
Οι εκλογές… φέρνουν
αναδρομικά σε όλους
του συνταξιούχους
Η κυβέρνηση εξετάζει την υιοθέτηση

«πολιτικής λύσης» για τη απόδοση των

αναδρομικών σε όλους και όχι μόνο σε

όσους έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη

Συνελήφθησαν 17 άτομα σε
καταυλισμούς Ρομά

ως ύποπτοι για
εγκληματικές ενέργειες

Συνεχίζονται οι αστυνομικές επ ιχειρήσεις σε

όλη την χώρα για την πρόληψη

και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Δώρα 3,5 δισ. ευρώ
σε πάνω από 3
εκατ. δικαιούχους -
Σε 8 ημέρες ξεκινά η
μεγάλη πληρωμή

LLooggiissttiiccss  ––  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  
ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν

κκααιι  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  εεππεεννδδύύοουυνν
Καταιγισμός ν έων  επεν δύσεων  logistics στη Δυτική Αττική με μια συγκεκριμέν η περιοχή

ν α συγκεν τρών ει το μεγαλύτερο εν διαφέρον  των  εταιρειών  που επεν δύουν .

Εύα Καϊλή: Η εταιρεία real estate που
ίδρυσε με τον σύζυγό της στο στόχαστρο

των Αρχών – Αναζητούν τις διαδρομές
ξεπλύματος μαύρου χρήματος
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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η 
βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Με χατρικ του Παντελή Κατσάφαρου ο
ΠΑΟΚ Μάνδρας 3-2 τον Εθνικό

Ο Πανελευσινιακός 3-2 τον 
Απόλλωνα Πάργας

σσεελλ..  33

Εγκαίνια Δημοτικής
Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικού 

Κέντρου στη Μαγούλα

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για μικρούς
και μεγάλους στις Αχαρνές

Η κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου
μετατρέπεται σε ένα μαγικό σκηνικό

που θα θυμίζει παραμύθι σσεελλ..  66

ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  33 σσεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  22
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Από την Πέμπτη 15/12 έως και το Σάββατο 17/12
Διανομή τροφίμων 

στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ,
από τις Κοινωνικές Δομές του

Δήμου Ασπροπύργου σσεελλ..  77

σσεελλ..  99
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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: Νεφώσεις  παροδικά αυξημένες . 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος,

Ευστρατία, Στρατούλα, 
Αυξέν τιος, Αυξέν της, Αυξεν τία, Αυξεν τούλα *

Ευγέν ιος, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος

Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ Δημοκρατίας 222,2102312615

Χαϊδάρι
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ρίμινι 28, Έναντι ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείου
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ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν

κκααιι  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  εεππεεννδδύύοουυνν
Καταιγισμός ν έων  επεν δύσεων  logistics στη Δυτική Αττική με μια συγκεκριμέν η περιοχή

ν α συγκεν τρών ει το μεγαλύτερο εν διαφέρον  των  εταιρειών  που επεν δύουν .

Συν εχ ίζον ται οι αστυν ομι-
κές επιχ ειρήσεις σε όλη την
χ ώρα για την  πρόληψη και
καταπολέμηση της εγκλημα-
τικότητας.

Συν εχ ίστηκαν  και σήμερα
(Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου
2022) οι αστυν ομικές επιχ ει-
ρήσεις για την  πρόληψη και
καταπολέμηση της εγκλημα-
τικότητας και συγκεκριμέν α
σε περιοχ ές της Αχ αΐας, του
Αγριν ίου και των  Σερρών .

Συμμετείχ αν  αστυν ομικές
δυν άμεις των  Υποδιευθύν σεων  Ασφάλειας Πατρών ,
Αγριν ίου και Σερρών , των  Τμημάτων  Τροχ αίας Πατρών
και Αγριν ίου, των  Αστυν ομικών  Τμημάτων  Αιγιαλείας
και Ηράκλειας, του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας,
διμοιρίες υποστήριξης καθώς και ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και
ΔΙ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των  επιχ ειρήσεων :

Στην  Αχ αΐα,
πραγματοποιήθηκαν  έρευν ες σε -27- οικίες,
προσήχ θησαν  -24- άτομα,
συν ελήφθησαν  -13- άτομα, για καταδικαστικές αποφ-

άσεις και τα -κατά
περίπτωση- αδικήματα
της κλοπής, παραμέλ-
ησης εποπτείας
αν ηλίκου, μη έκδοσης
Αστυν ομικού Δελτίου
Ταυτότητας καθώς και την
ν ομοθεσίας για τα ν αρκω-
τικά,

κατασχ έθηκαν  3,5
γραμμάρια κάν ν αβης και

βεβαιώθηκαν  28 παρα-
βάσεις Κ.Ο.Κ..

Στο Αγρίν ιο, προ-
σήχ θησαν  -7- άτομα και συν ελήφθη έν α για παράβαση
της ν ομοθεσίας για τα όπλα, εν ώ κατασχ έθηκε κυν ηγε-
τικό όπλο. Επιπλέον , ελέγχ θηκαν  25 οχ ήματα και
βεβαιώθηκε μία παράβαση Κ.Ο.Κ..

Στις Σέρρες, συν ελήφθησαν  -3- άτομα για τα -κατά
περίπτωση- αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων  και
δικαστικών  προσώπων , απείθειας, εξύβρισης, απειλής,
φθοράς ξέν ης ιδιοκτησίας καθώς και παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Επιπλέον , κατασχ έθηκαν  2 οχ ήματα.

Οι αστυν ομικές επιχ ειρήσεις σε όλη τη χ ώρα θα
συν εχ ιστούν  με αμείωτη έν ταση για την  εμπέδωση του
αισθήματος ασφαλείας των  πολιτών .

Συνελήφθησαν 17 άτομα σε καταυλισμούς Ρομά ως
ύποπτοι για εγκληματικές ενέργειες

Συνεχίζονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Καταιγισμός ν έων  επεν -
δύσεων  logistics στη Δυτική
Αττική με μια συγκεκριμέν η
περιοχ ή ν α συγκεν τρών ει το
μεγαλύτερο εν διαφέρον  των
εταιρειών  που επεν δύουν .

Ο λόγος για την  ευρύτερη
περιοχ ή του Ασπροπύργου,
που παραδοσιακά έχ ει μετα-
τραπεί σε κόμβο logistics.

Αν  και στην  περιοχ ή
υπάρχ ουν  ήδη πολλές χ ιλιά-
δες τετραγων ικά μέτρα αποθη-
κευτικών  χ ώρων , δρομολο-
γούν ται ακόμη περισσότερες
σημαν τικές ν έες επεν δύσεις
logistics από μεγάλες εταιρείες
του χ ώρου.

Από τη μια πλευρά υφιστά-
μεν ες επεν δύσεις
μεγαλών ουν  με προσθήκη
οικοπέδων  για επέκταση των  εγκαταστάσεων , από
την  άλλη υλοποιούν ται ή ολοκληρών ον ται επεν δύσεις
για ν έα logistics centers.

Η επέν δυση της BriQ Properties

Δύο ακόμη οικόπεδα στον  Ασπρόπυργο απέκτησε
η BriQ Properties με τα οποία θα επεκταθεί η επέν -
δυση logistics στην  περιοχ ή.

Συγκεκριμέν α, η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. αν α-
κοίν ωσε ότι την  1η Δεκεμβρίου προχ ώρησε στην
απόκτηση δύο οικοπέδων  συν ολικής επιφάν ειας
11.060 τ.μ. στον  Ασπρόπυργο Αττικής, τα οποία
είν αι όμορα στο Logistics Park το οποίο αν απτύσσει

η Εταιρεία στην  θέση «Ήμερος Τόπος».
Με αυτή την  αγορά η Εταιρεία έχ ει στην  ιδιοκτησία

της εν ιαία έκταση συν ολικής επιφάν ειας 114 στρεμ-
μάτων .

Η BriQ Properties αν απτύσσει στην  παραπάν ω
έκταση δύο Κτίρια Αποθήκευσης και Διαν ομής (ΚΑΔ),
υψηλών  προδιαγραφών , συν ολικής επιφάν ειας
44.365 τ.μ..

Η συν ολική επέν δυση της εταιρείας στο εν  λόγω
Logistics Park θα αν έλθει σε €30 εκ., εν ώ μέχ ρι σήμε-
ρα έχ ει επεν δυθεί συν ολικό ποσό €20 εκ. για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου ΚΑΔ και την
αγορά της γης.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Παράταση της κρατικής 
επιδότησης του πετρελαίου 

θέρμανσης ζητούν οι βενζινοπώλες
Παράταση της κρατικής επιδότησης του πετρελαίου θέρμαν-

σης στην αντλία ύψους 0,20 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο έως και
την 30ή Απριλίου 2023 ζητάει με επιστολή της η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) από
τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή σημειώνεται ότι «εκπνέει στις
31 Δεκεμβρίου 2022 η κρατική επιδότηση, παρότι πλησιάζουμε
στην καρδιά του χειμώνα, όπου  οι ανάγκες για θέρμανση είναι
ιδιαίτερα αυξημένες και το εισόδημα των νοικοκυριών δραστικά
περιορισμένο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην προμήθ-
εια του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς την επιδότηση του κράτο-
υς.

Η επιστολή
Με την  απόφ αση ΓΔΟΥ 77/2022 ΦΕΚ 5331/14.10.2022, λαμβάν ον -

τας υπόψη την  αν άγκη για επιδότηση της τιμής του λίτρου πετρελαίου
θέρμαν σης λόγω της ραγδαίας αύξησης που καταγράφ ηκε στην  τιμή
του πετρελαίου και της συν επακόλουθης αύξησης του κόστους θέρ-
μαν σης για τα ν οικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προχωρήσατε στην
επιδότηση ύψους 0,20 € προ ΦΠΑ αν ά λίτρο πετρελαίου θέρμαν σης
που διατίθεται στην  εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθ-
ρου 2 από την  14η Οκτωβρίου έως και την  31η Δεκεμβρίου 2022.

Η εν  λόγω κρατική επιδότηση στη αν τλία, σε συν δυασμό με την
έκπτωση της τιμής του πετρελαίου θέρμαν σης από τα ελλην ικά διυλι-
στήρια έως και την  31η Δεκεμβρίου 2022, έδωσαν  μια οικον ομική
αν άσα σε όλους τους καταν αλωτές και μια ώθηση ν α προβούν  στην
προμήθεια πετρελαίου θέρμαν σης για τις τρέχουσες αν άγκες τους.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εκπν έει η κρατική επιδότηση, παρότι
πλησιάζουμε στην  καρδιά του χειμών α, όπου οι αν άγκες για θέρμαν -
ση είν αι ιδιαίτερα αυξημέν ες και το εισόδημα των  ν οικοκυριών  δρα-
στικά περιορισμέν ο για ν α μπορέσει ν α αν ταποκριθεί στην  προμήθ-
εια του πετρελαίου θέρμαν σης, χωρίς την  επιδότηση του κράτους.

Επιπλέον  οι διαρκείς, ραγδαίες διακυμάν σεις των  τιμών  εν έργει-
ας άλλοτε με αν οδική και άλλοτε με καθοδική τροχιά, εν τείν ουν  την
αν ασφ άλεια και καθιστούν  αν αγκαία την  ύπαρξη σταθερής κρατικής
επιδότησης πετρελαίου θέρμαν σης καθ  ́ όλη την  περίοδο διάθεσής
του.

Συν επώς, οι συμπολίτες μας χρειάζον ται από την  Κυβέρν ηση την
συγκεκριμέν η παράταση στήριξης για το κοιν ων ικό αγαθό της θέρ-
μαν σης, δηλαδή την  επιδότηση πετρελαίου θέρμαν σης στην  αν τλία
ύψους 0,20 € προ ΦΠΑ αν ά λίτρο έως και την  30η Απριλίου 2023, που
μπορεί ν α επιτευχθεί, όπως φ ημολογείται, από την  εισροή εσόδων
στα κρατικά ταμεία εκ της επιβολής φ όρου στα υπερκέρδη των  διυλι-
στηρίων  σε παν ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα θέλαμε ν α λάβετε σοβαρά υπόψη σας, από την  μεγάλη εμπειρία
μας στην  αγορά, ότι οι καταν αλωτές που δεν  προμηθεύτηκαν  ήδη
πετρέλαιο είν αι οι πλέον  οικον ομικά ασθεν έστεροι και αυτοί που
ουσιαστικά θα αγοράζουν  μικρές ποσότητες, όσες δηλαδή τους επι-
τρέπουν  τα οικον ομικά τους, της τελευταίας στιγμής.

Όπως απεδείχθη, όσες φ ορές το πετρέλαιο είχε προσιτή τιμή οι
πολίτες ζεστάθηκαν .

Εξάλλου, πιστεύουμε ότι δεν  θα θέλατε, οι καταν αλωτές ν α
ν οιώσουν  ότι αποπροσαν ατολίστηκαν  από την  Κυβέρν ηση, δεδομέ-
ν ου ότι η βούλησή της, όπως αποτυπώθηκε, ήταν  ν α στραφ ούν
στην  χρήση του πετρελαίου θέρμαν σης.

Σας ζητούμε επίσης την  όποια απόφ ασή σας, με την  ελπίδα βέβαια
ότι θα γίν ει δεκτή η πρότασή μας, ν α την  αν ακοιν ώσετε έγκαιρα, προ-
κειμέν ου ν α γίν ει ομαλά ο εφ οδιασμός των  επαγγελματιών  και ν α
μην  δημιουργηθούν  θέματα αθέμιτου αν ταγων ισμού.

Δώρα 3,5 δισ. ευρώ σε
πάνω από 3 εκατ. δικαι-
ούχους - Σε 8 ημέρες ξεκινά
η μεγάλη πληρωμή

Σ
πριν τ 8 ημερών  βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για
ν α ολοκληρωθούν  πριν  τα Χριστούγεν ν α οι
μεγάλες πληρωμές για την  επιταγή ακρίβειας, τις

συν τάξεις του ΕΦΚΑ, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και το
επίδομα θέρμαν σης. 

Η προετοιμασία ξεκιν ά από σήμερα καθώς οι πληρω-
μές πραγματοποιούν ται την  ερχ όμεν η εβδομάδα πριν
κλείσουν  οι υπηρεσίες για γιορτές. Πάν ω από 3 εκα-
τομμύρια συν ταξιούχ οι, άν εργοι, δικαιούχ οι επιδομά-
των  ΟΠΕΚΑ, δικαιούχ οι του επιδόματος θέρμαν σης
καθώς και άλλα ευάλωτα ν οικοκυριά θα λάβουν  από 20
έως 23 Δεκεμβρίου έκτακτο μπον αμά με τη μορφή επι-
ταγών  ακρίβειας, «πρόωρων » συν τάξεων  και διπλών
επιδομάτων .

Συν ολικά θα καταβληθούν  περίπου 3,5 δισ. ευρώ, εκ
των  οποίων  500 εκατ. για την  επιταγή ακρίβειας, 400
εκατ. για επίδομα θέρμαν σης, 2 δισ. για συν τάξεις και
πάν ω από 300 εκατ. ευρώ για τακτικά επιδόματα.  

Πληρών ον ται οι άν εργοι

Οι προπληρωμές ξεκίν ησαν  ήδη ν ωρίτερα από κάθε
άλλη χ ρον ιά για 230.000 αν έργους της ΔΥΠΑ οι οποίοι
λαμβάν ουν  σταδιακά την  τακτική επιδότηση αν εργίας,
την  επιδότηση μακροχρόν ιας αν εργίας, το βοήθημα
αν εργίας αυτοαπασχ ολουμέν ων , την  προπληρωμή
του Δώρου Χριστουγέν ν ων , την  ειδική παροχ ή προ-
στασίας της μητρότητας καθώς και το επίδομα  γον ικής
αδείας.

Ποιοι παίρν ουν  σειρά

Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η εφάπαξ
εν ίσχ υση των  250 ευρώ σε 1.194.806 συν ταξιούχ ους.
Τα εισοδηματικά κριτήρια για την  καταβολή της λεγό-
μεν ης επιταγής ακρίβειας στους οικον ομικά ασθεν έ-
στερους συν ταξιούχ ους είν αι το μην ιαίο εισόδημα ν α
μην  υπερβαίν ει τα 800 ευρώ και το ετήσιο οικογεν ει-
ακό εισόδημα τα 16.200 ευρώ.

Την  ίδια μέρα (20/12) 174.000 δικαιούχ οι του αν απ-
ηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ θα δουν  τις προν οια-
κές παροχ ές σε χ ρήμα ν α προσαυξάν ον ται κατά 250
ευρώ.

Επίσης στις 20 Δεκεμβρίου περίπου 35.000 αν ασφά-
λιστοι υπερήλικες θα λάβουν  το έκτακτο επίδομα των
250 ευρώ. Διευκριν ίζεται ότι αν  έν ας χ αμηλοσυν τα-
ξιούχ ος του ΕΦΚΑ είν αι ταυτόχ ρον α δικαιούχ ος
αν απηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ θα λάβει
μόν ο την  εν ίσχ υση των  χ αμηλοσυν ταξιούχ ων .

Στις 20 Δεκεμβρίου διπλή δόση του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος θα λάβουν  225.000 ν οικοκ-
υριά που διαβιούν  σε συν θήκες ακραίας φτώχ ειας.
Υπεν θυμίζεται πως το εγγυημέν ο ποσό αν έρχ εται σε
έως 200 ευρώ τον  μήν α για μον οπρόσωπο ν οικοκυρ-
ιό που πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-
τήρια και σε έως 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  εν ήλικο
μέλος. Για κάθε αν ήλικο μέλος του ν οικοκυριού ορίζε-
ται προσαύξηση του εγγυημέν ου ποσού κατά 50 ευρώ.

Και τα τακτικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Μέχ ρι τις 20 Δεκεμβρίου ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει και
τα τακτικά επιδόματα στο σύν ολο των  δικαιούχ ων ,
που κατά καν όν α πληρών ον ται την  τελευταία εργά-
σιμη κάθε μήν α.

Μέχ ρι τις 20 Δεκεμβρίου περίπου 100.000 μη επιδο-
τούμεν οι μακροχ ρόν ια άν εργοι εγγεγραμμέν οι στην
ΔΥΠΑ θα λάβουν  την  έκτακτη εν ίσχ υση των  250
ευρώ.

Την  ίδια ημερομην ία (20/12) 735.000 δικαιούχ οι του
επιδόματος παιδιού θα λάβουν  μιάμιση επιπλέον
μην ιαία δόση αρκεί ν α έχ ουν  υποβάλλει εγκαίρως την
αίτηση Α21 και ν α είν αι δικαιούχ οι του Επιδόματος
Παιδιού για το πέμπτο δίμην ο του  2022.

Το ποσό της εν ίσχ υσης αν έρχ εται σε 105 ή 63 ή 42
ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί,
αν άλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126
ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμεν ο παιδί. Για
παράδειγμα, οικογέν εια με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδ-
ημα έως 13.500 ευρώ θα λάβει συν ολικά 420 ευρώ.

Μ
ετά την  απαγγελία των  κατηγοριών  σε βάρος
της από τον  Βέλγο εισαγγελέα, σε φυλακές
υψίστης ασφαλείας στις Βρυξέλλες κρατείται η

Εύα Καϊλή, η οποία είν αι αν άμεσα στους τέσσερις
συλληφθέν τες για την  υπόθεση του Qatargate.

Την  ίδια ώρα, στην  Ελλάδα, δεσμεύον ται τα περιου-
σιακά στοιχ εία της ευρωβουλευτή, του συζύγου και της
οικογέν ειάς της, μετά την  απόφαση του επικεφαλής της
Αρχ ής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου
Βουρλιώτη. Δύο ημέρες αφότου ήρθε στο φως το σκάν -
δαλο διαφθοράς στο Ευρωκοιν οβούλιο, στο οποίο φέρ-
εται ν α εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή, το Κατάρ εξέδωσε
αν ακοίν ωση με την  οποία χ αρακτηρίζει τις απο-
καλύψεις «αβάσιμες». Ταυτόχ ρον α, σύμφων α με πληρ-
οφορίες, η Εύα Καϊλή, πριν  από 15 μέρες, σύστησε,
μαζί με τον  -επίσης συλληφθέν τα για το σκάν δαλο-
σύν τροφό της, Φραν τσέσκο Τζιόρτζι, εταιρεία real
estate στο Κολων άκι – γεγον ός που σήμαν ε «συν αγε-
ρμό» στις Αρχ ές οι οποίες διερευν ούν  κατά πόσο η εν
λόγω εταιρεία, με έδρα την  οδό Σκουφά, ιδρύθηκε με
σκοπό ν α χ ρησιμεύσει ως «πλυν τήριο» μαύρου χ ρή-
ματος. Εάν  οι πληροφορίες είν αι αληθείς, πάν τως, η
εταιρεία αν ήκει στα περιουσιακά στοιχ εία της ευρωβου-
λευτή που έχ ουν  ήδη δεσμευτεί.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμά της
Η Εύα Καϊλή είν αι αν τιμέτωπη με βαρύτατες κατηγο-

ρίες εν ώ τις επόμεν ες ώρες αν αμέν εται η απολογία της.
Η Μαρία Αρών η από τις Βρυξέλλες σημείωσε στο
μεσημεριαν ό δελτίο ειδήσεων  του OPEN ότι σήμερα

αν αμέν εται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για
το εάν  η ευρωβουλευτής θα κριθεί προφυλακιστέα.
Σύμφων α με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, ο πρώτος
που βρέθηκε την  Παρασκευή (09/12), ν α διαφεύγει από
το ξεν οδοχ είο Sof itel δίπλα στο Ευρωκοιν οβούλιο, με
μία βαλίτσα γεμάτη χ αρτον ομίσματα των  50€, ήταν  ο
πατέρας της πολιτικού. Το συν ολικό ποσό έφταν ε τις
600.000€, γεγον ός που έδωσε τη δικαιοδοσία στις βελ-
γικές Αρχ ές ν α μπουν , παρά τη βουλευτική της ασυλία,
στο σπίτι της Εύας Καϊλή. Εκεί βρήκα, σύμφων α με το
δημοσίευμα, τουλάχ ιστον  άλλες 150.000€, τιμαλφή,
δώρα και ακριβά αν τικείμεν α με την  υπογραφή του
Κατάρ.

Καταθέσεις 460.000 ευρώ - Σπίτια σε Βρυξέλλες,
Αθήνα, Ψυχικό και Θεσσαλονίκη στο πόθεν έσχες
της

Σύμφων α με τα όσα δήλωσε η πρώην  ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ έχ ει σημαν τικές καταθέσεις που φτάν ουν
τις 460.000€ εκ των  οποίων  τα περίπου 400.000 ευρώ
βρίσκον ται στη Βελγική KBC. Τα υπόλοιπα είν αι σε
άλλους λογαριασμούς σε ελλην ικές τράπεζες.

Εύα Καϊλή: Η εταιρεία real estate που ίδρυσε με τον σύζυγό της στο στόχαστρο των 
Αρχών – Αναζητούν τις διαδρομές ξεπλύματος μαύρου χρήματος
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η Διευθύν ουσα Σύμβουλος της
BriQ Properties, κ. Άν ν α Απο-
στολίδου, δήλωσε ότι «παραμέν ο-
υμε προσηλωμέν οι στην  επεν -
δυτική μας στρατηγική και
εν ισχ ύουμε διαρκώς την  θέση της
Εταιρείας στον  τομέα των  ν εόδ-
μητων  κτιρίων  logistics υψηλών
προδιαγραφών ».

H επέν δυση της Trastor

Μεγαλών ει η επέν δυση logis-
tics της Trastor στον  Ασπρόπυρ-
γο καθώς η εταιρεία απέκτησε ν έες
εκτάσεις στην  περιοχ ή.

Συγκεκριμέν α, η Trastor
Α.Ε.Ε.Α.Π. αν ακοίν ωσε την
απόκτηση τριών  γηπεδικών  εκτά-
σεων  συν ολικής επιφάν ειας
21.046 τ.μ., που βρίσκον ται στη
θέση «Μελίσσια» στον  Ασπρόπ-
υργο Αττικής και εφάπτον ται υφι-
στάμεν ων  ιδιοκτησιών  logistics
της Εταιρείας.

Το συν ολικό τίμημα για την
απόκτηση και των  τριών  εκτά-
σεων  αν ήλθε σε €2.100.000.

O κ. Τάσος Καζίν ος, Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος της Trastor, με
αφορμή την  πραγματοποίηση της
ως άν ω επέν δυσης, έκαν ε την
ακόλουθη δήλωση:

“Η εν  λόγω επέν δυση είν αι

σύμφων η με την  επεν δυτική στρ-
ατηγική της Εταιρείας στον  κλάδο
των  logistics, πρωτοπορών τας
στην  κατασκευή πιστοποιημέν ων
αποθηκευτικών  χ ώρων , σύμφων α
με τα κριτήρια πράσιν ης και
βιώσιμης αν άπτυξης και ολοκ-
ληρών ει μία σειρά στοχ ευμέν ων
επεν δύσεων  προς τη δημιουργία
εν ός από τα μεγαλύτερα και πιο
σύγχ ρον α συγκροτήματα αποθη-
κών  ξηρού και ψυχ ρού φορτίου”.

Η επέν δυση της Wardi

Ολοκληρών εται σύν τομα ν έο
logistics center στη Δυτική Αττική
με γν ωστή εταιρεία του κλάδου ν α
επεν δύει περαιτέρω στην  περ-
ιοχ ή, όπου διαθέτει ήδη ακόμη
έν α logistics center.

O λόγος για την  εταιρεία Wardi,
to 5o logistics center της οποίας
βρίσκεται στην  τελική ευθεία της
κατασκευής του στην  περιοχ ή του
Ασπροπύργου.

Η κατασκευή του καιν ούργιου
αυτού logistics center διήρκησε
περίπου 14 μήν ες και σύμφων α
με πληροφορίες της εταιρείας το
κόστος της συγκεκριμέν ης επέν -
δυσης βρίσκεται στα 2,8 εκατ.,
ευρώ εν ώ είν αι έκτασης 6.400 τ.μ.

Ο αποθηκευτικός χ ώρος θα
αποτελείται από δύο θαλάμους με

τον  καθέν α από αυτούς ν α είν αι
4.200 τ.μ., εν ώ ο χ ώρος θα χ ρη-
σιμοποιηθεί για αποθήκευση
ξηρού φορτίου, για πρώτες ύλες
τροφίμων  και χ ημικά υλικά.

Η τοποθεσία του ν έου logistics
center θα βρίσκεται στον  Ασπρ-
όπυργο, στην  Αγίου Ιωάν ν η Στεφ-
αν ή εν ώ σύμφων α με πληροφο-
ρίες της εταιρείας η λειτουργία του
ν έου χ ώρου εκτιμάται ότι θα γίν ει
μέσα ή τέλη Ιαν ουαρίου του 2023.

Η εταιρεία έχ ει αφήσει αν οιχ τό
το εν δεχ όμεν ο περαιτέρω αν ά-
πτυξης και δημιουργίας ν έων
logistics centers στο μέλλον .

Πέρα από το υπό κατασκευή
logistics center στον  Ασπρόπυρ-
γο, η εταιρεία διαθέτει άλλα 4 logis-
tics centers στην  Αττική, συγκε-
κριμέν α στον  Ασπρόπυργο και
την  Μαγούλα.

Πιο αν αλυτικά η εταιρεία διαθέ-
τει έν α logistics center στην  περ-
ιοχ ή της Μαγούλας, στη θέση
Μεγάλο Πάτημα και άλλα τρία στην
περιοχ ή του Ασπροπύργου, τα
δύο στην  οδό Χίου και το έν α στη
θέση Μούλκι ή Στεφάν ι ΟΤ3, ΒΙΠΑ
Διυλιστηρίων , με το πέμπτο logis-
tics center ν α βρίσκεται υπό
κατασκευή επίσης στον  Ασπρόπ-
υργο.

Σέρρες: ΕΔΕ διέταξε ο δήμαρχος
για τη φονική έκρηξη στο σχολείο

Τ
η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
διέταξε ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυ-
σάφης, για το τραγικό περιστατικό που

στέρησε τη ζωή στον 11χρονο Βασίλη, μετά από
έκρηξη στο λεβητοστάσιο του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου της πόλης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Δευτέρα, ο κ.
Χρυσάφης αναφέρει ότι έχουν δρομολογηθεί οι
διαδικασίες για την σύσταση Ομάδας Έργου για
περαιτέρω έλεγχο ασφάλειας λειτουργίας των Σχο-
λικών και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

«Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση από-
δοσης ευθυνών, καθώς αυτή η διαδικασία είναι σε
εξέλιξη από τη Δικαιοσύνη», σημειώνει στην ίδια
ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως Δήμαρχος Σερρών από την πρώτη στιγμή του τραγικού
συμβάντος στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, που προκάλεσε τον θάνατο
του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό άλλων δύο μαθητών
δεσμεύτηκα για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθε-
σης και την απόδοση ευθυνών, προς πάσα κατεύθυνση, συνερ-
γαζόμενος πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παράλληλα με
τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη από τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου
2022, ημέρα του δυστυχήματος, με εντολή μου διατάχθηκε κατε-
πείγουσα διερεύνηση και αναφορά από όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Σερρών για όλα τα δεδομένα της υπόθε-
σης.

Επιπλέον, έχω, ήδη, διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητι-
κής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διαπίστωση τέλεσης ή μη πειθα-
ρχικών παραπτωμάτων από προσωπικό που υπηρετεί στον
Δήμο Σερρών.

Παράλληλα, με κατεπείγουσα απόφασή μου, ήδη, έχουν δρο-
μολογηθεί οι διαδικασίες για την σύσταση Ομάδας Έργου για
περαιτέρω έλεγχο ασφάλειας λειτουργίας των Σχολικών και
Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Ταυτόχρονα, υπέβαλα αίτημα ως μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε
για ορισμό κατεπείγουσας συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ για τις υποδομές και τον έλεγχο ασφαλείας όλων των
Σχολικών και Αθλητικών μονάδων που διαχειρίζονται οι Δήμοι.

Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη τραγωδία, που συγκλόνισε και
βύθισε στο πένθος όλο τον Δήμο Σερρών. Μαζί με τον πόνο και
τη θλίψη για την αδιανόητη απώλεια του μαθητή του 9ου Δημοτι-
κού Σχολείου υπάρχει στο μυαλό όλων μας ένα μεγάλο «γιατί».

Μέσα σε μία τέτοια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη κατά-
σταση, είναι αλήθεια ότι δεν έπρεπε να θέσω, στις δημόσιες
τοποθετήσεις μου, ερωτήματα για τα «πώς» και τα «γιατί» της
υπόθεσης από τη στιγμή που η έρευνα των αρχών βρισκόταν
και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ως πατέρας, ως άνθρωπος προερχόμενος από οικογένεια
εκπαιδευτικών αλλά και ως εκπαιδευτικός ο ίδιος, κατανοώ την
αγωνία και τη ψυχική κατάσταση του Διευθυντή, των δασκάλων
και των γονέων του 9ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση απόδοσης ευθυ-
νών, καθώς αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τη Δικαι-
οσύνη.

Η συνεχής συνεργασία του Δήμου Σερρών, που υπήρχε και θα
υπάρχει με όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και
την εκπαιδευτική κοινότητα είναι καλή και δεδομένη.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας καλώ σε άμεσες
συναντήσεις του Δήμου Σερρών με Α) τον Διευθυντή της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών, αίτημα που
έχω, ήδη, εκφράσει στον Πρόεδρο του Συλλόγου τις προηγούμε-
νες ημέρες και Β) τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Σερρών και το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών.

Η ασφάλεια των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας!»
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 Στο Χαϊδάρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το κυβερνών κόμμα, στα δυτικά, είναι πανέτοιμο για να αντιμετωπίσει μία ακόμα  
σημαντική, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Σ
τη Νομαρχιακή Συνέλευση της
ΔΕΕΠ Β2 ΝΔ Δυτικού Τομέα
Αθηνών, ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι
«Εχω μια σταθερή σχέση αγάπης και
εμπιστοσύνης με τη Δυτική Αθήνα.
Μία σχέση η οποία χτίστηκε εδώ και
μία 20ετία».

Κατά την ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκ-
ης συνεχάρη τα στελέχη της Νομα-
ρχιακής για τη δουλειά που κάνουν
στη Δυτική Αθήνα και δήλωσε
απολύτως σίγουρος ότι το κυβερνών
κόμμα, στα δυτικά, είναι πανέτοιμο για
να αντιμετωπίσει μία ακόμα σημαντική,
κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

«Άκουγα τον φίλο Κωστή να λέει ότι είμαστε
μια πολύ καλή κυβέρνηση, κατά την άποψή
του -είναι και η άποψη την οποία συμμερίζο-
μαι και εγώ- ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της
Μεταπολίτευσης. Και αναρωτιόμουν εάν
πίσω από αυτά τα λόγια, τα οποία οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση μπορεί να τα ισχυρίζεται και
να τα οικειοποιείται, κρύβεται πραγματικό
και πόσο περιεχόμενο», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός τονίζοντας ότι τα κριτήρια
είναι πού βρίσκεται σήμερα η χώρα σε σχέση
με τον Ιούλιο του 2019 και πώς αντιμετώπισε η
κυβέρνηση όσα συνέβησαν αυτά τα 3,5 χρό-
νια.

«Τα πρώτα σημαντικά βήματα έγιναν. Με
αυτήν την κυβέρνηση και με απόφαση του
Κωστή του Χατζηδάκη αυξήθηκε ο κατώτατος
μισθός κατά 50 ευρώ, και θα αυξηθεί και πάλι
την 1η Μαΐου του 2023. Με αυτήν την κυβέρν-
ηση, και πάλι από το υπουργείο Εργασίας,
κάναμε μια σειρά από ενεργητικές πολιτικές
εργασίας, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει
ουσιαστικά να επιδοτούμε την ανεργία όσο
μας ενδιαφέρει να επιδοτούμε την εργασία»,
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα, η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή,
πολύ πιο ασφαλής και οι Έλληνες πολίτες
είναι πολύ πιο ασφαλείς» συνέχισε, ενώ επι-
σήμανε με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία ότι «δεν μπορεί να υπάρχει ευημε-
ρία και δημοκρατία χωρίς ισχυρή αποτρεπτι-
κή δυνατότητα, ειδικά όταν έχουμε απέναντί
μας έναν γείτονα σαν την Τουρκία».

Η Ελλάδα πατά ξανά στα πόδια της

Αναφερόμενος στην απουσία εθνικής

συνεννόησης για σημαντικές επενδύσεις ο Κ.
Μητσοτάκης σημείωσε: «Δυστυχώς, σε πολ-
λές από αυτές τις επιλογές ήμασταν μόνοι
μας. Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν μπορέ-
σαμε να πετύχουμε ένα ελάχιστο εθνικής
συνεννόησης για σημαντικές επενδύσεις που
έγιναν στην Άμυνα, και για σημαντικές,
σημαντικότατες γεωστρατηγικές και γεωπολι-
τικές συμφωνίες, όπως αυτές που υπογρά-
ψαμε με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Ας είναι όμως. Εμείς κάναμε και κάνο-
υμε το καθήκον μας. Θωρακίζουμε την
πατρίδα μας. Και όσο πιο ισχυρή είναι η
Ελλάδα τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει να
διαφυλάξει την ειρήνη στην Ανατολική Μεσό-
γειο».

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια
χώρα που πατά ξανά στα πόδια της και δεν
είναι ουραγός στην Ευρώπη. «Εξάλλου, κι ο
Κωστής έχει περάσει πολλά χρόνια στην
Ευρώπη, μας αντιμετώπιζαν πάντα ως ουρ-
αγό στην Ευρώπη, ως το προβληματικό παιδί
της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι μεγάλη
ικανοποίηση για τη χώρα όταν σήμερα
πηγαίνουμε στην Ευρώπη και είμαστε πρω-
τοπόροι σε πολλές από τις λύσεις τις οποίες
εισηγούμαστε. Είναι μια Ελλάδα με αυτοπε-
ποίθηση, που πατάει καλά στα πόδια της και
βλέπει το μέλλον μπροστά της με αισιο-
δοξία», ανέφερε.

Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα δεν είναι
μέρος του προβλήματος

Για το μεταναστευτικό, ανέφερε πως σήμε-
ρα η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήμα-
τος των συζητήσεων που γίνονται για τη μετα-
νάστευση, όπως άλλες χώρες που αντιμε-
τωπίζονται ως προβληματικές, διότι δεν
έχουν καταφέρει να ασφαλίσουν τα δικά τους
σύνορα.

Σημείωσε στη συνέχεια ότι στη ΝΔ έχουν
έρθει και άνθρωποι που δεν προέρχονται
παραδοσιακά στο χώρο του κυβερνώντος
κόμματος και τόνισε ότι η αυτοδύναμη ΝΔ στις
εκλογές δεν θα είναι κατ’ ανάγκη μονοχρωμα-
τική.

«Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρν-
ηση αξιοκρατική», συμπλήρωσε επι-
σημαίνοντας πως «σε όλη αυτή την προσπά-
θεια είχαμε μαζί μας την οργανωμένη βάση
της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενε-
ργειακή κρίση, τόνισε πως η κυβέρνηση
στηρίζει τους λογαριασμούς ρεύματος, πρό-
σθεσε 300 εκατ. ευρώ στο επίδομα θέρμαν

σης και μόνο το Δεκέμβριο θα πέσουν στην
αγορά σχεδόν 900 εκατ. ευρώ. «Επίδομα θέρ-
μανσης και, ναι, τα 250 ευρώ που θα πάρετε
όλοι όσοι τα δικαιούστε στις 20 Δεκεμβρίου.
Μια μικρή ανακούφιση για να μπορέσουν οι
συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες
δυσκολίες να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αξιο-
πρεπείς γιορτές», υπογράμμισε σημειώνον-
τας πως αυτό είναι το αποτύπωμα μιας
παράταξης βαθιά κοινωνικής, βαθιά λαϊκής
και τελικά βαθιά προοδευτικής.

«Προοδευτική διακυβέρνηση είναι η
κυβέρνηση της ΝΔ», συμπλήρωσε και αναφ-
έρθηκε στην επίλυση του θέματος των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά, στην επέκταση του
Μετρό στη Δυτική Αθήνα και στο Ίλιον, στο
σχεδιασμό ώστε τα στρατόπεδα της περιοχής
να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία.

Προτεραιότητα για την επόμενη 4ετία
το ΕΣΥ

Αναφερόμενος στην υγεία, είπε ότι το ΕΣΥ
άντεξε, αλλά ανέδειξε τις αδυναμίες του και
τα δυνατά του σημεία «και να ξέρετε ότι για
την επόμενη τετραετία, η επένδυση στη δημό-
σια υγεία αποτελεί κεντρική δική μου πολιτική
προτεραιότητα, σε προσωπικό επίπεδο».

Επ’ αυτού μίλησε, επίσης, για τις προλ-
ηπτικές μαστογραφίες για γυναίκες από 50
έως 69 χρόνων και στον Προσωπικό Γιατρό,
ενώ είπε ότι γνωρίζει πως χρειάζονται παρ-
εμβάσεις στα νοσοκομεία.

«Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν μόνο ψήγ-
ματα ενός έργου μιας κυβέρνησης η οποία
δούλεψε σκληρά και η οποία και τώρα, καθώς 

πλησιάζουμε προς τις εκλογές -για να
κλείσω την παρέμβασή μου με κάποιες πολι-
τικές παρατηρήσεις- δεν θα μπει στον πειρ-
ασμό να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους
μας στη λάσπη και στην τοξικότητα»,
συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε
μέχρι τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός επισήμανε, επιπλέον,
ότι το τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως δεν
μιλάμε για πρώτες και δεύτερες εκλογές, μία
είναι η κάλπη.

«Μία είναι η κάλπη και αυτή θα δώσει τελι-
κά -έστω και αν χρειαστεί να έχει δύο
εκδοχές- την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρ-
ατία. 

Με προσήλωση, λοιπόν, στο έργο μας,
αποκρούοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων
μας, μιλώντας -όπως είπα- πάντα για τα
προβλήματα των πολιτών, αυτό ζητώ σήμερα
από τις κομματικές μας οργανώσεις και από
τα στελέχη μας, μεταφέροντας σε εμάς τον
παλμό της κοινωνίας και τα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζουμε» υπογράμμισε, ενώ
σημείωσε πως έγιναν και λάθη τα οποία η
κυβέρνηση είχε το θάρρος να αναγνωρίσει
και τα διορθώνει με ταχύτητα και αποτελε-
σματικότητα.

«Μπαίνουμε λοιπόν στο 2023, σε μια χρο-
νιά η οποία θα είναι προεκλογική, δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Θα
εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή να
παράγουμε κυβερνητικό έργο και τους επό-
μενους μήνες έχουμε ακόμα πολλή δουλειά
να κάνουμε», τόνισε.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: : Κατάθεση αναφοράς προς
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για παράταση 
υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων στο Κτηματολόγιο

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε
αναφορά προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, με αφορμή
επιστολή του Δημάρχου Μεγάρεων (επισυνά-
πτεται).
Στην επιστολή ο Δήμαρχος εκφράζει την ανάγκη
να δοθεί παράταση από το Κτηματολόγιο στην
υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων, καθώς στην
περιοχή των Μεγάρων παρουσιάζεται πλήθος
γεωτεμαχίων αγνώστου ιδιοκτήτη.
Ο κ. Μπούρας, παράλληλα με την κατάθεση της
αναφοράς και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί από την ποικιλομορ-
φία των συμβολαιογραφικών πράξεων για τα
γεωτεμάχια στα Μέγαρα, θα πιέσει προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό.
.

Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρη 

Κουτσούμπα στον 
Ασπρόπυργο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
την  Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, στις 19.00 θα μιλή-
σει σε συγκέν τρωση στον  Ασπρόπυργο.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στον  κιν ηματο-

γράφο Γαλαξίας, Μιαούλη 5.
Οπως επισημαίν ουν  κομματικές πηγές, κάθε

επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε αν τίθ-
εση με τα άλλα κόμματα, συν οδεύεται με την
πραγματοποίηση μαζικών  αν οιχτών  πολι-
τικών  συγκεν τρώσεων , αλλά και ευρύτατων
συσκέψεων  με δεκάδες φορείς, στις οποίες
συμμετέχουν  εργαζόμεν οι του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, ν έοι και ν έες, μικροί αυτοα-
πασχολούμεν οι και αγρότες.

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για μικρούς και μεγάλους
στις Αχαρνές

Η κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου
μετατρέπεται σε ένα μαγικό σκηνικό

που θα θυμίζει παραμύθι

Π
ιο χαρούμενα και γιορτινά από ποτέ θα είναι φέτος τα Χριστούγεννα
στις Αχαρνές με ένα πλήθος εκδηλώσεων που θα σκορπίσουν
χαμόγελα  και αισιοδοξία στους δημότες της πόλης και τους επισκέ-

πτες της. Από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 7 Ιανουα-
ρίου του νέου έτους, η κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου μετατρέπεται
σε ένα μαγικό σκηνικό που θα θυμίζει παραμύθι.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων που επιμελήθηκε ο Δήμος
Αχαρνών και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Α) περιλαμβά-
νει πλήθος εκπλήξεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  για μικρούς και
μεγάλους: Ξωτικά, ξυλοπόδαροι, Άγιοι Βασίληδες, ταχυδακτυλουργοί, καλι-
κάντζαροι με μπαλόνια και όχι μόνο, θα διασκεδάσουν τους παρευρισκόμε-
νους ενώ το παιχνίδι θα είναι ατέλειωτο με το jumping, το carousel και το
τρενάκι που ήδη έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία και θα ξετρελάνουν τα
παιδιά.

Από το φετινό πρόγραμμα δε θα λείπουν και οι δημιουργικές δραστηρι-
ότητες.

Δωρεάν εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, κατασκευής χριστουγεννιάτικων
καρτών και στολιδιών θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των
ελεύθερο χρόνο των παιδιών μας διδάσκοντάς τα καινούργιες δεξιότητες.

Οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι που θέλουν να ξανανιώσουν για λίγο παι-
διά, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το face painting και να παίξουν
με χρώματα, σχέδια και έξυπνα τρικ.

Γιορτές χαράς και αισιοδοξίας που μας φέρνουν όλους κοντά, στο Δήμο
Αχαρνών.
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Δήμος Φυλής
Βράβευση των 

επιτυχόντων στην 
Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση μαθητών 

ΟΔήμος Φυλής ανακοινώνει ότι η βράβευση
των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση μαθητών, για το έτος 2022,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
2022 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα  «Μελίνα Μερ-
κούρη», στο Δημαρχείο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Πλατεία
Ηρώων).    

Η βράβευση, που πραγματοποιείται για όγδοη
συνεχή χρονιά, αφορά κάθε επιτυχόντα που εισά-
γεται για πρώτη φορά σε Δημόσιο Ελληνικό ΑΕΙ,
μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων και δεν έχει
λάβει ανάλογο βραβείο από τον Δήμο Φυλής στο
παρελθόν. Επιπλέον προϋπόθεση, είναι να έχει απο-
φοιτήσει από Λύκειο του Δήμου Φυλής ή από άλλο
Λύκειο εκτός Δήμου, αλλά να είναι κάτοικος του
Δήμου Φυλής, όπως αυτό θα πιστοποιείται με σχε-
τικά δικαιολογητικά ( έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, λογαρια-
σμός ΔΕΚΟ και δήλωση μόνιμης κατοικίας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την
διαδικασία βράβευσης στα τηλέφωνα επικοινωνίας
213.1603420-21 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Δήμου Φυλής.

-Ο-Πρόεδρος Ε.Σ.Ε. Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών, κ.
Δημήτριος Καγιάς ενημερώνουν ότι, οι Κοινωνικές
Δομές του Δήμου, ως φορέας υλοποίησης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το «Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ, θα πραγματο-
ποιήσουν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης.
Η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί

από την Πέμπτη 15/12 έως και το Σάββατο 17/12
και από τη Δευτέρα 19/12 έως και την Τρίτη 19/12,
στο παλαιό κτίριο των Κοινωνικών Δομών, Μπο-
υμπουλίνας 26. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος
θα ειδοποιηθούν με μήνυμα  για την ακριβή ώρα
παραλαβής των προϊόντων, προς αποφυγή συνω-
στισμού.
Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να φέρουν
μαζί τους τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ και την ταυτότητά
τους ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση, που προ-
σέλθει άλλος να παραλάβει τα προϊόντα.  

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
νέου πολιτιστικού κέντρου & του
τμήματος της Αισχυλείου Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, στη Μαγούλα.

Πρόκειται για έναν νέο, σύγχρονο
χώρο, ο οποίος θα στεγάσει και
πολιτιστικά τμήματα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δ. Αττικής
Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρ-
ος της Βουλής & Βουλευτής Δ. Αττι-
κής Αθανάσιος Μπούρας, ο Γραμμα-
τέας της Βουλής & Βουλευτής Δ.
Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, Αντιδήμα-
ρχοι, Δημοτικοί, Τοπικοί Σύμβου-
λοι και εκπρόσωποι των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Ελευσίνας,
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας και  του
ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Τσώκος και
Ανδρέας Νεφελούδης αντίστοιχα και
πλήθος κόσμου.

Αξίζει να αναφερθεί, πως τη δημιο-
υργία του χώρου επιμελήθηκε το
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και συγκεκριμένα, η

τέως Πρόεδρος Εύη Άνθη και η
Αντιπρόεδρος Κατερίνα Κριεκούκη.

Η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέν-
τρου της Μαγούλας, που αποτε-
λούσε και δέσμευση της Δημοτικής
Αρχής, πέρα από την αναβάθμιση
της περιοχής, θα συμβάλλει και καθ-
οριστικά στην καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των δημοτών και
κυρίως των μικρών μαθητών της
Μαγούλας, που δεν θα χρειάζεται
πλέον, να μετακινούνται στην Ελευ-

σίνα για την παρακο-
λούθηση και συμμετοχή τους στα
πολιτιστικά τμήματα του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, στον χαιρετισμό του: «Σήμερα
εγκαινιάζουμε έναν σύγχρονο χώρο,
μία κοιτίδα πολιτισμού που έλειπε
από τη Μαγούλα. Ένα νέο, ολοκληρ-
ωμένο πολιτιστικό κέντρο. Αυτος ο
χώρος ήταν και μια προσωπική μου
δέσμευση για την περιοχή, το 2019!
Σήμερα, γίνεται πράξη, με τη σκληρή

δουλειά της Εύης Άνθη και της Κατε-
ρίνας Κριεκούκη, των υπαλλήλων
και  συνεργατών του Νομικού
Προσώπου αλλά και όσων θέλησαν
να προσφέρουν εθελοντικά. Είναι
από εκείνες τις στιγμές, που με
κάνουν να νιώθω τόσο περήφανος
για τους συνεργάτες και την ομάδα
μου! Καλορίζικο λοιπόν, το νέο
Πολιτιστικό της Μαγούλας! Εύχομαι
να είναι πάντα γεμάτο από μικρούς
και μεγάλους».

Εγκαίνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και Πολιτιστικού Κέντρου στη Μαγούλα

Από την Πέμπτη 15/12 έως και το Σάββατο 17/12

Διανομή τροφίμων 
στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, από

τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου
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Τροπολογία που κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών το οποίο ρυθμίζει  θέματα
Δημοτικής Αστυνομίας και λαϊκών
αγορών προβλέπει αύξηση της αποζ-
ημίωσης των δημοτικών
συμβούλων. Το νομοσχέδιο
εισήχθη χθες  12/12/2022 προς
ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση
συνεπειών ρύθμισης της τροπο-
λογίας, «κρίνεται σκόπιμη η αύξηση
της αποζημίωσης των δημοτικών
συμβούλων για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του συλλογικού
οργάνου, ώστε να αντεπεξέλθουν στο
υψηλό κόστος των μετακινήσεων,
λαμβανομένων υπόψη και των προ-
παρασκευαστικών ενεργειών που
πρέπει να συντελεστούν, μετά μάλι-
στα τη μακρά περίοδο διεξαγωγής
των συνεδριάσεων των δημοτικών

συμβουλίων μέσω τηλεδιασκέψεων
και δια περιφοράς».

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθε-
ση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, επαναπροσδιορίζεται  ο
τρόπος υπολογισμού της αποζημίω-
σης των μελών του δημοτικού

συμβουλίου, πλην αυτών που λαμ-
βάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του δημοτι-
κού συμβουλίου. Ειδικότερα:

Ορίζεται ότι το ύψος της αποζημίω-
σης των ανωτέρω, για κάθε συνε-
δρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το

ποσό που αντιστοιχεί στο 1‚3% (αντί
του 1% που ισχύει σήμερα) της αντι-
μισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και
βαρύνει  τον προϋπολογισμό του
οικείου ΟΤΑ.

Επίσης θεσμοθετείται αποζημίωση
και για τους δημοτικούς συμβούλους
που εκλέγονται στους δήμους Αθη-
νών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης των
οριζόμενων εκλογικών περιφερειών
καθώς και  στους δημοτικούς
συμβούλους, των οποίων η κατοικία
απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη
δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί
την έδρα του δήμου. Να σημειωθεί
ότι σήμερα, δεν προβλέπεται καταβο-
λή αποζημίωσης για τις παραπάνω
περιπτώσεις. Το ύψος της αποζ-
ημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του
1,3% της αντιμισθίας του δημάρχου
Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του οικείου ΟΤΑ.

Αύξηση των αποζημιώσεων των δημοτικών συμβούλων προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΣ

Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που
λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ενιαίες
επιχειρήσεις πόντισης ηλεκτρικών καλωδίων,
πραγματοποιεί η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη
Interconnection, που εγκαθιστά υποβρύχιο
καλώδιο υπερυψηλής τάσης 500 kV συνεχούς
ρεύματος, με συνολικό μήκος 335 χιλιομέτρων
στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-
Αττικής. 

Το καλώδιο με βάρος που αγγίζει τους 13.500
τόνους, ποντίζεται σε μέγιστο βάθος 1.200 μέτρων
ανάμεσα στην Κορακιά Ηρακλείου (Κρήτη) με την
Πάχη Μεγάρων (Αττική) από το υπερσύγχρονο
πλοίο καλωδιακών ποντίσεων “Leonardo da
Vinci” της αναδόχου εταιρείας Prysmian
Powerlink. Πρόκειται για μία επιχείρηση εξαιρετικά
σύνθετων τεχνικών απαιτήσεων που ξεκίνησε με
επιτυχία στις αρχές Δεκεμβρίου και εκτιμάται ότι θα
διαρκέσει περίπου 9 εβδομάδες. 

Μετά τη λειτουργία της πρώτης ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλά-
δα, μέσω Πελοποννήσου τον Ιούλιο του 2021, ο
ΑΔΜΗΕ προχωρά με εντατικό ρυθμό και σύμφω-
να με το χρονοδιάγραμμα και τη δεύτερη διασύνδε-
ση του νησιού με την Αττική, το μεγαλύτερο έργο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται
αυτή τη στιγμή στη χώρα με προϋπολογισμό 1
δισ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. 

Σε ό,τι αφορά το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου,
έχουν ήδη ποντιστεί τα πρώτα 170 χιλιόμετρα του
ηλεκτρικού καλωδίου από την Αττική μέχρι την

Μήλο καθώς και το σύνολο των καλωδίων οπτικών
ινών, μήκους 670 χλμ. 

Στην πλευρά της Αττικής οι εργασίες εγκατάστα-
σης των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχουν ξεκινήσει
οι θεμελιώσεις των βασικών κτηρίων των Σταθμών
Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα
της διασύνδεσης, δηλαδή τη Δαμάστα Ηρακλείου
και τον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης δήλωσε σχετικά:
«Ο ΑΔΜΗΕ και  η θυγατρική του Αριάδνη
Interconnection κάνουν ένα ακόμη σημαντικό
βήμα προς την ολοκλήρωση της “μεγάλης”
διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής, υλο-
ποιώντας μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις
πόντισης υποβρυχίων καλωδίων διεθνώς. Η

δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την
ηπειρωτική χώρα, θα θωρακίσει την τροφοδότηση
του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια, θα απελευθε-
ρώσει το ανανεώσιμο δυναμικό του και θα ανα-
βαθμίσει τη θέση του στον ενεργειακό χάρτη της
Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου». 

Ο Διευθυντής Έργου της Αριάδνη
Interconnection κ. Άγγελος Σταματέλος, δήλωσε:
«Μετά την επιτυχή πόντιση του πρώτου τμήματος
του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Αττι-
κής, η Αριάδνη Interconnection προχωρά στην
εγκατάσταση και του δεύτερου καλωδίου υπερυ-
ψηλής τάσης. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο, η θυγα-
τρική του ΑΔΜΗΕ θα έχει πλέον εγκαταστήσει το
σύνολο των υποβρυχίων καλωδίων και θα επικεν-
τρωθεί στο εξίσου κρίσιμο χερσαίο τμήμα του
έργου».

Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ, ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΠΟΝΤΙΖΕΙ 335 ΧΛΜ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και πιο σύνθετες επιχειρήσεις πόντισης ηλεκτρικών καλωδίων
υπερυψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος 
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Παρά τις αλλεπάλληλες αρνητικές κυβε-
ρνητικές δηλώσεις για την επέκταση των
αναδρομικών και στους συνταξιούχους που
δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, πληρ-
οφορίες επιμένουν ότι το θέμα αυτό θα λυθεί
– με θετικό τρόπο για τους συνταξιούχους –
τις επόμενες εβδομάδες.

Η κυβέρνηση εξετάζει – και είναι πολύ
κοντά – στην υιοθέτηση «πολιτικής λύσης» για
τη απόδοση των αναδρομικών σε όλους και
όχι μόνο σε όσους έχουν προσφύγει στην
Δικαιοσύνη, όπως «διέταξε» η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μέχρι ώρας τα κυβερνητικά στελέχη,
απέκλειαν τη συγκεκριμένη λύση επικα-
λούμενα το υψηλό κόστος μιας τέτοιας απόφ-
ασης, καθώς η πλήρης απόδοση των αναδρ-
ομικών κοστίζει περί τα 2,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο το θέμα αυτό επανέρχεται λίγους
μήνες πριν τις εκλογές, γεγονός που αναθε-
ρμαίνει το ενδεχόμενο αναζήτησης θετικής
λύσης. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι το ενδεχόμενο «πολιτικής λύσης» δεν έχει
αποκλείσει ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσο-
τάκης, ο οποίος μετά την έκδοση της απόφα-
σης του ΣτΕ, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο «τα
αναδρομικά – στο σύνολό τους ή μέρος
αυτών – να δοθούν σε όλους τους συντα-
ξιούχους σε δόσεις».

«Θα εξετάσουμε τη δημοσιονομική
δυνατότητα για τη χορήγησή τους σε δόσεις»,
είχε δηλώσει σχετικά.

Η απόφαση του ΣτΕ
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, μόνο

όσοι είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο

του 2020 δικαιούνται αναδρομικά δώρα και
τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων.
Πρόκειται περίπου για 350.000 συνταξιούχο-
υς, ενώ η πλειονότητα – περίπου 1.300.000
συνταξιούχοι – έχουν απωλέσει το δικαίωμα
της επιστροφής των περικοπών.

Η απόφαση αφορά αναδρομικά δώρων
(Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας)
και μειώσεις επικουρικών συντάξεων που
αφορούν το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 έως
Μάιος 2016. Για την χρονική αυτή περίοδο
έχουν ήδη δοθεί αναδρομικά τα οποία αφορ-
ούν τις μειώσεις που είχαν υποστεί οι συντα-
ξιούχοι στις κύριες συντάξεις τους.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας δεν χορηγεί αναδρομι-
κά από μειώσεις επικουρικών και κατάργ-
ηση Δώρων σε όλους τους συνταξιούχους,
παρά μόνο σε όσους είχαν προσφύγει δικα-
στικά μέχρι τις 31.7.2020. Δηλαδή την ημερ-
ομηνία ψήφισης του νόμου με τον οποίο δόθη-
καν τα αναδρομικά από τις κύριες συντά-
ξεις, αποσβένοντας – με τον τρόπο αυτό –
τις υπόλοιπες αξιώσεις για επικουρικές και
δώρα.Έτσι με την δικαστική αυτή απόφαση,
περίπου 350.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού
τομέα που είχαν ασκήσει αγωγές, μπορούν
να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα διεκ-
δίκησης, ενώ οι 1.300.000 συνταξιούχοι που

δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι την
31.07.2020, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1403-
7/22, έχουν αποσβεσθεί δια νόμου οι
αξιώσεις τους για λόγους έκτακτους ανάγκης.

Το κόστος
Τυχόν υλοποίηση της απόφασης του

Συμβουλίου της Επικρατείας για το σύνολο
των συνταξιούχων, οδηγεί σε αναδρομικά
ύψους 2,5 δισ. ευρώ, καθώς θα αφορά την
επιστροφή των δώρων του ενδεκαμήνου
Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, όπως και τις
αντίστοιχες περικοπές στις επικουρικές
συντάξεις.

Από το συγκεκριμένο ενδεκάμηνο – οι
περικοπές του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές – επεστράφησαν αναδρομικά τον
Οκτώβριο του 2020, μόνο οι μειώσεις που
αφορούσαν τις κύριες συντάξεις.

Η κυβέρνηση δεν κατέβαλε και τα Δώρα,
όπως ρητά προέβλεπε η απόφαση του ΣτΕ
του 2019. Ακολούθησαν νέες προσφυγές στο
ΣτΕ από συνταξιουχικές οργανώσεως που
προκάλεσαν την τελευταία απόφαση του
ανωτάτου δικαστηρίου.

Οι διεκδικήσεις αφορούσαν 723 εκατομ-
μυρίων για τα αναδρομικά των επικουρικών
και 1,875 δισ. ευρώ για τα δώρα δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.

Οι εκλογές… φέρνουν αναδρομικά
σε όλους του συνταξιούχους

Η κυβέρνηση εξετάζει την υιοθέτηση «πολιτικής λύσης» για τη
απόδοση των αναδρομικών σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν

προσφύγει στην Δικαιοσύνη
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Το βιολί του ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
Συν εχ ίζον τας τον  φρεν ήρη καλπασμό του σε κύπελλο και πρωτάθλημα ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου επικράτησε του γειτον ικού
Ικάρου Νεοκτίστων  στην  Γκορυτσά για την  7η αγων ιστικη της Α΄κατηγορίας με 3-0.
Τα γκολ για την  ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσαν  οι:Γκαβζίδης(22′ πέν αλτι), Κουσίδης(25′) και Φραγκόπουλος(46′).
Διαιτητής ήταν  ο Αν τι Χαμπιλάι.Βοηθοί:Οικον όμου-Ζειμπέκης.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κολιάκης, Παπαδόπουλος Ν.(77′ Παπαδόπουλος Π.), Φραγκόπουλος, Πετσίτης, Πουλικίδης, Κουρούμα, Τσουτσάν ης, Βασιλει-
άδης(63′ Κομιώτης Π.), Γκαβζίδης(63′ Πουρουζίδης Ν.), Κουσίδης(63′ Αθαν ασιάδης), Κίτσιος.
ΙΚΑΡΟΣ: Λαουν άρος, Ρούσσος, Κάτσος, Σπυρίδης, Χυσολάρι Εν τ.(66′ Μαλακέλης), Πρέσσας, Αν δρεάδης, Μάμμας, Πέτσας, Χυσολάρι Ερ.(57′
Σοφιαν ίδης), Χιον ίδης(69′ Μυλων άς).

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ:
Ευχαριστήριο…

Η διοίκηση του Αίαν-
τα Παραλίας Ασπρ-
οπύργου ευχαριστεί
την αντίστοιχη του
Μανδραικού για την
άψογη φιλοξενία που
παρείχε στην αποστο-
λή της ομάδας μας
και θα ανταποδώσει
στον β΄γύρο.

Ο Πανελευσινιακός 3-2
τον Απόλλωνα Πάργας

Ο Παν ελευσιν ιακός για την  5η αγων ι-
στική του 3ου ομίλου της Γ΄Εθν ικής επι-
κράτησε στο δημοτικό στάδιο Κοσμάς
Παπαν ικολάου του Απόλλων α Πάργας
με 3-2.(ημίχ ρον ο 2-0).

Τα τέρματα των  σταχ υοφόρων  σημείω-
σαν  οι: Μίσκου 19′ ύστερα από σέν τρα
του Γεμιστού, ο Μακρυγιάν ν ης 34′
Μίσκου 63‘ με συρτό σούτ ύστερα από
συρτή σέν τρα του Μακρυγιάν ν η.
Για λογαριασμό του Απόλλων α σκόραρα-
ρε ο Σιδέρης (89′ 91′).

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Παν ελευσι-
ν ιακός είχ ε στο 90+3 σούτ στο δοκάρι
έξω από την  περιοχ ή του Μακρυγιάν -
ν η.

Ευκαιρίες για γκόλ: 41′ 53′ Γεμιστός,
Μακρυγιάν ν ης 44′, Κρητικός 50′ Μπέλ-
λος Α 13′, Παπαρούν ας 60′ Σιδέρης 81′.

Διαιτήτευσε ο Δημήτρης Μόσχ ου από
το Λασίθι. Βοηθοί: Σταύρος Μαρκαν τω-
ν άτος(Αθήν ας)-Νικήτας Βλατάκης(Αθή-
ν ας). Παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος
Κωστάκος(Πειραιά).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής
Αν δρέας Σκέν τζος): Γκλώτσος, Αρν α-
ούτογλου,(46’Λάμπρου), Συριόπουλος,
Μίσκου(76’Ταμπουρατζής),
Μπούσης(46΄Μαρής), Μακρυγιάν ν ης,
Κρητικός(61’Μακρίδης),Μουστάκης(71’Ζα
φείρης),Τεγούσης, Κοτσών ης, Γεμιστός.

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΡΓΑΣ(προπον ητής Λευ-
τέρης Βέρμπης): Κων σταν τάκος, Κων -
σταν τίν ου(76’Σαράκης),
Βασιλείου(46’Κωσταμέν ας), Φράγκος,
Διαμάν της(46’Σιδέρης), Πάκος, Μπέλλος
Α, Κουλούρης(46’Γκολάκος), Γεωργάκης,
Παπαρούν ας,Ντόκος(80’Μπέλλος).

Τον  αγών α παρακολούθησε απο τα v ip
ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον ό-
μου. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πρόεδρ-
ος της Εν ωσης Παν ασπροπυργιακού
Γιώργος Χριστοφιλόπουλος με τον  προ-
πον ητή Κυριάκο Μίχ α κ.α.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥα

Τσίμπησε βαθμό
στο Νεοχώρι
Τρικάλων ο Βύζας
Μεγάρων

Για την 5η αγωνιστική του 3ου
ομίλου της Γ΄Εθνικής ο Βύζας
Μεγάρων πήρε βαθμό στα Τρίκαλα
στο γήπεδο
Νεοχωρίου(Οιχαλίας)Μπάμπης
Παπαχατζής από τον Διγενή
Νεοχωρίου αφού το σφύριγμα του
διαιτητή Κώστα Τσίντζα από την
Θεσαλία βρήκε τις δύο ομάδες ισό-
παλες χωρίς τέρματα.Βοηθοί: Στα-
μάτης Σφυρής και Κώστας Τασιό-
πουλος. Παρατηρητής διαιτησίας
ήταν ο Αντώνης Ζήλος από την Λάρ-
ισα.
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (προπον-
ητής Βαγγέλης Μπρισίμης): Κουτσό-
πουλος, Μετούσι, Μαλάκος, Σταμέ-
κος, Βασιλείου (70’ Τσιγαρίδας),
Αυγέρης (81’ Γόρδιος), Δραγατσίκης 

(81’Κουσκουλιώτης), Μαχαίρας (46’
Μπασιάκας), Καλτσάς (87’ Τσιούφ-
ης), Παναγιώτου, Χατζηχαραλάμπο-
υς.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ( προπονητής

Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Κων-
σταντινίδης, Μύρκος, Σαχόλι, Καρα-
γιάννης (63’ Χατζημελετιάδης), Κεν-
δριστάκης (90’ Μουσκάι), Κωνσταν-
τίνου, Μπουντόπουλος, Ντούνης
(75’ Κακούσιος), Φλέγγας, Φυσαράκ-
ης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17/12

ΑΟ Τρίκαλα-Ναυπακτιακός
Νεοχώρι-ΑΟ Υπάτου
Βύζας Μεγάρων-Παναγρινιακός
Τηλυκράτης-Πανελευσινιακός
Απόλλων Πάργας-Ζάκυνθος
Αστέρας Πετριτή-Λευκίμμη
Χαλκίδα-Φήκη

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΜεε  χχααττρριικκ  ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή  ΚΚααττσσάάφφααρροουυ
οο  ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜάάννδδρρααςς  33--22  ττοονν  ΕΕθθννιικκόό

ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττιιςς  ννίίκκεεςς  γγιιαα  ττοονν  ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜάάννδδρρααςς  ττοουυ  ΜΜιιχχάάλληη
ΚΚάάσσδδααγγλληη  πποουυ  εεππιικκρράάττηησσεε  γγιιαα  ττηηνν  77ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  σσττοο

ΦΦρράάγγκκεειιοο  ττοουυ  σσκκλληηρροοττρράάχχηηλλοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς  μμεε
33--22..

ΔΔρράάσσττηηςς  κκααιι  ττωωνν  ττρριιώώνν  γγκκόόλλ  ττοουυ  ΠΠΑΑΟΟΚΚΜΜ  οο  ΠΠααννττεελλήήςς
ΚΚααττσσάάφφααρροοςς  ((77′′,,  2255′′,,  4477′′))..ΓΓιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ

σσκκόόρρααρραανν  οοιι  ΤΤζζααννέέττοοςς((2222′′))  κκααιι  ΜΜαανναασσίίδδηηςς  ΑΑ..((2233′′))..

ΔΔιιααιιττηηττήήςς  ήήτταανν  οο  ΓΓιιααππιιττζζόόγγλλοουυ..ΒΒοοηηθθοοίί::  ΜΜααννοούύρρααςς  ΝΝ..--
ΝΝάάκκοοςς  ΠΠ..

ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ::  ΠΠααλλααιισσττήήςς,,  ΜΜοουυσσττάάκκαα((7711′′  ΤΤυυρρλλήήςς)),,
ΑΑξξιιώώττηηςς,,  ΤΤσσεεττσσάάιι,,  ΤΤσσιιρριιγγώώττηηςς,,  ΒΒάάσσηηςς,,  ΣΣάάκκοοββ((6666′′  ΜΜήήννοοςς)),,

ΒΒααλλλλιιάάννοοςς,,  ΚΚααττσσάάφφααρροοςς,,  ΔΔοούύκκααςς  ΔΔ..((6666′′  ΡΡέέττζζαα)),,  ΚΚααρρ--
ααννίίκκααςς((8855′′  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ))..

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ::  ΜΜοολλννττααββάάνν,,  ΠΠααννααϊϊλλίίδδηηςς,,
ΧΧοουυρρααββέέλλααςς((3377′′  ΣΣιιδδηηρρόόπποουυλλοοςς)),,  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς,,  ΖΖεεϊϊττιιννίίδδηηςς,,
ΑΑννδδρριιώώττηηςς((7777′′  ΚΚααπποογγιιάάννννηηςς)),,  ΒΒαασσίίλληηςς,,  ΤΤζζααννέέττοοςς,,  ΓΓεεωωρρ--

γγιιάάδδηηςς,,  ΚΚααττσσίίκκηηςς,,  ΜΜαανναασσίίδδηηςς  ΑΑ..((7722′′  ΜΜαανναασσίίδδηηςς  ΝΝ..))..
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Επιστολή διαμαρτυρίας ο Ηρακλής
Ελευσίνας για την διαιτησία

Η διοίκηση του Ηρακλή Ελευσίν ας μας έστειλε επι-
στολή διαμαρτυρίας για την  διαιτησία στο μάτς με τη
Νέα Πέραμο. Αν αλυτικά γράφει:

<<Πολλά μπράβο στον  κ. Αλιάγα
και στους βοηθούς του για το
χ ειρουργείο μετά από έν αν
χ ρόν ο και μάλιστα κόν τρα στην
ίδια ομάδα ο κ. Αριστείδης Αλιάγας
ξαν ά επί το έργων  ν α χ ειρουργήσει
την  ομάδα μας (χ ωρίς βέβαια ν α θέλουμε ν α θίξουμε
την  προσπάθειά της αν τιπάλου ομάδας Νέα Πέραμος
που και οι ίδιοι είχ αν  παράπον α για διατητή μιλά-
με…..)Παρότι που μετά από άσχ ημες διαιτησίες από
τον  κύριο Αλιάγα και είχ ε φτάσει ο κόμπος στο χ τέν ι
είχ αμε κάν ει αίτημα στην  έν ωση και στον  κύριο
Τριαν ταφυλλίδη ν α μην  ορίσει ξαν ά τον  κύριο Αλιάγα
σε παιχ ν ίδι της ομάδας μας αλλά έν ωση και ο κύριος
Τριαν ταφυλλίδης μας γράψαν ε στα παλιά τους
παπούτσια Με τον  τελευταίο ν α (ορίζει)στέλν ει τον
κ.Αλιαγα για έν α καλό χ ειρουργείο…….. Μπράβο σας
αλλά ο Ηρακλής προχ ωρά…..Τέλος την  Παρασκευή
το μεσημέρι μετά τον  ορισμό διατητων  που αν έβηκε
στη σελίδα της Έν ωσης κάν αμε προσπάθεια ν α μάθ-
ουμε για αυτόν  τον  ορισμό αλλά η Έν ωση
μας…….Έγραψε…..

Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου
1-0 την Δραπετσώνα

Για την 3η αγωνιστική και τον 3ο όμιλο της Β΄Εθνικής
η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου 2012 επι-
κράτησε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης της ομά-
δας Νέες Δραπετσώνας με 1-0.
Η ομάδα μπήκε πολύ δυνατά για την νίκη από το 1"
λεπτό  βρίσκοντας δίχτυα στο 10"λεπτό με την Μπα-
λατζιά με ωραίο  πλασέ.
Στο διάστημα αυτό χάθηκαν 4-5 κλασικές ευκαιρίες για
περισσότερα γκολ και για να καθαρίσει από νωρίς το
παιχνίδι.
Συγκεκριμένα η Παβάλ δεν ευστόχησε σε 2 πλασέ
εντός εστίας από αρκετά καλη θέση ,
Με την ίδια παίκτρια ύστερα από δυνατό σουτ και
ωραία απέκρουση της αντίπαλου Τ-Φ στο γάμα να εχει ορίζοντιο δοκάρι.
Συνεχίστηκαν οι πολλές ευκαιρίες και πάλι με πρωταγωνιστές τις Μπαλατζία και Παβάλ στα καρέ του
αντιπάλου που είχε παθητικό ρόλο.
Στο β " μέρος η φιλοξενούμενη ομάδα έπαιξε με καθαρές κόντρες και προσπαθούσε  να απειλήσει
τόσο με στατικές φάσεις και να επενδύσει σε κάποιο δικό μας αμυντικό λάθος .
Εμείς δεν ειμασταν τόσο παραγωγικοί στην επανάληψη με κάποιες αναγκαστικές αλλαγές όπως της
Λίπο (λόγω θλάσης στους κοιλιακούς) χάσαμε τον αυτοέλεγχο και την συγκέντρωση μας καθώς και
κάποια μέτρα στον χώρο.
Παρόλα αυτά ο Πήγασος είχε άλλες 2 ευκαιρίες της Μπαλατζία και Καλοκαιρινού με ωραία σουτ  τα
οποία πέρασαν δίπλα στο κάθετο δοκάρι, παραμένοντας το τελικό σκόρ.

Επόμεν ο μάτς εκτός έδρας με τον  Εργοτέλη στις 18-12.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ι-
στική)

Ε Ν . Π Α Ν Α Σ Π Ρ / Κ Ο Υ -
ΔΟΞΑ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-2

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
1-2

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-0

ΡΕΠΟ: ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 21

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ 19

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
11

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ 10
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 10

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 9

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 9

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 7
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 7

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
7

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1

Η επόμεν η(8η αγων ιστι-
κή)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥΣ ΑΓΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Ρεπό: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ι-
στική)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.1-1

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΥΖΑΣ Β 3-5

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 12-1

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 16
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

10
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

9
ΒΥΖΑΣ Β 6

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ6

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ
ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ

Η Επόμεν η(8η αγων ιστι-
κή)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΒΥΖΑΣ Β – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Δεν  αγων ιζον ται Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και
Προμηθειών

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:2 17/2022

Αρ.Πρωτ:43741/12-12-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, (μεγαλύτερο ποσο-
στό μέσης έκπτωσης επί τοις
εκατό επί του καθαρού προϋπο-
λογισθέντος  ποσού), σύµφωνα
µε τις διατάξεις των:
Ν.4412/16 (ΦΕΚ
147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροπο-

ποιήθηκε κι ισχύει 
Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτή-
των»
Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική

της αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγρ-
αμμα Καλλικράτης»,

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α -
19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες
διατάξεις.»
Απόφαση Οικονομικής Επιτρο-
πής με αρ. 578/2022
για την ανακήρυξη αναδόχου για
την υπηρεσία με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » διάρκειας δύο
ετών  (2023-2024), συνολικού
προϋπολογισμού 1.540.000€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% (1.241.935,49 € χωρίς το
Φ.Π.Α.), πλέον δικαιώματος προ-
αίρεσης ύψους 385.000€ συμπερ-
ιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(310.483,87 € χωρίς το ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρ-
ονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικ-

τυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών:05/01/2023
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών: 12/01/2023 ημέρα
Πέμπτη   και ώρα 11:00.π.μ.
Η εγγύηση για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της αξίας του
ενδεικτικού προϋπολογισμού
της ομάδος ή των ομάδων των
οχημάτων για την οποία ή τις
οποίες συμμετέχει, εκτός ΦΠΑ 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr. 
Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες:, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότο-
πο  http://et.diavgeia.gov.gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα
τεύχη δημοπράτησης θα αναρτ-
ηθούν και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.fyli.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται  στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  δέκα (10)
ημέρες  πριν  από  την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Φυλή, 12-12-2022
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 12/12/2022 

Αρ. πρωτ.: 43747

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 162, Ο.Τ.
203, Ο.Τ. 188 Α ΚΑΙ Ο.Τ. 174
Α ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικ-
τό Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό
με σφ ραγισμέν ες προσφ ο-
ρές και με κριτήριο κατακύρ-
ωσης εκείν ο της πλέον
συμφ έρουσας από οικον ομι-
κή άποψη προσφ οράς,
βάσει τιμής , για την  προμήθ-
εια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑ Ο.Τ. 162, Ο.Τ. 203, Ο.Τ.
188 Α ΚΑΙ Ο.Τ. 174 Α ΤΗΣ
Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛ: 5/2022.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
693.000,00€ συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 13% και 24
% (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α : 561.821,98 € , ΦΠΑ
13%: 4.324,58 € και ΦΠΑ
24% : 126.853,44 €).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι το
Πράσινο Ταμείο και το
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
« Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-
2022, στον άξονα προτεραι-
ότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», καθώς και οι
ίδιοι πόροι του δήμου.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση προϋπολογίζεται να
ανέλθει στις 693.000,00€
συ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ
Φ.Π.Α. (13%) και (24%)
(προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 561.821,98 € , ΦΠΑ
13%: 4.324,58 € και ΦΠΑ
24% : 126.853,44 €) Το 60%
του προϋπολογιζόμενου
ποσού της μελέτης θα χρημα-
τοδοτηθεί από το Πράσινο
Ταμείο και το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2022-
2023, Κ.Α. 35-7135.10003

,στον άξονα προτεραιότητας
2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», ενώ το υπόλοι-
πο 40%(277.200,00€) θα καλ-
υφθεί από τον Κ.Α 35-
7135.10004 του τακτικού
προϋπολογισμού του Δήμου
για το οικονομικό έτος 2022
με το ποσό των 1.000,00€ και
για το οικονομικό έτος 2023
με το ποσό των 276.200,00 €.
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια όλου του
απαραίτητου και κατάλληλου
εξοπλισμού για την αναβάθ-
μιση κοινόχρηστων χώρων
στα Ο.Τ. 162, Ο.Τ. 203, Ο.Τ.
188 Α και Ο.Τ. 174 Α της Δ.Ε.
Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής,
οι οποίοι βρίσκονται εντός
των ορίων του Δήμου και η
χρήση τους μπορεί να επιφ-
έρει πολλά και πολλαπλασια-
στικά οφέλη. 
Τα   προς   προμήθεια   είδη
κατατάσσονται   στους   ακό-
λουθους   κωδικούς   του
Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 03451000-6
«Φυτά», 03452000-3 «Δέν-
δρα», 03451300-9 «Θάμνοι»,
14212400-4 «Χώμα»,
14212200-2 «Αδρανή υλικά»,
44112200-0 «Επενδύσεις
δαπέδων», 34928400-2
«Αστικός εξοπλισμός»,
44613700-7 «Απορριμματοφ-
όροι κάδοι», 09331200-0
«Ηλιακά φωτοβολταϊκά
στοιχεία», 43325000-7
«Εξοπλισμός πάρκων και
παιδικής χαράς», 34928200-0
«Περιφράξεις», 37442900-8
«Πολυόργανα γυμναστικής»,
34991000-0 «Φωτιστικά
σώματα υπαίθριων χώρων»,
34992000-7 «Πινακίδες και
φωτεινές πινακίδες»,
43323000-3 «Εξοπλισμός
άρδευσης». 
Προσφορές υποβάλλονται
για το σύνολο των υπό προ-
μήθεια ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε  έξι (6) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης
ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου. 
Η    διαδικασία    θα    διεν ε-

ργηθεί    μ ε    χρήση    τ ης
πλατφ όρμας    του    Εθν ικού
Συστήματος  Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων   Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία
είν αι  προσβάσιμη   µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος,  την
12/01/2023,  ημέρα Πέμπτη
και  ώρα 11:00 π.μ (Ημερομ-
ην ία και ώρα  Αποσφ ράγι-
σης) 

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών
ορίζεται η 05/01/2023 και
ώρα 16:00  μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκ-
τρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 28/11/2022 στην Υπηρ-
εσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης θα καταχωρηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβά-

σεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη  (περίληψη  της
παρούσας  διακήρυξης)  θα
δημοσιευτεί  στις  εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
ht tp : / /e t .d i av ge i a .gov .g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr
. όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 177833
Η διενέργεια του διαγωνι-
σμού διέπεται από τις σχετι-
κές διατάξεις του
Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθ-
ειών και υπηρεσιών- προσαρ-
μογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και ενώσεις οικονομικών
φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.
Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την επόμενη της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμέ-
νου να λάβουν μέρος στο δια-
γωνισμό πρέπει να καταθέ-
σουν με την προσφορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσο-
στού (2%) επί της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ποσού των έντεκα
χιλιάδων διακοσίων τριάντα
έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρ-
ων λεπτών (11.236,44€).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής και τη γνω-
στοποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρε-
ται παραπάνω στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Η συν έχεια από τη σελίδα 3 ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
Πωλείται μονοκατοικία διώροφη

στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 180 τμ σε άριστη

κατάσταση σε περιφραγμένο
χώρο  1 στρεμμάτων 

Τηλ: 6949897678

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

Η Εύα Καϊλή δηλών ει επίσης και έν α διαμέρισμα 3ου
ορόφου 55 τ.μ στο Βέλγιο το οποίο αγόρασε το αγόρα-
σε το 2015, αλλά και τρία διαμερίσματα σε Θεσσα-
λον ίκη, Ψυχ ικό και Δήμο Αθην αίων . Αυτό στο Ψυχ ικό,
μάλιστα, είν αι 170 τμ και φέρεται πάλι ν α το αγόρασε το
2019. Επίσης, είν αι κάτοχ ος τριών  αυτοκιν ήτων .

Δέσμευση της περιουσίας της στην  Ελλάδα
O επικεφαλής της Αρχ ής για το Ξέπλυμα Μαύρου

Χρήματος, επίτιμος αν τεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε, πριν  από λίγη ώρα,
τη δέσμευση των  περιουσιακών  στοιχ είων  της αν τιπρ-
οέδρου του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου, Εύας Καϊλή,
μελών  της οικογέν ειάς της και του συν τρόφου της.

Η δέσμευση έχ ει ήδη κοιν οποιηθεί στις ελλην ικές
τράπεζες. Στόχ ος του Αν ώτατου Δικαστικού είν αι ν α
διασφαλιστούν  περιουσιακά στοιχ εία, της αν τιπροέδρ-
ου του Ευρωκοιν οβουλίου, τα οποία μπορεί ν α
προέρχ ον ται από μη  ν όμιμες δραστηριότητες. 

Σφραγίστηκαν  τα γραφεία άλλων  4 συν εργατών  ευρ-
ωβουλευτών  

Μετά τη σύλληψη 4 ατόμων , συμπεριλαμβαν ομέν ης
της Εύας Καϊλής, οι αρχ ές σφράγισαν  τα γραφεία άλλων  

4 Ιταλών  στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει η εφημερίδα
La Repubblica. 

Οι 3 από τους 4 έχ ουν  ως κοιν ό ότι υπήρξαν  συν ε-
ργάτες του Antonio Panzeri. 

Πιο συγκεκριμέν α σφραγίστηκε το γραφείο της
Federica Garbagnati, η οποία είν αι βοηθός της ευρω-
βουλευτού του Δημοκρατικού κόμματος Alessandra
Moretti. Η  Garbagnati παρά το γεγον ός ότι ταξίδεψε
στη Ντοχ ά για ν α συν αν τήσει τον  υπουργό Εργασίας-
του Κατάρ, ξεκαθάρισε ότι πάν τα ψήφιζε σύμφων α με
τις υποδείξεις της ομάδας της. Η Garbagnati στο παρε-
λθόν  είχ ε συν εργαστεί με τον  Antonio Panzeri.

Ο δεύτερος είν αι ο Giuseppe Meroni, στο παρελθόν
έχ ει διατελέσει βοηθός του Panzeri και τώρα είν αι στην
υπηρεσία της Λάρα Κόμι από το Forza Italia.

Η τρίτη είν αι η Donatella Rostagno, η οποία ειδι-
κεύεται στα θέματα της Μέσης Αν ατολής και του αρρα-
βικού κόσμου.  Υπήρξε συν εργάτης του Panzeri και
τώρα της Βελγίδας ευρωβουλευτού, Maria Arena. Η
Rostagno είν αι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
ΜΚΟ «Fight Impunity » που ίδρυσε ο Panzeri και
βρίσκεται στο επίκεν τρο των  ερευν ών . 
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή 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  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. 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., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. 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, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 300€ (e-
agents1066076). 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 θέρμαν-
ση, 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 θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία 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 Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχανικών Eγκαταστάσεων, στη
περιοχή του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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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