
Ασπρόπυργος:
Βράβευση

Αθλητών για τις
διακρίσεις σε

Πανευρωπαϊκά
ρωταθλήματα

Πυγμαχίας

Τελική ευθεία στις
αιτήσεις για επίδομα

θέρμανσης
Με διπλή παρέμβαση στο επίδομα

θέρμανσης και έκπτωση
στην τιμή πώλησης του πετρελαίου
θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση

να ζεστάνει τα νοικοκυριά.

Τροχαίο με εγκατάληψη στον
Ασπρόπυργο – Αναζητούνται πληροφορίες

Αυτοκίνητο παραβίασε STOP στη
Δοϊράνης, χτύπησε αυτοκίνητο που
διερχόταν επί της Θρασυβούλου και

εξαφανίστηκε

Απανθρωπιά στη Μαγούλα:
Πέταξαν σε ρέμα σακούλα

με 5 κουτάβια
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Ο Μεγαρικός 4-0 τον
Σκορπιό Φυλής

Ο Εθνικός Πανοράματος με
ανατροπή 3-2 στην Ελευσίνα

Οδοστρωτήρας ο Μανδραϊκός 5Χ5

Πουλής: Το «θαύμα» των Χριστουγέννων ήρθε έναν μήνα νωρίτερα στην Ελευσίνα

ΤΤεελλεεττήή  υυπποοδδοοχχήήςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ
ππλλοοίίοουυ  ττηηςς  ««ννέέααςς  εεπποοχχήήςς»»  γγιιαα

τταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

σσεελλ..  22

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε  ααππααττεεώώνναα  
μμεε  ππλλαασσττέέςς  εεππιιττααγγέέςς  

σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοο
– Τον έψαχναν 9 χρόνια

Πέφτει η θερμοκρασία
σε όλη τη χώρα 

Αναμένονται στα ορεινά της 
Αττικής τα πρωτα χίονια

σσεελλ..  99

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ
Δήμου Ελευσίνας  & Θριασίου

Α.Ε. –Α.Ο.Τ.Α.
Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στην 

εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων
σσεελλ..  22

σσεελλ..  33--1166

ΣΣεελλ..  99 σσεελλ..  55

σσεελλ..  66--77

σσεελλ..  33σσεελλ..  55
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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:
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 επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Νεφελώδης . Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8  έως 17 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ειρήν αρχος

Ιερομάρτυρος Ειρην άρχου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30, 

2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23, 2102400178

Με διπλή παρέμβαση στο επίδο-
μα θέρμανσης και έκπτωση στην
τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρ-
μανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να
ζεστάνει τα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, όσοι έλαβαν πέρυσι επίδο-
μα θέρμανσης και προμηθευτούν
πετρέλαιο θέρμανσης, θα δουν
φέτος περισσότερα χρήματα στον
τραπεζικό λογαριασμό τους καθώς
το επίδομα για τους περσινούς
δικαιούχους αυξάνεται.

Διευρύνεται παράλληλα ο
αριθμός των δικαιούχων, λόγω
αύξησης των εισοδηματικών ορίων,
ενώ καταληκτική ημερομηνία των
αιτήσεων αποτελεί η 9η Δεκεμ-
βρίου,

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί
840.000 αιτήσεις – Απομένουν:
Άλλες 500.000 αιτήσεις

Υποβολή: MyΘέρμανση

(www.aade.gr)

– Επιδοτούνται: Πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξ-
υλα, pellet, κηροζίνη

Δικαιούχοι (1η κατοικία): Ιδιοκτή-
τες, Ενοικιαστές, Δωρεάν παρ-
αχώρηση

– Εκτός αιτήσεων: Φιλοξενούμε-
νοι, Φοιτητές, θέρμανση με κλιματι-
στικά, ηλεκτρικές σόμπες

– Διαχειριστές πολυκατοικιών:
Δήλωση χιλιοστών

– Ένοικοι πολυκατοικιών: Ξεχωρ-
ιστές αιτήσεις

Προσοχή: Τιμολόγιο αγοράς στον
ΑΦΜ αιτούντος επιδόματος

– Λάθος αίτηση: Υποβολή ξανά

– Περσινοί δικαιούχοι: Προκατα-
βολή 21/12

– Ύψος προκαταβολής: Περυ-
σινό επίδομα

– Αγορές έως 30/11: Πληρωμή
21/12

– Αγορές έως 31/1/2023: Πληρω-
μή 28/2

– Αγορές έως 31/3/2023: Πληρω-
μή 28/4

– Αγορά πετρελαίου: Διπλάσιας
αξίας επιδότησης (14/10 έως 31/3)

Τελική ευθεία στις αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης
Με διπλή παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης 

και έκπτωση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης 
επιχειρεί η κυβέρνηση να ζεστάνει τα νοικοκυριά.

Προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Δήμου
Ελευσίνας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θριάσιο Α.Ε.», υπε-

γράφη το πρωί της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου, από τον
Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου και τον Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Σεραφείμ Τσόκα.

Η σύμβαση αφορά στην τεχνική και διοικητική υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ελευσίνας, αναφορικά με την εκπόνηση μελετών
και την ωρίμανση των έργων.

Σκοπός της εν λόγω σύμβασης και συνεργασίας του
Δήμου Ελευσίνας με το «Θριάσιο Α.Ο.Τ.Α.» είναι η υπο-
στήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του εξει-
δικευμένου προσωπικού της, στο πλαίσιο της ωρίμαν-
σης έργων, της σύνταξης φακέλων για δημοπράτησης
μελετών, τεχνικών δελτίων, συμμετοχής στην επίβλεψη
έργων, την επικαιροποίηση προϋπολογισμών κ.α.

Τα έργα που εντάσσονται στην προγραμματική
σύμβαση είναι τα ακόλουθα:

Εκπόνηση Master Plan και διερεύνηση δυνατοτήτων
αξιοποίησης χώρων αθλητισμού στα αντλιοστάσια του
Δήμου, στην περιοχή Χάβωσι

Μελέτη στατικής επάρκειας κατασκευών στο Χάβωσι
Ανάπλαση Δυτικής εισόδου Ελευσίνας
Σύνταξη πράξης εφαρμογής περιοχής IRIS-Κρόνος
Διαμόρφωση των νεοαποκτηθέντων χώρων στάθμευ-

σης στον Δήμου Ελευσίνας
Σύνταξη πράξεων αναλογισμού στη Δ.Ε. Ελευσίνας &

Μαγούλας
Master Plan παραλιακής ζώνης
Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ. 62 για την ανέ-

γερση του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ελευσίνας
Μελέτη στατικής επάρκειας του κλειστού γυμνα-

στηρίου «Ανδρέας Δασκαλάκης» και κατασκευών στο
Δημοτικό Στάδιο «Κοσμάς Παπανικολάου»

Εργασίες ανάπλασης κεντρικής πλατείας Μαγούλας
Για την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ελευ-

σίνας Αργύρης Οικονόμου δήλωσε: «Η τεχνική μας
υπηρεσία, τα τελευταία 3 χρόνια, έχει επιφορτιστεί με
τεράστιο όγκο έργων και μελετών, δεδομένης της στρ-
ατηγικής που αναπτύσσει η Δημοτική μας Αρχή και
αφορά στην αξιοποίηση υποδομών, τις αναπλάσεις
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Πρόκειται για έργα
που είχαν πολλά χρόνια να γίνουν στην πόλη και η
τεχνική υπηρεσία δίνει μεγάλο και καθημερινό αγώνα
για να τα «τρέξει». 

Σε αυτήν την προσπάθεια, έρχεται να συμβάλλει και ο
Αναπτυξιακός Οργανισμός, με τον οποίο και υπογρά-
ψαμε σύμβαση και θα αναλάβει την τεχνική και διοικητι-
κή υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού της Τ.Υ.
του Δήμου μας, με σκοπό την εκπόνηση μελετών και την
ωρίμανση των έργων».

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ελευσίνας
& Θριασίου Α.Ε. –Α.Ο.Τ.Α.

Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων
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Δήλωση Σταμάτη
Πουλή για την έναρξη

εργασιών στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας

Με αφορμή την  έλευση του πρώτου εμπορι-
κού πλοίου προς επισκευή στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας, πραγματοποιήθηκε την  Παρασκε-
υή επίσκεψη στα Ναυπηγεία στην  οποία
συμμετείχ ε και ο Α’ Επιλαχ ών  Βουλευτής ΝΔ
Δυτικής Αττικής κ. Σταμάτης Πουλής, ο οποίος
έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση:

«Φαίν εται ότι το «θαύμα» των  Χριστουγέν -
ν ων  ήρθε έν αν  μήν α ν ωρίτερα στην  Ελευ-
σίν α, καθώς προτού καλά καλά τεθεί σε εφαρ-
μογή το σχ έδιο της Κυβέρν ησης για την
εξυγίαν ση των  Ναυπηγείων  από την  ΟΝΕΧ
Shipy ards, κατέφτασε κιόλας ο πρώτος πελάτ-
ης!

Σήμερα λοιπόν , μαζί με τον  πρωτεργάτη
αυτής της τεράστιας -για τα ελλην ικά δεδομέν α-
επιτυχ ίας, τον  Υπουργό Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  Άδων ι Γεωργιάδη, τον  Δήμαρχ ο Ελευ-
σίν ας  Αργύρη Οικον όμου τον  Αν τιπεριφερει-
άρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο και
τον  Διευθύν ον τα Σύμβουλο της ONEX Πάν ο
Ξεν οκώστα, επισκεφθήκαμε τα Ναυπηγεία
που υποδέχ θηκαν  το πρώτο εμπορικό πλοίο
προς επισκευή, που αν ήκει στον  στόλο του
Έλλην α εφοπλιστή κ. Πέτρου Παππά.

Πριν  από λίγο καιρό, λέγαμε ότι η ζωή επι-
στρέφει στα Ναυπηγεία και κάποιοι ήταν
δύσπιστοι. 

Ακόμη και όταν  ψηφίστηκε το σχ έδιο
εξυγίαν σης εξακολουθούσαν  ν α είν αι δύσπι-
στοι. Σήμερα, που ξεκιν ά η λειτουργία και οι
εργαζόμεν οι πιάν ουν  δουλειά, όλοι αν τιλαμβά-
ν ον ται πλέον  ότι αυτή η κυβέρν ηση της Νέας

Δημοκατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη κάν ει
πράξη αυτά που υπόσχ εται. 

Πέρα και πάν ω όμως από αυτό, σήμερα απο-
δεικν ύουμε ότι με βούληση, με αποφασιστικότ-
ητα, με σχ έδιο και πάν ω απ’ όλα με συν τον ι-
σμέν η και σκληρή δουλειά, μπορούμε πράγμα-
τι ν α κάν ουμε θαύματα!

Θαύματα που τα βλέπουμε στα μάτια των
εργαζόμεν ων  που φέτος, μετά από πολλά χ ρό-
ν ια θα λάβουν  δώρο Χριστουγέν ν ων  και μισθό,
που θα τον  έχ ουν  δουλέψει!

Συνεχίζουμε, με ορμή και με όρεξη για να
κάνουμε το θαύμα της ανάπτυξης και να
δώσουμε ξανά ζωή στη Δυτική Αττική».

Τελετή υποδοχής του πρώτου πλοίου της «νέας
εποχής» για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τ
ο πρώτο εμπορικό πλοίο κατέπλευσε για επισ-
κευές στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας 

Στην  Ελευσίν α πραγματοποιήθηκε η τελετή υπο-
δοχ ής του πρώτου πλοίου της «ν έας εποχ ής» για τα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας, το οποίο αν ήκει στην
εισηγμέν η στην  αμερικαν ική χ ρηματαγορά Star Bulk.

Πρόκειται για το φορτηγό supramax, Star Cleo.

Το «παρών » έδωσαν  ο υπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , Αδων ις Γεωργιάδης ο εφοπλιστής
Πέτρος Παππάς ο οποίος ηγείται της Star Bulk, ο
πρόεδρος και διευθύν ων  σύμβουλος της ΟΝΕΧ,
Πάν ος Ξεν οκώστας και οι εργαζόμεν οι.

Ο Πέτρος Παππάς διευθύνων σύμβουλος της
Star Bulk ανέφερε: «Θέλω ν α συγχ αρώ πρώτα την
κυβέρν ηση και ειδικότερα τον  κύριο Γεωργιάδη και
τον  κο Παπαθαν άση διότι χ ωρίς την  αμέριστη βοήθ-
ειά τους αυτό το εγχ είρημα δεν  θα επρόκειτο ποτέ
ν α ευοδωθεί. Δεύτερον  θέλω ν α ευχ αριστήσω τον
κο Ξεν οκώστα, τον  φίλο μου τον  κύριο Ξεν οκώστα
ο οποίος αποφάσισε πριν  από 3-4 χ ρόν ια ν α φύγει
από την  Αμερική και ν α έρθει στην  Ελλάδα έχ ον τας
έν α όραμα το οποίο ήταν  παρά πολύ δύσκολο ν α
επιτύχ ει όμως τελικά το πέτυχ ε εις διπλούν  Πρώτα
στη Σύρο και τώρα στην  Ελευσίν α που είν αι ακόμα
μεγαλύτερο εγχ είρημα και πολύ μεγαλύτερη επιτυχ ία.
Τρίτον  θέλω ν α αν αφερθώ στους εργαζόμεν ους.

Χωρίς τη βοήθεια των  εργαζομέν ων  δεν  επρόκειτο

ν α γίν ει τίποτα όπως και
χ ωρίς τη βοήθειά τους
στο μέλλον . Και θέλω ν α
τους συγχ αρώ και ν α
τους ευχ αριστήσω γιατί
δίν ουν  τη δυν ατότητα
στην  ελλην ική πλοιοκ-
τησία, στους πλοιοκτήτες
ν α επισκευάζουμε επιτέ-
λους τα πλοία μας στην
Ελλάδα ν α αφήν ουμε τα
χ ρήματά μας εδώ και ν α
μην  αν αγκαζόμαστε ν α
πηγαίν ουμε στις γείτον ες
χ ώρες και ν α τα αφήν ο-
υμε εκεί πέρα. Και εύχ ο-
μαι καλή επτυχ ία στα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας. Θα
είμαστε πάν τα δίπλα
σας».

Ο πρόεδρος και διε-
υθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, Πάνος
Ξενοκώστας δήλωσε:

«Οι εργαζόμεν οι των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, ζήτ-
ησαν  την  αρωγή και συν δρομή μας για μια δοκιμα-
στική εν διάμεση περίοδο λειτουργίας προς οικον ομι-
κή στήριξη τους και άμεσες επιβαλλόμεν ες παρεμβά-
σεις σε κρίσιμες υποδομές απαξιωμέν ες για δεκα-
ετίες.

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ, με μεγάλη υπερηφάν εια αποφάσι-
σε ν α συμβάλει με κάθε μέσο, δυν ατότητα και δυν ά-
μεις στο υγιές , ειλικριν ές και κατοχ υρωμέν α συν ταγ-
ματικά δικαίωμα κάθε εργαζομέν ου ν α διεκδικεί αληθ-
ιν ή εργασία και καλυτέρευση της ζωής του και της
οικογέν ειας του μέσω αυτής» και προσέθεσε:

«Έν α μεγάλο ευχ αριστώ σε όλους τους πρωτοπόρ-
ους Έλλην ες εφοπλι-

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΒΒρράάββεευυσσηη  ΑΑθθλληηττώώνν
γγιιαα  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  σσεε  ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκάά

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ΠΠυυγγμμααχχίίααςς

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόε-
δρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, βράβευσαν
για τις επιδόσεις τους, τους αθλητές του Ασπρόπυργου. που

διέπρεψαν  σε πρόσφατα Πρωταθλήματα της Πυγμαχ ίας.
Συγκεκριμέν α, τίμησαν  τον  Βασίλειο Τόπαλο, για την  κατάκτηση

της πρώτης θέσης (-60kg) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχ ίας
Παίδων -Κορασίδων , που πραγματοποιήθηκε στο Montelsiv ano της
Ιταλίας από τις 25/9 έως τις 5/10 και τον  Πέτρο Τόπαλο (60kg), για την
κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Παν ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Πυγμαχ ίας Παμπαίδων -Παγκορασίδων , που έλαβε χ ώρα στο Erzerum
της Τουρκίας από τις 11/08 έως τις 21/08.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου υποδέχ θηκε στο
γραφείο του τα δύο αδέρφια και μεταξύ άλλων  αν έφερε:«Αξίζετε πολλά
συγχ αρητήρια, τόσο εσείς για τις διακρίσεις σας όσο και οι γον είς σας
για τους κόπους και τις θυσίες, που έκαν αν  για ν α σας στηρίξουν  σε
αυτή σας τη προσπάθεια. 

Η πυγμαχ ία είν αι έν α άθλημα, που και εγώ είχ α αγαπήσει και τιμή-
σει ως ν έος. Νοιώθω ιδιαίτερα περήφαν ος για την  ν ίκη σας στα Πρω-
ταθλήματα και που ακόμη μία φορά υψώθηκε η γαλαν όλευκη μας. Σας
εύχ ομαι ν α συν εχ ίσετε τον  αγών α σας με δυν αμικότητα και επιμον ή.
Ο Ασπρόπυργος είν αι περήφαν ος που είστε δημότες του».

Συνεχίζεται στη σελ. 16
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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 βάρ-
διες.

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

Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος
της ομάδας μας, μπορείτε ν α υπο-
βάλλετε 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 Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ

Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη

στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 180 τμ
σε άριστη κατάσταση

σε περιφραγμένο
χώρο

1 στρεμμάτων 
Τηλ: 6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευ-
σίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γρα-
φείο, ιατρείο, διαγνωστικό κέν-

τρο, 
υποδοχή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα λια-
νικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολ-
λεγίου, Proficiency, 

ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

4488

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop
ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με ένα ρεπό την εβδομάδα.. Γνώστης
υπολογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.Για
βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Πυροβολισμοί  με έναν τραυματία στο Πυροβολισμοί  με έναν τραυματία στο 
Μενίδι  – Αναζητούνται  οι  δράστεςΜενίδι  – Αναζητούνται  οι  δράστες

Εκδήλωση
ΣΥPIZA - ΠΣ στα

Άνω Λιόσια

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, την
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και
ώρα 6.30 το απόγευμα,
πραγματοποιεί  ανοιχτή
πολιτική εκδήλωση στην
άιθουσα ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων (Φυλής 165) με
κεντρικό θέμα:
Δικαιοσύνη Παντού:
Οι 6 Εθνικές Προτεραιότ-
ητες.

Δίκαιο Κράτος, Δίκαιη Κοι-
νωνία, Δίκαιη Οικονομία.

Ομιλητές στην εκδήλωση
θα είναι οι : 

Χαρά Καφαντάρη, Βου-
λεύτρια Β2’ Δυτικού Τομέα
Αθηνών

Τρύφων Αλεξιάδης, Βου-
λευτής Β’ Πειραιώς

Γιώργος Τσίπρας, Βου-
λευτής Β’ Δυτικής Αττικής 

Σε Διαβούλευση το
Σύστημα κατανομής
αρμοδιοτήτων

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο
Νόμου με τίτλο: “Πολυεπίπεδη διακ-
υβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον
δημόσιο τομέα”

Στο 1ο Μέρος μέχ ρι το άρθρο 18 περιγράφε-
ται το Εθν ικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακ-
υβέρν ησης όπως το περιέγραψε και ο Υπο-
υργός Εσωτερικών  κ. Μάκης Βορίδης στο
Συν έδριο της ΚΕΔΕ.

Ορίζον ται θεσμικά όργαν α, προσδιορίζον ται
επιχ ειρησιακά εργαλεία, μπαίν ουν  οι γεν ικές αρχ ές και προβλέπεται και μεθοδολογία καταν ομής και
αν ακαταν ομής ή μεταφοράς των  αρμοδιοτήτων

Στο 2ο μέρος μετά το άρθρο 18 αφορά στην  αν άπτυξη πλαισίου διαχ είρισης κιν δύν ων  ως δομικού
στοιχ είου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχ ου.

Την  διαβούλευση θα την  βρείτε εδώ: http://www.opengov .gr/y pes/?p=8552Δημόσια ηλεκτρον ική δια-
βούλευση επί του σχ εδίου ν όμου: «Πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση και διαχ είριση κιν δύν ων  στον  δημό-
σιο τομέα»

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  7.12.2022 και ώρα 10.50 π.μ..

Τροχαίο με εγκατάληψη στον 
Ασπρόπυργο – Αναζητούνται πληροφορίες
Αυτοκίνητο παραβίασε STOP στη Δοϊράνης,
χτύπησε αυτοκίνητο που διερχόταν επί της

Θρασυβούλου και εξαφανίστηκε

Τροχ αίο ατύχ ημα με
εγκατάλειψη έλαβε
χ ώρα στον  Ασπρόπ-
υργο και συγκεκριμέ-
ν α επι της οδού Θρα-
συβούλου

Το συμβάν  έγιν ε στις
18:27, το απόγευμα
της Παρασκευής 25
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ .
Αυτοκίν ητο παραβία-
σε STOP στη Δοϊράν -
ης χ τύπησε

αυτοκίν ητο που διερχ όταν  επί της Θρασυβούλου και εξαφαν ίστηκε.
Συγκεκριμέν α πρόκεται για το εικον ιζόμεν ο όχ ημα μάρκας Opel Astra με

πιν ακίδα S 040273, εν ω το συμβάν  έχ ει καταγραφεί απο τη τροχ αία Ελευσίν ας.
Όποιος έχ ει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί ν α επικοιν ων ήσει με την  εφημε-
ρίδα 

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθη-
κε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο
Μεν ίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου
στις 02:30, όταν  άγν ωστοι προσέγγι-
σαν  άν δρα που βρισκόταν  στην  οδό
Δημοκρίτου και άν οιξαν  πυρ εν αν τίον

του τραυματίζον τας τον . Το θύμα μετα-
φέρθηκε με ασθεν οφόρο στο ν οσοκο-
μείο ΚΑΤ, όπου ν οσηλεύεται εκτός κιν -
δύν ου.

Σε εξέλιξη βρίσκον ται οι έρευν ες της
ΕΛ.ΑΣ για τον  εν τοπισμό των  δρα-
στών .
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Για την 7η αγωνιστική της Γ/1 Ανδρών ο
Πανελευσινιακός επικράτησε του Θρία Ασπρ-
οπύργου 76-67 ενώ η ΝΕΜ 23 γνώρισε την
ήττα στα Μέγαρα από τον Πειραικό σύνδεσμο
60-82.Αναλυτικά.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣU23  –ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 76-67

Διαιτητές : Πέππας Δ., Μαυροειδής

Δεκάλεπτα : 24-14, 39-31, 64-48, 76-67

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23(Βούλγαρης):
Πούρης , Μπουρίτης , Δενδρινός 16(2), Κεφ-
αλάς 8(2), Μανωλάτος 21(3), Μυρίδης 2,
Πατρίκης 2, Μπουρντένης 5(1), Κατσανεβάκ-
ης 8, Ρόκας 10(2), Κωνσταντόπουλος , Γεωρ-
γιόπουλος

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Προσελέντης): Λιά-
κος , Νικολούσιος 21(4), Καπράνας , Σοϊλε-
μετζίδης , Τέντης ,. Χαϊμαλάς Τζαγκαράκης
21, Κωσνταντέλος 8, Γουργιωτόπουλος 11(3)
, Δρακωτός 6

...ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23)-
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 60-82

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 14
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) 13
3 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 11
4 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11
5 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 10
6 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 10
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 10  
8 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10
9 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ 10
10 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) 7  
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 7
12 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ 7
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 6

Γ2 ΟΜΙΛΟΣ -

Για το 2ο όμιλο της Γ κατηγορίας ο Γ.Σ
Μεγάρων και ο ΟΚΕ είχαν το ρεπό τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23) 13
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ 10
4 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 10
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ 9
6 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 8
7 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 8
8 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 7
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 6
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6
12 ΓΑΟΠ 4

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για την 8η αγωνιστική της Β΄κατηγορίας η
Ενωση Νέας Περάμου γνώσισε την ήττα στην
έδρα της από την Τερψιθέα Γλυφάδας 63-65.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 63-65

Διαιτητές :  Κιουλάφας, Ιωάννου

Δεκάλεπτα : 14 – 18,  29 - 25 ,  47 – 37,  63-
65

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπ-
ης, Μπόρας): Κοντόπουλος 29(3), Καραϊσκος
3(1), , Αντιπάτης 9(1),  Στεφάνου 5, Στα-
υράκης , Μπούρας 11 (1), Γαβαλάς 2 , Σάμ-
πλης , Καπέτσης 4, Κομματας, Θεοχαρίδης.

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Αποστολάκης,
Φωτιάδης) : Σκουμής 8, Μπακλαβάς 20(2),

Ζεμπίλας, Πετρόπουλος 7, Πουλακίδας 2,
Μένταυλος 3, Ζαγκλής 2, Παππάς, Σκούρτης
13(2), Κουτσιάυτης Α. 10(1), Δήμος, Κου-
τσιαύτης Σ.   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ        16
2 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  15
3ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ     15
4 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  14
5 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 13

6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ      13
7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ     12
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ            12
9 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ     12  

10 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ         11
11 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             10
12 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   9
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧ  8
14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 9Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/12/22)

21.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

22.00 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ

21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ

21.30 ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ

20.00 ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

21.45 2ο ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Μεγαρικός 4-0 τον Σκορπιό Φυλής

Καλύτερος κατά
διαστήματα ο
Μεγαρικός για την
5η αγωνιστική
ξεπέρασε το
εμπόδιο του Σκο-
ρπιού Φυλής με
4-0.

Τα τέρματα της ομάδας του Ζήση Ζήκου
σημείωσαν οι Καλέμι 41′ Γκίνης 53′, Κώνστας 60′
και Χύτας 68′.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί: Μαυρομάτης-
Τόσιος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόντος, Χύτας, Δρυμούσης, Συρ-
ιανός(75′ Κωνσταντινίδης), Ελέζι(51′ Πέππας),
Χάντης, Καλέμι, Μαρούλης, Κώνστας(75′ Φρυγα-
νάς), Γκίνης(75′ Δουμένης), Ελέζι(68′ Μανώλης).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παναγιωτίδης, Μπραχίμ(64′ Μπα-
λής), Αναστόπουλος, Πετράκης, Αντωνόπουλος,
Πατραμάνης, Κάσσος(75′ Αναγνώστης), Καψά-
λας(64′ Χριστοδούλου), Χωματιανός, Γρίμας(85′
Σβυρός), Τσικρικάς(75′ Κίτσας).

Αγγλικό σκόρ στη Ν.Πέραμο…
Η Νέα Πέραμος επέστρεψε στις νίκες για την 5η

αγωνιστική της Α΄κατηγορίας και επικράτησε με
το αγγλικό σκόρ 6-2 της Ζωφριάς.

Τα τέρματα των κιτρινόμαυρων σημείωσαν οι
Τοπτίδης 10′, Καραγιάννης 15′, Τσάκας 30′, Καρ-
αγιάννης 73′, Μπάρδης Τζελάι 88′.

Για λογαριασμό του ΑΟΖ σκόραραν οι Γεγές
51′(πέναλτι) και Παρτάλης 80′.Ενώ είχαν και δύο
δοκάρια με τους Νικολάου(3′) και Νιτσόγλου(54′).

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου.Βοηθοί: Θωμόπουλος-
Ζειμπέκης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Σερέτης, Μυρτάι, Χριστοδου-
λίδης, Ζουμπλιός, Λημνιάτης, Γεωργιάδης, Τσά-
κας(58′ Μπάρδης), Καμπόλης(82′ Αναστασίου),
Κοκόση(71′ Τζελάι), Τοπτίδης, Καραγιάννης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς, Σιδηρόπουλος(35 Κουτσο-
υμπας) Νιτσογλου, Νικά(80 Κατρης) , Μουστακας,
Ρεφενδαριος Μαρμουτας(45 Παρταλης) Μπούρ-
ας(80 Μουστακας Ι.) Νικολάου, Γεγές, Πλατανιάς
Γ..

Σίφουνας ο ΑΟ
Μίμας Μικρασιατική
πέρασε από τα Aνω

Λιόσια

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
για την πέμπτη αγωνιστική
της Α΄κατηγορίας
συνεχίζοντας τις καλές της
εμφανίσεις πέρασε σαν σίφ-
ουνας από τα Ανω Λιόσια και
επικράτησε με 3-1 του
Ακράτητου κάνοντας το
5Χ5.

Τα τέρματα της ομάδας
του Νίκου Πατσίρη σημείω-
σαν οι Μπαγδάτογλου 31′
Έβερετ 78′ Στρατάκη 85′.

Για λογαριασμό των γηπε-
δούχων σκόραρε ο Κου-
κούλης 71′.

Διαιτητής ο Γιώργος
Χ ρ ό ν η ς . Β ο η θ ο ί :
Παύλος,Φαρμάκης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ: Τσεπερης, Λαζα-
ρίδης, Λαγιας (46′ Γελαγωτ-
ης), Νικας Αν., Ζγουρη, Κου-
κουλης, Νικας Πρ.(55′
Σοπιδης), Σουρτζης(85′ Ρετ-
ζεπι), Νταγιαντας, Τουλου-
βασιλης, Πουρσανιδης(65′
Φραντζεσκακης)

ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος,
Χριστόπουλος(83′ Παπα-
νικόλας), Κήττας, Έβερ-
ετ(84′ λ.τρ. Γαλανός),
Μήτσος Α., Μήτσος Δ.,
Ζουμπουρλής(73′ Στρατάκ-
ης), Μαζιώτης, Μάκρας,
Τούσης, Μπαγδάτογλου.

Ο Εθνικός Πανοράματος με
ανατροπή 3-2 στην Ελευσίνα

Ο Εθνικός Πανοράματος για την 5η αγωνιστική αν και
βρέθηκε πίσω στο σκόρ στην συνέχεια έκανε ολική ανα-
τροπή και επικράτησε στο Γιώργος Ρουμελιώτης του
Ηρακλή Ελευσίνας 3-2.

Τα τέρματα για την ομάδα του Χρήστου Ράλλη
σημείωσαν οι Γεωργιάδης(21′, 43′) και  Μιχα-
ηλίδης(25′).

Για λογαριασμό του Ηρακλή σκόραραν οι Ρούσσος(8′)
και Αυγέρης(90′).

Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι.Βοηθοί Πλάκας-Δεμερτζής.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσαπάρας, Παροτσίδης(56′ Μαγγανάς),
Μαρινόπουλος, Πεχλιβανίδης(77′ Παπαθανασίου),
Πουρής, Γκόρος, Μελέγκος(52′ Τσακουρίδης), Ρούσσος,
Αυγέρης, Ζίου, Ράλλης(77′ Κοντοχρήστος).

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μολνταβάν, Παναϊλίδης, Κουραβέλας,
Μιχαηλίδης, Ζεϊτινίδης, Ανδριώτης, Σιδηρόπουλος(61′
Παπαδιώτης), Τζανέτος, Γεωργιάδης, Κατσίκης(85′
Μανασίδης Ν.), Μανασίδης Α.(73′ Βασίλης).

Γ1 ΕΣΚΑΝΑ: Νίκη για Πανελευσινιακό U23. Ήττα για ΝΕΜ U23
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Οδοστρωτήρας ο Μανδραϊκός 5Χ5

Ο Μανδραϊκός του Γιώργου Σωτήρχου συνεχίζοντας τον φρενήρη
καλπασμό του συνέτριψε στο Φράγκειο τον Ευκλείδη Μεγάρων με 5-0.

Τα τέρματα των κυανολεύκων σημείωσαν οι Μπακατσέλος, Ταμπο-
υράκης, Λόλι, Βούκα, και αυτογκόλ.

Η ομάδα του Ευκλείδη είχε δύο δοκάρια με τον Στέφα.

Διαιτήτευσε ο Οικονόμου.Βοηθοί:Κορδολαίμης-Καμάι.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ: Κοπαλάς, Πρίφτι, Πετσίτης(70′ Κατσίλης), Μπακα-
τσέλος, Σκαμαντζούρας(75′ Καριώτης), Γεωργιάδης, Λόλι, Βόγκας(62′
Δουδέσης), Ταμπουράκης(46′ Τζαφεράκος), Βλαχόπουλος, Παπανικο-
λάου(Βούκα).

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Μπεναρδής, Λιόσης(73′ Ασπιώτης), Σταυράκ-
ης, Τσουκαλάς, Κόλα, Ρόκου, Γιουρούκος, Στέφας(73′ Ισιδωρίδης),
Γιάχο(66′ Γολίτσας), Χατζής, Δρομούσης.

Αγωνία για 14χρονη που 
εξαφανίστηκε από το Ζεφύρι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση
14χρονης από το Ζεφύρι Αττικής.
Τα ίχνη της Μιράντα Σ. χάθηκαν το απόγευμα της

18ης Νοεμβρίου 2022. Το «Χαμόγελο του Παι-
διού» σήμερα, 26 Νοεμβρίου, προχώρησε στη
δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατό-
πιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν
λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μιράντα Σ., έχει ύψος 1.60 μ., είναι 50 κιλά,
έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκου-
λαρίκι στη μύτη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι
πλεχτή ζακέτα, τιγρέ φούστα μέχρι το γόνατο και
τιγρέ μπλούζα.

Η συνολική
ποινή κάθειρξης-
φυλάκισης που
του επιβλήθηκε
είναι 51 έτη και
επτά 7 μήνες.

Εννέα χρόνια
αναζητούσαν οι
Αρχές τον
56χρονο που
συνελήφθη στη
Νέα Πέραμο και ο
οποίος είχε κατα-
δικαστεί σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για απά-
τες κατ’ εξακολούθηση.
Ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του
Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής. 
Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστι-
κές αποφάσεις, συνολικής ποινής κάθειρξης δέκα
ετών και 16 μηνών και ποινή φυλάκισης 17 ετών
και ενός μηνός, για τα αδικήματα της απάτης κατά
συναυτουργία, της πλαστογραφίας μετά χρήσεως

κατ’  επάγγελμα,
της αποδοχής και
διάθεσης προϊόν-
των εγκλήματος,
της απόπειρας
εκβίασης και της
σ υ κ ο φ α ν τ ι κ ή ς
δυσφήμισης.
Επιπλέον, εκκρε-
μούν σε βάρος
του διωκτικά
έγγραφα της
Ε ι σ α γ γ ε λ ί α ς
Πλημμελειοδικών

Αθηνών με επιπλέον ποινή φυλάκισης 24 ετών
και έξι μηνών για τα προαναφερόμενα αδικήματα.
Ειδικότερα, ο 56χρονος, κατάρτιζε πλαστές επι-
ταγές και τις χρησιμοποιούσε στις εμπορικές του
συναλλαγές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε και
επιταγές που είχαν κλαπεί, εξαπατώντας ιδιώτες
και επιχειρήσεις, αποκομίζοντας ιδιαίτερα μεγάλο
περιουσιακό όφελος. 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.

Χειροπέδες σε απατεώνα με πλαστές επιταγές στη
Νέα Πέραμο – Τον έψαχναν 9 χρόνια
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Γ. Κώτσηρας: «Στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι η βία δεν είναι
ανεκτή, τα θύματα προστατεύονται και οι δράστες τιμωρούνται»

Ομιλία του Υφυπουργού Δικαι-
οσύν ης και Βουλευτή Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ. στην  εκδήλωση
με θέμα: «Πολιτικές για την  Εξά-
λειψη της Βίας κατά των
Γυν αικών »

«Δεν μπορούμε παρά να ενεργή-
σουμε όλοι μαζί, συλλογικά, απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, κατά την ομιλία του
στην εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών», που φιλοξενήθηκε
απόψε στο Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύμα-
τος Μείζονος Ελληνισμού.

Παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελ-
λαροπούλου και του Πρωθυπουρ-
γού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε
ότι η σημερινή Κυβέρνηση με την
εφαρμογή σύνθετων και οριζόντιων
πολιτικών δείχνει τον δρόμο για την
ολιστική αντιμετώπιση των φαινομέ-
νων βίας.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας έκανε
ειδική μνεία στις αλλαγές που
έχουν επέλθει στον Ποινικό Κώδι-
κα και στον Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας, έχοντας ως κεντρικό άξονα
την προστασία των θυμάτων απέναν-
τι σε όλες τις μορφές βίας.

Ειδικότερα:
• Αυστηροποιήθηκαν διατάξεις

που έχουν να κάνουν με τη σωματι-
κή βλάβη κατά των γυναικών.

• Επανήλθε στον Ποινικό Κώδικα
το αδίκημα της μαστροπείας
ενηλίκων, το οποίο είχε καταργηθεί
στις διατάξεις του 2019.

• Αυστηροποιήθηκε η διάταξη για
την εμπορία ανθρώπων.

• Προβλέφθηκε για πρώτη φορά
ότι στην εξέταση ενήλικων θυμάτων
σεξουαλικής κακοποίησης, θα
υπάρχει  υποχρεωτική παρουσία
ψυχολόγου. Ένα πάγιο αίτημα των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών
σε σχέση με τα δικαιώματα των
γυναικών.

• Προβλέφθηκε ως αποκλειστική
ποινή η ισόβια κάθειρξη για τα αδι-
κήματα της ανθρωποκτονίας, του
βιασμού ανηλίκου, του ομαδικού
βιασμού και του θανατηφόρου βια-
σμού.

• Τυποποιήθηκε για πρώτη φορά
το αδίκημα της εκδικητικής πορνο-
γραφίας, ένα σύνθετο αδίκημα το
οποίο δυστυχώς εξελίσσεται ραγ-
δαίως λόγω και της τεχνολογίας,
κάτι που έχει διογκώσει τέτοιου
είδους φαινόμενα. «Πλέον, έχουμε
τυποποιήσει και προβλέψει αυτοτε-
λή ποινική πρόβλεψη για ένα τέτοιο
σοβαρό και  σύνθετο αδίκημα»,
υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

• Προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη
δίωξη για το αδίκημα της προσβο-
λής γενετήσιας αξιοπρέπειας στον
εργασιακό χώρο, προκειμένου -
όπως είπε ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης- να δίνεται ο χώρος και ο
χρόνος στις γυναίκες-θύματα για να
απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές
και εν τέλει να φθάνουν οι δράστες
αυτών των ειδεχθών αδικημάτων
ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε και
στην επιμόρφωση των δικαστικών
λειτουργών, σε συνεργασία με την
Εθνική Σχολή Δικαστών, μέσω των
ειδικών διεπιστημονικών σεμινα-
ρίων που έχουν θεσπιστεί. «Μία
από τις βασικές αλλαγές που κάνα-

με σε σχέση με την Εθνική Σχολή
Δικαστών ήταν και η πρόβλεψη
ειδικών υποχρεωτικών επιμορφω-
τικών σεμιναρίων για τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων, την προ-
στασία της ανηλικότητας, τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας και γενικό-
τερα την προστασία των θυμάτων
από κάθε μορφή βίας», σημείωσε ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ.
Κώτσηρας επισήμανε χαρακτηριστι-
κά:

«Για εμάς, κορωνίδα των πολι-
τικών μας είναι η προστασία του
θύματος και η στήριξή του, αλλά ταυ-
τοχρόνως και η αυστηρή τιμωρία
των δραστών τέτοιων ειδεχθών ενε-
ργειών.

Με τις πρωτοβουλίες που λαμβά-
νει  το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
όπως είναι  το Ειδικό Ποινικό
Μητρώο που θεσπίσαμε για τους
δράστες και την προστασία των ανή-
λικων θυμάτων, θέλουμε ως
Κυβέρνηση και  ως Πολιτεία να
στείλουμε ένα σαφές μήνυμα πως η
βία δεν είναι ανεκτή, τα θύματα προ-
στατεύονται και οι δράστες τιμωρ-
ούνται.

Σε αυτή την προσπάθεια θα
συνεχίσουμε συλλογικά και οριζόν-
τια, όλοι  μαζί , προκειμένου να
επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλε-
σμα».

ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ

Συνάντηση 
Γ. Μαυροειδή &

Πολιτιστικών Φορέων
για τον

προγραμματισμό των
εκδηλώσεων του 2023 

στον Δ. Φυλής

Σ
υν άν τηση, με θέμα τον  προγρ-
αμματισμό των  εκδηλώσεων
του 2023, είχ ε με τους εκπρ-

οσώπους των  Πολιτιστικών  Φορέων
του Δήμου ο Πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού Οργαν ισμού (ΝΠΔΔ
ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργος Μαυροειδής.

Η συν άν τηση, που πραγματοποι-
ήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, τη Δευτέρα
21 Νοεμβρίου 2022, κατέληξε στο
συμπέρασμα ν α προτείν ει ο κάθε
φορέας τις εκδηλώσεις που προτίθεται
ν α διοργαν ώσει, τον  επόμεν ο χ ρόν ο,
ώστε ν α δημιουργηθεί έν ας συν ολικός
ετήσιος προγραμματισμός για τα πολι-
τιστικά δρώμεν α του τόπου. 

Με τον  τρόπο αυτό ο Πολιτιστικός
Οργαν ισμός θα εκτιμήσει ποιες
εκδηλώσεις μπορεί ν α αν αλάβει ως
χ ορηγός, ώστε ν α συμπεριλάβει το

αν τίστοιχ ο κόστος στον  οικον ομικό
προϋπολογισμό του 2023.

“Ήταν  μια ευκαιρία ν α οργαν ώσουμε
τα πολιτιστικά, ώστε και ν α μην
συμπίπτουν  οι εκδηλώσεις του Δήμου
και των  Πολιτιστικών  Φορέων  και ν α
γν ωρίζει ο κόσμος πότε θα πραγματο-
ποιηθούν . Είχ αμε ξεκιν ήσει την  προ-
σπάθεια αυτή πριν  από περίπου δύο
χ ρόν ια, αλλά σκον τάψαμε στην  παν -
δημία. 

Τώρα ελπίζω ν α κάν ουμε τον  προ-
γραμματισμό μας και ν α τον  γν ωστο-
ποιήσουμε στους συν δημότες μας,
μέσω του διαδικτύου ή αν  κριθεί αν αγ-
καίο και με έν α φυλλάδιο, δήλωσε ο
Γιώργος Μαυροειδής. 

Το «πράσινο φως»
για τη στέγαση του
ΚΑΠΗ σε κατάλληλο
χώρο στη Δημοτική
Ενότητα Θρακομα-
κεδόνων δόθηκε, την
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου,
με την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητι-
κού παραχώρησης του
χώρου μεταξύ του
Δημάρχου Αχαρνών
Σπύρου Βρεττού, του
προέδρου του Οικοδο-
μικού Συνεταιρισμού
Λάμπη Καλογεράκη
και της Γεν. Γραμμα-
τέας Βιβής Μινωτάκη.

Η εξέλιξη, αυτή,
αποτελεί αποτέλεσμα
πολύμηνων διεργα-
σιών με την πολύτιμη
και ουσιαστικά συμμε-
τοχή του Αντιδ-
ημάρχου Θρακομα-
κεδόνων Δημήτρη
Κωφού, που κατέλ-
ηξαν στην έγκριση-με
απόλυτη πλειοψηφία
από το Δ.Σ του Συνε-
ταιρισμού- της παρ-

αχώρησης για ΚΑΠΗ
του ιδιόκτητου ισογείου
κτηρίου του “Συνεταιρι-
σμού” επί της οδού
Αριστοτέλους 51.

Μετά την υπογραφή
του συμφωνητικού ο
Δήμαρχος Σπύρος
Βρεττός προέβη στην
εξής δήλωση: “Η στέ-
γαση του ΚΑΠΗ στους
Θρακομακεδόνες  που
αποτελεί πάγιο αίτημα
των πολιτών της περ-
ιοχής και η δέσμευσή
μας προχωρά. Μετά
την παραχώρηση του
κτηρίου από το Διοικ-
ητικό συμβούλιο του
¨Συνεταιρισμού”, που

ευχαριστούμε, με μεθ-
οδικότητα και προγρ-
αμματισμό θα
προχωρήσουμε με
γοργούς ρυθμούς
στην διαμόρφωση του
χώρου με τις απαρ-
αίτητες για την εύρυθμη
λειτουργία εργασίες για
την ολοκλήρωση ενός
πολύ σημαντικού
έργου,  για τους
συμπολίτες μας της
Τρίτης Ηλικίας και
γενικότερα για τον
Δήμο μας.”

Βρέθηκε χώρος για τη στέγαση του ΚΑΠΗ
Θρακομακεδόνων. Έπεσαν οι υπογραφές
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ΑΑππααννθθρρωωππιιάά  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα::
ΠΠέέττααξξαανν  σσεε  ρρέέμμαα

σσαακκοούύλλαα  μμεε  55  κκοουυττάάββιιαα  

Η
τυχαία στάση ενός διανομέα καθώς μετέφερε
πράγματα σε μια αποθήκη στην περιοχή της
Μαγούλας Αττικής, αποδείχτηκε σωτήρια για

τη ζωή πέντε κουταβιών που κάποιος είχε
τοποθετήσει σε μια σακούλα και είχε πετάξει σε
ρέμα της περιοχής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον ίδιο τον
διανομέα, ο οποίος ανήρτησε σχετικό βίντεο στην
προσωπική του σελίδα στο facebook.

Όπως περιγράφει στο βίντεο, ο ίδιος σταμάτησε
στο ρέμα για να κάνει την ανάγκη του όταν άκουσε το
κλάμα των πέντε κουταβιών. 

Αμέσως κατευθύνθηκε προς την πηγή του ήχου,
όπου βρήκε μια δεμένη σακούλα που περιείχε
πέντε ζωντανά κουτάβια, ενώ είχε πάρει  στο
εσωτερικό της και πολύ νερό από το ρέμα, με
αποτέλεσμα τα ζώα να κινδυνεύουν να πνιγούν.

Στα «τάρταρα» ο
υδράργυρος από το
βράδυ – Τα πρώτα

χιόνια και στην Αττική
Το εντυπωσιακό είναι πως

για πρώτη φορά τα χιόνια θα
κάνουν την εμφάνισή τους και
στην Αττική κυρίως στους
ορεινούς όγκους του λεκανο-
πεδίου, γεγονός που θα ρίξει
τον υδράργυρο στα Τάρταρα.

Τη Δευτέρα ο καιρός αν αμέν ε-
ται με ν εφώσεις και τοπικές
βροχ ές, που θα σημειωθούν  σε
όλη σχ εδόν  τη χ ώρα, με εξαίρεση
τα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόν ιο.
Καταιγίδες θα σημειωθούν  κυρίως
στο Αιγαίο και στην  Κρήτη, εν ώ
χ ιον οπτώσεις αν αμέν ον ται κατά
κύριο λόγο στα κεν τρικά και βόρ-
εια ορειν ά ηπειρωτικά. Η ορατότ-
ητα στα ηπειρωτικά θα είν αι περ-
ιορισμέν η έως το πρωί.

Το εν τυπωσιακό είν αι πως για
πρώτη φορά τα χ ιόν ια θα κάν ουν
την  εμφάν ισή τους και στην  Αττι-
κή κυρίως στους ορειν ούς όγκους
του λεκαν οπεδίου, γεγον ός που
θα ρίξει τον  υδράργυρο στα Τάρ-
ταρα.

Η θερμοκρασία – σχ ετικά χ αμ-
ηλή για την  εποχ ή – θα κυμαν θ-
εί, σύμφων α με το meteo του
Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθη-
ν ών , στη Δυτική Μακεδον ία από
-3 έως 6 βαθμούς Κελσίου, στην
υπόλοιπη Μακεδον ία και στη 

Θράκη από 1 έως 12, στην
Θεσσαλία από 3 έως 11, στην
Ήπειρο από 1 έως 15, στην  Αν α-
τολική Στερεά από 6 έως 13, στη
Δυτική Στερεά από 5 έως 14,
στην  Πελοπόν ν ησο από 5 έως
16, στα ν ησιά του Ιον ίου από 8
έως 15, στα ν ησιά του Βορείου
και Αν ατολικού Αιγαίου από 8 έως
13, στις Κυκλάδες από 9 έως 17,
στα Δωδεκάν ησα από 12 έως 18
και στην  Κρήτη από 10 έως 18
βαθμούς Κελσίου.

Οι άν εμοι στο Αιγαίο θα
πν έουν  από βορειοδυτικές διε-
υθύν σεις 4 έως 6 Μποφόρ. Στο
Ιόν ιο οι άν εμοι θα πν έουν  από
αν ατολικές διευθύν σεις 2 έως 4
Μποφόρ.

Στην  Αττική ο καιρός αν αμέν ε

ται με ν εφώσεις και τοπικές
βροχ ές. Χιόν ι ή χ ιον όν ερο αν α-
μέν εται στα ορειν ά του ν ομού. Οι
άν εμοι θα πν έουν  από βόρειες
διευθύν σεις 2 έως 4 Μποφόρ. Η
θερμοκρασία στο κέν τρο των
Αθην ών  θα κυμαν θεί από 10 έως
13 βαθμούς Κελσίου.

Στον  ν ομό Θεσσαλον ίκης αν α-
μέν ον ται ν εφώσεις με πιθαν ότ-
ητα πρόσκαιρων  τοπικών  βροχ ο-
πτώσεων . Στα ορειν ά του ν ομού
υπάρχ ει πιθαν ότητα πρόσκαιρ-
ων  χ ιον οπτώσεων . Οι άν εμοι θα
πν έουν  από μεταβαλλόμεν ες διε-
υθύν σεις έως 2 Μποφόρ. Η
ορατότητα έως το πρωί θα είν αι
τοπικά περιορισμέν η. Η θερμο-
κρασία στο κέν τρο της Θεσσα-
λον ίκης θα κυμαν θεί από 6 έως
12 βαθμούς Κελσίου.

Τ
ην ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας καταβολής των κύρ-
ιων και επικουρικών συντά-

ξεων Δεκεμβρίου, την προκαταβολή
σύνταξης για τον ίδιο μήνα και την
πληρωμή των επιδομάτων του
ΟΠΕΚΑ για το Νοέμβριο στις 30 του
μήνα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο
προγραμματισμός των καταβολών
για την εβδομάδα  28 Νοεμβρίου-2
Δεκεμβρίου, που ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά υπολογίζεται  ότι  θα
καταβληθούν σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε
πάνω από 4,6 εκατομμύρια  δικαι-
ούχους.

Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την

περίοδο 28 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμ-
βρίου οι  εξής καταβολές, στο
πλαίσιο των τακτικών πληρωμών
του Φορέα:

·  Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου  θα
καταβληθούν 769,6 εκατ. ευρώ σε
1.516.339 συνταξιούχους του
Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των
τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων
το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

· Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου θα
καταβληθούν 772,5 εκατ. ευρώ σε
1.519.822 συνταξιούχους του

Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ των
οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2,
4, 6 και 8.

·  Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
θα καταβληθούν 6,5 εκατ. ευρώ
σε 17.200 δικαιούχους για
προκαταβολές συντάξεων
μηνός Δεκεμβρίου, στη βάση
του ν. 4778/2021.

·  Την επόμενη εβδομάδα θα
καταβληθούν επίσης  11,7 εκατ.
ευρώ σε 550 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων
για εφάπαξ.

· Θα καταβληθούν τέλος 340.000
ευρώ σε 480 δικαιούχους για πληρ-
ωμές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής
καταβολές:

·  14 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

· 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαι-
ούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης

·  1,7 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες

για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

·  3 εκατ. ευρώ για 500 δικαιούχο-
υς για Προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε
φορείς)

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη
30 Νοεμβρίου  θα πραγματοποιηθ-
ούν οι εξής καταβολές:

·  161,4 εκατ. ευρώ σε 786.903
δικαιούχους για οικογενειακά επιδό-
ματα παιδιών

·   73,6 εκατ. ευρώ σε 175.550
δικαιούχους για αναπηρικά επιδό-
ματα (αναπηρικά και διατροφής)

·  48,1 εκατ. ευρώ σε
226.092 δικαιούχους για
Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα

· 33,3 εκατ. ευρώ σε
276.445 δικαιούχους για
επίδομα στέγασης

· 11,7 εκατ. ευρώ σε
35.142 δικαιούχους για
επιδόματα ανασφάλι-
στων υπερηλίκων

·  12 εκατ. ευρώ σε
11.924 δικαιούχους για
επίδομα γέννησης

·   329.139 ευρώ σε
4.089 δικαιούχους ως συνεισφορά
του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία
κύριας κατοικίας)

·   259.850 ευρώ σε 810 δικαι-
ούχους για επίδομα στεγαστικής
συνδρομής

·     213.100 ευρώ σε 6.090 δικαι-
ούχους για επίδομα ομογενών

·   214.333 ευρώ σε 270 δικαι-
ούχους για έξοδα κηδείας ανασφ-
αλίστων

·         124.831 ευρώ σε 735 δικαι-
ούχους ως συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμ-
ματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ  28 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου

Θα καταβληθούν σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,6 εκατομμύρια δικαιούχους
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ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με
αριθμ.26ης / 2022συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 205
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ. 305/2022 απόφ ασης
της Οικον ομικής Επιτροπής με
θέμα: «Αν απροσαρμογή Τελών
Kαθαριότητας και Ηλεκτροφ ωτι-
σμού Οικον ομικού έτους  2023».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθουσα
του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ) την
15η Νοεμβρίου  έτους 2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00
μ.μ.,δια ζώσης & με τηλεδιάσ-

κεψη, συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθ.
51286/11.11.2022, έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την διαδικασία των διατά-
ξεων της παρ. δ του άρθρου 78
του Ν.4954/2022 και των άρθρων
67,  του Ν. 3852/2010, η οποία
αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις
του άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 29 μέλη του Συμβου-
λίου. Στο συγκεκριμένο θέμα,
συνολικά  συμμετείχαν 29από τα
33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
Έναρξη, της μέσω τηλεδιάσκεψης
της συνεδρίασης, σύμφωνα με
την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε-
ρικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντικα-
τέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ Ι Α Δ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539).Εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφωνα 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.4555/2018 με τίτλο: «Λήψη
απόφασης επί της υπ’ αριθμ.
305/2022 απόφασης  της Οικονο-
μικής Επιτροπής με θέμα: «Ανα-
προσαρμογή Τελών
Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού Οικονομικού έτους  2023»,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’
αριθμ.305/2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής,  με
ΑΔΑ: 9ΚΥΦΩΨΝ-ΓΞ7,  σύμφωνα
με την οποία, εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία μηδενική αναπροσα-
ρμογή Τελών Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού, για το Οικ.
Έτος 2023, και έχει ως εξής :

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.
42ης/2022 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ.: 305
ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της
293/2022 απόφασης της οικονο-
μικής επιτροπής που αφορά την
αναπροσαρμογή τελών καθαρι-
ότητας και ηλεκτροφωτισμού
έτους 2023,σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρτ. 41048/16-09-22 εισήγ-
ηση του Δ/ντη της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
Στον  Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα την 20η
Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη
και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε, σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, η
Οικονομική  Επιτροπή  του
Δήμου   Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ. 41131/16-09-
2022 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  και παρέστησαν, οι
παρακάτω:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακ-
τικό Μέλος)
5.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
6.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
8.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)
9.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσ-
κλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω:
Ουδείς

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανα-
φερόμενος στο 8ο θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν
των μελών την υπ’ αριθ. πρτ.
41048/16-09-22 εισήγηση του
Δ/ντη της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας, που έχει ως εξής: 
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Αφ ού τελείωσε η εισήγηση, ακο-
λούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτή αποτυπών εται στο
πρακτικό με αριθ. 42.

Τον  λόγο έλαβε o επικεφ αλής της
Δημοτικής παράταξης
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑZOYME»
κ. Ηλίας Ιωάν ν ης ψηφ ίζει αρν -
ητικά και όπως αν έφ ερε, την
πρόταση του θα την  υποβάλει
στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο επικεφ αλής της Δημοτικής
παράταξης «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ», κ. Μυλων άς Αλέξαν -
δρος  ψηφ ίζει αρν ητικά και
όπως αν έφ ερε, την  πρόταση
του θα την  υποβάλει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Ο επικεφ αλής της Δημοτικής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ. Τσοκάν ης Αλέξαν δρος
ψηφ ίζει αρν ητικά και όπως
αν έφ ερε, την  πρόταση του θα
την  υποβάλει στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Η Οικον ομική Επιτροπή
λαμβάν ον τας υπόψη:
1. Την  τοποθέτηση του Προέδρ-
ου κ. Αν τών ιου Καραμπούλα,
2. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 41048/16-
09-22 εισήγηση του Δ/ν τη της
Οικον ομικής Υπηρεσίας
3. Την  υπ’ αριθ. 293/2022 απόφ -
αση οικον ομικής επιτροπής
4. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει: Την  Ορθή επαν άληψη
της 293/2022 απόφ ασης της
οικον ομικής επιτροπής που
αφ ορά την  αν απροσαρμογή
τελών  καθαριότητας και ηλεκτρο-
φ ωτισμού έτους 2023, σύμφ ω-
ν α με την  υπ  ̀αριθ. 41048/16-09-
22 εισήγηση του Δ/ν τη της Οικο-
ν ομικής Υπηρεσίας.
Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν
έξι (6) μέλη, και ειδικότερα οι κ.κ:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακ-
τικό Μέλος)
2.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
5.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
3.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
6.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)

ΚΑΙ ΚΑΤΑ τρία (3) μέλη :
Ο επικεφ αλής της Δημοτικής
παράταξης «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΛΛΑZOYME» κ. Ηλίας Ιωάν -
ν ης δεν  ψηφ ίζει το Θέμα και την
πρόταση του θα την  υποβάλει
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο επικεφ αλής της Δημοτικής
παράταξης «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ», κ. Μυλων άς Αλέξαν -
δρος  δεν  ψηφ ίζει το Θέμα και
την  πρόταση του θα την  υποβά-

λει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο επικεφ αλής της Δημοτικής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
κ. Τσοκάν ης Αλέξαν δρος δεν
ψηφ ίζει το Θέμα και την  πρότα-
ση του θα την  υποβάλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αν ωτέρω απόφ αση θα διαβι-
βαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ » 

Σύμφ ων α με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφ ορά τον  ορι-
σμό Φόρων , Τελών , Δικαιωμά-
των   και Εισφ ορών ,  η συζήτ-
ηση  επί των  θεμάτων  ,πραγμα-
τοποιείται με βάση το σχέδιο της
Οικον ομικής Επιτροπής, και
τυχόν  εν αλλακτικών  προτά-
σεων , οι οποίες συν τάσσον ται
και κατατίθεν ται, σύμφ ων α με
την  αν ωτέρω κείμεν η Νομοθ-
εσία.
Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετή-

σεις είν αι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει ν α στοιχειοθετηθούν  με
ολοκληρωμέν η πρόταση, δηλα-
δή, ν α συν τάσσον ται από τις
Παρατάξεις, ν α κατατίθεν ται και
ν α λαμβάν ουν  την  γν ωμοδότ-
ηση της Οικον ομικής  Υπηρ-
εσίας, για ν α τίθεν ται σε ψηφ ο-
φ 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 ο-
φ ορία οποιαδήποτε πρόταση, η
οποία δεν  είν αι σύν ν ομη, με
βάση τους καν ον ισμούς,  αρκεί
ν α πάρει την  έγκριση του Σώμα-
τος.

Κατόπιν  της εισηγήσεως του
Προέδρου, τον  λόγο έλαβε  ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος
Νίκος Ι. Μελετίου, ο οποίος πρό-
τειν ε στο Σώμα  την  μείωση των
Τελών  Kαθαριότητας και Ηλεκτρ-
οφ ωτισμού Οικον ομικού έτους
2023, ως κάτωθι :  

Προϋπολογιστικά Στοιχεία έτους
2023
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω
πίνακα η προβλεπόμενη Λογιστική
κατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότ-
ητος και Φωτισμού παρουσιάζει
έλλειμμα -1.878.165,08€ για το έτος 2023,
το οποίου υπολογίζεται να καλυφθεί
από: α)  τις νέες οικίες την μετεγκατά-
σταση επιχειρήσεων και την διόρθωση
των τ.μ. σύμφωνα με τον Ν. 4647/2019,
β) τα τέλη, τα οποία, αφορούν παρε-
λθόντα έτη, και θα βεβαιωθούν και θα
εισπραχθούν για πρώτη φορά στο
έτος 2023 (κωδ. Προϋπ. 2111 ποσού
414.590,21 €), γ) την εισπραξιμότητα της
ομάδας 32 (κωδ. Προϋπ. 3211 ποσού
429.038,56 €) δηλαδή από τέλη που
έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα
έτη και δ) από ταμειακό υπόλοιπο
προερχόμενο από εισπραχθέντα

δημοτικά τέλη (κωδ. Προϋπ. 5113.000
ποσού   1.034.536,31€). Τα προαναφερ-
όμενα ποσά, ήτοι, κωδ. Προϋπ. 2111
414.590,21 €, κωδ. Προϋπ. 3211
429.038,56 € και κωδ. Προϋπ. 5113.000
ποσού 1.034.536,31 € θα εγγραφούν
στον Προϋπολογισμό έτους 2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το
πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατω-
τέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό  205.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις
και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι
καταγεγραμμένες, στα απομαγνητοφ-
ωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμι-
στοκλή Γ. Τσόκα, 
Την τοποθέτηση και πρόταση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κου Νικο-
λάου Ι. Μελετίου,
Την υπ΄αριθμ. 305/2022(ΑΔΑ:
9ΚΥΦΩΨΝ-ΓΞ7) Απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής, 
Την από 15.11.2022 πρόταση, του επι-
κεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου
Τσοκάνη Αλέξανδρου,
Το άρθρο 11, του Ν. 4623/2019, που
αφορά τον ορισμό Φόρων, Τελών,
Δικαιωμάτων  και Εισφορών,
πέρασε σε πρώτη ψηφοφορία, αναφ-
ορικά των δύο (2) προτάσεων που
τέθηκαν, στην οποία, ΥΠΕΡ της λήψης
απόφασης, επί της υπ’ αριθμ.
305/2022 απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Αναπροσαρμο-
γή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφ-
ωτισμού Οικονομικού έτους  2023»
τάχθηκαν δέκα τέσσερα  (14) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

5.ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν  δώδεκα (12) μέλη
του συμβουλίου, και ονομαστικά 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.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
9.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
10.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Την πρόταση  του επικεφαλής του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη Αλέ-
ξανδρου ψηφίζουν τρία (3) μέλη και
ονομαστικά οι κ.κ.
1 ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2 ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την Αναπροσαρμογή Τελών
Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Οικονομικού έτους  2023, ως διαμορ-
φώθηκε με την πρόταση του
Δημάρχου κου Νικολάου Ι. Μελετίου,
η οποία εχει ως εξής:

Προϋπολογιστικά Στοιχεία έτους 2023
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στές που μας εμπιστεύον ται από την  επαν έν αρξη
του Νεώριου μέχ ρι σήμερα. Θα ήθελα ν α ευχ αριστή-
σω θερμά τον  Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον
ΥΠΑΝ κ. Γεωργιάδη, τον  αν απληρωτή ΥΠΑΝ κ.
Παπαθαν άση και ν α πω έν α τεράστιο ευχαριστώ
στον  πολύ μεγάλο Έλλην α εφοπλιστή και όμορφο
άν θρωπο, τον  κύριο Πέτρο Παππά, που έκαν ε την
αρχ ή σήμερα στα ν αυπηγεία Ελευσίν ας, πρώτος
αν άμεσα σε πρώτους στον  κύκλο των  Ελλήν ων
εφοπλιστών  μας. Τα δάκρυα των  εργαζομέν ων  στην
έλευση του πρώτου πλοίου στις εγκαταστάσεις των
Ναυπηγείων  μετά από 5 χρόν ια, μας γεμίζει έμπν ευ-
ση για δημιουργία και προσπέλαση όλων  των  προκ-
λήσεων  εν ός τόσο πολύπλοκου εθν ικού εγχ ειρήμα-
τος».

Πουλής: Το «θαύμα» των Χριστουγέννων ήρθε
έναν μήνα νωρίτερα στην Ελευσίνα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο α΄επιλαχ ών  βουλετης
ΝΔ Δυτικής Αττικής δηλωσε:

«Φαίν εται ότι το «θαύμα» των  Χριστου-
γέν ν ων  ήρθε έν αν  μήν α ν ωρίτερα στην
Ελευσίν α, καθώς προτού καλά καλά τεθεί
σε εφαρμογή το σχ έδιο της Κυβέρν ησης
για την  εξυγίαν ση των  Ναυπηγείων  από
την  ΟΝΕΧ Shipy ards, κατέφτασε κιόλας ο
πρώτος πελάτης! Σήμερα αποδεικν ύουμε
ότι με βούληση, με αποφασιστικότητα, με
σχ έδιο και πάν ω απ’ όλα με συν τον ι-
σμέν η και σκληρή δουλειά, μπορούμε
πράγματι ν α κάν ουμε θαύματα! Θαύματα
που τα βλέπουμε στα μάτια των  εργαζόμε-
ν ων  που φέτος, μετά από πολλά χ ρόν ια
θα λάβουν  δώρο Χριστουγέν ν ων  και
μισθό, που θα τον  έχ ουν  δουλέψει!
Συν εχ ίζουμε, με ορμή και με όρεξη για ν α
κάν ουμε το θαύμα της αν άπτυξης και ν α
δώσουμε ξαν ά ζωή στη Δυτική Αττική.»

Οικονόμου (Δήμαρχος Ελευσίνας):
Μόνο χαρά και ικανοποίηση

Δηλώσεις έκαν ε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας

στο πλαίσιο της τελετής υπο-
δοχ ής:

«Μετά από πολλά χ ρόν ια, το
πρώτο εμπορικό καράβι είν αι
γεγον ός!

Μόν ο χ αρά και ικαν οποίηση
μπορώ ν α ν ιώθω, που σταθήκα-
με όσο και όπως μπορούσαμε,
δίπλα στους εργαζομέν ους και
τον  μεγάλο αγών α που έδωσαν .

Τα Ναυπηγεία επιτέλους,
γυρίζουν  σελίδα και η Ελευσίν α
έχ ει μόν ο ν α κερδίσει από αυτήν
τη διαδικασία.

Εύχ ομαι καλή αρχ ή στους αν θ-
ρώπους των  Ναυπηγείων , τους
οποίους είδα ν α χ αμογελούν  και
ν α αισιοδοξούν  μετά από 10 και
πλέον  χ ρόν ια!»


