
Δήμος Ασπροπύργου
Στόχος κανένα
παιδί της πόλης

μας να μην μείνει
χωρίς δώρο

αυτές τις Άγιες
Ημέρες

«Ζεστό χρήμα»
περίπου 8,5
εκατ. ευρώ

για έργα βελτίωσης του
οδικού δικτύου σε Μάνδρα,

Φυλή και Μέγαρα

Φωτιά σε πυλωτή
πολυκατοικίας
στα Άνω Λιόσια

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν
εκτεταμέν ες ζημιές σε

2 σταθμευμέν α αυτοκίν ητα

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον:

Όπλα και ναρκωτικά
στα social media των

ανήλικων δραστών
Προφυλακιστέοι πέντε ανήλικοι κατηγορούμενοι

ΑΑδδέέσσπποοττηη
σσφφααίίρραα  

««κκααρρφφώώθθηηκκεε»»
σσεε

ααυυττοοκκίίννηηττοο
εενν  κκιιννήήσσεειι  
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
Άλλο ένα περιστατικό με αδέσποτη σφαίρα που έθεσε σε κίνδυνο την σωματική 

ακεραιότητα πολίτη καταγράφηκε στην περιοχή 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Έκτακτη χρηματοδότηση 
ύψους 30 εκατ. ευρώ 
στους Δήμους
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Πανελευσινιακός-Μεγαρικός 
σήμερα για το κύπελλο

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος: Εορταστικό 
ποδοσφαιρικό τουρνουά σήμερα στην Κερατέα

ΜΠΑΣΚΕΤ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ: Έπιασε
κορυφή η ακαδημία Ελευσίνας

σσεελλ..  99

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ SECRET SANTA ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!
Φέτος τα Χριστούγεν ν α ερχ όμαστε πιο κον τά,

μοιραζόμαστε την  αγάπη και...αν ταλλάζουμε δώρα
σσεελλ..  1111σσεελλ..  77σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις των πολιτών
μέχρι το τέλος του έτους

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  77



Φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας 
στα Άνω Λιόσια
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε
2 σταθμευμένα αυτοκίνητα
Την  κιν ητοποίηση της

Πυροσβεστικής προκά-
λεσε πυρκαγιά που
ξέσπασε κάτω από
άγν ωστες μέχ ρι στιγμής
συν θήκες σε πυλωτή
πολυκατοικίας επί της
οδού Αν αγέν ν ησης στα
Άν ω Λιόσια.

Από την  πυρκαγιά
προκλήθηκαν  εκτεταμέ-
ν ες ζημιές σε 2 σταθμε-
υμέν α αυτοκίν ητα

Ά
λλο ένα περιστατικό με αδέ-
σποτη σφαίρα που έθεσε σε
κίνδυνο την σωματική ακεραι-

ότητα πολίτη, καταγράφηκε στο Μενίδι.
Η σφαίρα «καρφώθηκε» στην οροφή
αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, υπ ό αδιευκρίνιστες
μέχρι στιγμής συνθήκες προκλήθηκε
μια οπ ή (π ιθανόν απ ό π υροβόλο
όπλο) στον «ουρανό» του αυτοκινήτου
μιας γυναίκας, ενώ το όχημα βρισκόταν
εν κινήσει στη συμβολή των οδών
Αγίου Διονυσίου και Εθνικής Αντιστά-
σεως στο Μενίδι.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τρα-
υματισμός.

2-θριάσιο Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

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: Ηλιοφάνεια  

Θερμοκρασία: Από 12  έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δόμνα, Θεόφιλος, Θεοφίλη, Φιλιώ, Φιλίτσα 
Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54,
2105549976

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, Άνω Λιόσια,

13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Φιλαδελφείας 237-239, 2102316737

Αδέσποτη σφαίρα «καρφώθηκε» σε
αυτοκίνητο εν κινήσει στο Μενίδι

Άλλο ένα περιστατικό με αδέσποτη σφαίρα που έθεσε σε κίνδυνο την σωματική 

ακεραιότητα πολίτη, καταγράφηκε στην περιοχή 

Τροχαίο – Μέγαρα: Σκοτώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα
Μέγαρα.

Το τροχαιο δυστύχημα συνέβη ανήμερα
των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου,
στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρ-
ωση από την Ελληνική Αστυνομία, ένα
ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο
εξετράπη της πορείας του και προσέκρου-
σε σε δέντρο.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο
θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.



Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022         θριάσιο-3

Α. Οικονόμου: Παρελθόν
θα αποτελεί, εντός του

2023, η στέγη αμιάντου της
Ελαιουργικής 

Με την ευγενική δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

Ένα  ευχάριστο νέο, πριν τη μεγάλη γιορτή των
Χριστουγέννων, ανακοίνωσε στα social media o 

δήμαρχος Ελευσίνας κι αφορά την αντικατάσταση
της στέγης της Ελαιουργικής !

Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την
ευγενική δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και του φίλου
της πόλης μας κου Αθανάσιου Μαρτίνου, ο οποίος
βρίσκεται σταθερά δίπλα στις ανάγκες μας. 

Ένα ακόμη, χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα για
όσους επισκέπτονται και πολύ περισσότερο,
αθλούνται στον χώρο, θα πάψει να υφίσταται,
δίνοντας τη δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης
του. 

Υ
πεγράφη από τον αναπληρω-
τή υπουργό Εσωτερικών, κ.
Στέλιο Πέτσα και τον αναπληρ-

ωτή υπουργό Οικονομικών, κ.
Θόδωρο Σκυλακάκη η Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση για την ένταξη έργων 59
Δήμων της Χώρας, συνολικού προϋ-
πολογισμού 196.917.118,72 ευρώ,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγρ-
αμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στον Άξονα
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικο-
νομίας της χώρας». Ολοκληρώνεται,
έτσι, η πρώτη φάση έκδοσης Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων για την
Οδική Ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες

ημέρες, εντάχθηκαν 295 εκατ. ευρώ
για τις 12 Περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται στοχε-
υμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τρο-
ποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδι-
κού δικτύου, με τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα, στις ευρύτερες περιοχές
παρέμβασης, από την υλοποίηση των
έργων να είναι:

η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και
η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου

η μείωση της καταναλισκόμενης ενέρ-
γειας του οδοφωτισμού λόγω εφαρμο-
γής led

η βελτίωση της ποιότητας και της
αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος

η βελτίωση της
προσβασιμότητας/μετακινήσεων

η βελτίωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος του υπαίθριου δημό-
σιου χώρου

η μείωση των ρύπων από τις μετακι-
νήσεις

η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
η αύξηση των κοινόχρηστων χώρων

πρασίνου
η διευκόλυνση κυκλοφορίας στα

πεζοδρόμια πεζών και ΑμεΑ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερ-

ικών, κ. Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Το
είπαμε και το κάναμε: Ένα μεγάλο
βήμα για την οδική ασφάλεια, με εντά-
ξεις έργων συνολικού ύψους 492 εκατ.

ευρώ, αξιοποιώντας πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης. Χρηματοδοτούμε 

τους Δήμους και τις Περιφέρειες,
που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την
ασφάλεια του οδικού δικτύου τους, με
σκοπό τη μείωση του αριθμού των
τροχαίων ατυχημάτων και την
μεγαλύτερη ασφάλεια κατοίκων και
επισκεπτών. Θέλω να ευχαριστήσω
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Σκυλακάκη για την άψογη
συνεργασία. 

Είναι η πρώτη φορά που μία
Κυβέρνηση στη χώρα μας, η σημερινή
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
επιχειρεί με ένα Εθνικό Σχέδιο να
αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα
που αφορά τις ζωές των
ανθρώπων στην άσφα-
λτο, το σύστημα υγείας
και την ελληνική οικο-
νομία».

Μεταξύ των 59 Δήμων
που περιλαμβάνονται
στην πρώτη φάση έκδο-
σης Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων για την
Οδική Ασφάλεια, είναι
και 3 δήμοι του Θριασίου
Πεδίου και συγκεκριμένα
οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, Φυλής και Μεγα-
ρέων οι οποίοι χρηματο-
δοτούνται ως ακολούθ-
ως: 

• Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις και 

βελτιώσεις οδών πυρόπληκτων
και πλημμυροπαθών περιοχών του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (ποσό
χρηματοδότησης με ΦΠΑ:
2.800.000,00 €).

• Δήμος Φυλής: Βελτίωση οδικής
ασφάλειας Δήμου Φυλής (ποσό
χρηματοδότησης με ΦΠΑ:
2.800.000,00 €).

• Δήμος Μεγαρέων: Παρέμβαση
για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας
στο Δήμο Μεγαρέων (ποσό χρημα-
τοδότησης με ΦΠΑ: 2.800.000,00 €).

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Έκτακτη χρηματοδότηση 
ύψους 30 εκατ. ευρώ 
στους Δήμους
Νέα έκτακτη χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 30 εκατ.

ευρώ προς τους Δήμους υπέγραψε την Παρασκευή 23/12
ο αναπληρωτής  υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολικού ύψους 25
εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), προς όλους τους δήμους της χώρας, για την αντι-
μετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολικού ύψους 5
εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), προς τους επτά νεοσύστατους δήμους της χώρας,
Β. Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας, Ληξουρίου, Σάμης, Βελβεν-
τού, Δ. Λέσβου και Δ. Σάμου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται
για την τρίτη κατά σειρά ενίσχυση όλων των Δήμων της
χώρας, καθώς έχουν προηγηθεί επιπλέον δύο έκτακτες
χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 282 εκατομμυρίων
ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και
την ενίσχυση των σχολικών επιτροπών τους για τις δαπά-
νες θέρμανσης των σχολείων.

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε -με έργα, όχι με λόγια- την
Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμη περ-
ισσότερο την ανθεκτικότητά της απέναντι στο υπέρογκο
ενεργειακό κόστος, ώστε να μπορεί να υπηρετεί τον κοι-
νωνικό και αναπτυξιακό ρόλο της. Στα συνολικά 282 εκατ.
ευρώ που είχαμε ήδη διαθέσει με διαδοχικές έκτακτες
χρηματοδοτήσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας, εξα-
σφαλίζοντας την θέρμανση όλων των παιδιών στα σχολεία
της Πατρίδας μας, προσθέτουμε σήμερα επιπλέον 25 εκατ.
ευρώ. Επιπλέον αυτών, για πρώτη φορά, ενισχύονται με
έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ οι επτά (7)
νεοσυσταθέντες Δήμοι, προκειμένου να παρέχουν τις
υπηρεσίες που απαιτούν οι δημότες και οι επισκέπτες
τους. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί, για όσο
διάστημα χρειαστεί, ώστε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πιο
ευάλωτοι να λαμβάνουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες που
χρειάζονται», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

«Ζεστό χρήμα» περίπου 8,5 εκατ. ευρώ
για έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου σε Μάνδρα, Φυλή και Μέγαρα
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ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών  
τηλ : 213 2047330
e mail :

mageiria@haidari.gr

Χαϊδάρι  
Ημ/ν ία: 21/12/2022

Αρ. Πρωτ.: 81582

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διακηρύσσει
1. Αν οικτό κάτω των  ορίων

Ηλεκτρον ικό Διαγων ισμό για
τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθ-
εια Υλικών  Καθαριότητας-
Σάκων  Απορριμμάτων  για τα
έτη 2023-2025» προϋπολογι-
σμού 114.380,07€ Ευρώ
συμπεριλαμβαν ομέν ου του
ΦΠΑ 24% , 13% , 6% ,
(93.318,80€, πλέον  ΦΠΑ 24%
20.607,79€, ΦΠΑ 13%  11,70€
και Φ.Π.Α.6%  441,78€).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με
σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά,
βάσει τιμής, για τα προς προ-
μήθεια είδη κάθε ομάδας σύμφ-
ωνα με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές και τους όρους της υπ΄
αριθμ πρωτ. 81579/21-12-2022
Διακήρυξης, όπως καθορίζον-
ται από τον Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016).
Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ 1: «Υλικά Καθαριότ-
ητας και ευπρεπισμού»,
εκτιμώμενης αξίας 47.702,80€
πλέον ΦΠΑ 24% 9.659,95€,
ΦΠΑ 13% 11,70€ και Φ.Π.Α.6%
441,78€.

ΟΜΑΔΑ 2: «Σάκοι Απορριμ-
μάτων», εκτιμώμενης αξίας

45.616,00€, πλέον ΦΠΑ 24%,
10.947,84€.

2. Ως ημερομην ία έν αρξης
ηλεκτρον ικής υποβολής προ-
σφ ορών  στο Εθν ικό Σύστημα
Ηλεκτρον ικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται
η 22-12-2022 και ως καταληκτι-
κή ημερομην ία υποβολής των
προσφ ορών  στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov .gr
του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 11-01-2023 και ώρα
15:00μ.μ. Η ηλεκτρον ική απο-
σφ ράγιση των  προσφ ορών
γίν εται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των
προσφ ορών , ήτοι 18-01-2023
(ώρα 14:00μ.μ.)

3. Στη διαδικασία γίνονται
δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψή-
φιοι, ικανοί να προσφέρουν τα
προς προμήθεια είδη, οι οποίοι
θα είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο ή επαγγε-
λματική οργάνωση, δηλαδή
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμ-
ηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και Κοινοπρ-
αξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν
προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.

4. Για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογρα-
φή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφ-
ιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ακλουθώντας την σχε-
τική διαδικασία εγγραφής.

5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν
την δυνατότητα να υποβάλ-
λουν προσφορά για μία ή περ-
ισσότερες ή για το σύνολο των
ομάδων των υπό προμήθεια
ειδών. 

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες
από την επόμενη διενέργειας
του διαγωνισμού. Αντιπροσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές.

6. Κάθε προσφορά συνο-
δεύεται από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που καλύπτει το 2%
της προϋπολογισθείσας αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που ο συμμετέχον-
τας επιθυμεί τη συμμετοχή του
σε μία ή περισσότερες από τις
δύο ομάδες, τότε η εγγύηση
συμμετοχής αφορά το 2%, της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης της/ων συγκεκριμένης/ων
ομάδας/ων εκτός ΦΠΑ. Ο οικο-
νομικός φορέας στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση, υποχρε-
ούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο
με το 4% της προϋπολογισθ-
είσας αξίας εκτός Φ.Π.Α.

7. Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24)
μήνες από την υπογραφή της
και την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.

8. Όλα τα σχετικά των
τευχών του διαγωνισμού
βρίσκονται στα γραφεία του
Δήμου Χαϊδαρίου όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες να
λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
Προμηθειών, Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461,
2ος όροφος, τηλ. 2132047330-
317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρ-
υξης του διαγωνισμού θα ανα-
ρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ (συστηματικός
αριθμός 179535) και του
ΚΗΜΔΗΣ. 

Επίσης θα παρέχεται ελεύθε-
ρη, άμεση και πλήρης πρόσβα-
ση στη Συγγραφή Υποχρ-
εώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδα-
ρίου www.haidari.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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Αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, εκτίμησε ως
«λογικό παρακολούθημα, λογική συνέπεια μιας συγκεκριμένης
εξέλιξης, ειδικά εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, είναι η
αυτοδυναμία της ΝΔ».

«Η άποψη μας είναι ότι οι πρώτες εκλογές με την απλή ανα-
λογική είναι οι κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν τρία πράγματα
που θα καθορίσουν και τις δεύτερες εκλογές: το πρώτο κόμμα,
την διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα και εάν αυτή
ανατρέπεται, αλλά και το πόσο κοντά θα βρίσκεται το πρώτο
κόμμα από την αυτοδυναμία. Οι πολίτες δεν πρέπει να τις
αντιμετωπίσουν ως “χαλαρές” τις πρώτες εκλογές», τόνισε ο κ.
Βορίδης.

Τέλος, μιλώντας για το θέμα των διαμαρτυριών από ηθοποι

ούς σχετικά με το Προσοντοολόγιο, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι
«εξεδόθη ένα Προεδρικό Διάταγμα, που είχε να αλλάξει από
το 2002. Είχαμε καταλήξει να έχουμε 2.500 κλάδους στις 4
εκπαιδευτικές κατηγορίες για να γίνουν προσλήψεις στο Δημό-
σιο. Κάναμε κολοσσιαία εργασία για να μειωθούν σε 500. Γιατί
έκαναν φασαρία οι ηθοποιοί. Δεν άλλαξε κάτι για όσους προ-
σλαμβάνονται στο Δημόσιο, δεν έχει αλλάξει κάτι για όσους
έχουν προσληφθεί έως το 2003, δεν αλλάζει κάτι για όσους
θέλουν να κάνουν κάτι στο Δημόσιο από το 2003 και μετά. Ο
νόμος είναι παλιότερος από το Υπ. Παιδείας, αλλά θυμήθηκαν
και διαμαρτύρονται τώρα για το Προσοντολόγιο, που όμως τους
αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που τους αντιμετωπίζει εδώ
και 20 χρόνια. Είναι θεαματική η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ».

ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  σσττηηνν  ααγγοορράά  ααππόό  τταα
μμεειικκττάά  κκλλιιμμάάκκιιαα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς

Δεσμεύτηκαν πάνω από πέντε τόνοι κρέατος

Σ
αρωτικούς υγειον ομικούς ελέγχ ους
πραγματοποιούν  στην  εορταστική
αγορά οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες

της Περιφέρειας Αττικής προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπιστούν  φαιν όμεν α μη τήρησης
των  απαιτούμεν ων  καν όν ων   για την  ασφά-
λεια των  πολιτών
Πιο συγκεκριμέν α κατά την  1η  περίοδο

των  ελέγχ ων  από 11-12-2022 έως 22-12-
2022, οι Διευθύν σεις Αγροτικής Οικον ομίας
και Κτην ιατρικής και η Διεύθυν ση Αγροτικής
και Κτην ιατρικής Πολιτικής πραγματο-
ποίησαν  συν ολικά 1024 ελέγχ ους σε κατα-
στήματα λιαν ικής πώλησης, λαϊκές αγορές,
εγκαταστάσεις και επιχ ειρήσεις τροφίμων
φυτικής και ζωικής προέλευσης. Επίσης στα
σφαγεία της αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Αττικής πραγματοποιήθηκαν  42 έλεγχ οι.
Από τους ελέγχ ους  προέκυψαν  15 κατασχ έ-
σεις με τις οποίες δεσμεύτηκαν  συν ολικά
5677 kg κρέατα & προϊόν τα κρέατος εν ώ έγι-
ν αν  90 συστάσεις συμμόρφωσης.
Παράλληλα, σε αν τίστοιχ ους ελέγχ ους που

διεν εργήθηκαν  από τις αρμόδιες Διευθύν σεις
Υγειον ομικού Ελέγχ ου και Περιβαλλον τικής
Υγιειν ής κατά το ίδιο χ ρον ικό διάστημα,

ελέγχ θηκαν  1.566 επιχ ειρήσεις και έγιν αν  συστάσεις συμμόρφωσης σε 754, εν ώ διαπιστώθηκαν  15 παραβάσεις
για τις οποίες επιβλήθηκαν  πρόστιμα.
Επιπλέον , οι αρμόδιες υπηρεσίες ήλεγξαν  1.249 επιχ ειρήσεις για την  τήρηση των  μέτρων  κατά του  Cov id-19

και έγιν αν  68 συστάσεις, εν ώ σε ελέγχ ους για την  εφαρμογή της αν τικαπν ιστικής ν ομοθεσίας  έγιν αν  70
συστάσεις συμμόρφωσης σε σύν ολο 1.207 ελέγχ ων . 
Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, έχ ει ζητήσει από τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας

την  εν τατικοποίηση των  σχ ετικών  ελέγχ ων  στην  αγορά καθ΄ όλη την  διάρκεια των  εορτών  με στόχ ο την  προ-
στασία των  καταν αλωτών  και των  εμπόρων  από φαιν όμεν α παραβίασης του θεσμικού πλαισίου και διάθεσης
επικίν δυν ων  για την  δημόσια υγεία προϊόν των .
«Αποστολή μας είν αι ν α διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η τήρηση του ν ομοθετικού πλαισίου και
η προστασία της δημόσιας υγείας.  Είν αι αδιαπραγμάτευτο το καθήκον  μας, αλλά και η εν τολή μου ν α προστα-
τεύσουμε την  δημόσια υγεία και αυτό περιλαμβάν ει και την  προστασία του καταν αλωτή. Ευχ αριστώ τις υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας Αττικής που με αυταπάρν ηση κάν ουν  τους ελέγχ ους που απαιτούν ται. Δε θα επιτρέψο-
υμε σε καν έν α ν α θέσει σε κίν δυν ο τη δημόσια υγεία και ζωή των  πολιτών . Δεν  λειτουργούμε τιμωρητικά για
καν έν αν , ας γν ωρίζουν  όμως όλοι πως όταν  δεν  τηρούν ται όσα προβλέπουν  οι ν όμοι θα υπάρχ ουν  αυστηρά
πρόστιμα, καθώς τέτοιου είδους φαιν όμεν α χ ρειάζεται ν α αν τιμετωπίζον ται άμεσα, ώστε ν α μην  πλήττεται η
αξιοπιστία της αγοράς, η οποία στην  πλειον ότητα της λειτουργεί υποδειγματικά», αν αφέρει χ αρακτηριστικά ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής .

Βορίδης: Σκέψεις για αλλαγή
του νόμου εκλογής βουλευτή
Επικρατείας από ομογενείς

Α
νοιχτό το ενδεχόμενο, να αλλάξει ο νόμος για την
εκλογή των βουλευτών Επικρατείας που
προέρχονται από την ομογένεια, λόγω μικρής

συμμετοχής τους στους εκλογικούς καταλόγους, άφησε
μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το “Καλημέρα Ελλάδα” ο υπο-
υργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Όπως είπε ο ίδιος, έχουν εγγραφεί ένας πολύ μικρός
αριθμός περίπου 3.500. Το επόμενο διάστημα όπως ανέφ-
ερε ο υπουργός, θα προσπαθήσει να ενημερωθούν ξανά
οι ομογενείς, ενώ θα κάνει και ένα γύρο συζητήσεων με τα
πολιτικά κόμματα. Σημειώνεται πως για να αλλάξει ο
νόμος με άμεση ισχύ, απαιτείται η ψήφος 200 βουλευτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης ανέφερε: «Οι αιτήσεις
που έχουν γίνει είναι κοντά στις 3.500, έχουν εγκριθεί
2.600-2.700 από αυτές. Θα γίνει εκ νέου μια εκστρατεία
ενημέρωσης των κατοίκων του εξωτερικού, καθώς
πλησιάζουμε προς τις εκλογές, Όμως, είναι μικροί οι
αριθμοί, εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις».

Ερωτηθείς για τις προβλέψεις που έκανε προ ημερών
αναφορικά με τις ημερομηνίες των εκλογών, ο υπουργός
Εσωτερικών είπε ότι «εκείνο το οποίο είπα ότι είναι πως
προφανώς είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της κυβέρν-
ησης, ότι ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει τον χρόνο των
εκλογών και ότι οι εκλογές έχουν μια ιδιαιτερότητα και χρει-
άζονται περισσότερο χρόνο γιατί είναι διπλές εκλογές και
πρέπει επομένως να υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα διαθ-
έσιμο. 

Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται, από την διάλυση
της Βουλής για την προκήρυξη εκλογών, είναι 29 ημέρες.
Εγώ παρακολούθησα τα σενάρια του δημοσιογράφου και
βγήκε η ημερομηνία για αρχές Απριλίου».

Απαντώντας σε ερώτημα για την παρατεταμένη εκλογο-
λογία και τις επιπτώσεις της στην λειτουργία της κυβέρν-
ησης, ο κ. Βορίδης απάντησε πως «δεν υπάρχει επιβράδ-
υνση του κυβερνητικού έργου, αλλά το αντίθετο».

Σχετικά με το εάν θα ισχύσουν τα αποτελέσματα της
τελευταίας απογραφής ή οι εκλογές θα γίνουν με βάση την
απογραφή του 2011, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι
«η τελευταία απογραφική πράξη έγινε τέλος Φεβρουαρίου
– αρχές Μαρτίου. 

Το Σύνταγμα λέει έναν χρόνο μετά από την τελευταία
απογραφική πράξη μπορούν να γίνουν εκλογές με τους
νέους εκλογικούς λόγους. 

Η ΕΛΣΤΑΤ ετοιμάζει το Προεδρικό Διάταγμα. Αν βγει
μέσα στο 2022, η κυβέρνηση έχει ένα δίμηνο δυνητικά για
να αποφασίσει εάν θα γίνουν εκλογές με τους παλιούς ή
με τους νέους καταλόγους. 

Εγώ για να το τελειώνουμε, σας λέω ότι οι εκλογές θα
γίνουν με τους νέους εκλογικούς καταλόγους, βάσει της
νέας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ».
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Ευχές, γλυκά και δώρα μοιράστηκαν με τα μέλη του
ΚΑΠΗ Φυλής οι Χρήστος Παππούς και Ελένη Λιάκου

Σ
ε κλίμα ζεστό και ιδιαίτερα φιλική και χαρούμεν η ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η
συν άν τηση που είχε η αν τιδήμαρχος Φυλής Ελέν η Λιάκου με τους ηλικιωμέν ους του
ΚΑΠΗ Φυλής. Η συν άν τηση ήταν  μια πρωτοβουλία της κυρίας Λιάκου, προκειμέν ου ν α

πιουν  καφέ, ν α γευτούν  γλυκά και ν α αν ταλλάξουν  ευχές για τις γιορτιν ές ημέρες, εν ώ ευχάρ-
ιστη έκπληξη για όλους αποτέλεσε η παρουσία του δημάρχου Χρήστου Παππού

Σύμμαχος σε αυτή τη συν άν τηση ήταν  ο καλός καιρός, εν ώ η Ελέν η Λιάκου, που είχε φρον -
τίσει για την  παραμικρή λεπτομέρεια, υποδέχθηκε το κάθε μέλος ξεχωριστά. Παράλληλα, τους
ευχαρίστησε για την  παρουσία τους και δεσμεύθηκε ότι μόλις το επιτρέψουν  οι υγειον ομικές
συν θήκες, θα αν απτυχθούν  περισσότερες δραστηριότητες στα ΚΑΠΗ.

Η υπεύθυν η των  ΚΑΠΗ Ειρήν η Αληματήρη, εν ημέρωσε μέσα στον  Ιαν ουάριο έχει προγραμ-
ματιστεί οι ηλικιωμέν οι ν α παρακολουθήσουν  μια παράσταση στο θέατρο, εν ώ σταδιακά θα επι-
στρέψει και το πρόγραμμα των  εκδρομών  και θα γίν ει και μια εκδρομή  στο εξωτερικό.

Οι ηλικιωμέν οι πήραν  φεύγον τας έν α συμβολικό δώρο και  Χριστουγεν ν ιάτικα γλυκά,
συγκεκριμέν α τους προσφέρθηκαν  χειροποίητα γούρια που προμηθεύτηκε ο Δήμος από
σύλλογο γον έων  κηδεμόν ων  ΑμεΑ “το Εργαστήρι -Λίλιαν  Βουδούρη ” σε μια προσπάθεια
στήριξης των  παιδιών  με αν απηρία.

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι TimeCircus

διασχίζουν πεζή
την Ελλάδα! 

Συνάντησέ τους
και... άλλαξε τον

κόσμο!

Από την Αμβέρσα
ως την Ελευσίνα,
η δημιουργική

κολεκτίβα TimeCircus,
διανύει πεζή την
Ευρώπη με ένα τροχήλα-
το όχημα. Συνάντησε
τους σε μία από τις παρα-
κάτω ελληνικές πόλεις
και βοήθησε τους να φτά-
σουν στην Τελετή Ένα-
ρξης της 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης!

Ξεκίνησαν στις 27 Μαΐου
2022 με τα πόδια από το
Βέλγιο, διέσχισαν την
Ολλανδία, την Γερμανία,
την Αυστρία, την Ουγγαρία
και τη Ρουμανία και στόχος
τους είναι να βρεθούν, το
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου,
στην Ελευσίνα και να πάρ-
ουν μέρος στη φαντασμα-
γορική Τελετή Έναρξης της
2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Πρόκειται για τη μεγαλύτε-
ρη προσκυνηματική πομπή
στα 3.500 χρόνια ιστορίας
της πόλης της Ελευσίνας
και το μακρύ αυτό ταξίδι
τους εκπέμπει ένα ζων-
τανό σχόλιο στον 21ο αιώνα
της ύφεσης, της κλιματικής
αλλαγής και της άμετρης
κατανάλωσης φυσικών
πόρων.

Με μοναδικό όχημα το
πλοίο ξηράς (το Llandship
όπως το ονομάζουν) το
οποίο ζυγίζει 3.400 κιλά,
έχει ύψος 3,6 μέτρα και
μήκος 9 μέτρα. Θα περά-
σουν από πολλές ελληνικές
πόλεις ανάμεσά τους η
Λάρισα, η Αιδηψός, η
Αρκίτσα, οι Λιβανάτες, ο
Ορχομενός, η Θήβα, η
Μαγούλα και μέχρι να φτά-
σουν στην Τελετή Έναρξης
της 2023 Ελευσίς θα έχουν
διανύσει πεζή 3.000 χιλιό-
μετρα, σε εννέα μήνες! 

Γίνε κι εσύ μέρος της
ακτιβιστικής ομάδας για
μερικά λεπτά, λίγες ώρες ή
ακόμα και μέρες και
σπρώξε το Landhsip σε μία
δύσκολη ανηφόρα, μάθε
πώς γίνεται η επανάχρηση
υλικών μέσω της
ανακύκλωσης, γνώρισε
ανθρώπους διαφορετικών
πολιτισμών, μα πάνω από
όλα γίνε μέρος ενός κοινού
σκοπού στέλνοντας το μήν-
υμα ότι οι κοινωνικές αλλα-
γές πυροδοτούνται από
ανθρώπους με πάθος και
ισχυρή θέληση!

Στόχος των TimeCircus
με την άφιξή τους στην
Ελευσίνα, είναι να κατασ

κευάσουν, με τη συμμε-
τοχή των κατοίκων, το The
ARK, ένα ενεργό πολιτι-
στικό κέντρο, από ανακ-
υκλώσιμα υλικά, με απώτε-
ρο στόχο την ελεύθερη
διακίνηση ιδεών, την
αλληλεπίδραση με διαφορ-
ετικές κοινωνικές ομάδες,
τον πειραματισμό με νέες
μεθόδους και πρακτικές, τη
γνωριμία με καινοτόμες
προσεγγίσεις και μοντέλα
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στο κέντρο του The Ark
θα δεσπόζει το landship, το
οποίο θα λειτουργεί ως κιν-
ητή ομαδική έκθεση όλων
των υλικών και των ιστορ-
ιών που συνέλεξε η ομάδα
καθ΄όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού της. 

Δείτε εδώ τη διαδρομή
των TimeCircus και συναν-
τήστε τους σε μία από τις
παρακάτω πόλεις!

Κατερίνη
Λεπτοκαρυά
Λάρισα
Βελεστίνο
Αγιόκαμπος
Αρκίτσα
Λιβανάτες
Αταλάντη
Ορχομενός
Αλίαρτος
Θήβα
Μαγούλα

Λίγα λόγια για τους
TimeCircus:

Οι TimeCircus έχουν
κατασκευάσει εγκαταστά-
σεις, καλλιτεχνικά έργα και
χώρους συναντήσεων στον
δημόσιο χώρο, χρησιμο-
ποιώντας πάντα ανακ-
υκλώσιμα υλικά και απο-
καλώντας το στυλ τους
«Αρχαιο-φουτουρ ιστικό».
Ακολουθώντας την ιδεο-
λογία “από τον άνθρωπο
για τον άνθρωπο”, κάθε
έργο τους υπάρχει λόγω
της πραγματικής του χρή-
σης. 

Πιστεύουν ότι κάθε κοι-
νωνική αλλαγή εκπορεύε-
ται μόνο από τις δράσεις
μικρών ομάδων. «Ποτέ μην
αμφιβάλλεις ότι μια μικρή
ομάδα σκεπτόμενων και
αφοσιωμένων πολιτών
μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο..» (Margaret Mead). 

Ο δημιουργικός πυρήνας
της ομάδας αποτελείται
από 15 καλλιτέχνες, χειρο-
τέχνες και δημιουργούς και
μία εναλασσόμενη ομάδα
εθελοντών, ενώ κατά τη
διάρκεια των καλλιτεχνικών
παρεμβάσεων της, η
ομάδα προσεγγίζει και
τυχαίους περαστικούς για
να συνεισφέρουν στα έργα
και τις δράσεις της.

Η μαγεία των Χριστουγέννων στους ΒρεφονηπιακούςΗ μαγεία των Χριστουγέννων στους Βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Δήμου Ελευσίναςσταθμούς του Δήμου Ελευσίνας

Γον είς και παιδιά δημιούργησαν  παρέα γιορτιν ές κατασκευές και χειροτεχν ίες!

Ο
ι βρεφον ηπιακοί σταθμοί του Δήμου
Ελευσίν ας υποδέχ θηκαν  τα Χριστούγεν -
ν α με μία σειρά από γιορτιν ές

εκδηλώσεις! Οι γον είς βρέθηκαν  στους χ ώρο-
υς των  σταθμών  μαζί με τα παιδιά τους και με
την  προτροπή των  παιδαγωγών  δημιούργ-
ησαν  παρέα υπέροχ ες γιορτιν ές κατασκευές
και χ ειροτεχ ν ίες! 
Με αυτόν  τον  τρόπο, προωθήθηκε έν ας

πάγιος στόχ ος του Τμήματος Προσχ ολικής
Αγωγής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευ-
σίν ας, με προϊσταμέν η την  κα. Κατερίν α
Κολιοφότη, που είν αι η καλλιέργεια του ποιοτι-
κού χ ρόν ου και της συν εργασίας μεταξύ
γον έων  και παιδιών . Στις εκδηλώσεις έδωσαν
το παρών  ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Παππάς Λεων ίδας και η Αν τιπρόεδρος Κατε-
ρίν α Κριεκούκη , οι οποίοι ευχ ήθηκαν καλές
γιορτές στους παρευρισκόμεν ους.



Ο
Δήμος Χαϊδαρίου προσκαλεί όλους
τους ενήλικους δημότες να συμμε-
τέχουν στην πρωτότυπη δράση Secret

Santa που διοργανώνουμε για πρώτη φορά στον
δήμο μας.

Τι είναι το Secret Santa; Ένα χριστουγεννιάτι-
κο παιχνίδι τυχαίας ανταλλαγής δώρων ανάμεσα
σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

Κάθε συμμετέχων/-ουσα θα πρέπει να αγορά-
σει ένα συμβολικό δώρο μικρής αξίας (πχ. έως
10 ευρώ) για να το χαρίσει σε έναν άλλον συμμε-
τέχοντα-δημότη κατόπιν κλήρωσης.

Για να πάρετε μέρος, συμπληρώστε τα στοιχεία
σας (ονοματεπώνυμο και email) στη φόρμα που
θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

Εντός των επόμενων ημερών, θα λάβετε στο
email που θα δηλώσετε, ενημέρωση με το
όνομα του δημότη που θα χαρίσετε φέτος τα Χρι-

στούγεννα το δικό σας δώρο, καθώς και επιπ-
λέον πληροφορίες για τη διοργάνωση.

https://form.typeform.com/to/XfHEqPWq...
Σε μία όμορφη γιορτή, στις 29 Δεκεμβρίου, θα

ανταλλάξουμε όλοι  τα δώρα μας, θα γνωριστούμε
και θα απολαύσουμε τη Χριστουγεννιάτικη ατμό-
σφαιρα.Μετά από δύο χρόνια, ας έρθουμε πιο
κοντά και ας γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί.
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Δήμος Ασπροπύργου 

ΣΣττόόχχοοςς  κκααννέένναα  
ππααιιδδίί  ττηηςς  ππόόλληηςς    
μμααςς  νναα  μμηηνν  μμεείίννεειι  
χχωωρρίίςς  δδώώρροο  
ααυυττέέςς  ττιιςς  ΆΆγγιιεεςς  
ΗΗμμέέρρεεςς  

Η
επιτυχ ημέν η δράση του Δήμου Ασπροπύρ-
γου σε συν εργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορ-
ούμε»   για τη συγκέν τρωση παιχ ν ιδιών ,

παιδικών  βιβλίων  και ρούχων , που πραγματοποιήθηκε στην  Πλατεία Δημαρχ είου το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
2022, με κύριο στόχ ο καν έν α παιδί στον  Ασπρόπυργο ν α μην  μείν ει χ ωρίς δώρο αυτές τις Άγιες Ημέρες, ξεπέρ-
ασε κάθε προσδοκία και αυτή τη φορά. 

Η  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας και η Διεύθυν ση Παιδείας σε συν εργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε»,
κατάφεραν  ν α ευαισθητοποιήσουν  όλους τους δημότες, μικρούς και μεγάλους ν α προσφέρουν  στα παιδιά αυτά
που πραγματικά έχ ουν  αν άγκη. Όλα τα δώρα, που συγκεν τρώθηκαν  διαν εμήθηκαν  σε οικογέν ειες της πόλης,
που αν τιμετωπίζουν  δυσκολίες.  

Οι εν έργειες του Δήμου, αν αφορικά με τις οικον ομικά
αδύν αμες οικογέν ειες της πόλης συν εχ ίζον ται με αμείωτο
ρυθμό, μέσω των  Κοιν ων ικών  Υπηρεσιών  του Δήμου. Η
ευημερία των  πολιτών  και κυρίως των  παιδιών  αποτελεί
κύρια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχ ής και ύψιστο
στόχ ο της. Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου μαζί με την  Αν τιδήμαρχ ο Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη ευχ α-
ριστούν  θερμά όλους τους δημότες για τα δώρα, που επέλε-
ξαν  ν α προσφέρουν  για τα παιδιά της πόλης δείχ ν ον τας με
την  πράξη τους την  ευαισθησία τους αλλά και την  αλληλεγ-
γύη τους.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ SECRET SANTA ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!
Φέτος τα Χριστούγεννα ερχόμαστε πιο κοντά, μοιραζόμαστε την αγάπη και...ανταλλάζουμε δώρα
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Κλιματική αλλαγή: Προειδοποιεί ο Κ. Συνολάκης 

«Θα βλέπουμε ακραία φαινόμενα στην Ελλάδα»

Για τις ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες που επικρα-
τούν στην Κεντρική και Βόρεια Αμερική σε αντίθε-
ση και τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που

επικρατούν στην Ευρώπη μίλησε ο διευθυντής του
Κολεγίου Αθηνών, Κώστας Συνολάκης. Την ώρα που η
ανησυχία των ειδικών για τη συχνότητα τέτοιων φαινομέ-
νων εντείνεται, πληθαίνουν οι προειδοποιήσει για νέες
αρνητικές εκπλήξεις που μπορεί να επιφυλάσσει ο καιρ-
ός και η κλιματική κρίση ακόμα και στη χώρα μας

Θα έχουμε πιο συχνά ακραία φαινόμενα

«Θα έχουμε ακραία φαινόμενα, η έντασή τους θα είναι
μεγαλύτερη και η συχνότητά τους θα είναι πιο συχνή»

«Αυτό το οποίο βλέπουμε και θα έχουμε και στην Ελλά-
δα, είναι ότι θα έχουμε ακραίους καύσωνες, θα έχουμε
ακραίες πλημμύρες και η έντασή τους και η συχνότητά
τους θα αυξηθεί. Αυτό το ξέρουμε. Το ζητούμενο είναι
πόσο θα είναι αυτή η ένταση, πόσο θα αυξηθεί. Θα έχο-
υμε μια πολική βόμβα με τον ίδιο τρόπο που είναι στις
Ηνωμένες Πολιτείες; Ίσως όχι, αλλά ότι θα έχουμε ακρ-
αία φαινόμενα και ότι η έντασή τους θα είναι μεγαλύτερη
και η συχνότητά τους θα είναι πιο συχνή, αυτό σίγουρα
θα το έχουμε. Σαν κοινωνία και το κράτος αλλά και εμείς
οι ίδιοι, δηλαδή όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε ότι το

μέλλον θα είναι διαφορετικό. Τα ακραία φαινόμενα είναι
εδώ, θα γίνονται πιο συχνά και θα είναι πιο ακραία» τόνι-
σε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κ. Συνολάκης.

«Όσο έχουμε σχετικά ήπιες μεταβολές χειμώνα-καλο-
καίρι, δεν έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, αυτό είναι
κάτι το οποίο και στα μετεωρολογικά μοντέλα είναι διαχει-
ρίσιμο. Όταν αρχίζουμε και βλέπουμε αυτές τις πολύ
ακραίες αλλαγές, μας βάζει σε σκέψεις ότι αυτό που βλέ-
πουμε είναι αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίμα-
τος. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, τότε θα είναι πάρα
πολύ αργά, δηλαδή αν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε
δεν μας είναι φοβερά δυνατά καμπανάκια για τις αλλαγές
που πρέπει να κάνουμε ώστε να αποφύγουμε τα χειρό-
τερα» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Συνολάκης, αυτά που συμβαίνουν
με τις ακραίες πολικές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ και τις
υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα, είναι συμβατές με τις εκτιμήσεις που είχαν
γίνει για την κλιματική κρίση.

Από το 2040 θα αρχίσει να φαίνονται οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση για την κλιματική
αλλαγή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει τη δεκαετία του ‘90 

ωστόσο, όπως είπε, κανένας δεν περίμενε ότι η ανθρ-
ωπότητα θα εισέπραττε τις επιπτώσεις τόσο γρήγορα.
«Κοιτάζοντας μπροστά για το έτος 2050 για το έτος 2100,
υπάρχουν διάφορα μοντέλα που λένε ότι θα έχουμε πιο
ήπιες συνέπειες, άλλα μοντέλα τα οποία λένε ότι θα έχο-
υμε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Αυτό που εισπράττο-
υμε τώρα είναι συμβατό με τα μοντέλα που δείχνουν ότι
θα έχουμε πιο άσχημες συνέπειες. 

Το κακό είναι ότι ακόμη δεν μπορούμε να είμαστε σίγο-
υροι. Δηλαδή χοντρικά μέχρι το 2040 θα αρχίσει πραγ-
ματικά η διαφοροποίηση. Τότε θα ξέρουμε αν είναι πάρα
πολύ αργά ή αν έχουμε κάποια ελπίδα σαν ανθρωπότ-
ητα» τόνισε.

Κοντά σε συμφωνία για
βελτιώσεις στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό βρίσκονται
οι εταιρείες διαχείρισης και οι
τράπεζες με την Ειδική Γραμ-

ματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
προς όφελος των οφειλετών, στη σημερ-
ινή δύσκολη συγκυρία.

Οι αλλαγές αφορούν την ένταξη των
ενήμερων δανειοληπτών στον μηχανι-
σμό, τη μείωση της διάρκειας των
ρυθμίσεων, την αφαίρεση των ρυθμισμέ-
νων δανείων από την εξωδικαστική ρύθ-
μιση και την οριστική διαγραφή αιτή-
σεων που έχουν βαλτώσει καθώς οι οφει-
λέτες τις έχουν εγκαταλείψει.

Όπως εκτιμάται, εφόσον προχωρή-
σουν αυτές οι παρεμβάσεις θα επι-
ταχυνθεί η διαδικασία για τις μη εξυπηρ-
ετούμενες οφειλές, ενώ τράπεζες και
δημόσιο είναι πιθανό να οδηγηθούν σε
μεγαλύτερα κουρέματα χρέους.

Γιατί το ζητούμενο πέραν της επι-
τάχυνσης στην αξιολόγηση των αιτή-
σεων, είναι να βελτιωθεί και η ποιότητα
των προτάσεων ρύθμισης που
προκύπτουν από την αυτοματοποιημένη
πλατφόρμα, ώστε αφενός να εγκρίνονται
από τους servicers και τις τράπεζες και
αφετέρου να είναι ρεαλιστικές και βιώσι-
μες, ώστε να γίνονται αποδεκτές από
τους οφειλέτες.

Πιέσεις από Σταϊκούρα
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταικούρας έχει ασκήσει έντονη πίεση
στις διοικήσεις των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών κατά τις πρόσφα-
τες συναντήσεις που είχαν να εντατικο-
ποιήσουν τις προσπάθειές τους για
ταχεία υλοποίηση συνολικών ρυθμίσεων
οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού, ώστε να θωρακιστεί επαρκώς το
χρηματοπιστωτικό σύστημα και, συνολι-
κά, η ελληνική οικονομία ενάντια στους
νέους κινδύνους που ελλοχεύουν,
εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων αλλά
και της ακρίβειας.Μέχρι στιγμής, οι επιτ-

υχείς ρυθμίσεις σε οφειλές προς τράπε-
ζες, εταιρείες διαχείρισης και Δημόσιο
ανέρχονται σε 2.367 και είναι συνολικού
ύψους 654 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι
θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ έως τον
Φεβρουάριο 2023.

Οι αιτήσεις δανειοληπτών που αυτοί θα
προωθήσουν προς οριστική υποβολή
αναμένονται σε 33.500 αιτήσεις, με οφει-
λές ύψους 19 δισ. ευρώ.

Οι 4 αλλαγές
Οι τέσσερις αλλαγές αλλαγές που δρο-

μολογούνται και αναμένεται να ισχύσουν
από τις αρχές του 2023 αφορούν:

Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό και διμερείς συμβάσεις
για τους ενήμερους δανειολήπτες που
έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων
τους, καθώς σήμερα κόβονται αυτόματα
από τη ρύθμιση

Την απορριψιμότητα από την πλευρά
των τραπεζών. Εως τώρα οι τράπεζες
προχωρούν σε απόρριψη της ένταξης
ενός ρυθμισμένου δανείου στην ολιστική
ρύθμιση του εξωδικαστικού που μπορεί
να σχετίζεται και με άλλα χρέη (εφορία,
ταμεία). Οι δύο πλευρές (δημόσιο και

τράπεζες) συμφώνησαν να αφαιρεθούν
εντέλει τα ρυθμισμένα δάνεια από την
οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση και να
προχωρά για τα υπόλοιπα χρέη, αφού
όμως συνυπολογιστεί το ποσό που κατα-
βάλλει κάθε μήνα ο δανειολήπτης για την
εξυπηρέτηση του δανείου.

Τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης,
όπως αυτή προκύπτει από το πλαίσιο, με
ανταλλαγή μεγαλύτερο ποσοστό κουρέ-
ματος. Τα ξένα funds, τα οποία έχουν
επενδύσει στη δευτερογενή αγορά μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ζητούν να
αλλάξουν τα χρονικά όρια της ρύθμισης
και δέχονται ως αντάλλαγμα να αυξηθεί
το ποσοστό του κουρέματος. Αίτημα που
γίνεται αποδεκτό από το οικονομικό επι-
τελείο. Σήμερα, ο εξωδικαστικός μηχανι-
σμός δίνει 25ετή ρύθμιση για τα ανεξα-
σφάλιστα δάνεια και 35ετή χρονική διάρ-
κεια ρύθμισης για τα εξασφαλισμένα.

Τη διαγραφή των 35.000 αιτήσεων
που εκκρεμούν, καθώς οι οφειλέτες τις
έχουν εγκαταλείψει σε κάποια από τα
στάδια υποβολής. Υπάρχουν αιτήσεις
που εκκρεμούν σε κάποιο στάδιο από τον
Ιούλιο του 2020. Οι αιτήσεις αυτές θα
ακυρωθούν όλες και οι οφειλέτες μπορ-

ούν να τις υποβάλουν εκ νέου.

Οι στόχοι
Από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους εχουν τεθεί ιδιαίτερα
φιλόδοξοι στόχοι για τους επόμενους
μήνες.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ανα-
μένονται ρυθμίσεις χρεών ύψους 1,7 δισ.
ευρώ, οι οποίες θα προέρχονται από:

€356 εκατ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο
αξιολόγησης.

€956 εκατ. αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγ-
ησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο.

€355 εκατ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο.
►Διαβάστε και:Στεγαστικά δάνεια:

Πώς θα γίνει η επιδότηση της δόσης -
Παραδείγματα

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, οι
ρυθμίσεις μπορεί να φθάσουν στα 2 δισ.
ευρώ και θα προέρχονται από:

€356 εκατ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο
αξιολόγησης.

€1,1 δισ. αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγ-
ησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο.

€532 εκατ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο.
Τα στοιχεία δείχνουν, πάντως, ότι οι

χρηματοδοτικοί φορείς δείχνουν έντονη
απροθυμία να εγκρίνουν ρυθμίσεις, σε
αντίθεση με το Δημόσιο που εγκρίνει
περισσότερες από εννέα στις δέκα αιτή-
σεις.

Από τις αιτήσεις για οφειλές 1,1 δισ.
ευρώ που έχουν αξιολογηθεί από το
Δημόσιο έχει εγκριθεί το 91% (€1,0 δισ).
Όμως, από τα 1,4 δισ. ευρώ χρεών που
έχουν αξιολογηθεί από τους χρηματοδο-
τικούς φορείς έχει εγκριθεί μόνο το 63%
(853 εκατ. ευρώ). Για το 25% των χρεών
για τα οποία έχει ζητηθεί ρύθμιση, οι
τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης
δανείων έχουν απορρίψει αιτήσεις ύψους
600 εκατ. ευρώ, δηλαδή μία στις τέσσε-
ρις αιτήσεις (25%).

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Κλείνει η συμφωνία 
για τέσσερις αλλαγές - Τι θα αφορούν
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Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
ΜΕΤΡΗΣΗ 

Οι φορολογικές
υ π ο χρε ώσ ε ις
των πολιτών
μέχρι το τέλος
του έτους

Μ
ία σειρά από εκκρ-
εμότητες θα πρέπει
ν α κλείσουν  απέ-

ν αν τι στις φορολογικές
αρχ ές από χ ιλιάδες
πολίτες, ώστε ν α μην
βρεθούν  αν τιμέτωποι με
δυσάρεστες συν έπειες,
όπως για παράδειγμα οι
επιπλέον  φόροι, τα πρό-
στιμα, αλλά και η επιστρ-
οφή εν ισχ ύσεων .

Οι φορολογούμεν οι θα
έρθουν  αν τιμέτωποι με
την  πληρωμή του φόρου
εισοδήματος, του
ΕΝΦΙΑ, των  δόσεων
στις ρυθμίσεις που
έχ ουν  γίν ει, των  δόσεων
της επιστρεπτέας καθώς
και των  δικαιολογητικών
προκειμέν ου ν α μην
αν αγκαστούν  ν α επι-
στρέψουν  τα χ ρήματα
που έλαβαν  και μάλιστα
εν τόκως.
Αν αλυτικά η λίστα με τις

υποχ ρεώσεις των  φορο-
λογούμεν ων  μέχ ρι το
τέλος του 2022.

-Καταβολή της 8ης δόσης
ΕΝΦΙΑ.

-Πληρωμή 6ης δόσης του
φόρου εισοδήματος.

-Πληρωμή για την  6η
δόση της επιστρεπτέας
προκαταβολής.

-Καταβολές δόσεων  για
ρυθμισμέν ες οφειλές.

-Δηλώσεις από κληρον ό-
μους

- Αν είσπρακτα εν οίκια

-Φορολογικές διαφορές

-Τυχ ερά παίγν ια: Υπο-
βολή δήλωσης και από-
δοση ετήσιου τέλους διε-
ν έργειας ψυχ αγωγικών
τεχ ν ικών  παιγν ίων  με
παιγν ιόχ αρτα για το επό-
μεν ο έτος.
-Νομικά πόσωπα: Υπο-
βολή δηλώσεων  φορο-
λογίας εισοδήματος
ν ομικών  προσώπων  και
ν ομικών  ον τοτήτων  με
φορολογικό έτος που
λήγει στις 30 Ιουν ίου.

-ΕΝΦΙΑ: Υποβολή
αίτησης χ ορήγησης αν α-
στολής πληρωμής του
ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέ-
σεις, σε νομικά πρόσωπα.
-Εν δοομιλικές συν αλλα-
γές: Κατάρτιση φακέλου
τεκμηριώσεως τιμών
εν δοομιλικών  συν αλ-
λαγών  και η υποβολή του
συν οπτικού πίν ακα
πληροφοριών , ν ομικών
προσώπων  και ν ομικών
ον τοτήτων  με φορολο-
γικό έτος που λήγει στις
30 Ιουν ίου.
-My DATA: Διαβίβαση
δεδομέν ων  στην  ψηφια-
κή πλατφόρμα my Data, 
από τους λήπτες αν τικρ-
ιζόμεν ων  παραστατικών  

ημεδαπής, σε περι-
πτώσεις είτε μη τηρή-
σεως της υποχ ρεώσεως
διαβιβάσεως των  οριζόμε-
ν ων  δεδομέν ων  από
τους εκδότες, ή διαβιβά-
σεως αυτών  με απόκλι-
ση, δεδομέν ων  εξόδων
τιμολογήσεως και εσόδων
αυτοτιμολογήσης από
τους εκδότες λόγω παρα-
λείψεως διαβιβάσεως από
μέρους τους, κ.λπ., για
το φορολογικό έτος 2021.

-Έσοδα - έξοδα: Διαβίβα-
ση δεδομέν ων  στην
ψηφιακή πλατφόρμα
my Data, εγγραφών  τακ-
τοποιήσεως εσόδων  και
εξόδων , για το φορολο-
γικό έτος 2021.

-Αποδείξεις: Υποβολή
αποδείξεων  λιαν ικής
πώλησης στην  ψηφιακή
πλατφόρμα my Data της
Α.Α.Δ.Ε., από τους πωλ-
ητές αγαθών  προς μη
εγκατεστημέν ους στο
εσωτερικό της χ ώρας ή
στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ
της Κοιν ότητος ταξι-
διώτες που αν αχ ωρούν
για χ ώρα εκτός Κοιν ότ-
ητος, από την  Ελλάδα ή
μέσω άλλου Κ-Μ, για τα
αγαθά που παραδίδον ται
και μεταφέρον ται στις
προσωπικές τους αποσ-
κευές και απαλλάσσον ται
από τον  Φ.Π.Α.
(taxf ree)

Ε
π ί δ ε ι ξ η …
όπλων και ναρ-
κ ω τ ι κ ώ ν

ουσιών, έκαναν στα
social  media, οι
15χρονοι  κατηγορ-
ούμενοι για τον βια-
σμό του ανήλικου αγο-
ριού στο Ίλιον. Φωτο-
γραφίες από αναρτή-
σεις τους σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης
αποτυπώνουν τον
έναν 15χρονο να κρα-
τάει  στο χέρι  του
πιστόλι, ενώ σε ένα
άλλο στιγμιότυπο επι-
δεικνύει χασίς.

Υπενθυμίζεται ότι σε
βάρος των μαθητών,
εκτός από τις κατηγο-
ρίες για βιασμό και
π ο ρ ν ο γ ρ α φ ί α
ανηλίκων που αφορ-
ούσαν τις φρικιαστικές
τους πράξεις σε βάρος
του 15χρονου, είχε
σχηματιστεί δικογραφία και για παρα-
βάσεις των νόμων περί όπλων και
περί  ναρκωτικών. Μάλιστα οι
αστυνομικοί  της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών, είχαν εντοπίσει
στην κατοχή των κατηγορούμενων,
νάιλον συσκευασία με 5,12 γραμ-

μάρια κάνναβη, μεταλλικός τρίφτης
με υπολείμματα κάνναβης και μια
ζυγαριά ακριβείας.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν
έναν ακόμα 15χρονο που κατηγορ-
είται για τη σοκαριστική υπόθεση, ο
οποίος δεν αποκλείεται να έχει βρει
καταφύγιο εκτός Ελλάδας. Πέντε από
τους συλληφθέντες έχουν προφυλα-
κιστεί, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος
με περιοριστικούς όρους, καθώς
για λίγες ημέρες δεν είχε κλείσει τα
15 έτη. Την ίδια ώρα, στο κάδρο των
ερευνών, βρίσκονται και τέσσερις
μαθήτριες, τα ονόματα των οποίων
περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Και από κοντά και στα βίντεο»

(είχαν δει τι συμβαίνει), ανέφερε
στους παιδοψυχολόγους ο 15χρο-
νος, όταν ερωτήθηκε για τα 4 ανήλι-
κα κορίτσια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις
μαθήτριες, όμως οι  αρχές
συνεχίζουν να εξετάζουν το επίπεδο
της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
Οι τρείς 15χρονες έχουν ταυτοποι-
ηθεί από την Αστυνομία, ενώ για το
τέταρτο κορίτσι, ηλικίας 14 ετών, δεν
έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία ταυ-
τότητας, καθώς ο 15χρονος γνώριζε
μόνο το μικρό της όνομα. Σύμφωνα
με τις περιγραφές του αγοριού, οι
μαθήτριες ήταν μπροστά σε έναν
από τους βιασμούς που έλαβαν
χώρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι,
ενώ φέρεται να είναι και ανάμεσα στα
πρόσωπα που διακινούσαν τα
βίντεο με τις φρικιαστικές πράξεις.

Προφυλακιστέοι πέν τε αν ήλικοι
κατηγορούμεν οι

Υπενθυμίζεται  πως χθες Τρίτη
κρίθηκαν προφυλακιστέοι  και  οι
άλλοι δύο ανήλικοι για τον ομαδικό
βιασμό, μετά την απολογία τους στον
ανακριτή.

Ήδη βρίσκονται στη φυλακή και
άλλοι τρεις από τους έξι συλληφθέν-
τες. Ο έκτος, που είναι κάτω των 15
ετών, αφέθηκε ελεύθερος με περιο-
ριστικούς όρους.

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: 
Όπλα και ναρκωτικά στα social media των 
ανήλικων δραστών
Νέα ντοκουμέντα για τους ανήλικους δράστες της φρικιαστικής υπόθεσης 

Ομαδικός βιασμός
15χρονου: Οι ανήλικοι
«έχτιζαν» το προφίλ των
σκληρών στα social
media με όπλα και 
ναρκωτικά

Δήμοι: Μέχρι τις 20
Ιανουαρίου οι 
ενστάσεις για τις 
αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων
Χρονικό περιθώριο έως τις 20 Ιανουαρίου 2023
έχουν οι Δήμοι όλης της χώρας προκειμένου να
υποβάλλουν τις ενστάσεις για υπερβολικές
αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινή-
των. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέ-
πει να υποβάλουν αιτιολογημένη γνώμη για τις
τιμές ζώνης της περιοχής τους και οι οποίες
πρέπει να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα του υπουργείου οικονομικών.
Πρώτος στο "χορό" των ενστάσεων εισήλθε ο

Δήμος Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά να
επανακαθοριστούν οι αντικειμενικές αξίες στο
σύνολο των διαμερισμάτων της Αθήνας, καθώς
έχουν διαπιστωθεί αδικίες και μεγάλες στρεβ-
λώσεις. 
Το προσεχές διάστημα αναμένεται δεκάδες

δήμοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του
μεγαλύτερου Δήμου της χώρας υποβάλλοντας
ενστάσεις. 

Ενστάσεις αναμένεται να κατατεθούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείο Οικονο-
μικών από νησιωτικές περιοχές όπως για
παράδειγμα η Αστυπάλαια, η Κως και η Κεφαλ-
λονιά όπου οι τιμές ζώνης σχεδόν διπλασιά-
στηκαν αλλά και από Δήμους όπως η Κασσάν-
δρα Χαλκιδικής, η Χερσόνησος στο Ηράκλειο
Κρήτης, αλλά και του Ναυπλίου.

Εξαιρετικά πιθανό είναι να ζητηθούν διορ-
θώσεις και από Δήμους της Αττικής (πλην του
Δήμου της Αθήνας) όπου οι τιμές ζώνης ναι μεν
αυξήθηκαν σημαντικά ωστόσο, η αναπροσαρ-
μογή δεν οδήγησε στην αύξηση του ΕΝΦΙΑ.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη
Δάφνη, το Καματερό, το Μοσχάτο και τη Νέα
Πέραμο. Βέβαια, στις περιοχές αυτές οι τιμές
ζώνης είχαν ήταν πολύ χαμηλές και είναι
δύσκολο να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις από την
επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών

Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη
βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και
θα πρέπει να συνοδεύονται από κάθε πραγμα-
τικό αποδεικτικό στοιχείο.  Η Επιτροπή, μετά την
εξέταση των ενστάσεων θα εισηγηθεί στον Υπ.
Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των
τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται
ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας.
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ΜΠΑΣΚΕΤ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ: Επιασε
κορυφή η ακαδημία Ελευσίνας

Για την  11η αγων ιστική η Ακαδημία Ελευσίν ας
επικράτησε εκτός έδρας της Ηλεκτρούπολης-
Ελλην ικού 75-81 και έπιασε κορυφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΣ 75-81

Διαιτητές : Κον ταράτος, Γαρίν η, Αλιμπέρτης
Δεκάλεπτα : 21-23, 35-42, 56-58, 75-81
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ(Παπαδημητρίου) :

Πηλιούν ης 23(1) , Χιωτάκης 7 , Σκαϊμουτς 6 ,
Ψάλτου 6(1) ,  Καράλης 9(1) , Γρηγόρας , Μπούτος
22(3)  , Λυράς 2

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης, Τριαν τα-
φύλλης):  Ηλιάδης 13(4)  , Γκουαλτιέρι 5(1) , Παπαδ-
ημητρίου  2, Κον τούλης 4 , Πολιτόπουλος 11(1) ,
Καπών ης 6 , Χαρούν ι 24 , Δούκας 10 , Αχ είμαστος
6 ,Βαμβακίδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22
2 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ      22
3 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ           22
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    20
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            19
6 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   19
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               19
8 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ         18
9 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ        17
10 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                15  
11 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    15
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ     14
13 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ    14
14 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   13

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

09/01/2023 20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ 12Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Ηττα της Ενωσης
Ν.Περάμου-
Μεγάρων

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 72 74
Διαιτητές : Ιωάν ν ου , Πέππας Δ.
Δεκάλεπτα : 18-24, 34-38, 46-
57,72-74

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-
ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπης, Μπόρας):
Κον τόπουλος 31(4), Καραϊσκος
7(1), Παπαδόπουλος, Αν τιπάτης
13(2),  Στεφάν ου 6, Σταυράκης 1 ,
Μπούρας 8 , Γαβαλάς 4 , Σάμπλης
, Καπέτσης 2, Σάλτας

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κολοτούρος,
Σπυριδάκης ): Λειβαδάς Γ. 6,
Πεπον ής, Παπαδάτος 13(3),
Παπαμιχ αήλ 19, Γκιοβάσο 7(2),
Καλούδης, Λειβαδάς Α., Σπαν άκης

2, Παπαδόπουλος 18 (3), Μπέλσης
3, Σουργιάς 6(2), Αν δρούτσης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ        23
2 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
22  
3 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ           20
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ    20
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ     20
6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
20  
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
18  
8 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ      18
9 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ              17
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ           17
11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ         17

12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧ 14
13 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚ  13
14 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ 05/01/2023

21.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΕΝΩΣΗ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
21.30 ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΝΟΤΙΟΙ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20.00 ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
21.45 2ο ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ
22.00 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ
ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
22.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ ΑΙΞΩΝΗ
ΑΕΓ

AN.TΣ.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23)
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 63-76

Διαιτητές : Πέππας Α., Μπέης

Δεκάλεπτα : 14-21,32-40,47-62,63-76

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Υφαντής ):Λεβέντης ,
Παπαδόπουλος ,Κώνστας 5, Παπα-
γιάννης 9(1), Ζαρκαδούλας 28(3),
Καλέργης , Μπεθάνης , Βαζούκης 4,
Ευσταθίου 1, Σταμέλος , Μουρτζούκος
16(3)

ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ(Κανδύλης - Τιτάκ-
ης ) : Τσεμπελής 3(1), Τσιάγκος ,Ρου-
σόπουλος , Καρελάς 10(1), Κλαδάκης ,
Παγίδας 11, Νέζης 25(2),Χαμοσφ-
ακίδης ,Μπούκουρας, Θεοδοσάκης 7(1),
Χεργκελετζής 10, Στεφανής 10

...ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ - ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 67 75

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23)
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 94 71

Διαιτητές : Πέππας Δ., Καραπάνος

Δεκάλεπτα : 22-20, 45-34, 70-40, 94-71

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης):
Πούρης 19(3), Μπουρίτης 10(1),
Πατρίκης 7, Κιάνζεβ 2 , Μανωλάτος
23(3), Λομταντζίτζε , Μυρίδης 5(1) ,
Μπουρντένης 17(1) , Κατσανεβάκης 4,
Ρόκας 5(1) , Κωνσταντόπουλος , Παπα-
ϊωάννου 2

ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ (Πούτος): Καρασούλας
17(1), Κούμενος 29(4), Παλτάογλου 5(1)
, Τζορτζοριάν 2, Λεμπέσης 4, Αναγνω-
στόπουλος 2, Κανάκης 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 19
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ         19  
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.(U23)      18
4 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             17
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO         17
6 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     16
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ        16
8 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ          16
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ       13
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ 12  
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ          11 9
12 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ  11
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ           10

Γ΄ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟ
2022 ΜΕ ΝΙΚΗ

Με νίκη αποχαιρετά το 2022 η ανδρι-
κή ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου
Μεγάρων,  εκτός έδρας τον ΓΑΟΠ με
σκορ 45-98.
Η ομάδα του ΓΣΜ δεν αντιμετώπισε
καμία δυσκολία σε άμυνα και επίθε-
ση, χτίζοντας από νωρίς μεγάλη δια-
φορά στο σκορ και «καθαρίζοντας»
εύκολα το ματς.
Ο αρχηγός Λυτόπουλος σημείωσε 33
πόντους και ακολούθησαν ο Καραβα-
νάς με 24, ο Τάσος Κόμπουλης με 17
και ο Δέδες με 16 πόντους.

...ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 71 56

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)   17
2 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ    16
3 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ           16
4 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ     16
5 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ15
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ  14  
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   14
8 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ       14  
9 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        12
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ        11
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ11
12 ΓΑΟΠ                9

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ(1ος-2ος όμιλος) 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκες για Πανελευσινιακό U23 και Γ.Σ Μεγάρων

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  υπο-
λογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε
αντίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο
e-mail grosyn@outlook.com
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Γιάννης Κενδριστάκης:
Ευχαριστώ για την 

συνεργασία μου με την
ιστορική ομάδα του Βύζαντα

Ο δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής επιθετικός του
Βύζαν τα Μεγάρων  και από τους γκολτζήδες και
αν όδου της ομάδας Γιάν ν ης Κεν δριστάκης πήρε
την  απόφαση ν α αποχωρήσει από τον  σύλλογο
της Δυτικής Αττικής. Ο ίδιος τόν ισε:

<<Μέσα σε όλες τις χαρές μας πάν τα υπάρχουν
και οι λύπες…Μετά απο διαρκείς σκέψεις πήρα
την  δύσκολη απόφαση ν α αποχωρήσω απο την
ομάδα του Βυζαν τα.

Μια ομάδα που προσπάθησα ν α δώσω τα
πάν τα…Με στεν οχωρεί πολύ αυτό το γεγον ός
αλλά πιστεύω ότι είν αι το σωστό…

Με έν α πρωτάθλημα και μια ΜΑΓΚΙΚΗ άν οδο
που δε θα ξεχάσω ποτέ…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

<<Ευχαριστω θερμά τους συμπαίκτες μου όλο
αυτόν  τον  καιρό και ν α ξέρετε ότι σας αγαπώ
πολύ όλους…Ευχαριστώ πολύ επίσης το προ-
πον ητικό τιμ κ.κ  Δημήτρη Καλύκα,Παν αγιώτη
Κοζακόπουλο,Τάσο Αν δρέου και Πάικο Λεβεν -
τούρη για την  άψογη συν εργασία μας και ν α 

ευχηθώ σε όλους σας καλή συν έχεια με υγεία και
επιτυχ ίες…

Επίσης ν α ευχαριστήσω και το Δ.Σ του Βύζα
κ.κ  Ιερόθεο Μπότιζα,Δημήτρη Κόκκαλη,Τάσο
Σάλτα,Θωμά Βαλτά κ.α…

Ακόμα τον  κ. Κων σταν τίν ο Γιαν ν ακάρη που
ήταν  σε όλα δίπλα μου σαν  πατέρας…Ακόμη ν α
ευχ αριστήσω τον  φυσικοθεραπευτή-μασέρ
Δημήτρη Αν αστασίου για τις υποχρεωτικές και
σημαν τικές υπηρεσίες του…

Τέλος ευχαριστώ πολύ ολο αυτόν  τον  υπέροχο
κόσμο που με αγάπησε όπως τον  αγάπησα και
γω…Με δάκρυα στα μάτια σας ευχαριστώ πολύ
όλους και εύχομαι οι δρόμοι μας ν α ξαν ασυν αν -
τηθούν >>.

Ρεπορτάζ-Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος: Εορταστικό 
ποδοσφαιρικό τουρνουά σήμερα στην Κερατέα

Μιχάλης Βλάχος και Ανδρέας Λαγωνικάκης.
Ακολουθώντας τα βήματα μεγάλων παικτών του παρελθόντος που σήμερα
κοσμούν το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, όλα τα τμήματα της ακαδημίας του

Μανδραϊκού  με τον τεχνικό διευθυντή κ. Μιχάλη_Βλάχο 
θα μεταβούν στην Κερατέα για να συμμετάσχουν σε ένα εορταστικό 

ποδοσφαιρικό τουρνουά.
Ευχαριστούμε τον κ. Ανδρέα_Λαγωνικάκη και τον Κεραυνό_Κερατέας

για την φιλοξενία.
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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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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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
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ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠοοννττίίωωνν  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ""ΠΠοοννττιιαακκήή  ΛΛύύρραα""  
ΠΠοοννττιιαακκόό  ΔΔρρώώμμεεννοο  ττωωνν  ΜΜωωμμόόγγεερρωωνν
ΈΈννααρρξξηη::  ΠΠλλααττεείίαα  ΗΗρρώώωωνν  1188::3300..  ΔΔιιααδδρροομμήή::  

ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη,,  ΑΑγγωωννιισσττώώνν  ΣΣττρρααττοοππέέδδοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  
ΚΚααττάάλληηξξηη::  ΠΠλλααττεείίαα  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  σσττιιςς  1199::3300..

Το Παραμυθοχωριό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης   
ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2023 


