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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα και η
βαθμολογία στην Δυτική Αττική

O Aκράτητος απέδρασε από 
την Γκορυτσά

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:Νίκη για τον
Πανελευσινιακό ήττα για την Ένωση 

Νέας Περάμου

σσεελλ..  22--1122

ΦΦυυσσιικκόό  ααέέρριιοο::  ΚΚλλεείίδδωωσσεε  σστταα
118800  εευυρρώώ  ττοο  ππλλααφφόόνν

Κ. Μητσοτάκης για πλαφόν : Υιοθετήθηκε η 
πρόταση που καταθέσαμε πριν  9 μήν ες
«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν οι κυβερνήσε ις θα«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν οι κυβερνήσε ις θα

παρέμβουν», σημε ιώνε ι ο πρωθυπουργόςπαρέμβουν», σημε ιώνε ι ο πρωθυπουργός

Νέα Σμύρνη: Το προφίλ
των θυμάτων

– Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  55 σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22--66

Ο Δήμος Ασπροπύργου
«φοράει» τα γιορτινά του

Σήμερα στις 19:00 στην Πλατεία 
Δημαρχείου το καθιερωμένο άναμμα 

του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αστατος καιρός με  σποραδικές καταιγίδες 

Θερμοκρασία: Από 9  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία 

Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος

1,2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη

Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕΛεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Ρωξάνη, Λεωφόρος Δεκελείας 75,

2102442742

2500 Θέσεις εργασίας στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας – Συμφωνία ΟNEX με τον

ναυπηγικό κολοσσό Fincantieri

Την  δομή φιλοξεν ίας ασυν όδευτων
αν ηλίκων  προσφύγων  της ΑΜΚΕ της
Εκκλησίας της Ελλάδος «Συν ύπαρξις» στον
Ασπρόπυργο επισκέφθηκε χθες το πρωί ο
Αρχιεπίσκοπος Αθην ών  και πάσης Ελλάδος

Τον  Αρχ ιεπίσκοπο υποδέχ τηκαν  ο Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής της ΑΜΚΕ «Συν ύπαρξις – Οικο-
υμεν ικό Πρόγραμμα Προσφύγων », Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ. Αθην αγόρας, ο Μητρο-
πολίτης Μεγάρων  και Σαλαμίν ος κ. Κων σταν τίν ος και ο
Γεν ικός Διευθυν τής της ΑΜΚΕ Αρχ ιμαν δρίτης Παν τελε-
ήμων  Παπασυν εφάκης. Παρέστησαν  ο υπουργός 

Μεταν άστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, η
υφυπουργός κ. Σοφία Βούλτεψη, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ,
Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυν όδευτων
Αν ηλίκων , η κ. Μαίρη Πίν η Διευθύν τρια του ΚΕ.Σ.Ο.
της Ι.Α.Α.. Τον  Αρχ ιεπίσκοπο συν όδευε ο Αρχ ιδιάκο-
ν ος Ιωάν ν ης Μπούτσης.

Χαιρετισμό απηύθυν ε ο Μητροπολίτης Ιλίου, ο οποίος
αν αφέρθηκε στην  ιστορία, στο έργο και στις δράσεις
των  δομών  της «Συν ύπαρξις». Μίλησε για τις γν ώσεις
που αποκτούν  τα παιδιά, αλλά και για τη μέριμν α όλων
των  συν εργατών  και συν τελεστών  που αισθάν ον ται
τον  χ ώρο σπίτι τους.

Οι όμιλοι Fincantieri & Onex
υπέγραψαν την Παρασκευή 16
Δεκεμβρίου 2022 συμφωνία για
τη δημιουργία μιας γραμμής
κατασκευής κορβετών & βάσης
υποστήριξης κύκλου ζωής τους,
που θα βρίσκεται στα Ναυ-
πηγεία Onex Naval και Maritime
Elefsis.

Η τελετή έλαβε χώρα στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, παρου-
σία του Υπουργού κ. Άδωνι Γεω-
ργιάδη, του κ. Pierroberto
Folgiero Διευθύνοντα
Συμβούλου της Fincantieri, κ.
Dario Deste General Manager Naval Vessels Division της
Fincantieri S.p.A. και του κ. Πάνου Ξενοκώστα Προέδρου &
Δ/ντα Συμβούλου της ONEX Shipyards & Technologies Group.

Η συμφωνία παρέχει τους όρους της συνεργασίας για την
κατασκευή 2+1 τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγρ-

αφών κορβετών στα Ναυ-
πηγεία Onex Elefsis και τις
απαραίτητες αναβαθμίσεις,
βελτιώσεις, τεχνογνωσία &
μεταφορά τεχνολογίας, εξοπ-
λισμού, που υπολογίζεται
περίπου στα 80 εκατομμύρια
ευρώ.

Η Onex Naval and Maritime
Elefsis Shipyards αναμένει τη
δημιουργία 2.500 άμεσων και
έμμεσων νέων θέσεων
εργασίας στη ναυπηγική
βιομηχανία.

Η συμφωνία δημιουργεί
μια συνεργασία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική
οικονομία και άμυνα, ενώ ενισχύει την προοπτική περαιτέρω
συνεργασίας των δύο Ομίλων σε μελλοντικά προγράμματα
κατασκευής πολεμικών και εμπορικών πλοίων.

Η Συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση
της εγχώριας αμυντικής παραγωγής. Η τεχνογνωσία, που θα 

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Στον Ασπρόπυργο ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
Επισκέφθηκε τη Δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Συνεχίζεται στη σελ. 6
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Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθηκε  η ν έα διαν ομή τρο-
φίμων , του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου του
Δήμου Φυλής ,που είν αι και η τελευταία της

χ ρον ιάς που φεύγει. Η Κοιν ων ική Υπηρεσία σε
έν αν  πραγματικό αγών α δρόμου από τις αρχ ές
Δεκεμβρίου και μέν ον τας αν οιχ τή και τα Σάββατα
κατάφερε και φέτος ν α τροφοδοτήσει εγκαίρως πριν
τα Χριστούγεν ν α όλους τους οικον ομικά ευάλωτους
συμπολίτες μας  δικαιούχ ους των  προγραμμάτων
της.  

Την  Κυριακή ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας επιθεώρησε τα είδη προς διαν ομή και
εν ημερώθηκε από τον  αρμόδιο Αν τιδήμαρχ ο Γιώργο
Αν των όπουλο για τις ν έες αν άγκες της υπηρεσίας. 

Με τρόφιμα, κρέας, τυριά, χ ριστουγεν ν ιάτικα γλυκά
και άλλα είδη πρώτης αν άγκης από το Κοιν ων ικό
Παν τοπωλείο τροφοδοτήθηκαν  980 οικογέν ειες που
αν τιστοιχ ούν  σε περίπου 1300 άτομα. 

Συγκεκριμέν α στους ωφελούμεν ους δόθηκαν , σε
ποσότητες αν άλογα με τα μέλη κάθε οικογέν ειας,
ζάχ αρη, γάλα, ζυμαρικά, ν τοματάκι, ρύζι, φακές,
φασόλια, αλεύρι, λάδι, τορτελίν ια, λαζάν ια, χ οιριν ό
κρέας, (ΒΙΟ)πέν ες, γραβιέρα, μελομακάρον α και
αν αψυκτικά. Οι πολύτεκν ες οικογέν ειες εφοδιά-
στηκαν  επιπλέον  με κοτόπουλο και τυρί φέτα.

Η διαν ομή τροφίμων  προς τους δικαιούχ ους του

Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου ξεκίν ησε την  προη-
γούμεν η εβδομάδα αμέσως μετά την  ολοκλήρωση της
διαν ομής τροφίμων  του Ευρωπαϊκού Επισιτιστικού
προγράμματος ΤΕΒΑ. 

Η χ ρηματοδότηση για τη στήριξη των  980 οικογε-
ν ειών  που είν αι δικαιούχ οι του Κοιν ων ικού Παν το-
πωλείου γίν εται από πόρους του Δήμου Φυλής. 

«Με τη διαν ομή του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου
που ολοκληρών ουμε σήμερα και τη διαν ομή προϊόν -
των  του ΤΕΒΑ που ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμ-
βρίου, στηρίξαμε πλήρως το  γιορτιν ό τραπέζι σε
συν ολικά 2173 οικογέν ειες που αν αλύον ται σε 4254
άτομα. Ευχ αριστώ και συγχ αίρω τους εργαζόμεν ους
της υπηρεσίας για τις προσπάθειές τους αλλά και για
την  ευαισθησία με την  οποία εργάζον ται προς όφε-
λος των  δημοτών  μας που έχ ουν  αν άγκη. Εύχ ομαι
σε όλους καλές γιορτές και χ ρόν ια πολλά», υπο-
γράμμισε ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Σχ εδιασμού και
Υλοποίησης Κοιν ων ικών  Πολιτικών  Γιώργος
Αν των όπουλος. 

«Είμαστε εδώ και στηρίζουμε και τις Άγιες αυτές
ημέρες, με αγάπη, σεβασμό, σταθερότητα, συν έπεια
και ευθύν η τους χ ιλιάδες συν δημότες μας που χ ρει-
άζον ται τη βοήθειά μας. Οφείλουμε ως κοιν ων ία ν α
μην  αφήν ουμε καν έν αν  πίσω και αυτό η Διοίκησή
μας το έχ ει κάν ει πράξη. 

Ολοκλήρωσε τις εργασίες του το Ετήσιο
Συνέδριο του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη. Το
Συνέδριο απασχόλησε  ως θέμα η Πρόκ-

ληση της Ενεργειακής Κρίσης-Ευκαιρίες για τους
Δήμους.

Στο μεστό πρόγραμμα των παρουσιάσεων
αναλύθηκαν θέματα όπως: 

Ενεργειακή κρίση και δράσεις  μετριασμού της
επίδρασης της στους Δήμους

Δράσεις ενεργειακής επάρκειας
Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στο

Δημόσιο Τομέα μέσω συμβάσεων ενεργειακής από-
δοσης 

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας
Εθνικός Κλιματικός Νόμος και Δημοτικά Σχέδια

μείωσης εκπομπών
Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Γενικός Γραμματέας

της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτριος Καφαντάρης κήρυξε την
έναρξη των εργασιών παρουσία του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής και Αντιπροέδρου την ΕΝΕΠ, κ.
Γεώργιου Πατούλη, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ.
Δημήτριου Παπαστεργίου καθώς και Δημάρχων

από τους 82 Δήμους –
Μέλη του Δικτύου και
άλλων στελεχών.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου
εξέφρασε την ικανοποίησή
του, αφού η  Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου
(ΚΕΔΑ) κατάφερε να μπει
στις 15 Πανελλαδικά Δημο-
τικές Επιχειρήσεις, που
εντάχθηκαν στο Έργο
«ΣΗΜΑΝΣΗ ECO SENSE:
ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,
γεγονός που αποδεικνύει τη συστηματική δουλειά
που γίνεται από το Δήμο και τη Δημοτική Επιχείρη-
ση για την ενέργεια και το περιβάλλον. Ο Δήμος
Ασπροπύργου εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιο Παπαδόπου-

λο και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Ευστάθιο Ρεστέμη. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
συζητήθηκαν θέματα συνεργασιών και κοινών προ-
τάσεων για χρηματοδοτήσεις στο Νέο ΕΣΠΑ.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε 980 οικογένειες
προσέφερε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Στο Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη ο Δήμος Ασπροπύργου

Νέα Σμύρνη: Το προφίλ
των θυμάτων

– Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Σε σοκ εξακολουθούν να βρίσκονται οι κάτοικοι
της Νέας Σμύρνης μετά από την άγρια δολοφονική
επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής

Η περιοχή ήταν κατάμεστη, κάτι που ωστόσο δεν
εμπόδισε τον μαυροφορεμένο άνδρα με την ιατρική
μάσκα να βγάλει το όπλο που είχε στην τσέπη του
και να πυροβολήσει επτά φορές, τραυματίζοντας
θανάσιμα δύο άνδρες, 41 και 44 ετών.

Νέα Σμύρνη: Στον κόσμο των ναρκωτικών αναζ-
ητούν απαντήσεις για την άγρια δολοφονία

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού έκαναν λόγο
για σκηνές χάους, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβ-
λητος να βρει καταφύγιο σε γειτονικά καταστήματα. 

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο kathimerini.gr,
έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για ξεκαθάρισμα
λογαριασμών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ,
ο 41χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός είχε εμπλακεί
στο παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών και
ληστειών, με τους αστυνομικούς να κάνουν πλέον
«φύλλο και φτερό» το παρελθόν του προ-
σπαθώντας να βρουν την άκρη του νήματος που θα
τους οδηγήσει στους φυσικούς και ηθικούς αυτο-
υργούς της άγριας εκτέλεσης.

Συνεχίζεται στη σελ. 11



Όμως και οι πολίτες πρέ-
πει ν α κοιτούν  δίπλα
τους και ν α απλών ουν  το
χ έρι στο διπλαν ό τους
που είν αι μόν ος αυτές τις
ημέρες» τόν ισε ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς ο οποίος εύχ ε-
ται σε όλους Χρόν ια
Πολλά με υγεία, αγάπη,
αισιοδοξία  και χ αμόγελο.

Παράλληλα σήμερα ξεκίν ησε και θα διαρκέσει μέχ ρι αύριο Τρίτη 19 Δεκεμβρίου και
η διαν ομή του φοιτητικού πακέτου για τους φοιτητές που επέστρεψαν  για τις γιο-
ρτές σπίτι τους και δήλωσαν  πως θέλουν  ν α παραλάβουν  τα τρόφιμα από τις εγκα-
ταστάσεις της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας. 

Κατ΄ εξαίρεση το φοιτητικό
πακέτο που παραλαμβάν ουν
οι φοιτητές αυτοπροσώπως
είν αι εμπλουτισμέν ο και με
χ οιριν ό κρέας,γραβιέρα και
φέτα τα οποία δεν  περιλαμβά-
ν ον ται στα συν ήθη πακέτα
που ήδη έχ ουν  ταχ υδρομηθεί
προς την  επαρχ ία για λόγους
προστασίας των  ν ωπών  τρο-
φίμων  από αλλοιώσεις. Το
πρόγραμμα “Πακέτο του Φοιτ-
ητή”  χ ρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους του Δήμου
Φυλής και στηρίζει 77 φοιτ-
ητές.
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συνεχίζεται από τη σελ. 3Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. :  79081

Ημ/ν ία :  14/12/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Προκηρύσσει
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό Διαγων ι-
σμό κάτω των  ορίων  για την  για
την  παροχή της υπηρεσίας με
τίτλο:  «Ασφ άλειες Οχημάτων
και Μηχαν ημάτων  Έργου του
Δήμου Χαϊδαρίου»
(CPV:66514110-0) συν ολικού
συν ολικής προϋπολογιζόμεν ης
δαπάν ης εν εν ήν τα χιλιάδων
ευρώ  (90.000,00€) (η δαπάν η
δεν  υπόκειται σε Φ.Π.Α.), για
χρον ικό διάστημα εν ός (1)
έτους και συγκεκριμέν α, από
την  01.04.2023 έως και την
01.04.2024  
Ο Διαγων ισμός θα γίν ει με σφ ρ-
αγισμέν ες προσφ ορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  την
πλέον  συμφ έρουσα από οικο-
ν ομική άποψη προσφ ορά βάσει
τιμής για τις παρεχόμεν ες υπηρ-
εσίες, σύμφ ων α με τις τεχν ικές
προδιαγραφ ές και τους όρους
της υπ’ αριθμό 1/2022 Μελέτης
της Διεύθυν σης Καθαριότητας
και Βιώσιμης Διαχείρισης Απο-
ρριμμάτων , την  υπ’ αριθμό
79035/14.12.2022 Διακήρυξη,
και όπως καθορίζον ται από τις
διατάξεις του ν . 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,

Προμηθειών  και Υπηρεσιών
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως
τροποποιήθηκε με τον
ν .4782/2021 και ισχύει μέχρι
σήμερα.

Ασφ άλιση οχημάτων  και
μηχαν ημάτων  έργου εκτιμώμεν -
ης αξίας σαράν τα έξι χιλιάδων
ευρώ (46.000,00€)
Ασφ άλιση οχημάτων  Δημοτικής
Συγκοιν ων ίας εκτιμώμεν ης
αξίας εν ν έα χιλιάδων  ευρώ
(9.000,00€)
Δικαίωμα (**) προαίρεσης
(option) για ασφ άλιση ν έων
οχημάτων , μηχαν ημάτων  έργου
και ν έων  οχημάτων  Δημοτικής
Συγκοιν ων ίας (προβλέψεις
ασφ άλισης ν έων  οχημάτων )
εκτιμώμεν ης αξίας τριάν τα
πέν τε χιλιάδων  ευρώ
(35.000,00€)

Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρ-
ον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 16.12.2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
09.01.2023
Κάθε προσφ ορά συν οδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχον τος για ποσό
που καλύπτει το 1%  της προεκ-
τιμούμεν ης αξίας της Σύμβασης
εκτός του ΦΠΑ, ήτοι του ποσού
πεν τακοσίων  πεν ήν τα ευρώ
(550,00€).

Στη διαδικασία γίν ον ται δεκτοί
αν αγν ωρισμέν οι υποψήφ ιοι,
ικαν οί ν α προσφ έρουν  τα προς
προμήθεια είδη, οι οποίοι θα

είν αι εγγεγραμμέν οι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική
οργάν ωση, δηλαδή Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα, Συν εταιρι-
σμοί, Εν ώσεις Προμηθευτών
που υποβάλλουν  κοιν ή προσφ -
ορά και Κοιν οπραξίες Προμηθ-
ευτών . Οι υποψήφ ιοι αν άδοχοι
θα υποβάλλουν  προσφ ορά
στην  Ελλην ική γλώσσα.
Για την  συμμετοχή στο διαγων ι-
σμό οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ο-
μικοί φ ορείς απαιτείται ν α διαθ-
έτουν  ψηφ ιακή υπογραφ ή,
χορηγούμεν η από πιστοποι-
ημέν η αρχή παροχής ψηφ ιακής
υπογραφ ής και ν α εγγραφ ούν
στο ηλεκτρον ικό σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ακλουθών τας την  σχε-
τική διαδικασία εγγραφ ής.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγων ισμού θα αν αρτηθεί
σε ηλεκτρον ική μορφ ή (.pdf)
στην  διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήμα-
τος:178760) και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφ ή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρόν τος
διαγων ισμού στην  ιστοσελίδα
του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr στη διαδρομή:
Κεν τρική Σελίδα→ Όλες οι Προκ-
ηρύξεις → Επιλογή (βάση της
ημερομην ίας διεν έργειας –
καταληκτικής ημερομην ίας και
του τίτλου του Διαγων ισμού)→
Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη
μορφ ή για όποια απαιτείται
συμπλήρωση στις 16.12.2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Παράταση στην επιδότηση του
πετρελαίου θέρµανσης για
ένα τρίµηνο µε 15 λεπτά το

λίτρο µε ατος είναι η σηµαντικότερη σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης, είπε ο
Yπουργός Οικονοµικών. Το ύψος του
ΑΕΠ είναι ένα πρόβληµα, αλλά η βιω-
σιµότητα του χρέους δεν τίθεται εν
αµφιβόλω, είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Σταϊκούρας. Σε ό,τι αφορά το food pass,
είπε ότι είναι µέτρο δηµοσιονοµικά
ουδέτερο και προέρχεται από τα υπε-
ρκέρδη των διυλιστηρίων. Στην
ερώτηση αν υπάρχει δηµοσιονοµικός
χώρος για το επίδοµα θέρµανσης, για
παράδειγµα, ο κ. Σταϊκούρας είπε: Την
Τετάρτη θα υπάρξει σηµαντική
εκταµίευση 500 εκατ. ευρώ προς αδύνα-
µους, αλλά και η εκταµίευση γενναίας
δόσης του επιδόµατος θέρµανσης, στο
ύψος των 190 εκατ. ευρώ. Μιλάµε για
700 εκατ. ευρώ που θα πιστωθούν την
Τετάρτη. Η επιδότηση του πετρελαίου
θέρµανσης, ύψους 25 λεπτών το λίτρο
µε ΦΠΑ, αποφασίσαµε να παραταθεί
για ένα ακόµη τρίµηνο στα 15 λεπτά µε
ΦΠΑ.

Ο Υπουργός Οικονοµικών εκτίµησε
ότι µέχρι τα µέσα του Φεβρουαρίου θα
είναι έτοιµη η πλατφόρµα για τη
χορήγηση της ενίσχυσης των νοικοκυρ-
ιών στα καταστήµατα τροφίµων. Επανέ-
λαβε ότι τα εισοδηµατικά κριτήρια
είναι 16.000 για ένα άτοµο, 24.000
ευρώ για ένα ζευγάρι και προσαυξάνε-
ται κατά 5.000 ανά άτοµο. 

Το µέτρο θα ισχύσει από τον Φεβρο-
υάριο (η πρώτη καταβολή, πίστωση
στην κάρτα θα γίνει στα τέλη Φεβρουα-
ρίου) και για έξι µήνες. 

Αν ο πολίτης δεν εξαντλήσει το ποσό
που θα µπαίνει ως επιδότηση στην
κάρτα το ποσό θα µεταφέρεται στον επό-
µενο µήνα, δεν χάνεται. 

Για τους ηλικιωµένους, η διαδικασία
µπορεί να γίνει όπως έγινε και µε το
fuel pass από το gov.gr.

-Για τους φιλοξενούµενους: Ισχύει η
προσαύξηση των 5.000 ευρώ

-Το όριο εισοδήµατος είναι το φορο-
λογητέο

-Για να δοθεί το επίδοµα δεν κόβεται
τίποτα από τον προϋπολογισµό

-Για τις επενδύσεις: Η Ελλάδα θα
καταγράψει ρεκόρ

-Για τους συνεπείς φορολογούµενους
και δανειολήπτες: Εγινε το πρόγραµµα
Γέφυρα και δώσαµε επιστρεπτέες προ-
καταβολές στους συνεπείς, ενισχύσαµε
διπλά τη συνέπεια και γίνεται η ρύθµι-
ση για µια περίµετρο 30.000 που βοηθ-
άµε τους ευάλωτους και συνεπείς.

-Φυσικά υπάρχουν µελέτες επι-
πτώσεων σε όσα κάνουµε

-Έχουµε καταργήσει το τέλος επιτ-
ηδεύµατος για τις επιχειρήσεις που
κάνουν προσλήψεις

-Αν µειώναµε τον ΦΠΑ στα τρόφιµα
θα γινόταν οριζόντια βοήθεια και όχι
στους ευάλωτους

ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  γγιιαα  33  µµήήννεεςςγγιιαα  33  µµήήννεεςς ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  σσττοο  ππεεττρρέέλλααιιοο  
θθέέρρµµααννσσηηςς  κκααττάά  1155  λλεεππττάά  ττοο  λλίίττρροο
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ΈΈγγκκρριισσηη  έέρργγοουυ  
εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμοούύ  ΤΤΕΕΠΠ

ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ

Ο Θανάσης Μπούρας βρισκόταν 

από καιρό σε άμεση 

και στενή συνεργασία με το Διοικητή

του Θριασίου Νοσοκομείου

Εγκρίθηκε το έργο «αναδιαρρύθμισης, ανα-
καίνισης και εκσυχρονισμού του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών» για το Θριάσιο
Νοσοκομείο συνολικού ύψους 2.728.000
ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, βρισκό-
ταν από καιρό σε άμεση και στενή συνερ-
γασία με το Διοικητή του Θριασίου Νοσοκο-
μείου, Δημήτρη Αντωνίου, προκειμένου με
στοχευμένες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια
Υπουργεία να επ ιτευχθεί ο συγκεκριμένος
στόχος.

Ο κ. Μπούρας αισθάνεται ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση για αυτή την εξέλιξη, καθώς το έργο
αυτό θα συντελέσει στην περαιτέρω αναβάθ-
μιση του Θριασίου Νοσοκομείου.

Ζεφύρι: Στην αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού
στο Αίθριο της Αττικής Οδού προχώρησε ο Δήμος 
Στην αποκατάσταση του ηλεκτροφ-

ωτισμού στο Αίθριο της Αττικής
Οδού, στο Ζεφύρι, προχώρησε ο
Δήμος Φυλής. Επισκεύασε την ηλεκ-
τρολογική εγκατάσταση και τοποθέτ-
ησε πάνω από 150 καινούργια
φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας
(led). Το έργο που περιλαμβάνεται
στη συνολική παρέμβαση του Δήμου
στο Αίθριο, συντόνισε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς,  με
την υποστήριξη του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα.

Η παρέμβαση του Δήμου στο Αίθρ-
ιο περιλαμβάνει, επίσης, επισκευή
και ηλεκτροδότηση του κτιρίου και
αντικατάσταση των οργάνων παιδι-
κής χαράς. Στόχος να αναδειχθεί και
να γίνει  επισκέψιμος, για τους
κατοίκους του Ζεφυρίου, όλες τις
ώρες της ημέρας, ένας σημαντικός
χώρος πολιτισμού και αναψυχής. 

«Κινηθήκαμε στο πλαίσιο των κατε-
υθύνσεων του Δημάρχου Χρήστου
Παππού. Ευχαριστώ το συνάδελφο
Θανάση Σχίζα και όλους τους εργα-
ζομένους του Δήμου για τη βοήθειά
τους. Ο φωτισμός στο Αίθριο πληρ-
οί τις σύγχρονες προδιαγραφές και θα ανα-
βαθμίσει έναν πολύτιμο για τους συνδημότες
μας κοινόχρηστο και κοινωφελή χώρο. Που
αποκτήθηκε χάρη στον αγώνα του Κώστα Λιάρ-

ου και διαμορφώθηκε με προσπάθεια όλων των
μεταγενέστερων Δημάρχων του Ζεφυρίου, προς
τους οποίους είμαστε ευγνώμονες», δήλωσε ο
Μαρίνος Σαρλάς

Ειδικές δράσεις της Δίωξης 
Ναρκωτικών σε Φυλή, και Αχαρνές  

Συνελήφθησαν 3 άτομα και κατασχέθηκαν
ναρκωτικά χάπια 

Ειδικές δράσεις με σκοπό την καταπολέμηση της
διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε η Υπο-
διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε Φυλή, Αχαρνές
και κέντρο των Αθηνών.

Συν ελήφθησαν  -3- άτομα και κατασχ έθηκαν  -39- ν αρ-
κωτικά χ άπια και 1,1 γραμμ. ηρωίν ης

Οι ειδικές αυτές δράσεις αν απτύχ θηκαν  στο κέν τρο
των  Αθην ών  και ειδικότερα στις Πλατείες Κλαυθμών ος
και Βάθη, στις οδούς Ιάσων ος, Ιεροθέου και Νικηφόρου
και στην  Δυτική Αττική σε Αχ αρν ές και Φυλή. 

Κατά τη
διάρκεια των
α ν ω τ έ ρ ω
δράσεων πρ-
αγματοπ οι-
ήθηκαν :
- 1 6 0 -
έλεγχ οι ατό-
μων
-3- συλλή-
ψεις για

παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόν ων  ουσιών κα-
τασχ έθηκαν :-39- ν αρκωτικά χ άπια και 1,1 γραμμ.
ηρωίν ης
Οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυν σης Δίωξης Ναρκω-
τικών  θα συν εχ ισθούν  με αμείωτη έν ταση.
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ΚΚάάλλεεσσμμαα  ααγγάάππηηςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  
κκααιι  ΑΑρρωωγγήήςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  μμεε  ΕΕγγκκεεφφααλλιικκέέςς  ΚΚαακκώώσσεειιςς  

κκααιι  ΑΑττόόμμωωνν  μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Σταμάτης Πουλής : Ο καθημερινός αγώνας των ανθρώπων του Συλλόγου αλλά
και των παιδιών που φροντίζει έχει αναγκη την διαρκή στήριξή μας 

Χαιρετισμός του Α' Επιλαχόντα Βουλευτή ΝΔ
Δυτικής Αττικής Σταμάτη Πουλή σε  εκδήλωση του
Συλλόγου Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με
Εγκεφαλικές Κακώσεις και ΑμεΑ Μεγάρων και την
δωρεά εξοπλισμού στο Σύλλογο.

‘’Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, είχα τη χαρά και
την τιμή να ανταποκριθώ σε ένα πραγματικό κάλε-
σμα αγάπης και να παραβρεθώ στην Εκδήλωση
που διοργάνωσε  ο Σύλλογος Προστασίας &
Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις &
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεγάρων. 

Πρόσφατα μάλιστα, είχα κι εγώ τη χαρά να
συμβάλλω στην ενίσχυση του καθημερινού αγώνα
των ανθρώπων του Συλλόγου, αλλά και των παι-
διών που φροντίζει, διασφαλίζοντας την πραγμα-
τοποίηση δωρεάς ηλεκτρονικών υπολογιστών
στον Σύλλογο, από το Εθνικό Σύστημα Υπο-
δομών Ποιότητας Υποδομών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ευχαριστώ λοιπόν θερμά την Διευθύνουσα
Σύμβουλο κυρία Γεωργία Ρεμπούτσικα για την
ευγενική αυτή δωρεά.

Στον σύντομο χαιρετισμό μου, σημείωσα ότι
έχουν γίνει σημαντικά μεν βήματα για τη μέγιστη

δυνατή συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία,
την παροχή ίσων ευκαιριών αλλά και των αναγ-
καίων μέσων για τη στήριξη και ενδυνάμωσή τους,
αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε
ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. 

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης της ζωής των συνανθρώπων μας με
αναπηρίες, χρειάζεται διαρκής, αδιάκοπη και
εντεινόμενη προσπάθεια στην οποία φορείς,
όπως ο Σύλλογος εδώ στα Μέγαρα, συμβάλλουν
τα μέγιστα. 

Οι άνθρωπο του Συλλόγου, με συνέπεια, προ-
σήλωση, αγάπη, φροντίδα και κατάθεση ψυχής,
βρίσκονται -καθημερινά- δίπλα στα άτομα με αναπ-
ηρία και τις οικογένειές τους. 

Μαζί μπορούμε και θα πάμε πιο μακριά. Μαζί
θα φροντίσουμε τους συνανθρώπους που έχουν
ανάγκη τη στήριξη και την αρωγή μας. 

Και ταυτόχρονα θα ευχαριστήσουμε από καρ-
διάς, αυτούς που το πράττουν ήδη, κάθε μέρα, με
όλες τους τις δυνάμεις και παρόλες τις δυσκολίες
και τα πενιχρά μέσα, δεν το βάζουν κάτω κι επιμέ-
νουν στον δρόμο της ανθρωπιάς και της αλληλεγ-
γύης. ‘’

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεο-
δωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 21-12-2022 και ώρα 15:30. Η συνε-
δρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρία-

ση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα), για δε τους συμμε-
τέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
2. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομι-
κού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

αποκτηθεί μέσα από την συνεργασία
ΟΝΕΧ – Fincantieri, θα αποτελέσει σημαν-
τικό θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη ανταγω-
νιστικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις
αμυντικές απαιτήσεις πολλαπλών αγο-
ρών, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση
στην αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας.

Στο πνεύμα της στρατηγικής δέσμευσης
της Fincantieri να ενώνει δυνάμεις με το
τοπικό βιομηχανικό οικοσύστημα, τον περ-
ασμένο Οκτώβριο υπέγραψε σημαντικό
αριθμό μνημονίων συνεργασίας με επι-
λεγμένους δυνητικούς νέους προμηθευτές,
βάζοντας τα θεμέλια για τον προσδιορισμό
πιθανών μακροπρόθεσμων επιχειρημα-
τικών σχέσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fincantieri,
κ. Pierroberto Folgiero, δήλωσε: «Η κατασ-
κευαστική στρατηγική μας βασίζεται σε
ένα αποδεδειγμένο μοντέλο για την αύξηση
της αποτελεσματικότητας του τοπικού
εταίρου με μεταφορά τεχνολογίας, αξιο-
ποιώντας συνέργειες και διασυνδέσεις
μεταξύ της παραγωγής στην Ιταλία και την
Ελλάδα, με μακροπρόθεσμη στρατηγική. 

Αξιοποιούμε επίσης ένα μοναδικό χαρ-
ακτηριστικό της ιταλικής αμυντικής βιομ-
ηχανίας, όπου ένα δίκτυο μικρομεσαίων
εταιρειών συνεργάζεται με παγκόσμιες:
αυτό ακριβώς θέλουμε να εφαρμόσουμε
και στην Ελλάδα για να κάνουμε τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας σημείο αναφοράς».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2



Γεύμα αγάπης
π ρ α γ μ α τ ο -
ποίησαν ο

Σύλλογος Αγίας Παρασ-
κευής και το Κοινωνικό
Έργο “Προσφέρω” μαζί
με την κοινωνική κου-
ζίνα “Ο Άλλος Άνθρω-
πος”

Σε μία χαρούμενη και
γιορταστική ατμόσφαι-
ρα πραγματοποιήθηκε
το Χριστουγεννιάτικο
Γεύμα Αγάπης, το πρωί
της Κυριακής 18 Δεκεμ-
βρίου 2022 στον προ-
αύλιο χώρο του Ι. Ναού
της Αγίας Παρασκευής
Αχαρνών, από τον
Σύλλογο της περιοχής,
το Κοινωνικό έργο
“Προσφέρω” και την
Κοινωνική κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος”.

Σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτο-
βουλία αλληλεγγύης παραβρέθηκε και ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός.
Μαζί με αντιδημάρχους και μέλη της
δημοτικής αρχής έδωσαν το “παρών” στο
χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης και

συνεχάρησαν τους συντελεστές της εκδή-
λωσης για τη βαθιά ανθρώπινη πρωτο-
βουλία τους.

Στον Δήμο Αχαρνών αναπτύσσονται και
υλοποιούνται σημαντικές πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης, όπως αυτή που έλαβε
χώρα, το πρωί της Κυριακής, στον προ

αύλιο χώρο του Ι. Ναού
της Αγίας Παρασκευής από
τον Σύλλογο της περιοχής,
το Κοινωνικό έργο “Προσφ-
έρω” και την Κοινωνική
κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρω-
πος”.
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Μ
ε γιορτινή διάθεση, η Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτι-

σμού και  Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη  μαζί με τους υπεύθυνους
του Τμήματος Πολιτιστικών Δρα-
στηριοτήτων και  Ανάδειξης της
Τοπικής, Πολιτιστικής Κληρονομιάς
καλωσόρισαν τα παιδιά και αφού
πρώτα ενημερώθηκαν για την ιστο-
ρία του Μουσείου και ξεναγήθηκαν
στον χώρο ξεκίνησαν το Χριστου-
γεννιάτικο Διαδραστικό Εργαστήρ-
ιο. 

Με την καθοδήγηση των υπε-

υθύνων, τα παιδιά έφτιαξαν χρι-
στουγεννιάτικες κατασκευές με φαν-
τασία, χρώματα και ιδιαίτερα σχέδια,
έμαθαν με βιωματικό και ευφάνταστο
τρόπο τα γιορτινά ήθη και τα έθιμα
του τόπου και ασχολήθηκαν με τη
δημιουργική γραφή και ζωγραφική. 

Κατά τη λήξη του εργαστηρίου, ο
ενθουσιασμός  και τα χαρούμενα
πρόσωπα των παιδιών ήταν η
καλύτερη ανταμοιβή για όλους και
αφού παρέλαβαν τα χριστουγεννιά-
τικα δώρα τους  αντάλλαξαν ευχές
για καλές γιορτές. 

Το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι στο Λαογραφικό Μουσείο 
ενθουσίασε τα παιδιά του Ασπρόπυργου

Στο Λαογραφικό Μουσείο Ασπροπύργου, παιδιά της πόλης πέρασαν ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα 
δημιουργικό πρωινό  Κυριακής στις 18 Δεκεμβρίου 2022 

Χριστουγεννιάτικο γεύμα Αγάπης
από το Σύλλογο Αγίας Παρασκευής

και το Κοινωνικό Έργο “Προσφέρω” 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας

Την  Παρασκευή 23/12/2022 στις 17:30, στο Εργατικό
Κέν τρο Ελευσίν ας (Χαριλάου 28), ο Σύλλογος

Γυν αικών  Ελευσίν ας σε συν εργασία με τα Σωματεία
και τους φορείς της περιοχ ής, φέρν ουμε το θέατρο

στην  πόλη μας! Σας προσκαλούμε στην  Χριστουγεν -
ν ιάτικη Γιορτή και στην  θεατρική παράσταση για παι-
διά "Η Σολομών τεια Λύση", του Γιάν ν η Καλατζόπου-

λου. Είσοδος Ελεύθερη.

Σας περιμέν ουμε! 
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Στάση εργασίας σήμερα στα
λεωφορεία του ΟΑΣΑ

- Ποιες ώρες θα αποσρθούν

Σε στάση εργασίας προχωρούν σημερα 20/12 οι
εργαζόμενοι στα μπλε λεωφορεία σύμφωνα με
ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων στον
ΟΑΣΑ.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία θα πραγματοποι-
ήσουν στάση εργασίας, από τις 11 το πρωί μέχρι
τις 5 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η
στάση θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να γίνει
η εκλογοαπολογιστική συνέλευση, στην επισκε-
υαστική βάση ΑΣ Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενόψει των
εκλογών του Συνδικάτου.

Τα λεωφορεία αναμένεται  να αρχίσουν να
αποσύρονται από τις 10 το πρωί ενώ η κυκλοφο-
ρία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 6 το από-
γευμα.

Τα λεωφορεία στις γραμμές, τις οποίες έχουν
αναλάβει τα ΚΤΕΛ, θα κινηθούν κανονικά.

Ελεύθερος ο αστυνομικός που
πυροβόλησε στο κεφάλι τον

16χρονο Ρομά
Δεν  προφυλακίζεται τελικά, όπως αποφάσισε το

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών  Θεσσαλον ίκης, ο αστυν ο-
μικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον  16χ ρον ο
Ρομά Κώστα Φραγκούλη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Όπως έγιν ε γν ωστό, στον  34χ ρον ο κατηγορούμεν ο
επιβλήθηκε ο περιορισμός της απαγόρευσης εξόδου
από τη χ ώρα.

Ο αστυν ομικός είχ ε κληθεί ν ωρίτερα εν ώπιον  αν α-
κριτή και Εισαγγελέα για συμπληρωματική απολογία,
καθώς τα δεδομέν α άλλαξαν  μετά το θάν ατο του
Κώστα Φραγκούλη.

Υπεν θυμίζεται ότι ο κατηγορούμεν ος πυροβόλησε
τον  έφηβο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη
Θεσσαλον ίκη, με αποτέλεσμα ν α αφήσει την  τελευταία
του πν οή μετά από ν οσηλεία πολλών  ημερών  στο
Ιπποκράτειο ν οσοκομείο.

Σημειών εται πως η κοιν ότητα των  Ρομά επιμέν ει ν α
ζητά δικαιοσύν η και ν α προφυλακιστεί ο αστυν ομικός,
εν ώ η κοιν ότητα των  Ελλήν ων  Τσιγγάν ων  τον ίζει πως
πρέπει ν α διατηρηθεί η ψυχ ραιμία.

«Βαθιά απογοήτευση» εκφράζει Παν ελλαδική Ομο-
σπον δία Ελλήν ων  Ρομά για την  απόφαση των  δικα-
στών  ν α αφεθεί ελεύθερος ο αστυν ομικός που πυρ-
οβόλησε και σκότωσε 16χ ρον ο Ρομά στη Θεσσα-
λον ίκη, εν ώ τον  καταδίωκε μετά από περιστατικό σε
πρατήριο καυσίμων , όπου ο ν έος δεν  πλήρωσε για
βεν ζίν η αξίας 20 ευρώ. Στην  αν ακοίν ωση που εξέδω-
σε τον ίζει:«Πριν  από λίγη ώρα, έγιν ε γν ωστή η απόφ

αση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών  Θεσσα-
λον ίκης ν α αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο την
απαγόρευση εξόδου από την  χ ώρα ως την  δίκη, ο
αστυν ομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον
16χ ρον ο Ρομ Κώστα Φραγκούλη.

Παρότι τίποτα δεν  έχ ει τελειώσει ακόμα, καθώς η
δικογραφία θα επιστρέψει στον  αν ακριτή ούτως ώστε
ν α ασκηθεί ποιν ική δίωξη για τετελεσμέν η αν θρωποκ-
τον ία, ως Παν ελλαδική Συν ομοσπον δία Ελλήν ων
Ρομά «Ελλάν  Πασσέ» δεν  μπορούμε παρά ν α
δηλώσουμε τη βαθιά απογοήτευσή μας για την  σημερ-
ιν ή εξέλιξη. Το γεγον ός ότι έν ας αστυν ομικός που
πυροβόλησε έν αν  αν ήλικο, παραβλέπον τας κάθε
καν όν α εμπλοκής δεν  θεωρείται ύποπτος τέλεσης
ν έων  εγκλημάτων , όπως επίσης και η μη διερεύν ηση,
για ακόμα μια φορά, του ρατσιστικού κιν ήτρου είν αι
σημεία που μας προβληματίζουν  και στα οποία θα
συν εχ ίσουμε ν α επιμέν ουμε.

Στεκόμαστε δίπλα στην  οικογέν εια αλλά και
σύσσωμη την  κοιν ότητα, της οποία πάγιο αίτημα είν αι
η απόδοση δικαιοσύν ης.»

ΤΤΤΤέέέέλλλληηηη    κκκκυυυυκκκκλλλλοοοοφφφφοοοορρρρίίίίααααςςςς    2222000022223333::::
Δίμηνη παράταση ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Π
αρατείν εται η προθεσμία
για την  καταβολή των
τελών  κυκλοφορίας έως

το τέλος Φεβρουαρίου 2023,
όπως προαν ήγγειλε σήμερα ο
υπουργός Οικον ομικών  Χρή-
στος Σταϊκούρας σε συν έν τε-
υξή του στην  ΕΡΤ.

Υπεν θυμίζεται ότι ο αρχ ικός
προγραμματισμός του υπουρ-
γείου Οικον ομικών  ήταν  ν α
καταβληθούν  τα τέλη κυκλοφο-
ρίας έως τις 31 Δεκεμβρίου
2022.

Πλέον  οι υπόχ ρεοι θα πρέπει
ν α καταβάλουν  έως τέλος Φεβρ-
ουαρίου 2023 τα τέλη κυκλοφο-
ρίας. Επίσης σημειών εται πως
τα ποσά 

τελών  που θα καταβάλουν
φέτος οι ιδιοκτήτες των  ΙΧ είν αι
τα εξής:

Ταξιν όμηση 1.11.2010 –
31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0
91-100 εκπομπές C02: 0,90

ευρώ / γραμ.
101-120 εκπομπές C02: 0,98

ευρώ / γραμ.
121-140 εκπομπές C02: 1,20

ευρώ / γραμ.
141-160 εκπομπές C02: 1,85

ευρώ / γραμ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45

ευρώ / γραμ.
181-200 εκπομπές C02: 2,78

ευρώ / γραμ.
201-250 εκπομπές C02: 3,05

ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άν ω:
3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξιν όμηση 1.1.2021 έως
σήμερα

0-122 κυβικά: 0
123-139 εκπομπές C02: 0,64

ευρώ / γραμ.
140-166 εκπομπές C02: 0,70

ευρώ / γραμ.
167- 208 εκπομπές C02: 0,85

ευρώ / γραμ.
209-224 εκπομπές C02: 1,87

ευρώ / γραμ.
225-240 εκπομπές C02: 2,20

ευρώ / γραμ.
241-260 εκπομπές C02: 2,50

ευρώ / γραμ.
261-280 εκπομπές C02: 2,70

ευρώ / γραμ.
281 εκπομπές C02 και άν ω:

2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξιν όμηση έως 31.12.2000
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.025

ευρώ
4.001 κυβικά και άν ω: 1.230

ευρώ
Ταξιν όμηση 1.1.2001 –

31.12.2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.050

ευρώ
4.001 κυβικά και άν ω: 1.260

ευρώ

Ταξιν όμηση 1.1.2006 –
31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.150

ευρώ
4.001 κυβικά και άν ω: 1.380

ευρώ

Η ψηφιακή ακιν ησία
Από τα παραπάν ω προκύπτει

πως οι εν διαφερόμεν οι ιδιοκτή-
τες των  ΙΧ  μπορούν  έως τέλος
Φεβρουαρίου 2023 ν α θέσουν
σε καθεστώς ακιν ησίας το
όχ ημά τους και ν α γλιτώσουν
από την  καταβολή των  τελών .

Τα βήματα που πρέπει ν α
ακολουθήσουν  οι παραπάν ω
είν αι τα εξής:

Αρχ ικά θα πρέπει ν α συν δεθ-
ούν  με την  πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ «my CAR» με τους κωδι-
κούς Taxisnet.

Μετά επιλέγουν  ή καταχ ωρούν
τον  αριθμό κυκλοφορίας του
οχ ήματος που επιθυμούν   ν α
θέσουν  σε ψηφιακή ακιν ησία.

Καταχ ωρούν  τον  ταχ υδρομικό
κώδικα της περιοχ ής, την  οδό
και τον  αριθμό.

Δηλών ουν  υπεύθυν α τον
χ ώρο στάθμευσης, ο οποίος
πρέπει ν α είν αι ιδιόκτητος,
εν οικιασμέν ος ή παραχ ωρημέ-
ν ος.

Υποβάλουν  την  αίτησή τους
και εάν  είν αι μον αδικός ιδιοκ-
τήτης το σύστημα τους δίν ει
αριθμό αίτησης και τους εν ημε-
ρών ει ότι το όχ ημα έχ ει τεθεί σε
ψηφιακή ακιν ησία. Στην
περίπτωση που υπάρχ ουν
συν ιδιοκτήτες, εν ημερών ον ται
για το αίτημά  τους, το οποίο θα
πρέπει ν α εγκρίν ουν  για ν α
ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επίσης επισημαίν εται πως η
ψηφιακή ακιν ησία επιτρέπεται
μόν ο για επιβατικά ΙΧ και
δίκυκλα, η κατάσταση των
οποίων  είν αι «σε κίν ηση» και ο
ιδιοκτήτης έχ ει την  άδεια και τις
πιν ακίδες κυκλοφορίας τους.
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Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρ-
ος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού καλούν  όλους
τους δημότες την  Τρίτη,
20  Δεκεμβρίου στις
19:00 στην  Πλατεία
Δημαρχείου για το καθ-
ιερωμέν ο άν αμμα του
Χριστουγεν ν ιάτικου
Δέν τρου.

Τη  γιορτιν ή αυτή
ατμόσφαιρα θα συν ο-
δεύσει η Φιλαρμον ική
του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και η τραγουδίστρ-
ια Κλαυδία , εν ώ στη
συν έχεια θα ακολουθή-
σουν  δράσεις για μικρ-
ούς και μεγάλους στο
χ ρι σ του γ ε ν ν ι άτι κ ο
χωρίο, που υπάρχει
στην  Πλατεία.

Πλούσιες δράσεις και
πολλές εκπλήξεις με dj  και τον  Άι Βασίλη μαζί με τους βοηθούς του, τα ξωτικά, θα ακολουθήσουν  τις παρακάτω ημερομην ίες 23, 24, 27, 30 Δεκεμ-
βρίου και στις 3, 5, 6 και 7 Ιαν ουαρίου  κυκλικά στα σημεία: Πλατεία Δημαρχείου, Πλατεία Ηρώων  και στο Ρολόι της πόλης μας.   

Παράλληλα, δύο δωρεάν  παιδικές θεατρικές παραστάσεις θα φιλοξεν ηθούν  στο Κιν ηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» και συγκεκριμέν α, «Ο Ρούν τολφ
τραγουδιστής… αλλά της Όπερας»  στις 28/12 και «Ο Άι Βασίλης κάν ει δίαιτα» στις  29/12 στις 18:00. 

Σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε τις χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου μας.

Ο Δήμος Ασπροπύργου «φοράει» τα γιορτινά του
Σήμερα στις 19:00 στην Πλατεία Δημαρχείου το καθιερωμένο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Σ
ε συμφων ία για την  επιβολή
αν ώτατου ορίου τιμών  στο
φυσικό αέριο κατέληξαν  οι

υπουργοί Εν έργειας των  χ ωρών  της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Η συμφων ία ήρθε μετά από εβδο-
μάδες συν ομιλιών  για το μέτρο που
είχ ε διχ άσει τις χ ώρες της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης, οι οποίες προσπαθ-
ούν  ν α τιθασεύσουν  την  εν εργεια-
κή κρίση.

«Δυναμικό» πλαφόν
Το πλαφόν  ορίστηκε στα 180 ευρώ

αν ά μεγαβατώρα, εν ώ θα μπορεί ν α
τεθεί σε ισχ ύ από τις 15 Φεβρουα-
ρίου και μετά.

Πρόκειται για το λεγόμεν ο «δυν α-
μικό πλαφόν », που σημαίν ει ότι το
αν ώτατο όριο τιμών  θα εν εργοποι-
είται εάν  οι τιμές στα συμβόλαια
επόμεν ου μήν α του Ολλαν δικού TTF υπερβούν  τα 180
ευρώ/MWh για τρεις ημέρες, όπως προκύπτει από

έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τη συμφων ία των
υπουργών  της ΕΕ.

Για «άλλο έν α ορόσημο στη μακρά προσπάθειά μας

ν α προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχ ειρήσεις
μας από τις υπερβολικές τιμές του φυσικού αερίου»
κάν ει λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
αν αφορικά με τη συμφων ία των  υπουργών  Εν έργειας
της ΕΕ για υιοθέτηση «δυν αμικού» πλαφόν  στην  τιμή
του αερίου.

«Η σημεριν ή ημέρα αποτελεί άλλο έν α ορόσημο στη
μακρά προσπάθειά μας ν α προστατεύσουμε τους
πολίτες και τις επιχ ειρήσεις μας από τις υπερβολικές
τιμές του φυσικού αερίου που προκαλεί η εισβολή της
Ρωσίας στην  Ουκραν ία. Ο μηχ αν ισμός διόρθωσης της
αγοράς -μια πρόταση της GR που υποβλήθηκε πριν
από 9 μήν ες- εγκρίθηκε τελικά από τους υπουργούς
εν έργειας της Ευρώπης», αν αφέρει σε αν άρτησή του
στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο μηχ αν ισμός διόρθωσης της αγοράς στέλν ει έν α
σαφές μήν υμα ότι όταν  οι αγορές αποτυγχ άν ουν , οι
κυβερν ήσεις θα παρέμβουν . Δεν  θα επιτρέψουμε ν α
χ ρησιμοποιηθούν  οι θεσμοί μας ως όπλα εν αν τίον
μας», προσθέτει. «Πρόκειται για έν α πρόσθετο εργα-
λείο που θα συμβάλει στην  προστασία των  οικον ο-
μιών  μας από την  έκτακτη αύξηση των  τιμών  του
φυσικού αερίου», καταλήγει.

ΦΦυυσσιικκόό  ααέέρριιοο::  ΚΚλλεείίδδωωσσεε  σστταα  118800  εευυρρώώ  ττοο  ππλλααφφόόνν
Μητσοτάκης για πλαφόν: Υιοθετήθηκε η πρόταση που καταθέσαμε πριν 9 μήνες
«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν οι κυβερνήσεις θα παρέμβουν», σημειώνει ο πρωθυπουργός«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν οι κυβερνήσεις θα παρέμβουν», σημειώνει ο πρωθυπουργός
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Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και τους συν ε-
ργάτες τους καλούν ται την  Τρίτη
20/12/2022 και ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητι-
κή περιβολή(άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτυπία
της κάρτας υγείας:

Κ:14 2009

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΜΑΣ
ΒΑΡΕΣΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΝΤΕΝΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΚΙΑΝΖΕΦ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΡΑΠΤΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΣΕΪΝΤΟΛΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Κ16 2007

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και τους συν ε-
ργάτες τους καλούν ται την  ΤΡΙΤΗ
20/12/2022 και ώρα 16.30 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητι-
κή περιβολή(άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και ν α έχ ουν  μαζί φωτοτυπία
της κάρτας υγείας:

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ) ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ) ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΕΛΛΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΒΥΖΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΟΥΧΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΥΡΤΑΪ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΑΧΙΠ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΒΥΖΑΣ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Τ) ΔΥΝΑΜΗ
ΦΟΛΕΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

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

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANN-
ISFATOLIAS@GMAIL.COM

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:Νίκη για
τον Πανελευσινιακό ήττα

για την Ενωση Νέας
Περάμου

Για την 11η αγωιστική της
Α΄ΕΣΚΑΝΑ γυναικών στον 1ο και
2ο όμιλο  η Ενωση Νέας Περάμου
γνώρισε την συντριβή  στην έδρα
της από τους Κυρίαρχους 22-71 ενώ
ο Πανελευσινιακός επικράτησε της
Φιλοθέης Μαγούλας 72-36. Αναλ-
υτικά.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 27-71

Διαιτητές : Πέππας Δ., Μπέης

Δεκάλεπτα : 07-25, 14-38, 20-61 ,
27-71

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
(Πανούση) :Κομματά 2, Χρονο-
πούλου 2, Πανούση 6, Ιωακείμ ,
Δομπρογιάννη 16(1), Δρακοκων-
σταντή ,  Μουρτζούκου, Σάντη1 ,
Ροδίτη

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Γανωτή): Καρανάσιου
10, Χάλιου , Μάλλιαρη 4, Δέτση 6 ,
Σταμάτη 2, Δρένη 16(3) , Νικο-
λαίδου 13(1), Σερέτη 6, Μαυράκη
10, Μυλωνά 2 , Ρούσση 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
17
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ             16
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ          15
4 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ                12
5 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ            11
6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ         10

7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ                9

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 12Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(08/01/23)

18.30 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

ΑΟ ΡΕΠΟ-
17.00 ΚΛ ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ
ΑΓΟΓ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –ΦΙΛΟΘΕΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 72-36

Διαιτητές: Γερουλάνος, Αλιμπέρτης

Δεκάλεπτα: 26-8, 38-21, 55-29, 72-
36

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  (Κάργιαννης,
Βούλγαρης): Τσίρμπα 2, Μεγα-
λούδη 8(2), Γρύλλια 7, Μπρίγκια,
Τσιούνη 15(1), Πολυζώτη, Γκιέτα,
Κοντού 2, Ιακώβου 18, Ζήκα 20

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  (Σωτηρίου,
Καραπαναγιώτη): Ανδριοπούλου
5(1), Σηφάκη 15, Τακίδη 3(1), Στε-
ργίου 6, Τσαπαρίκου 1, Ζωγράφου,
Τρυπιτσίδου 2, Χαραλαμπάκη 3(1),
Γαρουφαλιά, Τρυπιτσίδη 1

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του
αγώνα είχαμε δύο τραυματισμούς
παικτριών, μία από κάθε ομάδα, αν
και οι πρώτες ενδείξεις δεν
δείχνουν κάτι σοβαρό. Ευχόμαστε
περαστικά στις αθλήτριες Πολυζώτη
Ελευθερία και Τσαπαρίκου Μάγδα 

και γρήγορη επιστροφή στα παρκέ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ           19 10 9 1
612 408
2 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»19
10 9 1 644 360
3 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      16 10
6 4 533 470
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ       15 10 5
5 535 519
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ   15 10
5 5 462 456
6 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
10 4 6 472 541
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    12
10 2 8 426 581
8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ      10 10
0 10 331 680

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(08/01/23)
16.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ
«Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
21.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΜΗΤ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
15.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16.00 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΟΠ
ΦΑΛΗΡΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚ1144  22000099  ΚΚ1166  22000077  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΓΓΚΚΟΟΡΡΥΥΤΤΣΣΑΑ

Α κατηγορία(8η αγωνιστική)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

1-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-2
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ 3-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΑΠΟ 1-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 3-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-

ΔΟΞΑ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 24
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 22
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 15
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ 11
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 10
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 9
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔ. 9
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 7
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3

Η επόμενη(9η αγωνιστική)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ρεπό: ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-2
ΒΥΖΑΣ Β – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-3
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-

2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ AO 19
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠ. 12

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 12
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 10
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 6
ΒΥΖΑΣ Β 6

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Ρεπό ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Ατρόμητος-Λαμπερή
Ελευσίνας.
ΥΓ.Δεν αγωνίζονται λόγω μητρώου ο Λέων

και η ΑΕ Ζεφυρίου.

Η επόμενη (9η αγωνιστική)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΒΥΖΑΣ Β
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ρεπό: ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ , Π Α Ν Λ Ι Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ
Α.Ο.ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στην Δυτική Αττική
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Μπαμ…με Γιώργο
Κατίδη η Ενωση 

Πανασπροπυργιακού
Ο 29 χρον ος μέσος(12/2/1993) Γιώργος

Κατίδης είν αι το ν έο μεταγραφικό απόκτημα
της Εν ωσης Παν ασπροπυργιακού. Εχει αγω-
ν ιστεί στην  ΑΕΚ, Βέροια, Άρη,
Λεβαδειακό,Παν αιγιάλειο, φιν λαν δική Γιάρο,
Ολίμπια Πράγας,ΦΚ Πρίμπραμ, Ηρόδοτο, Προ-
οδευτική, Παν ελευσιν ιακό.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Ερμής Ανω Λιοσίων  
3-0 στα Μέγαρα

Ο Ερμής Άν ω Λιοσίων  επικράτησε στα Μέγαρα με 3-
0 της αν απτυξιακής ομάδας του Βύζαν τα Β'.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιάν ν η Φατόλια σημείω-
σαν  οι Βασιλείου, Θεοφαν ίδης και Αν των ίου.

Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτης.

ΒΥΖΑΣ Β’: Βαλτάς, Μάρας(73′ Δομπρογιάν ν ης),
Χαλόφτης, Καλιούπης, Μπούσκος(67′ Σιάμπος), Τσικα-
λάς, Μωραΐτης, Ερμάλ(73′ Ζιάι), Γκοσδής(46′ Βαρδάγ-
καλος), Μαριν έζος, Αλαμάν ος(57′ Καρβέλας).

ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης, Πουπουρίδης, Τόγιας(54′ Χατ-
ζηιωαν ν ίδης), Πουμπουρίδης, Βασιλείου(79′ Λέλος),
Σεμπρός(46′ Χατουτσίδης), Χριστιαν ίδης(54′ Κεχ ρής),
Σαρσαρίδης, Αν των ίου, Νταλής(64′ Μάμαλης), Θεοφ-
αν ίδης.

O Aκράτητος
απέδρασε από την

Γκορυτσά
Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η ομάδα του

Ακράτητου ποιυ επικράτησε για την 8η 
αγωνιστική της Ά κατηγορίας στο γήπεδο

Γκορυτσάς του Πυρρίχιου Ασπροπύργου με 2-0.
Τα τέρματα των πράσινων σημείωσαν οι

Νίκας(28′) και Τουλοβασίλης(48′).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πυρρίχιος είχε δοκάρι

με τον Αγγελιδάκη(25′).

Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: 
Οικονόμου-Αρβανιτάκης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης Σταθαράς, Μερκάι,
Ρούπας, Παπασπυρόπουλος(46′ Σακίδης),
Μαυρίδης Γ.(71′ Ντανούσης), Ερμπαλίδης,
Μιχαηλίδης(71′ Φετφατζίδης), Βαλμάς(46′

Μαυρίδης Ι.), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης(80′
Φωτιάδης).

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσέπερης, Γελαγώτης, Σουρτζής,
Νομικός, Ζγούρη, Νίκας Αν.(46′ Κουκούλης),

Λαζαρίδης(90′ Τετριακ), Νίκας Πρ.,
Φραντζεσκάκης(75′ Κωνσταντινιδης),

Στη δολοφονία των δύο ανδρών
αναφέρθηκαν και αλβανικά μέσα
ενημέρωσης, τα οποία επίσης μετέ-
δωσαν πως ο 41χρονος είχε εμπλα-
κεί στο παρελθόν σε υποθέσεις ναρ-
κωτικών καθώς και άλλα αδικήματα,
ενώ είχε καταδικαστεί από αλβανικό
δικαστήριο και  για διακίνηση
παράτυπων μεταναστών.

Για τον 44χρονο, τα αλβανικά
ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχε δεχθεί
απειλές και είχε προσφάτως αλλά-
ξει τον τόπο διαμονής του.

Η εκτέλεση
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χει-

ρίζονται  την υπόθεση, εκτιμούν
πως ο δράστης, ο οποίος φορούσε
μαύρο φούτερ και ιατρική μάσκα, 

έδρασε μόνος του και αποχώρησε
πεζός από το σημείο.

«Ίσως να υπήρχε συνεργός, από
τα μέχρι τώρα στοιχεία όμως δεν
φαίνεται  κάτι  τέτοιο», εξήγησαν
πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Από το βίντεο ντοκουμέντο που
δημοσίευσε χθες το kathimerini.gr
φαίνεται πως ο εκτελεστής πυρ

οβόλησε επτά φορές προς το τρα-
πέζι όπου κάθονταν ο 41χρονος
και ο 44χρονος και στη συνέχεια
τράπηκε σε φυγή.

Ο 41χρονος Αλβανός δέχθηκε
σφαίρες στο κεφάλι και κατέληξε
επιτόπου, ενώ ο 44χρονος πυρο-
βολήθηκε στο στήθος, μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα
κατέληξε.

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ: Ευχαριστήριο...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ και σύσσωμη η ομάδα του
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΥ αισθάν εται την  αν άγκη ν α
ευχ αριστήσει την  ομάδα του Βύζαν τα Μεγάρων
και την  πρόεδρο της κ.α Γιάν ν α Ρήγα για την
άψογη φιλοξεν ία που παρείχ αν  στην  αποστολή
και τους αν θρώπους της ομάδας μας, την  οποία
θεωρούμε αυτον όητο ότι θα αν ταποδώσουμε
στο δεύτερο γύρο. Ευχ όμαστε στην  ιστορική
ομάδα του Βύζαν τα Μεγάρων  καλή συν έχ εια στο
πρωτάθλημα και ν α επιτευχ θούν  οι στόχ οι τους.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ του ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΥ
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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

Ο Αρχιεπίσκοπος στον  χαιρετισμό του εξέφρ-
ασε την  χαρά του που βρέθηκε στην  εν  λόγω
δομή και ευχήθηκε σε όλους υγεία και οι συν θ-
ήκες που ζούμε ν α είν αι ολοέν α και καλύτερ-
ες. Έκαν ε λόγο για τα προβλήματα που προ-
καλούν  οι πόλεμοι και ο ξεριζωμός και μοιρά-
στηκε με τα παιδιά αν τίστοιχα βιώματα και στε-
ν οχώριες που έζησε όταν  ήταν  στην  ηλικία
τους. Μίλησε για την  συν εργασία των  αρμό-
διων  υπηρεσιών  της Πολιτείας με την
Εκκλησία, ώστε οι συν θήκες ν α είν αι όσο το
δυν ατόν  καλύτερες και ν α προσφέρουν  στα
παιδιά εφόδια που θα τα βοηθήσουν  στην  πορ-
εία τους, στο μέλλον . 

Επίσης, κάλεσε τα παιδιά ν α συμβουλεύον -
ται τους δασκάλους τους που τα αγαπούν  και
ευχήθηκε ν α είν αι πάν τοτε καλά με υγεία και
ν α γεμίσουν  τις καρδιές τους με υπομον ή και
αγων ιστικότητα και ο Θεός ν α τους βοηθήσει
ν α πραγματοποιήσουν  τα καλά όν ειρα που
έχουν  στο μυαλό τους.

Κατόπιν , χαιρετισμό απηύθυν ε η κ.
Βούλτεψη, η οποία, μεταξύ άλλων , αν αφέρθηκε
στην  καλή συν εργασία που έχει το υπουργείο
με την  Διοικούσα Επιτροπή της «Συν ύπαρξις».
Ευχαρίστησε τον  Αρχιεπίσκοπο για την  λειτο-
υργία των  δομών , η οποία, όπως είπε, είν αι
υποδειγματική. 

Μίλησε, επίσης, για την  αν άγκη εκμάθησης
της ελλην ικής γλώσσας, ώστε τα παιδιά ν α
μπορούν  ν α αν τεπεξέλθουν  στις όποιες απαι-
τήσεις. 

Σε αυτό το σημείο, ο π. Παν τελεήμων , αν αφ-
έρθηκε στην  προσπάθεια εκμάθησης της
γλώσσας υπογραμμίζον τας ότι είν αι απαρ-
αίτητη για την  έν ταξη και τόν ισε πως όλα τα
παιδιά φοιτούν  στα δημόσια σχολεία, εν ώ στις
δομές υπάρχουν  εκπαιδευτικοί που παρέχουν
εν ισχυτική διδασκαλία.

Οι δομές του Δήμου 
θα συμβάλλουν στο έργο της

«Συνύπαρξις»

Χαιρετισμό απηύθυν ε και ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, ο οποίος μίλησε για την  λειτουργία
της δομής και δεσμεύτηκε ότι οι δομές του
Δήμου θα συμβάλλουν  στο έργο της «Συν ύπα-
ρξις».

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε μία
σύν τομη εορταστική εκδήλωση και στην
συν έχεια τα παιδιά προσέφεραν  στον
Αρχιεπίσκοπο ως δώρο έν αν  πίν ακα που
ζωγράφισε έν α από αυτά και απεικον ίζει μία
γυν αίκα ν α αγν αν τεύει τα χιον ισμέν α βουν ά
του Αφγαν ιστάν  και ψηλά ν α πετούν  πουλιά
συμβολίζον τας την  ελευθερία.

Στην  συν έχεια ο Αρχιεπίσκοπος μοίρασε σε
όλα τα παιδιά αν αμν ηστικά δώρα. Τον  συν το-
ν ισμό της εκδήλωσης είχε ο Διευθυν τής της
ΑΜΚΕ π. Παν τελεήμων  Παπασυν εφάκης, ο
οποίος, μεταξύ άλλων , τόν ισε ότι «είν αι
σημαν τικό αυτά τα παιδιά ν α μάθουν  και ν α
συμμετέχουν  στις παραδόσεις μας εκτός από
το ν α τους δημιουργούμε έν α περιβάλλον  ασφ-
αλείας μέσα στο οποίο μπορούν  ν α ζήσουν ».

Η συνέχεια από τη σελ. 2
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΓΑΜΟΣ 
Ο Etem Rumi του Bashkim και της Natasha, το γέν ος  Isa 

που γεν ν ήθηκε στην  Αλβαν ία και κατοικεί στο Gostiv isht Erseke
και η Χρυσούλα Κασιάρα του Γεωργίου και της Βικτωρίας,

το γέν ος Τσάτσου, που γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α
και κατοικεί στην  Ελευσίν α προκείται ν α έλθουν  σε γάμο που θα

γίν ει στην  Αλβαν ία στην  Gostiv isht Erseke 
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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

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

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

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

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

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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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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H 2023 Ελευσίς 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης πορεύεται
με διαφάνεια και σεβασμό
στην καλλιτεχνική 
δημιουργία

Σ
τις 13 Δεκεμβρίου η Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης έφερε εις πέρας μια
επιτυχ ημέν η  διεθν ή Συν έν τευξη Τύπου, η

οποία σηματοδοτεί  και την  επίσημη έν αρξη του
θεσμού. Μετά από μια μακρά περίοδο δυσκολιών , η
πόλη της Ελευσίν ας εισέρχ εται στην  ιστορική χ ρον ιά
του τίτλου με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και θετικές
κριτικές εν τός και εκτός συν όρων . 

Στην  πορεία προς την  τελετή έν αρξης στις 4
Φεβρουαρίου, σε όσα την  αφορούν  και προκειμέν ου
ν α αποσαφην ιστούν  κάποιες παράμετροι που
συν εχ ίζουν  ν α γίν ον ται αν τικείμεν ο δημόσιου
σχ ολιασμού στην  πόλη, διευκριν ίζουμε τα ακόλουθα. 

Η διαχ είριση των  οικον ομικών  πόρων  του θεσμού
γίν εται με απόλυτη διαφάν εια και τηρεί την  αρχ ική
επιλογή της Προηγούμεν ης Δημοτικής Αρχ ής των  16.5
εκ. ευρώ για τις καλλιτεχ ν ικές δράσεις και δημιουργίες.
Όπως παρουσιάστηκε και στη σχ ετική συν έν τευξη
Τύπου, οι δαπάν ες είν αι απόλυτα ευθυγραμμισμέν ες
με το bid book, εν ώ, πέραν  των  χ ορηγιών , γίν εται
συν τον ισμέν η προσπάθεια ν α εξασφαλιστούν  πόροι
και από το Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας. 

Εμπιστευόμαστε το σύν ολο της καλλιτεχ ν ικής
ομάδας με επικεφαλής τον  εμπν ευσμέν ο γεν ικό
καλλιτεχ ν ικό διευθυν τή, Μιχ αήλ Μαρμαριν ό, του
οποίου το έργο μέχ ρι σήμερα απολαμβάν ει εκτίμησης
και επιβράβευσης Ευρωπαίων  και Ελλήν ων  κριτικών .
Επιμέρους κριτικές ή απόψεις σχ ετικά με το κόστος
της καλλιτεχ ν ικής δημιουργίας είν αι καλό ν α
λαμβάν ουν  υπόψη ότι σε όλες τις Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες το κόστος των  τελετών  έν αρξης και
αν άλογων  καλλιτεχ ν ικών  έργων  είν αι πολύ
μεγαλύτερο από αυτό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ελευσίν ας. Εξάλλου, όλα τα έργα και οι επιμέρους
δράσεις υλοποιούν ται βάσει της σχ ετικής ν ομοθεσίας
με πλήρη διαφάν εια. Τα οικον ομικά στοιχ εία, από την
πρώτη στιγμή, είν αι στη διάθεση κάθε
εν διαφερομέν ου, καθώς ούτως ή άλλως όλα τα
αν ωτέρω είν αι αν αρτημέν α στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Καλωσορίζουμε κάθε κριτική που μπορεί ν α
βελτιώσει τη συλλογική προσπάθεια ν α εν τάξουμε με
επιτυχ ία την  Ελευσίν α στο κέν τρο του διεθν ούς και
ευρωπαϊκού καλλιτεχ ν ικού εν διαφέρον τος και ν α
κληροδοτήσουμε στην  πόλη μια υλική και άυλη
κληρον ομιά που θα της επιτρέψει ν α κοιτά το μέλλον
με αισιοδοξία και ευκαιρίες για κοιν ων ική και
οικον ομική πρόοδο. Το 2023 είν αι μια χ ρον ιά -
ορόσημο για την  πόλη, την  Αττική, την  Ελλάδα. Ο
θεσμός επιστρέφει στη γεν έθλια χ ώρα του, τιμών τας
το όραμα της Μελίν ας Μερκούρη και του Ζακ Λαν γκ.
Έν ας θεσμός, που δημιουργήθηκε για ν α εν ών ει και
ν α φέρν ει κον τά τη δημιουργία, τον  πολιτισμό, τη
διαφορετικότητα, τον  διάλογο. Ας τον  αγκαλιάσουμε
και ας εν ώσουμε όλοι και όλες τις δυν άμεις μας προς
αυτόν  τον  στόχ ο.

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης


