχρονη εποχή και να τα ερμηνεύσει
μέσω διάφορων φωνών σε μια γλώσσα
για τον 21ο αιώνα.

Η έκθεση είναι στημένη μέσα σε μια
αρχιτεκτονική κατασκευή ενός υπε-
ρκύβου, ως αναφορά στον παρακείμενο
αρχαιολογικό χώρο, κάτι ανάμεσα σε ένα
ερείπιο που μπορεί να υπήρξε πριν από

χιλιετίες και σε ένα ακαθόριστο μετα-
αποκαλυπτικό μέλλον. Με την είσοδό
του ο επισκέπτης καλείται να ξεκινήσει
ένα ταξίδι ανακάλυψης – μια συμβολική
κατάβαση στον Κάτω Κόσμο μετ’ επιστρ-
οφής. 

Στα ερείπια αυτού του ναού υπάρχουν
διάσπαρτα ποικίλα έργα τέχνης που
απηχούν ορισμένα από τα θέματα και τα
μοτίβα των Μυστηρίων –τον κύκλο
θανάτου και αναγέννησης, τη γονιμότ-
ητα και τη θνητότητα, τις τελετές
μύησης και τις τελετουργίες, τις παραι-
σθήσεις και τα οράματα–, ενώ παράλ-
ληλα κυριαρχεί το αποκρυφιστικό, το
σκοτεινό και το ψυχεδελικό στοιχείο.

Ως απόηχος του Ελευσίνιου Κινήματος,
της εμβληματικής πομπής των εθνοτο-
πικών συλλόγων, που διέσχισαν, στο
πλαίσιο της Τελετής Έναρξης της 2023
Ελευσίς, σαν ποτάμια τον αστικό ιστό
της πόλης κι ενώθηκαν σε έναν μεγάλο
χορό που εξέβαλε στο λιμάνι, αλλά και
ως ανάμνηση του ομότιτλου project
τους (2018), η εικαστική έκθεση-εγκατά-
σταση του Βασίλη Γεροδήμουκαι της
Τζένης Αργυρίου Αποθέματα Inventory
ΙΙ (04.02—26.02) βρίσκεται στην πλα-
τεία του παραλιακού μετώπου.

Κατά τη νεότερη ιστορία, η Ελευσίνα
συγκέντρωσε πολλούς διαφορετικούς
πληθυσμούς, οι οποίοι μετανάστευσαν
στον τόπο αυτό για εύρεση εργασίας,
μεταφέροντας παράλληλα ήθη και παρ-
αδόσεις. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον
τρόπο ένα ανθρώπινο μωσαϊκό, που
συνιστά σημαντικό μέρος της σύγχρονης

ταυτότητας της πόλης. Στόχος της έκθε-
σης, η οποία έχει στηθεί μέσα σε τρία
container, με βίντεο-ντοκουμέντα και
δημιουργική παράθεση τεκμηρίων, είναι
να αναδειχθεί για μια ακόμη φορά το
ισχυρό αποτύπωμα του εργατικού κινή-
ματος στον ελευσίνιο τόπο.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της
εμβληματικής Έκθεσης για τα
μυστήρια και τη μοναδικότητα της
Ελευσίνας, το Μυστήριο 29 Ελευ-
σίνα – Ωμό Μουσείο (13.12—
26.03), υπό την επιμέλεια της αρχι-
τέκτονος και μουσειολόγου Ερατώς
Κουτσουδάκη, παρατείνεται στο
Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας έως
τις 26 Μαρτίου.

Με πρώτο της σταθμό το Μουσείο
Μπενάκη/Πειραιώς 138 σε συνδιοργάνω-
ση της 2023 Ελευσίς με το Μουσείο Μπε-
νάκη, και τη μεταφορά της στην Ελευ-
σίνα, στον τόπο αναφοράς της, η έκθεση
επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη ως
Έκθεμα προσκαλώντας το κοινό σε μια
διαδρομή στον πυρήνα της ύπαρξής της·
από την αρχαιότητα και τους νεότερους
χρόνους, στην παράδοση και την εσωτε-
ρική μετανάστευση, την προσφυγιά, τη
βιομηχανική ανάπτυξη, την πολύπαθη
εργασιακή πραγματικότητα, τη σχέση
της πόλης με τις τέχνες και τον Αισχύλο,
του οποίου είναι γενέτειρα, στους ανθ-
ρώπους αλλά και τις κοινότητες που τη
συνθέτουν. Φωτογραφικά ντοκουμέντα
Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, λιθο-
γραφίες, σπάνια εκθέματα συλλεκτών,
καθώς κι ένα αφηγηματικό ντοκιμαντέρ
ομιλούντων πορτρέτων σε μια σπάνια
διαδρομή στη θεατή και αθέατη Ελευ-
σίνα.

Σε εικαστική σκηνή μετατρέπεται η Ελευσίνα – 5 εκθέσεις 
και εγκαταστάσεις με ελεύθερη είσοδο

Σε μια μεγάλη εικαστική σκηνή μετατρέπει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης την πόλη της 
Ελευσίνας με πέντε εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις με ελεύθερη είσοδο να υποδέχονται το κοινό
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Kαλεσμένος στην ραδιοφωνική
εκπομπή του Γιάννη
Παπαγιάννη (Real FM) ήταν

στις 12 Φεβρουαρίου 2023 ο Α’
Επιλαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής
Ν.Δ Σταμάτης Πουλής όπου συζήτησε
για το θέμα των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο Σταμάτης Πουλής ανέφερε ότι η
εβδομάδα που θα διανύσουμε είναι
εξαιρετικά σημαντική καθώς συζητείται
στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η
συμφωνία εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας. 

Η απόφαση που αναμένεται αφορά
στην μεταβίβαση του συνόλου των
μετοχών στο επενδυτικό σχήμα του κ.
Ξενοκώστα, καθώς έχουν συμφωνήσει
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ήδη τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν
μπει σε τροχιά ανάπτυξης καθώς από
τον περασμένο Δεκέμβριο δέχονται

πλοία προς επισκευή, καταβλήθηκε η
πρώτη δόση για τα δεδουλευμένα τους
και οι θέσεις τους είναι διασφαλισμένες.
Παράλληλα αναμένεται και η δημιουργία
1400 νέων θέσεων εργασίας σε ορίζοντα
2ετίας αρχής γενομένης από το
Καλοκαίρι του 2023.

Ταυτόχρονα η επένδυση της
εξυγίανσης θα αγγίξει τα 170
εκατομμύρια Ευρώ ώστε τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας να μετατραπούν στα πιο
σύγχρονα, πράσινα και ψηφιακά
Ναυπηγεία παγκοσμίως. Τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας θα δώσουν Ζωή στα Δυτικά,
Ζωή στην Οικονομία, Ζωή στον Κοινωνία
καθώς ένας μεγάλος κύκλος εργασιών
που αφορούν στην λειτουργία των
Ναυπηγείων θα πραγματοποιείται από
παραγωγικό εργατικό και βιομηχανικό
δυναμικό της περιοχής της Δυτικής Αττι-

κής
Επεσήμανε για ακόμα μία φορά ότι η

Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και
προσωπικά ο Άδωνις Γεωργιάδης
έδωσαν λύση στο μεγάλο πρόβλημα της
λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας
ενώ πρόσθεσε ότι και ο ίδιος από την
θέση του μπόρεσε και συνέβαλε με όλες
του τις δυνάμεις ώστε να επιλυθεί ένα
τεράστιο ζήτημα που κρατούσε σε
ομηρία επί 12 χρόνια τους εργαζομένους
και είχε τελματώσει την οικονομία της
Δυτικής Αττικής. Επί τη ευκαιρία της 

ραδιοφωνικής συζήτησης ο Α΄Επι-
λαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ν.Δ
επανέλαβε την πρόκληση του σε όλους
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιή-
σει στα Μέγαρα στις 22 Φεβρουαρίου με
αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του πολιτικού του γραφείου που θα
τιμήσουν με την παρουσία τους ο Αντι-
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και
Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδ-
ης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γεώρ-
γιος Πατούλης.

Στ. Πουλής: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα 
μετατραπούν στα πιο σύγχρονα, πράσινα 
και ψηφιακά Ναυπηγεία παγκοσμίως

Συνέντευξη του Α’ Επιλαχόντα Βουλευτής Δυτικής Αττικής ΝΔ 
Σταμάτη Πουλή για την πορεία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Με 23,3 εκατ. ευρώ συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής να στηρίζει
την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση
-Πάνω από 9.217 παιδιά και οι οικογένε ιες αναμένεται να επωφεληθούν-Πάνω από 9.217 παιδιά και οι οικογένε ιες αναμένεται να επωφεληθούν

Μ
ε πρόσκληση που εξέδωσε στις αρχ ές Φεβρο-
υαρίου η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμέν α
το Περιφερειακό Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα

Αττικής, καλεί την  ΕΕΤΑΑ ν α προχ ωρήσει τις σχ ετι-
κές διαδικασίες ως φορέας υλοποίησης για την  υλο-
ποίηση του προγράμματος  για την  προώθηση και
υποστήριξη παιδιών  για την  έν ταξή τους στην
προσχ ολική εκπαίδευση καθώς και για την  πρόσβαση
παιδιών  σχ ολικής ηλικίας, εφήβων  και ατόμων  με
αν απηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχ όλησης.

Η πρόσκληση έχ ει προϋπολογισμό 23.333.334 € με
πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
και είν αι η πρώτη που εκδίδεται από την  Περιφέρεια
Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027.  

Αν αλυτικότερα, το πρόγραμμα  αφορά:
α. Στην  παροχ ή θέσεων  φρον τίδας παιδιών  βρεφι-

κής ηλικίας και προσχ ολικής ηλικίας
έως την  ηλικία εγγραφής τους στην
υποχ ρεωτική εκπαίδευση σε
αν τίστοιχ ες δομές φρον τίδας (Βρεφι-
κούς, Βρεφον ηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς,  Βρεφον ηπιακούς Σταθ-
μούς Ολοκληρωμέν ης Φρον τίδας

β. Στην  παροχ ή θέσεων  δημιουργι-
κής απασχ όλησης παιδιών  σχ ολικής
ηλικίας από 5 έως 12 ετών  και παι-
διών  της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορ-
φής κιν ητικές ή αισθητηριακές αν απ-
ηρίες, σε Κέν τρα Δημιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.),  

γ. στην  παροχ ή θέσεων  φρον τίδας
παιδιών , εφήβων  και ατόμων  με κάθε
είδους
κ ι ν -

ητική, ν οητική, αν α-
πτυξιακή ή αισθητηρια-
κή αν απηρία, σε Κέν -
τρα Δημιουργικής
Απασχ όλησης Παι-
διών  και Ατόμων  με
Α ν α π η ρ ί α
(Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.))

Η παροχ ή των  αν ω-
τέρω υπηρεσιών  πραγ-
ματοποιείται με την
παροχ ή «αξίας τοποθ-
έτησης» (v oucher)
στους ν όμιμους εκπρ-
οσώπους (αιτούν τες)
των  ωφελούμεν ων
παιδιών . 

Από την  εν  λόγω

πράξη αν αμέν εται ν α επωφεληθούν  συν ολικά
περίπου 9.217 παιδιά.   

Με αφορμή την  σχ ετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής, αν έφερε:« Η Περιφέρεια Αττικής διαχ ειρίζεται
με σύν εση και υπευθυν ότητα τα διαθέσιμα χ ρηματο-
δοτικά εργαλεία και τους πόρους, ώστε ν α εξυπηρετεί
αποτελεσματικά τις αν άγκες που υπάρχ ουν , ιερα-
ρχ ών τας αυστηρά τις προτεραιότητές της. Η κοιν ων ι-
κή μέριμν α σε συν δυασμό με την  αν άγκη εξασφάλι-
σης ισότιμης πρόσβασης στην  εκπαίδευση για τα παι-
διά μας, αποτελούν  ύψιστο καθήκον  μας γιατί τα παι-
διά είν αι το μέλλον  μας. Οφείλουμε ν α στηρίζουμε τις
οικογέν ειες, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές αν άγκες.
Υπηρετούμε με συν έπεια και σταθερότητα το όραμά
μας για μία υπεύθυν η, αν οιχ τή και προσβάσιμη σε
όλους Αττική, χ τίζουμε μία πιο υγιή Περιφέρεια για όλες
και όλους, με πράξεις και όχ ι με λόγια.
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Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων που εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός καθώς πολλές συντάξεις δεν
αυξήθηκαν λόγω της προσωπικής διαφοράς αλλά
και για ρυθμίσεις χρεών προχώρησε το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης.

Το νέο πακέτο μέτρων αφορά την στήριξη των
συνταξιούχων που δεν είδαν αυξήσεις λόγω της
προσωπικής διαφοράς αλλά και νέες ρυθμίσεις
χρεών στο δημόσιο.

Οπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταϊ-
κούρας πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι θα λάβουν
έκτακτη ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε συντα-
ξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις
τους.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη στο δημόσιο
και δεν υπόκειται σε τέλη ή κράτηση.

Έτσι, το έξτρα μπόνους των 200-300 ευρώ θα καταβ-
ληθεί με εμβόλιμη πληρωμή έως το τέλος Μαρτίου και με
κριτήριο το ύψος της σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι οι
μεγάλες συντάξεις θα λάβουν μικρότερο ποσό. Για παρά-
δειγμα, όσοι έχουν σύνταξη ως 800 ευρώ θα πάρουν
300 ευρώ επίδομα, όσοι έχουν από 800-1100 θα πάρ-
ουν 250 και όσοι έχουν από 1.100 έως 1.600 θα πάρ-
ουν 200 ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στην παράτα-
ση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Έτσι, για άλλους
6 μήνες η μείωση συντελεστών ΦΠΑ που έχει νομοθετ-
ηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2023 που αφορά μεταφορές,
μη αλκοολούχα ποτά, κινηματογράφους κ.α.

Για τους αγρότες, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η επι-
στροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό
πετρέλαιο συνεχίζεται για όλο το 2023, μία σημαντική
παρέμβαση ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίδομα επικίνδυνης εργασίας
Ακόμη, θα υπάρξει επέκταση επιδόματος 200 ευρώ

από 150 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας

Αφορά εργαζόμενους στην υγεία, το πυροσβεστικό
σώμα και διευρύνονται οι κατηγορίες με ανακοινώσεις
που θα κάνουν τα αρμόδια υπουργεία. Το μόνιμο ετή-
σιο δημοσιονομικό κόστος φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ

Ρυθμίσεις χρεών
Ακόμη, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε νέο

πλαίσιο ρυθμίσεων για όσους έχουν απωλέσει τις φορο-
λογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 72 ή 120
δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Για αυτούς δίνε-
ται δυνατότητα αναβίωσης καταβάλλοντας 2 μηνιαίες
δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023 που αποσβένει παλαιές
υποχρεώσεις. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερ-
είσπραξη αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά
παλαιότητας. Αυτό προκαλεί αναστολή κατασχέσεων

Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και
ασφαλιστικές οφειλές την 1η 1η Νοεμβρίου 2021 που
συνέχισαν να τις εξυπηρετούν αλλά δημιούργησαν νέες
δημιουργείται νέο σχήμα: Οφειλές που καθίστανται ληξι-
πρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η
Φεβρουαρίου μπορούν να ενταχθούν είτε σε 36 δόσεις
με το επιτόκιο των 12 δόσεων ή σε 72 δόσεις με το επιτό-
κιο που ισχύει για τις 24 δόσεις.

Για τους οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις 72
και 120 δόσεων και παράλληλα έχουν αρύθμιστες οφει-
λές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερό-
μενες ευεργετικές διατάξεις, υποχρεούνται εντός μηνός
από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές
τις αρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48
δόσεων δίνοντας τους μια περαιτέρω ευκαιρία χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενι ένταξή τους στην

πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων και την απώλεια
αυτής εξήγησε από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικο-
νομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παραδείγματα
1ο έχω ρύθμιση 120 δόσεων που σταμάτησα να

πληρώνω τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Απρίλιο του
2023 κάνω αίτηση για αναβίωση και καταβάλω δύο
δόσεις επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση της ρύθμισης
μαζί με τα ευεργετήματα αυτής όπως την αποδέσμευση
τραπεζικών λογαριασμών

2ο Αναβιώνω ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα
έχω και άλλες αρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν
αυτών που ενέταξα στη ρύθμιση αυτή. Είμαι υποχρεω-
μένος να τις εντάξω στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48
δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερ-
ομηνία επικύρωσης αναβίωσης των 120 δόσεων.

Για τους συνεπείς
Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά φορολογούμενους

που ήταν συνεπείς μέχρι την έναρξη της ενεργειακής
κρίσης. Δίνουμε τη δυνατότητα για 36 ή 72 δόσεις σε
συνεπείς φορολογούμενους που μέχρι την 1/11/2021
δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές ενώ
παράλληλα κατέβαλαν όλες τις ρυθμίσεις των 120 ή 72
δόσεων εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται
δηλαδή οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την
1 Νοεμβρίου 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας
δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των
οφειλών στην νέα ρύθμιση θα ισχύσουν ευεργετήματα
όπως αυτά για τις 120 δόσεις π.χ. η αποδέσμευση των
λογαριασμών.

Επιπλέον για οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθ-
εσμες οφειλές από 1ης Νοεμβρίου 2021 έως 1η Φεβρο-
υαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθ-
μιση 24 ή 48 δόσεων μπορούν να την εντάξουν στην
νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Αν την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες
οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την
οποία μεταγενέστερα απώλεσα και ταυτόχρονα μου
βεβαιώθηκαν νέες οφειλές μετά το χρονικό σημείο αυτό,
τότε οι νέες οφειλες δύνανται να ενταχθούν στις νέα
ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα εντός
μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη ρύθμι-
ση 36 ή 72 δόσεων τις οφειλές της απωλεσθείσας πάγιας
υποχρεούμαι να τις εντάξω εκ νέου στην πάγια ρύθμιση
των 24 ή 48 δόσεων

Παραδείγματα
1ο Απέκτησα ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1η Νοεμ-

βρίου 2021 ως Φεβρουάριο 2023. Τις εντάσσω στη ρύθ-
μιση στη ρύθμιση των 72 δόσεων γιατί την 1η Νοεμβρίου 

2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές
2ο Δημιουργήσα ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον

Νοέμβριο του 2021 και μετά τις οποίες ενέταξα στην
πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αυτές τις οφειλές
μπορώ να τις εντάξω στη ρύθμιση των 72 δόσεων

3ο Την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχω οφειλές ρυθμι-
σμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων την οποία
απώλεσα τον Μάρτιο του 2022. Βεβαιώθηκαν νέα χρέη
τον Απρίλιο του 2022 τα οποία μπορώ να εντάξω πλέον
στις 72 δόσεις. Ταυτόχρονα υποχρεούμαι να εντάξω τις
οφειλές της απωλεσθείσας ρύθμισης των 24 δόσεων σε
νέα πάγια ρύθμιση 24 δόσεων σε διάστημα ενός μηνός
από την ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Βελτίωση στον Εξωδικαστικό
Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών με τρο-

πολογία:
Γίνεται υποχρεωτική η αιτιολόγηση μη συναίνεσης

στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος,
τόσο των χρηματοδοτικών φορέων όσο και του οφειλέτη.

Απαιτείται δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην
πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή
διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των
χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκ-
μηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που
αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού
μηχανισμού, προκειμένου να εντάσσονται οφειλέτες και
με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς
φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό
δάνειο, το οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν, διασώζοντας
την περιουσία τους.

Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών που μπορ-
ούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων
που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Με τον
τρόπο αυτό κάποιος που επιβαρύνεται – για παράδειγμα
– με μια οφειλή προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία
έχει βεβαιωθεί στην φορολογική διοίκηση, θα μπορεί να
την ρυθμίσει μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς
το Δημόσιο, και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης αυτών.

Ειδικά, ως προς την κατάργηση της ποινής προ-
εξόφλησης, θα αφαιρούνται, στο ακέραιο, οι τόκοι που
αντιστοιχούν στις υπολειπόμενες δόσεις, ενώ παράλληλα
θα επωφελείται ο πολίτης από όλα τα ευεργετήματα της
ρύθμισης, όπως είναι η διαγραφή τόκων, προσαυξή-
σεων, ή ακόμη και της βασικής οφειλής. Επιπλέον, το
επιτόκιο ρύθμισης διαμορφώνεται στο 3%, σταθερό, από
Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που είναι σήμερα. Οι
βελτιώσεις αυτές καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις
ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού.
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Α
υτοψία στο νέο
α ν τ ι π λ η μμυ ρ ι κ ό
έργο  και θα δώσει

οριστικό τέλος στα
πλημμυρικά φαινόμενα της
οδού Πηνειού και  της

ευρύτερης περιοχής που
έχουν ταλανίσει, επί δεκα-
ετίες τους κατοίκους των
Άνω Λιοσίων, πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς κατά
την εκκίνηση των εργασιών,
την Δευτέρα 13 Φεβρουα-
ρίου 2023. 

Το νέο αντιπλημμυρικό
έργο προϋπολογισμού 15
εκατ, ευρώ χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια Αττικής.  Ειδικό-
τερα, το έργο περιλαμβάνει
κατασκευή δικτύου αγωγών
αποχέτευσης ομβρίων και
φρεατίων υδροσυλλογής
στους εξής δρόμους:Πηνει-
ού (από Λεωφόρο Φυλής
μέχρι την οδό Αιγαίου Πελά-
γους)Πίνδου (από το τέρμα

μέχρι  την οδό Αλιάκμο-
νος)Καραϊσκάκη (από την
οδό Πηνειού ή 25ης
Μαρτίου μέχρι το αμαξοστά-
σιο του ΟΑΣΑ)Αιγαίου
Πελάγους (από την Αλιάκ-
μονος μέχρι τη συμβολή με
την Πηνειού).

Το συνολικό μήκος των
αγωγών υπολογίζεται σε 3
km και μέσω αυτών τα όμβρ-
ια θα διοχετευτούν, αρχικά,
στη λίμνη ανάσχεσης του
Πάρκου Πόλης των Άνω
Λιοσίων κι από εκεί (μέσω
του αγωγού Ευπυρίδων)
στον Κηφισό.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος  Παππούς, αφού ευχα-
ρίστησε θερμά τον κο
Πατούλη για την ανταπόκρ-
ιση και τη στήριξη στην
υλοποίηση του έργου ανέφ-
ερε, μεταξύ άλλων, πως
πρόκειται για ένα μεγάλο
αντιπλημμυρικό έργο που
θα λύσει  ουσιαστικά τα
προβλήματα από τα
πλημμυρικά φαινόμενα, τα
οποία αντιμετωπίζει η περ-
ιοχή και θα δημιουργήσει
νέες συνθήκες στην καθημε-
ρινότητα και την ασφάλεια
των πολιτών.

ΑΥΤΟΨΙΑ  ΧΡΗΣΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ

Ξεκίνησε το νέο αντιπλημμυρικό έργο
στην Πηνειού που θα δώσει οριστικό

τέλος στα πλημμυρικά φαινόμενα 

ΣΣττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  οο  ππρρώώηηνν

ΠΠρρύύττααννηηςς  ΠΠααννττεείίοουυ
ΠΠαανν//μμιιοουυ,,  ΔΔρρ..  ΓΓιιώώρργγοοςς  

ΚΚοοννττοογγιιώώρργγηηςς  
σσττιιςς  2200  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002233  

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρ-
ου,  κ. Γεωργία Πηλιχ ού,  σας προσκαλούν  στη
διάλεξη του Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπροπύρ-
γου, που θα δώσει ο Ομότιμος καθηγητής, πρώην
Πρύταν ης Παν τείου Παν /μιου, Δρ. Γιώργος Κον -
τογιώργης, με θέμα: «Η εκλόγιμη μον αρχ ία στο
ελλην ικό σύν ταγμα και οι εφαρμογές της».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20
Φεβρουαρίου 2023, στις 19:00, στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πν ευμα-
τικού Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλα-
τεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είν αι ελεύθε-
ρη.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επι-

κοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530 και 2105577191
εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 
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Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 18Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Νίκη εκτός έδρας για την
Ακαδημία Ελευσίνας

ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ-
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
62 68

Διαιτητές:Tηγάνης , Μαρτινάκος,
Γερός

Δεκάλεπτα : 17-22,31-48, 43-
55,62-68

EPMHΣ APΓYPOYΠOΛHΣ (Γκα-
ναβίας , Μωυσίδης ): Pαζής 1,
Mαυρατζιώτου 7(1), Kαβαλαράκης
3, Δαρμής  11(1), Pετσίνας 2,
Φωτόπουλος 10(1), Kόλλιας  4,
Nικολακάκος 6(1), Tσιώκος  18.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ EΛEYΣINAΣ
(Mαυρογιάννης): Hλιάδης 5(1),
Bαμβακίδης 2, Γκουαλτιέρι 10(2),
Kοντούλης 11, Πολιτόπουλος
10(2), Kαπώνης, Xαρούνι 13,
Δούκας  4, Tσάτας  13(2).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34
2 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
32
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            32
4 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
30
5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
29
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29
7 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ
28
8 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               28
9 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   27
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
24  

11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                23
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
22
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
20
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
20

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (19Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

20/02/2023 20.30 1ο ΚΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023     θριάσιο-11 

Επέστρεψαν οι Παγκορασίδες
του ΑΟΚΠ από την Πάτρα

Επέστρεψαν  από την  Πάτρα οι Παγκορασίδες του
ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακού , όπου συμμετείχ αν  στο
σπουδαίο Αθλητικό Αν απτυξιακο γεγον ός, το "NEXT
GENERATION"που διοργάν ωσε ο Προμηθέας
Πατρών , κουβαλών τας σπουδαίες εικόν ες και εμπει-
ρίες! Τρεις αγών ες με τρείς διαδοχ ικές ν ίκες, παραμο-
ν ή σαν  Ομάδα στο Ξεν οδοχ είο "PORTO
RIO",επίσκεψη και ξεν άγηση στην  Οιν οποιία Achaia
Clauss, σπουδαία Ευρωπαικά παιχ ν ίδια στο "Τόφα-
λος"! 

Μια άψογη Αποστολή, με τη συν οδεία του Αν τ/δρου
Δημήτρη Κριτσίλα , της Εφόρου των  Γυν αικών  μας
Λέν ας Πραμαν τιώτη και του Κόουτς Βασιλη Πέτρου!!

ΑΣ Ευκλείδης Ακαδημία βόλεϊ: 2η νίκη στο τοπ 10 για την Κ18

Οι δυσκολίες στο μίνι πρωτάθλημα των 10
καλύτερων ομάδων της κατηγορίας ήταν γνω-
στές εκ των προτέρων. Τα κορίτσια του
Ευκλείδη Μεγάρων όμως έχουν δώσει τον
καλύτερο τους εαυτό και μας έχουν προσφέρ-
ει καταπληκτικούς αγώνες! Δεδομένη και η
βελτίωση τους όταν αγωνίζονται απέναντι στις
καλύτερες ομάδες.
Πέτυχαν και τη 2η νίκη τους σε 6 αγώνες. Ο
στόχος του final 4 μπορεί να έχει απομακρυ-
νθεί αρκετά αλλά η παρακαταθήκη που αφήνει
αυτή η ομάδα για του χρόνου είναι πολύ
μεγάλη!
Συγχαρητήρια στα κορίτσια  και στην κόουτς
Μπεκιάρη που κρατούν τη σημαία του
Ευκλείδη πραγματικά πολύ ψηλά.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ
Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ ME BYZA KAI

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής στον  3ο
όμιλο έφτασε αισίως στα μισά του και
εξελίσσεται σε έν α από τα συν αρπα-
στικότερα και πλέον  εν διαφέρον τα των
τελευταίων  ετών .
Ο πρωταθλητής χ ειμών α δεν  είν αι
ακόμα γν ωστός, αφού ο Τηλυκράτης
είν αι σήμερα πρώτος, αλλά ο Παν ελευσι-
ν ιακός έχ ει δύο αγών ες λιγότερους.
Συν αρπαστική μάχ η με τον  ΑΟ Υπάτου
ν α συμπληρών ει την  τριάδα, αλλά και
άλλες ομάδες ν α μην  είν αι μακριά, όπως
η εν τυπωσιακή Φήκη και ο Βύζας, που
επέστρεψε στην  κατηγορία. Πολύ πίσω
έχ ει μείν ει μόν ο ο Ναυπακτιακός.

Ο Νίκος Σκόν δρ-
ας έχ ει πετύχ ει
τα 12 από τα 16
γκολ του ΠΟ
Φήκης και ο
1 9 χ ρ ο ν ο ς
Δημήτρης Γραμ-
μέν ος τα 8 από
τα 13 του Αστέρα
Πετριτή.

Πόσοι έπαιξαν

31 παίκτες: Ναυ-
πακτιακός
30 παίκτες: Ζάκ-
υν θος (12
αγών ες)
29 παίκτες: Χαλκίδα (11 αγών ες)
26 παίκτες: Αστέρας Πετριτή (12
αγών ες), Τρίκαλα, Παν αγριν ιακός

25 παίκτες: Απόλλων  Πάργας (12
αγών ες)
24 παίκτες: Παν ελευσιν ιακός (11

αγών ες), Βύζας (12 αγών ες)
23 παίκτες: Λευκίμμη (12 αγών ες)
22 παίκτες: Τηλυκράτης, ΠΟ Φήκης
20 παίκτες: ΑΟ Υπάτου (12 αγών ες),
Διγεν ής Νεοχ ωρίου

Οι πρώτοι σκόρερ

12 γκολ: Νίκος Σκόν δρας (ΠΟ Φήκης)
8 γκολ: Θεμιστοκλής Ποτουρίδης (ΑΟ
Υπάτου), Δημήτρης Γραμμέν ος (Αστέρ-
ας Πετριτή)
7 γκολ: Φώτης Σιδέρης (Απόλλων  Πάρ-
γας)
6 γκολ: Κλαίν τι Τόσκα (Τηλυκράτης),
Γιώργος Μπουν τόπουλος (Βύζας),
Δημήτρης Βέρμπης (Λευκίμμη)
5 γκολ: Γουίλσον  Τσιμέλι (Ζάκυν θος)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η κοπή πίτας του Γ.Σ Μεγάρων

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων έκοψε
και φέτος την καθιερωμένη του βασιλόπιτα
για όλα του τα τμήματα, με ευχές για μία
καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία και
πρόοδο για όλους.
Δώρα για τους τυχερούς των φλουριών και
μπλουζάκια από την χορηγία των ΕΛΠΕ
μοιράστηκαν στις πρότυπές μας ακαδ-
ημίες.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
Ο Σύλλογος του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός αν έλαβε πρω-
τοβουλία ευαισθητοποίησης και έστειλε το μύν ημα
μέχ ρι την  Πάτρα, την  Καλλιθέα, το Μαρούσι και
βεβαίως στην  Ελευσίν α.
Οι περιπτώσεις παιδιών  με καρκίν ο παγκοσμίως υπο-
λογίζον ται στις 400.000 ετησίως, εν ώ η ν όσος είν αι
δεύτερη αιτία θαν άτου μετά τα ατυχ ήματα.
Την  τελευταία δεκαετία υπάρχ ει μεγάλη πρόοδος στις
θεραπείες για τον  παιδικό καρκίν ο.
Ο καρκίν ος στα παιδιά δεν  είν αι δυν ατό ν α προληφ-
θεί, όμως υπάρχ ουν  διάφορες θεραπείες και φάρμακα

τα οποία είν αι διαθέσιμα.
Πριν  φτάσουμε στη θεραπεία όμως, για ν α βελτιωθούν
οι συν έπειες του παιδικού καρκίν ου είν αι αν αγκαία η
έγκαιρη διάγν ωση.
Κάτι τέτοιο αυξάν ει το ποσοστό επιβίωσης και επιτ-
υγχ άν εται με:
Εν ημέρωση των  γον έων  για πιθαν ά συμπτώματα από
δομές Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας.
Ακριβής και έγκαιρη διάγν ωση.
Πρόσβαση σε άμεση θεραπεία.
Τι μπορούμε ν α κάν ουμε εμείς;
Δίν ουμε αίμα!
Tα παιδιά με καρκίν ο παιδικής ηλικίας παρουσιάζουν
μεγάλες αν άγκες σε αίμα. Η άμεση αν ταπόκριση αιμο-
δοτών  σε περίπτωση έκτακτης αν άγκης είν αι πολύ
σημαν τική για την  ομαλή διεξαγωγή της θεραπείας
τους.

Γιν όμαστε δότες μυελού των  οστών !
Η εθελον τική δωρεά μυελού των  οστών  χ αρίζει ν έα
ελπίδα ζωής σε χ ιλιάδες ασθεν είς που πάσχ ουν  από
λευχ αιμία, η πιο συν ήθης μορφή καρκίν ου σε παιδιά,
και λέμφωμα. 



12-θριάσιο Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023   

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
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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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ 2008»

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
19/02/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 – 13.30 , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΘΕΙ

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 
10.30 – 10.45

ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 10.45 – 13.30

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ, ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ , ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
( ΜΕ 5 ΕΥΡΩ).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΣ  ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  6942575884, ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 14/02/23

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

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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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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