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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

Ελευθερία, Ρία,  Ρίτσα, Ελευθέριος, 
Λευτέρης, Αν θή, Αν θούλα, Άν θια, Άν θεια

Σύλβια

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179,

Άνω Λιόσια, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ράπτη Σταματίνα Α.Λεωφόρος Πάρνηθος 140,

Αχαρνές, 2102446217

Επιταγή ακρίβειας: Άνοιξε η πλατφόρμα 
για τα €250 σε μακροχρόνια ανέργους 
- ΒΒήήμμαα  ββήήμμαα  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα

Εγκρίθηκε από
την  Οικον ομική Επι-
τροπή του Δήμου
Ελευσίν ας, η
σύν αψη προγραμμα-
τικής σύμβασης με
την  ΕΥΔΑΠ για την
κατασκευή δικτύου
και αγωγών  μεταφο-
ράς ακαθάρτων  σε
Ελευσίν α &
Μαγούλα.

Αν τικείμεν ο της
σύμβασης είν αι η
εκχ ώρηση από τον
Δήμο Ελευσίν ας
στην  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της αρμοδιότητας Φορέα Υλο-
ποίησης, Προϊσταμέν ης Αρχ ής και Διευθύν ουσας
Υπηρεσίας κατά την  διαδικασία αν άθεσης και κατασκε-
υής του δευτερεύον τος και τριτεύον τος δικτύου αποχ έ-
τευσης ακαθάρτων , σε περιοχ ές του Δήμου που δεν
διαθέτουν  δίκτυο αποχ έτευσης ακαθάρτων , καθώς και
της αρμοδιότητας κατασκευής συν δέσεων  των  ακιν ή-
των . 

Στόχ ος της Σύμβασης είν αι ο βέλτιστος συν τον ισμός
για την  ταχ ύτερη και επιτυχ ή υλοποίηση και λειτουργία
των  έργων  αποχ έτευσης.

Αξίζει ν α αν αφε-
ρθεί, πως από τον
Σεπτέμβριο του
2019, πραγματο-
ποιήθηκε μία σειρά
σ υ ν αν τ ή σ ε ων ,
συσκέψεων  και
τ ηλεδιασ κ έψεων
για το εν  λόγω
θέμα, με όλους
τους συν αρμόδιο-
υς φορείς.

Από πλευράς
Δημου, σε όλες τις
συν αν τήσεις κατέ-
στη σαφής η

άμεση αν άγκη υλοποίησης του έργου σε συν εργασία με
την  Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίν ας και  ο
συν τον ισμός όλων  των  απαραίτητων  εν εργειών , σε
συν εργασία με την  ΕΥΔΑΠ, για τις περιοχ ές που δεν
έχ ει κατασκευαστεί δευτερεύον  δίκτυο αλλά και για
εκείν ες, που διαθέτουν  αλλά δεν  είν αι λειτουργικό,
όπως επίσης και για την  περιοχ ή του Παραδείσου και
του Αεροδρομίου.

Με την  έγκριση της προγραμματικής σύμβασης από
την  Οικον ομική Επιτροπή του Δήμου και την  ολοκλήρ-
ωση των  γραφειοκρατικών  διαδικασιών , αν οίγει πλέον ,

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Εγκρίθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή η Προγραμματική Σύμβαση 

με την ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή δικτύου και
αγωγών αποχέτευσης

Ε
ν εργοποιήθηκε χ θες 14 Δεκεμβρίου 2022, η
πλατφόρμα για την  εφάπαξ έκτακτη οικον ομι-
κή εν ίσχ υση ύψους 250 € που θα καταβάλει η

ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμεν ους μακροχ ρόν ια αν έργους
που έχ ουν  συμπληρώσει 12-24 μήν ες συν εχ όμεν ης
αν εργίας.

Δικαιούχ οι είν αι οι μακροχ ρόν ια άν εργοι που
πληρούν  όλες τις εξής προϋποθέσεις:

Ήταν  εγγεγραμμέν οι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διά-
στημα πάν ω από 12 και έως 24 μήν ες στις 30.11.2022

Δεν  είν αι δικαιούχ οι άλλης παροχ ής, επιδόματος,
βοηθήματος ή εν ίσχ υσης της ΔΥΠΑ, του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος, των  οικον ομικών  παρ-
οχ ών  που χ ορηγούν ται σε άτομα με αν απηρία ή του
Επιδόματος Παιδιού

Πληρούν  τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος
Θέρμαν σης 2021, κατά το φορολογικό έτος 2021,
δηλαδή έως 14.000 € για άγαμους, 20.000 € για έγγα-
μους προσαυξαν όμεν ο κατά 3.000 € για κάθε τέκν ο,
ή 23.000 € για μον ογον εϊκή οικογέν εια προσαυξαν ό-
μεν ο κατά 3.000 € για κάθε τέκν ο.

Η διαδικασία για την  καταβολή της εν ίσχ υσης έχ ει
ως εξής:

Οι δυν ητικά δικαιούχ οι εισέρχ ον ται στην  πλατφ-
όρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση https://www.gov .gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-
makrokhronia-anergous, ως εξής:

Καταχ ωρούν  ή επικαιροποιούν  τα στοιχ εία τραπε-
ζικού λογαριασμού (IBAN) για την  καταβολή της
εν ίσχ υσης, καθώς και την  οικογεν ειακή κατάσταση

Η ΔΥΠΑ ελέγχ ει την  πλήρωση των  προϋποθέ-

σεων  μέσω διασταύρωσης με τα στοιχ εία αρμόδιων
φορέων  (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)

Η καταβολή της εν ίσχ υσης γίν εται αυτόματα στους
λογαριασμούς των  δικαιούχ ων , οι οποίοι πιστών ον ται
εν τός 3 εργάσιμων  ημερών .

Η πλατφόρμα θα είν αι προσβάσιμη με βάση το
τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0, 1: Τετάρτη 14/12 και ώρα
17:00 έως Πέμπτη 15/12 και ώρα 23:59

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 2, 3, 4, 5: Παρασκευή 16/12
(ώρα 00:00 έως 23:59)

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 6, 7, 8, 9: Σάββατο 17/12
(ώρα 00:00 έως 23:59)

Όλα τα ΑΦΜ: Κυριακή 18/12 και ώρα 00:00 έως
Δευτέρα 19/12 και ώρα 07:00

Επισημαίν εται ότι μόν ο όσοι ήταν  μακροχ ρόν ια
άν εργοι πάν ω από 12 και έως 24 μήν ες στις
30.11.2022 μπορούν  ν α εισέλθουν  στην  πλατφόρμα
και ν α καταχ ωρίσουν  ΙΒΑΝ. Δεν  απαιτείται η υποβο-
λή δικαιολογητικών  και δεν  υπάρχ ει καν έν ας λόγος
προσέλευσης στα Κέν τρα Προώθησης Απασχ όλησης
(ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Συνάντηση Α.Τσώκου με τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο 

Γιάννη Οικονόμου

Ζήτησε τη στήριξη και τη λήψη μέτρων για την
επιβίωση των τοπικών μέσων Ενημέρωσης στη

Δυτική Αττική

Μ
ε τον  κυβερν ητικό εκπρόσωπο Γιάν ν η Οικον ό-
μου , συν αν τήθηκε ο Α.Τσώκος Μέλος Πολιτικής
Επιτροπής Ν.Δ, τους οποίους εν ών ει μια μακρά

φιλία, από τα χρόν ια της ν εολαίας. 
Ο κ. Τσωκος επισκέφθηκε χθες τον  κ. Οικον όμου στο

γραφείο του για ν α μεταφέρει θέσεις και προτάσεις των
κατοίκων  της Δυτικής Αττικής. Ζήτησα όμως και τη
συν δρομή του στις μεγάλες προκλήσεις που αν τιμε-
τωπίζει η περιοχή και τη στήριξη του στα τοπικά Μέσα
Εν ημέρωσης. 

Ο κ. Τσώκος σε δηλωσή του αν αφέρει τα εξής: Ο
τοπικός Τύπος της Δυτικής Αττικής παραμέν ει σημαν τικό
καν άλι επικοιν ων ίας των  τοπικών  προβλημάτων ,
θέσεων , λύσεων  και αξίζει στήριξης. Εν δεικτικά και μόν ο,
το κόστος εκτύπωσης μιας τοπικής εφημερίδας έχει εκτο-
ξευθεί με κίν δυν ο σταδιακά ν α κιν δυν εύσει η βιωσιμότ-
ητα φύλλων , που για δεκαετίες με μεράκι συν τηρούσαν  οι
ιδιοκτήτες τους. Εν ημερώθηκα από τον  Υπουργό για τις
πρωτοβουλίες επιδότησης του μεταφορικού κόστους και
της αύξησης της τιμής του χαρτιού που ήδη τρέχουν ,
αλλά και για το ν ομοσχέδιο εν ίσχυσης της διαφάν ειας
μέσα από έν α Εθν ικό Μητρώο για όλα τα εν ημερωτικά
Μέσα, η συμμετοχή στο οποίο θα είν αι απαραίτητη για τη
λήψη οποιασδήποτε κρατικής στήριξης.Έφυγα με τη
δέσμευση του για αν άληψη δράσεων  για τη Δυτική Αττική
και με την  υπόσχεση πως σύν τομα θα βρεθούμε ξαν ά
για ν α αξιολογήσουμε αποτελέσματα και ν α επαν ασχε-
διάσουμε πρωτοβουλίες.

Σ
υνάντηση Εργασίας στο γραφείο του στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, με τον Αντι-
πρύτανη Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη

(Τμήμα Κτηνιατρικής) είχε το μεσημέρι της
Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022 ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Αντικείμενο της συνάντησης στην οποία συμμε-
τείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για την
διαχείριση αδέσποτων Ζώων Γιώργος Αβράμης
και  ο συνεργάτης του Δημάρχου Χρήστος
Καλοκύρης υπήρξε: 

• Η διαχείριση Άγριων Ζώων (η πλούσια
πανίδα της Δυτικής Πάρνηθας διαθέτει ελάφια,
αγριόχειρους, αλεπούδες, λύκους, αγριοκάτσικα
κ.α) 

• Διαχείρισή αδέσποτων ζώων 
• Λειτουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου και προ-

γραμματισμός κοινών Προγραμμάτων μεταξύ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δήμου Φυλής.

“Η ενασχόληση και η ευαισθητοποίηση του
Δήμου Φυλής με την διαχείριση των αδέσποτων
Ζώων αλλά και της πλούσιας πανίδας που διαθέ-
τει η Πάρνηθα είναι διαρκής και βρισκόμαστε σε
επαγρύπνηση για τη βελτίωση, τις προοπτικές
ανάπτυξης και την προστασίας των τετράποδων
φίλων μας” τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς επισημαίνοντας πως
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα είναι σύμμαχος
σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Πρεμιέρα έκαναν στα σουπερμάρκετ «καλάθι των
Χριστουγέννων» και στα καταστήματα παιχνιδιών
το «καλάθι του Άη Βασίλη».

Το «καλάθι των Χριστουγέννων» το οποίο θα
διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου είναι ένα διευρ-
υμένο, ως προς τις κατηγορίες, «καλάθι του νοι-
κοκυριού» καθώς προστέθηκαν η γαλοπούλα και
το μοσχάρι καθώς και τα γλυκίσματα: βασιλόπιτα ή
τσουρέκι και η σοκολάτα.

Ο «σάκος του Άη Βασίλη» αφορά στην αγορά
παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστι-
κά για την περίοδο των γιορτών, από 14 Δεκεμ-
βρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και
Αμαξών, είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις
του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ ενώ τα μικρότερα καταστήματα
συμμετέχουν εθελοντικά.

Από τις 10 κατηγορίες που έχει διαμορφώσει το
υπουργείο Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει

να εντάξουν στις λίστες τους τουλάχιστον ένα
προϊόν και να το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως
συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατ-
ηγορίας.

Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώλησης το
ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να τα
γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με
τις τιμές θα αναρτάται στο e-καταναλωτής όπως
γίνεται και στο αντίστοιχο «καλάθι του νοικοκυρ-
ιού».

Ευκρινής κατάλογος των προϊόντων που συνθέ-
τουν το «καλάθι» θα πρέπει υπάρχει σε εμφανές
σημείο στην είσοδο του καταστήματος.

Ο κατάλογος θα αναγράφει αναλυτικά τις τιμές
στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Αναλυτικά
οι κατηγορίες είναι:

- Επιτραπέζια / Παζλ

- Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα
αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

- Βρεφικά παιχνίδια
- Φιγούρες δράσης
- Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ.

παιχνίδια με τουβλάκια)
- Οχήματα – Τηλεκατευθυνόμενα
- Ηλεκτρονικά παιχνίδια
- Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές

μπασκέτες και τέρματα)
- Λούτρινα

ΠΠΡΡΕΕΜΜΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙΑΑ      
– Ποιες εταιρείες παιχνιδιών συμμετέχουν. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν.

συνεχίζεται στη σελ. 14

Συνάντηση Εργασίας Δημάρχου
Φυλής με τον Αντιπρύτανη

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σxεδιασμός για την Λειτουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου και κοινών

Προγραμμάτων μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δήμου Φυλής
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

ο δρόμος για τη λύση εν ός από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχ ολούν  εκατον -
τάδες σπίτια της Ελευσίν ας και της Μαγούλας.

Σε δήλωσή του, ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης
αν έφερε: «Το αν τικείμεν ο της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάν ει την  κατασ-
κευή αγωγών  δευτερεύον τος δικτύου αποχ έτευσης και τριτεύον τος δικτύου αποχ έ-
τευσης. Τόσο τα έργα αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (πρωτεύον  δίκτυο), όσο και τα
παραπάν ω έργα αρμοδιότητας Δήμου (δευτερεύον  και τριτεύον  δίκτυο), θα εν ταχ θ-
ούν  σε εργολαβία ή εργολαβίες προς δημοπράτηση από την  Ε.ΥΔ.Α.Π.. Α.Ε. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π.. Α.Ε., θα καταθέσει πρόταση ώστε να 
συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και από πιστώσεις της

Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., προκειμένου να μην υπάρξει χρέωση στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων».

Σύμφων α με την  Προγραμματική Σύμβαση για την  κάλυψη του κόστους κατασκε-
υής, τόσο του πρωτεύον τος δικτύου αρμοδιότητας κατασκευής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο
και του δευτερεύον τος και τριτεύον τος δικτύου (εξωτερικών  διακλαδώσεων ) αρμοδι-
ότητας κατασκευής του Δήμου Ελευσίν ας, κατόπιν  εκχ ώρησης του δικαιώματος
κατασκευής μέσω της προγραμματικής, η Ε.ΥΔ.Α.Π.. Α.Ε., θα καταθέσει  πρόταση
ώστε ν α συγχ ρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και από πιστώσεις της
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., οπότε ουδεμία χ ρέωση θα γίν ει στους ιδιοκτήτες των  ακιν ήτων ».

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου: «Έχ ουμε επιτέλους,
στα χ έρια μας, την  Προγραμματική Σύμβαση με την  ΕΥΔΑΠ για την  κατασκευή δικ-
τύου και αγωγών  αποχ έτευσης σε όλον  τον  Δήμο, όπου δεν  υπήρχ ε δίκτυο. Έν ας
πραγματικός μαραθών ιος που ξεκιν ήσαμε τον  Σεπτέμβριο του 2019, με αλλεπάλ-
ληλες τηλεδιασκέψεις και συν αν τήσεις και συν εχ ίσαμε αδιάκοπα μέχ ρι ν α φτάσουμε
στο σήμερα, και στην  έγκριση της σύμβασης από την  Οικον ομική Επιτροπή. 

Έν α τεράστιο πρόβλημα για πολλά σπίτια της πόλης μας, που πιστέψτε με, δεν
πέρασε μέρα που δεν  ασχ οληθήκαμε, μιας που απαιτούσε εν έργειες που δεν  αφο-
ρούσαν  μόν ο στον  Δήμο μας. Αυτή η σύμβαση αν οίγει τον  δρόμο για την  υλοποίηση
εν ός από τα πλέον  σημαν τικότερα έργα, που δημιούργησε δικαιολογημέν η δυσφο-
ρία σε εκατον τάδες κατοίκους της πόλης».

Κτηματολόγιο: Παράταση
7 μηνών για δηλώσεις
χωρίς πρόστιμο

Π
αράταση μέχ ρι τον  Ιούλιο αν α-
μέν εται ν α δώσει το υπουργείο
για την  επιβολή προστίμου

εκπρόθεσμης δήλωσης.
Με βάση τα όσα ισχ ύουν  αυτή τη στιγ-

μή, από τον  Ιαν ουάριο του 2023 για
όσα ακίν ητα δεν  έχ ουν  δηλωθεί εμπρ-
όθεσμα στη διαδικασία κάθε περιοχ ής
θα βεβαιών εται πρόστιμο με βάση το
είδος του δικαιώματος, τις αν τικειμεν ικές
αξίες, καθώς και τον  χ ρόν ο καθυστέρη-
σης της υποβολής της δήλωσης.

Το περιθώριο αυτό πλέον  αλλάζει: Με
διάταξη που θα έρθει στη Βουλή θα
παραταθεί κατά επτά μήν ες, δηλαδή
έως την  31η Ιουλίου 2023, η δυν ατότ-
ητα δήλωσης εγγραπτέων  δικαιωμάτων
στο Κτηματολόγιο χ ωρίς επιβολή προ-
στίμου σε βάρος των  ιδιοκτητών  ακιν ή-
των  που καθυστέρησαν  την  υποβολή
δηλώσεων  για τα εμπράγματα δικαιώμα-
τά τους κατά τη διάρκεια της κτηματο-
γράφησης αν ά περιοχ ή της χ ώρας.

Σύμφων α με πηγές από το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, η προαν αφ-
ερόμεν η διάταξη επιδιώκει ν α απαλλάξει
τους ιδιοκτήτες ακιν ήτων  από την  οικο-
ν ομική επιβάρυν ση του προστίμου της
μη εμπρόθεσμης δήλωσης των  ακιν ή-
των  τους και ν α κατοχ υρώσουν  έστω
και εκπρόθεσμα, χ ωρίς κόστος τις ιδιοκ-
τησίες τους. Κατά τις ίδιες πηγές, η
αιτιολογία για την  απόφαση αυτή ήταν
τόσο οι χ ρον ικοί όσο και οι οικον ομικοί
περιορισμοί που επέβαλε η παν δημία
τα προηγούμεν α δύο χ ρόν ια.

Παράταση προθεσμίας
Επιπλέον , γίν εται προσπάθεια ν α

αν τιμετωπιστεί και το θέμα των  καθυ-
στερήσεων  στις συν αλλαγές στα κτημα-
τολογικά γραφεία που μετριούν ται
πλέον  σε μήν ες – ιδίως όταν  αφορά σε
στεγαστικά δάν εια, με συν έπεια
συν ακόλουθες καθυστερήσεις στην
κτηματαγορά.

Για τον  λόγο αυτό, με διάταξη θα παρ-
αταθεί για έν α χ ρόν ο η προθεσμία
ολοκλήρωσης της μετάβασης στη ν έα
οργαν ωτική δομή του Κτηματολογίου,
από την  17η Ιαν ουαρίου 2023 στην
17η Ιαν ουαρίου 2024, καθώς, όπως
λέν ε, από το υπουργείο Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης, η κατάργηση των  392
υποθηκοφυλακείων  και η σύσταση των
92 κτηματολογικών  γραφείων  και υπο-
καταστημάτων  εξακολουθεί ν α βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, έχ ον τας ξεκιν ήσει ουσια-
στικά τα τελευταία 3 έτη.

Σύμφων α με πηγές από το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, η αρχ ικά
προβλεπόμεν η ημερομην ία (του σχ ετι-
κού ν όμου 4512/2018) ήταν  η 17η
Ιαν ουαρίου 2020, η οποία είχ ε ήδη
παραταθεί μέχ ρι την  17η Ιαν ουαρίου
2023.

Ωστόσο, όπως λέν ε από το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, από την
ψήφιση του προαν αφερόμεν ου ν όμου,
με τον  οποίο θεσπίστηκε η μετάβαση
στη ν έα δομή, και μάλιστα εν ώ η κτημα-
τογράφηση της χ ώρας βρισκόταν  – και
εξακολουθεί ν α βρίσκεται – σε εξέλιξη,
έως τον  Αύγουστο του 2019, σε διά-
στημα δυο ετών , είχ αν  καταργηθεί μόλις
δύο από τα 392 υποθηκοφυλακεία και
είχ αν  συστηθεί δύο από τα 92 κτημα-
τολογικά γραφεία και υποκαταστήματα.
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Tον θεσμό καθιέρωσε πρώτος 
πανελλαδικά ο Δήμος Ιλίου, με σκοπό

να ακουστούν οι απόψεις της νέας γενιάς
πάνω σε ζητήματα Παιδείας, Δημοκρατίας

& Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3ο Δημοτικό Συμβούλιο

Εφήβων του Δήμου Ιλίου

Τη θέση τους στα έδραν α του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιλίου πήραν  για μια ακόμα χ ρον ιά οι
έφηβοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για τη διεξαγωγή του 3ου
Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων , εν ός θεσμού που
καθιέρωσε πρώτος παν ελλαδικά ο Δήμος Ιλίου, με
σκοπό ν α ακουστούν  οι απόψεις της ν έας γεν ιάς
πάν ω σε ζητήματα Παιδείας, Δημοκρατίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Στα έδραν α της αίθουσας συν εδριάσεων  στο
Πολυδύν αμο Κέν τρο «Μίκης Θεοδωράκης» κάθισαν  36
μαθητές από Γυμν άσια και Λύκεια της πόλης οι οποίοι,
με άριστο και υποδειγματικό τρόπο, αν έδειξαν  το
Προεδρείο τους, εκλέγον τας ως Πρόεδρο την
Αλεξάν δρα-Παν αγιώτα Βαρβέρη από το 10ο ΓΕΛ,
Αν τιπρόεδρο τον  Αν άργυρο-Μάριο Καλογερόπουλο
από το 4ο ΓΕΛ και Γραμματέα τη Γεωργία
Τριαν ταφύλλου από το 6ο ΓΕΛ Ιλίου. Παράλληλα,
κατέθεσαν  εποικοδομητικές προτάσεις για μια σειρά
από ζητήματα, οι οποίες αποτυπώθηκαν  σε σχ ετικό
Ψήφισμα, όπως: προσβασιμότητα των  ατόμων  με
αν απηρία, αν άδειξη των  ιστορικών  και πολιτιστικών
σημείων , δημιουργία παρατηρητηρίου ισότητας,
βελτίωση της καθημεριν ότητας, εν ίσχ υση των
υποδομών  για παιδιά, ορισμό συμβεβλημέν ων  γιατρών
στις σχ ολικές μον άδες, σχ εδιασμό περισσότερων
δομών  για την  Τρίτη Ηλικία, αύξηση των  δράσεων
αν ακύκλωσης, ιδιαίτερη μέριμν α για τα αδέσποτα ζώα
κ.ά.

Ν. Ζενέτος:  «Οι ιδέες που κομίζετε μπορούν
να γίνουν ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του

Δήμου»
Από την  πλευρά του, ο Δήμαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έ-

τος τους ευχ αρίστησε για τη συμμετοχ ή τους στη
συν εδρίαση, σημειών ον τας ότι με τον  μεστό και ώριμο
λόγο τους έδωσαν  ν όημα στον  θεσμό και επιβεβαίω-
σαν  ότι με τις ιδέες τους μπορούν  ν α συμβάλλουν
στην  επίλυση ζητημάτων , καθώς αποτελούν  το μέλλον
της κοιν ων ίας. «Οι ιδέες που κομίζετε μπορούν  ν α
γίν ουν  έν α ακόμα όπλο στη φαρέτρα του Δήμου.
Δεσμεύομαι προσωπικά ν α συν εργαστούμε, ώστε
πολλές από τις προτάσεις σας ν α γίν ουν  πραγμα-
τικότητα, γιατί όταν  κάποιος έχ ει πάθος για το καλό της
πόλης του, δεν  είν αι δύσκολο ν α επιτύχ ει οτιδήποτε»
σημείωσε και ευχ αρίστησε τα παιδιά και τους καθη-
γητές τους για τη συμμετοχ ή και την  οργάν ωση της
συν εδρίασης.

Σημειών εται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων  λει-
τουργεί από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Ιλίου υπό τον  συν τον ισμό του Εν τεταλμέ-
ν ου Συμβούλου και προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας Φώτη Μαρκόπουλου, εν ώ για την  οργά-
ν ωση του συγκροτήθηκε επιτροπή από τους Αθην ά
Κοκκόρη Διευθύν τριας του 1ου Πρότυπου Γυμν ασίου,
Κων σταν τίν ο Κουκάκη Διευθυν τή του 11ου
Γυμν ασίου και Κασσάν δρας Ρούσσου Εκπαιδευτικό
Κοιν ων ικών  Επιστημών .

Ε
νημερωτικό Οδηγό για την προετοιμασία
των Δήμων για τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των χωρικών στρατηγικών για τη

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), τις Ολοκληρω-
μένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινο-
τήτων (ΤΑΠΤοΚ), που περιλαμβάνονται στα Περ-
ιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 21-27 έδωσε
στη δημοσιότητα η ΕΕΤΑΑ.

Ο οδηγός είναι «οργανωμένος» σε δεκατρία
μέρη, ένα για κάθε Περιφέρεια (και Περιφερειακό
Πρόγραμμα) της χώρας, προκειμένου να διευ-
κολύνει  τους αναγνώστες / χρήστες στο να
εντοπίζουν αμέσως τα δεδομένα που αφορούν τη
συγκεκριμένη Περιφέρεια, στην οποία δραστηρ-
ιοποιείται ο Δήμος ή άλλοι τοπικοί φορείς.

Απευθύνεται ιδίως στους Δήμους και τα στελέχη
τους (αιρετά και υπηρεσιακά), δεδομένου ότι
αυτοί, ως τοπικοί φορείς, αποτελούν τους βασι-
κούς πολιτικούς και επιχειρησιακούς συντελε-
στές σχεδιασμού των ΟΧΕ.

Όπως σημειώνεται στην εισαγωγή του οδηγού η
συνέχιση της εφαρμογής των εδαφικών πολι-
τικών, αποτελεί και στην Προγραμματική Περίοδο

2021-2027 πολύ σημαντική διάσταση για την
πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 5,7% των συνολικών πόρων της Κοινοτικής
Συνδρομής (20,9 δις €) στο ΕΣΠΑ 21-27 θα δια-
τεθούν για τις ολοκληρωμένες χωρικές επεν-
δύσεις (ΟΧΕ), τόσο στις πόλεις όσο και στον εξω-
αστικό χώρο.

Η πολιτική αυτή στην Ελλάδα είναι ενταγμένη στα
Περιφερειακά Προγράμματα, των οποίων αποτε-
λεί το 18% περίπου της συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης.

Ενδεικτικό της σημαντικότητας των χωρικών στρ-
ατηγικών στα Περιφερειακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί η αύξηση των πόρων
κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη περίο-
δο, αλλά και η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αστι-
κές παρεμβάσεις, έναντι των εξω-αστικών.

Ως προς το πλήθος των παρεμβάσεων από 37
αστικές παρεμβάσεις την περίοδο 2014- 20, το
πλήθος τους αυξάνεται σε 52 την περίοδο 2021-
27 και οι εξω-αστικές από 24 αυξάνονται σε 33. Σε
ορισμένα Προγράμματα αναφέρεται η δυνατότητα
για έγκριση και άλλων ΟΧΕ, πέραν αυτών που
αναφέρονται ρητά.

ΕΕΤΑΑ: Ενημερωτικός οδηγός για την προετοιμασία
των δήμων για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Πως θα υλοποιηθούν  οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 
και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

ΥΠΕΣ: Παράταση στο πρόγραμμα
“Φιλόδημος ΙΙ” έως 31/12/2024

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερ-
ικών Στέλιου Πέτσα παρατείνεται η υλοποίηση του
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2024.

Ειδικότερα η  απόφαση τροποποιεί την με αρ.
πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-
Ψ25) «Απόφαση Επιχορήγησης των Δήμων της
χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Η Ενότητα 2 της ως άνω Απόφασης αντικαθίσταται

ως εξής : «Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2024». 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’
αριθμ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-
Ψ25) Απόφαση.



Εκδήλωση της παρουσίασης του Ημερολογίου
του Δήμου Μεγαρέων για το 2023 “ΜΕ 2 ΜΑΤΙΕΣ”

Την Κυριακή 18 Δεκεμ-
βρίου 2022, ώρα 19.30

στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων,
η εκδήλωση της παρουσίασης
του Ημερολογίου του Δήμου
για το 2023 “ΜΕ 2 ΜΑΤΙΕΣ”

Tην Κυριακή 18η Δεκεμ-
βρίου 2022, ώρα 19:30, στο
Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων
θα πραγματοποιηθεί η εκδή-
λωση της παρουσίασης του
Ημερολογίου του Δήμου
Μεγαρέων για το 2023,  “ΜΕ 2
ΜΑΤΙΕΣ”.

Στην εκδήλωση θα
υπάρχουν καλλιτεχνικά δρώμε-
να με ζωντανή μουσική επέν-
δυση και  την ευθύνη του
συντονισμού και της παρουσία-
σης θα έχει η συμπολίτισσα δασκάλα Ιωάννα Μουρτζούκου.

Στις σελίδες αυτού του πρωτότυπου  ημερολογίου  “ΜΕ 2 ΜΑΤΙΕΣ” περ-
ιλαμβάνονται 22 εικόνες έργων ζωγραφικής,  που έχουν έντονη την παρ-
ουσία της Μεγαρίτικης φορεσιάς τα οποία μεταφέρονται στο σήμερα με τον
φωτογραφικό φακό του συμπολίτη Γιώργου Μουστάκα και την προσωπική
επιμέλεια του πολυπράγμωνος Μίλτου Κατρακούλη.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
« Μέσα από αυτό το ημερολόγιο ξυπνούν συναισθήματα και μνήμες του

παρελθόντος. Η ιδέα είναι οι πρωταγωνιστές μιάς άλλης εποχής να μεταφε-
ρθούν με νέους ήρωες μέσα σε ένα ταξίδι αστραπή από το χθές στο τώρα. 

Ένα τεράστιο μπράβο στον φίλο Μίλτο Κατρακούλη, που ήταν η ψυχή της
έκδοσης και σε όλους όσους συνεργάστηκαν και βοήθησαν  για να υπάρξει
αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα.»
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Χριστουγεννιάτικο Διήμερο «Σινέ-Θέογνις»Χριστουγεννιάτικο Διήμερο «Σινέ-Θέογνις»
Κινηματογραφικές προβολές για μικρούς & μεγάλους 
- Κυριακή 18/12 - 6 μ.μ. Παιδική προβολή «Πολικό Εξπρές»
- Δευτέρα 19/12 – 8.30 μ.μ. “It's a Wonderful Life”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογ-
νις», συνεχίζοντας τις κινηματογραφικές προβο-
λές στο χώρο του συλλόγου, προσκαλεί σε χρι-
στουγεννιάτικο διήμερο κινηματογραφικών προ-
βολών.

Παιδική προβολή της ταινίας «Πολικό
Εξπρές» την Κυριακή 18/12, ώρα 6 μ.μ.

2004 | Βαθμός καταλληλότητας:7+ | διάρκεια
1ώ 39λ 

Η αγαπημένη ταινία μικρών και… μεγαλύτερων
παιδιών. Ένα μικρό αγόρι κάνει ένα μαγικό
ταξίδι με το τρένο στον Βόρειο Πόλο την παρα-
μονή των Χριστουγέννων κι ανακαλύπτει τα
θαύματα της φιλίας και του πνεύματος των γιο-
ρτών.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Νόνα Γκέι, Πίτερ
Σκολάρι

• Προβολή της ταινίας “It's a Wonderful
Life” την Δευτέρα 19/12, ώρα  8.30 μ.μ.

1946 | διάρκεια 130 λεπτά 
Η ταινία «Μια Υπέροχη Ζωή» («It's a

Wonderful Life») είναι χριστουγεννιάτικο δράμα

παραγωγής 1946, σε σκηνοθεσία Φρανκ
Κάπρα. 

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική προσαρ-
μογή του μυθιστορήματος του Φίλιπ βαν Ντόρ-
εν Στερν με τίτλο The Greatest Gift.

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Τζέιμς
Στιούαρτ στο ρόλο του Τζορτζ Μπέιλι, ενός
άνδρα που απαρνήθηκε τα όνειρά του προ-
κειμένου να βοηθήσει τους άλλους. Ο Στιούα-
ρτ πλαισιώνεται από τους Ντόνα Ριντ στο
ρόλο της συζύγου του Μαίρη, Χένρι Τράβερς
στο ρόλο του Κλάρενς, του φύλακα άγγελου
του Τζόρτζ Μπέιλι και Λάιονελ Μπάριμορ στο
ρόλο του σπαγκοραμμένου κι εκμεταλλευτή
Χένρι Πόττερ που φέρνει τον Τζορτζ σε αδιέ-
ξοδο.

Η ταινία προτάθηκε για 5 βραβεία Όσκαρ,
μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης
Ταινίας και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινημα-
τογράφου την κατέταξε στην 11η θέση στη
λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των
εποχών.

Είσοδος ελεύθερη.

Τελευταία Διάλεξη για 
ο 2022 στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου, 
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου,  κ. Γεω-
ργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν στην
τελευταία  διάλεξη του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Ασπροπύργου, για
το 2022, που θα δώσει ο Ομότιμος
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του 

Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Παπα-
γρηγορίου Ι. Βλάσιος με τίτλο:
«Πολεοδομία των ελληνικών
Πόλεων με έμφαση στην Αθήνα». 
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022, στις
19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
«Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνευμα-
τικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη
13 στην Πλατεία του Αγίου
Δημητρίου. Η  είσοδος είναι ελεύθε-
ρη. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να  επικοινωνείτε στα τηλ:
2132006530 και  2105577191
εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 



Ολοένα και περισ-
σότερες είναι οι
κ α τ α γ γ ε λ ί ε ς

πολιτών για απάτη από
εταιρεία εμπορίας μεταχει-
ρισμένων αυτοκινήτων
στα δυτικά προάστια.

Πρόκειται για ανθρώπο-
υς που πλήρωσαν για να
αγοράσουν ένα μεταχειρι-
σμένο αυτοκίνητο και
αυτοκίνητο δεν είδαν
ποτέ.

«Δυστυχώς την πατήσα-
με, όπως και πολλοί άλλοι,
αν και σε αυτή την ηλικία,
την πατήσαμε, 2 Ιουλίου
του 2022 φέτος. Πήγα
εκεί, μίλησα μαζί του, από
το σύνολο του ποσού
6000 ευρώ και θα μου το
παρέδιδε σε 10-15 ημέρες.
Και χαρτί μου υπέγραψε
ότι θα μου το παραδώσει 2
Σεπτέμβρη και θα μου
κόψει και 500 ευρώ, γιατί
με ταλαιπώρησε, και έχο-

υμε φτάσει μέχρι σήμερα
και φυσικά όχι αμάξι, ούτε
χρήματα, ούτε τίποτα δεν
έχω πάρει» κατήγγειλε
θύμα απάτης μιλώντας
στο MEGA.

Ακόμα περιμένουν τα
αυτοκίνητά τους

Ένας από τους πελάτες
της εταιρείας, αφού είδε
ότι δεν πρόκειται να λάβει
σύντομα το όχημα που
ήθελε, κινήθηκε νομικά για
να διεκδικήσει τα χρήματά
του.

Έτσι, μετά από μήνες
αναμονής, ο ιδιοκτήτης
της επιχείρησης του
έδωσε μια επιταγή ύψους
7.000 ευρώ, η οποία όπως
αποδείχθηκε ακάλυπτη και
σφραγίστηκε.

«Τον Ιούνιο είχα πάει
εγώ, έγινε η κατάθεση στο
λογαριασμό και μετά μου
γύρισε ότι το αμάξι θα
χρειαστεί 15 ημέρες για να
το παραλάβω, ενώ ήταν
μπροστά μου το αμάξι.
Εκεί παραξενεύτηκα, το
έψαξα όντως παραπάνω.
Εγώ το προχώρησα με δικ-
ηγόρο, μετά ζήτησα τα
χρήματά μου πίσω. Μετά
αυτός συνέχεια μου έλεγε
ότι θα σας βάλω τα χρή-
ματα, θα στα βάλω. Μετά
μου έδινε μία επιταγή, η
επιταγή ήταν ακάλυπτη,
ήταν ακάλυπτη, ήταν
ακάλυπτη η επιταγή και
την σφράγισα, τελικά την
έχω την επιταγή σφραγι-
σμένη» δήλωσε ο Νίκος
Κορρές.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρ-
είας, μίλησε στην κάμερα
του Live News, επιμένον-

τας ότι γίνονται προσπάθ-
ειες να τακτοποιήσει τις
εκκρεμότητες που
αγγίζουν, σύμφωνα με τον
ίδιο, τις 600.000 ευρώ.

«Περίπου προσπαθούμε
να λύσουμε το πρόβλημα
μας 5 με 6 μήνες. Θα βρε-
θεί λύση, διότι γι’ αυτό
παλεύουμε και είμαστε
εδώ», ανέφερε ο Γιώργος
Φαφούτης, ιδιοκτήτης της
εταιρείας μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων.

Έχασε τα λεφτά της
και… ξανάπεσε πάνω
του

Το Live News παρουσία-
σε και την περίπτωση μίας
γυναίκας, που αν και εξα-
πατήθηκε από τον ίδιο
έμπορο, έπεσε πάλι μπρο-
στά του κατά… λάθος.

Η συγκεκριμένη κυρία,
έχασε 9.000 ευρώ από τη
συγκεκριμένη εταιρεία.
Έτσι αποφάσισε να αγορά-
σει άλλο αυτοκίνητο,
τηλεφωνεί σε μια Ελένη
και βρίσκεται ξανά, μπρο-
στά στον ίδιο έμπορο.

«Η αδελφή μου έχει

χάσει 9.000€ από αυτόν
τον απατεώνα. Η ειρωνεία
είναι ότι προσπάθησε η
κοπέλα να μαζέψει 4.000
ευρώ να πάρει ένα άλλο
αμαξάκι. Παίρνει τηλέφω-
νο και το σηκώνει ο ίδιος,
ένα όνομα “Ελένη”. Το
σήκωσε ο ίδιος αναγνώρι-
σε την φωνή του και του
λέει: “είσαι αυτός;” και
λέει “ναι, πως με ξέρετε;”,
του λέει: “είμαι η Κατερίνα
που μου έφαγες τα λεφτά”
και ξέρω και άλλους ανθ-
ρώπους που την έχουν
πατήσει άσχημα. Είναι
κρίμα να χαθούνε και άλλα
λεφτά» υπογράμμισε ο
Δημήτρης Νιαουνάκης,
αδελφός της γυναίκας που
έπεσε θύμα της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες τα θύματα της
συγκεκριμένης εταιρ-
είας ξεπερνούν τα 150,
ενώ το ποσό που δεν
έχει επιστραφεί εκτιμά-
ται ότι αγγίζει το ένα
εκατ. ευρώ.

(ethnos.gr)
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Συνεργεία στις γειτονιές 
για την αποκομιδή ογκωδών
αντικειμένων από τον Δήμο

Αχαρνών

Ξεκίνησε προχθές και θα διαρκέσει έως τα Χρι-
στούγεννα   το πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών για
την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων.

Επτά ημέρες την εβδομάδα τα συνεργεία του
Δήμου δίνουν τον δικό τους αγώνα για την εξασφ-
άλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμέ-
νων δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες να είναι σε
θέση να προγραμματίσουν τις εργασίες τους, για να
μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντικείμενα εκτεθει-
μένα για μέρες.

Στην καθιερωμένη, ετήσια, διανομή αθλητι-
κού ρουχισμού στα αθλητικά τμήματα του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
(ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ), αλλά και στα ερασιτεχνικά
σωματεία, προχώρησε ο Πρόεδρος Γιώργος
Μαυροειδής. Στόχος του η υποστήριξη των
αθλητών στις δραστηριότητές τους. 
«Με τη διανομή αθλητικού υλικού, την ετήσια

επιχορήγηση και τη διάθεση των αθλητικών
χώρων ο Δήμος Φυλής βοηθάει έμπρακτα τα
αθλητικά σωματεία στη λειτουργία τους.
Στόχος όλων μας είναι να αθλούνται οι νέοι
του Δήμου υπό τις καλύτερες δυνατές συνθή-
κες. 
Ευχαριστώ το Δήμαρχο Χρήστο Παππού που

μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε, απε-
ρίσπαστοι, πάνω σε αυτό που αγαπάμε»,
δήλωσε ο Γιώργος Μαυροειδής.

ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ:Μοίρασε αθλητικό υλικό 
στα σωματεία ο Γιώργος Μαυροειδής

Καταγγελίες πολιτών για απάτη από εταιρεία εμπορίας
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική 
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Η
Ελλάδα εξελίσσεται σε ισχυρό κόμβο
μεταφοράς δεδομένων ανοικτής πρό-
σβασης ανάμεσα στην Ευρώπη, την

Αφρική και την Ασία, καθώς ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ,
μέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Grid
Telecom και η Telecom Egypt, κορυφαίος
τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Αιγύπτου,
ξεκινούν τη διακλάδωση προς την Κρήτη, του
μεγάλου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που θα
διασυνδέσει τις περισσότερες χώρες στα
παράλια της Αφρικής.

Πρόκειται για μία στρατηγικού χαρακτήρα
κοινή επένδυση με την οποία οι δύο πλευρές
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της πρώτης
υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής ανά-
μεσα στην Ελλάδα με την Αίγυπτο, μέσω της
Κρήτης, δημιουργώντας μία νέα, αξιόπιστη
τηλεπικοινωνιακή γέφυρα σε τρεις ηπείρους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Grid Telecom, που αποτε-
λεί το τηλεπικοινωνιακό «όχημα» του Διαχειρ-
ιστή, αποκτά σημαντική καλωδιακή χωρη-
τικότητα προς την Αίγυπτο, την Ιταλία και τη
Γαλλία, εξασφαλίζοντας πρόσβαση μέσω
του νέου καλωδίου σε γειτονικές χώρες. 

Σε συνέχεια της υπογραφής προκαταρκτι-
κής συμφωνίας τον Ιούνιο του 2022, ο Πρόεδρ-
ος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάνος Μανουσάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Telecom Egypt κ. Adel Hamed και ο Διε-
υθυντής της Grid Telecom κ. Γιώργος Ψυρρής,
υπέγραψαν χθες στο Κάιρο, παρουσία του
Υπουργoύ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορι-
κής της Αιγύπτου Δρ. Amr Talaat, τη σύμβαση
για την κατασκευή και πόντιση της διακλάδω-
σης του μεγάλου καλωδίου της Αφρικής. 

Είχε προη-
γηθεί η υπογρ-
αφή στρατηγι-
κού Μνημονίου
Κα τα ν όησ ης
τον Φεβρουάρ-
ιο του 2022 στην
Αθήνα, με τον
οποίο τέθηκαν
οι βάσεις για τη
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η
διαφορετικών
ε π ι λ ο γ ώ ν
σ υν δε σ ι μ ότ -
ητας μεταξύ
Ελλάδας και
Αιγύπτου μέσω υφιστάμενων και μελλον-
τικών ζεύξεων οπτικών ινών. 

Το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα της
Αφρικής αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024
και θα έχει συνολικό μήκος άνω των 45.000
χλμ. 

Η προβλεπόμενη διακλάδωση του καλωδίου
θα προσαιγιαλωθεί στο Τυμπάκι, στη νότια
πλευρά της Κρήτης, διασυνδέοντας το νησί
ανατολικά με το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο και
δυτικά με τη Γένοβα στην Ιταλία και τη Μασ-
σαλία στη Γαλλία.

Το νέο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο θα
εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την αυξανό-
μενη κίνηση δεδομένων μεταξύ Ευρώπης,
Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 

Θα αποτελέσει επίσης τη συντομότερη δια-
δρομή με τη χαμηλότερη υστέρηση μεταφο-
ράς δεδομένων μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας

που θα
επεκτείνεται
β ό ρ ε ι α
προς τα
Βα λ κ ά ν ι α ,
την Κεντρική
και Δυτική
Ευρώπη και
νότια προς
την Αραβική
Χερσόνησο
και άλλους
σημαντικούς
π ρ ο ο ρ ι -
σμούς στην
Ασία και την

Αφρική. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε:

«Με τη διακλάδωση του μεγάλου καλωδίου
της Αφρικής προς την Κρήτη, η Ελλάδα γίνεται
σημείο σύνδεσης του μεγαλύτερου υποθα-
λάσσιου συστήματος οπτικών ινών στον
κόσμο και αναδεικνύεται σε κρίσιμο τηλεπι-
κοινωνιακό κόμβο, διασυνδέοντας την
Ευρώπη με την Αφρική και την Ασία. 

Η συνεργασία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ με την
Telecom Egypt θα δημιουργήσει έναν νέο
διάδρομο υψηλής χωρητικότητας για τη μετα-
φορά δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου και των Βαλκανίων, δίνοντας
σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στις τηλεπι-
κοινωνιακές υποδομές του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
και ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη

θέση της Grid Telecom στη διεθνή αγορά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telecom Egypt
κ. Adel Hamed, δήλωσε: «Η Telecom Egypt
αναπτύσσει και επεκτείνει συνεχώς τις διεθ-
νείς υποδομές της. Η συνεργασία μας με τη
θυγατρική του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom θα προ-
σθέσει σημαντική αξία στην ισχυρή παγκό-
σμια εμβέλεια των δικτύων μας σε περισσό-
τερους από 140 προορισμούς, σε πάνω από
60 χώρες. Οι επενδύσεις μας σε νέα συστή-
ματα και τηλεπικοινωνιακές λύσεις, όπως στο
καλώδιο της Αφρικής, το μεγαλύτερο υποθα-
λάσσιο καλώδιο που αναπτύχθηκε ποτέ, επι-
βεβαιώνουν την ηγετική μας θέση η οποία
στηρίζεται στις πολυεπίπεδες υποδομές
μας, μέσα από τη δημιουργία καλωδιακών
σταθμών προσαιγιάλωσης και διαδρομών
διέλευσης που καλύπτουν την αυξανόμενη
παγκόσμια ζήτηση για διεθνή καλωδιακή
χωρητικότητα».

Ο Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Πληροφ-
ορικής της Αιγύπτου Δρ. Amr Talaat, δήλω-
σε:«Η σημαντική αυτή συμφωνία για ένα νέο
υποθαλάσσιο καλώδιο που θα διασχίζει τη
Μεσόγειο και θα συνδέσει την Αίγυπτο με την
Ελλάδα ενισχύει τη στρατηγική ικανότητα της
Αιγύπτου στο πεδίο των διεθνών υποβρυχίων
καλωδίων, δημιουργώντας στις ελληνικές
ακτές ένα νέο σημείο προσαιγιάλωσης στην
Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα στρατ-
ηγικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι πάνω από
το 90% της ροής δεδομένων μεταξύ Ανατολής
και Δύσης διέρχεται από αιγυπτιακά χωρικά
ύδατα και εδάφη».

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και η Telecom Egypt ξεκινούν την τηλεπικοινωνιακή 

διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αφρική

Α
πό «θαύμα» ζουν  οδηγός και
συν οδηγός επαγγελματικού βαν ,
όταν  σταματημέν οι σε φαν άρι επί

της λεωφόρου Τατοΐου στο ύψος της
Μεταμόρφωσης, διαπέρασε το όχ ημα
τους μια αδέσποτη σφαίρα με αποτέλε-
σμα τα τζάμια και από τις δυο πόρτες του
οχ ήματος ν α γίν ουν  θρύψαλα.

Για καλή τους τύχ η, τόσο ο 60χ ρον ος
οδηγός όσο και ο 25χ ρον ος συν οδηγός
δεν  τραυματίστηκαν  από τα θραύσματα,
ωστόσο  βρίσκον ται σε κατάσταση σοκ, 

από τη στιγμή που για λίγα μόν ο εκα-
τοστά γλίτωσαν  από τον  θάν ατο .

Το περιστατικό, σύμφων α με πληροφο-
ρίες του protothema.gr, συν έβη γύρω
στις 14:00 όταν  κατά την  επιστροφή
τους από την  περιοχ ή Αχ αρν αί προς
την  έδρα της εταιρείας, όπου οι δύο
άν δρες εργάζον ται στο Μαρούσι, ακιν -
ητοποιήθηκαν  στο φαν άρι που βρίσκεται
στο ύψος της Μεταμόρφωσης κον τά στην
Εθν ική Οδό.

Μεταμόρφωση: Αδέσποτη σφαίρα έσπασε τζάμι 
εν κινήσει οχήματος κοντά σε καταυλισμό Ρομά

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν οι δύο επιβάτες του ΙΧ

Προ των πυλών 
χιλιάδες μόνιμοι σε Πυροσβεστική, 

Λιμενικό και Αστυνομία

Χ
ιλιάδες θα είναι οι νέες προσλήψεις με τις οποίες θα καλυφθούν τα Σώματα Ασφαλείας
το 2023 . Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του proson.gr, οι νέες προκηρύξεις με
τις οποίες θα καλυφθούν οι 3.630 νέες οργανικές θέσεις που δημιουργήθηκαν με ΦΕΚ στο

Πυροσβεστικό Σώμα. Στόχος τόσο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής όσο και της κυβέρνησης
(που ετοιμάζεται για εκλογές), είναι, η πλειοψηφία των 3.630 θέσεων να έχει καλυφθεί πριν από
την αντιπυρική περίοδο του 2023.

Να σημειωθεί ότι από τις 3.630 νέες θέσεις που δημιουργούνται, οι 125 απευθύνονται σε προ-
σωπικό Ειδικών Καθηκόντων, ενώ οι υπόλοιπες 3.505 αφορούν προσωπικό Γενικών Καθηκόν-
των. Οι 3.630 νέες οργανικές θέσεις που δημιουργούνται στην Πυροσβεστική δεν θα καλυφθούν
με μία ενιαία προκήρυξη, αλλά με μικρότερες διαδοχικές προκηρύξεις που θα περιλαμβάνουν
500 με 700 θέσεις η κάθε μία. Σύμφωνα με πληροφορίες οι προκηρύξεις αυτές θα απευθύνον-
ται κατά κύριο λόγο σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι θα
μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου ή ΕΠΑΛ.  Να σημειωθεί τέλος ότι
οι προκηρύξεις για τις 3.630 θέσεις πυροσβεστών δεν θα βγουν μέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ
αλλά μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δημοτική Αστυνομία: Ανοίγουν 1.264 νέες θέσεις εργασίας

Στη Βουλή κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών
που έχει τίτλο, «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ
Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». 

Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνονται για ακόμα μία φορά οι πληροφορίες του proson.gr για τις
περίπου 1.264 επικείμενες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία που έχει δρομολογήσει το υπο-
υργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ενισχύσει του δήμους με ένστολο προσωπικό. 

Λιμενικό: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 124 μόνιμους στο Λιμενικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις σε τέσσερ-
ις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που προβλέπουν συνολικά
την πρόσληψη 124 ατόμων στο Λιμενικό Σώμα -
Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).  Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του proson, «τρέχουν» οι
αιτήσεις για τις δύο πρώτες προκηρύξεις που αφορ-
ούν την πρόσληψη 100 Αξιωματικών ειδικότητας Κυβε-
ρνητών ή Μηχανικών, μέσω διαγωνισμού με απευθ-
είας κατάταξη και την πρόσληψη 6 Αξιωματικών
ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπ-
λοιάρχου.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι αιτήσεις στις δύο
προκηρύξεις που προβλέπουν την πρόσληψη 18 ατόμων, αποκλειστικά απόφοιτων Νομικής
και Πολυτεχνικών Τμημάτων ΑΕΙ.
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Η
αν αβάθμιση και αξιοποίηση,
αλλά και οι ν έες κατασκευές
και αν ακατασκευές για τις
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
της Αττικής αν ακοιν ώθηκαν

από τον  Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευ-
τέρη Αυγεν άκη, παρουσία του Πρωθυ-
πουργού, Κ. Μητσοτάκη, του Περιφερει-
άρχ η Αττικής, Υπουργών , κυβερν -
ητικών  στελεχ ών , αθλητών  και παρ-
αγόν των  του αθλητισμού. Στην  παρου-
σίαση η οποία έγιν ε στο Ολυμπιακό Κέν -
τρο Υγρού Στίβου στο ΟΑΚΑ έγιν ε εκτε-
ν ής αν αφορά στο Πρόγραμμα Αξιο-
ποίησης των  Ολυμπιακών  Εγκαταστά-
σεων  της Αττικής, με όσα έργα έχ ουν
έως τώρα υλοποιηθεί, καθώς και σε
εκείν α που άμεσα θα πραγματοποιηθ-
ούν , για ν α «ξαν αλάμψουν  όπως το
2004».  

Ισχυρός κρίκος η Περιφέρεια Αττι-
κής

Με αφορμή την  εκδήλωση, ο Γ.
Πατούλης εξέφρασε την  ικαν οποίησή
του «καθώς στο πρόγραμμα αν αβάθμι-
σης των  Ολυμπιακών  Εγκαταστάσεων  η
Περιφέρεια Αττικής αποτελεί έν αν
ισχ υρό κρίκο. Μάλιστα υπογράμμισε ότι
υπάρχ ει στεν ή συν εργασία, τόσο με τον
αρμόδιο Υφυπουργό Λ. Αυγεν άκη, όσο
και με τους δημάρχ ους και τους αρμόδιο-
υς αθλητικούς παράγον τες. 

Εν δεικτικό παράδειγμα αν έφερε, απο-
τελεί η προγραμματική σύμβαση, που
έχ ει ήδη υπογράψει η Περιφέρεια για τη
χ ρηματοδότηση με 5.847.840,00€ (συν
ΦΠΑ) έργων  εκσυγχ ρον ισμού των  εγκα-
ταστάσεων  του ΟΑΚΑ. Ταυτόχ ρον α
υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής
συμβάλει με δεκάδες εκατομμύρια στην
αν αβάθμιση και άλλων  αθλητικών  εγκα-
ταστάσεων . Ειδική αν αφορά έκαν ε
μεταξύ άλλων : 

Στη χ ρηματοδότηση του ιστορικού
γηπέδου της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, 

Στο παραολυμπιακό Αθλητικό Κέν τρο

Ραφήν ας-Πικερμίου, προϋπολογισμού
36,17 εκ. ευρώ, που θα δώσει σε αθλητές
ΑμεΑ τη δυν ατότητα ν α ασκούν ται σε
έν α αξιοπρεπές, πλήρως λειτουργικό
περιβάλλον  

Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Σμύρν ης
Στο  κλειστό γήπεδο Καπαγέρωφ στον

Πειραιά 
Στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, 
Στα κολυμβητήρια Ν. Μάκρης και Μαρ-

αθών α, 
Επίσης ο κ. Πατούλης αν αφέρθηκε και

στην  υλοποίηση δεκάδων  έργων  αποκα-
τάστασης, εν ίσχ υσης και εν εργειακής
αν αβάθμισης χ ώρων  αθλητισμού σε
δήμους όλης της Περιφέρειας.

«Η Περιφέρεια Αττικής είν αι λειτουρ-
γικός μέτοχ ος στην  αν αβάθμιση Αθλ-
ητικών  Εγκαταστάσεων  όπως του ΟΑΚΑ
που έχ ει τη δυν ατότητα ν α μετατραπεί
σε μία μητρόπολη του αθλητισμού
γυρίζον τας οριστικά σελίδα και εγκαιν ιά-
ζον τας την  έν αρξη μίας ν έας εποχ ής.
Παράλληλα συν δράμει εν εργά στην  αν α-
βάθμιση σειράς άλλων  αθλητικών  υπο-
δομών  στην  Αττική.

Είμαι ιδιαίτερα χ αρούμεν ος, γιατί
σήμερα βρισκόμαστε εδώ, σε έν α από τα
πιο γν ωστά αθλητικά τοπόσημα της Αττι-
κής, το ΟΑΚΑ, για ν α σηματοδοτήσουμε
με τον  πλέον  επίσημο τρόπο την  έν α-
ρξη αυτής της ν έας εποχ ής. Στην  Περ-
ιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με τον  κ.
Αυγεν άκη, τους δημάρχ ους και όλους
τους αρμόδιους φορείς, αξιοποιούμε κάθε
διαθέσιμο πόρο, για την  αν αβάθμιση ή
την  εξ αρχ ής δημιουργία μεγάλων  αθλ-
ητικών  εγκαταστάσεων  σε κάθε γων ιά
του Λεκαν οπεδίου. Χώροι εμβληματικοί,
που για χ ρόν ια έμεν αν  κλειστοί ή
τελούσαν  υπό απόλυτη υποβάθμιση,
αποκτούν  ν έα πν οή και αποδίδον ται
στην  κοιν ων ία. 

Με αυτόν  τον  τρόπο προσφέρουμε
στους αθλητές και τις αθλήτριές μας, αξιο-
πρεπείς συν θήκες προπόν ησης, εν ώ
παράλληλα δίν ουμε τη δυν ατότητα σε

κάθε πολίτη ν α απολαύσει τη χ αρά της
άσκησης και ν α υιοθετήσει έν αν  πιο υγι-
ειν ό τρόπο ζωής. 

Η Αττική έχ ει όλες τις δυν ατότητες ν α
αποτελέσει μια μητρόπολη αθλητισμού
και ν α φιλοξεν εί παγκόσμιας εμβέλειας
διοργαν ώσεις, σε σύγχ ρον ες υποδομές
και με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για
τη διαμον ή και μετακίν ηση των  συμμε-
τεχ όν των . Η Περιφέρεια Αττικής θα
συν εχ ίσει ν α στηρίζει με κάθε δυν ατό
τρόπο την  πραγματοποίηση τέτοιων
μεγάλων  έργων  στην  Αττική μας, που
συμβάλλουν  στην  εξωστρέφεια και την
προβολή της στο διεθν ές αθλητικό γίγν ε-
σθαι».  

Λευτέρης Αυγενάκης
Τα Ολυμπιακά μας Ακίνητα αναγεν-

νούνται και δίνονται στην αθλητική
οικογένεια, η οποία δημιουργεί τη
νέα γενιά αθλητών

O υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης
Αυγεν άκης δήλωσε: «Υλοποιούμε, με
απόλυτη προσήλωση στο στόχ ο και στο
χ ρον οδιάγραμμα που έχ ουμε θέσει, έν α
μελετημέν ο Πρόγραμμα -πολύ ουσιαστι-
κής και αποδοτικής- αξιοποίησης των
Ολυμπιακών  μας Εγκαταστάσεων . Η κοι-
ν ων ία, η αθλητική οικογέν εια συν ολικά,
μπορεί πλέον  ν α είν αι αισιόδοξη» επι-
σήμαν ε ο υφυπουργός Αθλητισμού και
τόν ισε: «Αυτό που για πολλά χ ρόν ια
ήταν  αν τικείμεν ο κριτικής προς την
Πολιτεία, η οποία άφην ε τα Ολυμπιακά

Ακίν ητα ν α γερν άν ε έρημα και
λεηλατημέν α, αλλάζει! Τα
Ολυμπιακά μας Ακίν ητα αν α-
γεν ν ούν ται και δίν ον ται στην
αθλητική οικογέν εια, η οποία
δημιουργεί τη ν έα γεν ιά αθλ-
ητών . Με μεταρρυθμίσεις, με
σύγχ ρον ες υποδομές, αλλά και
με ν οικοκύρεμα και τάξη στο
αθλητικό οικοδόμημα, ο αθλητι-
σμός μας αλλάζει. Ο αθλητι-
σμός μας πηγαίν ει -επιτέλους-
μπροστά! Η Ελλάδα πηγαίν ει
μπροστά! Μπροστά για την
κοιν ων ία, μπροστά για τη
γεν ιά που έρχ εται».

Ο κ. Αυγεν άκης, αν αφέρθη-
κε και στο Κλειστό των  Άν ω
Λιοσίων , την  πρώτη αξιο-
ποίηση Ολυμπιακής εγκατά-

στασης που πραγματοποιήθηκε με παρ-
αχ ώρηση μέσω μίσθωσης στην  ΚΑΕ
ΑΕΚ, αλλά και στις εν έργειες αν αβάθμι-
σης του Εθν ικού Σκοπευτηρίου στον
Βύρων α, με αν ακατασκευή και του
πεδίου βολής των  25μ., ύψους 1 εκατ.
από το ΕΠΑ.

Ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της Lamda
Dev elopment, Οδυσσέας Αθαν ασίου,
επισήμαν ε, μεταξύ άλλων : «Για πρώτη
φορά στην  Ελλάδα, μία ιδιωτική εταιρεία,
η Lamda Dev elopment, αν αλαμβάν ει
την  αν αβάθμιση πολλαπλών
Ολυμπιακών  Εγκαταστάσεων , πέρα από
τη δημιουργία του υπερσύγχ ρον ου αθλ-
ητικού πόλου που δημιουργούμε μέσα
στο Ελλην ικό. 

Δείχ ν ουμε πλέον  στην  πράξη και όχ ι
στα λόγια, ότι στόχ ος της Εταιρείας είν αι
η μεγάλη αν άπλαση του Ελλην ικού ν α
έχ ει πολλαπλά οφέλη για όλη την  κοι-
ν ων ία. Να έχ ουν  δηλαδή οι πολίτες,
κάθε ηλικίας, κάθε κοιν ων ικής και οικο-
ν ομικής αν αφοράς, όφελος από το έργο
του Ελλην ικού».

Στην  εκδήλωση για το Πρόγραμμα
Αξιοποίησης Ολυμπιακών  Εγκαταστά-
σεων  Αττικής, καλωσόρισε τους παρευρ-
ισκόμεν ους ο Συν τον ιστής Γεν ικός Διε-
υθυν τής του ΟΑΚΑ, Κων σταν τίν ος
Χαλιορής. Στη συν έχ εια προβλήθηκε
βίν τεο με Ολυμπιον ίκες, Παραολ-
υμπιον ίκες, Πρωταθλητές, αθλητικούς
παράγον τες, εργαζομέν ους του ΟΑΚΑ,
εκπροσώπους των  επεν δυτών  και
αθλούμεν ους στις Ολυμπιακές Εγκατα-
στάσεις, εν ώ οι αθλήτριες της Εθν ικής
Ομάδας καλλιτεχ ν ικής κολύμβησης παρ-
ουσίασαν  μια σύν τομη επίδειξη των  ικα-
ν οτήτων  τους στην  κεν τρική πισίν α.

Μεταξύ άλλων  παρέστησαν  η Υπο-
υργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίν α
Μεν δών η, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλον τος, Νίκος Ταγαράς,
ο Γεν ικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώρ-
γος Μαυρωτάς, ο Γεν ικός Γραμματέας
Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, Βουλευ-
τές, Δήμαρχ οι των  περιοχ ών  με
Ολυμπιακά Ακίν ητα, ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Πολιτισμού Χάρης Ρώμας, Αν τιδή-
μαρχ οι, πλήθος Ολυμπιον ικών , Παραολ-
υμπιον ικών , πρωταθλητών  και αθλητών ,
πρόεδροι και εκπρόσωποι Ομοσπον -
διών  και πολλά άλλα μέλη της αθλητικής
οικογέν ειας της χ ώρας μας. 

‘’Σάρκα και οστά’’ λαμβάνει η αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Αττικής

Πρωθυπουργός
«Από την ερήμωση και την εγκατάλειψη, 

στην άνθιση και την ανάπτυξή τους»
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Τ
α Χριστούγεν ν α έφτασαν  και μαζί με αυτά κι οι
καλικάν τζαροι αν έβηκαν  στο  Δημοτικό Κιν -
ηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», δημιουργών τας
«παν ικό». Γεμάτοι πειράγματα, σκαν ταλιές και

ευτράπελα, κάλαν τα και ιστορίες.  Όμως, αυτή τη
φορά, εκτός από τα χ ριστουγεν ν ιάτικα δέν τρα, τα
στολίδια και τα γλυκά, σκόν ταψαν  μπροστά σε σκου-
πιδο-εμπόδια… Κάτι έπρεπε λοιπόν  ν α γίν ει, ν α βρε-
θεί μια λύση στο πρόβλημα …

Στη διαδραστική Μουσικοθεατρική Παράσταση, με
τους καταξιωμέν ους καλλιτέχ ν ες, που φιλοξέν ησε η
ΚΕΔΑ εν όψει των  γιορτιν ών  ημερών , χ άριν  των  παι-
διών  των  ΚΔΑΠ, αλλά και όλης της πόλης, ο «Γαλαξίας»
κυριολεκτικά πλημμύρισε από κόσμο. Εκατον τάδες
παιδιά,  μαζί με τους γον είς τους, συμμετείχ αν  βιωμα-
τικά σε αυτήν  την  χ ριστουγεν ν ιάτικη περιβαλλον τική
παράσταση, ψυχ αγωγήθηκαν  ακούγον τας παραδοσια-
κά κάλαν τα και χ ριστουγεν ν ιάτικες ιστορίες από όλα

τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, αλλά έμαθαν  και
για τα οφέλη της αν ακύκλωσης.  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος, ευχ αρίστησε θερμά τον  θίασο,  που χ άρισε
στους παρευρισκόμεν ους έν α διασκεδαστικό αλλά και
εκπαιδευτικό θέαμα καθώς και όλα τα παιδιά μαζί με
τους γον είς τους. Τόν ισε ότι,  «Η εμπιστοσύν η, που
δείχ ν ετε απέν αν τι στις δομές του Δήμου, μας δίν ει
δύν αμη και μας εν θαρρύν ει ν α συν εχ ίσουμε μαζί με
τον  Δήμαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου,  ν α
προσφέρουμε το καλύτερο δυν ατό στα παιδιά της
πόλης μας.»

Την  παράσταση τίμησαν  με την  παρουσία τους ο
Γραμματέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, οι Αν τι-
δήμαρχ οι κ.κ. Σοφία Μαυρίδη, Παν τελής Σαββίδης και
Δημήτριος Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος του Πν ευματι-
κού Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού και ο πολιτευτής της
Δυτικής Αττικής της ΝΔ, κ. Αν δρέας Τσώκος.   

Ο μπασκετμπολίστας της ΝΕΜ
Δημήτρης Γερομιχαλός, την φετινή
βρίσκεται  σε οργιώδη κατάσταση,
πραγματοποιώντας ενδεχομένως και
την κορυφαία σεζόν στην μέχρι τώρα
πορεία του στα μπασκετικά δρώμενα.
Μάλιστα ο 28χρονος PG ήταν σε τρο-
μερή ημέρα απέναντι στην αρμάδα του
Ηλία Μούτσιου, διαλύοντας κάθε
αμυντικό του πλάνο. Σύμφωνα με την
γλώσσα των αριθμών ο άλλοτε παίκτης
του Ανατόλια μέτρησε 26 πόντους, τέσ-
σερα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε
μόλις 23 λεπτά, την ώρα που κέρδισε
και έξι φάουλ, ενώ υπέπεσε σε μόλις
ένα λάθος, συγκεντρώνοντας με αυτόν
τον τρόπο 29 μονάδες στο σύστημα
αξιολόγησης.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ο Γερο-
μιχαλός είναι πάρα πολύ παραγωγικός την φετι-
νή σεζόν, κάτι που αποδεικνύεται ξεκάθαρα από
τους μέσους όρους του, αφού πετυχαίνει 16,3
πόντους ανά βραδιά, την στιγμή που παίρνει 2,4
ριμπάουντ και μοιράζει και 3,4 τελικές πάσες.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι έχει ξεπεράσει
τρεις φορές το φράγμα των 25 πόντων (29 με
Ηρακλή, 37 με Κόροιβο, 26 με Χαρίλαο Τρι-
κούπη), ενώ η εμφάνιση του απέναντι στο συγκρ-
ότημα του Δελέγκου ήταν μνημειώδης, καθώς
πέτυχε 37 πόντους με σχεδόν άψογη στατιστική
(13/17 σουτ), ενώ έδωσε τρεις ασίστ και πήρε
και “έξι” σκουπίδια.

Έτσι ο έμπειρος γκαρντ συνέβαλε τα
μέγιστα στην τεράστια επικράτηση της
ομάδας του στην πόλη της Ηλείας, την
ώρα που μάζεψε 40 μονάδες στο
σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε
και ως ο πολυτιμότερος παίκτης της τέτα-
ρτης αγωνιστικής. Βέβαια αυτές οι
επιδόσεις του φαντάζουν φυσιολογικές,
αφού είναι ένα γκαρντ με πλούσιο επιθ-
ετικό ταλέντο, το οποίο αρέσκεται αρκετά
στο κάθετο παιχνίδι, διεμβολίζοντας τις
αντίπαλες άμυνες. Μάλιστα έχει πάρα
πολύ καλά ποσοστά στα δίποντα (44/80,
55%), ωστόσο αυτό το γεγονός δεν τον
εμποδίζει να είναι ένας ικανός δημιο-
υργός και να σουτάρει συνεπώς έξω
από την γραμμή των 6,75μ (10/23). 

Εν κατακλείδι το ζητούμενο για τον ίδιο τον
παίκτη και την Μεγαρίδα είναι να συνεχίσει στις
ίδιες ταχύτητες, καθώς σε τέτοια περίπτωση η
ομάδα του θα μπορέσει όχι μόνο να πετύχει τους
στόχους της αλλά και να κάνει νέες υπερβάσεις
από αυτές που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

«Οι Καλικάντζαροι στη Νήσο της Ανακύκλωσης» «Οι Καλικάντζαροι στη Νήσο της Ανακύκλωσης» 
έφεραν «Πανικό» στο Κινηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Δημήτρης Γερομιχαλός: Ο ηγέτης της Ν.Ε Μεγαρίδας
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Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Στόχος των «σταχυοφόρων»
είναι η τετράδα και η είσοδος στα πλέι οφς ανόδου.

Ο Πανελευσινιακός φαίνεται πως έχει
επιστρέψει στον πρωταθλητισμό και με
τον Νίκο Βούλγαρη στο τιμόνι της ομά-
δας προσπαθεί να φτάσει όσο πιο ψηλά
μπορεί στον 2ο όμιλο της Β' Εθνικής,
και επιτέλους να ξεφύγει μετά από το
2015 από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη
θέση μαζί με τον Πρωτέα Βούλας με ρεκόρ 8-2, πίσω μόνο από τον αήτ-
τητο Πανιώνιο, έχοντας ως «κάστρο» το κλειστό της «Γούβας» όπου
μετράει το απόλυτο των 6 νικών.

Προπονητής είναι ο Νίκος Βούλγαρης, ο οποίος ανέλαβε να καθοδηγή-
σει τους «σταχυοφόρους» την περσινή σεζόν, και μετά την αποχώρηση
του Ματθαίου Καραχάλιου, και όντας και πρώην παίκτης της ομάδας
δείχνει να γνωρίζει άριστα τα κατατόπια και τη νοοτροπία του συλλόγου,
ενώ στα πρώτα του βήματα στη προπονητίκη δείχνει πολύ καλά σημάδια.

Ηγέτης αυτής της ομάδας είναι ο πολύπειρος Θωμάς Νίκου, ενώ πρώτος
σκόρερ της αλλά και πρώτος στα τρίποντα είναι ο εξαιρετικός σκόρερ,
Χρήστος Ντακούλιας με 16,2 πόντους κα 29 εύστοχα τρίποντα. Την τετρά-
δα που οδηγεί τον Πανελευσινακό συμπληρώνουν οι Δημήτρης Μακρής
(13,8 π.) και Ανδρέας Ρεκουνιώτης (12,1 π.).

Στόχος των «σταχυοφόρων» είναι η τετράδα και η είσοδος στα πλέι οφς
ανόδου. Για την 11η αγωνιστική της Α'

ΕΣΚΑΝΑ ανδρών η Ακαδημία Ελευ-
σίνας επικράτησε του Ικάρου Νέας
Σμύρνης 79-46.

AKΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ – ΙΚΑΡΟΣ
Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 79-46

Διαιτητές : Κιουλάφας, Γεωργό-
πουλος , Αυγερινός

Δεκάλεπτα : 24-09, 45-26, 58-39,
79-46

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν-
νης, Ρόκας): Ηλιάδης 10(3), Παπα-
σταματίου , Γκουαλτιέρι 7(1) ,Πετρό-
γιαννος 7(1), Κοντούλης 6, Πολιτό-
πουλος 6, Καπώνης 10(2), Χαρούνι
26 , Δούκας , Αχείμαστος 4, Βαμ-
βακίδης 3(1)

ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Τσιτσό-
πουλος, Χότζα): Γκαραβέλας , Τόλι-
ζας , Γεωργόπουλος 11(2) Ραδίτσας
7(1) , Φραντζέτης 2, Γιαννακόδημος
2, Μπάζιος 6, Στεργίου 4(1) Σπαρ-
τινός  5, Κοκκορόγιαννης 9(2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      21
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    21
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   20
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ       19
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ  18

6 ΑΕ ΡΕΝΤΗ              17
7 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   17
8 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ          17
9 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ       16
10 ΤΑΤΑΥΛΑ              14
11 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ  14
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙ  13
13 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   13
14 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕ

11

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (12Η)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(19/12/2022)

19.45 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ο Υ ΠΟ Λ Η/ Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Ο
ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

20.30 ΚΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

20.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ  ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

22.00 ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ- ΤΡΑΧΩΝΩΝ
ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ

21.45 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΑΕ ΡΕΝΤΗ

20.00 ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ -
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

22.00 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ: Η ακαδημία
Ελευσίνας 79-46 τον Ικαρι Ν.Σ
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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

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΟΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ)

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΑΜΠΑΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου «Ακαδημία
Μπάσκετ Ελευσίν ας» καλεί τα μέλη του σωματείου σε Έκτακτη Γεν ι-
κή Συν έλευση την  Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο
κλειστό Γυμν αστήριο «Αν δρέας Δασκαλάκης» (Ηρώων  Πολυτεχν είου
155, Ελευσίν α) με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γεν ικής Συν έλευσης
2. Λήψη απόφασης για την  τροποποίηση του καταστατικού και την

εν αρμόν ισή του με την  αθλητική ν ομοθεσία (ν . 4809/21, 4726/20)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν ική Συν έλευση θα επαν αληφθεί

την  ίδια μέρα και ώρα 19:00 στον  ίδιο χώρο.

Ελευσίν α 22 Νοεμβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                               

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Αρ.Πρωτ.:78591
Ημ/ν ία:13/12/2022

Θέμα: «Συμπλήρωση της
αριθμ. 63004/21.10.2022 απόφ -
ασής μας περί ορισμού Αν τιδ-

ημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Χ Α Ϊ Δ

Α Ρ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58

& 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης (Α' 87), αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδ-
ημάρχων, όπως τροποποιήθη-
καν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του
αρθρ. 44 του ν. 3979/2011 «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις»( Α  ́138)

3. Τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
82/59633/20.8.2019 και
48/22119/7-4-2020 με θέμα:

«Ορισμός  Αντιδημάρχων».
4. Την αριθμ.

63004/21.10.2022 Απόφασή μας
«Ορισμός Αντιδημάρχου» με την
οποία ορίστηκε ως Αντιδήμα-
ρχος ο Ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κέντρης
με θητεία ενός έτους, ήτοι έως
24.10.2023. 

5.  Την αριθμ.
51025/30.8.2022 Απόφασή μας
«Ορισμός Εντεταλμένων
Συμβούλων» με την οποία
ορίστηκε μεταξύ των άλλων η
Δημοτικός Σύμβουλος Μαρία
Κοντογιάννη, ως εντεταλμένη
Σύμβουλος για την οργάνωση,
τον συντονισμό και την εποπτεία
του Τμήματος Αστικής Πανίδας
της Δ/νσης Ανάπτυξης
–Συντήρησης Πρασίνου, Παι-
δικών χαρών και ελέγχου
Κοινόχρηστων Χώρων καθώς
και την  διατύπωση σχετικών
εισηγήσεων.

6. Την αριθμ.
74807/28.11.2022 επιστολή ανε-
ξαρτητοποίησης της Δημοτικού
Συμβούλου της πλειοψηφίας κ.
Μαρίας Κοντογιάννη από τον
δημοτικό συνδυασμό «Χαϊδάρι
Ξανά». 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου
(ΦΕΚ 5719/Β’/10-12-2021). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ανακαλούμε την Αριθμ.
51025/30.8.2022 Απόφασή μας
ως προς το σημείο 4. του διατακ-
τικού της, δηλ. τον ορισμό της
Μαρίας Κοντογιάννη ως εντετα-
λμένης Δημοτικού Συμβούλου
για την οργάνωση, τον συντονι-

σμό και την εποπτεία του Τμήμα-
τος Αστικής Πανίδας της Δ/νσης
Ανάπτυξης –Συντήρησης
Πρασίνου, Παιδικών χαρών και
ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων
καθώς και την  διατύπωση σχε-
τικών εισηγήσεων.

Β. Συμπληρώνουμε το διατακ-
τικό της Αριθμ.
63004/21.10.2022 Απόφασής
μας ως εξής:

«Επίσης μεταβιβάζουμε στον
Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κέντρη
την αρμοδιότητα συντονισμού
και εποπτείας του Τμήματος
Αστικής Πανίδας της Δ/νσης Ανά-
πτυξης – Συντήρησης Πρασίνου,
Παιδικών χαρών και ελέγχου
Κοινόχρηστων Χώρων καθώς
και την  διατύπωση σχετικών
εισηγήσεων».

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε
ισχύ οι αριθμ. 51025/30.8.2022
και 63004/21.10.2022 Αποφά-
σεις Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία
φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα
του νομού και εάν δεν υπάρχει
ημερήσια  σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του Νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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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.

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

- Μουσικά παιχνίδια.

Οι αλυσίδες παιχνιδιών που θα συμμετάσχουν
«Στο «Καλάθι του Άη Βασίλη» που θα ξεκινήσει
στις 14 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις
11 Ιανουαρίου είναι οι εξής:

- Max Store

- Mουστάκας

- Toys-shop.gr

- patini.gr

- jumbo.gr

- perfect toy

- koumis toy

- toy city

- Mothercare

- comfuzio

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ενώ γνωστο-
ποιεί τα εξής:

«7η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού» και
οι μειώσεις συνεχίζονται: Από τα 850 προϊόντα
αυξήθηκαν μόνο τα 48 (6%), 129 (15%) μειώθη-
καν και τα υπόλοιπα 673 (79%) παρέμειναν ίδια!
Αύριο στις 09:30 σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου
παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά».

Σημειώνεται ότι  αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική
σελίδα e-katanalotis οι, συνολικά, 15 αλυσίδες
παιχνιδιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι
του Άη Βασίλη» με τις τιμές τους.

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 



16-θριάσιο Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022   


