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ΔΗΜ ΟΥ Μ ΕΓΑΡΕΩΝΔΗΜ ΟΥ Μ ΕΓΑΡΕΩΝ

Εξαρθρώθηκε σπείρα
που διέπραττε απάτες

σε ιδιοκτήτες και
υποψήφιους

αγοραστές ακινήτων

Σύλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου

ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

«Αλμυρό»
το πρωτοχρονιάτικο

τραπέζι
Έρευνα του ΙΝΚΑ - Έως και 300 ευρώ

για μια οικογένεια

ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Πάνω από 6 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
Αττικής σε σχολεία των Δήμων Φυλής,

Αγ. Βαρβάρας και Καισαριανής

ΚΚΚΚααααλλλλάάάάθθθθιιιι    ττττοοοουυυυ    ννννοοοοιιιικκκκοοοοκκκκυυυυρρρριιιιοοοούύύύ::::
Αναρτήθηκαν στο e-katanalotis

οι νέες λίστες
Το νέο καλάθι θα έχει ισχύ έως τις 3 Ιανουαρίου
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Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες σε 
ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων

Σπείρα, που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος ιδιοκτητών και υποψήφιων αγοραστών ακινήτων,
εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες, Τρίτη 27 Δεκεμ-

βρίου, στην Αθήνα, 56χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο
άνδρες και μια γυναίκα.

Η 56χρονη συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, χρηματικού ποσού που κατέ-
βαλε υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, στον
οποίο είχε παρουσιαστεί, με πλαστά έγγρα-
φα, ως πληρεξούσια του ιδιοκτήτη και πωλ-
ητή.

Σε βάρος της συλληφθείσας και των συνε-
ργών της σχηματίστηκε δικογραφία για
απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως και υφα-
ρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτο-
υργία, τελεσμένη και σε απόπειρα, με το επι-
διωκόμενο περιουσιακό όφελος να υπερ-
βαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατ’ εξα-
κολούθηση, καθώς και για παράβαση της
νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και περί παρά-
νομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευ-
να, τα μέλη της σπείρας, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2021, πλησίαζαν υποψήφιους αγοραστές ακινήτων και
τους συστήνονταν ως ιδιοκτήτες, πληρεξούσιοι ή μεσολαβητές των ιδιοκτητών οικοπέδων – ακινήτων, επιδεικνύοντας
πλαστά δελτία ταυτότητας, εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών.

Μ
πορεί τα ν οικοκυριά ν α βρίσκον ται
αν τιμέτωπα με την  ακρίβεια εξαιτίας
των  αλλεπάλληλων  αν ατιμήσεων  σε

είδη ευρείας καταν άλωσης στην  αγορά, το
αυξημέν ο εν εργειακό κόστος και φορολογικές
υποχ ρεώσεις στις οποίες πρέπει ν α αν ταποκρ-
ιθούν  αυτές τις μέρες, ωστόσο το στρώσιμο του
πρωτοχ ρον ιάτικου τραπεζιού είν αι αδιαπραγμά-
τευτη παράδοση για τους περισσότερους.

Το ΙΝΚΑ «έστρωσε» το τραπέζι για τέσσερα
άτομα, κάν ον τας έρευν α τιμών  στην  αγορά και
με βάση συγκεκριμέν α είδη συμπεραίν ει ότι
φέτος θα κοστίσει 120 ευρώ μόν ο για το
μεσημέρι της πρωτοχ ρον ιάς. Το κόστος αν ε-
βαίν ει στα 300 ευρώ εάν  συν υπολογιστεί και το
τραπέζι της παραμον ής.

Έρχονται ανατιμήσεις
Από κον τά σε όλα αυτά, η αγορά αν αμέν ει ν έες αν α-

τιμήσεις σε βασικά προϊόν τα από τις αρχ ές του 2023
κάτι το οποίο προκαλεί έν τον η αν ησυχ ία στους κατα-
ν αλωτές.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού στο 8,5% τον
Νοέμβριο από 9,1% τον  Οκτώβριο και 12,1% τον
Ιούν ιο, η ακρίβεια καλπάζει καθώς το πρόβλημα
διαχ έεται με ολοέν α και μεγαλύτερη έν ταση σε όλη την
οικον ομία με τις τιμές βασικών  τροφίμων  ν α καταγρά-
φουν  ετήσια αύξηση από 11,3% έως και 25,3% ( ψωμί,
δημητριακά, κρέατα, γαλακτοκομικά , έλαια, καφές).

Η ακρίβεια στο ράφι των  σούπερ μάρκετ όχ ι μόν ο
δεν  μετριάζεται, αλλά, με βάση τα αυξημέν α τιμολόγια
χ ον δρικής που έχ ουν  φθάσει στα λογιστήρια των
αλυσίδων  από τους προμηθευτές, οι όποιες αποπληθ-
ωριστικές τάσεις θα καθυστερήσουν  αρκετά ν α
φαν ούν  στις τσέπες των  καταν αλωτών .

Και ο λόγος είν αι τα αποθέματα των  προϊόν των  που
παρήχ θησαν  με σημαν τικά υψηλότερο κόστος.  

Έτσι, ακόμη και στην  περίπτωση που η αποκλιμά-
κωση στον  πληθωρισμό της εν έργειας συν εχ ιστεί (σε
«τεχ ν ικό», ή μη, επίπεδο),  το στοκ των  ακριβότερων
καταν αλωτικών  προϊόν των  δεν  αφήν ει περιθώρια
μειώσεων  στις τιμές για αρκετό διάστημα.

Δεν τα φέρνουν βόλτα
Αποκαλυπτική είν αι η παν ελλαδική έρευν α της Κεν -

τρικής Έν ωσης Επιμελητηρίων  Ελλάδας, σύμφων α με
την  οποία περίπου 1 στους 5 καταν αλωτές (22%) η  -
λεκτρικού ρεύματος και 1 στους 4 καταν α λω  τές (25%)
θέρμαν σης δηλών ουν  ότι δεν  είν αι σε θέ   ση ν α αποπ-
ληρώσουν  τους αν τίστοιχ ους λο γα ριασμούς.

Την  ίδια στιγμή, έρευν α του ΙΕΛΚΑ που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου, δείχ ν ει ότι
το 20% έχ ει αν αβάλει την  πληρωμή λογαριασμών  ή
έχ ει προχ ωρήσει σε στάση πληρωμής των  υποχ ρ-
εώσεών  του, εν ώ η ακρίβεια, η οικον ομική κατάσταση
και η εν εργειακή κρίση αποτελούν  το «top 4» των
αν ησυχ ιών  των  Ελλήν ων  σήμερα, σύμφων α με πρό-
σφατη έρευν α της Focus Bari.

2-θριάσιο Πέμπτη 29 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: Συννεφιά   

Θερμοκρασία: Από 11  έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανύσιος, Ανυσία, Γεδεών

Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη,
Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 
2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

2105549968

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -
Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Αγίας Τριάδος 75, 2102442655

««ΑΑλλμμυυρρόό»»  ττοο  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκοο
ττρρααππέέζζιι

Έρευνα του ΙΝΚΑ - Έως και 300 ευρώ για μια οικογένεια 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Το «πράσινο φως» για την ένα-
ρξη έργων ενεργειακής αναβάθ-
μισης σε σχολεία των Δήμων
Φυλής, Αγ. Βαρβάρας και Καισα-
ριανής, αρμοδιότητας της ΚΤΥΠ
ΑΕ, με χρηματοδότηση της Περ-
ιφέρειας Αττικής μέσω του ΠΕΠ
Αττική «2014-2020», που ξεπε-
ρνά τα 6 εκ. ευρώ, δόθηκε μετά
τη σημερινή υπογραφή των σχε-
τικών πράξεων ένταξης από τον
Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη. 

Παρόντες στην τελετή υπογρα-
φών η οποία πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Περιφέρειας
ήταν ο Πρόεδρος της ΚτΥπ Α.Ε
Τ. Κατσίπος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ Θ.
Γιάνναρης, οι Δήμαρχοι Αγ.
Βαρβάρας Λ. Μίχος, Φυλής Χ. Παππούς και Καισαρ-
ιανής Χ. Βοσκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρ-
ικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος. Επίσης ο
Γενικός διευθυντής της ΚΤΥΠ ΑΕ  Θ. Κυριαζόπουλος,
καθώς, επίσης και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης. 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν έργα ενεργειακής
αναβάθμισης:

Στο 1ο Δ.Σ και 1ο ΝΓ Ζεφυρίου, στο 1ο Γυμνά-
σιο και 1ο Λύκειο Ζεφυρίου, στο 4ο ΔΣ, το 1ο
Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, στο ΔΣ
Φυλής και στο Γυμνάσιο Φυλής 

Στο 1ο Λύκειο, στο 2ο και στο 3ο Γυμνάσιο,
καθώς και στο 8ο Δημοτικό Αγ. Βαρβάρας 

Στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αφού υπο-
γράμμισε πως αυτά τα σημαντικά έργα για τους μαθη-
τές της Αττικής είναι αποτέλεσμα της πολύ εποικοδομ-
ητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτο-
διοίκησης με την ΚΤΥΠ ΑΕ, τόνισε πως για πρώτη
φορά γίνονται τόσα πολλά έργα κατασκευής αλλά και
αναβάθμισης σχολικών υποδομών στην Αττική, τα
οποία, όπως ανέφερε είναι καρπός της μεθοδικής και
συστηματικής δουλειάς των στελεχών της Διαχειριστι-
κής Αρχής της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα στε-
λέχη των ΚΤΥΠ αλλά και η ενσάρκωση του οράματος
της διοίκησης να αναβαθμίσει το επίπεδο των σχο-
λείων στην Αττική. 

«Για εμάς η περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων
υποδομών και η δημιουργία νέων σχολικών υπο-
δομών αποτελεί βασική προτεραιότητα», τόνισε και
πρόσθεσε:«Αξιοποιούμε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία και σε συνεργασία με Δημάρχους, ιδιαίτερα

ευαίσθητους σε περιβαλλοντικά ζητή-
ματα όπως οι παριστάμενοι σήμερα,
τους οποίους και θέλω να συγχαρώ
θερμά, υλοποιούμε παρεμβάσεις ενε-
ργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια
κτίρια, με σημαντική ωφέλεια τόσο
στην οικονομία, όσο και στο περι-
βάλλον. Μας ενδιαφέρει να υλοποι-
ούμε έργα με ισχυρό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και παράλληλα να προ-
σφέρουμε στα παιδιά της Αττικής
καλύτερα και ασφαλέστερα σχολεία.
Σε αυτή μας την προσπάθεια το ΠΕΠ
Αττικής έχει συνεισφέρει σημαντικά
στην ανακαίνιση, επέκταση και
εκσυγχρονισμό των κτιριακών σχο-
λικών υποδομών της Αττικής. Και
αυτό αποδεικνύεται στην πράξη από
τις 45 ενταγμένες δράσεις σχολικών
έργων και μελετών που χρηματοδο-

τούνται με περισσότερα από 77 εκ. € από το ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020 και δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδο-
μές ΑΕ, καθώς επίσης και από τα 15 εκ. € που έχουν
δοθεί για τον εξοπλισμό προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος Κτιριακών
Υποδομών Α.Ε. Θ. Γιάνναρης επισήμανε τα εξής:

«Εκτός από το μεγαλόπνοο πρόγραμμα που υλο-
ποιούμε, που περιλαμβάνει την κατασκευή δεκάδων
νέων, σύγχρονων σχολικών μονάδων σε όλη την
Αττική, με την άριστη συνεργασία που έχουμε με την
Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά με τον Περιφερει-
άρχη Γ. Πατούλη και τη συνεχή στήριξη του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαν-
λή, αναβαθμίζουμε ενεργειακά τις υφιστάμενες σχολι-
κές μονάδες σε πολλούς δήμους της Περιφέρειάς σας,
με ένταξη για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική 2014-2020». 

Χειροπέδες σε
63χρονο για χιλιάδες 

λαθραία πακέτα 
τσιγάρα

Ο 63χρονος κατελήφθη να μεταφέρει
από αποθήκη σε έτερη αποθήκη στην περ-
ιοχή της Νίκαιας 2.000 πακέτα τσιγάρων
και 100 συσκευασίες καπνού που δεν έφε-
ραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλω-
σης

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, πρωινές ώρες του Σαββάτου
(24/12) στη Νίκαια, από αστυνομικούς της
Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπο-
λιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 63χρονος
για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικά.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά
με άτομο που εμπορευόταν λαθραία καπνικά προϊόν-
τα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκε ο
63χρονος και πιστοποιήθηκε η δράση του.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατηγορούμενος κατελήφθη
να μεταφέρει από αποθήκη σε έτερη αποθήκη στην
περιοχή της Νίκαιας με αυτοκίνητο 2.000 πακέτα τσι-
γάρων και 100 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν

την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 
κατηγορούμενου και στις αποθήκες, βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν 8.930 πακέτα τσιγάρων και 609 συσκε-
υασίες καπνού. Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα που
χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά των καπνικών
προϊόντων.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του
δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας,
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειρ-
αιά.

Συνεχίζεται στη σελ. 6

Συνεχίζεται στη σελ. 14

ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Πάνω από 6 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής σε σχολεία
των Δήμων Φυλής, Αγ. Βαρβάρας και Καισαριανής

Στην 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

το βραβείο«Μελίνα Μερκούρη» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τ
ο βραβείο «Μελίν α Μερκούρη» θα απον είμει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στην  2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης μετά την  θετική αξιολόγηση της

έκθεσης προόδου, όπως αν αφέρει σε σχ ετική αν ακοίν ω-
ση.

Το βραβείο, ύψους 1.5 εκ. ευρώ, έρχ εται ως επιστέγασμα
«της τεράστιας προόδου που έχ ει συν τελεστεί τους τελευ-
ταίους μήν ες σε όλους τους τομείς διοίκησης του θεσμού,
προκειμέν ου ν α διασφαλιστεί η επιτυχ ημέν η υλοποίησή
του», αν αφέρει χ αρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε αν ακοίν ωσή της. Για ν α προσθέσει ότι «ο μετασχ ημα-
τισμός που κατάφερε η ομάδα της 2023 Ελευσίς αποτελεί
μια πραγματική εν σωμάτωση των  “Μυστηρίων  Μετάβα-
σης”.»
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Αφού συμφωνούσαν στην αγοραπωλησία με τους αγοραστές, τους προέτρ-
επαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξη συμβο-
λαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου, ακολουθώντας τα πραγ-
ματικά στάδια μιας μεταβίβασης.

Στη συνέχεια, αφού έπειθαν τους αγοραστές ότι όλα είναι νόμιμα, τους
ζητούσαν προκαταβολή συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβόλαιο,
εισπράττοντας από αυτούς τα αντίστοιχα ποσά είτε σε μετρητά, είτε με μεταφ-
ορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση, με τον ίδιο τρόπο δράσης,
ενώ η συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

Η 56χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΕΕγγκκύύκκλλιιοοςς  γγιιαα  ττιιςς  ννέέεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί  
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  ππεερριιοουυσσίίααςς  ΟΟΤΤΑΑ

Μ
ε εγκύκλιο που απέστειλε το υπο-
υργείο Εσωτερικών ενημερώνει
τους ΟΤΑ ότι με τις διατάξεις του ν.

5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊ-
κών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών
μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής
διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές
ρυθμίσεις», ρυθμίζεται , μεταξύ άλλων,
σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομι-
κή διοίκηση και τους προϋπολογισμούς των
Ο.Τ.Α., τα έσοδα και την περιουσία τους.

Ειδικότερα, οι διατάξεις κατηγοριοποιημέ-
νες ανά ειδικότερο θέμα, είναι οι εξής:

Α. Επί ζητημάτων που αφορούν την οικο-
νομική διοίκηση και τους προϋπολογισμούς
των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 56 υπό τον «Έγκριση προ-
γράμματος δράσης για την επιχορήγηση
συλλόγων με πανελλήνια δράση – Τροπο-
ποίηση περ. iii παρ. 1Α άρθρου 202
ν.3463/2006», προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα
κατάρτισης και έγκρισης του σχετικού προ-
γράμματος δράσης του συλλόγου, για τον
αντίστοιχο δήμο, που προβλέπεται στην
περ. iii της παρ. 1Α του άρθρου 202 του
ν.3463/2006, ασκείται από την οικεία οικονομι-
κή επιτροπή.

Με το άρθρο 88 υπό τον τίτλο «Παροχή
χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους
Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32
ν.4483/2017», ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η προβλεπό-
μενη από τις διατάξεις παροχή να καταβάλ-
λεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού
επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής
δαπάνης των δικαιούχων. Με την απόφαση
του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή Διοικ-
ητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, εξειδι-
κεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του
καταλύματος διαμονής. Το συνολικό ύψος της
παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορ-
εί να υπερβαίνει τη δαπάνη των δικαιούχων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερ-
ικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος
της παροχής σε χρήμα και προσδιορίζεται η
δαπάνη ανά δήμο.

Με το άρθρο 91 υπό τον τίτλο «Δάνεια των
Ο.Τ.Α. από τους πόρους του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων», ορίζεται ότι η
εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι
τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που
έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους
πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει
ανασταλεί δυνάμει των αναφερόμενων στο
ως άνω άρθρο διατάξεων, καθώς και των
ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποι-
είται άτοκα με ισόποση κατανομή των
ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις,
αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους
2024. Αν η διάρκεια αποπληρωμής των

δανείων, λήγει έως και τις 31.12.2024, η
εξόφληση των μη παρακρατηθέντων ποσών
από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποι-
είται ατόκως σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες
δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμ-
βρίου 2024.

Με το άρθρο 92 υπό τον τίτλο «Χρεωστικά
ανοίγματα των δήμων και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Τρο-
ποποίηση άρθρου 13 ν. 4915/2022», αναστέλ-
λεται η καταβολή των δόσεων ετών 2022 και
2023 της ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά
ανοίγματα των δήμων και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που
είχε προβλεφθεί στην παρ. 3 του άρθρου 81
του ν.4316/2014 (Α ́ 270), όπως είχε αντικατα-
σταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν.4483/2017 (Α ́  107), κατόπιν αίτησης του
οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, αρχής γενο-
μένης από το έτος 2024, η διάρκεια αποπ-
ληρωμής της ρύθμισης επιμηκύνεται κατά
τέσσερα (4) έτη και η εξόφληση των δύο (2)
ετήσιων δόσεων 2020 και 2021, η καταβολή
των οποίων είχε ανασταλεί σύμφωνα με το
άρθρο 179 του ν.4764/2020 (Α ́ 53), καθώς και
των δόσεων των ετών 2022 και 2023, των
οποίων η καταβολή αναστέλλεται με το
παρόν, πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της
ρύθμισης, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθ-
εσμης καταβολής. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του
επιτοκίου εκπρόθεσμης καταβολής των
δόσεων.

Β. Επί ζητημάτων που αφορούν τα έσοδα
των Ο.Τ.Α.

Με τα άρθρα 38-52, Μέρος Β ́, Κεφ. Α ́, του
ν. 5003/2022, θεσμοθετήθηκαν η σύσταση των
φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης και η ρύθμιση των
θεμάτων διοίκησης, προσωπικού, αρμοδιο-
τήτων, οικονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας αυτών. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 40, υπό τον τίτλο «Σύσταση
και αρμοδιότητες φορέων λειτουργίας λαϊ-
κών αγορών» «1. Συστήνονται φορείς λειτο-
υργίας λαϊκών αγορών, με τη μορφή νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ως
ακολούθως: α) Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας
Αττικής, με την επωνυμία «Φορέας Λειτο-
υργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττι-
κής» για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών
που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών
ορίων της Περιφέρειας Αττικής και β)
Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με την επωνυμία «Φορέας Λειτο-
υργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης» για τις λαϊκές αγο-
ρές που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης».

Με το άρθρο 48, υπό τον τίτλο «Πόροι των
φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών» ορίζε-
ται ότι 

«1. Οι πόροι του Φορέα Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής και του Φορέα Λαϊκών
Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης προέρχονται από: α) το ημερήσιο
ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν οι
επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές
που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές της
αρμοδιότητάς τους και εισπράττεται από τον
φορέα λαϊκών αγορών, 

β) πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφ-
άσεις του Δ.Σ. του, 

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,
χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις,
χορηγίες ή επιχορηγήσεις και κάθε είδους
εισφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των
οργάνων και οργανισμών του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανι-
σμών, ιδίως για τα έργα που αναλαμβάνει
να υλοποιήσει, δ) έσοδα από την αξιοποίηση
στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας
του και από δάνεια κάθε μορφής, και ε)
έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

2. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του
ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που κατα-
βάλλουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί
πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγο-
ρές της αρμοδιότητάς τους, και εισπράττεται
από τον φορέα λαϊκών αγορών, περιέρχεται
στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού στα γεωγραφικά
όρια των οποίων λειτουργούν οι λαϊκές αγο-
ρές και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
περιέρχεται στον οικείο φορέα λειτουργίας
λαϊκών αγορών με την επιφύλαξη του άρθρ-
ου 23 του ν.4849/2021 (Α 207).

Από το τέλος που εισπράττει ο φορέας
λειτουργίας λαϊκών αγορών, πριν από την
απόδοσή του στους δικαιούχους, παρακρα-
τείται ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) που εμφ-
ανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολο-
γισμού σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό
Εσόδου (Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της
λειτουργίας και της συντήρησης του
Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
23 του ν. 4849/2021. 3…».

Βιασμός 15χρονου στο 
Ίλιον: Προφυλακίστηκε 
ακόμη ένας ανήλικος

Τον  δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη έν ας αν ήλι-
κος ο οποίος απολογήθηκε σήμερα για την  υπόθεση
του ομαδικού βιασμού του 15χ ρον ου στο Ίλιον .

Ο ν εαρός δεν  συν ελήφθη μαζί με τους υπόλοιπους
κατηγορούμεν ους καθώς είχ ε παρέλθει το αυτόφωρο.

Εχ θες ο αν ήλικος προσήλθε συν οδευόμεν ος από
το συν ήγορο του και τους γον είς του στα δικαστήρια
της πρώην  σχ ολής Ευελπίδων  προκειμέν ου ν α απο-
λογηθεί.

Μετά την  απολογία του, με σύμφων η γν ώμη εισαγ-
γελέα οδηγήθηκε στις φυλακές.

Μεγάλος σεισμός
αισθητός στην Αττική

Ισχ υρός σεισμός 4,9 Ρίχ τερ σημειώθηκε χ θες στις
14:25, με το επίκεν τρό του ν α εν τοπίζεται στην  κεν -
τρική Εύβοια, στην  περιοχ ή των  Ψαχ ν ών .
Το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο τοποθέτησε τη δόν ηση
στα 4,8 Ρίχ τερ και το εστιακό βάθος στα 10 χ λμ., εν ώ
λίγο αργότερα αν αθεώρησε στα 4,9 Ρίχ τερ. Ο σεισμός
έγιν ε ιδιαίτερα αισθητός στην  Αττική.«Ακόμη δεν  ξέρο-
υμε αν  έχ ει επιπτώσεις όσον  αφορά σε ζημιές. Πάν τως
ο σεισμός αυτός δεν  σχ ετίζεται με τους σεισμούς που
σημειώθηκαν  το προηγούμεν ο διάστημα στην  Εύβοια»
σημείωσε ο κ. Λέκκας
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ΔΥΠΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Σήμερα Πέμπτη 29
Δεκεμβρίου και ώρα
11:00, ξεκιν ά η υποβο-
λή ηλεκτρον ικών  αιτή-
σεων  για τον  Β΄ κύκλο
του «Ειδικού προγράμ-
ματος απασχ όλησης
ρητιν εργατών  σε
Υπηρεσίες του Υπο-
υργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας».

Στόχ ος της δράσης είν αι η αν τιμετώπιση της
αν εργίας των  ρητιν εργατών  των  πυρόπληκτων
περιοχ ών  και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλον τος, εν ώ προβλέπεται και η πρόσληψη
άν εργων  πτυχ ιούχ ων  για την  υποστήριξη του
προγράμματος.

Συγκεκριμέν α, ο Β΄ κύκλος του προγράμματος
αφορά σε 181 θέσεις πλήρους απασχ όλησης, από
τις συν ολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάρι-
στες μην ιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
έχουν μόνο οι:

α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι
στο μητρώο της ΔΥΠΑ, μέλη Δασικών Συνεται-
ρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών
Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται
στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττι-
κής, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρ-
ων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας - Αιδηψού
και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλ-
ληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρι-
σμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δρα-

στηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότ-
ητας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

β) άν εργοι πτυχ ιούχ οι ΑΕΙ εγγεγραμμέν οι στο
μητρώο της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή των  αιτήσεων  γίν εται ηλεκτρον ικά,
με τους κωδικούς TAXISnet μέσω της Εν ιαίας Ψηφ-
ιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov .gr) στη
διεύθυν ση:

ht t ps : / / www. gov . gr/ ipires ies / ergas ia-k ai-
asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programma-
ta-koinophelous-kharaktera

Οι εν διαφερόμεν οι υποβάλλουν  μία αίτηση
συμμετοχ ής και επιλέγουν  μία μόν ο ειδικότητα
τοποθέτησης από τις αν αφερόμεν ες στη σχ ετική
λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσ-
κλησης και από έν αν  έως τρεις Επιβλέπον τες Φορ-
είς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των  ωφελούμεν ων  περι-
λαμβάν ουν :

Χρον ικό διάστημα συν εχ όμεν ης εγγεγραμμέν ης
αν εργίας έως τους 24 μήν ες

Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020,
ατομικό ή οικογεν ειακό

Ηλικία
Αριθμό αν ηλίκων  τέκν ων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση
των  παραπάν ω κριτηρίων , στον  καθορισμό τυχ όν
δικαιολογητικών  που πρέπει ν α υποβληθούν ,
στον  ορισμό μηχ αν ισμού ελέγχ ου των  δικαιολογ-
ητικών  αυτών  και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και
τοποθέτηση των  υποψηφίων  σε αν τίστοιχ ες
θέσεις με τη χ ρήση μηχ αν ογραφικού λογισμικού.

Ο συν ολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος αν έρχ εται σε 63.000.000 ευρώ.

ΥΠΕΣ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2023 η προθεσμία για προσαρμογή της
αδειοδότησης των δημοτικών παιδικών σταθμών

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία  για την υπο-
βολή αιτήσεων επιχορηγήσεις των δήμων και των
νομικών τους προσώπων για την προσαρμογή των  εν
λειτουργία  δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφον-
ηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμι-
κού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τους διατάξεις
του ΠΔ 99 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εσωτερικών Στ. Πέτσα τροποποιείται η με υπ’
αριθμόν 31630 /28/6/2018 (ΑΔΑ:
7ΜΔ1465ΧΘ77ΜΔ7ΜΔ17ΜΔ146-Ζ00) Πρόσκληση και
ισχύει ως εξής:

Στην παράγραφο 4 διάρκεια εφαρμογής ως ημερομ-
ηνία λήξης της εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η
31η Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’
αριθμόν 31630 /28/6/2018 πρόσκληση όπως ισχύει .

Παράταση προμήθειας rapid test από τους ΟTA 
Την  παράταση ισχ ύος της διεν έργειας δοκιμασιών  ταχ έων  μοριακών  ελέγχ ων  (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’
βαθμού προβλέπει το άρθρο 37 του Ν. 5007/22 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 Α’.
Συγκεκριμέν α σημειών εται ότι: «η ισχ ύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχ ομέν ου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν . 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την  προμήθεια
ταχ έων  μοριακών  ελέγχ ων  (rapid test), όπως προβλέπεται στην  παρ. 3 του άρθρου 98 του ν . 4796/2021 (Α’
63), παρατείν εται, από τη λήξη της, έως την  31η.3.2023».

Ειδικά τώρα, που βρισκόμαστε στη δίνη της ενεργειακής
κρίσης, επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλω-
σης με παράλληλη μείωση των δαπανών λειτουργίας, καθώς
και αλλαγή της εικόνας των σχολικών κτιρίων, ενισχύοντας
έτσι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Στην Αττική θα δημιουργηθούν δεκάδες νέες σχολικές μονά-
δες, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές οι
χρηματοδοτήσεις δεν είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν. Θα
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την ίδια δυναμική και
τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς». 

Στο ίδιο κλίμα και η δήλωση του Προέδρου της ΚτΥπ Α.Ε Τ.
Κατσίπου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
Αττικής για την εποικοδομητική συνεργασία, σημείωσε
μεταξύ άλλων: 

«Τα τελευταία 2 χρόνια η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», υπό
τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καρα-
μανλή, έχει αναπτύξει μία διαρκή και παραγωγική συνερ-
γασία με την Περιφέρειά σας και την Διαχειριστική σας
Αρχή, η οποία επιφέρει ορατά αποτελέσματα στο σύνολο
των Δήμων της Αττικής και αποτελεί οδηγό για παρόμοιες
συνεργασίες σε όλη τη χώρα.

Σήμερα εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση 14 σχο-
λείων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 14
σχολεία αναβαθμίζονται όχι μόνο ενεργειακά αλλά και
αισθητικά, ενώ ταυτόχρονα οι Δήμοι εξοικονομούν κρίσιμους
πόρους για άλλες δράσεις. Το διάστημα 2023-2024 περισσό-
τερα από 30 νέα εργοτάξια στην Αττική θα είναι αποτέλεσμα
της συνεργασίας αυτής, με την χρηματοδότησή σας και την
άοκνη προσπάθεια των Μηχανικών και του προσωπικού της
ΚτΥπ Α.Ε».

Οι Δήμαρχοι ευχαρίστησαν θερμά τον Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας αλλά και
της ΚΤΥΠ ΑΕ για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη
σημασία των έργων τόσο στον τομέα της ενεργειακής εξοι-
κονόμησης όσο και της αισθητικής αναβάθμισης των σχο-
λείων. 

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας Λ. Μίχος χαρακ-
τήρισε το έργο που γίνεται από τα στελέχη της Περιφέρειας
και της ΚΤΥΠ σπουδαίο, επισημαίνοντας πως υλοποιούνται
«πολιτικές που δεν έχουν προτεραιότητα το φαίνεσθαι αλλά
την ουσία». Παράλληλα εστίασε στο γεγονός ότι με τα συγκε-
κριμένα έργα διαμορφώνεται ένα καλύτερο μαθησιακό περ-
ιβάλλον στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας. Την άριστη συνερ-
γασία που έχει με την Περιφέρεια Αττικής τόνισε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χ. Παππούς επισημαίνοντας πως μετά τα έργα
ενεργειακής αναβάθμισης που έγιναν στο Δημαρχείο της
πόλης, τα ανάλογα έργα σε σχολεία της Φυλής είναι ένα
ακόμα πολύ σημαντικό βήμα προς την εκπλήρωση του
στόχου που έχει ο Δήμος για την ενίσχυση του περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου στην πόλη.

Τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη εξέφρασε με
τη σειρά του και ο Δήμαρχος Καισαριανής Χ. Βοσκόπουλος,
υπογραμμίζοντας πως στις προτεραιότητές του είναι τα
έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης. «Τα σχολικά κτίρια
είναι παλιά γι΄αυτό και είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτο-
βουλία» σημείωσε και πρόσθεσε πως θα συμβάλλει ουσια-
στικά στην κοινή προσπάθεια.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος
έκανε λόγο για μία σημαντική στιγμή που βλέπουμε τα οφέλη
από την εποικοδομητική σύμπραξη της Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθμού με την ΚΤΥΠ και υπογράμμισε πως όλα αυτά τα
έργα γίνονται στο πλαίσιο του οράματος της διοίκησης της
Περιφέρειας να γίνει η Αττική, μία «πράσινη Περιφέρεια-
Πρότυπο». Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος εξέφρασε τη μεγάλη του
ικανοποίηση για τη δρομολόγηση αυτών των έργων σε σχο-
λεία της Δυτικής Αθήνας και εστίασε στο ισχυρό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα που αφήνουν. 
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Μ
ε αφορμή τις γιορτινές
ημέρες που διανύουμε, ο
Πρόεδρος της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος μαζί με τον Αντιπρ-
όεδρο, κ. Δημήτριο Καγιά επισκέφ-
θηκαν  τους Βρεφικούς Σταθμούς
και  τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της
πόλης. 

Οι  χριστουγεννιάτικες γιορτές,

γεμάτες φαντασία και δημιουργικότ-
ητα, που προετοίμασαν τα παιδιά
μαζί με τους εκπαιδευτικούς έκλε-
ψαν τις εντυπώσεις και απέσπασαν
το θερμότερο χειροκρότημα γονιών
και καλεσμένων. Τόσο τους λιλι-
πούτιους φιλοξενούμενους των
Βρεφικών Σταθμών όσο και τους
μαθητές των ΚΔΑΠ περίμεναν
εκπλήξεις και συμβολικά δώρα με
τα πρόσωπα τους να γεμίζουν
χαμόγελα και ευτυχία. 

Τόσο ο Πρόεδρος, κ. Παπαδό-
πουλος όσο και ο Αντιπρόεδρος, κ.
Καγιάς ευχήθηκαν σε όλους καλές
γιορτές και  ευχαρίστησαν τους
εκπαιδευτικούς για τη σπουδαία
τους δουλειά αλλά κυρίως τους
γονείς για την εμπιστοσύνη του
δείχνουν στις δομές του Δήμου,
ενώ παράλληλα μετέφεραν τις ευχές 

του Δημάρχου, κ. Νικόλαου
Μελετίου για Καλή Χρονιά γεμάτη
Υγεία προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία. Τις γιορτές τίμησαν με την
παρουσία τους , οι Αντιδήμαρχοι,
κ.κ. Παντελής Σαββίδης και Δημήτρ-
ης Παπαδόπουλος καθώς και ο
Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός.
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Ε
πειδή Χρι-
στούγεννα χωρίς
θέατρο δεν γίνε-

ται, ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου
Φυλής “η Πάρνηθα”
Γιώργος Μαυροειδής,
έκανε δώρο στους έφη-
βους και τους ενήλικες
της Θεατρικής Ομάδας
του Δήμου Φυλής ένα
υπέροχο ταξίδι στο
μαγικό κόσμο του 'Κο-
υρέα της Σεβίλλης"!

Μικροί και μεγάλοι
απόλαυσαν το κλασσικό
έργο του Μπωμαρσαί με την υπέροχη μουσική του Τζοακίνο
Ροσσίνι.

Γέλασαν με την ψυχή τους, τραγούδησαν μαζί με το "Φίγκαρο",

θαύμασαν τα υπέροχα
σκηνικά, τη ζωντανή
ορχήστρα και τις
πρωτότυπες χορογρα-
φίες σε μια πραγματικά
πλούσια, φαντασμαγο-
ρική παράσταση.

Στο τέλος οι πρωτα-
γωνιστές Βασίλης Χαρ-
αλαμπόπουλος, Φάνης
Μουρατίδης και Ρένος
Ρώτας υπέγραψαν με
χαρά αυτόγραφα για
την υπέροχη Θεατρική
Ομάδα του Δήμου
Φυλής. Ήταν μια μαγι-
κή βραδιά που θα

μείνει σε όλους αξέχαστη!Νωρίτερα ο Γιώργος Μαυροειδής μοίρ-
ασε χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλους και υποσχέθηκε παρόμοι-
ες δράσεις την καινούρια χρόνια. 

Γεμάτες φαντασία και δημιουργικότητα
οι Χριστουγεννιάτικες Γιορτές στους Βρεφικούς Σταθμούς 
και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ασπροπύργου

Χριστουγεννιάτικο δώρο Γ.  Μαυροειδή στην  Θεατρική Ομάδα του Δήμου Φυλής 
Ένα υπέροχο ταξίδι στο μαγικό κόσμο του Κουρέα της Σεβίλλης!
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Εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου 

Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει η γνω-
στή δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.

Τη δημοσιογράφο καλωσόρισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρ-
ος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε σε
ανάρτησή του στο Facebook.

«Το 2023 δικαιούμαστε όλοι να είναι μια καλύτερη χρο-
νιά.

Η χρονιά της μεγάλης νίκης και της πολιτικής αλλαγής.
Που θα έρθει μια ώρα αρχύτερα, αν εμείς οι ίδιοι γίνο-

υμε η αλλαγή που προσδοκούμε.
Από τη νέα χρονιά εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -

ΠΣ θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου. Την καλωσορίζω και
την ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρότασή μας.

Η Πόπη, εξαιρετική δημοσιογράφος, σύγχρονη γυναίκα
και μητέρα, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει αποφασιστικά
στον κοινό μας αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάσο Ηλιόπουλο, που με
μαχητικότητα και επάρκεια μας εκπροσώπησε μέχρι
σήμερα. Θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας και ταυ-

τόχρονα από τη θέση του υπευθύνου
στρατηγικής επικοινωνίας, θα συνεχίσει
να συμβάλλει στην εκλογική μας μάχη»,
τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Πρόκειται για την πρώτη προεκλογική
«βόμβα» που έρχεται από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, προμ-
ηνύοντας ότι ίσως κρύβονται κι άλλες
εκπλήξεις στον ορίζοντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες
νωρίτερα, το OPEN ανακοίνωσε τη
λήξη της συνεργασίας του με την Πόπη
Τσαπανίδου, προκαλώντας πολλά ερωτήματα για τα
επόμενα σχέδια της καταξιωμένης δημοσιογράφου
μεσούσης της τηλεοπτικής σεζόν.

«Το ΟΡΕΝ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του
με την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία παραιτείται για προ-
σωπικούς λόγους. Από τη θέση της κεντρικής παρουσιά-
στριας προσέφερε πολλά στην προσπάθεια περαιτέρω
ενίσχυσης της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας του
κεντρικού δελτίου Ειδήσεων. Το ΟΡΕΝ την ευχαριστεί

θερμά για την προσφορά της», ανέφερε το κανάλι στην
ανακοίνωσή του.

Τελικά, η απάντηση στα ερωτήματα δόθηκε με την
επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Ποια είναι η Πόπη Τσαπανίδου
Η Πόπη Τσαπανίδου είναι μία καταξιωμένη δημοσιο-

γράφος, για την οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συστά-
σεις, καθώς έχει διαγράψει πορεία δεκαετιών στον χώρο
της ενημέρωσης.

Τον Ιανουάριο του 2023 δημοπρ-
στείται ένα από τα σημαντικότε-
ρα έργα του σιδηροδρόμου, ο

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής
Αττικής.

Ένα έργο που με την ολοκλήρωση του
θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη στη
Δυτική Αττική διευκολύνοντας τις μετακι-
νήσεις των πολιτών της περιοχής. Η νέα
αυτή γραμμή του προαστιακού θα ξεκινά
από τα ‘Ανω Λιόσια, θα διασχίζει τον
Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα και θα
τερματίζει στα Μέγαρα, με επτά νέους
σταθμούς. Θα εξυπηρετεί και τις εγκατα-
στάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και
Ελευσίνας, ενώ θα διευκολύνει, ευρύτε-
ρα, τη μετάβαση των εργαζομένων στον
μεγάλο αριθμό εταιρειών διανομής,
αποθήκευσης και διαμεταφοράς προϊόν-
των που έχουν την έδρα τους δυτικά της
Αθήνας.

Το έργο θα εκτελεστεί στον υφιστάμε-
νο κλάδο γραμμής και αφορά την αναβά-
θμιση της υπάρχουσας Σιδηροδρομικής
Γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου
Δυτικής Αττικής, τμήμα: ‘Ανω Λιόσια –
Νέος Σ.Σ. Μεγάρων έως τον Π.Σ. Μεγάρ-
ων (τμήμα έργου με δικαίωμα προαίρε-
σης). Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθ-
εί σε ποσό με ΦΠΑ 132,61 εκατ. ευρώ
(ποσό χωρίς ΦΠΑ 106,95 εκατ. ευρώ).

Η δημοπράτηση του έργου έχει
προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουα-
ρίου 2023 και δύο μέρες αργότερα
θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των
προσφορών. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο
που έχει δημοπρατήσει ο ΟΣΕ εδώ
και δύο δεκαετίες.

Ειδικότερα, αφορά στην κατασκευή
νέας γραμμής μήκους 36 χλμ. στα δυτικά
της Αθήνας, από τα ‘Ανω Λιόσια μέχρι
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων,
εξυπηρετώντας τις κατοικημένες περ-
ιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Λουτρ-
όπυργου, καθώς και Νερακίου, Νέας
Περάμου και Μεγάρων. Επιπροσθέτως,
θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (BEA) και Ελευσίνας

(BEE). Κατά μήκος της σιδηροδρομικής
γραμμής προβλέπονται οι ακόλουθοι
σταθμοί:

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπροπύρ-
γου, Βαμβακιάς, Ελευσίνας, ΕΛΠΕ
Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, Νέας
Περάμου και Μέγαρα (ως προαίρε-
ση). Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει
την ηλεκτροκίνηση και τη σημα-
τοδότηση μετά τις διασυνδέσεις με
το ΣΚΑ – Κιάτο. Παράλληλα, θα
συνδέει τη Δυτική Αττική με την
Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών, τον Πειραιά και το υπόλοιπο
σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε όλο το μήκος, η νέα Σιδηροδρομική
Γραμμή προβλέπεται με διατομή μονής
Σιδηροδρομικής Γραμμής. Ειδικότερα το
τμήμα Λιόσια – ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, η
γραμμή έχει μελετηθεί προκειμένου να
υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα διπλα-
σιασμού με αξονική απόσταση 3,80 μ.,
χωρίς ο σχεδιασμός αυτός να θίγει την εν
λειτουργία μονή Σιδηροδρομική Γραμμή.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η
μελέτη αποκατάστασης των κάθετων
οδικών διελεύσεων που θίγονται από την
αναβάθμιση της υφιστάμενης Σιδηροδρ-
ομικής Γραμμής.Επιπρόσθετα, θα
εξυπηρετεί το φορτίο μεταφοράς των
εμπορευμάτων για τις εγκαταστάσεις

των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και την
Ελευσίνα, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για
διέλευση επιβατών στις γραμμές του
υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρομι-
κού Δικτύου (ΣΚΑ – Κιάτο, Α. Λιοσίων και
σταθμός Μεγάρων).

Συνολικά η διάρκεια των έργων έχει
οριστεί σε 28 μήνες από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης. Πρακτικά εφόσον
το έργο υπογραφεί εντός του 2023 θα
μπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμ-
ηνο του 2026. Όπως όλα τα σιδηροδρο-
μικά έργα, θα χρειαστεί και μια περίοδος
δοκιμαστικών δρομολογίων πριν τεθεί σε
εμπορική λειτουργία.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχε-
ται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτε-
λεί το μοναδικό αμιγώς κατασκευαστικό
σιδηροδρομικό έργο που έχει ενταχθεί
στο Ταμείο. Με αυτό το έργο ο Προα-
στιακός της Αθήνας θα αποκτήσει ακόμα
μια γραμμή που θα εξυπηρετεί τα δυτικά
προάστια της πόλης, την βιομηχανική
περιοχή Ασπροπύργου-Ελευσίνας αλλά
και την Δυτική Αττική μέχρι τα Μέγαρα.
Συνολικά θα είναι η 4η γραμμή του Προ-
αστιακού Σιδηροδρόμου που διαμορ-
φώνονται ως εξής: Χαλκίδα-Αθήνα, Πειρ-
αιάς-Κιάτο , Πειραιάς-Αεροδρόμιο και
‘Ανω Λιόσια- Μέγαρα.

Αντικείμενο του έργου
Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην

ανακαίνιση της επιδομής της σιδηροδρο-
μικής γραμμής με νέα υλικά και πιστο-
ποίησή της στις αρχές Διαλειτουργικότ-
ητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση
συστήματος εναέριας γραμμής επαφής
τύπου τρόλεϋ 25kV/50 Hz, εγκατάσταση
συστήματος σηματοδότησης με ETCS L1
με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά
συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπι-
κοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους
σταθμούς και στάσεις του έργου (ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα,
ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπουργος, Νέα
Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός
Σ.Σ. Μεγάρων). 

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται
εργασίες αντικατάστασης μικρών και
μεγάλων τεχνικών γραμμής, υδραυλικά
έργα σε όλο το μήκος, αποκαταστάσεις
και ενισχύσεις τεχνικών γραμμής καθώς
και εργασίες κατασκευής αποβαθρών.

Σημειώνεται πως στον προϋπολογισμό
του έργου περιλαμβάνεται και ο κλάδος
γραμμής προς τον παλαιό σταθμό
Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου απο-
τελεί δικαίωμα προαίρεσης που ενεργο-
ποιείται με την έγκριση των περιβαλλον-
τικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

Πώς ο Προαστιακός αλλάζει τη Δυτική Αττική – Έργο 132,61 εκατ.
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Α
ναρτήθηκαν οι νέες λίστες με το καλάθι του
νοικοκυριού στο e-katanalotis. Όλα τα
σούπερ μάρκετ έχουν ανεβάσει τις νέες

τιμές στα προϊόντα. Το νέο καλάθι θα έχει ισχύ
έως τις 3 Ιανουαρίου.

Αναρτήθηκαν σήμερα στο e-Καταναλωτής οι νέες
λίστες για τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν
στο «καλάθι του νοικοκυριού». Αφορούν την
εβδομάδα από 28/12/2022 έως τις 3/1/2023.

Το «καλάθι του νοικοκυριού» μπαίνει σήμερα
στην 9η εβδομάδα εφαρμογής του και έως τις 4

Ιανουαρίου 2023, λόγω των γιορτών, θα είναι
εμπλουτισμένο με γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι
ή βασιλόπιτα και σοκολάτα.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε
πρόσφατα μιλώντας με δημοσιογράφους ότι δεν
έχει τελειώσει η συζήτηση με τους κλάδους που
θα δημιουργήσουν το δικό τους «καλάθι του νοι-
κοκυριού».

To «καλάθι του Άι Βασίλη» θα συνεχίσει να εφα-

ρμόζεται έως και τις 11 Ιανουαρίου 2023 στα κατα-
στήματα παιχνιδιών.

Δείτε εδώ τις νέες λίστες
https://e-katanalotis.gov.gr/householdBasket

ΚΚΚΚααααλλλλάάάάθθθθιιιι     ττττοοοουυυυ    ννννοοοοιιιικκκκοοοοκκκκυυυυρρρριιιιοοοούύύύ::::
Αναρτήθηκαν στο e-katanalotis οι νέες λίστες
Το νέο καλάθι θα έχει ισχύ έως τις 3 Ιανουαρίου

Ιδρύονται Κέντρα
Δημιουργικής
Απασχόλησης 
Παιδιών μέσω
Τεχνολογίας

Π
ιλοτικό Πρόγραµµα Κέντρων Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών µέσω
Τεχνολογίας θεσπίστηκε με την ψήφι-

ση σχετικής τροπολογίας που συμπεριλήφθη-
κε στο Νόμο 5006/2022 (ΦΕΚ 239/Α/22-12-
2022) με τίτλο: «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτι-
κή για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστι-
κή αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περ-
ιοχή «Μάτι)> και άλλες διατάξεις».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και προβλέπεται η δηµιουργία Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µέσω
Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.), τα οποία θα λειτο-
υργούν εκτός σχολικού ωραρίου.

Στόχοι του προγράµµατος, όπως περιγράφ-
εται στο άρθρο 40 του νόμου, είναι η εξοικείω-
ση των ανηλίκων παιδιών µε την επιστήµη,
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα µαθηµατι-
κά, µέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων βιωµατικής ενασχόλησης και
πειραµατισµού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που
σχετίζονται µε τις επιστήµες, την τεχνολογία,
την ψηφιακή εποχή, και την ανάλυση δεδοµέ-
νων καθώς και η, δια της επιστήµης, ανά-
πτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
των ωφελουµένων παιδιών, όπως της συνερ-
γατικότητας και του σεβασµού της διαφορε-
τικότητας, ώστε να ενταχθούν και να συµµε-
τέχουν ενεργά, ισότιµα και χωρίς διαχωρ-
ισµούς στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.

Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και σε
δηµόσια σχολικά κτίρια.

Με κοινή απόφαση των υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικο-
νοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών
καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την
υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 40
Πιλοτικό Πρόγραµµα Κέντρων Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών µέσω Τεχνολογίας

1.Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραµµα που υλο-
ποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων για τη δηµιουργία Κέντρ-
ων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
µέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουρ-
γούν εκτός σχολικού ωραρίου.

Στόχοι του προγράµµατος είναι η εξοικείω-
ση των ανηλίκων παιδιών µε την επιστήµη,
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα µαθηµατι-
κά, µέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων βιωµατικής ενασχόλησης και
πειραµατισµού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που
σχετίζονται µε τις επιστήµες, την τεχνολογία,
την ψηφιακή εποχή, και την ανάλυση δεδοµέ-
νων καθώς και η, δια της επιστήµης, ανά-
πτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
των ωφελουµένων παιδιών, όπως της συνερ-
γατικότητας και του σεβασµού της διαφορε-
τικότητας, ώστε να ενταχθούν και να συµµε-
τέχουν ενεργά, ισότιµα και χωρίς διαχωρ-
ισµούς στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.

Το πιλοτικό πρόγραµµα του πρώτου εδα-
φίου και το αντίστοιχο περιεχόµενο δραστηρ-
ιοτήτων που αναπτύσσεται κατά την υλο-
ποίηση των στόχων του προγράµµατος δεν
υποκαθιστούν το πρόγραµµα σχολικών σπου-
δών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν
επιδιώκουν την παροχή ενισχυτικής διδασ-
καλίας στους ωφελούµενους του πιλοτικού
προγράµµατος.

2. Ωφελούµενοι του πιλοτικού προγράµµα-
τος της παρ. 1 είναι ανήλικοι ηλικίας δώδεκα
(12) έως δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτερ-
αιότητα προερχόµενοι από κοινωνικά ευάλω-
τες οικογένειες, στους οποίους απονέµεται
αξία τοποθέτησης για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα. Κατά την υλοποίηση του πιλοτι-
κού προγράµµατος διασφαλίζεται η ενθάρρυ-
νση της συµµετοχής των κοριτσιών.

3. Οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση του
πιλοτικού προγράµµατος της παρ. 1
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και προέρχονται από πόρους του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλο-
ποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρ-
εία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε., στην οποία µεταβιβάζονται οι αναγκαίες
πιστώσεις για την υλοποίηση του προ-
γράµµατος.

4. Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και
σε δηµόσια σχολικά κτίρια. Η λειτουργία τους
στην περίπτωση αυτή τελεί υπό την
επιφύλαξη της οµαλής και απρόσκοπτης λει-
τουργίας των πρόσθετων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του
διευρυµένου ωρολογίου προγράµµατος και
της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης.

Σε ποιες περιπτώσεις
θα επιστρέφεται χωρίς
έλεγχο 
ο φόρος εισοδήματος 
στις επιχειρήσεις

Απλουστεύονται οι διαδικασίες με
στόχο την ταχύτερη επιστροφή του
φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις. Με
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων, ορίζεται ότι οι επιστροφές
φόρου εισοδήματος θα γίνονται χωρίς να
απαιτείται η υποβολή αιτήσεων από τις
επιχειρήσεις αλλά με αυτόματη αξιολόγ-
ηση και μετά από συμψηφισμούς με οφει-
λές προς το δημόσιο. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις θα διενεργούνται έλεγχοι με κρι-
τήρια ανάλυσης κινδύνου.

1. Δικαίωμα επιστροφής. Σε περίπτωση
που από την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της
επιχείρησης προκύπτει πιστωτικό υπό-
λοιπο προς επιστροφή επειδή το ποσό
του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρα-
κρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον
οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά
επιστρέφεται από τη Φορολογική
Διοίκηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
αίτησης.

2. Η διαδικασία επιστροφής των ποσών.
Σε περίπτωση που με την υποβολή των
αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων
προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επι-
στροφή, αυτό επιστρέφεται από τη Φορο-
λογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής
αξιολόγησης με βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου, τα οποία δε δημοσιοποιούνται.
Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρ-
ωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS.

3. Διαχείριση αξιολογημένων πιστω-
τικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα-
τος. 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που
είναι αρμόδιος για την επιστροφή του
φόρου ανακτά αμελλητί τα προαναφερό-
μενα αρχεία στο Ο.Π.Σ. ELENXIS και προ-
βαίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν των 10 εργασίμων ημερών από την
ανάκτηση των αρχείων χαρακτηρισμένων
με την ένδειξη "ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" ή
"ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ" στις ακόλουθες
ενέργειες κατά περίπτωση:

- Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων που περιλαμβά-
νονται στο αρχείο με την ένδειξη "ΑΜΕΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ", το οποίο αναρτάται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης,
ενεργεί πριν την επιστροφή, σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στην παρ. Α.1. του
Παραρτήματος της παρούσας. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδρομή
έστω ενός εκ των ειδικότερα οριζομένων
κριτηρίων ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιος για την παραλαβή της
δήλωσης από την οποία προκύπτει η επι-
στροφή φόρου, ενημερώνει τον Προϊστά-
μενο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για
τον φορολογικό έλεγχο, εφόσον είναι
διαφορετικός. Ο αρμόδιος για το φορολο-
γικό έλεγχο Προϊστάμενος, εντός προθε-
σμίας 10 εργάσιμων ημερών του πρώτου
εδαφίου, εισηγείται την επιλογή της
υπόθεσης για έλεγχο πριν την επιστρο-
φή, με πλήρη αιτιολόγηση.

- Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβά-
νονται στο αρχείο με την ένδειξη
"ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ", ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον
φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση
εντολής ελέγχου εντός 5 εργασίμων ημε-
ρών από την ημερομηνία που εμφανίζον-
ται στο Ο.Π.Σ. ELENXIS ως "ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
ΣΤΗ Φ.Ε.Υ.".

4. Έλεγχος. Για τις περιπτώσεις δικαι-
ούχων που έτυχαν επιστροφής χωρίς
έλεγχο, δύναται να διενεργείται εκ των
υστέρων έλεγχος σε δείγμα που επιλέγε-
ται.

5. Έκδοση Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης
(Α.Φ.ΕΚ.). Με την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας αξιολόγησης των ηλεκτρονικά
υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, που
χαρακτηρίστηκαν με την ένδειξη "ΑΜΕΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" ή "ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ",
εκδίδονται κεντρικά ψηφιακά Ατομικά
Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), με ανάλογη
σήμανση.
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ: 

Επιστροφή του
Γιάννη Τοπτίδη

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός Γιάννης
Τοπτίδης (μετά από ενάμισι χρόνο), επιστρέφει
στον Βύζαντα, για να ενισχύσει σημαντικά τους
κιτρινόμαυρους στην προσπάθεια που κάνουν
στο
δύσκολο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Ο Γιάννης Τοπτίδης βρέθηκε  στα γραφεία του
Βύζαντα, όπου παρουσία του Γενικού Διευθυ-
ντή της         ομάδας Κώστα Γιαννακάρη, του
Αντιπροέδρου Τάσου Σάλτα και του Ειδικού
Γραμματέα Ιερόθεου Μπότιζα     υπέγραψε το
νέο του δελτίο.
Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Τοπτίδη στην
ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα και
του ευχόμαστε να έχει υγεία και να συμβάλλει
τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων
της ομάδας μας.

Υ.Γ Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί
ακόμα παλιότερα στον Πανελευσινιακό Γ’Εθνι-
κή,Αχαρναικό Β ‘Εθνική,Τρίκαλα Β’ Εθνική,
Μανδραικό, Ατρόμητο Πειραιά, και Νέα Πέραμο
.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων:
Ευχαριστίες και 
Φιλανθρωπικός
αγώνας 30/12

Αγων ιστικό έτος 2022-2023
Κλείν ουμε σε λίγες μέρες το

πρώτο μισό της αγων ιστικής χ ρο-
ν ιάς και ετοιμαζόμαστε για το
δεύτερο μισό που ξεκιν άει με την
έλευση του ν έου έτους.

Πέρασαν  σχ εδόν  4,5 μήν ες με
πολύ αγάπη , υπομον ή, επιμον ή
και μεράκι για τα παιδιά!

Είδαμε ν α έρχ εται δίπλα μας η
τοπική κοιν ων ία και ν α μας υπο-
στηρίζουν  άν θρωποι με κοιν ό
όραμα για τα παιδιά.

Ευχ αριστούμε το Νέο Φρον τι-
στήριο Άν ω Λιόσια & Εκπαιδευτικό
Κέν τρο Γλωσσών  Μαρία Γιαχ αλή
που ήρθαν  μαζί μας δείχ ν ον τας
εμπιστοσύν η στο όραμα μας και
δείξαν ε έμπρακτα ότι βρίσκον ται
δίπλα στα παιδιά με πολύ αγάπη
και εν διαφέρον !

4,5 μήν ες που ο καθέν ας σεβό-
μεν ος τον  ρόλο του και 

αγαπών τας την  ευθύν η
του,έδωσε τον  καλύτερο δυν ατό
εαυτό του για ν α είμαστε σε θέση
ν α αποχ αιρετούμε το 2022 και ν α
υποδεχ όμαστε το 2023 σε λίγες
ημέρες γεμάτοι ελπίδες και χ αρά!

4,5 μήν ες γεμάτοι ουσία, αλληλο-
καταν όηση , προσφορά και
αγάπη!

Τι ν α πει καν είς για την  συν ει-
σφορά των  γον έων  και την  αγορά
του απιν ιδωτή!

Τι ν α πει καν είς για την  συν ει-
σφορά όλων  για το δέν τρο αγάπης
και την  συλλογή δώρων  για παιδιά
που δίν ουν  την  δική τους μάχη!

Τι ν α πει καν είς για το φιλαν θρ-
ωπικό παιχ ν ίδι που θα διοργα-

ν ωθεί την  Παρασκευή 30/12 και
θα δώσει φαγητό την  παραμον ή
Πρωτοχ ρον ιάς σε αν θρώπους
που και αυτοί έχ ουν  δικαίωμα ν α
ζήσουν  αυτές τις ημέρες Αν θρώπι-
ν α!

Εάν  πρέπει ν α πει καν είς κάτι ,
είν αι ότι ο Ερμής είν αι οι άν θρω-
ποι του Διοίκηση – Προπον ητικό
Team – Γον είς – Παιδιά και με την
συμπεριφορά τους κάν ουν  τα
πάν τα γύρω τους ν α μοιάζουν
όμορφα!

Αν υπομον ούμε το υπόλοιπο
μισό ν α συν εχ ίσουμε ν α εργαζό-
μαστε σκληρά και ποιοτικά για το
όραμα μας, αλλά προπάν των
ταπειν ά και προσφέρον τας
αγάπη.

Η αγάπη σας και η εμπιστοσύν η
σας το απαίτησε με την  παρουσία
σας έχ ον τας φέτος η ακαδημία μας
την  μεγαλύτερη προσέλευση παι-
διών !

Ευχ όμαστε σε όλους Χρόν ια
Πολλά και ν α είστε σίγουροι ότι
εμείς το 2023 όπως μας ξέρετε θα
συν εχ ίσουμε είτε βγαίν ουμε
πρώτοι, είτε τελευταίοι ,θα εν ών ο-
υμε τις ευαισθησίες μας και με
αγάπη θα δημιουργούμε έν α περι-
βάλλον  που κάθε παιδί θα θέλει ν α
εκπαιδεύεται μέσα σε αυτό.

Πρώτη προσθήκη για τον
Αθλητικό Όμιλο Ζωφριάς,
εν όψει της χειμερινής μετα-
γραφικής περιόδου. Η
ομάδα μας ανακοινώνει την
απόκτηση του 30χρονου
αμυντικού μέσου Βασίλη
Βάρρα ο οποίος έχει αγωνι-
στεί σε ΑΠΣ Πάτραι και
Θύελλα Πατρών, στη Γ
Εθνική, ενώ τελευταία
ομάδα του ήταν ο Αθηναϊ-
κός.

Βασίλη καλώς όρισες στην
ποδοσφαιρική οικογένεια
της Ζωφριάς. Σου ευχόμα-
στε υγεία και εκπλήρωση
κάθε προσωπικού σου
στόχου, όσο ψηλά κι αν
εκτείνεται…

Α.Ο Ζωφριάς: Πήρε τον Βασίλη Βάρρα

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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Στις 3-5 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η
9η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας 2.
Αναλυτικά οι αγώνες.1ος (Βόρειος)
όμιλος

Τρίτη (3/1)

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων Πόντου
- Πανσερραϊκός (14.45)

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση

Καρδίτσας - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (14.45)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β' - Απόλ-
λων Λάρισας (14.45)

Τετάρτη (4/1)

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ - Παναθηναϊκός Β'
(14.45)

AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας - 

Θεσπρωτός (14.45)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Αλμωπός Αρι-
δαίας (14.45)

Πέμπτη (5/1)

ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια - Μακεδονικός
(15.15-ΕΡΤ3)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

2ος (Νότιος) όμιλος

Τετάρτη (4/1)

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω
- Καλαμάτα (15.15-ΕΡΤ3)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη - Απόλ-
λων Σμύρνης (14.45)

Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική -
Παναχαϊκή (14.45)

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Καλλιθέα - Χανιά
(14.45)

Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ -
Επισκοπή (14.45)

ΓΡ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κηφισιά -
Ηρόδοτος (14.45)

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, Ο.Φ. Ιεράπε-
τρας - Ολυμπιακός Β' (14.45)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β'

SL2: To πρόγραμμα της 9ης
αγωνιστικής 3-5 Ιανουαρίου    
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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

Η συν έχεια από τη σελίδα 3

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

Η επιτροπή αξιολόγησης κλείνει την αναφορά της ευχαριστώντας την
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για την εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και ενημερωτική συνάντηση με την ομάδα υλοποίησης και
προσβλέπει στην επιτυχημένη διοργάνωση του θεσμού.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω βραβείο θεσπίστηκε το 2010 προς τιμήν
της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη και έκτοτε απονέμεται από την Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε Πολιτιστική Πρωτεύουσα που πληροί τα κρι-
τήρια και περνά με επιτυχία τα στάδια ελέγχου. Το ποσό του βραβείου
προορίζεται για να χρηματοδοτήσει την παρακαταθήκη του θεσμού.  

Σχολιάζοντας τη θετική αυτή εξέλιξη, η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Δέσποινα
Γερουλάνου σχολίασε τα ακόλουθα: «Η απονομή του βραβείου Μελίνα
Μερκούρη στην Ελευσίνα αποτυπώνει και επιβραβεύει με εμφατικό
τρόπο την εργώδη προσπάθεια όλων των συντελεστών και ιδιαίτερα της
τοπικής κοινωνίας, προκειμένου η Ελευσίνα να είναι έτοιμη για τη χρο-
νιά του τίτλου.

Είναι το επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας, που παρά τις αρχι-
κές δυσκολίες, θα καταφέρει να παραδώσει ένα πολιτιστικό γεγονός
υψηλού επιπέδου, με σαφή ανθρωποκεντρική αναφορά, που τιμά το
όραμα της Μελίνας Μερκούρη και τοποθετεί την Ελευσίνα στο επίκεντρο
του ευρωπαϊκού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.»
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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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Η
σημαν τική θρησκευτική εορτή των  Χριστου-
γέν ν ων  , γεν ν ά στην  ψυχ ή μας πλήθος
συν αισθημάτων  εν συν αίσθησης και μας

πλημυρίζει με   το κύριο μήν υμα αγάπης προς τον
συν άν θρωπο. Μας οδηγεί ν α σταθούμε δίπλα σε
όσους δοκιμάζον ται από δύσκολες συγκυρίες της ζωής
και ν α καταβάλουμε κάθε δυν ατή προσπάθεια για την
αν ακούφισή τους . 

Η προσπάθεια μας αυτή δεν  θα μπορούσε ν α
επιτύχ ει αν  δεν  είχ αμε στο πλευρό μας  σημαν τικούς
χ ορηγούς,  που παρόμοια συν αισθήματα τους
οδηγούν  ν α είν αι συν οδοιπόροι μας . Ευχ όμαστε ν α
περισσεύει πάν τα η δύν αμη και η θέληση για παρό-
μοιες πράξεις και ν α αποτελέσουν  παράδειγμα προς
μίμηση. 

Με αυτό το πν εύμα λοιπόν  ο  Σύλλογος μας και  με
την  σημαν τική υποστήριξη των  χ ορηγών  μας ,
ετοίμασε δέματα αγάπης και προσφοράς, ως ελάχ ιστο
δείγμα αν ακούφισης και συμπαρά-
στασης σε μον αχ ικά άτομα ,  οικογέ-
ν ειες ευπαθών  ομάδων  και δομών  . 

Ιδιαίτερες ευχ αριστίες οφείλουμε
σε εκείν ους που ασπάζον ται τις
αν ησυχ ίες μας και είν αι δίπλα μας
και απλόχ ερα δίν ουν  την  βοήθειά
τους . 

Με τις σκέψεις αυτές ευχ αριστούμε
θερμά : τις εθελόν τριες και τους  εθε-
λον τές μας που συμμετείχ αν  στις
δραστηριότητες , τις κυρίες της ομά-
δας  χ ειροτεχ ν ίας που δημιούργ-
ησαν   χ ειροτεχ ν ήματα και τα έσοδα
τους διατέθηκαν   για φιλαν θρωπικό
σκοπό και τέλος τους Μεγάλους και

Μικρούς χ ορηγούς μας ,
που χ άρη σε  αυτούς  μοι-
ράσαμε  τα δέματα αγάπης
. Ευχ αριστούμε την
ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ –Αθαν ά-
σιος Μαρτίν ος για τις δωρ-
οεπιταγές, την  Ο.Ε. ΥΙΟΙ
ΦΙΛΗ– Εργαλεία - Βιομ/κα
Είδη για τα είδη ξηράς τρο-
φής που προσφέρουν , το
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΙΤΑΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – με διευθυ-
ν τή τον  κ. Σαμοθράκη
Αν δρέα, την  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ JAS – AΝΤΩΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ο.Ε., τον  PAPADAKIS   ΟΜΙΛΟ, τον  Αν τιπρόεδρο
της Βουλής &  Βουλευτή Δυτ. Αττικής κ.  Αθαν άσιο  

Μπούρα, τον   Γραμματέα Βουλής  &  Βουλευτή Δυτ.
Αττικής κ. Λιάκο Ευάγγελο, , το Σωματείο  Λαϊκών   Αγο-
ρών   Δυτ. Αττικής   « ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» , το super
market    ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  Ελευσίν ας, την
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., το
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ - εργαστήριο ζαχ αροπλαστικής, την
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ,  καθώς και κάθε ατομική
πρωτοβουλία.

Τέλος ας ευχ ηθούμε, όλο και λιγότεροι συμπολίτες
μας ν α βρίσκον ται σε δειν ή κατάσταση και ν α αποκ-
τήσουν  την  δυν ατότητα ν α πορεύον ται με τις δικές
τους δυν άμεις . Τότε ίσως ν α έχ ουμε οδηγηθεί σε μια
ν έα κοιν ων ία έτσι όπως μας αξίζει και την  ον ειρευό-
μαστε .

Για το  Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελον τών  Θριασίου
Πεδίου.

Η Πρόεδρος                   Η  Γ. Γραμματέας
Μαρία Βασιλείου                     Μαρία Καρέλου
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