
Διανομή τροφίμων
στους ωφελούμενους

του ΤΕΒΑ, από τις
Κοινωνικές Δομές

του Δήμου
Ασπροπύργου

ΘΘέέσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή--ττρριιααςς
σσττοο  ΙΙααττρρεείίοο  ττηηςς  

ΕΕττααιιρρεείίααςς  
ΠΠααππαασσττρράάττοοςς  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΠΠέέππλλοο  μμυυσσττηηρρίίοουυ  γγύύρρωω  ααππόό
ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  3355χχρροοννοουυ  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Αυτόπτες μάρτυρες και

υλικό από κάμερες 
ασφαλείας ψάχνει το

Ανθρωποκτονιών για να
αντληθούν στοιχεία

ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΛΛιιμμέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Ανθρωπιστική βοήθεια στις 

σεισμόπληκτες περιοχές Τουρκίας
και Συρίας

Κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης ώστε να υποστηρίξουν

την προσπάθεια αρωγής
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ΕΕξξάάσσφφααιιρροοςς  οο  ΑΑππόόλλλλωωννααςς
ΠΠοοννττίίωωνν  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Γ Έθνική: Ο Πανελευσινιακός με
τον Διγενή.Ο Βύζας στην Ζάκυνθο

Elite League-Γ'Εθνική: 
Η ΝΕΜ εκτός ο Μανδραικός

εντός(εξ.αν)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
««ΆΆµµεεσσηη  εεππίίλλυυσσηη  ττοουυ  

ππρροοββλλήήµµααττοοςς  ττωωνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  σσεε
εερργγααττιικκόό  δδυυννααµµιικκόό»»  ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  77

σσεελλ..  44

ΈΈξξοοδδοοςς  2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ::  
ΈΈκκτταακκτταα  μμέέττρραα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρροοχχααίίαα

--  ΟΟιι  ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς σσεελλ..  33

Πανηγύρι: 
Ένα 3ήμερο

κινηματογραφικό
φεστιβάλ στην

Ελευσίνα
Ενας τριήμερος κινηματογραφικός 
μαραθώνιος με real time ταινίες, 

γυρίσματα, δημόσιες ομιλίες, 
διαδραστικές περφόρμανς, σειρήνες,

μουσική, χορό και το πανηγύρι του Αγίου
Γεωργίου στην Ελευσίνα.

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

ΕΕξξεερρρράάγγηη  εεκκρρηηκκττιικκόόςς  μμηηχχααννιισσμμόόςς  
σσεε  ααυυλλήή  σσππιιττιιοούύ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για... προειδοποίηση
σσεελλ..  22

σσεελλ..    1133

Την Ελένη Λιάκου
τίµησε ο Αντικαρκινικός 

Σύλλογος ΚερδίΖΩ 
στην εκδήλωση για την Ηµέρα

της Γυναίκας ΣΣεελλ..  1111

σσεελλ..  33
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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: Γενικά αίθριος

Μέχρι και 18 βαθμούς η θερμοκρασία

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα κατά της

Φυματίωσης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 
2102460652

Ελάχ ιστα στοιχ εία έχ ουν  μέχ ρι αυτήν  την  ώρα τα
στελέχ η του Τμήματος Αν θρωποκτον ιών , που έχ ουν
αν αλάβει ν α εξιχ ν ιάσουν  τη δολοφον ία εν ός
αλλοδαπού στον  Ασπρόπυργο, πιθαν ότατα υπηκόου
Πακιστάν .

Η σορός του εν τοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης
σε υπαίθριο χ ώρο στάθμευσης, στην  περιοχ ή
Νεόκτιστα. Ήταν  καλυμμέν η με μία κουβέρτα και στον
λαιμό έφερε ίχ ν η στραγγαλισμού.Στα ρούχ α του οι
ερευν ητές της Ασφάλειας δεν  βρήκαν  κάποια επίσημα
ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά δύο λογαριασμούς στο όν ομα
εν ός υπηκόου Πακιστάν  35 ετών .

Το πρώτο πράγμα, που έκαν αν , ήταν  ν α
αν αζητήσουν  πληροφορίες για το θύμα στις δύο
διευθύν σεις, που βρήκαν , στην  Καλλιθέα. Στη μία
περίπτωση ο δρόμος δεν  αν τιστοιχ εί, εν ώ στη δεύτερη
καν έν ας δεν  τον  αν αγν ώρισε.

Για τα στελέχ η του «Αν θρωποκτον ιών » είν αι βασικό
ν α ταυτοποιήσουν  το θύμα, κάτι που θα γίν ει μέσω
των  δακτυλικών  αποτυπωμάτων  του, προκειμέν ου ν α
βρουν  πληροφορίες από τους οικείους του για τις
δραστηριότητές του και εάν  είχ ε προσωπικές ή άλλες
διαφορές, οι οποίες οδήγησαν  στη δολοφον ία του.

Μία ακόμα δυσκολία για τους αστυν ομικούς είν αι πως
δεν  γν ωρίζουν  την  ακριβή ώρα, που ο δράστης ή οι
δράστες τον  εγκατέλειψαν  στο σημείο, και υπάρχ ει έν α
κεν ό δεκαπέν τε ωρών  από την  εκτιμώμεν η ώρα
θαν άτου μέχ ρι εκείν η του εν τοπισμού της σορού.

Αυτό πρακτικά σημαίν ει ότι δεν  γν ωρίζουν  για ποια
χ ρον ική στιγμή πρέπει ν α αν αζητήσουν  αυτόπτες
μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, για ν α
αν τλήσουν  στοιχ εία για την  έρευν ά τους.

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία
35χρονου στον Ασπρόπυργο

Αυτόπτες μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας ψάχνει το
Ανθρωποκτονιών για να αντληθούν στοιχεία

ΕΕξξεερρρράάγγηη  εεκκρρηηκκττιικκόόςς  μμηηχχααννιισσμμόόςς  
σσεε  ααυυλλήή  σσππιιττιιοούύ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

ΌΌππωωςς  όόλλαα  δδεείίχχννοουυνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα......  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη
ΈΈκκρρηηξξήή  έέγγιιννεε  τταα  ξξηημμεερρώώμμαατταα  σσεε  ααυυλλήή  σσππιι--
ττιιοούύ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  κκααιι  οοιι  ΑΑρρχχέέςς  έέσσππεευυσσαανν  γγιιαα
νναα  σσυυλλλλέέξξοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΕΕΡΡΤΤ  ααππόό  ττηηνν  έέκκρρηηξξηη
ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  μμόόννοο  υυλλιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς..

ΟΟιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  εεξξεεττάάζζοουυνν
ττοο  πποοιιόόνν  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ττοουυ  σσππιιττιιοούύ  κκααιι  ττοο
αανν  έέχχεειι  ««ααννοοιιχχττοούύςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς»»  μμεε  ααννθθ--
ρρώώπποουυςς  ττοουυ  υυπποοκκόόσσμμοουυ..

ΌΌππωωςς  όόλλαα  δδεείίχχννοουυνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα……  ππρροοεειι--
δδοοπποοίίηησσηη  μμεε  ττηηνν  ΕΕΛΛΑΑΣΣ  νναα  ααννααζζηηττάά  ττοουυςς
δδρράάσσττεεςς  ττηηςς  ββοομμββιισσττιικκήήςς  εεππίίθθεεσσηηςς  πποουυ
έέγγιιννεε  τταα  ξξηημμεερρώώμμαατταα  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς  ((2233//33))
κκααιι  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσεε  ττζζάάμμιιαα,,
ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  δδύύοο  σσττααθθμμεευυμμέένναα  οοχχήήμμαατταα..
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Η Ελλην ική Αστυν ομία, λόγω της αυξημέν ης κίν ησης
των  εκδρομέων , εν όψει του εορτασμού της 25ης
Μαρτίου, λαμβάν ει αυξημέν α μέτρα Τροχ αίας, από 24
έως 26 Μαρτίου 2023, σε όλο το οδικό δίκτυο της
χ ώρας, με σκοπό την  ασφαλή μετακίν ηση των
πολιτών  και την  πρόληψη των  τροχ αίων  ατυχ ημάτων .

Ο σχ εδιασμός των  μέτρων  περιλαμβάν ει:

• αυξημέν α μέτρα τροχ αίας στις εισόδους-εξόδους
μεγάλων  αστικών  κέν τρων , όπου παρατηρείται μεγάλη
κίν ηση οχ ημάτων .

• αυξημέν α μέτρα τροχ αίας σε χ ώρους όπου παρατ-
ηρείται μαζική διακίν ηση επιβατών  (αεροδρόμια, λιμά-
ν ια, σταθμοί, κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού
δικτύου, όπου παρατηρείται συχ ν ότητα πρόκλησης
τροχ αίων ατυχ ημάτων ,

• αν άπτυξη μέτρων  και ειδικών  δράσεων  εν τός των
πόλεων , καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών
εκδηλώσεων  παρατηρείται αυξημέν η κίν ηση χ ρηστών
του οδικού δικτύου,

• συγκρότηση συν εργείων  γεν ικών  και ειδικών
τροχ ον ομικών  ελέγχ ων  (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση
επικίν δυν ων  παραβάσεων , όπως υπερβολική
ταχ ύτητα, οδήγηση υπό την  επήρεια αλκοόλ, χ ρήση
κιν ητού τηλεφών ου κατά την  οδήγηση, μη χ ρήση προ-
στατευτικού κράν ους – ζών ης ασφαλείας, αν τικαν ον ι-
κές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχ ωριστι-
κής γραμμής κ.λπ),

• συν εργασία και συν τον ισμός με όλους τους συν α-
ρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για
την  άμεση αν τιμετώπιση και επίλυση των  όποιων
προβλημάτων  αν ακύψουν  και

• εν ημέρωση των  πολιτών  μέσω των  αρμοδίων
υπηρεσιών  επικοιν ων ίας του Σώματος, σε κάθε
περίπτωση που καθίσταται αν αγκαία η ευρεία πληρο-

φόρηση του κοιν ού για την  ύπα-
ρξη τυχ όν  κυκλοφοριακών  και
άλλων  προβλημάτων .

Επισημαίν εται ότι, καθ’ όλη τη
διάρκεια εφαρμογής των  μέτρων ,
θα βρίσκον ται σε αυξημέν η
επιχ ειρησιακή ετοιμότητα τόσο
το προσωπικό όσο και τα μέσα
της Ελλην ικής Αστυν ομίας,
κυρίως των  Υπηρεσιών  Τροχ αίας
Αστυν όμευσης. Συγκεκριμέν α,
θα διατεθούν  περιπολικά, μοτο-
σικλέτες και συμβατικά οχ ήματα,
με το αν άλογο προσωπικό και
εξοπλισμό για την  αποτελεσματι-
κή αστυν όμευση του οδικού δικ-
τύου της χ ώρας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί
παρακαλούν ται:

• ν α εν ημερών ον ται για τον  καιρό και την  κατάστα-
ση του οδικού δικτύου,

• ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την  οδήγηση,
• ν α ακολουθούν  πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας,
• ν α οδηγούν  με χ αμηλές ταχ ύτητες για ν α ελέγχ ουν

καλύτερα το όχ ημά τους,
• σε κάθε περίπτωση ν α συμμορφών ον ται με τις

υποδείξεις των  τροχ ον όμων .

Υπεν θυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των
οδηγών  και η τήρηση των  καν όν ων  οδικής κυκλοφο-
ρίας είν αι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την  ασφαλή
μετακίν ηση, όσο και για την  αποφυγή των  τροχ αίων
ατυχ ημάτων .

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των
3,5 τόνων

Για την  ασφαλέστερη κίν ηση των  οχ ημάτων  και τη
βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την  περίοδο
εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εκτός των  μέτρων  διευ-
κόλυν σης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν  σε τοπικό
επίπεδο, θα ισχ ύσει και απαγόρευση κίν ησης φορτ-
ηγών  αυτοκιν ήτων  μεγίστου επιτρεπόμεν ου βάρους
άν ω των  3,5 τόν ων  ως εξής:

1. Την  Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 για το ρεύμα
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο
25 Μαρτίου 2023 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα
08:00 έως 13:00, θα ισχ ύουν  οι απαγορεύσεις:

ΈΈξξοοδδοοςς  2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ::  ΈΈκκτταακκτταα  μμέέττρραα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρροοχχααίίαα  --  ΟΟιι  ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς
Τα μέτρα που θα ισχύουν για την έξοδο των εκδρομέων ενόψει της 25ης Μαρτίου.

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Ανθρωπιστική βοήθειαΟργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Ανθρωπιστική βοήθεια
στις σεισμόπληκτες περιοχές Τουρκίας και Συρίαςστις σεισμόπληκτες περιοχές Τουρκίας και Συρίας

Κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης ώστε να υποστηρίξουν την προσπάθεια αρωγής

Ο
Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, αν ταποκριν όμεν ος στην  έκκληση
του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού για αποστολή αν θρωπιστικής βοήθειας στις
σεισμόπληκτες περιοχ ές της Τουρκίας και της Συρίας, εν ών ει τις δυν άμεις του

και συγκεν τρών ει είδη πρώτης αν άγκης.
Με αισθήματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμεν ους συν αν θ-

ρώπους μας που επλήγησαν  από τους φον ικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, η
Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ καλεί με επιστολή της τους συν εργάτες και χ ρήστες του
Λιμέν α Ελευσίν ας ν α αν ταποκριθούν  στην  συγκέν τρωση ειδών  πρώτης αν άγκης
ώστε ν α υποστηρίξουν  την  προσπάθεια αρωγής.
Κατόπιν  της πρωτοβουλίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και σε συν εργασία με τον  Ελλην ικό

Ερυθρό Σταυρό για την  μεταφορά του υλικού, συγκεν τρών ον ται τρόφιμα μακράς
διάρκειας (γάλα εβαπορέ, κον σέρβες παν τός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι,
ζυμαρικά κ.α.), καθώς και υπν όσακοι, κουβέρτες (μη μεταχ ειρισμέν α) και είδη ατομι-
κής υγιειν ής, στις αποθήκες του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού (Κεν τρικό Γραφείο,
Λυκαβηττού 1 Κολων άκι ή Κεν τρική Αποθήκη , Άστρους 111-113 Κολων ός, Δευτέρα
– Παρασκευή 7:30 πμ-17:00 μμ).

ΔΔιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  σσττοουυςς  ωωφφεελλοούύμμεεννοουυςς  ττοουυ
ΤΤΕΕΒΒΑΑ,,  ααππόό  ττιιςς  ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  ΔΔοομμέέςς  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου  και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοιν ων ικών  Δομών , κ. Δημήτρ-
ιος Καγιάς εν ημερών ουν  ότι, οι Κοιν ων ικές Δομές του Δήμου, ως φορέας υλοποίησης Επιχ ειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν δρομής για το
«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσουν  διαν ομή τροφίμων  και ειδών  πρώτης αν άγκης στους δικαιούχ ους του Κοιν ων ικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης. Η παραλαβή των  προϊόν των  θα πραγματοποιηθεί από την  Τρίτη, 28/3 έως και την  Παρασκευή 31/3, στο παλαιό κτίριο των  Κοιν ων ικών  Δομών ,
Μπουμπουλίν ας 26,  από τις 09:00 έως  τις  17:00.  Οι ωφελούμεν οι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν  με μήν υμα  για την  ακριβή ώρα και ημέρα παραλαβής των
προϊόν των , προς αποφυγή συν ωστισμού.
Παρακαλούν ται όλοι οι ωφελούμεν οι ν α φέρουν  μαζί τους τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ και την  ταυτότητά τους ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση, που προσέλθει άλλος ν α παρα-
λάβει τα προϊόν τα. 



Α
πό τις 21 έως τις 23 Απριλίου στην πόλη
της Ελευσίνας στήνεται Πανηγύρι. Το πρω-
τοποριακό αυτό φεστιβάλ “συνδιαλέγεται”
με έναν θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτι-
στικό θεσμό όπως είναι το πανηγύρι του

Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), ενσω-
ματώνοντας νέα χαρακτηριστικά στη συλλογική
συνείδηση με ολοήμερες και ολονύκτιες κινηματο-
γραφικές προβολές, δημόσιες ομιλίες έξι ωρών,
VR περφόρμανς και ζωντανά γυρίσματα στο
δημόσιο χώρο με στόχο τη δημιουργία δύο ται-
νιών, σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα ολοκ-
ληρωθούν με τη συμμετοχή του κοινού, θα μοντα-
ριστούν επί τόπου και θα προβληθούν στην λήξη
του φεστιβάλ.

Μια σύλληψη του σκην οθέτη Σύλλα Τζουμέρκα, με τη
συν επιμέλεια της ακαδημαϊκού και cultural practitioner
Μαρίας Χατζηχ ριστοδούλου aka Maria X, και του κριτι-
κού κιν ηματογράφου και programmer Lorenzo
Esposito, σε συν εργασία με το Φεστιβάλ Κιν ηματογρά-
φου Θεσσαλον ίκης και το LADA – The Liv e Art
Dev elopment Agency  (Λον δίν ο).

Επί τρεις ημέρες και δύο ν ύχ τες, σε έν α ειδικά δια-
μορφωμέν ο -ακόμα και για ύπν ο- pop-up σιν εμά, στο
Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας, 3.480 λεπτά
αληθιν ής real-time κιν ηματογραφικής και new media
αδρεν αλίν ης, περιμέν ουν  τους θεατές οι οποίοι μπορ-
ούν  ν α κοιμηθούν  σε μια ταιν ία και ν α ξυπν ήσουν  σε
μια άλλη! 

Σε πρώτη παν ελλήν ια μετάδοση θα προβληθεί το
Αν θρώπιν α Λουλούδια της Σάρκας / Human Flowers of
Flesh της Ηelena Wittman από το φετιν ό Φεστιβάλ
Λοκάρν ο, με την  Αγγελική Παπούλια και τον  Dennis
Lav ant, τα δύο θρυλικά διαδραστικά μον οπλάν α των
Matt Adams και Blast Theory  στις ταιν ίες Αγύριστο
Κεφάλι / Βloody minded και Η Μον αδική μου Απαίτηση
/ My  One Demand αν τίστοιχ α, το queer αριστούργημα
LA Play s Itself  (Fred Halsted, 1972) σε αποκατε-
στημέν η κόπια, οι ταιν ίες του Αργεν τίν ου σκην οθέτη 

Eduardo Williams, το 10ωρο έπος του Lav  Diaz Η
Eξέλιξη μιας Φιλιππιν έζικης Οικογέν ειας, αλλά και
ταιν ίες που εν σωμάτωσαν  real-time τεχ ν ικές από τους
Wim Wenders, Michael Glawogger, Monika Willi, Ulrich
Seidl, Αλέξη Δαμιαν ό, Ηanna Polack, JP Sniadecki,
Stef an Jarl, Av o Kapraelian, και πολλούς ακόμα καλλι-
τέχ ν ες από ολόκληρο τον  κόσμο.

Παράλληλα, την  Παρασκευή το βράδυ στο ιστορικό
Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας ξεκιν ά έν ας
6ωρος μαραθών ιος Δημόσιου Λόγου με ομιλίες και
roundtables που αφορούν  στις θεματικές του φεστιβάλ
(εργατική τάξη και liv e cinema) με τη συμμετοχ ή δια-
κεκριμέν ων  ομιλητών  όπως ο καλλιτεχ ν ικός διευθυ-
ν τής του Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι Karel Och, η curator
και creativ e director του Future Ev ery thing Ειρήν η
Παπαδημητρίου, η καλλιτέχ ν ης, ακαδημαϊκός και περ-
φόρμερ Niy a B, ο σκην οθέτης και εικαστικός και ιδρυ-
τικό μέλος των  Blast Theory  Matt Adams, η Ιταλίδα
ακαδημαϊκός media και αραβικών  σπουδών  και συν ι-
δρύτρια του UntoldSy ria Donatella Della Ratta, ο εικα-
στικός, ακαδημαΪκός και σχ εδιαστής Chris Salter και
πολλοί ακόμα εκλεκτοί καλεσμέν οι που θα αν ακοιν ωθ-
ούν  σύν τομα.

Επιπλέον , δύο θρυλικές
διαδραστικές VR περφόρ-
μαν ς από την  διεπιστημο-
ν ική ομάδα ZU-UK -πρω-
τοπόροι στο συμμετοχ ικό
θέατρο και την  περφόρ-
μαν ς- αν ατρέπουν  τα δεδο-
μέν α στο Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας.
Οι διαδραστικές περφόρ-
μαν ς Binaural Dinner Date
και Goodnight, Sleep Tight
έχ ουν  γίν ει sold out σε όλο
τον  κόσμο και παρουσιά-
ζον ται για πρώτη φορά
στην  Ελλάδα, στην  Ελευ-
σίν α.

Την  ίδια στιγμή, το Παν -
ηγύρι εν σωματών εται στο
παν ηγύρι για την  γιορτή του
Αγίου Γεωργίου στην  οδό
Παγκάλου. Μικροπωλητές,
παιχ ν ίδια, μουσική, χ ορός
αν αμειγν ύον ται με τη ζων -
ταν ή εγκατάσταση Σειρήν ων  και άλλων  εκπλήξεων  σε
επιμέλεια της σκην ογράφου Πην ελόπης Βαλτή. Σε
αυτό το φεστιβαλικό σκην ικό, στήν ον ται οι κάμερες και
το γύρισμα ξεκιν άει για τις δύο liv e cinema ταιν ίες σε
σκην οθεσία της γερμαν ίδας ν τοκιμαν τερίστριας Elke
Lehrenkrauss και του Σύλλα Τζουμέρκα, με τη συμμε-
τοχ ή διακεκριμέν ων  ηθοποιών  και καλλιτεχ ν ικών
συν τελεστών , αλλά και του ίδιου του κοιν ού του Παν -
ηγυριού.

Μετά το τέλος των  γυρισμάτων , το Εργατοϋπαλληλικό
Κέν τρο Ελευσίν ας μετατρέπεται σε post-production
hub, αν οιχ τό στο κοιν ό, προκειμέν ου ν α παρακολο-

υθήσει το στάδιο του μον τάζ και της τεχ ν ικής επεξερ-
γασίας των  ταιν ιών . Τα δύο πρωτότυπα κιν ηματογρα-
φικά έργα θα αποτελέσουν  τον  επίλογο του τριήμερου
φεστιβάλ και θα προβληθούν  στο pop-up σιν εμά την
Κυριακή το βράδυ.

Το Παν ηγύρι διερευν ά τόσο την  έν ν οια και την  εικό-
ν α της εργατικής τάξης στην  Ευρώπη σήμερα, όσο και
την  ίδια την  αισθητική του liv e cinema, του σιν εμά
δηλαδή που παράγεται ή αν τιδρά σε πραγματικό
χ ρόν ο. Η έν ν οια του liv e cinema συν ιστά έν α αρκετά
ν έο και αν απτυσσόμεν ο είδος στην  τέχ ν η των  μέσων
που συν δυάζει πειραματικές προσεγγίσεις αφηγηματι-
κής και μη αφηγηματικής δημιουργίας ταιν ιών  με ζων -
ταν ή μουσική και παραστατικές τέχ ν ες. Έν α σε-πραγ-
ματικό-χ ρόν ο πολυεπίπεδο, περιπετειώδες “pandae-
monium pandemum publicum” υπό τον  ήχ ο Σειρή-
ν ων .

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανα-
κοινωθεί σύντομα.

Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ έχουν ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.

Για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν ται στο Εργα-
τικό Κέν τρο Ελευσίν ας είν αι απαραίτητη η προκράτ-
ηση θέσης ή η παραλαβή δελτίου εισόδου στους χ ώρο-
υς του φεστιβάλ.

Niy a B (καλιτέχ ν ις, ακαδημαικός, περφόρμερ) |
Φωτογραφία: Tomasz Kotkiewicz

Σύλληψη, επιμέλεια: Σύλλας Τζουμέρκας
Συν επιμέλεια: Lorenzo Esposito, Μαρία Χατζηχ ριστο-

δούλου aka Maria X.
Ομιλίες: Matt Adams, Niy a B, Donatella Della Ratta,

Ειρήν η Παπαδημητρίου, Chris Salter κ.α..
Ζων ταν ές περφόρμαν ς: ΖU-UK.

Πρωτότυπα κιν ηματογραφικά έργα: Elke
Lehrenkrauss, Σύλλας Τζουμέρκας

Σκην ικά: Πην ελόπη Βαλτή
Οργάν ωση – προγράμματος μαραθων ίου: Νεκτάριος

Σακκάς
Οργάν ωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi
Αν άθεση – Παραγωγή: Ελευσίν α 2023 – Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Με τη συν εργασία του Διεθν ούς Φεστιβάλ ΚΙν ηματο-

γράφου Θεσσαλον ίκης και το LADA – The Liv e Art
Dev elopment Agency

Με την  υποστήριξη του Goethe-Institut Athen.

4-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023   

ΠΠααννηηγγύύρριι::  ΈΈνναα  ττρριιήήμμεερροο  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκόό  φφεεσσττιιββάάλλ
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Ενας τριήμερος κινηματογραφικός μαραθώνιος με real time ταινίες, γυρίσματα, δημόσιες ομιλίες, διαδραστικές
περφόρμανς, σειρήνες, μουσική, χορό και το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στην Ελευσίνα.



Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023   θριάσιο-5 



6 - θριάσιο  Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023   
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Τ
ο σοβαρό πρόβλημα που αν τιμε-
τωπίζουν  οι βιοτέχ ν ες από την
έλλειψη εργατικού δυν αμικού επι-

σημαίν ει σε επιστολή του προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών , κ. Μ. Βορίδη
και Μεταν άστευσης & Ασύλου κ. Ν.
Μηταράκη, ο Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος
Παπαμαν ώλης-Ντόζας.

Συγκεκριμέν α στην  επιστολή αν αφ-
έρον ται τα εξής:

«Το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά
με τους συν εργάτες του είν αι σε
συν εχ ή - καθημεριν ή επικοιν ων ία με
επιχ ειρήσεις - μέλη του που βρίσκον ται
αν τιμέτωπες με τις προκλήσεις του
ν έου ψηφιακού και πράσιν ου επιχ ειρ-
ηματικού μον τέλου,   παράλληλα με τις
οικον ομικές συν έπειες των  κρίσεων  –
οικον ομική, κορον οϊού και εν εργειακή-. 

Παράλληλα  το επιμελητήριό μας γίν ε-
ται  καθημεριν ά  αποδέκτης του
μην ύματος: ζητείται προσωπικό  από
τους βιοτέχ ν ες μας !!!

Έν α πολύ σοβαρό πρόβλημα, οι
ελλείψεις σε εργατικό δυν αμικό, το
οποίο έχ ουμε επισημάν ει ως επιμελ-
ητήριο και έχ ουμε χ τυπήσει το καμπα-
ν άκι εδώ και πάρα πολλά χ ρόν ια,
βασαν ίζει και ταλαιπωρεί πλέον  καθ-
ημεριν ά χ ιλιάδες βιοτέχ ν ες. 

Οι αν άγκες των  βιοτεχ ν ών  είν αι
τεράστιες για ν α αν ταπεξέλθουν  στο
ν έο επιχ ειρηματικό μον τέλο και θέλουν
ν α επεν δύσουν  σε αν θρώπιν ο δυν α-
μικό, δυστυχ ώς όμως  δεν  βρίσκουν
και ταυτόχ ρον α  χ άν ουν  και αυτό που
ήδη διαθέτουν .

Συγκεκριμέν α επιχ ειρήσεις μέλη του 

επιμελητηρίου  μας εν ημερών ουν
καθημεριν ά ότι  οι αλλοδαποί τεχ ν ίτες
τους αποχ ωρούν  διότι δεν  δύν αται ν α
αξιοποιήσουν  το μέτρο της οικογεν εια-
κής επαν έν ωσης. 

Το θέμα εν τοπίζεται στη σημαν τική
καθυστέρηση της αν αν έωσης αδειών
παραμον ής, γεγον ός που τους αφαιρεί
το δικαίωμα της αξιοποίησης του μέτρ-
ου οικογεν ειακής επαν έν ωσης,  το
οποίο εφαρμόζεται άμεσα και αποτελε-
σματικά σε άλλες χ ώρες – μέλη της Ε.Ε.

Οι επιχ ειρήσεις μας, ο παραγωγικός
ιστός της ελλην ικής οικον ομίας,  μέν ει
χ ωρίς τεχ ν ικά χ έρια, χ ωρίς εξειδικευμέ-
ν α τεχ ν ικά χ έρια.

Ο κάθε επιχ ειρηματίας έχ ει  επεν -
δύσει στα αλλοδαπά τεχ ν ικά χ έρια,
γιατί σε αυτή τη λύση οδηγήθηκε με την  

υποβάθμιση της τεχ ν ικής εκπαίδευ-
σης στη χ ώρα μας. 

Αυτή τη στιγμή έρχ εται αν τιμέτωπος
με έν α σημαν τικό πρόβλημα που θα
έχ ει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παρ-
αγωγικής τους δύν αμης. 

Οι βιοτέχ ν ες φων άζουμε χ ρόν ια
«αν αβάθμιση της  τεχ ν ικής εκπαίδευ-
σης», αλλά  δυστυχ ώς φθάσαμε σε αδι-
έξοδο.

Αν αγν ωρίζον τας το έργο που μέχ ρι
σήμερα έχ ετε υλοποιήσει, πιστεύουμε
στην  άμεση επίλυση του εν  λόγω θέμα-
τος και παραμέν ουμε στη διάθεση σας
για κάθε  συν εργασία με σκοπό την
στήριξη της επιχ ειρηματικότητας».

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β.Ε.Π. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
««ΆΆμμεεσσηη  εεππίίλλυυσσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  ττωωνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  σσεε  εερργγααττιικκόό  δδυυννααμμιικκόό»»  

HH  ΠΠααππαασσττρράάττοοςς,,
θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ττηηςς
PPhhiilliipp  MMoorrrriiss
IInntteerrnnaattiioonnaall  ((PPMMII)),,
κκααττέέχχεειι  ηηγγεεττιικκήή  θθέέσσηη
σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι
εεμμπποορρίίαα  ssmmookkee--ffrreeee
ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααππννοούύ  σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  γγιιαα  εεννννέέαα
δδεεκκααεεττίίεεςς..  ΤΤοο  22001177
γγύύρριισσεε  σσεελλίίδδαα  σσττηηνν
ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  κκααιι  ππήήρρεε
ππρρωωττααγγωωννιισσττιικκήή  θθέέσσηη
σσττοονν  ρριιζζιικκόό
μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόό  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ττωωνν
κκααππννιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττηηνν
υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  μμεεγγάάλλοουυ  οορράάμμααττοοςς
ττηηςς  PPMMII  γγιιαα  έένναανν  κκόόσσμμοο
ααππααλλλλααγγμμέέννοο  ααππόό  ττοο  ττσσιιγγάάρροο..
ΣΣήήμμεερραα,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιααρρκκοούύςς
ααννάάππττυυξξήήςς  μμααςς,,  ααννααζζηηττοούύμμεε
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  //  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  γγιιαα  ττοο
εερργγοοσσττάάσσιιόό  μμααςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο..

ΕΕννττοοππιισσμμόόςς  ααππααιιττήήσσεεωωνν  φφρροονν--
ττίίδδααςς  ππεερριισσττααττιικκώώνν,,  εεσσττίίαασσηη  σσττιιςς
ααννάάγγκκεεςς  ττοουυςς  κκααιι  ααννάάλληηψψηη  σσχχεεττιι--
κκήήςς  δδρράάσσηηςς
ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς  μμεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή
οουυσσιιαασσττιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς,,  σσυυμμμμεε--
ττοοχχήή  σσεε  εεννηημμεερρωωττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς
ΕΕππίίλλυυσσηη,,  ααννααφφοορράά  ήή  ππααρρααπποομμππήή
ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ήή  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ττωωνν
αασσθθεεννώώνν
ΔΔιιεεννέέρργγεειιαα  σσυυννήήθθωωνν  δδιιααγγννωω--
σσττιικκώώνν  εελλέέγγχχωωνν  ((λλήήψψηη  ζζωωττιικκώώνν
σσηημμεείίωωνν,,  χχοορρήήγγηησσηη  φφααρρμμάάκκωωνν
μμεεττάά  ααππόό  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΙΙααττρροούύ))
ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  κκααττααγγρρααφφήή
ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  αασσθθεεννήή  κκααιι
ττεεκκμμηηρρίίωωσσηη  ττωωνν  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφρροοννττίίδδααςς
ΠΠααρροοχχήή  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  σσεε  ππεερρ--
ιισσττααττιικκάά  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς
ΔΔιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν
ππρροοττύύππωωνν,,  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  κκααιι
κκααννοοννιισσμμώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς
ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ΙΙααττρρόό  ττηηςς  ΕΕττααιι--
ρρεείίααςς  κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηη,,  γγρρααμμμμααττεειιαα--
κκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη..

ΤΤήήρρηησσηη  ηημμεερρήήσσιιωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν
ιιααττρριικκώώνν  ααρρχχεείίωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς
εεσσωωττεερριικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς
ΤΤοο  εερργγοοσσττάάσσιιόό  μμααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  2244××77,,
οο  ρρόόλλοοςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  σσχχήήμμαα  ττεεσσ--
σσάάρρωωνν  ((44))  ηημμεερρώώνν  εερργγαασσίίααςς  αακκοο--
λλοουυθθοούύμμεεννεεςς  ααππόό  δδύύοο  ((22))  ρρεεππόό..

ΠΠρροοφφίίλλ  ΥΥπποοψψηηφφίίοουυ::

ΠΠττυυχχίίοο  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΠΠρροοηηγγοουυμμέέννηη  σσχχεεττιικκήή  ππρροοϋϋππηηρρ--
εεσσίίαα  σσεε  οορργγααννωωμμέέννοο  ΙΙααττρρεείίοο  ΒΒιιοομμ--
ηηχχααννίίααςς  θθαα  σσυυννεεκκττιιμμηηθθεείί
ΙΙκκααννόόττηητταα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  πποολλλλααππλλώώνν
κκααθθηηκκόόννττωωνν  κκααιι  θθέέσσππιισσηηςς  ππρροοττεερρ--
ααιιοοττήήττωωνν
ΚΚααλλήή  γγννώώσσηη  ττοουυ  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee
ΚΚααλλήή  γγννώώσσηη  κκααιι  χχρρήήσσηη  ττηηςς  ααγγγγλλιι--
κκήήςς  γγλλώώσσσσααςς
ΔΔυυννααττόόττηητταα  εερργγαασσίίααςς  σσεε  ββάάρρδδιιεεςς

ΠΠααρροοχχέέςς  ::
ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππαακκέέττοο  ααπποοδδοοχχώώνν
κκααιι  σσττααθθεερρόό  εεππίίδδοομμαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς
ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  εεκκμμάάθθηησσηηςς  ννέέωωνν  δδεεξξιιοο--
ττήήττωωνν  σσεε  δδυυννααμμιικκόό  κκααιι  πποολλυυεεθθννιικκόό
ππεερριιββάάλλλλοονν
ΕΕππίίδδοομμαα  σσίίττιισσηηςς  σσττοο  2244ωωρροο
εεσσττιιααττόόρριιοο//κκααφφέέ  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάά--
σσεειιςς  μμααςς
ΙΙδδιιωωττιικκήή  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκήή
ππεερρίίθθααλλψψηη
ΟΟιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι//εεςς,,  ππααρραακκαα--
λλεείίσσθθεε  νναα  υυπποοββάάλλλλεεττεε  ττοο  ββιιοογγρρααφφ--
ιικκόό  σσααςς  σσττοο  eemmaaiill::
MMaarriiaa..KKyyrroouussii@@ccoonnttrraacctteedd..ppmmii..ccoo
mm  μμεε  ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ««ΘΘΕΕΣΣΗΗ
ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΗΗ//ΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ»»

ΘΘέέσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή--ττρριιααςς  σσττοο  ΙΙααττρρεείίοο  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΠΠααππαασσττρράάττοοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
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, προσαρμο-
στικότητα.
-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 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  
ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..

ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Την Ελένη Λιάκου τίµησε ο Αντικαρκινικός Σύλλογος ΚερδίΖΩ
στην εκδήλωση για την Ηµέρα της Γυναίκας

Την  Αν τιδήμαρχ ο Διοίκησης και Δημοτικής Κοιν ότ-
ητας Φυλής Ελέν η Λιάκου επέλεξε ν α τιμήσει για την
προσφορά της στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Αν τικαρ-
κιν ικός Σύλλογος Δήμου Φυλής ΚερδίΖΩ, στην  εξ αν α-
βολής εκδήλωση για την  Παγκόσμια Ημέρα της
Γυν αίκας, που πραγματοποίησε την  Τετάρτη 22
Μαρτίου 2023, καθώς η προγραμματισμέν η για τις 8
Μαρτίου είχ ε αν αβληθεί λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η Ελέν η Λιάκου ήταν  η μία από τις δύο σημαν τικές
γυν αικείες προσωπικότητες που βράβευσε ο Σύλλογος.
Γεν ν ήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στη Φυλή. Έχ ει
σπουδάσει Διοίκηση Επιχ ειρήσεων  και είν αι κάτοχ ος
μεταπτυχ ιακού διπλώματος του Εθν ικού και Καποδι-
στριακού Παν επιστημίου Αθην ών  (ΕΚΠΑ), στις Στρατ-
ηγικές Διαχ είρισης Περιβάλλον τος, Καταστροφών  και
Κρίσεων . Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην  οικον ομική και
διοικητική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
στην  αποτελεσματική υλοποίηση των  δημοσίων  πολι-
τικών  για τη διοικητική μεταρρύθμιση, την  αποτελεσμα-
τικότητα, τη διαφάν εια και την  ηλεκτρον ική διακυβέρν -
ηση. Στο πολιτικό προσκήν ιο βρίσκεται από το 2014, 

όταν  εξελέγη Πρόεδρος της Δημοτικής 
Εν ότητας Φυλής, εν ώ από το 2019 είν αι Αν τιδήμα-

ρχ ος Δημοτικής Κοιν ότητας Φυλής και Διοικητικών
Υπηρεσιών  του Δήμου.

Για την  τιμή που της έκαν ε ν α τη βραβεύσει, η Ελέν η
Λιάκου ευχ αρίστησε το Σύλλογο και προέτρεψε τις
γυν αίκες ν α ασχ ολούν ται με τα κοιν ά: “Πρέπει ν α είμα-
στε παρούσες. Μπορούμε ν α τα καταφέρουμε χ ωρίς ν ’
αφήν ουμε κεν ά στην  οικογέν εια και τον  προσωπικό
μας χ ώρο”, τόν ισε.

( ΒΙΝΤΕΟ: https://y outu.be/AlX_6i0lAXk )
Στο πολύπλευρο μήν υμα της Παγκόσμιας Ημέρας της

Γυν αίκας αν αφέρθηκε στο χ αιρετισμό του ο Πρόεδρος
του Αν τικαρκιν ικού Συλλόγου ΚερδίΖΩ, Θαν άσης
Δημόκας, καταλήγον τας ότι “οι γυν αίκες γίν ον ται φάρος
και δείχ ν ουν  στους άν δρες ότι η ζωή είν αι τελικά γέν ο-
υς θηλυκού”.

«Διαχ ρον ικά η Γυν αίκα, σε κάθε καμπή της Ιστορίας,
είν αι πάν τα παρούσα και τις περισσότερες φορές με
πρωταγων ιστικούς ρόλους», υπογράμμισε στο
καλωσόρισμά της η Αν τιπρόεδρος του Συλλόγου 

ΚερδίΖΩ, Τζέν η Μπάρα.
Ο Σύλλογος ΚερδίΖΩ στη ίδια εκδήλωση βράβευσε

επίσης την  Καθηγήτρια Παν επιστημίου Αθην ών , ιατρό
Ελέν η Θεοδοσοπούλου, για την  προσφορά της στον
τομέα της επιστήμης. 

Η Ελέν η Θεοδοσοπούλου είν αι πτυχ ιούχ ος του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής του Εθν ικού και Καποδιστριακού
Παν επιστημίου Αθην ών  με ειδίκευση στη χ ειρουργική
ν οσηλευτική και Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Κατέχ ει διδακ-
τορικό δίπλωμα στη Νοσηλευτική και έχ ει μακρά ακαδ-
ημαϊκή πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συμμετέχ ει σε
ερευν ητικά προγράμματα και έχ ει προχ ωρήσει σε επι-
στημον ικές δημοσιεύσεις. Είν αι μέλος των  Γιατρών  του
Κόσμου.

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρουσία τους μέλη
της Κυβέρν ησης, βουλευτές, πολιτευτές και Δημοτικοί
και Τοπικοί Σύμβουλοι. 

Ο Σύλλογος ευχ αρίστησε θερμά τον  Πρόεδρο των
Παιδικών  Σταθμών  Ζεφυρίου Γιώργο Κούρκουλο για τη
στήριξή της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε
γν ωστό καφέ της Φυλής. 

Το ΕΚΕ-ΔΑ και το Κέν τρο Πληροφ-
όρησης Εργαζομέν ων  & Αν έργων  της
Γεν ικής Συν ομοσπον δίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), εν ημερών ουν  τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον
τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης
Μαρτίου.

Η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος (2023)
συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, έχ ει καθ-
οριστεί από το ν όμο ως υποχρεωτική
αργία. Στις ημέρες υποχ ρεωτικής αργίας
απαγορεύεται η απασχ όληση των  μισθ-
ωτών , καθώς και η λειτουργία των
επιχ ειρήσεων  εκτός από εκείν ες που
ν όμιμα λειτουργούν  τις Κυριακές και
κατά τις υποχ ρεωτικές αργίες.

Το ΕΚΕ-ΔΑ επισημαίν ει ότι δεν  είν αι
ν όμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλό-
μεν ης αν άπαυσης (ρεπό), με ημέρα
υποχ ρεωτικής αργίας.

Για τις επιχ ειρήσεις που δεν  λειτουρ-
γούν :

Για τους μισθωτούς που δεν  θα
απασχ οληθούν  κατά την  25η Μαρτίου
ισχ ύουν  τα εξής:

1. όσοι εργάζον ται με πεν θήμερη
απασχ όληση και αμείβον ται με ημερ-
ομίσθιο, θα πρέπει ν α λάβουν  το
συν ήθως καταβαλλόμεν ο για τη συγκε-
κριμέν η ημέρα ημερομίσθιό τους, εν ώ
όσοι αμείβον ται με μισθό θα λάβουν
καν ον ικά τον  καταβαλλόμεν ο μισθό
τους

2. όσοι εργάζον ται με εξαήμερη
απασχ όληση και αμείβον ται με ημερ-
ομίσθιο, θα λάβουν  καν ον ικά το συν ήθ-
ως καταβαλλόμεν ο ημερομίσθιο που
αν τιστοιχ εί στην  ημέρα της αργίας (6
ημερομίσθια συν ολικά την  εβδομάδα),
εν ώ όσοι αμείβον ται με μισθό θα λάβουν
καν ον ικά τον  καταβαλλόμεν ο μισθό
τους.

Για τις επιχ ειρήσεις που ν όμιμα λειτο-
υργούν :

Για τους μισθωτούς που θα απασχ ολ-
ηθούν  κατά την  25η Μαρτίου ισχ ύουν
τα εξής:

1) αν  αμείβον ται με ημερομίσθιο, θα

λάβουν  το συν ήθως καταβαλλόμεν ο
ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%
που θα υπολογισθεί στο ν όμιμο
ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχ ολ-
ηθούν .

2) αν  αμείβον ται με μην ιαίο μισθό:
α) αν  πρόκειται για επιχ ειρήσεις που

αργούν  κατά τις Κυριακές και ημέρες
αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν
την  25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του
συν ήθως καταβαλλομέν ου μισθού τους
και επιπλέον  προσαύξηση 75% επί του
ν όμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες
απασχ οληθούν

β) αν  πρόκειται για επιχ ειρήσεις που
λειτουργούν  ν όμιμα κατά τις Κυριακές
και τις λοιπές απ’ το ν όμο αργίες, οφείλε-

ται μόν ον  προσαύξηση 75%, που υπο-
λογίζεται στο 1/25 του ν ομίμου ημερομι-
σθίου τους για όσες ώρες απασχ οληθ-
ούν .

Επιπλέον  οι εργαζόμεν οι θα πρέπει
ν α γν ωρίζουν  ότι:

• Εάν  η απασχ όληση τόσο των  ημερ-
ομισθίων , όσο και των  επί μην ιαίο
μισθό κατά την  25η Μαρτίου είν αι
πέραν  των  40 ωρών , οφείλεται επιπ-
λέον  της προσαύξησης λόγω αργίας και
η προσαύξηση λόγω πρόσθετης
εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία).

• Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το
δικαιούν ται και οι μισθωτοί που
βρίσκον ται σε άδεια, χ ωρίς ν α προσμε-
τρήσουν  όμως τη μέρα αυτή στις εργάσι-
μες μέρες της άδειάς τους.

• Σε περίπτωση που ισχ ύουν  ευν οϊ-
κότεροι όροι (πχ  από ΣΣΕ, Καν ον ισμό
Εργασίας, επιχ ειρησιακή συν ήθεια ή
έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της
αμοιβής για την  εργασία σε ημέρα
υποχ ρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί
υπερισχ ύουν .

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΕΕΕΚΚΚΚΕΕΕΕ----ΔΔΔΔΑΑΑΑ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ
- ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήή  ––
22οοςς  όόμμιιλλοοςς::
ΤΤαα  σσεεννάάρριιαα  
ττηηςς  ττεελλεευυ--

ττααίίααςς  ααγγωωννιι--
σσττιικκήήςς

Με την  ροή της καν ον ι-
κής διάρκειας της φετιν ής
σεζόν  σε Β και Γ Εθν ική
ν α πλησιάζει στο τέλος
της και με τη μάχ η για
την  κορυφή, την  πρώτη
τετράδα και τα Play outs
ν α καραδοκεί καθώς απο-
μέν ει μόλις μία στροφή
για το φιν άλε της στα εν
λόγω πρωταθλήματα.

Σειρά παίρν ει σήμερα ο
2ος όμιλος της Β Εθν ικής,
εκεί όπου έχ ουν  ξεκαθα-

ρίσει μόν ο η πρώτη και η
τελευταία θέση του βαθ-
μολογικού πίν ακα του
γκρουπ. Μέν ει ακόμα ν α
ξεκαθαρίσει τόσο η δυάδα
και το πλεον έκτημα
έδρας στη επικείμεν η
μεταξύ τους σειρά στα
Play of f s για Παν ελευσι-
ν ιακό και Πρωτέα Βούλας
όσο και η 4η θέση μαζί
με την  απευθείας πτώση
στη Γ Εθν ική.

Αν αλυτικά το πρόγραμμα
της 22ης αγων ιστικής
(1/4):

ΑΟΠΦ – Πεύκη
ΟΦΗ – Διαγόρας Ρόδου
Δούκας – Παν ιών ιος
Αιγάλεω – Έσπερος Καλ-
λιθέας
Παν ελευσιν ιακός – Πρω-
τέας Βούλας

ΑΟΚ Χαν ιά – ΑΕΝΚ

Αν αλυτικά τα σεν άρια της
22ης και τελευταίας αγω-
ν ιστικής:

1η θέση: Παν ιών ιος

Παν ελευσιν ιακός:

2η θέση: Δική του ν ίκη
με Πρωτέα Βούλας

3η θέση: Δική του ήττα
με Πρωτέα Βούλας

Πρωτέας Βούλας:

2η θέση: Δική του ν ίκη
με Παν ελευσιν ιακό

3η θέση: Δική του ήττα
με Παν ελευσιν ιακό.

EElliittee  LLeeaagguuee--
ΓΓ''ΕΕθθννιικκήή::  ΗΗ  ΝΝΕΕΜΜ

εεκκττόόςς  οο  ΜΜααννδδρρααιικκόόςς
εεννττόόςς((εεξξ..αανν))

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 24ης
αγων ιστικής της Elite League Ερρίκος
Ντυν άν  είν αι οι εξής:

Σάββατο 25/3

Αγριν ίου 17.00 Αγρίν ιο-Ελευθερούπολη
Ταρεν ίδης Κ.-Ελευθεριάδης Πλ.-
Λουλουδιάδης (Πατσαν τζόπουλος)
Στρέφη 17.00 Τρίτων -Αίας Ευόσμου
Χριστιν άκης-Καρακων σταν τόπουλος-
Ασλαν ίδης (Κουλούρης)
Στ. Καλαϊτζής 17.00 Παν ερυθραϊκός-ΝΕ
Μεγαρίδος Μηλαπίδης-
Κων σ τ αν τ ι ν όπ ουλος-Λεβεν τ άκ ος
(Μωϋσιάδης)
Ιβαν ώφειο 18.00 Ηρακλής ΚΑΕ 2022-
Χαρ. Τρικούπης Ταρεν ίδης Στ.-

Γερακίν ης-Πράττος (Παπαδόπουλος Ν.)
Αλ. Δημόγλου 17.00 Καβάλα-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Λό ρ τ ο ς - Π α π α γε ωρ γί ο υ - Ν τ ο ύ ρ α ς
(Στουπίδης)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Παπάγου
Αν αστόπουλος-Καρπάν ος-Τσιμπούρης
(Πίγκας)
Υμηττού 17.00 Αμύν τας-Μαρούσι
Τσ ών ος-Θεοδωρόπ ουλος-Τεφτ ίκ ης
(Ντίν ος)

Κυριακή 26/3

Ψυχ ικού 15.00 Ψυχ ικό-Ερμής
Σχ ηματαρίου Σκαλτσής-Στρέμπας-
Αργυρούδης (Κυρτάτας)

Γ’ Εθν ικής (εξ αν αβολής αγών ας)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ

Κυριακή 26/3

1ο Μάν δρας 14.30 Μαν δραϊκός-Έν ωση
Αττάλου Καλύμν ου Τσίγκου-
Θεοδοσόπουλος (Παππάς).

Εξάσφαιρος ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου

Στον αγώνα της εμβόλιμης αγωνιστικής για την 22η
αγωνιστική ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
συνέτριψε στα Νεόκτιστα τον Ικάρο με 0-6 και εξακο-
λουθεί να οδηγεί την κούρσαα στην Α΄κατηγορία με
διαφορά δύο βαθμών από τον διώχτη του ομάδα της
Ενωσης Πανασπροπυργιακού.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν οι Παπακωνσταντίνου 2(70′, 75′),Γκαβ-
ζίδης(4′), Καψής(17′), Κουσίδης(32′) και Τσουτσάνης(60′). Ο Απόλλωνας είχε και δοκάρι με τον
Γκαβζίδη στο 40′.
Διαιτήτευσε ο Γιώργος  Χρόνης.Βοηθοί: Φούρκας, Αρχοντάκης.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Μαβίδης, Καψής(53′ Παπαδόπουλος Π.), Πουρουζίδης Δ., Πετσίτης,
Κομιώτης, Κουρούμα(66′ Παϊραχταρίδης), Τσουτσάνης, Στυλίδης, Γκαβζίδης(77′  Ανθόπουλος),
Κουσίδης(53′ Παπαδόπουλος Ν.), Παπακωνσταντίνου(77′ Πουρουζίδης Ν.).

SSLL22::  ΟΟιι
ααγγώώννεεςς  ττοουυ  
44 ηη μμ έέ ρρ οο υυ
ΠΠΣΣΚΚΔΔ    σσττηηνν
ΣΣοούύππεερρ  ΛΛίίγγκκαα
Το αναλυτικό πρόγραμμα της
16ης αγων ιστικής
ανακοίνωσε η Σούπερ Λίγκα
2 τη Δευτέρα (20/3), αν και θα
είναι λειψή αυτή η στροφή του
πρωταθλήματος.

Λόγω υποχρεώσεων  των
Εθν ικών  ομάδων
αναβλήθηκαν  οι αγώνες
ΠΑΟΚ Β' - Βέροια και
Ολυμπιακός Β' - Επισκοπή,
ενώ η ΕΡΤ3 θα καλύψει
τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις
ΑΕΚ Β' - Απόλλων Σμύρνης
και Κηφισιά - Ηλιούπολη.

1oς (Βόρειος) όμιλος

Παρασκευή (24/3)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας
- Π.Ο.Τ. Ηρακλής (14.45)
Κυριακή (26/3)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Απόλλων
Πόντου (14.45)

AEL FC ARENA, Ηρακλής
Λάρισας - ΑΕΛ (14.45)

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη
Βόλου - Μακεδονικός (14.45)

Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ,
Θεσπρωτός - Πανσερραϊκός
(14.45)

Ρεπό: Αναγέννηση
Καρδίτσας

• Ο αγώνας ανάμεσα στις
ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β' - Βέροια
αναβάλλεται λόγω συμμετοχής
των  ποδοσφαιριστών  της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β' σε αγώνες
ελλην ικών εθν ικών ομάδων
και θα ορισθεί με νεότερο
έγγραφο της διοργανώτριας

2ος (Νότιος) όμιλος

Παρασκευή (24/3)
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική -
ΠΑΟ Ρουφ (14.45)

Σάββατο (25/3)
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β' -
Απόλλων  Σμύρνης
(13.45/ΕΡΤ3)

Κυριακή (26/3)

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή - Χαν ιά
(14.45)

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ,
Ηρόδοτος - Καλαμάτα (14.45)

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, Ο.Φ.
Ιεράπετρας - Αιγάλεω (14.45)

Δευτέρα (27/3)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά -
Ηλιούπολη (15.15-ΕΡΤ3)
Ρεπό: Καλλιθέα
• Ο αγών ας αν άμεσα στις
ΠΑΕ Ολυμπιακός Β' -
Επισκοπή αν αβάλλεται
λόγω συμμετοχ ής των
ποδοσφαιριστών  της ΠΑΕ
Ολυμπιακός Β' σε αγών ες
ελλην ικών  εθν ικών
ομάδων  και θα ορισθεί με
ν εότερο έγγραφο της διορ-
γαν ώτριας.

ΓΈθνική: Ο Πανελευσι-
νιακός με τον Διγενή.Ο
Βύζας στην Ζάκυνθο

Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται την Κυριακή
στις 4 στο στάδιο Κοσμάς Παπανικολάου για
την 21η αγωνιστική του 3ου ομίλου τον Διγενή
Νεοχωρίου Τρικάλων. Ενώ ο Βύζας ταξιδεύει
για τα επτάνησα όπου θα αντιμετωπίσει την
Ζάκυνθο. Το μάτς θα ξεκινήσεις στις 3.

3ος όμιλος

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ: Κουτρομά-
νος, Γιοβάνης-Καλογριανίτης (Καρδίτσας)
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ: Τσιώρης, Μάνος-Αθανασίου
(Άρτας)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ:
Χατζηγιάννης, Μουμπογιατζόγλου-Πουλόπου-
λος (Πειραιά)
ΠΟ ΦΗΚΗΣ – ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ: Μαργαρίτης,
Μιχαλάς-Σατκλίφ (Κέρκυρας)
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Πετρόπου-
λος, Γαλάνης-Αβραμοπούλου (Αχαΐας)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ:
Ζυγάς, Κόμκοτος-Ροκοπάνος (Αιτωλοακαρ-
νανίας)
ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ: Δημητρακό-
πουλος, Αναστασόπουλος-Βαμβακάς (Αθη-
νών)

4ος όμιλος

ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ: Κακρίδης,
Παπαδόπουλος-Πετρίδης (Πειραιά)
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: Κατσίνης,
Κωστάκης-Γκούβας (Ανατ. Αττικής)
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ – ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ: Θωμόγλου, Μαρ-
καντωνάτος-Μημίδης (Αθηνών)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ:
Κωστούλας, Νούσιας (Άρτας)-Τσελεπίδης (Ανατ.
Αττικής)
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ: Αλαφογιάννης (Βοι-
ωτίας), Τσέλιος-Κακάνης (Ανατ. Αττικής)
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΙΑΛΥΣΟΣ: Λιάρος, Σόβολος-Τζα-
φάλιας (Λακωνίας)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ: Σαμιωτάκης
(Ηρακλείου), Καραγιάννης-Πλάκας (Δυτ. Αττικής)

5ος όμιλος

ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Σαφούρης/Αργυρό-
πουλος (Σερρών), Καμπιώτης-Καραγεώργος (Αθη-
νών)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΚΟ: Γιαπιτζόγλου, Τσαγα-
νού (Δυτ. Αττικής)-Αρέστης (Δωδεκανήσου)
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΟ ΠΟΡΟΥ: Ωραιόπουλος (Δωδεκα-
νήσου), Κουλοχέρης-Παντελίδου (Ανατ. Αττικής)
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Κεφίλης, Θεο-
δωρόπουλος-Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΣ: Νικόπουλος (Σάμου),
Μπεκιάρι-Μπόντζος (Αθηνών)
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΑΟΑΝ: Καλυβιανάκης, Διονύσης-Βαρ-
βαντάκης (Ρεθύμνου)
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ: Κορωνιάς, Κυριακό-
πουλος-Αλεξοπούλου (Ανατ. Αττικής)
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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

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλο-
γή σακιών/κιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνεργα-
τικότητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945

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



Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023   θριάσιο-15  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΤΕΜΕΒΑ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΡΟΜΠΙΣΕΒΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΒΟΡΟΝΕΖ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)



16-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023   


