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Εξάλειψης της Βίας Κατά Των Γυναικών

Φοροαπαλλαγές – ανάσα»
12,9 δισ. ευρώ για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις

Στην πλατεία Δημαρχείου

και στην πλατεία Γενοκτονίας στη

θέση Γκορυτσά την Παρασκευή 25
Νοεμβρίου 2022

ONEX Shipyards &
Technologies

Παρουσιάστηκε το σχέδιο
εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας

σελ. 5

Οι 1047 φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις εκπτώσεις φόρων που θα ισχύσουν το 2023.

σελ. 2

Ασπρόπυργος:

Φόβοι για τοξικά αέρια μετά
τη φωτιά στην Polyeco
– «Μάσκες και 24 ώρες στο σπίτι»

Τα σχέδια του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου Π.
Ξενοκώστα για τη δυναμική
επαναλειτουργία των ναυπηγικών
μονάδων της Ελευσίνας
- Στόχος τα 200 εμπορικά πλοία τον
χρόνο και αμυντικά προγράμματα
σελ. 3-15

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ETΗΣΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ :
Τι είπε ο Πέτσας για τα οικονομικά
των Δήμων
Σελ. 9

«Καλάθι του νοικοκυριού»:

Ανακοινώθηκαν οι νέες
λίστες – Σε πόσα προϊόντα
μειώθηκε η τιμή σελ. 8

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπείρα έκλεβε
καταλύτες οχημάτων

- Εξιχνιάστηκαν 7 υποθέσεις

σελ. 6

Η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων
για τις καταγγελίες σχετικά
με παρενόχληση μαθητριας

Άμεσα και χωρίς καμία κωλυσιεργία οι
υπεύθυνοι για την διερεύνηση των καταγγελιών να
εξασφαλίσουν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας
σελ. 2

σελ. 8

Α ΈΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ:
Η Ακαδημία Ελευσίνας
73-58 στην Γλυφάδα

Ολυμπιακός Σχολή
Ποδοσφαίρου Ελευσίνα:
Συνεργασία με Γιάννη Πορανίδη
σελ. 13
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π., Νίκης 38,
- Γερμανικά, 2105570007

Φοροαπαλλαγές – «ανάσα» 12,9 δισ.
ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οι 1047 φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις - εκπτώσεις φόρων
που θα ισχύσουν το 2023.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

4. Στον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας
οι
φοροαπαλλαγές
εντοπίζονται σε 85 περιπτώσεις
και κοστίζουν στον κρατικό
προϋπολογισμό 854 εκατ.
ευρώ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
απαλλαγής είναι ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% που επιβάλλεται σε φάρμακα και βιβλία,
καθώς και η απαλλαγή από τον
ΦΠΑ των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323
Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51,
2102448377

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός:Νεφελώδης . Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης
και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας,
Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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:
6908604269,6977410968
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

Απώλειες 12,9 δισ. ευρώ
προκαλούν στον κρατικό
προϋπολογισμό οι 1047 φορολογικές
απαλλαγές
και
μειώσεις – εκπτώσεις φόρων
που θα ισχύσουν το 2023.
Κατα την τελευταία τριετία
καταγράφεται μια ραγδαία
αύξηση των φορολογικών
απαλλαγών
και
των
εκπτώσεων με αποτέλεσμα
να έχουν αυξηθεί και τα έσοδα
που χάνει ο κρατικός προϋπολογισμός .
Μόνο την τελευταία τριετία οι
φοροαπαλλαγες
αυξήθηκαν
σχεδόν κατα 300, καθως από
τις 774 του 2019, έφτασαν στις
1.047 το 2022. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση αν κανεις
συγκρίνει τις φετινες φοροαπαλλαγες με τις 715 του 2015 με
συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό στα 3,041 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο κόστος για το
δημόσιο που φθάνει τα 5 δισ.
ευρώ έχουν οι απαλλαγές στη
φορολογία εισοδήματος και ακολουθούν οι απαλλαγές στην
φορολογία κεφαλαίου με κόστος
3,8 δισ. ευρώ.
Μεταξύ άλλων οι βασικότερες
κατηγορίες φοροαπαλλαγών
είναι:

1. Στη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων καταγράφονται 231 φοροαπαλλαγές που
κοστίζουν πάνω από 5 δις. στον
προϋπολογισμό με τον αριθμό
των ωφελούμενων νοικοκυριών

ανέρχεται σε 7.008.909. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι
μειώσεις φόρου ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση (χωρίς
ή με εξαρτώμενα τέκνα) για
827.515 μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ΄επάγγελμα αγρότες οι οποίοι γλίτωσαν την
πληρωμή φόρου ύψους 3,81
δις. ευρώ και οι απαλλαγές για
εισοδήματα αλλά και για έκτακτ
ε
ς
αμοιβές/αποζημιώσεις/επιχορηγήσεις/οικονομικές ενισχύσεις
που χορηγήθηκαν στα πλαίσια
της πανδημίας με το κόστος
τους να ανέρχεται σε 1,04 δις.
ευρώ και να ωφελούνται
2.356.503 φορολογούμενοι.
2. Στη φορολογία εισοδήματος
των επιχειρήσεων υπάρχουν
200 φοροαπαλλαγές με κόστος
1,3 δισ. ευρώ. Κερδισμένες είναι
53.021 επιχειρήσεις.

3. Στη φορολογία κεφαλαίου
(ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, κληρονομιές,
γονικές παροχές, δωρεές, μεταβιβάσεις κ.λπ.) υπάρχουν 152
απαλλαγές με κόστος 3,8 δις.
ευρώ στα κρατικά ταμεία από
4,2 δισ. ευρώ το 2021. Ειδικά οι
απαλλαγές
στον
ΕΝΦΙΑ
ανέρχονται σε 84 εκατ. ευρώ και
κάνουν χρήση 5.044.977 φορολογούμενοι, στον Ειδικό Φόρο
Ακινήτων (ΕΦΑ) το ύψος των
απαλλαγών για 8.499 ιδιοκτήτες
φθάνει τα 3,7 δισ. ευρώ, στις
μεταβιβάσεις το κόστος ανέρχεται σε 84,8 εκατ. με 28.667 φορολογούμενους να αξιοποιούν
την απαλλαγή που δίνεται για
την αγορά πρώτης κατοικίας.

5. Στο τέλος ταξινόμησης
οχημάτων υπάρχουν 25 φοροαπαλλαγές
που
αφαιρούν
εισπράξεις121 εκατ. ευρώ.
Απαλλαγή από το τέλος
ταξινόμησης, μερική ή ολική,
έχουν τα νοσοκομεία, οι
πολύτεκνοι, οι φορολογούμενοι
με τρία παιδιά, οι ξένες διπλωματικές υπηρεσίες και οι κάτοχοι
υβριδικών – ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

6. Στους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, που στερούν
από τον προϋπολογισμό 1,1
δις. ευρώ καταγράφονται 44
απαλλαγές.
Οι εκπτώσεις στα ενεργειακά
προϊόντα ανέρχονται σε 589,6
εκατ. ευρώ ενώ σε ανάλογα
επίπεδα κυμαίνεται το κόστος
στην αιθυλική αλκοόλη και τα
αλκοολούχα ποτά ( 580,4 εκατ.
ευρώ). Επίσης οι εκπτώσεις
στον φόρο κατανάλωσης καφέ
ξεπερνούν τα 540.000 ευρώ.

7. Στα τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων υπάρχουν 28 απαλλαγές που κοστίζουν 11,8 εκατ.
ευρώ.
8. Στα τέλη χαρτοσήμου καταγράφονται 76 απαλλαγές συνολικού κόστους 73 εκατ. ευρώ.

9. Στον φόρο συγκέντρωσης
κεφαλαίου υφίστανται 19 φοροαπαλλαγές, που κοστίζουν 17
εκατ. ευρώ.

10. Στον φόρο ασφαλίστρων
υπάρχουν 5 απαλλαγές που
μειώνουν κατά 421 εκατ. ευρώ
τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.
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ONEX Shipyards & Technologies

παρουσιάστηκε το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Τα σχέδια του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Π. Ξενοκώστα για τη δυναμική επαναλειτουργία των ναυπηγικών μονάδων
της Ελευσίνας - Στόχος τα 200 εμπορικά πλοία τον χρόνο και αμυντικά προγράμματα

Σ

υνάντηση με τους Δημοσιογράφους πραγματοποιήσε
ο Όμιλος ONEX Shipyards &
Technologies
τονίζοντας
πως
«στόχος είναι ο Όμιλος ΟΝΕΧ να
εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη για
την αναγέννηση του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου ώστε να
ενισχυθεί σημαντικά τόσο η Οικονομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση
της Ελλάδας.»
Ναυπηγεία Νεώριο Σύρου
Προτάσεις

Τον Απρίλιο του 2018, η ONEX
SHIPYARDS, ύστερα από διεθνή
διαγωνισμό της ελληνικής κυβέρνησης, επιλέχθηκε ως στρατηγικός
επενδυτής/ιδιοκτήτης και διαχειριστής των Ναυπηγείων Νεωρίου,
μιας ιστορικής βιομηχανικής εγκατάστασης με μοναδική γεωπολιτική
αξία στην Ανατολική Μεσόγειο. Από
τότε έως σήμερα, το Νεώριο έχει
υπερβεί κάθε αρχική αισιόδοξη
πρόβλεψή. Η μονάδα της Σύρου,
από ναυπηγείο “φάντασμα” που
ήταν στο πρόσφατο παρελθόν,
μέσα σε μερικά χρόνια έχει εξελιχθεί σε πρότυπο όχι μόνο για τα
ελληνικά, αλλά για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.
Ο όμιλος ONEX έχει επενδύσει
περισσότερα από 30 εκατομμύρια

ευρώ στην μονάδα στο Νεώριο,
καλύπτοντας παλιές οφειλές αλλά
και αναβαθμίζοντας τις υποδομές.
Αποτέλεσμα είναι ότι πλέον τα ναυπηγεία απασχολούν 600 καλά
αμειβόμενους εργαζόμενους, τη
στιγμή που παλαιότερα διέθεταν
180 που ήταν απλήρωτοι επί χρόνια, και εξυπηρετεί περίπου 100
πλοία ανά έτος, πενταπλάσια σε
σχέση με πριν, ενώ συνεισφέρει
περίπου το 15% του ΑΕΠ του
νησιού.
Έχοντας προσελκύσει πελάτες
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
την Μέση Ανατολή αλλά και το Ισραήλ αλλά κυρίως έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη και στήριξη
των Ελλήνων πλοιοκτητών, στα
Ναυπηγεία στη Σύρο οι θέσεις για
το 2022 έχουν κλείσει προ πολλού
και έχουν συμπληρωθεί θέσεις
ακόμη και από το 2023.
Η ανασύσταση των Ναυπηγείων
της Σύρου είναι η απόδειξη πως η
Ελλάδα μπορεί να επαναβιομηχανοποιηθεί ναυπηγικά.
Στο κέντρο του σχεδίου της ONEX
βρίσκονται οι άνθρωποί της. Ο Όμιλος αποσκοπεί οι εργαζόμενοί μας
να είναι ηγέτες στην αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου που επιχειρείται, το οποίο θα έχει ως μεγάλους ωφελημένους τους ίδιους. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής αποτελεί η απόφασή της εταιρείας να

ενισχύσει το εισόδημα των εργαζομένων της έως και 15%, σε ετήσια
βάση, ενώ έχει προβλέψει ειδικά
μέτρα στήριξης των μεγάλων σε
ηλικία ανθρώπων που αποχωρούν
ως συνταξιούχοι.
Ναυπηγεία Ελευσίνας

Η αναβίωση της Ναυπηγικής
Βιομηχανίας, μέσω της επανεκκίνησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα
επανεγκαθιδρύσει την Ελλάδα ως
μια υπολογίσιμη δύναμη στον τομέα
της ναυπηγικής, τόσο στην υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας
όσο και στον τομέα της κατασκευής
πλοίων αμυντικού σκοπού.
Ο Όμιλος ONEX παραμένοντας
βαθιά προσηλωμένος στην ανάταση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
κατέθεσε πρόσφατα στο δικαστήριο το Σχέδιο Εξυγίανσης των Ναυπηγείων με την σύμφωνη γνώμη
όλων Note to Editors των εμπλεκομένων φορέων, και των εργαζομένων. Ενώ η Συμφωνία συγκεντρώνει και την υποστήριξη των
σημαντικότερων ενδιαφερόμενων
μερών (Δήμος Ελευσίνας, ΕΒΕΠ,
ΒΕΠ, Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής), γεγονός
που επιβεβαιώνει τον αμοιβαία
επωφελή χαρακτήρα της.
Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη

Η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων για τις
καταγγελίες σχετικά με παρενόχληση μαθητριας

Άμεσα και χωρίς καμία κωλυσιεργία να κινητοποιηθούν
οι υπεύθυνοι για την διερεύνηση των καταγγελιών εξασφαλίζοντας
τους όρους πλήρης αποκάλυψης της αλήθειας

Τ

ο Δ.Σ της Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων και
Φυλής θέλει να εκφράσει την
κατηγορηματική του απαίτηση να διερευνηθούν και να ακολουθηθούν όλες
οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά
με τις καταγγελίες που υπάρχουν για
παρενόχληση μαθήτριας του 1ου ΓΕΛ
Άνω Λιοσίων από εκπαιδευτικό του
σχολείου.
Βρεθήκαμε το πρωί στο σχολείο σε
μια προσπάθεια να ενημερωθούμε για το περιστατικό. Σε ανακοίνωση των μαθητών
αναφέρεται ότι έχει γνωστοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς και διευθύνσεις εδώ και
14 ημέρες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :
Άμεσα και χωρίς καμία κωλυσιεργία να κινητοποιηθούν οι υπεύθυνοι για την διερεύνηση των καταγγελιών εξασφαλίζοντας τους όρους πλήρης αποκάλυψης της αλήθειας .
Να υπάρχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το αποτέλεσμα της έρευνας .
Θεωρούμε απαράδεκτη την στάση μερίδας ΜΜΕ να ζητάνε να δώσουμε στοιχεία
όνομα και διεύθυνση του παιδιού. Αυτό πρέπει να σταματήσει!!
Η Ένωση μας έχει επανειλημμένα αιτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας την τοποθέτηση σε κάθε σχολική μονάδα μόνιμου ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και
νοσηλευτή. Ενα πλαίσιο ειδικοτήτων που μπορούν να στηρίξουν και να προλαμβάνουν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης.
Παλεύουμε για να χτίσουμε ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας , μπαίνοντας
στον αγώνα για την εξασφάλιση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων τους που
αφορά την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ανάπτυξη τους, αποκλείοντας κινδύνους
που στοχεύουν με τον έναν ή άλλο τρόπο στη καρδιά και το μυαλό τους.

Συμφωνία και τις προοπτικές των
Ναυπηγείων Ελευσίνας αποτελεί η
απόφαση να στηρίξει χρηματοδοτικά το έργο η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC), η οποία
έχει δεσμευθεί να χρηματοδοτήσει
την επένδυση με 102 εκατ. δολ.
ΗΠΑ. Ενώ η συνέργεια με τον παγκόσμιας εμβέλειας ναυπηγικό
όμιλο Fincantieri S.p.A. εγγυάται την
αποτελεσματική ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στις αμυντικές
κατασκευές.
Στον τομέα αυτό, η ONEX
στοχεύει να βελτιστοποιήσει και να
αναβαθμίσει την υφιστάμενη γραμμή παραγωγής των ΤΠΚ (τορπιλάκατοι). Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να
αναπτύξει και μια άλλη γραμμή
παραγωγής μεγαλύτερων πλοίων,

όπως για παράδειγμα κορβετών,
με σκοπό και οι δύο γραμμές παραγωγής διεισδύσουν στις διεθνείς
αγορές.
Οι Στρατηγικές Συμφωνίες που
έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος ONEX
Shipyards & Technologies, αλλά και
οι σημαντικές επενδύσεις που θα
πραγματοποιήσει σε εξοπλισμό,
Έρευνα και Ανάπτυξη θα φέρουν τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας στην αιχμή
του
Ναυπηγοεπισκευαστικού
Τομέα, παγκοσμίως. Στόχος να
μετατραπούν τα Ναυπηγεία σε
έναν κόμβο που θα στηρίζει την
εμπορική ναυτιλία οριζόντια, λειτουργώντας ηγετικά για το σύνολο του
βιομηχανικού οικοσυστήματος της
περιοχής.
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ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ATTICA ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σ

το Αν οιχ τό Παν επιστήμιο Ασπροπύργου θα βρίσκεται την επόμεν η
εβδομάδα Oμάδα Πολλαπλών Ειδικοτήτων από το Κέν τρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Attica.
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού,
σας π ροσκαλούν στη διάλεξη του
Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπροπύργου, που θα δώσει Ομάδα Πολλαπλών
Ειδικοτήτων από το Κέν τρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Attica, με
τίτλο: «Αν αγν ωρίζον τας την Άν οια».
Πιο αν αλυτικά, το π ρόγραμμα της
Ομιλίας θα περιλαμβάν ει:
Introduction – Εισαγωγή: Νάν συ Χρηστίδη,
Υ π εύθυν η
Επ ικοιν ων ίας
ΚΑΑ Attica (2’)
Τι είν αι η Άν οια; Ιατρική Προσέγγιση:
Νικόλαος
Πρωτόπ απ π ας,
Νευρολόγος, MD, M.Sc (10’)

Νοητικές Διαταραχ ές στην Άν οια: Κων σταν τίν ος Καμπούρης, Κλιν ικός Νευροψυχ ολόγος ΚΑΑ Attica (10’)

Άν οια & Καθημεριν ότητα: Ελέν η
Αλεβίζου,
Εργοθεραπ εύτρια
ΚΑΑ Attica (10’)
Άν οια & Διαταραχ ές Λόγου: Γιάν ν ης Τζα-

λαβράς,
ΚΑΑ Attica (10’)

Λογοθεραπ ευτής

Η Κοιν ων ική Διάσταση της Άν οιας:
Ματίν α Ρήγου, Κοιν ων ική Λειτουργός
ΚΑΑ Attica (8’).

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος
Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου,
Αλέκου Παν αγούλη 13 στην Πλατεία του
Αγίου Δημητρίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
ν α επικοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530
και
2105577191
εσωτ.:4
–
anoixto.pan.asp@gmail.com

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

4-θριάσιο
ΓΑΝΟΣ

Ο ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ
ΣΕΡΓΚΕΪ ΤΟΥ
ΣΕΡΓΚΕΪ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΣΤΡΑΧΑΝ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΖΟΥΧΡΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
(ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)

Χριστούγεννα 2022: Αυτό είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Αν οικτά θα είν αι τα καταστήματα στις 11
και στις 18 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου εν όψει Χριστουγέν ν ων .
«Σας περιμέν ουμε στα εμπορικά καταστήματα, στο κέν τρο και στις συν οικιακές αγορές της Αθήν ας για ν α γιορτάσουμε όλοι μαζί
τα Χριστούγεν ν α.
Παρ’ όλα τα προβλήματα που αν τιμετωπίζουν οι επιχ ειρήσεις και τα ν οικοκυριά
από την εν εργειακή κρίση, τα στολισμέν α
καταστήματα δίν ουν μία ν ότα αισιοδοξίας
και μας μεταφέρουν στο κλίμα των ημερών ,
π ροσφέρον τας
ταυτόχ ρον α
π οικιλία
προϊόν των σε πολύ καλές τιμές», δήλωσε ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθην ών
Σταύρος Καφούν ης.
Αν αλυτικά, το π ροτειν όμεν ο από τον
Εμπορικό Σύλλογο Αθην ών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέν ν ων 2022, έχ ει ως εξής:
ΚΥ ΡΙΑΚΗ 11/12/2022 11:00-18:00
ΔΕΥ ΤΕΡΑ 12/12/2022 09:00-21:00
ΤΡΙΤΗ 13/12/2022 09:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 09:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2022 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 16/12/2022 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2022 09:00-18:00

ΚΥ ΡΙΑΚΗ 18/12/2022 11:00-18:00
ΔΕΥ ΤΕΡΑ 19/12/2022 09:00-21:00
ΤΡΙΤΗ 20/12/2022 09:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022 09:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2022 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 23/12/2022 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/2022 09:00-18:00
ΚΥ ΡΙΑΚΗ 25/12/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα pet-shop
ζωοτροφών της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης
απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00,
με έν α ρεπό την εβδομάδα.. Γν ώστης υπολογιστών ,
επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορί ας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθυμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:
Pi cki ng & Packagi ng (συλλογή
σακι ών/κι βωτί ων,
προετοι μασί α
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφάλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

ΔΕΥ ΤΕΡΑ 26/12/2022 ΑΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 27/12/2022 09:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2022 09:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 30/12/2022 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2022 09:00-18:00
ΚΥ ΡΙΑΚΗ 1/1/2023 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥ ΤΕΡΑ 2/1/2023 ΑΡΓΙΑ

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα,
συνεργατι κότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελι ών
και
δι αχεί ρι ση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσί α σε αποθήκη τροφίμων θα αξιολογηθεί θετικά
Αποστολή βιογραφικών στο sofiaplati@alinda.gr

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:
Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:

• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.

Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόν ιμη Απασχόληση.
• Συν εχή Εκπαίδευση.
• Σύγχρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος
της ομάδας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
•
Στέλν ον τας
email:
info@eyefm.gr
• Στέλν ον τας fax: 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
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr
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14χρονη έπεσε
θύμα σεξουαλικής
επίθεσης σε τρόλεϊ

30χρον ος αφού την κατέγραφε με
το κιν ητό του στη συν έχεια όρμησε πάν ω της την πέταξε στα
καθίσματα

Άγρια σεξουαλική επίθεση, μέσα σε
τρόλεΐ στην περιοχ ή του Ζαππείου,
δέχ τηκε 14χ ρον η μαθήτρια, απ ό
30χ ρον ο, δηλωμέν ο Γάλλο υπήκοο με
καταγωγή απο την Αφρική, ο οποίος
αφού την κατέγραφε με το κιν ητό του
στη συν έχ εια όρμησε πάν ω της την
πέταξε στα καθίσματα και άρχ ισε ν α
την θωπεύει στο στήθος και τους γλουτούς βρίζον τας την χ υδαία.
Ο οδηγός του τρόλεΐ που είδε το
σκην ικό του τρόμου, ακιν ητοποίησε το
όχ ημα κάλεσε την αστυν ομία με αποτέλεσμα ο δράστης ν α συλληφθεί, ν α
οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αφού
ορίστηκε δικάσιμος ν α αφεθεί ελεύθερος.
Την «κάρφων ε» και την κατέγραφε

Το φρικτό σκην ικό για το 14χ ρον ο
κοριτσάκι ξεκίν ησε άγριο ξημέρωμα της
19ης Νοεμβρίου και εν ώ το τρόλεϊ βρισκόταν στο ύψος του Ζαππείου.
Οι δείκτες του ρολογιού έδειχ ν αν

θριάσιο-5
04:45. Η 14χ ρον η μαθήτρια με καταγωγή από την Πολων ία καθόταν με τρεις
φίλες της, καθώς μετά από διασκέδαση
τα κοριτσάκια επέστρεφαν στο σπίτι
τους.
Απέν αν τι τους καθόταν ο 30 χ ρόν ος
δηλωμέν ος Γάλλος υπ ήκοος με τα
στοιχ εία Μπιλάλ Μωχ άμεν τ Μπουφεράρα. Ξαφν ικά η μικρή είδε τον αλλοδαπό ν α την «καρφών ει» επίμον α,
όμως δεν δίν ει σημασία.
Λίγα λεπτά αργότερα ο άν τρας εν τελως προκλητικά σηκών ει το κιν ητό του,
στοχ εύει πάν ω της και αρχ ίζει και ν α
την τραβάει βίν τεο και φωτογραφίες. Το
παιδί έν τρομο του ζήτησε ν α σταματήσει ν α την καταγράφει όμως εκείν ος
αρν ήθηκε.
Όταν η μικρή αρχ ίζει ν α διαμαρτύρεται πιο έν τον α ζητών τας του ν α μην
την εν οχ λεί και ν α σβήσει ό,τι εχ ει
καταγράψει, ο άν τρας σηκών εται πάν ω
και ορμάει πάν ω της.
Οσα ακολούθησαν ηταν εφιαλτικά.
Με μαν ία, αρπάζει το παιδι, το πετάει
στα καθίσματα και αφού το χ τυπάει
στο κεφάλι, αρχ ίζει ν α θωπεύει το
στήθος του και τους γλουτούς και
παράλληλα ν α την βρίζει χ υδαία.
Το παιδί αρχ ίζει ν α καλεί σε βοήθεια
με αποτέλεσμα ο οδηγός του τρόλεΐ ν α
ακιν ητοποιήσει το όχ ημα, ν α κλείσει
τις πόρτες και ν α ειδοποιήσει την
αστυν ομία. Οι αστυν ομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο μπήκαν μέσα
στο τρόλεΐ και πέρασαν χ ειροπέδες
στο δράστη.
Ο 30χ ρόν ος Γάλλος υπ ήκοος
οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας
Συν τάγματος, όπ ου σε βάρος του
σχ ηματίστηκε δικογραφία. Το μεσημέρι
της Κυριακής μετήχ θη στο Β΄ αυτόφωρο μον ομελές όπου η εκδικαση της
υπόθεσης του αν εβλήθη για τις 28
Νοεμβρίου 2022 και στη συν έχ εια
αφεθη ελεύθερος.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Δήμος Ιλίου: Ευαισθητοποίηση του κοινού και
ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλήσουν

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ο Δήμος
Ιλίου διοργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με σκοπό να γίνει ορατό το φαινόμενο που έχει
λάβει πλέον παγκόσμια διάσταση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλήσουν.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής
των Ελλήνων, μέσω της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς και περιλαμβάνει:
11:00 έως 13:00 Κεντρική πλατεία «Γ. Γεννηματά»
Δράσεις ευαισθητοποίησης από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-

Ενημερωτική Δράση για την
Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης
της Βίας Κατά Των Γυναικών
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Στην πλατεία Δημαρχείου ( 10:00π.μ. – 11:00π.μ.) και
στην πλατεία Γενοκτονίας στη θέση Γκορυτσά
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη, με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των
Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου,
στηρίζουν το έργο και τη δράση του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας,
και υποδέχονται τα στελέχη του την με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δημαρχείου ( 10:00π.μ. –
11:00π.μ.) και στην πλατεία Γενοκτονίας στη θέση Γκορυτσά (11:00π.μ.12:00π.μ.) με ενημέρωση των πολιτών και διανομή έντυπου υλικού.

στασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, με διανομή έντυπου υλικού
και ενημέρωση σχετικά με τις δομές και υπηρεσίες, στις οποίες
μπορούν να απευθύνονται γυναίκες που αναζητούν υποστήριξη, ενώ θα υπάρχουν Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης, τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας και απορρήτου. Παράλληλα, θα συγκεντρώνονται υπογραφές κατά της Έμφυλης Βίας.
17:00 έως 19:00 Κεντρική πλατεία «Γ. Γεννηματά»
4 «Άλλαξε τα λόγια…σώσε την ιστορία»

Δράσεις για παιδιά και εφήβους από τον φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ». Προβληματισμοί γύρω από την έμφυλη βία και προβληματικές φράσεις, πως μπορούμε να τις αντιστρέψουμε; Μια
καλλιτεχνική παρέμβαση ως αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας
και χρήσης της δημιουργικής τεχνικής των δυναμικών εικόνων.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

4 «Ισότητα των φύλων – φίλων» για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού από Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ».

Τα στερεότυπα και η ισότητα των φύλων και πως τα βιώνουν
τα παιδιά στην καθημερινότητα τους. Μια διαδραστική έκθεση θα
προκύψει σε συνεργασία με τα παιδιά με στόχο την προώθηση
της ισότητας και της φιλίας ως απάντηση ενάντια στους διαχωρισμούς.
4 LIVE GRAFFITI από το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ
4 Body CALLIGRAPHY
4 Θεατρικά Δρώμενα από το Κέντρο Γυναικών Ιλίου και τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιλίου.
19:00 έως 21:00 Δημαρχείο Ιλίου
Βασικές τεχνικές αυτοάμυνας από την Εθελοντική Διασωστική
Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ιλίου.

6 - θριάσιο
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ΟΠΕΚΕΠΕ:
Χρι στουγεννι άτι κος
μποναμάς

Λεφτά στα ΑΤΜ θα δουν χιλιάδες
δικαιούχοι επιδοτήσεων
Πριν από τα Χριστούγεννα θα δοθούν χρήματα
στον λογαριασμό τους χιλιάδες δικαιούχοι επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως αναφέρει ο agrotypos, το αργότερο
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να
καταβληθούν ενισχύσεις αγρο-περιβαλλοντικών
προγραμμάτων (πρόγραμμα μεί ωσης νι τρορύπανσης, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).
Στη συνέχεια με βάση τον σχετικό προγραμματισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κοντα στις ημέρες Χριστουγέννων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι
πληρωμές της β' δόσης ενιαίας ενίσχυσης 2022,
που περιλαμβάνουν το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισμα, συν το μπόνους
γεωργών νεαρής ηλικίας.
Επίσης, της εξισωτικής αποζημίωσης, ύψους
περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Έως τα Χριστούγεννα η ψήφιση του
νομοσχεδίου για την Δημοτική Αστυνομία

Μιλώντας από το βήμα του
ετησίου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο
γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης
Σταυριανουδάκης, δήλωσε ως
εκτίμηση, πως θα ψηφιστεί το
νομοσχέδιο για την Δημοτική

Σ

- Εξιχνιάστηκαν 7 υποθέσεις

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες
της 21-11-2022, οι κατηγορούμενοι
κινούμενοι με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποπειράθηκαν να
αφαιρέσουν
καταλύτη
από
αυτοκίνητο στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου έγιναν αντιληπτοί από
διερχόμενο άτομο και διέφυγαν.

Την πληρωμή της ενιαίας, θα ακολουθήσει
εκείνη της εξισωτικής με διαφορά μιας ή περισσότερων ημερών.
Εντός του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα λέει
το ΥπΑΑΤ , θα καταβληθούν οι έκτακτες
ενισχύσεις λιπασμάτων (60 εκατ. ευρώ) και οι
ενισχύσεις για αγορά ζωοτροφών (89 εκατ.
ευρώ).
Επί τούτου, σημειώνεται πως την Δευτέρα 21
Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε στη διαύγεια σχετική
απόφαση Στύλιου, η οποία και καθορίζει τα ποσά
των ενισχύσεων ανά κλάδο και τα κριτήρια με τα
οποία θα γίνει η πληρωμή.

Ο κ. Σταυριανουδάκης στάθηκε στο γεγονός πως για πρώτη
φορά μετά τα μνημόνια προσλήφθηκαν περίπου 1700 άνθρωποι στους Δήμους, πριν κατατεθεί ο οριστικός πίνακας. Για
τις υπηρεσίες πολεοδομίας
στους Δήμους, είπε πως έχουν
δεσμευτεί 150 άτομα για όσους
Δήμους ιδρύσουν Υπηρεσίες
Δόμησης.

Σπείρα έκλεβε καταλύτες οχημάτων

υνελήφθησαν στο πλαίσιο
του
αυτοφώρου,από
αστυνομικούς της Άμεσης
Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 3 ημεδαποί
(23, 19 και 17 ετών) για κλοπές
καταλυτών από αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας σε περιοχές της
Βορειοανατολικής Αττικής.

Στόχος του ΥπΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η
πληρωμή της β' δόσης ενιαίας ενίσχυσης 2022
να γίνει πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα
από τις 20 έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Αστυνομία πριν το τέλος του
2022.
«Με το νέο νομοσχέδιο για
την Δημοτική Αστυνομία θα
καλυφθούν οι ανάγκες στους
Δήμους και κυρίως στους μεγάλους αστικούς και τουριστικούς» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ωστόσο ο γενικός γραμματέας
δεν άφησε και πολλές ελπίδες
για προσλήψεις κοινωφελούς
από τον ΟΑΕΔ αφού αντιβαίνει
την κοινοτική νομοθεσία, όπως
είπε. «Οι προσπάθειες που
καταβάλλονται είναι οι κοινωφελούς να παραμείνουν στις
θέσεις με παράταση έως τις
επόμενες εκλογές, για να μην
υπάρξει κενό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
αναζητούσαν αδιάκοπα το εν λόγω
αυτοκίνητο στις γύρω περιοχές,
ώσπου το εντόπισαν στην περιοχή

του Αμαρουσίου
με επιβαίνοντες
τους
κατηγορούμενους. Ακολούθως,
τους
οδήγησαν
στο
Τμήμα Ασφαλείας
Κηφισιάς, όπου
και συνελήφθησαν.
Από την προανακριτική έρευνα
του
Τμήματος
Ασφαλείας Κηφισιάς, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 6 περιπτώσεις αφαίρεσης-κλοπής καταλυτών από αυτοκίνητα ίδιας μάρκας
που έχουν διαπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2022, στις περιοχές της Νέας
Ιωνίας, της Μεταμόρφωσης και του
Αμαρουσίου.

Οι
κατηγορούμενοι
έχουν
απασχολήσει κατά το παρελθόν τις
Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Εκπαιδευτική Εσπερίδα με θέμα "Εσωτερική Ασφάλεια
- Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης & Ασφάλειας"
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας
το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης
Κρί σεων και Καταστροφών και ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-ΕρυθρώνΟινόης διοργανώνουν εκπαιδευτική
εσπερίδα με θέμα: "Εσωτερική Ασφάλεια - Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου
Ανάγκης και Ασφάλειας".
Η εκδήλωση που είναι ελεύθερη για
το κοινό θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Μάνδρας
"Μίμης Δούκας" (Σακελλαρίου & Νικολαΐδου), τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
2022 από τις 16:00 μ.μ.
Δήμος Μάνδρας-Ει δυλλί ας-Ερυθρών-Οινόης

Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του Δήμου Μεγαρέων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής
επαγγελματιών στο «Χριστουγεννιάτικο χωριό»

Η Κοι νωφελής Επι χεί ρηση του
Δήμου Μεγαρέων ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων με την ονομασί α «Χρι στουγεννι άτι κο Χωρι ό»
κατά την περίοδο Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς 2022-2023 πρόκειται
να
δι οργανώσει
εορταστι κές
εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα,
συναυλίες με επίκεντρο τα παιδιά, οι
οποίες θα διεξαχθούν στον πρώην
Σταθμό ΟΣΕ Μεγάρων στο κέντρο της
πόλης, από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

Στον ίδιο χώρο, θα λειτουργήσει
«Χριστουγεννιάτικη αγορά» και για τον
σκοπό αυτό η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ θα παραχωρήσει ειδικούς ξύλινους οικίσκους – περίπτερα προς τους επαγγελματίες ειδών εστίασης της περιοχής
μας, υγειονομικού ενδιαφέροντος και
άλλων συναφών ειδών, οι οποίοι και

θα πωλούν τα προϊόντα τους μέσα από
αυτά.
Προσκαλούμε τους επαγγελματίες της
πόλης μας, που έχουν ζαχαροπλαστεί α, αρτοποι εί α, εί δη δώρων,
επιχειρήσεις εστίασης, καταστήματα
παι χνι δι ών και άλλων αντί στοι χων
ειδών, να προσέλθουν στα γραφεία
της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συμμετοχής τους ως
εκθέτες
στο
«Χρι στουγεννι άτι κο
Χωριό» του Δήμου Μεγαρέων, από
28 Νοεμβρίου 2022 έως και 9 Δεκεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε απευθυν θείτε στα
γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέν τρο
Κεν τρική πλατεία, T.K 19 100 Μέγαρα
Τηλ : 22960 89150 – 89188 e-mail:
dhkedhme@gmail.com

θριάσιο-7

Εκδήλωση ΣΥPIZA - ΠΣ Δυτικής
Αττικής στη Μάνδρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και
ώρα 7.00 το απόγευμα, πραγματοποιεί ανοιχτή
πολιτική εκδήλωση στο Νέο Πολιτιστικό Κέντρο
Μάνδρας "Μίμης Δούκας" (Νικολαΐδου & Σακελλαρίου) με κεντρικό θέμα:
Δικαιοσύνη Παντού:
Οι 6 Εθνικές Προτεραιότητες.
Δί και ο Κράτος,
Δί και η
Κοι νωνί α, Δί και η
Οικονομία.
Ομι λητές στην
εκδήλωση
θα
είναι οι :

Νάσος Ηλιόπουλος, Εκπρόσωπος
Τ ύπου
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής
Β’
ΔΥΤ ΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ η μ ε ι ώ ν ε ται
πως η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για την
Κυριακή 6 Νοεμβρίου και ώρα 11.00, αλλά αναβλήθηκε, λόγω της κακοκαιρίας «Eva» .
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Ασπρόπυργος: Φόβοι για τοξικά αέρια μετά τη φωτιά στην
Polyeco – «Μάσκες και 24 ώρες στο σπίτι»

Φόβους για τοξικά αέρια εκφράζουν οι ειδικοί, μετά τη φωτιά σε επιχείρηση διαχείρισης
αποβλήτων στον Ασπρόπυργο

Πυρκαγιά από άγν ωστη μέχ ρι στιγμής αιτία, ξέσπασε xθες στις 15:30, στις εγκαταστάσεις της POLY ECO
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Από την πυρκαγιά δεν κιν δύν ευσαν αν θρώπιν ες
ζωές.
Αυτό σημειών εται σε αν ακοίν ωση, εν ώ υπογραμμίζεται ότι «η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχ ο από τις
δυν άμεις της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο καθώς και το σύστημα πυρασφάλειας
της εταιρείας».
Μάσκες και 24 ώρες στο σπίτι

Φόβους για τοξικά αέρια εκφράζουν οι ειδικοί, μετά
τη φωτιά σε επιχ είρηση διαχ είρισης αποβλήτων στον
Ασπρόπυργο. Μάλιστα
ο καθηγητής Αν αστάσιος
Σπαν τιδέας προτρέπει τους πολίτες ν α παραμείν ουν
στα σπίτια τους ακόμα και 24 ώρες μετά την κατάσβεση της φωτιάς.
Η Πυροσβεστική έδωσε μάχ η για ν α περιορίσει τη
φωτιά και ν α μην επεκταθούν οι τοξικοί καπν οί.
Ωστόσο, ακόμα και που τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχ ο,
οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα θα είν αι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους αν θρώπους.
Όσοι επιχ ειρούσαν στην περιοχ ή είχ αν πάρει
μέτρα φορών τας ειδικές μάσκες. Μάλιστα, στάλθηκε
και μήν υμα από το 112, ζητών τας από τους πολίτες
ν α μεταφερθούν σε κλειστό χ ώρο άμεσα, ν α κλείσουν
τα παράθυρά τους και ν α μείν ουν μακριά από

Σκρέκας: Η Ελλάδα θα γίνει
εξαγωγική σε φυσικό αέριο
εάν βρεθούν κοιτάσματα

«Η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγική σε
φυσικό αέριο εάν βρεθούν κοιτάσματα»,
ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στην ομιλία στο 5th Athens
Investment Forum, που πραγματοποιείται
στο Μέγαρο Μουσικής και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions
και συμπλήρωσε ότι: «Η Ελλάδα μπήκε
στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων το
2012 με το έργο του ΤΑΡ».
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα «Η ενεργειακή
επάρκεια ισοδυναμεί με ασφάλεια εφοδιασμού. Σημαίνει διαφορετικές πηγές εφοδιασμού και διαφοροποίηση στον τύπο
ενέργειας που χρησιμοποιούμε».
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε
μειώσει πολύ την έκθεση μας στο ρωσικό
αέριο. Ολοκληρώνουμε σεισμικές έρευνες
σε πέντε πεδία της χώρας, με στόχο από
χώρα εισαγωγική να γίνουμε εξαγωγική
στο φυσικό αέριο, εάν επαληθευτούν οι
εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα».

υαλοπ ίν ακες.Ο καθηγητής Ιατρικής Σχ ολής
Παν /μιου Αθην ών – Παθολόγος – Κλιν ικός Φαρμακολόγος, Αν αστάσιος Σπαν τιδέας, αν έφερε ότι πιθαν ότατα από την πυρκαγιά θα έχ ουμε τοξικές ουσίες
στην ατμόσφαιρα και γι’ αυτό πρέπει οι πολίτες ν α
αποφεύγουν ν α εισπν εύσουν χ ωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χ ώρους.

Επιπλέον, ο υπουργός ΠΕΝ αναφέρθηκε
και στα έργα πράσινης ενέργειας που
ολοκληρώνονται: «Φέτος θα συνδέσουμε
στο δίκτυο 2000 MW. Το 2026 θέλουμε το
60% της ηλεκτρικής ενέργειας να
προέρχεται από ΑΠΕ. Το αναθεωρημένο
ΕΣΕΚ , αναφέρει πως το 2030 θα πρέπει
το 80% να παράγεται από ΑΠΕ. Αυτή τη
στιγμή έχουμε εγκατεστημένα 10GW που
σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευάσουμε
επιπλέον 18GW, για να φτάσουμε τα 28
GW, ενώ θα χρειαστούν και 7-8 GW
αποθήκευσης, αντλησιοταμίευσης και
μπαταρίες».
Τέλος ανέφερε ότι: «προσπαθούμε
συνέχεια να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία για έργα ΑΠΕ». Όπως είπε:
«Είναι μια προσπάθεια που δεν τελειώνει
ποτέ. Δουλειά μας είναι να διακρίνουμε τα
εμπόδια και να τα εξαλείφουμε».
Η «Ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια
στον διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό
και ενεργειακό χάρτη», τέθηκε στη
συζητηση που ακολούθησε και συμμετείχαν οι κκ: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, διευθύνων σύμβουλος, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΕ, Γιώργος Αγραφιώτης, αναπληρωτής
διευθύνων
σύμβουλος,
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Ιωάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος, Επιχειρησιακή Μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, COPELOUZOS GROUP,
ο Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος, MORE, ο Δρ.
Βασίλης Γρηγορίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ADVENT TECHNOLOGIES και ο ημήτρης Νεκτάριος,
Partner, Financial Advisory, DELOITTE.

Ακόμα κι όταν σβήσει η φωτιά θα υπάρχ ει πρόβλημα, επομέν ως πρέπει οι πολίτες ν α φορούν μάσκες, ακόμα καλύτερα τις εν ισχ υμέν ες, ν α μείν ουν σε
κλειστούς χ ώρους, κατα προτίμηση κι εκεί με μάσκα,
και ν α μην κάν ουν άσκηση σε εξωτερικό περιβάλλον
που μπορεί ν α προκαλέσει πρόβλημα στους πν εύμον ες.

«Καλάθι του νοικοκυριού»:

Ανακοινώθηκαν οι νέες λίστες – Σε πόσα
προϊόντα μειώθηκε η τιμή

Σ

ε νέες μειώσεις έως -18,1%
προχώρησαν
οι
αλυσίδες
σούπερ μάρκετ στο «καλάθι του
νοικοκυριού» για την 4η εβδομάδα,
σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης
Για τέταρτη εβδομάδα, τα σούπερ
μάρκετ έδωσαν στη δημοσιότητα τη
λίστα με τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το υπουργείο Ανάπτυξης, από το
σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι
του νοικοκυριού» που είναι απολύτως
συγκρίσιμα:
στα 167, ποσοστό 20,5%, η τιμή
μειώθηκε
στα 589, ποσοστό 72,1% η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις σε 60, ποσοστό 7,3%, η τιμή αυξήθηκε ελαφρά
στις περισσότερες περιπτώσεις.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με την
ίδια ανακοίνωση, το συνολικό κόστος
του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι
αισθητά μειωμένο στη συντριπτική
πλειονότητα των σούπερ μάρκετ με τη
μεγαλύτερη μείωση -18,1% στην
αλυσίδα My Μarket.
Μπορείτε να δείτε στο γράφημα τις
ποσοστιαίες μεταβολές στο «καλάθι
του νοικοκυριού» κάθε αλυσίδας.
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ETΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ : Τι είπε ο Πέτσας για τα οικονομικά των Δήμων

Με 1,2 δις ευρώ κάλυψε η Κυβέρν ηση μέχ ρι σήμερα
την εν εργειακή κρίση των Δήμων , συν 275 εκ ευρώ
για τις ζημιές των φυσικών καταστροφών , σύμφων α
με τον απολογισμό που έκαν ε ο Αν Υ πουργός κ. Στ.
Πέτσας, από το βήμα του Συν εδρίου της ΚΕΔΕ.
Τώρα είπε, έχ ουμε την μεγάλη πρόκληση ν α αξιοποιήσουμε τα αν απτυξιακά χ ρηματοδοτικά εργαλεία
του Ταμείου Αν άκαμψης, του ΕΣΠΑ κλπ, που φτάν ουν τα 70 δις εκ των οποίων τα 6 προορίζον ται για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το Υ πουργείο Εσωτερικών είπε, διαθέτει 5 συν 1
δις από το Φιλόδημος ΙΙ.
Στο πρόγραμμα «Αν τών ης Τρίτσης» έχ ουμε ήδη 3,5
δις εν ταγμέν α έργα, 1,8 δις δημοπρατημέν α, 813 εκατομμύρια συμβασιοποιημέν α και ήδη 287 εκατομμύρια
έχ ουν εκταμιευτεί.
Εδώ ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι είν αι ελάχ ιστοι οι
δήμοι που έχ ουν ποσοστά έν ταξης κάτω από 50%
του πλαφόν και ότι δεν είν αι 42 οι δήμοι, αλλά ουσιαστικά 29 γιατί άλλοι 13 έχ ουν πολύ ψηλότερη αν άλωση πλαφόν και τα έργα τους έχ ουν ήδη μεταφερθεί
στο Υ ΜΕΠΕΡΑΑ αδειάζον τας χ ώρο και δίν ον τας περιθώρια για ν έες εν τάξεις.
Το τρίτο εργαλείο που αν έφερε ο κ. Πέτσας είν αι το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων ύψους 83 εκ και
με το ν έο ΕΠΑ είπε, θα είν αι πολύ μεγαλύτερο και με
έν α δομημέν ο τρόπο που θα εκδίδον ται οι προσκλήσεις για τις προτάσεις. Εδώ αν έφερε την πρόσκληση
για την λειψυδρία.
Από το Ταμείο Αν άκαμψης αν έφερε ο Αν . Υ πουργός 2 δις προορίζον ται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρχ ικά τα 335 εκατομμύρια έργα οδοποιίας
και οδικής ασφάλειας που ήδη βγήκαν , κατατέθηκαν

ήδη προτάσεις 1δις, αυξήθηκε στα 558 εκατομμύρια
και θα αυξηθεί κι άλλο με 125 εκατομμύρια επιπλέον .
Για τις σχ ολικές καθαρίστριες δήλωσε ότι το Υ πουργείο θα βάλει μέσα στην εβδομάδα επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ όπως αποτιμήθηκαν στην καταν ομή
των 78 εκατομμυρίων .
Για το Εν εργειακό κόστος, είπε ότι δόθηκαν 282 εκ
ευρώ φέτος, θα μπουν άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ τις
επ όμεν ες μέρες, κάλεσε όμως τους δήμους ν α
ορίσουν άμεσα Εν εργειακό Υ πεύθυν ο έτσι ώστε ν α
ξεπεραστούν γραφειοκρατικές δυσκολίες με το Υ π.
Οικον ομικών .
Ο κ. Πέτσας πρόβλεψε ότι το κλείσιμο των προϋπολογισμών θα μπορέσει ν α τακτοποιηθεί σε όλους
τους δήμους και ότι η στήριξη θα συν εχ ιστεί και την
επόμεν η χ ρον ιά και ότι αυτό αποτυπών εται και στο
σχ έδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη
Βουλή.
Την υπόθεση των ΔΕΥ Α την χ αρακτήρισε «αγκάθι». Αν αγν ώρισε ότι υπάρχ ει επιπλέον κόστος 70 με
80 εκατομμύρια ευρώ από το εν εργειακό κόστος. Είπε
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ότι θα εκταμιευθούν άμεσα 20 εκ ευρώ και υπάρχ ει
διαδικασία αυτό το ποσό ν α αυξηθεί μέχ ρι τα 40 εκ,
αλλά απαιτείται προσωριν ό πλαίσιο έγκρισης από την
Ε.Ε. με άγν ωστο χ ρον οδιάγραμμα.
Για τα δάν εια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δαν είων θύμισε ότι δόθηκε ήδη παράταση για το 50%
η οποία αυξάν εται τελικά στο 75% και γίν εται προσπάθεια ν α πειστεί το Υ πουργείο Οικον ομικών η
παράταση ν α συμπεριλάβει το 100%.
Για την Ναυαγοσωστική κάλυψη, αν αγν ώρισε ότι το
σκληρό πλαίσιο δημιουργεί αυξημέν α κόστη και αν έφερε ότι υπάρχ ει προετοιμασία με το Υ πουργείο Ναυτιλίας έτσι ώστε ν α αποφύγουμε στο μέλλον ακραίες
περιπτώσεις, ν α ελεγχ θούν οι τιμές της αγοράς και ν α
επαν απροσδιοριστούν οι προϋποθέσεις.
Ο κ. Πέτσας υπεραμύν θηκε και της υπόθεσης των
ΚΑΠ καθώς όπως είπε κατηγορείται ότι είχ ε υποσχ εθεί αύξηση 300 εκατομμύρια και τώρα οι ΚΑΠ αυξάν ον ται κατά 120 εκατομμύρια επιπλέον στου Δήμους
και κατά 8 στις Περιφέρειες. Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι
δόθηκαν 282 για το εν εργειακό κόστος συν 50 που θα
δοθούν επιπλέον και με τα 120 φτάν ουμε τα 450 εκ
ευρώ. «Έπρεπε ν α αν τιμετωπίσουμε, είπε την έκτακτη κατάσταση και είν αι μια πολύ καλή αρχ ή”.
Καταλήγον τας ο κ. Πέτσας στα οικον ομικά των
δήμων ο κ. Πέτσας αν αφέρθηκε στο Τέλος Ταφής. Το
χ αρακτήρισε έν α δύσκολο θέμα καθώς σχ ετίζεται με
ορόσημα και δεσμεύσεις. «Είμαστε κον τά στο ν α
αν οίξει μια πόρτα συζήτησης με μια κλιμακωτή λύση»
είπε. Πρόκειται για μια πρόταση με απολογιστικό χ αρακτήρα για το 2023 που όπως αν έφερε θα δώσει μια
αν άσα στους δήμους και χ ρόν ο για σχ εδιασμό στο
Υ πουργείο.

H διαχείριση της οικονομικής κατάστασης των Δήμων
αλλά και ο τρόπος κατανομής της κρατικής επιχορήγησής (ΚΑΠ),
ήταν η κυρίαρχη συζήτηση κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών
του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ

Ένα νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ με ταυτόχρονα αύξηση της χρηματοδότησης, στο επίκεντρο του
Συνεδρίου
«Η ημέρα ξεκινά με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ξεκινά με μια μεγάλη κουβέντα που οφείλουμε σε όλη
την Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Την οφείλουμε κυρίως
στους Δήμους της επαρχίας, και ακόμη περισσότερο
στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Τον
τρόπο με τον οποίο κατανέμουμε ή θα κατανείμουμε
στο μέλλον, με τρόπο δίκαιο και διαφανή, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», τόνισε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ανοίγοντας τη
συζήτηση για το θέμα και συμπλήρωσε:
«Τι ζητήσαμε λοιπόν ως ΚΕΔΕ; Να ξαναδούμε από
την αρχή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μέχρι σήμερα
η κατανομή των ΚΑΠ, έτσι ώστε να γίνει πιο δίκαια. Το
ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα, και αυτά τα επιπλέον χρήματα τα
οποία θα πάρουμε, να τα ανακατανείμουμε πιο δίκαια,
πιο αντικειμενικά και συμπεριληπτικά.
Η ΕΕΤΑΑ ανέλαβε αυτό το ρόλο, του να αλλάξει
έναν αλγόριθμο ο οποίος θα είναι δίκαιος και ο οποίος
θα αποτελέσει τη βάση για την όποια περαιτέρω κουβέντα.
Αυτή την κουβέντα σήμερα ανοίγουμε. Και για να
έχουμε την πλήρη εικόνα, πρώτα να δούμε τι γίνεται με
τους ΚΑΠ, ποια είναι τα οικονομικά μας σήμερα. Αν
συμφωνήσουμε ότι ο τύπος αυτός είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, τότε είμαι σίγουρος πως σε επόμενες
συνεδριάσεις θα καταλήξουμε σε έναν μαθηματικό
τύπο υπολογισμού των ΚΑΠ, ο οποίος θα είναι πιο
σταθμισμένος, δεν θα μειώνει τα έσοδα κανενός,
αλλά στην ουσία θα μοιράζει πιο δίκαια τους ΚΑΠ
στους Δήμους, που μέχρι σήμερα έχουν αδικηθεί».
Τι προβλέπει ο Τακτικός Προϋπολογισμός
του 2023 για τους Δήμους
Τις προβλέψεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
2023 για τις επιχορηγήσεις των Δήμων, παρουσίασε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ

Γιάννης Μουράτογλου, ο οποίος υπογράμμισε πως τα
τελευταία δώδεκα χρόνια το σταθερό μοτίβο των Κεντρικών Κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση των αιτημάτων της ΤΑ, ήταν: «έχετε δίκιο αλλά “ουκ αν λάβοις
παρά του μη έχοντος».
«Όμως, είπε, τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 δεν επιτρέπουν τη συνέχιση αυτού του
μοτίβου. Τα φορολογικά έσοδα του 2023 αναμένεται
να είναι μεγαλύτερα κατά 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ,
από αυτά που προβλέφθηκαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022. Η αύξηση αυτή ανέρχεται περίπου
στο 13%. Αναμενόμενη θα έπρεπε να είναι η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα νέα έσοδα του
κράτους».
Ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, τα φορολογικά έσοδα
από τον ΦΠΑ αναμένεται να αυξηθούν κατά 3.433
εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα από
τους Φόρους Εισοδήματος αναμένεται να αυξηθούν
κατά 2.424 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, οι
συνολικές μεταβιβάσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τους Δήμους, ήταν το 2022, 2.258 εκ. ευρώ και
το 2023 προβλέπεται να είναι 2.253 εκ. ευρώ.

«Τότε, αναρωτήθηκε ο κ. Μουράτογλου, η αύξηση
των 120 εκ.€ που ευαγγελίστηκε χθες ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας πώς προκύπτει;
Μετέφεραν στους ΚΑΠ τις έκτακτες επιχορηγήσεις
για το ενεργειακό κόστος και τις λοιπές επιχορηγήσεις. Για του λόγου το αληθές στην εισηγητική έκθεση
του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 αναφέρεται ότι:
«Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης (των ΚΑΠ)
ποσού ύψους 128 εκατ. ευρώ, έναντι του 2022, οφείλεται στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και στις
αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις».
Ο νέος τρόπος κατανομής των ΚΑΠ

Εντός αυτού του οικονομικού πλαισίου, η ΚΕΔΕ επεξεργάστηκε ένα νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ με

βάση δύο πολιτικές αποφάσεις:
Πρώτον, κανένας Δήμος να μη λάβει Τακτική
επιχορήγηση μικρότερη από αυτή που ελάμβανε
Δεύτερον, σε όλους τους Δήμους της χώρας η Τακτική επιχορήγηση να χρηματοδοτεί τουλάχιστον ένα
ελάχιστο πρότυπο κόστος λειτουργίας τους.

Τα νέα κριτήρια κατανομής σύμφωνα με τη
μελέτη της ΕΕΤΑΑ

Στα κριτήρια κατανομής αναφέρθηκε ο Γιάννης
Γούπιος, διευθυντής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και
Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, ο οποίος παρουσίασε τη
μελέτη.
Τα κριτήρια κατανομής είναι τα εξής:
ΑΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ %
1 Πρότυπο κόστος λειτουργίας 7%-8%
2 Διοικητική Αποκέντρωση 6,5%-8%
3 Έκταση 14%-18%
4 Ορεινότητα 2,3%-2,7%
5 Νησιωτικότητα 1,7%-1,9%
6 Μόνιμος Πληθυσμός 60%-70%
ΣΥΝΟΛΟ 100%
Όπως τόνισε ο κ. Γούπιος, το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους Δήμους ως ολοκληρωμένες οντότητες. Σε υποστελεχωμένους Δήμους θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οι μικροί
και απομονωμένοι Δήμοι, σε περιοχές που ο ιδιωτικός
τομέας δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει, θα πρέπει να
υποστηριχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πολίτες τους
να μην αισθάνονται ότι μειονεκτούν.
Για την κάλυψη των αναγκών των μικρών δήμων
(νησιωτικών ηπειρωτικών και ορεινών) – προτείνεται
η εισαγωγή ενός σταθερού – ελάχιστου πρότυπου
κόστους λειτουργίας το οποίο είναι αναγκαίο για την
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας ενός μικρού δήμου.
Στο πρότυπο κόστος λαμβάνονται υπόψη τα επιμέρους κόστη των υπηρεσιών: Αμοιβές αιρετών,
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Γενικός Γραμματέας /
Ειδικοί Συνεργάτες, Διοικητική – Οικονομική Υπηρ-

εσία, Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομικής Ανάπτυξης
(Αδειοδοτήσεις κλπ), Κοινωνική Υπηρεσία, Νομικός.
Το νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους,
όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Βόλου
σήμερα, θα αποσαφηνιστεί στις λεπτομέρειες στο
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από διαβούλευση στα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης.

Δ. Κάρναβος: Οι δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια οικονομική θύελλα χωρίς κανένα
εργαλείο στα χέρια τους

«Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των
κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και μελλοντικά
ως θεσμική αλλαγή η μεταφορά φορολογικών
εργαλείων στους Δήμους», επεσήμανε ο β΄αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καλλιθέας
Δημήτρης Κάρναβος.
Για να προσθέσει ότι, η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ
στους δήμους, θα ήταν ίσως μια επανάσταση,
και από την άλλη, ένα εν δυνάμει εργαλείο
μόχλευσης της τοπικής ανάπτυξης. Μια ιδέα
που, όπως είπε, έχει βαθμό ωριμότητας προς
συζήτηση από το πολιτικό σύστημα.
“Η ΚΕΔΕ δίνει αγώνες για να κερδίσουν οι
δήμοι το ρόλο που πρέπει να έχουν. Μέχρι στιγμής κερδίζουμε μάχες αλλά όχι τον πόλεμο.
Είναι μια νίκη ο Τρίτσης, η αύξηση χρηματοδότησης από το Φιλόδημο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όμως η μεγάλη εικόνα είναι ίδια, είμαστε
πίσω από τα προβλήματα, και να κλείνουμε
τρύπες την τελευταία στιγμή», τόνισε.
Ο κ. Κάρναβος ανέφερε την εκτόξευση του
κόστους ενέργειας και των λειτουργικών
δαπανών, ως χαρακτηριστικό πρόβλημα στη
βιωσιμότητα των δήμων, οι οποίοι καλούνται να
αντιμετωπίσουν μια οικονομική θύελλα χωρίς
κανένα εργαλείο στα χέρια τους. «Είμαστε και
πάλι υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μέτρα από
την πολιτεία…όμως όταν έχουμε ανταπόκριση,
ήδη έχουμε βρεθεί σε δυσχερή οικονομική
θέση» είπε.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με
αριθμ.26ης/2022 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ .:206
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
280/2022 της Οικον ομικής Επιτροπής με θέμα: «Αν απροσαρμογή Δημοτικού Φόρου Οικον ομικού Έτους 2023».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθουτου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
σα
ΚΕΝΤΡΟΥ
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ) την 15η Νοεμβρίου
έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
19:00 μ.μ.,δια ζώσης& με τηλεδιάσκεψη, συν ήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθ. 51286/1111-2022, έγγραφ η πρόσκληση
Προέδρου
Δημοτικού
του
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ, σύμφ ων α με την διαδικασία των διατάξεων της παρ.
δ
του
άρθρου
78
του
Ν.4954/2022 και των διατάξεων
του άρθρου
67,
του Ν.
3852/2010, η οποία αν τικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 74, του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε
ότι
υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην έν αρξη της συν εδρίασης,
συμμετείχαν 29 μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμέν ο θέμα,
συν ολικά συμμετείχαν 29 από
τα 33 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 3 )ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
2)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
3)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο
Δήμαρχος
κος
Νικόλαος
Μελετίου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων της παρ. δ του άρθρου 78
του Ν.4954/2022 και διατάξεων
των άρθρων 67,
του Ν.

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022
3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018) και εισηγούμενος
το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης
επί της 280/2022 της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Αναπροσαρμογή Δημοτικού Φόρου Οικονομικού Έτους 2023», έθεσε υπόψη
μελών
την
υπ’αρτων
ιθμ.:280/2022 απόφαση της Οικονομικής
Υπηρεσίας
με
ΑΔΑ:91Ψ7ΩΨΝ-81Ι, η οποία έχει
ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με
αριθ.40ης/2022 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ.:280
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης «Αναπροσαρμογή Δημοτικού Φόρου
Οικονομικού Έτους 2023»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ.
869/31-08-2022 εισήγηση του
του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Στον
Ασπρόπυργο και
στο
Δημοτικό Κατάστημα την 7ηΣεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09:00 π.μ.συνήλθε, σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.38485/02-092022 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου& Αντιδημάρχου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο
πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Προσήλθαν καιπαρέστησαν,οιπαρακάτω:
Δεν προσήλθαν ,μολον ότ ι προσκλήθηκαννόμιμα,οιπαρακάτω:
1.ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν
των μελών την υπ’ αριθ. πρτ.
869/31-08-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας,
που έχει ως εξής:

Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,
σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την
υπ΄ αρίθμ. 50395/28-11-1997
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου εγγράφονται
ΕΣΟΔΑ που προβλέπονται από
διάταξη νόμου.Ο Δημοτικός
Φόρος είναι Έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου και
συγκεκριμένα με το Ν. 1080/80
παρ. 1 στο άρθρο 10.Εν’ όψη της
εγκρίσεως του προσχεδίου του
προϋπολογισμού για το Οικονομικό έτος 2023 πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
για την αναπροσαρμογή ή μη
των συντελεστών του Δημοτικού
Φόρου.
Τα Έσοδα του Δημοτικού Φόρου
μπορούν να διατεθούν για την
κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης
και περιλαμβάνονται στα Τακτικά
Έσοδα
του
Δήμου
(Εγκ.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
79061/30-101980),σας γνωρίζω δε, ότι έως
την 30/06/2022 εισπράχθηκε το
ποσό των
3.632.859,99Ευρώ
(Κ.Α. 0511.000 και 0511.001)
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
Τηνμηδενική αναπροσαρμογή
των συντελεστών του Δημοτικού
Φόρου για το έτος 2023 ως εξής:

Α/Α
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΗ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτήαποτυπώνεται στο
πρακτικό με αριθ. 40.
Τον λόγο έλαβε o επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ. Τσοκάνης Αλέξανδρος o
οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
Α/Α
1

Προτείνει
20%
μείωσηήτοι
0,70ευρώ/τ.μ. για φωτιζόμενες
επιφάνειες στεγασμένου χώρου κ
0,34 ευρώ/τ.μ. για τις φωτιζόμενες επιφάνειες μη στεγασμένου
χώρου.
Η Οικονομική Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Αντώνιου Καραμπούλα,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΗ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν
πέν τε (5) μέλη, και ειδικότερα
οικ.κ:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακτικό Μέλος)
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
Α/Α
1

ΛΕΥΚΟ έν α (1) μέλος :
Ο επικεφ αλής της δημοτικής
«ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟΣ
παράταξης
ΜΠΡΟΣΤΑ», κ. Μυλων άς Αλέξαν δρος ψηφ ίζει ΛΕΥΚΟ. .
ΚΑΙ Ο επικεφ αλής της Δημοτιπαράταξης
«ΛΑΪΚΗ
κής
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ.
Τσοκάν ης
Αλέξαν δρος
ψηφ ίζει την πρόταση του (Μείωση 20% ήτοι 0,70ευρώ/τ.μ. για
φ ωτιζόμεν ες επιφ άν ειες στεγασμέν ου χώρου κ 0,34 ευρώ/τ.μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΗ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Σύμφ ων α με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφ ορά τον ορισμό Φόρων , Τελών , Δικαιωμάτων και Εισφ ορών , η συζήτηση επί των θεμάτων ,πραγματοποιείται με βάση το σχέδιο της
Οικον ομικής Επιτροπής, και
τυχόν εν αλλακτικών προτάσεων , οι οποίες συν τάσσον ται
και κατατίθεν ται, σύμφ ων α με
την αν ωτέρω κείμεν η Νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετήσεις είν αι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει ν α στοιχειοθετηθούν με
ολοκληρωμέν η πρόταση, δηλαδή, ν α συν τάσσον ται από τις
Παρατάξεις, ν α κατατίθεν ται και
ν α λαμβάν ουν την γν ωμοδότηση της Οικον ομικής Υπηρεσίας, για ν α τίθεν ται σε ψηφ οφ ορία.

Σύμφ ων α με την κείμεν η
ν ομοθεσία, όταν υπάρχουν
παραπάν ω από δύο προτάσεις,
συζητούν ται διακριτά και τίθεν ται σε ψηφ οφ ορία στο τέλος.
Επίσης, είν αι υποχρεωτικό, ν α
λαμβάν εται υπόψιν , η άποψη
της Υπηρεσίας, αλλά δεν είν αι
αποτρεπτικό, ν α τεθεί σε ψηφ οφ ορία οποιαδήποτε πρόταση, η
οποία δεν είν αι σύν ν ομη, με
βάση τους καν ον ισμούς, αρκεί
ν α πάρει την έγκριση του Σώματος.

Σχετικά με την Αν απροσαρμογή
Δημοτικού Φόρου, Οικον ομικού
Έτους 2023, πλην της υπ αριθμ
280/2022 απόφ ασης της Οικον ομικής
Υπηρεσίας
με
ΑΔΑ: 91Ψ7ΩΨΝ-81Ι κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:
από τον Δήμαρχο, κο Νικόλαο Ι.
Μελετίου, ήτοι την μείωση 5%
Α/Α
1

του Δημοτικού Φόρου Οικον ομικού Έτους 2023, πλην της
απόφ ασης της Οικον ομικής
Επιτροπής, και

επικεφ αλής του
από τον
συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κο Αλέξαν δρο
Τσοκάν η, μείωση 20% , ήτοι
0,70 ευρώ /τ.μ. για τις φ ωτιζόμεν ες επιφ άν ειες στεγασμέν ου
χώρου και 0,34 ευρώ/τ.μ. για τις
φ ωτιζόμεν ες επιφ άν ειες μη
στεγασμέν ου χώρου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αν αλυτικά, είν αι καταγεγραμμέν ες στα απομαγν ητοφ ων ημέν α
πρακτικά της συν εδρίασης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο ν α αποφ ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαν αφ ερόμεν η διαδικασία
και αφ ού έλαβε υπόψη
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
Την υπ’αριθμ.: 280/2022 απόφ αση της Οικον ομικής Υπηρεσίας με ΑΔΑ:91Ψ7ΩΨΝ-81Ι
Την πρόταση του Δημάρχου κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,

Την πρόταση, του επικεφ αλής
του
συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάν η
Αλέξαν δρου,
Το άρθρο 11, του Ν. 4623/2019,
που αφ ορά τον ορισμό Φόρων ,
Τελών , Δικαιωμάτων και Εισφ ορών ,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΗ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87

0,43

0,43

2. Την τοποθέτηση του Δημοτικού Σύμβουλου κ.Τσοκάνη Αλέξανδρου
3. Τηνυπ’ αριθ. πρτ.869/31-082022εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας
4. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87
0,43

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

και σύμφ ων α με την οποία,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφ ία η
μηδεν ική αν απροσαρμογή των
συν τελεστών , δηλαδή

«Την μηδεν ική αν απροσαρμογή
των συν τελεστών του Δημοτικού Φόρου για το έτος 2022 ως
εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87

0,43

0,43

Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και διατάξεων των άρθρων 67, του Ν.
3852/2010, η οποία αν τικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 74, του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ αλής των δημοτικών παρατάξεων , και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,
όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγν ητοφ ων ημέν α
Πρακτικά της Συν εδριάσεως,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Αν απροσαρμογής Δημοτικού Φόρου Οικον ομικού Έτους 2023», τάχθηκαν
δέκα τέσσερα (14) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 )Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΥΚΟ :
α) επί της υπ’ αριθμ. 280/2022
απόφ ασης της Οικον ομικής
Επιτροπής με ΑΔΑ:91Ψ7ΩΨΝ81Ι, με θέμα: «Αν απροσαρμογή
Δημοτικού Φόρου Οικον ομικού
Έτους 2023»

0,43

Εγκρίνει:Την μηδενική αναπροσαρμογή των συντελεστών του
Δημοτικού Φόρου για το έτος
2023 ως εξής:

0,43

για τις φ ωτιζόμεν ες επιφ άν ειες
μη στεγασμέν ου χώρου).
Η αν ωτέρω απόφ αση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 280.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,87

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

β) επί της πρότασης του
Δημάρχου , κου Νικολάου Ι.
Μελετίου,

γ) επί της πρότασης του επικεφ αλής του συν δυασμού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάν η
Αλέξαν δρου,

ψήφ ισαν δώδεκα (12) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΕΡ της πρότασης του επικεφ αλής
του
συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάν η
Αλέξαν δρου ψηφ ίζουν τρία (3)
μέλη και ον ομαστικά οι κ.κ.
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την Αν απροσαρμογή
Δημοτικού Φόρου Οικον ομικού
Έτους 2023, ως κάτωθι:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,83
0,41

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα αριθμό 206.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

θριάσιο-11

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με
αριθμ.26ης / 2022συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 207
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί
της υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφ ασης της Οικον ομικής Επιτροπής με θέμα : «Αν απροσαρμογή
Τελών χρήσεως υπεδάφ ους
Έτους 2023».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθουσα
του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ) την 15η Νοεμβρίου
έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
19:00 μ.μ.,δια ζώσης& με τηλεδιάσκεψη, συν ήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από
την
υπ’αριθ.
51286/11.11.2022,
έγγραφ η
πρόσκληση του Προέδρου ΔημοΣυμβουλίου,
κου
τικού
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ, σύμφ ων α με την διαδικασία των διατάξεων της παρ. δ του άρθρου 78
του Ν.4954/2022και των άρθρων 67, του Ν. 3852/2010,η
οποία αν τικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 74, του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-72018).
Διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην έν αρξη της συν εδρίασης,
συμμετείχαν
29 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμέν ο
θέμα, συν ολικά συμμετείχαν
29από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

2)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
3)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
Στην συν εδρίαση συμμετείχε ο
κος
Νικόλαος
Δήμαρχος
Μελετίου.
Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών .
Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την Έν αρξη, της μέσω τηλεδιάσκεψης της συν εδρίασης, σύμφ ων α με την υπ΄ αριθμ. 429/1203-2020 Κοιν ή
Υπουργική Απόφ αση Υπουργών Οικον ομικών , Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η
οποία αν τικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19Κοιν ή Υπουργική
04-2005
Απόφ αση
(Β’ 539).Εισηγούμεν ος το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφ ων α με τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις της παρ. 7 του
άρθρου 74 του Ν.4555/2018με
τίτλο :«Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφ ασης
της Οικον ομικής Επιτροπής με
θέμα : «Αν απροσαρμογή Τελών
χρήσεως υπεδάφ ους Έτους
2022»,έθεσε υπόψη των μελών
την υπ’ αριθμ.281/2022 απόφ αση της Οικον ομικής Επιτροπής,
με ΑΔΑ: ΨΩ7ΖΩΨΝ-ΒΦΞ,, στην
οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφ ία, η Μηδεν ική αν απροσαρμογή των συν τελεστών , σε
σχέση με την υπ’ αριθμ.
203/2021, προγεν έστερη Απόφ αση του Δημοτικού Συμβουλίου,
και η οποία έχει ως εξής :
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.
40ης/2022 συν εδρίασης
της Οικον ομικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ .: 281
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης «Αν απροσαρμογή τελών χρήσεως
υπεδάφ ους έτους 2023», σύμφ ων α με την υπ’ αριθ. πρτ.
870/31-08-2022 εισήγηση του
του Δ/ν τή της Οικον ομικής
Υπηρεσίας.

Στον
Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα την 7η
Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09:00 π.μ. συν ήλθε, σε
τακτική δημόσια συν εδρίαση, η
Οικον ομική
Επιτροπή
του
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ. 38485/02-092022 έγγραφ ης πρόσκλησης του
Προέδρου & Αν τιδημάρχου κ.
Αν τών ιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο
πρόεδρος, αφ ού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την έν αρξη της συν εδρίασης.

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
2.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
6.ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακτικό Μέλος)
7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό

Μέλος)

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω:
1.ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιαςδιάταξης, έθεσε υπόψιν
των μελών την υπ’ αριθ. πρτ.
870/31-08-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας,
που έχει ως εξής:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Αντώνιου Καραμπούλα,
2. Την τοποθέτηση του Δημοτικού Σύμβουλου κ. Τσοκάνη Αλέξανδρου
3. Την υπ’ αριθ. πρτ. 870/31-082022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας
4. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1. Για περιοχές εντός σχεδίου πόλεως
2. Για περιοχές εκτόςτου σχεδίου πόλεως

Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,
προκειμένου να εγκριθεί το
Προσχέδιο του Προϋπολογισμού
έτους 2023 το οποίο έχει υποβάλλει η Εκτελεστική Επιτροπή,
Προσχέδιο στο οποίο, προσδιορίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα
του Δήμου για κάθε οικονομικό
έτος , πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την
ΤΕΛΩΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ που
εγκαθιστούν τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικτύου
αποχέτευσης , ύδρευσης, αποθηκών , βενζιναντλιών ή που χρησιμοποιούν κατ΄ άλλο τρόπο το
υπέδαφος των κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου.
Το τέλος χρήσεως Υπεδάφους
προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 13 του από
24/09/1958 Β. Δ/τος και τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006.
Λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή των οικονομικών συνθηκών στα Διοικητικά Όρια του
Δήμου μας αλλά και το όφελος
έχει
προκύψει
κατά
που
περίπτωση για όσους χρησιμοποιούν το Υπέδαφος, προτείνουμε προς την Οικονομική Επιτροπή την μηδενική αναπροσαρμογή των συντελεστών, σε σχέση με
την υπ΄αριθμ. 203/2021 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ως εξής :

Μέχρι 30/06/2022 εισπράχθηκαν
– βεβαιώθηκαν 4.578.243,80€
(Κ.Α. 2119.006 και 2119.014).
Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής για
να αποφασίσουν επί τούτου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτήαποτυπώνεται στο
πρακτικό με αριθ. 40.

Τον λόγο έλαβε o επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ. Τσοκάνης Αλέξανδρος o
οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
Προτείνει 10% αύξηση ήτοι
412,90 ευρώ/κυβ. για περιοχές
εντός σχεδίου και 516,08
ευρώ/κυβ. για περιοχές εκτός
σχεδίου πόλεως.

375,36 € ανά κυβικό μέτρο
469,16 € ανά κυβικό μέτρο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: Την υπ` αριθ. 870/3108-2022 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικής Υπηρεσίας για την
«Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως υπεδάφους έτους 2023».
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν
πέντε (5) μέλη, και ειδικότερα οι
κ.κ:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
2.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακτικό Μέλος)

ΛΕΥΚΟ ένα (1) μέλος :
Ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης
«ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ», κ. Μυλωνάς Αλέξανδρος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. .

ΚΑΙ
Ο επικεφαλής της Δημοτικής
παράταξης
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ. Τσοκάνης Αλέξανδρος ψηφίζει
την πρόταση του (Αύξηση κατά
10% ήτοι 412,90 ευρώ/κυβ. για
περιοχές εντός σχεδίου και
516,08 ευρώ/κυβ. για περιοχές
εκτός σχεδίου πόλεως).
Η ανωτέρω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 281.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ »
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Α/Α
1.
2.

&

Σύμφ ων α με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφ ορά τον ορισμό Φόρων , Τελών , Δικαιωμάτων και Εισφ ορών , η συζήτηση επί των θεμάτων ,πραγματοποιείται με βάση το σχέδιο της
Οικον ομικής Επιτροπής, και
τυχόν εν αλλακτικών προτάσεων , οι οποίες συν τάσσον ται
και κατατίθεν ται, σύμφ ων α με
την αν ωτέρω κείμεν η Νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετήσεις είν αι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει ν α στοιχειοθετηθούν με
ολοκληρωμέν η πρόταση, δηλαδή, ν α συν τάσσον ται από τις
Παρατάξεις, ν α κατατίθεν ται και
ν α λαμβάν ουν την γν ωμοδότηση της Οικον ομικής Υπηρεσίας, για ν α τίθεν ται σε ψηφ οφ ορία.
Επίσης, έγκυρες θεωρούν ται οι
ψήφ οι υπέρ συγκεκριμέν ης,
κατατεθειμέν ης πρότασης.

Σύμφ ων α με την κείμεν η
ν ομοθεσία, όταν υπάρχουν
παραπάν ω από δύο προτάσεις,
συζητούν ται διακριτά και τίθεν ται σε ψηφ οφ ορία στο τέλος.
Επίσης, είν αι υποχρεωτικό, ν α
λαμβάν εται υπόψιν , η άποψη
της Υπηρεσίας, αλλά δεν είν αι
αποτρεπτικό, ν α τεθεί σε ψηφ οφ ορία οποιαδήποτε πρόταση, η
οποία δεν είν αι σύν ν ομη, με
βάση τους καν ον ισμούς, αρκεί
ν α πάρει την έγκριση του Σώματος.
Σχετικά με την Αν απροσαρμογή
Τελών Χρήσεως Υπεδάφ ους,
Οικ. Έτους 2023, κατατέθηκε,
πλην της Οικον ομικής Επιτροπής, από τον επικεφ αλής του
συν δυασμού της αν τιπολίτευσης, κο Αλέξαν δρο Τσοκάν η,
πρόταση αύξησης των τελών ,
της τάξεως του 10% , ήτοι
412,90 ευρώ/κυβ. για περιοχές
εν τός σχεδίου, και 516,08
ευρώ/κυβ., για περιοχές εκτός
σχεδίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αν αλυτικά είν αι καταγεγραμμέν ες, στα απομαγν ητοφ ων ημέν α
πρακτικά της συν εδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαν αφ ερόμεν η διαδικασία
και αφ ού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση και πρόταση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα,
Την τοποθέτηση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου,
Την υπ΄αριθμ. 281/2022 απόφ αση της Οικον ομικής Επιτροπής,
με ΑΔΑ: ΨΩ7ΖΩΨΝ-ΒΦΞ
Την πρόταση, του επικεφ αλής
του
συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
κου Τσοκάν η Αλέξαν δρου,
Το άρθρο 11, του Ν. 4623/2019,
που αφ ορά τον ορισμό Φόρων ,
Τελών , Δικαιωμάτων και Εισφ ορών ,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ αλής των δημοτικών παρατάξεων , και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για περιοχές εν τός σχεδίου πόλεως
Για περιοχές εκτός του σχεδίου πόλεως

όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγν ητοφ ων ημέν α
Πρακτικά της Συν εδριάσεως,

πέρασε σε ψηφ οφ ορίες, στις
οποίες, ΥΠΕΡ της λήψης απόφ ασης, επί της υπ’ αριθμ.
281/2022 απόφ αση της Οικον ομε ΑΔΑ:
μικής Επιτροπής,
ΨΩ7ΖΩΨΝ-ΒΦΞ, με θέμα: «Αν απροσαρμογή Τελών Χρήσεως
Υπεδάφ ους, Οικ. Έτους 2023»
τάχθηκαν δέκα τέσσερα (14)
μέλη του συμβουλίου, και ον ομαστικά οι κ.κ.:
1. ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λευκό:
α) επί
της υπ’ αριθμ.
281/2022απόφ ασης της Οικον ομε ΑΔΑ:
μικής Επιτροπής,
ΨΩ7ΖΩΨΝ-ΒΦΞ, με θέμα: «Αν απροσαρμογή Τελών Χρήσεως
Υπεδάφ ους, Οικ. Έτους 2023,
και
β) επί της πρότασης του επικεφ αλής του συν δυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
Τσοκάν η
κου
Αλέξαν δρου,ψηφ ίζουν , δώδεκα
(12) μέλη του συμβουλίου, και
ον ομαστικά:
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
9.ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

ΥΠΕΡ της πρότασης του επικεφ αλής του συν δυασμού της
αν τιπολίτευσης, κου Αλέξαν δρου Τσοκάν η για την «Αν απροσαρμογή Τελών Χρήσεως Υπεδάφ ους Οικ. Έτους 2023,
τάχθηκαν τρία (3) μέλη και ον ομαστικά οι κ.κ :
1. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την Μηδεν ική Αν απροσαρμογή Τελών χρήσεως Υπεδάφ ους, Οικ. Έτους2023, σύμφ ων α με την υπ΄αριθμ. 281/2022
Απόφ αση της Οικον ομικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου, με ΑΔΑ : : ΨΩ7ΖΩΨΝ-ΒΦΞ,
η οποία επισυν άπτεται στην
παρούσα απόφ αση, ήτοι:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
375,36 € αν ά κυβικό μέτρο
469,16 € αν ά κυβικό μέτρο

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα αριθμό 207.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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12-θριάσιο

Ολυμπιακός Σχολή Ποδοσφαίρου Ελευσίνα:
Συνεργασία με Γιάννη Πορανίδη

Η σχολή Ολυμπιακού ποδοσφαίρου Ελευσίνας ανακοίνωσε την συνεργασία
με τον Γιάννη Πορανίδη ως προπονητή τερματοφυλάκων στην ακαδημία
μας.
Ο Γιάννης έχει πλούσιο βιογραφικό ως ποδοσφαιριστής αφού είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής και εκ των κορυφαίων γκολκίπερ της Δυτικής Αττικής
με παρουσία στον Βύζα Μεγάρων (πρωταθλητής πέρσι),Αστέρα Μαγούλας,
Άτταλο Νέας Περάμου, Ελευσινιακο, Μανδραικο (πρωταθλητής το 2017),
Μικρασιατική και Μεγαρικο.
Γιάννη καλώς ήρθες στην σχολή και ευχόμαστε να πετύχουμε τους από κοινού μας στόχους.

SL2-K19: Το
πρόγραμμα της
τέταρτης
αγωνιστικής
Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.11.2022
ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ,
Θεσπρωτός – ΝΠΣ Βέροια
(15:00)
Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη
Βόλου – Απόλλων Πόντου
(15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.11.2022
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ,
Ηρακλής Λάρισας –
Διαγόρας (10:00)
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, Αλμωπός
Αριδαίας – Μακεδονικός
(11:30)
ΜΑΝΔΡΑΣ, Απόλλων
Λάρισας – ΑΕΛ (11:00)

ΡΕΠΟ: ΠΟΤ Ηρακλής,
Αναγέννηση Καρδίτσας,
Πανσερραϊκός
Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.11.2022
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ,
Παναχαϊκή – Απόλλων
Σμύρνης (16:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.11.2022
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, Χανιά –
Καλαμάτα (12:00)
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, Ηρόδοτος –
Αιγάλεω (11:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.11.2022
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Κηφισιά –
Athens Kallithea (15:00)
ΜΙΣΕΔΑΚΕΙΟ, ΟΦ
Ιεράπετρας – Προοδευτική
(12:00)

ΡΕΠΟ: Ηλιούπολη, ΠΑΟ
Ρουφ, Επισκοπή

Συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις οι παλαιμαχοι του
Εθνικού Πανοράματος
Φοβερός αγώνας έγινε στο πανόραμα
για το τουρνουά παλαιμάχων Αθηνών
μεταξύ του Εθνικού και την ομάδα της
Νέας Ιωνίας .
Η ομάδα του Εθνικού συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στον ίδιο ρυθμό και πάντοτε με σεβασμό στον αντίπαλο .
Παιχνίδι με ποιότητα , δύναμη και σε
αθλητικά πλαίσια και βλέπουμε φέτος ότι
όλες οι ομάδες είναι πολύ οργανωμένες
και πολύ δυνατές αγωνιστικά και αυτό
δίνει άλλη αίγλη στο τουρνουά που πάνω από όλα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα φυσικά
αλλά όταν μέσα από αυτό τον σκοπό διασκεδάζεις και το παιχνίδι είναι το τέλειο αποτέλεσμα
.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
Ματσούκας,Χριστοφορίδης,Πιπίνης,Νικολαρέας,Καπετανάκης,Μπιρπανάγος,Τσιάκαλος,Γιαγ
τζής,Σεμερτζίδης,Βαρυθυμιάδης,Μάμαλης,Σκεπετάρης,Μωραγιάννης,Πουλιάνος,Φουσέκης,Τσατσαρώνης,Αθανασίου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η διοίκηση ευχαριστεί την Νέα Ιωνία για το πολύ όμορφο παιχνίδι που έγινε .

θριάσιο-13
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Open League West Attica -Μελέτης
Λάσκος-Χριστουγεννιάτικο τουρνουά στα
γήπεδα της Δυτικής Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 27-28-29-30 Δεκέμβριου θα διεξαχθεί χριστουγεννιάτικο τουρνουά στα
γήπεδα της Δυτικής Αττικής
Ηλικιακά τμήματα Κ18- Κ16-Κ14-Κ12-Κ10-Κ8
(απο 16.00 εως και 21.00μμ)
πληροφορίες Δημητρακόπουλος Γεώργιος 6906632553 και Δημόπουλος
Ευάγγελος 6989703851.
Για τις ομάδες που δεν θα μπορέσουν να μετάσχουν στις παραπάνω
ημερομηνίες
θα διεξαχθεί event το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Δεκεμβρίου στα γήπεδα της
Δυτικής Αττικής.
Συμμετοχές ομάδων και για τις δύο ημερομηνίες ως και τις 12
Δεκεμβρίου.(ενημερώνουμε στις 17 &18/12 δεν θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα
Open League West Attica -Μελέτης Λάσκος- by diathesis).Βαθμολογίες Κ16Κ14-Κ12 στο league.diathesis.gr

Το Rising Stars έρχεται
στα Άνω Λιόσια

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, πρόκειται να
διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο της ΑΕΚ του
Δήμου Φυλής ένα τουρνουά Rising Stars
με τη συμμετοχή ομάδων απ’ όλη την
Ελλάδα.
Το πρόγραμμα Rising Stars είναι ένα
σύνολο αγώνων μπάσκετ στο οποίο συγκεντρώνονται ομάδες εφήβων
μέχρι 18 ετών απ’ όλη την Ελλάδα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε πολλαπλά παιχνίδια.
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον τουρνουά καθώς τα παιδιά εφηβικής ηλικίας
παίζουν περισσότερα παιχνίδια πλην ενός, με αποτέλεσμα αυτό να αναδεικνύει τα ταλέντα τους αλλά και τις ικανότητές τους. Η διοργάνωση αυτή
της ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ξεκίνησε ένα χρόνο πριν
και ήδη έχει επιδείξει ήδη σημαντικές επιτυχίες και αποτελέσματα στην
ανάπτυξη του αθλήματος.

Α ΈΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ: Η Ακαδημία
Ελευσίνας 73-58 στην Γλυφάδα

Για την 8η αγων ιστική της
Α΄ΕΣΚΑΝΑ
αν δρών η ακαδημία Ελευσίν ας με
αν ατροπή επικράτησε εκτός
έδρας της
Ευρυάλης Γλυφάδας με 73-58.
ΕΥ ΡΥ ΑΛΗ
ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥ ΣΙΣ 58-73

Διαιτητές : Καραβίτης, Γαρίν η,Σιμά

Δεκάλεπτα: 22-17,34-43,48-58, 58-73

ΕΥ ΡΥ ΑΛΗ ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ (Κακαβάς,
Ξυπν ητός) :Καγιαμαν ίδης 11(3),Σερέτης
20(3), Βάβουλας, Κούκουρας 14(4),
Κεφαλογιάν ν ης, Κοπακάκης 6(1), Πεφάν ης, Γιαν ν ακουρος 7.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥ ΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης)
:Γκουαλτιέρι 3,Παπαδημητρίου 2,Πετρόγιαν ν ος, Κον τούλης 10, Πολιτόπουλος
8, Καπών ης 8(1), Χαρούν ι 28, Λούκας
8, Αχ είμαστος 2, Βαμβακίδης 4.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΝ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
16
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ 15
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
14
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 14
5 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥ ΡΝΗΣ 13
6 ΑΕ ΡΕΝΤΗ
13
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ 13
8 ΕΥ ΡΥ ΑΛΗ ΑΓΟΓ
13
9 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 12
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 10

11
12
13
14

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥ ΔΑΛΛΟΥ 9
ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚ.9
ΤΑΤΑΥ ΛΑ ΑΟ
9
ΓΛΥ ΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤ 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (9Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
28/11/2022

20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΟΝ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
20.30 ΚΛ ΒΥ ΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥ ΛΑ ΑΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
19.45 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΡΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥ ΡΝΗΣ ΑΟ
20.30 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ Μ
ΛΙΟΥ ΓΚΑΣ ΓΛΥ ΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΟ
20.00 ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΥ ΡΥ ΑΛΗ ΑΓΟΓ
21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥ ΔΑΛΛΟΥ
ΓΑΣ
21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Το πρόγραμμα της
4ης αγωνιστικής της
Σούπερ Λίγκας 2

1ος (Βόρειος) όμιλος
Παρασκευή (25/11)

Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Παναθηναϊκός Β’
(15.15 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)
Σάββατο (26/11)

ΠΑΟΚ Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας
(13.45 ΕΡΤ3, Μακεδονικού)
Απόλλων Λάρισας – ΑΕΛ (15.00,
Φιλιππούπολης)
Κυριακή (27/11)

Ηρακλής Λάρισας – Διαγόρας
(15.00, AEL FC Arena)
Αλμωπός Αριδαίας – Μακεδονικός
(15.00, Αριδαίας)
Θεσπρωτός – Βέροια (15.00, Ηγουμενίτσας)
Νίκη Βόλου – Απόλλων Πόντου

(15.00, Νεάπολης)

Ρεπό: Πανσερραϊκός
2ος (Νότιος) όμιλος
Σάββατο (26/11)

Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
(15.00, «Γρ. Λαμπράκης»)
ΑΕΚ Β’ – ΠΑΟ Ρουφ (15.00, Σεραφείδειο)
Κυριακή (27/11)
Χανιά – Καλαμάτα (15.00 Περιβολίων)
Παναχαϊκή – Απόλλων Σμύρνης
(15.00, Αγυιάς)
Ηρόδοτος – Αιγάλεω (15.00, Ν. Αλικαρνασσού)
Δευτέρα (28/11)

Ο.Φ. Ιεράπετρας – Προοδευτική
(15.00, «Βουζουνεράκειο»)
Κηφισιά – Καλλιθέα (15.15 ΕΡΤ3,
«Μ. Κρητικόπουλος»)
Ρεπό: Επισκοπή.

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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

Κυρία, στην περιοχή της Ελευσίνας,
άνεργη, αναζητά
απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο,
υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα λιανικής,
φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού Κολλεγίου,
Proficiency,
ECDL.ΤΗΛ: 693 724 3938

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση
σε περιφραγμένο χώρο
1 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678
Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής
και υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
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.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών,
για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο
210 5570159 "
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε
βιογραφικά στο
info@tileorganosi.gr
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμάτων στην Πύλη Δερβενοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσεται 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 Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912
&
6977650730
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπάνιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

θριάσιο-15

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση 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, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 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 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ, χωρίς σκάλες, κατάλληλη και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '90, μπάνιο, κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€
(eagents1066076). ASPIS
REAL
ESTATE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. 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 Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο
περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
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 Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα
- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο
επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του
Θριάσιου
για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Πάνος Ξενοκώστας: «Θα είναι τιμή μας να μας επιλέξει το Πολεμικό Ναυτικό αλλά δεν
εξαρταται το ναυπηγείο από το Π.Ν. Θα μεγαλώσει το αμυντικό του κομμάτι σε κάθε περίπτωση»

Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας:
Άμεση επένδυση 170 εκατ. δολαρίων

Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (600)

Οφειλές & αποζημιώσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους

Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια. Με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.

Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα
επόμενα 25 έτη

Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία
Πολεμικό Ναυτικό το οποίο θα αποφασίσει για τη ναυπήγηση τριών κορβετών.

Έτοιμα έχει τα σχέδια για τη δυναμική επανέναρξη της λειτουργίας των Ναυπηγείων της Ελευσίνας η ΟΝΕΧ. Στόχος
είναι η εξυπηρέτηση 200 πλοίων της εμπορικής ναυτιλίας το χρόνο ενώ το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στο ελληνικό

Όπως είπε ο Πάνος Ξενοκώστας στη συνάντηση που είχε με δημιοσιογράφους, προχθες το μεσημέρι, «θα είναι τιμή μας να μας επιλέξει το Πολεμικό Ναυτικό αλλά δεν εξαρτάται το ναυπηγείο
από το Π.Ν. Θα μεγαλώσει το αμυντικό του κομμάτι το Ναυπηγείο σε κάθε περίπτωση. Γιατί υπάρχουν στην περιοχή και Νατοϊκοί στόλοι και αμυντικοί στόλοι άλλων χωρών, εμείς είμαστε σε συζητήσεις να κάνουμε ναυπηγήσεις μικρότερων από τις κορβέτες πλοίων για άλλες χώρες. Προχωράμε τον δικό μας δρόμο» για να προσθέσει:
«Όμως δεν εξαρτάται η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και το επιχειρηματικό πλάνο της ΟΝΕΧ από τα αμυντικά συμβόλαια του Π.Ν. και δεν θα μπορούσε να είναι έτσι γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα τα πάρεις. Το ναυπηγείο της Ελευσίνας και χωρίς αμυντικό πρόγραμμα θα είναι βιώσιμο». Τόνισε δε ότι τα ναυπηγεία θα είναι έτοιμα για να επαναλειτουργήσουν Ιούνιο με Αύγουστο του 2023. «Το σχέδιο λέει ότι γύρω στην άνοιξη θα βγει η δικαστική απόφαση που αφορά την επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης των ναυπηγείων και μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 2023 θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δουλειά, να λειτουργήσουμε το ναυπηγείο. Έχουν συμφωνήσει όλοι οι πιστωτές, Δημόσιο, Εφορία, ΕΦΚΑ, οι τράπεζες, και όλοι οι εργαζόμενοι».

16-θριάσιο

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

