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ΠΠώώςς  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  ηη  δδιιααφφοορράά  ΝΝΔΔ

κκααιι  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  
ΠΠοοιιοοςς  μμήήννααςς  εείίννααιι  οο  ««ββοολλιικκόόττεερροοςς»»  γγιιαα  ττοουυςς
πποολλίίττεεςς  ώώσσττεε  νναα  γγίίννοουυνν  εεκκλλοογγέέςς

ΜΜεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  
ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ  88..661133

κκιιττ  ρροομμπποοττιικκήήςς  σσεε
11..882211  σσχχοολλεείίαα  

Απεργία ΟΤΑ: 
Συνάντηση 
Μ. Βορίδη 

με 
εργαζόμενους

‘’Φουντώνει’’ το
Κίνημα Δήμων 
για μείωση των 
αντικειμενικών

αξιών

Εξαρθρώθηκε από την 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής εγκληματική οργάνωση
ΠΠααρρίίσστταανναανν  ττοουυςς  
εεννοοιικκιιαασσττέέςς  κκααιι  

ξξάάφφρριιζζαανν  
ααννυυπποοψψίίαασσττοουυςς

πποολλίίττεεςς
- Πάνω από 1 εκατ. ευρώ

η λεία τους

Θεοδωρικάκος: Εντείνεται η παρουσία
της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική

Ενισχύονται από τις 20 Ιανουαρίου οι περιπολίες της
ΕΛΑΣ σε περιοχές της Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Γιάννης Καλαιτζής νέος 
προπονητής 

στον Ίκαρο Νεοκτίστων

Open League West Attica 
Μελέτης Λάσκος: 

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
σσεελλ..  1100--1111

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος 

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  77σσεελλ..  33

Προσλήψεις με δίμηνες
συμβάσεις από τον Δήμο

Φυλής
σσεελλ..  88

σσεελλ..  33--44σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες 

Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση

από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 9  έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθαν άσιος, Θαν άσης, Νάσος, Σάκης, Θάν ος, 
Θαν άσος, Σούλης, Αθαν ασία, Νάσια, Νάν συ, 

Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη,Θεοδούλα, 
Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεών η,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου 38, 

2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.

Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Μαγούλα, 
2105558491

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ
.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.

Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1 - Δροσούπολη, 13341,
2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, Αχαρνές, 2102444771

Ε
ξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυν ση Ασφάλει-
ας Δυτικής Αττικής,

εγκληματική οργάν ωση, η οποία
εν έχ εται σε τουλάχ ιστον  72
περιπτώσεις κλοπών  με τη μέθ-
οδο της απασχ όλησης, με λεία
που ξεπερν άει το 1.000.000
ευρώ.

Δηλώσεις του Διευθυν τή της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής,
Ταξίαρχ ου Δημήτριου Δάβαλου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα
σας,

Η σημεριν ή παρουσίαση
αφορά στην  εξάρθρωση από την  Υποδιεύθυν ση Ασφ-
άλειας Δυτικής Αττικής, μίας πολυμελούς εγκληματικής
οργάν ωσης, η οποία τουλάχ ιστον  από τον  Φεβρουάρ-
ιο του 2022 εν έχ εται σε τουλάχ ιστον  72 περιπτώσεις
κλοπών  με τη μέθοδο της απασχ όλησης, με λεία που
ξεπερν άει το 1.000.000 ευρώ.

Σύμφων α με την  έρευν α, αν τικείμεν ο της παράν ομ-
ης δραστηριότητάς τους ήταν  η διάπραξη κλοπών  από
οικίες στην  Αττική χ ρησιμοποιών τας ως πρόσχ ημα τη
δήθεν  επιθυμία τους για αγορά ή εν οικίαση ακιν ήτων
(οικίες, διαμερίσματα, καταστήματα) ή άλλων  αν τικειμέ-
ν ων , για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχ αν  προβεί σε
σχ ετική αν άρτηση αγγελιών  στο διαδίκτυο.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάν ωσης πραγμα-
τοποιήθηκε πρωιν ές ώρες της Παρασκευής (13 Ιαν ουα-
ρίου 2023), μετά από εκτεταμέν η αστυν ομική επιχ είρη-
ση σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής, όπου συν ελήφ-
θησαν  συν ολικά 16 άτομα, από τα οποία τα 15 μέλη
της εγκληματικής οργάν ωσης.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι, οι πρώτες συλλήψεις έλαβαν
χ ώρα όταν  μέλη της οργάν ωσης ετοιμάζον ταν  ν α προ-

βούν  σε ακόμα μία κλοπή στην  περιοχ ή της Πεύκης.
Μάλιστα κατά τον  χ ρόν ο αυτό, συλληφθέν  μέλος, δεν
δίστασε ν α κιν ηθεί απειλητικά με το όχ ημα που
οδηγούσε σε βάρος αστυν ομικού της Υποδιεύθυν σης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα αυτός ν α
τραυματιστεί όταν  από την  αν αγκαστική πτώση του
στο έδαφος, προκλήθηκε κάταγμα στο χ έρι του.

Με αφορμή τη συγκεκριμέν η υπόθεση θα ήθελα ν α
υπεν θυμίσω στους συμπολίτες μας ν α είν αι ιδιαίτερα
επιφυλακτικοί σε άγν ωστα άτομα που εμφαν ίζον ται ως
υποψήφιοι αγοραστές ή εν οικιαστές ή που επιχ ειρούν
με διάφορα άλλα προσχ ήματα και τεχ ν άσματα ν α εισέ-
λθουν  στην  οικία τους. Στην  περίπτωση αυτή, προ-
τείν ουμε ν α προσέχ ουν  τα προσωπικά τους αν τικείμε-
ν α, προκειμέν ου ν α αποφευχ θεί το εν δεχ όμεν ο
αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχ όλησης.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση ν α μην  παραλείπουν  ν α
εν ημερών ουν  τις αστυν ομικές Αρχ ές, ακόμη και σε
περίπτωση απόπειρας απάτης.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής εγκληματική οργάνωση

72 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης & λεία που
ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ.

Μ
ε τον  υπουργό Εσωτερικών  Μάκη Βορίδη
συν αν τήθηκε αν τιπροσωπεία της ΠΟΕ
– ΟΤΑ, στο πλαίσιο της παν ελλαδικής

24ωρης απεργίας που πραγματοποίησαν  χ θες
υπάλληλοι σε δήμους και ΟΤΑ διεκδίκησαν  μέτρα
προστασίας και ασφάλειας με αφορμή και το πρό-
σφατο θαν ατηφόρο εργατικό ατύχ ημα με θύμα
την  αν ασφάλιστη εργαζόμεν η στην  καθαριότητα
του Δήμου Ξυλοκάστρου.

Ο ΥΠΕΣ  παρέπεμψε σε ν έα συν άν τηση που
θα γίν ει προκειμέν ου ν α επαν αξεταστεί το καθεστώς
ελέγχ ων  τήρησης, λήψης και εφαρμογής των  μέτρων
προστασίας στους χ ώρους δουλειάς.

Από την  πλευρά του, αμέσως μετά τη συν άν τηση, ο
Βασίλης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ,
με δηλώσεις του, μεταξύ άλλων , σημείωσε ότι τα σωμα-
τεία, η ομοσπον δία θα πρέπει όλο το επόμεν ο διά-
στημα ν α είν αι σε εγρήγορση προκειμέν ου ν α προ-
στατέψουμε τους εργαζόμεν ους από τέτοιες τραγικές
επαν αλήψεις όπως το το πρόσφατο θαν ατηφόρο εργα-
τικό ατύχ ημα με θύμα την  αν ασφάλιστη εργαζόμεν η
στην  καθαριότητα του Δήμου Ξυλοκάστρο, που δεν
θέλει καν είς ν α ξαν αζήσουμε.

Ο Σπύρος Κων σταν τάς, πρόεδρος του Συν δικάτου
ΟΤΑ Ν. Αττικής, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων , 

σημείωσε ότι κυβερν ήσεις και δήμαρχ οι μας βλέπουν
ως κόστος. Την  υγεία και την  ασφάλειά μας την  βλέ-
πουν ε ως κόστος προσπαθών τας ν α το περιορίσουν
όσο το δυν ατόν  περισσότερο γίν εται. Όπως τόν ισε,
δεν  μπορεί ν α μην  δίν ον ται τα μέσα ατομικής προ-
στασίας και ν α μην  συμβαίν ει τίποτα στους δήμους.

Νωρίτερα οι εργαζόμεν οι έφτασαν  έξω από τη Βουλή
με πορεία που ξεκίν ησε από το υπουργείο Εργασίας
όπου αρχ ικά συγκεν τρώθηκαν .

Μάλιστα, σύμφων α με το Σωματείο Εργαζομέν ων
Δήμου Γαλατσίου, χ θες το πρωί έγιν ε ν έο εργατικό
ατύχ ημα, με τον  τραυματισμό εργαζόμεν ου του Δήμου
Γαλατσίου, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμ-
μάτων .

Απεργία ΟΤΑ: Συνάντηση Μ. Βορίδη με εργαζόμενους
Συνεχιζεται στη σελ. 13
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Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το
Πάρκο της Μαγούλας και ολοκληρώθηκε η δια-
γωνιστική διαδικασία για το Πάρκο Μαγούλας. 

Ετσι το έργο εισέρχεται στην τελική ευθεία για
την έναρξη των εργασιών ανάπλασης! 

� Ενισχύεται το πράσινο σε όλη την επιφάνεια
του Πάρκου 

� Αναβαθμίζεται το θεατράκι 
� Εκσυγχρονίζονται οι υπάρχουσες αθλητικές

εγκαταστάσεις και διαμορφώνονται νέες (μπάσκετ,

ποδόσφαιρο, τένις) 
� Η υπάρχουσα παιδική χαρά, όχι μόνο ανα-

βαθμίζεται αλλά και επεκτείνεται 
Ένα μεγάλο έργο, που είχε ανάγκη η Μαγούλα,

το οποίο και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με
χρηματοδότηση από τα 20 εκατομμύρια ευρώ
που έλαβε ο δήμος από το ΥΠΕΣ. 

Ένα σύγχρονων προδιαγραφών Πάρκο που θα
αναβαθμίσει την περιοχή, τόσο αισθητικά όσο και
λειτουργικά!

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος 

Ενισχύονται από τις 20 Ιανουαρίου οι περι-
πολίες της ΕΛΑΣ σε περιοχές της Δυτικής Αττικής
και συγκεκριμένα σε Αχαρνές, Άνω Λιόσια και
Ζεφύρι σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του

Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάϊ ο κ. Θεο-

δωρικάκος ανέφερε: “Δίνουμε καθημερινή μάχη
για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με σχέ-

διο αλλά και συνεχή ενίσχυση της παρουσίας της
Αστυνομίας. Από τις 20 Ιανουαρίου, 600 νέοι
Ειδικοί Φρουροί, αστυνομικοί θα κατευθυνθούν
στο σύνολο των αστυνομικών τμημάτων του λεκα-
νοπεδίου Αττικής. Αποκλειστική αποστολή τους
είναι να ενισχύσουν τις περιπολίες και την παρ-
ουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές.

Η κατανομή τους θα γίνει με βάση τα κενά των
οργανικών θέσεων και που υπάρχουν μεγαλύτερ-
ες ανάγκες αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.
Αυτό αφορά και γειτονιές του κέντρου της Αθήνας
και τις γειτονιές στα Δυτικά Προάστια και ειδικά
στις περιοχές που κάν ουμε συχν ά ειδικές
επιχειρήσεις, Ζεφύρι, Λιόσια, Μεν ίδι κ.λπ. και
σε νέες δυναμικές περιοχές του Λεκανοπεδίου
που έχουν πολύ αστικό πληθυσμό και μεγάλες
ανάγκες αστυνόμευσης. Η αστυνομία ενισχύεται
παντού με την παρουσία τους για να γίνει πράξη η
ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών”.

Θεοδωρικάκος: Εντείνεται η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική
Ενισχύονται από τις 20 Ιανουαρίου οι περιπολίες της ΕΛΑΣ σε περιοχές της Δυτικής

Αττικής σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Από 1η Απριλίου η
αύξηση στον κατώτατο

μισθό
Κατατέθηκε η τροπολογία

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό
στο νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρν-
ηση, που έρχεται σήμερα στην Ολομέλεια.
Η ρύθμιση προβλέπει πως η εισήγηση του Υπο-

υργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη προς το Υπουργικό Συμβούλιο
για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλή-
λων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατο-
τεχνιτών, υποβάλλεται το αργότερο έως τις 10
Μαρτίου 2023.
Ειδικότερα, η εισήγηση του κ. Χατζηδάκη θα κατα-

τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο έως τις αρχές
Μαρτίου και συγκεκριμένα στις 10/3 – δηλαδή σε
2 μήνες από σήμερα – αντί για τον Απρίλιο (όπως
προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) προ-
κειμένου ο νέος κατώτατος μισθός να ισχύσει από
την 1η Απριλίου 2023 αντί της 1ης Μαΐου 2023.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Το 2022 για υποθέσεις ναρκωτικών έχουν
συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. 13.700 άτομα. Είναι
μία υπόθεση που είναι στο κέντρο της προσοχής
της αστυνομίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο
πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Ο χρήστης
είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Όταν θα τον
πάρει η αστυνομία από εκεί και θα τον οδηγήσει
στο αστυνομικό τμήμα και στο κρατητήριο την επό-
μενη ημέρα θα αφεθεί ελεύθερος. Αυτή είναι η

πραγματικότητα για την οποία όπως αντιλαμβάνε-
στε η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στην Αστυνομία.
Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρ-
ξουν πολύ περισσότερες δομές και μάλιστα στις
εξόδους της πόλης όταν μιλάμε για το λεκανοπέ-
διο Αττικής. 

Χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο. 
Είμαστε σε συζήτηση για αυτό και με το Υπουρ-

γείο Υγείας και με την αυτοδιοίκηση γιατί περισ-

σότερο βάρος καταλαβαίνετε σε ό,τι αφορά αυτήν
την πλευρά πέφτει σε εκείνους. Οι τοξικομανείς
είναι άρρωστοι άνθρωποι και θα πρέπει να βρε-
θεί ένας τρόπος να ενισχυθούν από όλους μας
προκειμένου να γίνουν καλά. Αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. 

Κατά τα λοιπά η υπόθεση δίωξης της εμπορίας
των ναρκωτικών είναι στο κέντρο της προσοχής
μας και το 2022 η αστυνομία είχε πολύ σοβαρά
αποτελέσματα σε αυτό το τομέα.
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Α
λλαγές στο «καλάθι του ν οικοκυριού» έτσι ώστε
ν α περιλαμβάν ει περισσότερα επών υμα
προϊόν τα μελετά το υπουργείο Αν άπτυξης

σύμφων α με τον  Νίκο Παπαθαν άση, αν απληρωτή
υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .

«Εμείς έχ ουμε επιλέξει ως κυβέρν ηση, ν α στηρίξο-
υμε τους πιο ευάλωτους οικον ομικά συμπολίτες μας,
αυτό κάν ουμε και με το market pass τώρα. Έχ ει γίν ει
μια ολόκληρη συζήτηση γιατί δεν  πήγαμε οριζόν τια
στον  ΦΠΑ. 

Αυτό θα μείων ε τα έσοδα του κράτους. Ό,τι διαθέσι-
μος δημοσιον ομικός χ ώρος υπάρχ ει, πηγαίν ουμε
στοχ ευμέν α και τον  δίν ουμε στους συμπολίτες μας
που έχ ουν  αν άγκη περισσότερο, γιατί δεν  είν αι άπει-
ρα και ατελείωτα τα χ ρήματα τα οποία είν αι διαθέσιμα»
είπε ο αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  ο κ. Παπαθαν άσης.

«Με τα μέτρα τα οποία έχ ουμε αν ακοιν ώσει και
τρέχ ουν , με την  αύξηση των  συν τάξεων , με τη μείω-
ση του ΦΠΑ, με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογι-
κού συν τελεστή, έχ ουμε μειώσει 50 φόρους, τώρα θα
αν ακοιν ώσουμε την  τρίτη αύξηση του κατώτατου
μισθού, επομέν ως συν εχ ίζουμε έτσι ώστε ν α αυξήσο-
υμε το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν  είπε καν είς ότι θα
καλύψουμε 100% του κύματος ακρίβειας. Καν είς δεν
το έχ ει πει μέχ ρι σήμερα από την  κυβέρν ηση.

Θα ήταν  ψέματα ν α πούμε ότι μπορεί μια πολιτεία,
έν α κράτος ν α καλύψει όλο αυτό το κύμα. Ακριβώς
αυτό που λέμε είν αι ότι ν αι, το παλεύουμε, αγων ιζό-
μαστε και στεκόμαστε στο πλευρό των  συμπολιτών

μας με τη δύν αμη που μπορούμε ν α έχ ουμε δημοσιο-
ν ομικά» τόν ισε ο αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης.

Η κάρτα αγορών  market pass ξεκιν ά την  1η Φεβρ-
ουαρίου και αφορά έν α μεγάλο ποσοστό των  πολιτών ,
σημείωσε ο κ. Παπαθαν άσης, εν ώ έως το τέλος Φεβρ-
ουαρίου θα καταβληθούν  τα πρώτα χ ρήματα. «Αν
πρόκειται για την  κάρτα στο 100% του ποσού, αν
είν αι σε IBAN το 80% και βεβαίως αυτό θα συν εχ ιστεί
για 6 μήν ες.

Στην  περίπτωση του 80% θα μπουν  σε 2 τριμ-
ην ιαίες δόσεις, επομέν ως έως τις 3 Φεβρουαρίου και
τον  Μάιο. Και λαμβάν εται υπόψη η φορολογία εισοδή-
ματος του 2021, διότι το 2021 έχ ει κλείσει, εν ώ το
2022 ακόμη είν αι αν οικτό» διευκρίν ισε ο υφυπο-
υργός,.

«Μαζί με το καλάθι που έχ ει κρατήσει 11 εβδομάδες
σταθερά τις τιμές, μια οικογέν εια εφόσον  αγοράζει από
το καλάθι και με τη χ ρήση του market pass συν ολικά
μπορεί ν α έχ ει μια εξοικον όμηση περίπου 130 ευρώ
το μήν α, το οποίο είν αι έν α σοβαρό ποσό για μια τετρ-
αμελή οικογέν εια» τόν ισε ο κ. Παπαθαν άσης.

Ως προς το καλάθι του ν οικοκυριού, είν αι έν α μέτρο
που λειτουργεί, έχ ει αποδειχ θεί και υπάρχ ουν  σχ ετι-
κές μελέτες αν έφερε ο υφυπουργός. «Από εκεί και
πέρα, κάν ουμε μια συζήτηση και με την  Επιτροπή
Αν ταγων ισμού αν  θα προσθέσουμε 1 +1, δηλαδή έν α
ιδιωτικής ετικέτας, έν α επών υμης ετικέτας, όχ ι σε όλα,
γιατί στις βρεφικές τροφές δεν  υπάρχ ουν  ιδιωτικής ετι-
κέτας, έτσι ώστε ν α δώσουμε και τη δυν ατότητα επι-
λογών » προσέθεσε.

Αλλαγές στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
Ν. Παπαθανάσης: Συζητάμε να προσθέσουμε  1 προϊόν 
ιδιωτικής ετικέτας και 1 επώνυμο

ΕΣΠΑ: 56.000 
επιχειρήσεις θα 
μοιραστούν το 
πρώτο 1 δισ. ευρώ
Μ

ε βασικό κριτήριο ένταξης το μοντέλο First Come First
Served, δηλαδή οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα
εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται,

κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου το ΕΣΠΑ, με πρώτο πρόγρ-
αμμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ ύψους 300 εκατ.
ευρώ, ενώ έπεται η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, προϋλογισμού
700 εκατ. ευρώ.

Με τα δύο αυτά προγράμματα θα πέσει στην αγορά 1 δισ.
ευρώ. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης

Τσακίρης εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα εξαντληθεί σε βάθος 2ετίας-3ετίας, ενώ στις δύο αυτές
δράσεις θα ενταχθούν 56.000 επιχειρήσεις, όπως δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση του
Euro2day.gr σύμβουλος του υφυπουργού.

Όπως είπε ο κ. Τσακίρης «θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μικρομεσαίες που ενδιαφέρ-
ονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» ενώ υπογράμμισε ότι ο Χάρτης Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων είναι η βασικότερη παράμετρος σε όλα τα προγράμματα. 

Ποιες είναι οι δράσεις

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ: Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση
ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 - 2027) με συνολικό προϋπολογι-
σμό 700 εκατ. ευρώ στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστά-
σεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα  εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες
marketing, καθώς και δαπάνες  για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης
ενέργειας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Η συγκεκριμένη δέσμη δράσεων είναι προϋπολογισμού
300 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην
υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους
δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφ-
ιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Προσλήψεις με δίμηνες
συμβάσεις από τον Δήμο
Φυλής
Σε προσλήψεις 6 ατόμων με ειδικότητα οδηγού

και δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση επει-
γουσών και έκτακτων αναγκών λόγω της έλλειψης
τακτικού προσωπικού, προχωρά ο Δήμος Φυλής.
Τις προσλήψεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτρο-

πή και οι θέσεις προϋποθέτουν απολυτήριο Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριετή εμπειρία,.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, σε
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση
των θέσεων με απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, μπορεί οι θέσεις να καλυφθούν και
με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.



Πρόσκληση ενδιαφέροντος
στα προγράµµατα Κ.∆.Β.Μ.
∆ήµου Μεγαρέων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµε-
τοχής στα τµήµατα µάθησης του Κέντρου ∆ιά
Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) απευθύνει ο ∆ήµος
Μεγαρέων προς τους ενδιαφερόµενους πολίτες,
σύµφωνα µε δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει:

Ενηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι ο
∆ήµος Μεγαρέων, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, ∆ια
Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυµα Νεο-
λαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτ-

υχώς τη λειτουργία του
Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου
Μεγάρων στο οποίο θα
υλοποιηθούν προγράµ-
µατα Γενικής Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων, στο
πλαίσιο του συγχρηµα-
τοδοτούµενου Έργου
«Κέντρα ∆ια Βίου Μάθη-
σ η ς ( Κ . ∆ . Β . Μ . ) - Ν έ α
Φάση» (ΟΠΣ5002212).

Τα προσφερόµενα προ-
γράµµατα µπορούν να
παρακολουθήσουν ενή-
λικες ανεξαρτήτως
χώρας καταγωγής,
ηλικίας και µόρφωσης, 

καθώς και µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα
απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε
επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου ή άλλου νοµιµοποιητικού εγγρά-
φου του ενδιαφερόµενου.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

∆ηλώσεις συµµετοχής και πληροφορίες στο
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Μεγαρέων και ώρες
09:30 – 13:30.

Τηλ: 2296026862 & 2296026719
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας
Email: paideiasmeg@gmail.com
Υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Φεβρουαρίου

2023.
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Δήμος Χαϊδαρίου: 
Νέα ψηφιακή πλατφόρμα 
ΧΑΪΔΑΡΙ MARKET
PLACE 

- Δωρεάν παρουσία και προβολή
στο Διαδίκτυο για όλες τις  

τοπικές επιχειρήσεις. 
Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου ΧΑΪΔΑΡΙ

MARKETPLACE προσφέρει δωρεάν παρουσία
και προβολή στο Διαδίκτυο για όλες τις τοπικές
επιχειρήσεις. 
Με την εγγραφή της επιχείρησής σας στην πλατφ-
όρμα, εξασφαλίζετε:

- Στοχευμένη προβολή στις Χαϊδαριώτισσες και
τους Χαϊδαριώτες
- Άμεση προβολή καθημερινών προσφορών
- Τόνωση της τοπικής αγοράς
- Αύξηση εσόδων
- Περισσότερους πελάτες
Βρείτε τις οδηγίες εγγραφής για καταστηματάρχες
και επαγγελματίες στους παρακάτω συνδέσμους:
Tutorial 1:
https://www.youtube.com/watch?v=x9C4olUxAJ
E
Tutorial 2:
https://www.youtube.com/watch?v=_lGt8pPEKg
E
Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις
της πόλης μπορούν να επικοινωνούν με το Γρα-
φείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μάνου
Πετούση (τηλ. 2132047284) ή με το Γραφείο
Επιχειρηματικότητας (τηλ. 2132047343 και
2132047273)

Ημερίδα στον Δήμο 
Αχαρνών με θέμα:

“Το φαινόμενο της
Βίας και του Εθισμού”

Ημερίδα ενημέρ-
ωσης γύρω από

θέματα Βίας και Εθι-
σμού θα πραγματο-
ποιηθεί  στον Δήμο
Αχαρνών από το Δέν-
τρο Ζωής, τον Δήμο
και τη ΔΗΚΕΑ

Το Σωματείο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών
“Δέντρο Ζωής” σε
συνεργασία με το
Δήμο Αχαρνών και τη
Δημοτική Κοινωφελή
Ε π ι χ ε ί ρ η σ η
(ΔΗ.ΚΕ.Α.), σας
προσκαλούν στην
Ημερίδα – Εκδήλωση
με θέμα: “Το φαινόμε-
νο της Βίας και του
Εθισμού”.

Ομιλητής: Δημήτρ-
ιος Σούρας

Ψυχίατρος – Ψυχοθ-
εραπευτής

Η Εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί  το
Σάββατο 21 Ιανουα-
ρίου 2023 στις 18:30
μ.μ., στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων “Μάριος
Δημήτριος Σου-
λούκος” του Δημα-
ρχιακού Μεγάρου
Αχαρνών (Φιλαδελφ-
είας 87 & Μπόσδα).

Είσοδος Ελεύθερη.
ΒΙΑ: Ατομική, Οικο-

γενειακή, Κοινωνική,
Σχολική.

Ε Θ Ι Σ Μ Ο Σ :
Διαδίκτυο, Ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια.

ΜΑΘΕ – ΜΙΛΑ –
ΖΗΣΕ



ΜΜεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα
ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ
88..661133  κκιιττ  
ρροομμπποοττιικκήήςς  σσεε
11..882211  σσχχοολλεείίαα
ττηηςς  ΧΧώώρρααςς

8.613 κιτ ρομποτικής σε 1.821 σχ ολεία
σε όλη τη χ ώρα, με προϋπολογισμό
1.821.000 €, είν αι η πρωτοβουλία που
“ξεκιν ά για ν α φέρει έν αν  διαφορετικό
τρόπο σκέψης και εκπαίδευσης σε σχ ο-
λεία όλων  των  Δήμων  της χώρας”, όπως
τόν ισε ο Δήμαρχ ος Τρικκαίων  και Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστε-
ργίου, που είχ ε υποβάλει τη σχ ετική
πρόταση.

Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Ιαν ουα-
ρίου 2023, στα Γραφεία Διοίκησης της
ΕΕΤΑΑ, οι εκπρόσωποι 4 συν εργαζόμε-
ν ων  φορέων  παρέστησαν  στην  υπογρ-
αφή της σύμβασης αν άμεσα στον  Δήμο
Τρικκαίων , στην  ΕΕΤΑΑ και στην
Cosmote.

Το έργο έχ ει τον  τίτλο «Μικρή Επαν ά-
σταση στην  εκπαίδευση: Αν αδεικν ύο-
υμε τις ψηφιακές δεξιότητες των  Ελλή-

ν ων  του Αύριο…» και αφορά σε
εκπαίδευση μαθητών /τριών  σε  ρομποτι-
κή, μηχ αν ική και προγραμματισμό.

Η σύμβαση προβλέπει την  παροχ ή
των  8.613 κιτ ρομποτικής το επόμεν ο
τρίμην ο σε 1.821 σχ ολεία (1.050 από
την  Α΄θμια Εκπαίδευση, 771 από τη
Β΄θμια και όλα τα Ειδικά Σχ ολεία).

Το πρόγραμμα είν αι μια πρωτοβουλία
του Δήμου Τρικκαίων , που προτάθηκε
κατά την  επίσκεψη της Προέδρου της
Επιτροπής Ελλάδα 2021 κας Γιάν ν ας
Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη στα Τρίκαλα
τον  Ιούν ιο του 2020.

Ακολούθησε συν εργασία για εξειδίκευ-
ση των  στόχ ων , το πρόγραμμα υποβ-
λήθηκε στο πρόγραμμα «Αν τών ης
Τρίτσης», η ΕΕΤΑΑ υλοποίησε τις σχ ετι-
κές διαγων ιστικές διαδικασίες και η αν ά-
δοχ ος εταιρεία Cosmote ξεκιν ά την
προμήθεια και την  διαν ομή των  κιτ ρομ-
ποτικής.

Ζ. Μακρή: «Καινοτόμα και σύγχρ-
ονη κατεύθυνση στην εκπαίδευση»

Η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζέττα
Μακρή χ αρακτήρισε τη δράση του Δήμου
Τρικκαίων  ως “ώριμη” και ως “εξαιρετικά
καιν οτόμα”, τον ίζον τας ότι “καλωσορίζο-
υμε τέτοιες πρωτοβουλίες, που δίν ουν
καιν οτόμα και σύγχ ρον η κατεύθυν ση
στην  εκπαίδευση”.

Επεσήμαν ε ότι, είν αι δράση συμπληρ-
ωματική προς το Υπουργείο Παιδείας, το
οποίο, “με το Εθν ικό Σχ έδιο Αν ασυγκρ-
ότησης και Αν άπτυξης έχ ει εξασφαλίσει
30 εκατ. € για 177.000 κιτ ρομποτικής σε
ν ηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμν άσια”.

Αφού απηύθυν ε θερμότατες ευχ αρι-
στίες για την  πρωτοβουλία, αν αφέρθηκε
στη σημασία των  συγκεκριμέν ων  “χ ρή-
σιμων  εν εργειών  από φορείς” και τόν ισε
τη σημασία τους και την  προσφορά τους 

“στην  εξωστρέφεια της εκπαίδευσης
και στις ψηφιακές δεξιότητες που, με τα
βραβευμέν α Εργαστήρια Δεξιοτήτων  έχ ο-
υμε υιοθετήσει ως Υπουργείο Παιδείας”. 

Μάλιστα έδωσε έμφαση στη δεύτερη
κατά σειρά χ ρον ιά, κατά την  οποία λει-
τουργούν  τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ,
δίν ον τας προτεραιότητα στον  ψηφιακό
εγγραματισμό. Και τόν ισε ότι λόγω ακρ-
ιβώς της λειτουργίας των  Εργαστηρίων ,
τα κιτ θα μπορούν  ν α χ ρησιμοποιηθούν
αμέσως μόλις παραδοθούν  .

Δ. Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα αλλά-
ζει εποχή»

“Η Ελλάδα αλλάζει εποχ ή” με την  πρω-
τοβουλία που “ξεκιν ά για ν α φέρει έν αν
διαφορετικό τρόπο σκέψης και εκπαίδευ-
σης σε σχ ολεία όλων  των  Δήμων  της
χ ώρας”, τόν ισε ο Δήμαρχ ος Τρικκαίων
και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης
Παπαστεργίου.

Ο ίδιος, δηλών ον τας χ αρούμεν ος για
την  υπογραφή της σύμβασης, υπεν θύμι-
σε τη συν εργασία με την  “Επιτροπή
Ελλάδα 2021” που, “από την  αρχ ή της
λειτουργίας της υπό την  πρόεδρο κ.
Γιάν ν α Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη,
προσπάθησε ν α φέρει την  Ελλάδα σε
έν α επόμεν ο βήμα”.

Για τον  ίδιο, η πρώτη σκέψη ως Δήμα-
ρχ ος και ως μέλος της Επιτροπής, ήταν
“ν α φέρουμε αυτήν  την  επόμεν η ημέρα
σε κρίσιμους τομείς”,  και “πώς ν α βοηθ-
ήσουμε το Υπουργείο Παιδείας, τους
ν έους, τους μαθητές, ν α δουν  αυτήν  την
επόμεν η ημέρα με εκπαιδευτικό υλικό”.

Εκθειάζον τας την  “πολύ καλή συν ερ-
γασία” με την  Υπουργό Παιδείας κα Νίκη
Κεραμέως και την  Υφυπουργό κα Ζέττα
Μακρή, ο κ. Παπαστεργίου αν έφερε πως
η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία ήταν  άμε-
σος και επίσημος προάγγελος της αν ά-
λογης πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Παιδείας για την  παροχ ή κιτ ρομποτικής
και την  εξάπλωση της δράσης.
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Η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ.
Γεωργία Πηλιχού και το Τμήμα Πολιτι-
στικών, διοργανώνουν νέα θεατρική

εξόρμηση, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023,
στο Εθνικό Θέατρο (Κεντρική Σκηνή), στην παρά-
σταση "ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ" του Χ. Ίψεν, σε σκηνοθ-
εσία του Σταμάτη Φασουλή. 

Ο Χένρικ Ίψεν θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτε-
ρος θεατρικός συγγραφέας του 19ου αιώνα και
οι "Βρυκόλακες" από τα πλέον κλασικά έργα του
δραματικού ρεπερτορίου και από τα πιο αντιπρ-
οσωπευτικά του.

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Γιώργος
Ζιόβας, Αργύρης Πανταζάρας, Περικλής Μου-
στάκης, Κατερίνα Μαούτσου. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Η κυρία Άλβινγκ
ετοιμάζεται για τα εγκαίνια του Ιδρύματος που
έφτιαξε στη μνήμη του συζύγου της. Ο γιος της
Όσβαλντ, καταξιωμένος ζωγράφος που ζει από
παιδί στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει για την τελε-
τή. Ο παλιός οικογενειακός φίλος και διαχειρι-
στής του Ιδρύματος Πάστορας Μάντερς έχει έρθει
και αυτός για να εκφωνήσει λόγο για την προσφ-
ορά του λοχαγού Άλβινγκ. Όμως, κάτω από την

αψεγάδιαστη, γυαλιστερή επιφάνεια, κάτι άρρω-
στο και σαθρό ελλοχεύει. Ένα κουβάρι από ψέμα-
τα και μυστικά, προδομένους έρωτες, συγκάλυψη
και υποκρισία αρχίζει να ξετυλίγεται σταδιακά,

την ώρα που οι μάσκες πέφτουν, ολόκληρο το
οικοδόμημα της αγίας οικογένειας κλυδωνίζεται
και τα φαντάσματα του παρελθόντος ξυπνούν,
διψώντας για το αίμα των ζωντανών.

Νέα Θεατρική Εξόρμηση για το Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου
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ΔΔηημμοοσσκκόόππηησσηη  IInntteerrvviieeww::  ΠΠώώςς  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  ηη  δδιιααφφοορράά  ΝΝΔΔ  κκααιι  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  
ΠΠοοιιοοςς  μμήήννααςς  εείίννααιι  οο  ««ββοολλιικκόόττεερροοςς»»  γγιιαα  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  γγίίννοουυνν  οοιι  εεκκλλοογγέέςς..

Δημοσκόπηση για την Politic διενήργησε η
εταιρεία Interview, με τη διαφορά μεταξύ Νέας
Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 6,9% και

να αυξάνεται στο 8,5% αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές.
Τον Απρίλιο προκρίνουν ως «βολικότερο» μήνα για

εκλογές οι ψηφοφόροι, με κριτήριο τις προσωπικές τους
ανάγκες, με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Για την πρόθεση ψήφου
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία

είναι σταθερή στο 32,5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 1,5
μονάδα άνοδο καθώς από το 24% της προηγούμενης
μέτρησης φτάνει στο 25,6%.

Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι σήμερα στο 6,9% (από 8,5%).

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καταγράφει ποσοστό της τάξης
του 10,1%, το ΚΚΕ 6% (από 5%), η Ελληνική Λύση 4,5%

(από 4,7%), το ΜέΡΑ25 3,5% (από 3%) και
ακολουθούν η Εθνική Δημιουργία με 1,5%, και
οι Έλληνες για την Πατρίδα με 1,5%. Το
ποσοστό αναποφάσιστων παραμένει
σημαντικό καθώς εντοπίζεται στο 9,3%. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
δημοσκόπησης, από το 6,9% της πρώτης
Κυριακής, η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται
στο 8,5% αν χρειαστεί και δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση. 

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη
Κυριακή καταγράφει ποσοστό 34,6% έναντι
32,5% του πρώτου γύρου και αντίστοιχα ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 26,1% από το 25,6% του
πρώτου γύρου. 

Για τις κυβερνήσεις συνεργασίας
Βάσει των μετρήσεων δεν είναι απίθανο την Κυριακή

των δεύτερων εκλογών η κυβέρνηση που θα δύναται να
σχηματιστεί να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Οι
ψηφοφόροι με ποσοστό 35% απαντούν ότι θα
προτιμούσαν μια κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
ΚΙΝΑΛ, ενώ το 29,6% επιθυμεί συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Μόνο το 3,3% θα «έβλεπε»
συγκυβέρνηση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ. 

Για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό
Σταθερό προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην

καταλληλότητα για την πρωθυπουργία καταδεικνύουν τα
ευρήματα της δημοσκόπησης. Ειδικότερα, στο ερώτημα
για την καταλληλότητα μεταξύ του πρωθυπουργού και
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συγκεντρώνει την αποδοχή του 45% των
ερωτηθέντων, ενώ ο Αλέξης

Τσίπρας το 31%. 

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον
αφορά τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, αφού το
44,2% έχει θετική/μάλλον θετική άποψη (από το 45% της
προηγούμενης μέτρησης). Ο Αλέξης Τσίπρας είναι
δεύτερος συγκεντρώνοντας το 32,5% των θετικών
ψήφων (από 29,5%), ενώ τρίτος είναι ο Δημήτρης
Κουτσούμπας με ποσοστό 30% (από 26,2). Ακολουθούν
ο Γιάνης Βαρουφάκης με 25,9% (από 24,1%), ο Νίκος
Ανδρουλάκης με 22% (από 18,9%) και ο Κυριάκος
Βελόπουλος με 10,3% (από 12,4%).

Η εκτίμηση των ψηφοφόρων για τα αποτελέσματα
των κομμάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καρτέλα της
προσωπικής εκτίμησης των ψηφοφόρων για τα ποσοστά
που θα λάβουν τα τρία μεγάλα κόμματα, σημειώνει η
Interview. Πρόκειται για μία εναλλακτική, καινοτόμο
προσέγγιση της πρόθεσης ψήφου που καταγράφει τον
μέσο όρο της εκτίμησης των πολιτών. Έτσι, σύμφωνα με
την εκτίμηση του κόσμου, η ΝΔ θα καταγράψει ποσοστό
της τάξης του 31,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 27,4% και το ΠΑΣΟΚ –
ΚΙΝΑΛ 11,3%. Η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων,
σύμφωνα με τους πολίτες, θα είναι στο 4,5%. 

Σύμφωνα με την Interview, το κυβερνών κόμμα
φαίνεται να είναι το πιο ικανό ώστε να διαχειριστεί όλα τα
θέματα της χώρας, καθώς καταγράφει σχεδόν σε όλα
(ανάπτυξη, ασφάλεια, σταθερότητα), διπλάσια ποσοστά
σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, άξιο επισήμανσης
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται καταλληλότερος να
διαχειριστεί θέματα δικαιοσύνης ενώ σε ότι έχει να κάνει
με το ποιο πολιτικό κόμμα μπορεί να εμπνεύσει την
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Δ
εκάδες Δήμοι έχ ουν  ήδη καταθέσει ή αν αμέν εται
ν α καταθέσουν  γν ωμοδοτήσεις στο υπουργείο
Οικον ομικών  για επαν ακαθορισμό των  αν τικει-

μεν ικών  τιμών  ζών ης των  ακιν ήτων  που βρίσκον ται
σε περιοχ ές αρμοδιοτήτων  τους σε επίπεδα χ αμηλότε-
ρα αυτών  που ισχ ύουν  από την  1η-1- 2022.

Οι Δήμοι ακολουθούν  την  έκτακτη διαδικασία επαν α-
καθορισμού των  αν τικειμεν ικών  τιμών  που προβλέπει
το άρθρο 51 του ν . 5000/2022 και σκοπεύουν  ν α
πείσουν  το υπουργείο Οικον ομικών  ν α αν ακαλέσει τις
υπέρμετρα μεγάλες αυξήσεις των  αν τικειμεν ικών  τιμών
που αποφάσισε, ώστε οι δημότες τους ν α έχ ουν
ουσιαστική ελάφρυν ση στον  ΕΝΦΙΑ και σε άλλους
φόρους που επιβαρύν ουν  τη χ ρήση ή την  απόκτηση
ακιν ήτων . 

Επιδιώκουν  επίσης πολλοί άλλοι δημότες τους, που
είν αι οικον ομικά αδύν αμοι, ν α ξαν ακερδίσουν  τις κοι-
ν ων ικές παροχ ές και τα επιδόματα που έχ ασαν
εξαιτίας της υπέρμετρης αύξησης των  αν τικειμεν ικών
αξιών  των  ακιν ήτων  τους. Κι αυτό διότι η αύξηση των
αν τικειμεν ικών  αξιών  είχ ε ως συν έπεια οι αξίες των
ακιν ήτων  περιουσιών  των  συγκεκριμέν ων  δημοτών
ν α υπερβούν  τα όρια αξίας ακίν ητης περιουσίας που
ορίζουν  οι ν όμοι χ ορήγησης των  συγκεκριμέν ων  επι-
δομάτων  και παροχ ών  και εν  τέλει οι εν  λόγω δημότες
ν α πάψουν  ν α θεωρούν ται δικαιούχ οι.

Η προθεσμία υποβολής γν ωμοδοτήσεων  από τους
δήμους, προκειμέν ου ν α εν εργοποιηθεί η διαδικασία
του άρθρου 51 του ν . 5000/2022, λήγει καν ον ικά στις
20 Ιαν ουαρίου 2023. Όμως, λόγω του πλήθους των
γν ωμοδοτήσεων  που ήδη καταρτίζον ται από πολλούς
δήμους, το υπουργείο Οικον ομικών  εν δέχ εται ν α
δώσει παράταση στη συγκεκριμέν η προθεσμία, σύμφ-
ων α με ρεπορτάζ του Γιώργου Παλαιτσάκη στη “Ναυ-
τεμπορική”

Ήδη εδώ και πάν ω από δύο εβδομάδες ο Δήμος Αθη-
ν αίων  αποφάσισε ν α ζητήσει από το υπουργείο Οικο-
ν ομικών  τη μείωση των  αν τικειμεν ικών  τιμών  των  ακι-
ν ήτων  σε 30 ζών ες της χ ωρικής του αρμοδιότητας. 

Επιπλέον, τουλάχιστον άλλοι 18 δήμοι έχουν ήδη
ζητήσει ή αναμένεται να ζητήσουν από το υπουρ-
γείο Οικονομικών επανακαθορισμό των αντικειμε-
νικών αξιών των ακινήτων σε περιοχές των χωρ-
ικών τους αρμοδιοτήτων.

Ο Δήμος Αθην αίων  θεωρεί ότι τα ποσοστά αυξήσεων
των  αν τικειμεν ικών  αξιών  πρέπει ν α περιοριστούν  το
πολύ μέχ ρι το επίπεδο του 55% σε σύγκριση με τις
αν τικειμεν ικές αξίες που ίσχ υαν  μέχ ρι τις 31-12-2021
για όλα τα ακίν ητα του δήμου.

Η γν ώμη του δήμου αφορά ουσιαστικά 30 περιοχ ές
(ζών ες τιμών ) από το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 6ο Δημο-
τικό Διαμέρισμα. Πρόκειται για περιοχ ές του κέν τρου
της Αθήν ας αλλά και για πολλές λαϊκές γειτον ιές της
πόλης, όπου οι πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς
κιν ούν ται σε πολύ χ αμηλά επίπεδα, μετά τις αυξήσεις
των  αν τικειμεν ικών  τιμών  από 57,89% έως 115,63%.

Βάσει της γν ώμης του δήμου, τα ελάχ ιστα ποσοστά
μειώσεων  που πρέπει ν α αποφασιστούν  από το υπο-
υργείο Οικον ομικών  στις συγκεκριμέν ες 30 περιοχ ές
της Αθήν ας φθάν ουν  έως 27,54%.

Ποιες αν τιρρήσεις διατυπών ον ται

Πέραν  του Δήμου Αθην αίων , τουλάχ ιστον  άλλοι 18
δήμοι της Αττικής, ακολουθών τας την  έκτακτη διαδι-

κασία επαν ακαθορισμού, αν αμέν εται, σύμφων α με
πληροφορίες, ν α καταθέσουν  στο υπουργείο Οικον ο-
μικών , το αργότερο μέχ ρι τις 20-1-2023, τις γν ωμοδο-
τήσεις τους για την  αν άγκη επαν απροσδιορισμού των
αν τικειμεν ικών  αξιών  των  ακιν ήτων  σε επίπεδα χ αμ-
ηλότερα αυτών  που καθορίστηκαν  την  1η-1-2022.
Στους δήμους αυτούς περιλαμβάν ον ται οι ακόλουθες
περιοχ ές:

– Γλυφάδα: Άμεση, καθολική και σημαν τική μείωση
στις τιμές ζών ης και τις αν τικειμεν ικές ζητεί με ψήφισμά
του το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, εκφράζον τας
την  έν τον η δυσαρέσκειά του και τη διαφων ία του για
την  απόφαση του υπουργείου Οικον ομικών  περί
αν αθεώρησης των  τιμών  ζών ης των  ακιν ήτων , βάσει
της οποίας η αύξηση έφθασε ακόμη και το 81% και θα
καταθέσει αρμοδίως αιτιολογημέν η γν ώμη για μείωση
των  αν τικειμεν ικών  αξιών .

– Μοσχ άτο-Ταύρος: Οι αυξήσεις των  αν τικειμεν ικών
τιμών  ζών ης κυμαίν ον ται από 22,7% έως 84% στην
περιοχ ή του Μοσχ άτου, εν ώ στον  Ταύρο κυμαίν ον ται
από 5,5% έως 26,3%. Μετά τις αυξήσεις αυτές, η περ-
ιοχ ή του Μοσχ άτου έχ ει για πρώτη φορά από την
ίδρυσή της μεγαλύτερες τιμές ζών ης από όλες τις γειτο-
ν ικές περιοχ ές.

– Ραφήν α: Ο δήμος θεωρεί αδικαιολόγητη την  αύξηση
έως και 56% των  αν τικειμεν ικών  τιμών  και ζητεί
οριζόν τια μείωση κατά 10% σε όλες τις ζών ες λόγω των
πολύ ιδιαίτερων  γεν ικών  (οικον ομική κρίση, κρίση
Cov id-19) και ειδικών  συν θηκών  (πυρόπληκτες περ-
ιοχ ές) της περιοχ ής.

– Παλλήν η: Ο δήμαρχ ος Παλλήν ης, Θαν άσης
Ζούτσος, με εισήγησή του προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, η οποία έγιν ε ομόφων α αποδεκτή, πρόκει-
ται ν α αιτηθεί τη μείωση των  αν τικειμεν ικών  αξιών  ακι-
ν ήτων  σε ολόκληρο τον  Δήμο Παλλήν ης στα ίδια
επίπεδα πριν  από την  αύξησή τους.

Επιπλέον , σύμφων α με πληροφορίες του eco-
press.gr αν άμεσα στους δήμους που αν αμέν εται ν α
ζητήσουν  μείωση των  αν τικειμεν ικών  αξιών  είν αι το
Χαϊδάρι, η Δάφν η, το Μαρούσι, το Χαλάν δρι, το Καμα-
τερό, ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Βαρβάρα.

‘‘’’ΦΦοουυννττώώννεειι’’’’  ττοο  ΚΚίίννηημμαα  ΔΔήήμμωωνν  γγιιαα  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ααννττιικκεειιμμεεννιικκώώνν  ααξξιιώώνν
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Σ
τα τέλη Ιαν ουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρ-
ωση του Προγράμματος "Τουρισμός για Όλους"
που αφορά 125.000 άυλες ψηφιακές κάρτες

"v oucher", για διαμον ή σε τουριστικά καταλύματα, στο
πλαίσιο της καμπάν ιας "Greece does hav e a winter".

Τα χ ρήματα θα πιστωθούν  άμεσα στους δικαιούχ ους
με τη μορφή άυλης ψηφιακής χ ρεωστικής κάρτας, την  

οποία οι δικαιούχ οι μπορούν  ν α χ ρησιμοποιήσουν
για διαμον ή σε τουριστικά καταλύματα.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε συν έν -
τευξή του είχ ε αν αφέρει ότι η στήριξη του χ ειμερι-
ν ού/ορειν ού τουρισμού είν αι διαρκής, καθώς τόσο ο
Ελλην ικός Οργαν ισμός Τουρισμού κάν ει εκ ν έου την
καμπάν ια "Greece does hav e a winter" όσο και το
Υπουργείο Τουρισμού μέσα από το πρόγραμμα "Τουρι-
σμός για Όλους" θα προχ ωρήσει σε ν έα κλήρωση
125.000 αύλων  ψηφιακών  καρτών  στα τέλη Ιαν ουα-
ρίου.

Η ν έα κλήρωση αν αμέν εται ν α μοιράσει v oucher
αξίας 150 ευρώ, εν ώ για τη Σάμο, το v oucher, διπλα-
σιάζεται και θα φτάν ει τα 300 ευρώ.

Δικαιούχ οι
Δικαιούχ οι θα είν αι όσοι είχ αν  κάν ει ηλεκτρον ική

αίτηση στην  πλατφόρμα Vouchers.gov .gr το προη-
γούμεν ο καλοκαίρι. Στην  ίδια ιστοσελίδα θα αν αρτηθ-
ούν  και οι οριστικοί πίν ακες με τα αποτελέσματα της
ν έας κλήρωσης.

Πρόκειται για έν α πρόγραμμα που θα είν αι σε ισχ ύ
μέχ ρι τον  Ιούν ιο του 2023 και αν αμέν εται ν α
εν ισχ ύσει σημαν τικά τον  εγχ ώριο τουρισμό τους επό-
μεν ους μήν ες, ιδιαίτερα όσον  αφορά στην  τουριστική
κίν ηση εν αλλακτικών  προορισμών  και περιοχ ών  που
έχ ουν  πληγεί.

Μάλιστα, σύμφων α με τον  υπουργό Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια το πρόγραμμα κιν είται εν τός του κεν τρι-
κού άξον α της κυβερν ητικής στρατηγικής για την  προ-
βολή της Ελλάδας ως εν ός ιδαν ικού τουριστικού προο-
ρισμού όλες τις εποχ ές του χ ρόν ου.

Open League West
Attica -Μελέτης
Λάσκος: 
Το πρόγραμμα της
6ης αγωνιστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Β ΓΥΡΟΣ 21&22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1 ) Μ Α Ν Δ Ρ Α Ι Κ Ο Σ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ
16
2)ΠΕΡΣΕΑΣ-SOCCER-
LAND...................K16
3)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ..............Κ1
6
4)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ....Κ16
5)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-Ν
ΠΕΡΑΜΟΣ....Κ16

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1 ) S O C C E R L A N D -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π...Κ16
1)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ...Κ14
2)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ...Κ12
3)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ...Κ10

1 ) Μ Α Ν Δ Ρ Α Ι Κ Ο Σ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π...Κ14
2 ) Μ Α Ν Δ Ρ Α Ι Κ Ο Σ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π...Κ12
3 ) Μ Α Ν Δ Ρ Α Ι Κ Ο Σ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π...Κ8

1)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ...Κ12
2)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ...Κ10
3)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ...Κ8

1 ) S O C C E R L A N D -
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ14
2 ) S O C C E R L A N D -
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ12

3 ) S O C C E R L A N D -
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ10
4 ) S O C C E R L A N D -
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ8

1)ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ...Κ14
2)ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ...Κ12
3)ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ...Κ10
4)ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ...Κ8

1)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛ
RED.........K10
2)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΜΕΓΑΡΩΝ...Κ8
1)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ...Κ12
2)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ...Κ10
3)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ...Κ8

1)ΑΙΑΣ ΠΑΡ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ...Κ12
2)ΑΙΑΣ ΠΑΡ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ...Κ10

1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE-
Π Α Ν Ε ΛΕ Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
BLUE...K10
2)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE-
Π Α Ν Ε ΛΕ Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
BLUE...K8

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ...Κ8
1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
Ι Κ Α Ρ Ο Σ
ΝΕΟΚΤ...Κ14...Φ

2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.......Κ10...Φ
1)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
Π Υ Ρ Ρ Ι Χ Ι Ο Σ
WHITE...K12..Φ

Τουρισμός για Όλους: Πότε θα γίνει νέα κλήρωση για τα
χειμερινά voucher – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Tο αγωνιστικό πρόγραμμα της Super
League 2 το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα της 12ης αγων ιστικής για το
Πρωτάθλημα Betsson Super League 2, αγων ιστικής
περιόδου 2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.01.2023

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδον ικός - Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας (15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β
(13:45/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
ΟΑΚΑ, Παν αθην αϊκός Β – Διαγόρας (14:45)
ΣΕΡΡΩΝ, Παν σερραϊκός – Ηρακλής Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Νίκη Βόλου (14:45)
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ – Απόλλων  Πόν του (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός – Απόλλων  Λάρισας
(14:45)
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ.

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023

ΑΓΥΙΑΣ, Παν αχ αϊκή – ΑΕΚ Β (14:45)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα – Προοδευτική
(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΟΦ Ιεράπετρας
(14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χαν ιά – Κηφισιά (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – ΠΑΟ Ρουφ (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Απόλλων  Σμύρν ης -
Athens Kallithea (15:15/ΕΡΤ3)

ΤΡΙΤΗ 24.01.2023
Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β - Ηρόδοτος (14:45)
ΡΕΠΟ: Αιγάλεω  
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Ο Γιάννης Καλαιτζής νέος προπονητής
στον Ικαρο Νεοκτίστων
Ο 44χ ρον ος Γιάν ν ης Καλαιτζής είν αι ο ν έος
τεχ ν ικός που αν τικατέστησε τον  Ηλία Αμπαζάι
στο πάγκο του Ικάρου Νεοκτίστων . Η διοίκηση
και ο εν  λόγω τεχ ν ικός τα βρήκαν  σε όλα και
έπιασε αμέσως δουλειά.
Ως ποδοσφαιριστής ξεκίν ησε στις ακαδημίες του
Ιων ικού και μετέπειτα αγων ίστηκε στην  Σπίθα
Νικαίας, Ελπίδα Νικαίας (που δεν  υπάρχ ει πια),
Παν ν εαπολικό, Δόξα Πειραιά και Πρωτέα (που
επίσης δεν  υπάρχ ει πια…). Σταμάτησε πολύ
ν ωρίς το ποδόσφαιρο, στα 25 του χ ρόν ια, γιατί
ήθελε ν α ασχ οληθεί με την  προπον ητική!
Ως προπον ητής ξεκίν ησε στη Δόξα Πειραιά,
όπου εργάστηκε για τέσσερα χ ρόν ια και πέτυχ ε
τότε μια μεγάλη άν οδο από τη Β” στην  Α” κατηγο-
ρία! Ήταν  μάλιστα αήττητοι για 13 παιχ ν ίδια και
σχ εδόν  από τον  πρώτο γύρο είχ ε ξεχ ωρίσει
αισθητά στη βαθμολογία…
Ακόμα στον  Μαύρο Αετό, για άλλα τρία χ ρόν ια
στον  πάγκο της Δόξα Πειραιά, και στη συν έχ εια στον  Παν ιών ιο Κερατσιν ίου το
2012. Μετά στον  Ηφαιστο, στον  Προφήτη Ηλία, στον  Παν ν εαπολικό, πάλι στον
Παν ιών ιο Κερατσιν ίου με ν έα άν οδο από τη Β” στην  Α” κατηγορία, στον  Αστέρα
Κερατσιν ίου και Λέον τες Καμιν ίων .

ΑΝ.ΤΣ.

Aπό το Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρο του
επίσημου Συνδέσμου Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Δυτικής Αττικής κ.Βαγγέλη
Δημόπουλο λάβαμε μια επιστολή που
μεταξύ άλλωνα  αναφέρει.
Με αφορμή τις μέχρι τώρα δηλώσεις στον
ηλεκτρονικό τύπο των δύο υποψηφίων
προέδρων της ΕΠΣΔΑ που θα λάβουν
μέρος στις 23/2/2023 στην Ελευσίνα ,και
ως αιρετός Πρόεδρος του επίσημου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ποδοσφαίρου
της Δυτικής Αττικής  θα ήθελα να αναφέρω
ότι ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ως σήμερα από την
Ίδρυση της Ένωσης δεν αγάπησε και δεν
βοήθησε στην ανάπτυξη και την
ανοικοδόμηση της οργανωμένης
Διαιτησίας στην περιοχή ευθύνης της
Δυτικής Αττικής , Αντιθέτως ως και σήμερα
έδιναν υποσχέσεις   και ΘΑ……

Το 2019 προεκλογικά και μετεκλογικά
(υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό )
https://pamebala.gr/epsda/item/51344-
tzaferis-klearxos-peisame-ta-somateia-
pos-den-tha-eimaste-dioikisi-tou-kanape
,O νυν Πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ κος
Τζαφέρης Κλέαρχος μας είχε υποσχεθεί
πως ΘΑ κάνει πράξη την επανένταξη του
Επίσημου Συνδέσμου Διαιτητών .

Ανέφερε…. <<πως ΘΑ κάνει πολλές και
καλές αλλαγές ….ΘΑ επαναφέρουμε
Σύνδεσμο Διαιτητών , δεν θα
ασχοληθούμε εμείς με χειραγωγημένους
και επιλεγμένους διαιτητές όπως
κυκλοφορεί στην περιοχή μας >>

Τα Σωματεία κύριε Τζαφέρη τότε  τα
πείσατε <<πως δεν θα είστε διοίκηση του
καναπέ>> .
Εμάς όμως ΟΧΙ.…. πως με την απόφαση
σας   να κρατήσετε στο περιθώριο την
λειτουργία του Συνδέσμου το μόνο που
καταφέρατε  είναι  να καταστρέψετε τον
παραγωγικό ιστό της διαιτησίας που είναι
ο Σύνδεσμος , που μοναδικό του μέλημα
είναι η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ σε διαιτητές τοπικού αλλά
και εθνικού επιπέδου .
Αναμενόμενο λοιπόν και θέμα χρόνου

ήταν να υπάρξει ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής .
Από την ημέρα που αναλάβατε ΟΥΤΕ

ΕΝΑΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ δεν έχετε παράγει ,να
σας θυμίσω  ότι βγάζετε Σχολές Διαιτησίας

μέσω ….Ανακοινώσεων
(2/8/19),(23/2/22),(18/11/22), και να
φανταστείτε ότι η σχολή  κρατάει 2 μήνες
!!!!! είστε ο μόνος  Πρόεδρος πανελλαδικά
που έχει καταφέρει να διαρκέσει σχολή
διαιτησίας στην περιοχή ευθύνης του
ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!!
Αν δεν αντιληφθήκατε  ακόμη  ότι πρέπει

να υπάρχει ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ
ΕΝΩΣΗΣ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ,στην βάση
μιας ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ σχέσης με κριτήρια και
επετηρίδα ,τότε σε λίγο καιρό δεν θα
υπάρχει τίποτα .

Όσο για την αναφορά σας στο…..
https://pamebala.gr/epsda/item/72044-
kinisi-mat-apo-klearxo-tzaferi-pou-ago-
razei-grafeia-gia-tin-eps-dutikis-attikis....
ότι ΘΑ αγοράσετε γραφεία και η νέα
αίθουσα ΘΑ χρησιμοποιείται  για τις
ανάγκες των σχετικών μαθημάτων και όχι
μόνο….από τους ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ενώπιων πολλών
επίσημων καλεσμένων και πλήθος
κόσμου σε χοροεσπερίδα γνωστής
ομάδος της Δυτικής Αττικής  και όχι μόνο.
Σας ενημερώνουμε για ακόμη μια φορά
πως  Διαιτητές του Συνδέσμου είναι
αποκλειστικά και μόνο τα Μέλη μας…
,ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΕΛΕΟΣ!!!!!!!

Τέλος Ευχόμαστε πως και ο εκλογικά
αντίπαλος σας Κος Τζανόπουλος Ιωάννης
ΘΑ τηρήσει την  προεκλογική του δήλωση
Θα τηρήσει τα λεγόμενά του ως προς την
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το καλό ΟΛΩΝ των
Σωματείων της ένωσης και ως νέος στο
χώρο με φιλοδοξίες, όραμα, και συνέπεια,
να βοηθήσει πραγματικά στην ανάπτυξη
του ποδοσφαίρου της ένωσης γενικότερα,
αλλά και  ιδιαίτερα τον τομέα της
οργανωμένης διαιτησίας τόσο σε
ακαδημαϊκό, τοπικό, και Εθνικό επίπεδο .

Ο τόπος χρειάζεται ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ σε
όλους τους τομείς για να μπορέσει να
υπάρξει Πρόοδος.

ΕΜΕΙΣ ήμασταν και θα είμαστε  πάντα
ΕΔΩ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του
επίσημου Συνδέσμου Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Δυτικής Αττικής.

Βαγγέλης Δημόπουλος:  Πρέπει να υπάρχει
συνεργασία μεταξύ Ενωσης και Συνδέσμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ: 
Οι διαιτητές για την
προημιτελική φάση
σήμερα

Τετάρτη 18/1 – α’ αγώνες

Απόλλων  Παραλιμν ίου-Λαμία
(14:00)
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου,
φωτ.)
Βοηθοί: Μωϋσιάδης (Ηπείρου),
Διαμαν τής (Λέσβου)

ΑΕΚ-Παν σερραϊκός (17:00)
Διαιτητής: Πολυχρόν ης (Πιερίας)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας),
Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Διαιτητής VAR: Φωτιάς (Πέλλας)
Διαιτητής AVAR: Τριαν ταφύλλου
(Αρκαδίας)

Ολυμπιακός-Άρης (19:00)
Διαιτητής: Μάρτιν ς (Πορτογαλίας)
Βοηθοί: Κάμπος, Ριμπέιρο (Πορ-
τογαλίας)
Διαιτητής VAR: Μιγκέλ (Πορτο-
γαλίας)
Διαιτητής AVAR: Μεϊν τάν ας (Αχαΐ-
ας)

ΠΑΟΚ-Παν αθην αϊκός (20:30)
Διαιτητής: Βίν τσιτς (Σλοβεν ίας)
Βοηθοί: Κλάν τσν ικ, Κορν τέζ
(Σλοβεν ίας)
Διαιτητής VAR: Καϊτάν οβιτς (Σλο-
βεν ίας)
Διαιτητής AVAR: Μπουξμπάουμ
(Αν ατ. Αττικής)
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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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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



Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023  θριάσιο-13  

Ο
δήμος Ιλίου εν ημερών ει ότι
Τετάρτη και Πέμπτη 18 και 19
Ιαν ουαρίου και  ώρες 09:00 έως

13:00, θα γίν ει διαν ομή τροφίμων  στο
πλαίσιο του προγράμματος TEBA.

Η διαν ομή θα πραγματοποιηθεί στο
Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του δήμου
(Αίαν τος 59) και ωφελούμεν οι του προ-
γράμματος είν αι οι δικαιούχ οι του Κοι-
ν ων ικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) που έχ ουν  δηλώσει ότι επιθ-
υμούν  ν α συμμετέχ ουν  και στο Πρόγρ-
αμμα ΤΕΒΑ, οι οποίοι για την  παραλαβή
των  προϊόν των  θα πρέπει ν α έχ ουν
μαζί τους την  Αστυν ομική Ταυτότητα,
τον   A.M.K.A. και καρότσι μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμεν ος
αδυν ατεί ν α προσέλθει την  ημέρα δια-
ν ομής, τα τρόφιμα μπορεί ν α παραλάβει
μέλος της οικογέν ειάς του, προσ-

κομίζον τας έγγραφα στα οποία φαίν εται
ο ΑΜΚΑ και τα στοιχ εία ταυτότητας του
ιδίου και του ωφελούμεν ου. Σε διαφορε-
τική περίπτωση (άλλο συγγεν ικό ή
φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότ-
ηση με το γν ήσιο της υπογραφής του
ωφελούμεν ου.

Προς αποφυγή συν ωστισμού, οι δικαι-
ούχ οι θα πρέπει ν α προσέρχ ον ται
κατά την  αν αγραφόμεν η ώρα στο γρα-
πτό μήν υμα που τους έχ ει αποσταλεί
στον  αριθμό κιν ητού τηλεφών ου, τον
οποίο έχ ουν  δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απε-
υθύν ον ται στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία
και συγκεκριμέν α στην  κυρία Ευτυχ ία
Ξαν θουδάκη, τηλ. 213 2030010, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 –
14:00.

Δήμος Ιλίου: Διανομή τροφίμων για τους
δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η συν έχ εια από σελ. 2

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στις μεταξύ τους επικοιν ων ίες χ ρησιμοποιούσαν  κιν ητά
τηλέφων α καταχ ωρισμέν α σε ον όματα αν ύπαρκτων  αλλοδαπών  («αχ υράν θρω-
ποι»), τα οποία άλλαζαν  τακτικά, εν ώ συν ομιλούσαν  σε δική τους διάλεκτο.

Όσα κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές

Από τις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν  σε 14 συν ολικά σπίτια σε Άν ω Λιόσια,
Κερατσίν ι, Πειραιά και Καλλιθέα, βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν : 7 αυτοκίν ητα, ζυγα-
ριά και 13 ν άιλον  συσκευασίες με 17,3 γραμμάρια κάν ν αβης, 24 κιν ητά τηλέφων α
και κάρτες SIM, τραπεζικές κάρτες, κάρτες ΟΠΑΠ και Casino, ρουχ ισμός που χ ρη-
σιμοποιήθηκε στις κλοπές, 28.565,5 ευρώ, λυδία λίθος, χ ρυσά κοσμήματα και
ρολόγια, μπρασελέ με 6 χ ρυσές λίρες και με 10 χ ρυσές λίρες.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στην  αρμόδια εισαγγελική αρχ ή, εν ώ συν εχ ίζον ται οι
έρευν ες για την  εμπλοκή τους και σε επιπλέον  περιπτώσεις
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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.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχανημά-
των
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότ-
ητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί θετι-
κά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

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

4488
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop ζωοτρ-
οφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόλ-
ηση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με ένα ρεπό
την εβδομάδα.. Γνώστης  υπολογιστών, επιθυμητή εμπει-
ρία σε αντίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο e-
mail grosyn@outlook.com

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των Μεγάρων και
αναζητά να εντάξει
στην πολυκλαδική θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι
ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου και απολαβές
ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης:
ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας (Κωδικός
Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο
hr@medicalpsycology.eu 
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα
του email να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."



16-θριάσιο Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 


