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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 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρριαν ός, Αριαν ός, Αρρειαν ός, Αρειαν ός,

Αρριαν ή, Αριάν α
Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας &
Παναγούλη,2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού

Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σφακιανάκη Φωτεινή Α.

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 154, 2102434055

ΘΘάάννααττοοςς  1166χχρροοννοουυ  ΡΡοομμάά::
EEππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  πποορρεείίαα  

δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά

«Έπραξε έγκλημα»
αν αφέρει ο Παν α-
γιώτης Σαμπάν ης,
πρόεδρος της Ομο-
σπον δίας Ρομά, Σαμ-
πάν ης, για τον
αστυν ομικό που πυρ-
οβόλησε τον  16χ ρον ο

Σε βαρύ πέν θος έχ ει
βυθιστεί η οικογέν εια
του 16χ ρον ου Κώστα
Φραγκούλη, ο οποίος
κατέληξε σήμερα το
πρωί μετά από ημέρες
ν οσηλείας στην  εν τα-
τική του Ιπποκρα-
τείου.

Σύμφων α με τον  Παν αγιώτη Σαμπάν η, πρόεδρο της
Ομοσπον δίας Ρομά «Μέγας Αλέξαν δρος», η οικογέν εια
είν αι συν τετριμμέν η.

«Είν αι πολύ δύσκολες οι στιγμές που περν άει η οικο-
γέν εια. Θρην ούν  έν α παιδί 16 ετών . Σε πολύ άσχ ημη
κατάσταση είν αι και η γυν αίκα του», δηλών ει στην
«Κ».

Η μόν η αν ακούφιση, όπως σημειών ει ο κ. Σαμπάν -
ης, είν αι ν α αποδοθεί δικαιοσύν η και ν α προφυλακι-

στεί ο αστυν ομικός.
«Έπραξε έγκλημα»,
τον ίζει.

Η κατάσταση στον
καταυλισμό είν αι προς
το παρόν  ήρεμη εν ώ
οι ίδιοι οι αρχ ηγοί της
κοιν ότητας έχ ουν
κάν ει έκκληση προς
τους Ρομά ν α μην
προκαλέσουν  επεισό-
δια. Όπως περιγράφει
ωστόσο ο Αν τών ης
Τάσιος, γεν ικός γραμ-
ματέας του οικισμού,
επικρατεί παν τού
λύπη και θυμός για

αυτό που έγιν ε. «Δεν  υπάρχ ουν  λόγια. Ήταν  έν α
παιδί. Εμπιστευόμαστε την  ελλην ική Δικαιοσύν η ότι θα
πράξει αυτό που είν αι δίκαιο», συμπληρών ει ο
Αν τών ης Τάσιος, γεν ικός γραμματέας του οικισμού.

Το σώμα του Κώστα Φραγκούλη θα μεταφερθεί αύριο
στον  καταυλισμό Αγία Σοφία, όπου θα παραμείν ει για
μία ολόκληρη ημέρα, σύμφων α με το έθιμο της κοιν ότ-
ητας Ρομά. Η κηδεία, σύμφων α με πληροφορίες, θα
τελεστεί την  Πέμπτη στις 10.00 το πρωί.

Πρόεδρος Ρομά για θάνατο 16χρονου: Συντετριμμένη η 
οικογένειά του – «Έπραξε έγκλημα» ο αστυνομικός

Επεισόδια σημειώθηκαν  στην  πορεία διαμαρτυρίας
που πραγματοποιείται αυτήν  την  ώρα στο κέν τρο της
Αθήν ας για τον  θάν ατο του 16χ ρον ου Ρομά.

Σύμφων α με πληροφορίες, χ ειροβομβίδες κρότου
λάμψης και χ ημικά έπεσαν  επί της οδού Παν επι-
στημίου, στο τέλος της πορείας. Eπεισόδια σημειώθη-
καν  και στη Σταδίου. Μέχ ρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. έχ ει
προχ ωρήσει τουλάχ ιστον  σε τρεις προσαγωγές.

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά
Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε σε καταυλισμό Ρομά

στον  Ασπρόπυργο. Εξαιτίας της φωτιάς, οι συρμοί
1324 και 1325 επιστρέφουν  σε προηγούμεν ους σταθ-
μούς.

«Οι συρμοί 1324 και 1325 δεν  μπορούν  ν α περά-
σουν  από το ΣΣ Ασπροπύργου εξαιτίας φωτιάς σε
καταυλισμό και στις γραμμές. Οι συρμοί επιστρέφουν
στους προηγούμεν ους σταθμούς. 

Σε αν αμον ή η κυκλοφορία των  επόμεν ων  δρομο-

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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300 νέες θέσεις εργασίας ανοίγει η
Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο

300 νέες θέσεις εργασίας Μηχανικών Παραγωγής
ανοίγει η Παπαστράτος για το εργοστάσιό της στον
Ασπρόπυργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση έως τις 16 Δεκεμβρίου εδώ: https://papas-
tratos.mantisbi.io/

Ψηφιοποίηση διαδικασιών
Ψηφιακή ωριμότητα
Νέες τεχνολογίες
Οργανωσιακός μετασχηματισμός
Κουλτούρα εστιασμένη στις ευκαιρίες
Περισσότερες πληροφορίες για το Εργοστάσιο του

Μέλλοντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν
εδώ

Innovation Enabler του προγράμματος είναι η
εταιρεία Mantis Beyond Innovation
(https://www.mantisbi.io/), η οποία βοηθά στον ψηφ-
ιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μέσω της
ανεύρεσης νέων ταλέντων. H Mantis Beyond
Innovation ανιχνεύει, εμπλέκει και αξιολογεί κορυφ-
αία ταλέντα μέσω της αυτοματοποιημένης πλατφόρ-
μας αξιολόγησης Mantis IMS (https://www.mantis-
bi.io/innovation-management-platform/) με στόχο
να βρει τους καλύτερους υποψηφίους παγκοσμίως.

Εξαιτίας της ανησυχίας για ενδεχόμενα επεισόδια
μετά την είδηση του θανάτου του 16χρονου Ρόμα
από πυρά αστυνομικού, ο ΟΑΣΑ διακόπτει την
κυκλοφορία οκτώ λεωφορείων σε Ασπρόπυργο,
Αχαρναί και Λιόσια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, με γνώμονα
την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβα-
τικού κοινού, ενημερώνουμε ότι θα υπάρξουν
μεταβολές στη λειτουργία λεωφορειακών γραμ-
μών ως εξής :

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας της λεωφορεια-
κής γραμμής 723 ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΚΥΚΛΙΚΗ), με τελευταίο δρομολόγιο στις 16:00

Διακοπή λειτουργίας των παρακάτω λεωφορει-
ακών γραμμών από τις 17:00 και έως τη λήξη της
βάρδιας :

709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α.
ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
(ΚΥΚΛΙΚΗ)
805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

Προκηρύσσεται στο αμέσως επόμενο διάστημα
ο διαγωνισμός για το Προαστιακό Δυτικής Αττικής
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ,
καθώς σύμφωνα με πηγές του ΟΣΕ, που τρέχει τις
σχετικές διαδικασίες δόθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη δημοπρατηση του έργου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το επόμενο βήμα
είναι η ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης, η
οποία και αναμένεται μέχρι τα τέλη της τρέχουσας
εβδομάδας, και ως προθεσμία υποβολής των
προσφορών έχει οριστεί η 24η Ιανουαρίου του
2023, ενώ δύο ημέρες αργότερα (στις 26 Ιανουα-
ρίου) θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που δημοπρ-
ατεί ο ΟΣΕ την τελευταία εικοσαετία και αναμένεται
να προσελκύσει τους μεγάλους εγχώριους ομίλο-
υς, όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, ΑΒΑΞ,
Intrakat και Mytil ineos, καθώς και διεθνείς κολοσ-
σούς όπως οι Alstom και Siemens. Εφόσον δε
δοθούν παρατάσεις ή δε σημειωθούν καθυστερή-
σεις λόγω προσφυγών, είναι πολύ πιθανό να
γνωρίζουμε τον ανάδοχο, να έχουν πέσει οι υπο-
γραφές και να ξεκινήσουν τα έργα εντός του 2023.

Αυτό σημαίνει πως το
έργο, που χρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Ανά-
καμψης, θα έχει ολοκ-
ληρωθεί εντός του 2025
ή το αργότερο στις αρχές
του 2026, καθώς η διάρ-
κεια του ανέρχεται στους
28 μήνες, ενώ θα ακολο-
υθήσει  μία περίοδος
δοκιμαστικής λειτο-
υργίας.

Σημειώνεται πως τις
τελευταίες εβδομάδες
τόσο ο Υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών,
Κώστας Αχ. Καραμανλής,
όσο και ο Υφυπουργός
Γιώργος Καραγιάννης έκαναν ιδιαίτερες αναφορές
στο συγκεκριμένο έργο και είχαν προαναγγείλει τη
δημοπράτηση του έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Το επόμενο έργο που αναμένεται να προκ-
ηρυχθεί είναι η επέκταση της γραμμής 2 του
Μετρό προς το Ίλιον, η οποία, είναι ζήτημα ημε-

ρών να βγει στον αέρα.

Τι αφορά το έργο

Το υπό δημοπράτηση έργο αφορά στην κατασ-
κευή μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους
36 χλμ από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα.

Σε ράγες μπαίνει ο Προαστιακός στη Δυτική Αττική
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που δημοπρατεί ο ΟΣΕ την τελευταία εικοσαετία

συνεχίζεται στη σελ. 14

ΟΟ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  δδιιαακκόόππττεειι  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  λλεεωωφφοορρεείίωωνν
σσεε  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  ΑΑχχααρρννέέςς  κκααιι  ΛΛιιόόσσιιαα

ΕΕξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ααννηησσυυχχίίααςς  γγιιαα  εεννδδεεχχόόμμεενναα  εεππεειισσόόδδιιαα  μμεεττάά  ττηηνν
εείίδδηησσηη  ττοουυ  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  1166χχρροοννοουυ  ΡΡόόμμαα
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

λογίων  της γραμμής», αν αφέρει η
αν ακοίν ωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Πάτρα: Επεισόδια στο κέν τρο
της πόλης

Επεισόδια προκλήθηκαν  στο
κέν τρο της Πάτρας, στο τέλος
δεύτερης πορείας που οργαν ώθη-
κε με αφορμή τον  θάν ατο του
16χ ρον ου στην  Θεσσαλον ίκη,
έπειτα από τον  πυροβολισμό
αστυν ομικού, κατά τη διάρκεια
καταδίωξης.

Ειδικότερα, άτομα του αν τιεξου-
σιαστικού χ ώρου κατευθύν θηκαν ,
μέσω της οδού Ερμού, στο κτίριο
της Αστυν ομικής Διεύθυν σης
Αχ αΐας και πέταξαν  πέτρες προς

τις διμοιρίες των  ΜΑΤ. Οι αστυν ο-
μικοί απάν τησαν  με την  ρίψη
χ ημικών  και χ ειροβομβίδων  κρό-
του λάμψης, εν ώ στη συν έχ εια τα
ίδια άτομα επιχ είρησαν  ν α στή-
σουν  οδοφράγματα στην  οδό
Κορίν θου.

Οι διμοιρίες των  ΜΑΤ που ακο-
λουθούσαν , τους απομάκρυν αν
προς την  περιοχ ή της Αγίας
Σοφίας, εν ώ οι αστυν ομικές δυν ά-
μεις παραμέν ουν  σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα, φοιτητικοί σύλλογοι
πραγματοποίησαν  πορεία στο
κέν τρο της Πάτρας, με κύριο
σύν θημά τους «εν άν τια στην  κρα-
τική βία και καταστολή», η οποία
ολοκληρώθηκε χ ωρίς ν α δημιουργ-
ηθούν  απρόοπτα.

Θεσσαλον ίκη: Επίθεση με βόμ-
βες μολότοφ δέχ τηκε διμοιρία των
ΜΑΤ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ
δέχ τηκε διμοιρία των  ΜΑΤ μετά τις
17.00, στην  πύλη Εμπορίου της
ΔΕΘ, στην  Εγν ατία οδό. 

Περίπου πεν ήν τα άτομα που
εξήλθαν  από τον  χ ώρο του ΑΠΘ
πέταξαν  βόμβες μολότοφ προς τη
διμοιρία.

Οι αστυν ομικές δυν άμεις απάν -
τησαν  «με χ ρήση εν δεδειγμέν ων
μέσων . Δεν  αν αφέρθηκαν  προ-
σαγωγές, συλλήψεις ή τραυματι-
σμοί.

Έξαρση γρίπης και
ιώσεων στα παιδιά - 700

κρούσματα την ημέρα
Η έξαρση των  ιώσεων  και της γρίπης στα παιδιά προ-
καλεί συμφόρηση στα ν οσοκομεία Παίδων . Αυξημέν α
περιστατικά και στους εν ήλικες. Τι αν αφέρει ο πρόεδρ-
ος της ΠΟΕΔΗΝ.

Τ
ο μείγμα γρίπης και ιώσεων  στα παιδιά έχ ει αρχ ίσει
ν α προκαλεί προβλήματα στα ν οσοκομεία. Σύμφω-
ν α με όσα αν έφερε στον  τηλεοπτικό σταθμό Open

ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχ άλης Γιαν ν άκος, πάν ω
από 700 παιδιά επισκέπτον ται τις εφημερίδες των
ν οσοκομείων  «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Στις δηλώσεις του ο κ. Γιαν ν άκος εξήγησε πως η κατά-
σταση αν αμέν εται ν α γίν ει χ ειρότερη μετά τις γιορτές,
αφού θεωρεί πως θα υπάρξει έξαρση λόγω συν εστιά-
σεων . «Ζητάμε την  εν ίσχ υση των  ν οσοκομείων  με
προσωπικό. Σε κάθε εφημερία γίν εται παν ικός, έρχ ον -
ται πάν ω από 700 με πυρετό και συμπτώματα», είπε
χ αρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Το Σαββατοκύριακο η κατάσταση είν αι χ ειρότερη,
γιατί η πρωτοβάθμια περίθαλψη κατεβάζει ρολά και όλα
τα παιδάκια απευθύν ον ται στα παιδιατρικά ν οσοκο-
μεία».

Μάλιστα, ο κ. Γιαν ν άκος υποστήριξε πως τα παιδιά
μεταδίδουν  τις ιώσεις και στους μεγαλύτερους, με απο-
τέλεσμα ν α αρχ ίσει ν α γίν εται πιεστική η κατάσταση
και στα γεν ικά ν οσοκομεία. Όπως είπε, ακόμα δεν  έχ ει
φτάσει στο «κόκκιν ο» το σύστημα υγείας, όμως, ζήτ-
ησε μέτρα για ν α αποφευχ θεί αυτό.

«Στα υπόλοιπα ν οσοκομεία, στα τμήματα εφημερευόν -
των  περιστατικών  είν αι πολλά τα περιστατικά και τα
μεγάλα ν οσοκομεία βάζουν  ράν τζα. Θα πρέπει ν α ληφ-
θούν  μέτρα, ακόμα δεν  είν αι αν υπόφορη η κατάστα-
ση, ν α δούμε και το ζήτημα των  εμβολίων . Η οδηγία
είν αι ν α εμβολιάζον ται τα παιδιά ως δύο ετών », σχ ολία-
σε.
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Το Χορευτικό Τμήμα 
του Πνευματικού Κέντρου 

συμμετείχε στον εορτασμό των  10
χρόνων λειτουργίας της Ελληνικής

Σχολής Μαστολογίας  

Το Χορευτικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρ-
ου Δήμου Ασπροπύργου, συμμετείχε στον εορ-
τασμό των 10 χρόνων λειτουργίας της Ελληνι-
κής Σχολής Μαστολογίας, που διεξήχθη, με ένα
επίσημο δείπνο, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών
της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Η Προέδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ.
Γεωργία Πηλιχού, εκπροσωπώντας τον Δήμα-
ρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου  αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση, που έγινε
από την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας και
φρόντισε το, διεθνώς αναγνωρισμένο για την
υψηλή απόδοση του, Χορευτικό Τμήμα του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, να
δώσει λίγες νότες αυθεντικής παράδοσης στη
γιορτή. 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος μετά τη λήξη του
δείπνου, «Δουλειά μας είναι να υπηρετούμε
αυθεντικά την Ελληνική  παράδοση. Ήταν
μεγάλη μας χαρά να παραβρεθούμε εδώ σήμε-
ρα, και να στηρίξουμε με τον τρόπο μας την
Ελληνικής Σχολή Μαστολογίας, η οποία και μας
τίμησε με την πρόσκληση της. 

Πρόκειται για μια σπουδαία σχολή, που
παρέχει στους Σπουδαστές-Ιατρούς, μια ολοκ-
ληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση στη
Μαστολογία και υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο,
μεταλαμπαδεύοντας γνώση ζωτικής σημασίας.» 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ &

ΦΥΛΗΣ
ΔΩΡΕΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ 1ο
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ
Μέσα σε ευχάριστο κλίμα

εχθές  13 Δεκεμβρίου 2022,
ο Πρόεδρος κος Μαρίνης
Πέτρος συνοδεία του Γεν. Γραμματέα κου Σωτηρίου
Αθανάσιου και του μέλους του Δ.Σ. κου Σταύρου
Γεώργιου, εκπροσώπων του Κυνηγετικού Συλλό-
γου Αχαρνών, σε συνεργασία με τον κο Γκίκα Σπύρο
της euronics, δώρισαν στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αχα-
ρνών μια τηλεόραση 55’’ για την κάλυψη των αναγ-
κών τους σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ευχόμαστε από καρδιάς να ανταπεξέρχεστε με επιτ-
υχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει απέναντι
σε μαθητές με αναπηρία, φροντίζοντας για ένα καλύτε-
ρο μέλλον σε αυτά τα παιδιά.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

Τ
α εγκαίν ια του ΚΕΠ Υγείας, εν ός σημαν τικού
θεσμού πρόληψης σε θέματα υγείας, ήταν  ο
σκοπός της παρουσίας του Περιφερειάρχ η Γιώρ-

γου Πατούλη στα Άν ω Λιόσια, το απόγευμα της Τρίτης
και 13 Δεκεμβρίου 2022. Όμως η πραγματικά σημαν τι-
κή είδηση ήταν  η δέσμευση του Περιφερειάρχ η ότι η
Περιφέρεια θα χ ρηματοδοτήσει, μέσω του ν έου ΕΣΠΑ,
την  αν έγερση Κέν τρου Υγείας αστικού τύπου στα Άν ω
Λιόσια, ικαν οποιών τας έν α πάγιο και διαχ ρον ικό
αίτημα του Δήμου Φυλής.  

Τα Κέν τρα Υγείας Αστικών  Περιοχ ών  έχ ουν  σκοπό
ν α καλύψουν  τις αν άγκες του πληθυσμού σε Πρωτο-
βάθμια Περίθαλψη και Κοιν ων ική Φρον τίδα, στα μεγά-
λα αστικά κέν τρα. Η λειτουργία τους σε αστικές περ-
ιοχ ές αποτελεί αν άσα για τα ν οσοκομεία, καθώς
συμβάλλει στην  αποσυμφόρησή τους, μειών ον τας
σημαν τικά τον  όγκο εργασίας, σε επίπεδο επειγόν των
περιστατικών  και τακτικών  ιατρείων  και εργαστηρίων .
Στα Κέν τρα Υγείας λειτουργούν  επίσης Μον άδες
Βραχ είας Νοσηλείας, αλλά και μικροεπεμβάσεων . 

Κατά τα άλλα, ο Περιφερειάρχ ης εκθείασε το έργο του
Δήμου Φυλής στον  τομέα της κοιν ων ικής αλληλεγγύης,
αλλά και τη συν εργασία του με το Εθν ικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών  πόλεων . 

Ιδιαίτερη μν εία έκαν ε στο λογισμικό που χ ρησιμο-
ποιούν  τα ΚΕΠ υγείας για την  πρόληψη, το οποίο
στηρίζεται στις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργαν ι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ). «Με τα ΚΕΠ Υγείας μπορούν  ν α
μειωθούν  οι θάν ατοι από σοβαρά ν οσήματα όπως ο
καρκίν ος του παχ έος εν τέρου, του τραχ ήλου της μήτρ-
ας, του μαστού, του προστάτη, ο καρδιοαγγειακός

κίν δυν ος, το αν εύρυσμα αορτής, το μελάν ωμα, η κατά-
θλιψη, η άν οια, η χ ρόν ια αποφρακτική πν ευμον οπά-
θεια ( ΧΑΠ)  και η οστεοπόρωση», σημείωσε και πρό-
σθεσε ότι είν αι πολύ σημαν τικό που ο Δήμος Φυλής
αξιοποιεί αυτές τις δυν ατότητες προς όφελος των
δημοτών  του». 

«Θα συν εχ ίσουμε ν α φρον τίζουμε για την  υγεία των
δημοτών  μας. Πρόσφατα ο Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος
Αν των όπουλος με εν ημέρωσε ότι σύν τομα θα εφαρμό-
σουμε πρόγραμμα τηλεϊατρικής στο Δήμο μας, ώστε ν α
μπορούμε ν α αν τιμετωπίζουμε θέματα υγείας, χ ωρίς
ν α μετακιν ούν ται οι συν δημότες μας από το σπίτι
τους ή τη δουλειά τους», τόν ισε ο Δήμαρχ ος Χρήστος
Παππούς, εν ώ ο Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αν των όπου-
λος πρόσθεσε ότι η Κοιν ων ική Υπηρεσία θα εξακολο-
υθήσει ν α αν απτύσσει τις υπηρεσίες υγείας προς τους
δημότες. 

Την  τελετή εγκαιν ίων  τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιλίου κκ
Αθην αγόρας, στη συμβολή του οποίου, αλλά και της
Εκκλησίας, γεν ικότερα, στον  τομέα της κοιν ων ικής
αλληλεγγύης αν αφέρθηκε ο Περιφερειάρχ ης.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, εν ώ μήν υμα
απέστειλε ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος,
όπως και οι υπόλοιποι κοιν οβουλευτικοί, δεν  μπόρεσε
ν α παραστεί λόγω της συζήτησης του Προϋπολογι-
σμού στη Βουλή. 

Παρευρέθηκαν  επίσης Αν τιδήμαρχ οι, Πρόεδροι
Νομικών  Προσώπων , Αν απλ. Δήμαρχ οι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι Φυλής καθώς και οι εργαζόμεν οι των  Κοι-
ν ων ικών  Δομών  του Δήμου. 

Ανέγερση Κέντρου Υγείας στο Δήμο Φυλής  εξήγγειλε 
ο  Γιώργος Πατούλης στα Εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας 
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Παρουσίαση Προγράμματος
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

To μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Ευρώπης ξεκινά στην ιστορική πόλη της Ελευσίνας!

130 καλλιτεχνικά έργα | 465 εκδηλώσεις | 30
χώροι | 17 είδη τέχνης
192 Έλληνες & 137 Διεθνείς Δημιουργοί
30 χώρες
1 πόλη
Δείτε εδώ το video της 2023 Ελευσίς
Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η Διεθνής
Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Προ-
γράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου,
στο X-Bowling Art Center, στην Ελευσίνα. 

Τ
ην παρουσίαση του προγράμματος της 2023
Ελευσίς πραγματοποίησε ο Γενικός Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής, Μιχαήλ Μαρμαρινός,

τονίζοντας πως «Η Τέχνη ενώνει! Έτσι ώστε εμείς
τώρα εδώ, να είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε –για

καλό– μια τίμια κατάργηση ορίων, συνόρων -
όλων των ειδών».

Στη Συνέντευξη Τύπου απηύθυναν χαιρετι-
σμό η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού,
Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού
& Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρο-
νου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης,
ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου και  η Πρόεδρος Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Άντζελα Γκε-
ρέκου. Χαιρετισμό απέστειλαν μέσω βίντεο,
ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού
Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς,  και ο Εκπρ-
όσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Υπεύθυ-

νος για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, Sylvain
Pasqua.

Καινοτομία στο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου

Ασπροπύργου

Μ
ια ν έα καιν οτομία, εν σωματώθηκε φέτος, για πρώτη φορά στο παιδαγωγικό
πρόγραμμα των  Παιδικών  Σταθμών  του Δήμου Ασπροπύργου, με τη προ-
σθήκη του μαθήματος Κλασσικής Αγωγής σε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών ,

με μέριμν α της Αν τιδημάρχ ου  Κοιν ων ικής  Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας  του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Σοφίας  Μαυρίδη.

Στόχ ος του προγράμματος είν αι η ευαισθητοποίηση των  παιδιών  μέσω του τρα-
γουδιού και του χορού, με την  συμμετοχ ή τους σε ομαδικές  δραστηριότητες.  
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την  σκην οθέτη και θεατροπαιδαγωγό, κ. Μικαέ-
λα Δαν ά, την  βοηθό της κ. Μαρία Αμπραχ αμιάν , σε συν εργασία με την  θεατρ-
ολόγο κ. Σοφία Σκαρβέλη. Επιστημον ικά υπεύθυν οι του προγράμματος είν αι ο
Δρ Νικόλας Τσαφταρίδης (MA, PhD) Μουσικής Αγωγής  και η κ. Αν θή Γουρουν τή
Καθηγήτρια Μουσικής.
Κατά το πρόγραμμα δραστηριοτήτων , που θα πραγματοποιείται σε όλες τις δομές
των  Σταθμών , κάθε βδομάδα  θα ολοκληρών εται με μια μουσικοθεατρική παρά-
σταση,  υπό την  καθοδήγηση των  υπευθύν ων  παιδαγωγών , ηθοποιών  και μου-
σικών .
Οι λιλιπούτειοι μαθητές θα παρουσιάσουν  «Το μικρό χ αρτάκι», μια δημιουργία,

που θα παν τρέψει την  αρβαν ίτικη και πον τιακή μουσική παράδοση. 
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Καθαρισμός & καλλωπισμός
Παραλίας Ασπροπύργου

Πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο με
μέριμνα του Αντιδημάρχου  κ. Ψωμιάδη & του
Προέδρου του Συλλόγου - Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Κοναξή & με συντονισμένες
προσπάθειες των Τμημάτων Πρασίνου, Καθα-
ριότητας & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
της περιοχής, κλάδεμα & καλλωπισμός όλων
των πλατειών και Δημοτικών Χώρων καθώς
και καθαρισμός από κλαριά, σκουπίδια, μπάζα
παραδίδοντας όλη την Παραλία Ασπροπύρ-
γου ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ, έτοιμη να γιορτάσει τις
Άγιες μέρες & να υποδεχθεί το νέο έτος.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους εργαζόμενους
για την άψογη δουλειά τους.

Ευχή και παράκληση οι υπόλοιποι να τη
διατηρήσουμε...

Ενόψει των εορτών
των Χριστουγέν-
νων, την

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
και ώρα 18:00 στο
κλειστό γυμναστήριο
“Ανδρέας Δασκαλάκης”
διοργανώνεται αγώνας
φιλανθρωπικού σκοπού
μεταξύ της “Ακαδημίας
Μπάσκετ Ελευσίνας” και των
παλαίμαχων αθλητών της Εθνικής
Ελλάδος Καλαθοσφαίρισης.

Το σύνολο των εσόδων του αγώνα θα διατεθούν
για τη στήριξη του “Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας”
ενός ιστορικού φιλανθρωπικού σωματείου που
δραστηριοποιείται στην πόλη μας.

Το “Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας” ιδρύθηκε το 1964
από τον αείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο

Πυρουνάκη για όλα τα παιδιά της
πόλης, αλλά ιδιαίτερα για τα παι-

διά που οι οικογένειές τους
είχαν οικονομικά και κοινωνι-
κά προβλήματα.

Στη δομή αυτή, τα παιδιά
βρίσκουν συμπαράσταση στα

προβλήματά τους αλλά παράλ-
ληλα μέσα από οργανωμένες παι-

δαγωγικές δραστηριότητες καλλιερ-
γούν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους.

Σκοπός είναι να ωριμάσουν ως προσωπικότητες και
να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την “Ακαδ-
ημία Μπάσκετ Ελευσίνας Sport24”, το Δήμο Ελευ-
σίνας και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ελευσίνας.

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φυλής με παράρτημα Ρομά σχεδίασε και θα
συντονίσει την εφαρμογή προγράμματος προαγω-
γής της ψυχικής υγείας μαθητών δημοτικού πρωτο-
γενούς πρόληψης. Το πρόγραμμα «Κοινωνική και
Συναισθηματική αγωγή»  θα εφαρμοστεί στις τρεις
πρώτες τάξεις του 9ου δημοτικού σχολείου Άνω
Λιοσίων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και
την κοινωνική λειτουργό του σχολείου.  Στόχοι του
προγράμματος είναι οι εξής:
• Συναισθηματική αγωγή - Ανάπτυξη συναι-
σθηματικής νοημοσύνης
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων -
Εκπαίδευση στη διαχείριση διαπροσωπικών συγκρ-
ούσεων
• Ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα -

Ενίσχυση δεσμών μεταξύ των μαθητών
• Εισαγωγή στην έννοια του «σχολικού εκφ-
οβισμού»

Γεώργιος Αντωνόπουλος,

Αναπληρωτής Δήμαρχος Φυλής
Εντεταλμένος Σχεδιασμού & Εφαρμογής Κοινω-

νικών Πολιτικών

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                      

Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας μαθητών δημοτικού
με θέμα «Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή»

Αγώνας φιλανθρωπικού σκοπού ανάμεσα στην Ακαδημία
Μπάσκετ Ελευσίνας και παλαιμάχους της Εθνικής
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Αυξήσεις ‘’φωτιά ‘’ και στα παραδο-
σιακά γλυκά που αγοράζουμε τα Χρι-
στούγεννα παρατηρούνται  στην
αγορά.

Οι περισσότεροι έχουν αρχίσει να
αγοράζουν μελομακάρονα, κουραμ-
πιέδες και  δίπλες βάζοντας πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη σε σχέση
με την περσινή χρονιά αφού έχουν
αυξηθεί οι τιμές στις πρώτες ύλες.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές
Τρία με τέσσερα ευρώ επάνω

βρίσκουμε φέτος στα ζαχαροπλαστεία
και τους φούρνους τα μελομακάρονα
και τους κουραμπιέδες. Από 13 με
14 ευρώ το κιλό πέρσι και από 9-10
ευρώ το 2020 , φέτος στοιχίζουν 16
με 17 ευρώ το κιλό.

Έτσι, μελομακάρονα και κουραμπι-

έδες τείνουν να γίνουν για πολλά νοι-
κοκυριά είδος πολυτελείας.

Οι  αρτοποιοί  προσπαθούν με
νύχια και με δόντια να κρατήσουν όσο
χαμηλότερα γίνεται τις τιμές για να μη
χάσουν και τους πελάτες που τους
απέμειναν.

«Οι καταναλωτές για φέτος θα αγο-
ράσουν μία το πολύ δύο φορές μελο-
μακάρονα και κουραμπιέδες για το
τραπέζι τους ενώ πέρσι έπαιρναν και
τέσσερις και πέντε φορές, θα παίρνα-
νε και για τα χωριά τους αν φεύγανε»
λένε οι επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα, οι  αρτοποιοί  για
τους κουραμπιέδες θα χρειαστούν
ζάχαρη άχνη την οποία την έβρισκαν
πέρσι στο ένα ευρώ, ενώ φέτος είναι
στα δύο ευρώ το κιλό. Το βούτυρο
γάλακτος από 10 ευρώ σκαρφάλωσε

στα 16 ενώ η αμυγδαλόψυχα από 8
ευρώ πήγε στα 14.

Για τα μλομακάρονα, το αλεύρι το
25αρι από 12 ευρώ πήγε στα 15,
ενώ το μέλι οι αρτοποιοί από 8 ευρώ
που το αγόραζαν φέτος θα δώσουν
13.

Πολλοί καταναλωτές έχουν μειώσει
τις αγορές τους στα χριστουγεννιάτικα
γλυκά καθώς κουραμπιέδες και
μελομακάρονα πήραν αύξηση του-
λάχιστον 20%. 

Πολλά νοικοκυριά, μάλιστα, θεωρ-
ούν ότι θα τους βγει πολύ πιο οικο-
νομικά αν αγοράσουν και να τα φτιά-
ξουν μόνοι τους.

Οι περισσότεροι καταναλωτές θα
προσπαθήσουν να μπουν στο κλίμα
των ημερών, όμως φέτος στις αγορές
τους θα είναι πιο συγκρατημένοι.

Χριστούγεννα: Στα ύψη οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά φέτος
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Ο
Όμιλος TITAN αν αγ-
ν ωρίστηκε ως μία από
τις εταιρίες που

ηγούν ται διεθν ώς στην  αν τι-
μετώπιση της κλιματικής
αλλαγής από τον  παγκόσμιο
μη κερδοσκοπικό περιβαλ-
λον τικό οργαν ισμό CDP*
λαμβάν ον τας την  αν ώτατη
βαθμολογία «Α».  

Ο ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις
μόλις τρεις εταιρίες τσιμέντου
διεθνώς που έλαβαν αντίστοιχη
βαθμολογία για το κλίμα το
2022 ως αναγνώριση της διαφά-
νειας στις δημοσιοποιήσεις του
και τις άριστες επιδόσεις του.
Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έλαβε την
υψηλή βαθμολογία     «Α-» στα
θέματα ασφάλειας των υδάτων.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία
από τις 283 εταιρίες, από όλους
τους κλάδους, που έλαβαν την
ανώτατη βαθμολογία «Α» από το
CDP στο σύνολο των περίπου
15.000 εταιριών που βαθμολο-
γήθηκαν. Η ετήσια διαδικασία
περιβαλλοντικών δημοσιοποιή-
σεων και αξιολόγησης από το
CDP αναγνωρίζεται ευρέως ως
το «χρυσό πρότυπο» εταιρικής
περιβαλλοντικής διαφάνειας.
Για την αξιολόγηση των εταιριών
ακολουθείται μία ενδελεχής και
ανεξάρτητη μεθοδολογία με τη
βαθμολογία να κυμαίνεται
μεταξύ «Α» και «D-».

To 2022, ο ΤΙΤΑΝ

δεσμεύτηκε σε ακόμα πιο φιλό-
δοξους στόχους μείωσης του
CO2 οι οποίοι επικυρώθηκαν
από την πρωτοβουλία Science
Based Targets (SBTi) ως
συμβατοί  με τα επίπεδα
μειώσεων που απαιτούνται για
τη συγκράτηση της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη
στους 1,5°C. 

Με τους νέους επιστημονικά
επικυρωμένους στόχους, ο
ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να μειώσει
όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές
(Scope 1) και  τις έμμεσες
εκπομπές από την ηλεκτρική
ενέργεια (Scope 2), αλλά και
άλλες έμμεσες εκπομπές από
την εφοδιαστική αλυσίδα
(Scope 3). 

O Όμιλος έχει  επίσης
δεσμευτεί να πετύχει ουδέτερες
εκπομπές αερίων του θερμοκ-
ηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα

αξίας του έως το 2050.  Με περ-
ισσότερες από 90 πρωτοβου-
λίες σε όλες τις περιοχές που
δραστηριοποιείται , ο ΤΙΤΑΝ
βρίσκεται σε πορεία επίτευξης
αυτών των δεσμεύσεων. 

Ο ΤΙΤΑΝ δημοσιοποιεί τις
ανεξάρτητα επαληθευμένες
εκπομπές CO2 και τις επιδό-
σεις του για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, τόσο
από τις κύριες δραστηριότητές
του όσο και από την αλυσίδα
αξίας του, μέσω της ετήσιας έκθ-
εσης CDP. 

Οι σχετικές δημοσιοποιήσεις
βασίζονται στις συστάσεις της
TCFD (ομάδα εργασίας για τη
δημοσιοποίηση χρηματοοικο-
νομικών πληροφοριών σχε-
τικών με το κλίμα).

ΌΌμμιιλλοοςς  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ::
Μία από τις εταιρίες που ηγούνται 

διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής σύμφωνα με το CDP 

Φυσικό αέριο: Αλλη μια 
Σύνοδος υπουργών 
Ενέργειας χωρίς 
συμφωνία

Δεν  κατέληξαν  σε οριστική συμφων ία για την  επιβολή
πλαφόν  στην  τιμή του φυσικού αερίου κατά τη σημερ-
ιν ή συν άν τησή τους οι υπουργοί Εν έργειας των
χ ωρών  μελών  της Ευρωπαϊκής Έν ωση

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στις 8 ώρα Βρυξελλών  ο κ.
Σκρέκας οργάν ωσε δείπν ο με τη συμμετοχ ή πέν τε
ομολόγων  του που αν ήκουν  στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα και αν τικείμεν ο συζήτησης την  Συμφων ία για το
ρεαλιστικό πλαφόν . 

Οι υπουργοί Εν έργειας των  χ ωρών  μελών  της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης δεν  κατέληξαν  σε οριστική συμφων ία
για την  επιβολή πλαφόν  στην  τιμή του φυσικού αερίου
κατά τη σημεριν ή συν άν τησή τους, αν έφεραν  δύο
Ευρωπαίοι αξιωματούχ οι στο πρακτορείο Reuters.

Οι υπουργοί θα συν εχ ίσουν  τις συζητήσεις τους για το
θέμα στην  ήδη προγραμματισμέν η σύν οδο της επό-
μεν ης Δευτέρας, είπε έν ας από τους αξιωματούχ ους
αυτούς.
Σύμφων α με το Reuters, ο υπουργός Οικον ομίας της
Γερμαν ίας Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε ότι επιτεύχ θηκε
πρόοδος στα τεχ ν ικά ζητήματα που συν δέον ται με το
πλαφόν , όμως δεν  υπάρχ ει ακόμη συμφων ία. Άφησε
επίσης αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο ν α επιτευχ θεί μια λύση
όχ ι με ομοφων ία αλλά με πλειοψηφία.«Επιτύχ αμε μια
συμφων ία κατά 90-95% για το πλαφόν  στην  τιμή του
αερίου όμως τα μεγάλα και συμβολικά ζητήματα δεν
έχ ουν  ακόμη επιλυθεί», είπε ο Χάμπεκ, σημειών ον τας
ότι οι χ ώρες χ ρειάζον ται περισσότερο χ ρόν ο.
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Μ
ε μια χριστουγεννιάτικη κλήρωση η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα επι-
βραβεύσει τους φορολογούμενους που

χρησιμοποίησαν φέτος ηλεκτρονικό χρήμα στις καθ-
ημερινές συναλλαγές τους. Το τελευταίο δεκαήμερο
του Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία
φορολοταρία της χρονιάς όπου θα μοιράσει σε 12
υπερτυχερούς 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι 12 τυχεροί της τελευταίας φορολοταρίας του
2022 θα λάβουν 100.000 ευρώ ο καθένας, χρηματικό
έπαθλο το οποίο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί
εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτου.

Η φορολοταρία
Στη συγκεκριμένη κλήρωση αναδεικνύονται:
12  τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθ-

λο 100.000 ευρώ έκαστος
τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλα

των 1.000 ευρώ. Το πλήθος των τυχερών λαχνών
προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό
που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθ-
είσες μηνιαίες κληρώσεις και συγκεκριμένα από το
Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο 2022.

Στην πρώτη ετήσια κλήρωση η οποία θα γίνει τον
επόμενο μήνα, συμμετέχουν αθροιστικά, όλοι οι
λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, κατά
τις 11 μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν

από το Φεβρουάριο έως το Δεκέμβριο του 2022.
Για τον υπολογισμό του χρηματικού ποσού που

προκύπτει από τα αδιάθετα ποσά προηγούμενων
κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες
κληρώσεις που διενεργήθηκαν από τον Φεβρουάριο
έως τον Αύγουστο 2022.

Εξαιρέσεις
Από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση θα εξαιρεθούν

όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία
κλήρωση.

Τα ποσά
Σημειώνεται ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση ανα-

δεικνύονται πεντακόσιοι 556 τυχεροί λαχνοί ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ
50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ,
500 που κερδίζουν 1.000 ευρώ.
Το μηνιαίο διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατανέ-

μεται σε 556 δικαιούχους πολίτες, κατά τη σειρά ανά-
δειξης των τυχερών λαχνών (ο πολίτης που κατέχει
τον πρώτο τυχερό λαχνό κερδίζει το έπαθλο των
50.000 ευρώ, οι κατέχοντές τους 2ο έως 6ο το έπαθλο
των 20.000 ευρώ κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός

λαχνών που ανήκουν στον ίδιο πολίτη, στην ίδια
μηνιαία κλήρωση, θεωρείται ως τυχερός μόνον ένας
λαχνός και, εάν οι λαχνοί κερδίζουν έπαθλα διαφορ-
ετικού ποσού, ο μεγαλύτερος σε ποσό. Σε τέτοια
περίπτωση η λίστα συμπληρώνεται με τους επόμε-
νους λαχνούς, μέχρι τη συμπλήρωση των 556 επάθ-
λων.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί και πότε αυξάνονται
Το ανώτατο όριο συναλλαγών ορίζεται στα 10.000

ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε
ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή
άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται
ένας λαχνός. Ωστόσο οι λαχνοί αυξάνονται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

– Αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρ-
τας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο
μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του
μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται,
τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα

– Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό
εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η
προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ
καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους
λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την
περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού
επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

– Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται

κατά 50% επί των υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα
ανωτέρω, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως
προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή
δήλωση εισοδήματος των γονέων.

– Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό
εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η
προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000
ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που
καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. 

Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται
το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού
εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου
της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η
προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το
εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη δια-
φορά τεκμηρίων.

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στο λογαρια-
σμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο
ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της
ΑΑΔΕ, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και
στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν
δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία
3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγω-
γής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην
ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να
πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Η πίστωση του
ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη
δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.

Φορολοταρία: Έρχεται η σούπερ χριστουγεννιάτικη κλήρωση

Το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί
η τελευταία φορολοταρία της χρονιάς όπου θα μοιράσει σε 12

υπερτυχερούς 1,2 εκατ. ευρώ.

Εύα Καϊλή: Πάνω από 1,5
εκατ. ευρώ βρέθηκαν στο
σπίτι της και στην κατοχή
του Παντσέρι

Νέα στοιχ εία έρχ ον ται στο φως για
το σκάν δαλο διαφθοράς στην  οποία
εμπλέκεται η Εύα Καϊλή. Για πρώτη
φορά δημοσιεύεται η φωτογραφία με τα
χ ρήματα που κατασχ έθηκαν  από το
σπίτι της Ελλην ίδας ευρωβουλευτή και
του φερόμεν ου ως “εγκεφάλου” του
Qatar gate, Αν τόν ιο Παν τσέρι. 

Τη φωτογραφία από τα χ ρήματα που
κατασχ έθηκαν  μετά τις έρευν ες στα
σπίτια της Εύας Καϊλή και του Αν τόν ιο
Παν τσέρι έδωσαν  στη δημοσιότητα η
Le Soir και η Knack, δυο μέσα που
αποκάλυψαν  το Qatar Gate, το σκάν -
δαλο που προκαλεί τριγμούς στο Ευρω-
κοιν οβούλιο.

Τα χ ρήματα, όπως φαίν εται στη
φωτογραφία, έχ ουν  αφεθεί μπροστά
στο λογότυπο της οικον ομικής
αστυν ομίας του Βελγίου. Είν αι δεσμίδες
από χ αρτον ομίσματα των  20, των  50
και των  100 ευρώ. Ξεπερν ούν  το 1,5
εκατομμύριο ευρώ, αν αφέρουν  Le Soir
και Knack. 

Εύα Καϊλή, η καθαίρεση – Το Ευρ-
ωκοινοβούλιο την “ξήλωσε” από
αντιπρόεδρο λόγω Qatar gate

Από τα μέχ ρι είν αι μέχ ρι στιγμής
γν ωστά, στην  κατοχ ή του πρώην  ευρ-
ωβουλευτή, του Αν τόν ιο Παν τσέρι,
βρέθηκαν  600.000 ευρώ εν ώ οι τελευ-
ταίες πληροφορίες αν έφεραν  ότι στην
κατοχ ή του πατέρα της Εύας 

Καϊλή είχ αν  βρεθεί ακόμη 600.000
ευρώ και στο σπίτι της ίδιας άλλες
150.000 ευρώ. 

Τα δημοσιεύματα Le Soir και Knack
περί κατάσχ εσης ποσού άν ω του 1,5
εκατ. ευρώ επιβεβαίωσε και πηγή
κον τά στην  έρευν α. Όπως είπε, Βέλγοι
εισαγγελείς κατέσχ εσαν  περίπου 1,5
εκατομμύριο ευρώ στη διάρκεια επιδρ-
ομών  που σχ ετίζον ται με τις καταγ-
γελίες ότι το Κατάρ δωροδόκησε μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου για ν α
επηρεάσει τις αποφάσεις του σώματος.

Σε δηλώσεις του, ν ωρίς το πρωί της
Τρίτης (13.12.2022), ο Έλλην ας δικ-
ηγόρος της Εύας Καϊλή, ο Μιχ άλης
Δημητρακόπουλος, είχ ε δηλώσει ότι η
Εύα Καϊλή δηλών ει αθώα και αρν είται
ότι έχ ει πάρει χ ρήματα από το Κατάρ.

«Η θέση της είν αι ότι είν αι αθώα. Δεν
έχ ει καμία σχ έση με τις δωροδοκίες του
Κατάρ», είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο
ίδιος δεν  γν ώριζε αν  όν τως βρέθηκαν
χ ρήματα στο σπίτι της Ελλην ίδας ευρ-
ωβουλευτή και στα χ έρια του πατέρα
της, ο οποίος είχ ε πάει στις Βρυξέλλες
για ν α την  επισκεφθεί. 

Η Εύα Καϊλή και οι άλλοι τρεις κρα-
τούμεν οι θα οδηγηθούν  αύριο ξαν ά στο
δικαστήριο για ν α αποφασιστεί αν  θα
παραμείν ουν  κρατούμεν οι έως τη δίκη
τους ή όχ ι. 
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ΠΣΑΠΠ: Βραβεία για
την Super League 2

Ο ΠΣΑΠΠ ψήφισε τους καλύτερους
και τις καλύτερες της περσινής
σεζόν στην 41η γιορτή του.

Τα βραβεία για την Super League
2:

Super League 2, Α' όμιλος

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης
Πασάς (Βέροια)

Καλύτερος Τερματοφύλακας:
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
(Α.Ε.Λ.)

Καλύτερος ξένος: Χιτσάμ Κανίς
(Πανσερραϊκός)

Καλύτερος νέος: Γιώργος
Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’)

Καλύτερος προπονητής: Παύλος
Δερμιτζάκης (Βέροια)

Super League 2, Β' όμιλος

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης
Λουκίνας (Καλαμάτα)

Καλύτερος τερματοφύλακας:
Γιώργος Στρέζος (Καλλιθέα)

Καλύτερος ξένος: Νίλι Περδόμο
(Λεβαδειακός)

Καλύτερος νέος: Ανδρέας Τετέι
(Κηφισιά)

Καλύτερος προπονητής: Γιάννης
Ταουσιάνης (Λεβαδειακός)

Το πρόγραμμα της
7ης αγωνιστικής της
Betsson Super
League 2

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
για το Πρωτάθλημα Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περιόδου
2022-2023.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.12.2022
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός –
Παναθηναϊκός Β (15:00) / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.2022
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας
-  Θεσπρωτός (14:45)
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – ΠΟΤ Ηρακλής
(14:45)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας –
Νίκη Βόλου (14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων Πόντου
– Αλμωπός Αριδαίας (14:45)
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ – Πανσερρ-
αϊκός (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Απόλλων Λάρι-
σας (14:45)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β

Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12.2022
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπετρ-
ας – ΑΕΚ Β (13:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.12.2022
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω
– Χανιά (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Επισ-
κοπή (14:45)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης –
Καλαμάτα (19:30) / ΕΡΤ3
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Ηρό-
δοτος (14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ –
Παναχαϊκή (14:45)
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea
– Ολυμπιακός Β (15:15) / ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: Κηφισιά.

Oι διαιτητές του τριημέρου
της φάσης των «16» του
Κυπέλλου Ελλάδας

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές της πρώτης
αγων ιστικής της φάσης των  «16» του
Κυπέλλου Ελλάδας.

Αν αλυτικά οι διαιτητές των  παιχ ν ιδιών :
Τετάρτη 14/12 – 14:00

Απόλλων  Παραλιμν ίου – Άγιος
Νικόλαος: Ματσούκας Μ. (Αιτ/ν ιας),
Κορών ας Χ. (Πειραιά) Μπαλιάκας Α.
(Κοζάν ης)
Τετάρτη 14/12 – 15:00

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ: Τσιμεν τερίδης Σ.
(Κοζάν ης) Απτόσογλου Ι. (Αθην ών )
Νιδριώτης Μ (Αθην ών )
Τετάρτη 14/12 – 18:00

Λαμία – Καλλιθέα: Πολυχ ρόν ης Φ.
(Πιερίας), Μην ούδης Ι. (Πιερίας),
Στάϊκος Κ. (Λάρισας)
Πέμπτη 15/12 – 17:30

Παν αθην αϊκός – Βόλος:

Διαμαν τόπουλος Α. (Αρκαδίας)
Πετρόπουλος Τ. (Αρκαδίας),
Τριαν ταφύλλου Κ. (Αρκαδίας)
Πέμπτη 15/12 – 19:30

Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Φωτιάς Β.
(Πέλλας), Κωστάρας Π. (Αιτ/ν ιας),
Χριστάκογλου Γ. (Χαλκιδικής)
Πέμπτη 15/12 – 21:30

Κηφισιά – ΑΕΚ: Τσετσίλας Κ.,
(Γρεβεν ών ), Μωϋσιάδης Β. (Πειραιά),
Φράγκιος Α. (Μακεδον ίας)
Παρασκευή 16/12 – 14:00

Παν σερραϊκός – Απόλλων
Πόν του:Καραν τών ης Δ. (Ημαθίας),
Σακκάς Π. (Θεσσαλίας),
Καραγκιοζόπουλος Ι. (Ημαθίας)
Παρασκευή 16/12 – 16:00

Λεβαδειακός – Άρης: Ευαγγέλου Α.

To Σάββατο η 6η αγωνιστική
στην Γ΄Εθνική

Κατά μία ημέρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η 6η αγωνιστική
σε 3ο, 4ο και 5ο όμιλο, που είναι προγραμματισμένη για το
προσεχές σαββατοκύριακο.
Τα παιχνίδια, λοιπόν, θα γίνουν το Σάββατο (17/12), προκειμένου
τα σωματεία να έχουν μία ημέρα ξεκούρασης και προετοιμασίας
παραπάνω για την επόμενη υποχρέωσή τους, που θα είναι η
τελευταία για το 2022 και θα εκτελεστεί την επόμενη Τετάρτη
(21/12) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.
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Εφυγε ο Γιάννης 
Διακογιάννης

Φτωχότερη είναι αθλητική δημοσιογραφία
αφού έφυγε» από τη ζωή ο
σπορτκάστερ(Ζανό) Γιάννης Διακογιάννης, σε
ηλικία 92 ετών. Ο δημοσιογράφος, συγγραφ-
έας, σχολιαστής και παρουσιαστής αθλητικών
εκπομπών θεωρούνταν από τους κορυφαίους
στο είδος του, τόσο για τις γνώσεις του, όσο
και για τον τρόπο περιγραφής αθλητικών
αγώνων.
Η στήλη απευθύνει τα θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους του. Καλό Ταξίδι…Θα σε
θυμόμαστε πάντα.

Οι Παλαίμαχοι
της Δάφνης

Ερυθρών 5-0

Έπεσε η αυλαία των
αγωνιστών υποχρ-
εώσεων για την  ομάδα
των παλαιμάχων της
Δάφνης Ερυθρών για
την φετινή χρονιά.
Τελευταίος αντίπαλος η

πολύ καλή ομάδα της Αμαρύθνου σε ένα παιχνίδι που έλαβε χώρα στο γήπε-
δο Σμηναγός (Ι) Γεώργιος Κατσιφής στον Ελεώνα Θηβών.Τελικο σκορ 5-0.
Σκόρερ  για την Δάφνη Τσαρουχάς,Λεχρής,Κομίνης,Παλαιολογόπουλος και

Αγγελής.
Ευχαριστούμε τον Διαιτητή κ.Πιτσούνη για την άψογη διαιτησία του καθώς

και την ομάδα του Αμαρινθυακού.
Καλοσωρίζουμε στην ομάδα τον Γιάννη Λάμπρου και ευχόμαστε γρήγορη
ανάρρωση στους τραυματίες της ομάδας.
Τελευταιο και σημαντικότερο όλων είναι η στήριξη της ομάδας μας για άλλη

μια χρονιά στον σύλλογο γονέων με παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες ( Η
Πίστη).

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ16
2007 Κ14 2009

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14 2009

Από τους Υπεύθυνους του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και  τους συνεργάτες τους
καλούνται  την ΤΕΤΑΡΤΗ
14/12/2022 και ώρα 15.00
στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθ-
οι ποδοσφαιριστές με αθλητι-
κή περιβολή (άσπρη μπλούζα
– μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες) και
να έχουν μαζί φωτοτυπία της
κάρτας υγείας.

Κ:14

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΝΑΞΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΝΤΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΙΑΝΖΕΦ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΣΗΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΤΙΦΙΛΙΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ16 2007

Από τους Υπεύθυνους του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και  τους συνεργάτες τους
καλούνται  την ΤΕΤΑΡΤΗ
14/12/2022 και ώρα 15.00
στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθ-
οι ποδοσφαιριστές με αθλητι-
κή περιβολή (άσπρη μπλούζα
– μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες) και
να έχουν μαζί φωτοτυπία της
κάρτας υγείας:

Κ:16

ΑΛΑΜΑΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ),
ΓΚΙΝΗΣ,
ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΚΕΛΛΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΥΡΤΑΪ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΧΙΠ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΦΟΛΕΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΧΟ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ
ΝΕΤΗΣ Κ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ
ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
GIANNISFATOLIAS@GMAIL
.COM

ΑΟ Ζωφριάς: Ταχεία ανάρρωση 
στο Νίκο Μουστάκα

Η ποδοσφαιρική
οικογένεια του Αθλ-
ητικού Ομίλου Ζωφρ-
ιάς εύχεται ταχεία
ανάρρωση και άμεση
επάνοδο στα γήπεδα
στον ποδοσφαιριστή
Νίκο Μουστάκα ο
οποίος υποβλήθηκε
σε επιτυχημένη επέμ-
βαση αποκατάστασης
χιαστού στο δεξί
γόνατο. Νίκο σε περι-
μένουμε γερό και
πάλι κοντά μας
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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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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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

4488



14-θριάσιο Tετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

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.

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

Πιο συγκεκριμένα, η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί
τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, το Λουτρόπυργο,
το Νεράκι, τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

Σημειώνεται πως γίνεται λόγος για ένα σημαν-
τικό έργο, καθώς ο Προαστιακός της Αθήνας θα
εξυπηρετεί με μία ακόμα γραμμή τα δυτικά προά-
στια (Ασπρόπυργος-Ελευσίνα, Δυτική Αττική και
Μέγαρα).

Με το έργο αυτό ο Προαστιακός θα αποκτήσει
μία τέταρτη γραμμή και πλέον οι συνδέσεις του
διαμορφώνονται ως εξής:

Χαλκίδα-Αθήνα
Πειραιάς-Κιάτο
Πειραιάς-Αεροδρόμιο
Άνω Λιόσια-Μέγαρα

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το έργο αφορά
στον υφιστάμενο κλάδο γραμμής από την έξοδο
του Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Άνω Λιοσίων
ως την είσοδο του Σταθμού Μεγάρων της Σιδηρο-
δρομικής Γραμμής Υψηλής Τάσης. Στο δικαίωμα
προαίρεσης περιλαμβάνεται ο κλάδος γραμμής
προς τον παλιό Σ.Σ. Μεγάρων, η κατασκευή του
οποίου θα ενεργοποιηθεί με την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

Προβλέπεται δε η ανακαίνιση της επιδομής της
γραμμής με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις
Αρχές Διαλειτουργικότητας.

Περιλαμβάνει ακόμη εγκατάσταση συστήματος
εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλεϊ 25kV/50
Hz, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης με
ETCS L1 με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά
συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών
και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στους
σταθμούς και στάσεις του έργου: ΕΛΠΕ Ασπρ-
οπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευ-
σίνας, Λουτρόπυργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα
(ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων. Επίσης, περι-
λαμβάνονται εργασίες αντικατάστασης μικρών και
μεγάλων τεχνικών γραμμής, υδραυλικά έργα σε
όλο το μήκος, αποκαταστάσεις και ενισχύσεις
τεχνικών γραμμής καθώς και εργασίες κατασκευής
αποβαθρών.

Στόχος του ΟΣΕ είναι η υπογραφή της σύμβα-
σης το φθινόπωρο του 2023, ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Η διάρκεια του
έργου προβλέπεται σε 28 μήνες. Ως προθεσμία
παραλαβής των προσφορών ορίζεται  η
24η/01/2023 και η αποσφράγιση θα γίνει, σύμφω-
να με την προκήρυξη, δύο ημέρες μετά δηλαδή
στις 26/01/2023.

Η συν έχεια από τη σελίδα 3
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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 καταστή-
ματα.Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

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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