
Τρεις συλλήψεις για την
επίθεση εξωσχολικών σε
μαθητές στην Αττική

Ζεφύρι - Ασπρόπυργος
Χειροπέδες σε σπείρα που

«ρήμαζε» σπίτια
– Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές

ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Κ.Κ. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ

ΜΜεεττααττέέθθηηκκαανν  σσττιιςς  77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  
οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  γγιιαα  ττοονν  

ΠΠρροοαασσττιιαακκόό  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
Κατά τη λειτουργία του θα εξυπηρετεί

τις κατοικημένες  περιοχές Ασπροπύργου, 
Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, καθώς και Νερακίου,

Νέας Περάμου και Μεγάρων.

ΝΝέέαα  μμέέττρραα::  
ΠΠαακκέέττοο  11,,33  δδιισσ..  εευυρρώώ  

--  ΤΤιι  εείίννααιι  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  γγιιαα  φφόόρροουυςς,,
ΦΦΠΠΑΑ,,  ααννααδδρροομμιικκάά,,  ΔΔώώρροο  ΠΠάάσσχχαα

3 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι θα

δουν την τελετή
έναρξης στην

Ελευσίνα
2.000 χρονιά μετά η Ελευσίνα

γίνεται ξανά κέντρο του κόσμου,
του σύγχρονου κόσμου.

ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΟΟΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ

ΤΤΩΩΝΝ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΑΑ  

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΝΝαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  οοιι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκέέςς
ττιιμμέέςς  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττηηςς  3311ηηςς

ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22002211,,  ζζήήττηησσεε  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΦΦυυλλήήςς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Οι προεθνικές ομάδες της
Δυτικής Αττικής με τον 
Πειραιά σήμερα στα Μέγαρα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

σσεελλ..  1100--1111

Στο «Θριάσιο» 59χρονος 
εργατοτεχνίτης

που τραυματίστηκε σε υπό 
επισκευή επιβατηγό πλοίο

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  33--44σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--1100σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και βροχές  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, 

Γρηγορία 
Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Κεχαγιά Γεωργία Κ. Λεωφόρος Φυλής 75, 

Φυλή, 2102411911

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ε ΚΑΡΡΑ - Α ΜΠΙΣΚΟΥ ΟΕ, 

Αγίου Διονυσίου 36, 2102441644

Να παραμείνουν οι αντικειμενικές τιμές
των ακινήτων στα επίπεδα της 31ης
Δεκεμβρίου 2021, ζήτησε από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών το Δημοτικό
Συμβούλιο Φυλής.

Κι αυτό γιατί, από την 1η Ιανουαρίου
2022, ισχύουν αντικειμενικές τιμές
αυξημένες κατά 40%, σε σχέση με το
2021, εκτός από την Πολεοδομική Ενότ-
ητα του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ),
όπου οι τιμές μειώθηκαν. 

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δέχεται ότι οι αυξημένες τιμές υπερ-
βαίνουν τις πραγματικές τιμές στην αγορά,
καθιστώντας απαγορευτική τη μεταβίβαση
ακινήτων. Επισημαίνει, ακόμα, ότι η αύξηση θα
επηρεάσει ανοδικά τον ΕΝΦΙΑ και θα αποκλείσει
πολλούς δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήμα-
τος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου, λόγω αύξησης στην αξία της ακίνητης
περιουσίας τους. 

Υπενθυμίζεται, ότι τη σχετική εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο είχε κάνει ο πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεμύδας στις 10 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι η
εξομοίωση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων
με την αγοραία τους αξία, καθώς και η συσχέτιση 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΑΑ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

Μ
ετατέθηκαν  στις 7 Φεβρουαρίου οι
προσφορές για τον  Προαστιακό
Δυτικής Αττικής, αρχ ικού προϋπο-

λογισμού 106,9 εκατ. ευρώ, καθώς αρκετές
εταιρείες ζήτησαν  παράταση.

Το έργο αφορά την  κατασκευή ν έας
γραμμής προαστιακού σιδηροδρόμου,
μήκους 36 χ λμ. στα δυτικά της Αθήν ας,
από τα Άν ω Λιόσια μέχ ρι τον  ΣΣ Μεγάρων .

Κατά τη λειτουργία του θα εξυπηρετεί τις
κατοικημέν ες περιοχ ές Ασπροπύργου,
Ελευσίν ας, Λουτρόπυργου, καθώς και Νερ-
ακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων .

Επιπροσθέτως, θα εξυπηρετεί και τις
εγκαταστάσεις των  ΕΛΠΕ Ασπροπύργου
και Ελευσίν ας.

Κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής
προβλέπον ται οι ακόλουθοι σταθμοί:

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου,
Ασπροπύργου,
Βαμβακιάς,
Ελευσίν ας,
ΕΛΠΕ Ελευσίν ας,
Λουτρόπυργου,
Νέας Περάμου.
Το τελικό έργο θα περιλαμβάν ει την  ηλεκτροκίν ηση

και τη σηματοδότηση μετά τις διασυν δέσεις με το ΣΚΑ
– Κιάτο.

Παράλληλα, θα συν δέει τη Δυτική Αττική με την
Αθήν α, τον  Διεθν ή Αερολιμέν α Αθην ών , τον  Πειραιά
και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε όλο το μήκος, η ν έα ΣΓ προβλέπεται με διατομή
μον ής ΣΓ. 

Ειδικότερα το τμήμα Λιόσια – ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, η
γραμμή έχ ει μελετηθεί προκειμέν ου ν α υπάρχ ει μελ-
λον τικά η δυν ατότητα διπλασιασμού με αξον ική από-

σταση 3,80 μ., χ ωρίς ο σχ εδιασμός αυτός ν α θίγει την
εν  λειτουργία μον ή ΣΓ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η μελέτη
αποκατάστασης των  κάθετων  οδικών  διελεύσεων  που
θίγον ται από την  αν αβάθμιση της υφιστάμεν ης Σ.Γ.

Επιπρόσθετα, θα εξυπηρετεί το φορτίο μεταφοράς
των  εμπορευμάτων  για τις εγκαταστάσεις των  ΕΛΠΕ
στον  Ασπρόπυργο και την  Ελευσίν α, εν ώ θα υπάρχ ει
πρόβλεψη για διέλευση επιβατών  στις γραμμές του υφι-
στάμεν ου Προαστιακού Σιδηροδρομικού Δικτύου (ΣΚΑ
– Κιάτο, Α. Λιοσίων  και σταθμός Μεγάρων ).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αν έρχ εται στους
28 μήν ες.

ΜΜεεττααττέέθθηηκκαανν  σσττιιςς  77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  οοιι  
ππρροοσσφφοορρέέςς  γγιιαα  ττοονν  ΠΠρροοαασσττιιαακκόό  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Κατά τη λειτουργία του θα εξυπηρετεί τις κατοικημένες
περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, καθώς και 

Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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2.000 χρονιά μετά η
Ελευσίνα γίνεται ξανά
κέντρο του κόσμου, του
σύγχρονου κόσμου. Τότε
ήταν τα Ελευσίνια
Μυστήρια που ταξίδεψαν
και σαγήνευσαν.

«Μέσω των Ελευσίνιων
Μυστηρίων αποβάλαμε
τον βάρβαρο και άγριο
τρόπο ζωής και μορφωθ-
ήκαμε και εκπολιτιστήκαμε
και αποκτήσαμε τη
δύναμη όχι μόνο να
ζούμε ευτυχισμένα αλλά
και να πεθαίνουμε με μια καλύτερη
ελπίδα», έγραφε ο Κικέρων. Τώρα,
καθώς γίνεται η Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023,
τα βλέμματα και οι προσδοκίες στρέφονται
πάλι εδώ.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3 εκατομμύρια
άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα δουν
την τελετή έναρξης στις 4 Φεβρουαρίου,
είτε τηλεοπτικά είτε διαδικτυακά, ενώ περί
τους 8.000 θα βρίσκονται στην πόλη ακο-
λουθώντας τις πομπές και τις πρώτες δρά-
σεις και συναυλίες. Πρόκειται για το
Μυστήριο 0, με την καλλιτεχνική σύλληψη
του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Μαθαίνουμε ότι
ακόμα και οι ομιλίες δεν θα θυμίζουν κλα-
σική έναρξη. Θα είναι σχεδόν σκηνοθετ-
ημένες, θα υπάρχει μια δραματουργία
ακόμα και στις τοποθετήσεις των επισή-
μων, ενώ όλα θα οδηγούν προς την
κορύφωση της βραδιάς, πριν αρχίσει η
συναυλία που ενώνει ξανά τους Στέρεο
Νόβα, στην αυλή του Ιρις.

Το μεγάλο γεγονός κρατιέται επτασπρά-
γιστο μυστικό από την ομάδα του 2023
Eleusis, όμως ήδη οι φήμες στην πόλη
μιλούν για ένα μυστήριο, ένα ελευσίνιο
Μόμπι Ντικ -ακούσαμε να μιλάει για αυτό

και η Ειρήνη Μπούνταλη στο stand up
που έκανε στον κήπο του Πολιτιστικού
Κέντρου Λεωνίδας Κανελλόπουλος όπου
παρουσιάστηκε το «Κάμαρες» του Ευρ-
ιπίδη Λασκαρίδη.

Στα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα στοιχεία
της τελετής έναρξης, με τις ομιλίες και τις
παρουσιάσεις στην εξέδρα στο παλαιό
Ελαιουργείο, ξεχωρίζει το γεγονός ότι θα
αφηγηθεί ιστορίες της Ελευσίνας ο
Κώστας Νιζάμης, «αστροναύτης» των
βυθών της Ελευσίνας. Είναι χαρακτηρι-
στικό του πώς ενσωματώνει την πόλη,
τους πολίτες, την ιστορία τους ο Μιχαήλ
Μαρμαρινός στην τελετή. Ο Κώστας
Νιζάμης, ένας θρυλικός δύτης της χώρας,
γνωρίζει τα περίφημα ναυάγια και τον
βυθό της Ελευσίνας όσο κανείς.
Σημειώνουμε ότι την πρωτότυπη μουσική
σύνθεση υπογράφει ο Αγγελος Τριαντα-
φύλλου.

Φυσικά όπως αξίζει σε κάθε τέτοια τελε-
τή, θα υπάρχει και κάποιος, για την
ακρίβεια κάποια, που θα έχει τον ρόλο
του συντονιστή, του κεντρικού παρουσια-
στή.

3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα δουν
την τελετή έναρξης στην Ελευσίνα
2.000 χρονιά μετά η Ελευσίνα γίνεται ξανά κέντρο

του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου.

Τρεις συλλήψεις για την
επίθεση εξωσχολικών σε

μαθητές στην Αττική

Tο επεισόδιο έγινε για μια κοπέλα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά το επεισόδιο που έλαβε
χώρα εχτές το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία όταν
ομάδα εξωσχολικών επιτέθηκε σε μαθητές κατά την έξοδο τους από το σχο-
λείο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα.
Οι συλληφθένετες είναι δυο 18χρονοι και ένας ανήλικος 17 ετών ενώ έχει

ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας ακόμη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το
επεισόδιο έγινε για μια κοπέλα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το μεσημέρι, περίπου

στις 14:30, έξω από σχολικό συγκρότημα στην Νέα Ιωνία, μια ομάδα
εξωσχολικών γύρω στα 20 άτομα επιτέθηκαν σε μαθητές.
Από την επίθεση τραυματίστηκε στο άνω χείλος ένας 15χρονος, ενώ ένας

17χρονος κατά την προσπάθεια του να ξεφύγει από τους επιτιθέμενους
παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 17χρονος διακομίσθηκε στο
νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με ελαφρά τραύματα.

Ζεφύρι - Ασπρόπυργος
Χειροπέδες σε σπείρα που «ρήμαζε» σπίτια  

– Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές
Ο

ι διαρρήκτες δεν  είχ αν  εργασία και έσοδα, αλλά
ζούσαν  πολυτελή βίο, αγόραζαν  αυτοκίν ητα,
πλήρων αν  ακριβά εν οίκια και ξόδευαν  μεγάλα

ποσά σε παραγγελίες. Η «ύποπτη» δραστηριότητα
τους, κίν ησε την  προσοχ ή των  αρχ ών , που έφτασαν
τελικά στα ίχ ν η τους. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο
για μέλη σπείρας Ρομά, που είχ ε κλέψει μέσα σε εν άμι-
ση χ ρόν ο τουλάχ ιστον  14 σπίτια σε όλη την  Αττική,
αλλά και στην  Αχ αΐα, αποκομίζον τας περιουσιακό όφε-
λος άν ω των  100.000 ευρώ. Έπειτα από επιχ είρηση
που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο
Ζεφύρι και τον  Ασπρόπυργο, οι αστυν ομικού του Τμή-
ματος Εγκλημάτων  κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, συν έλαβαν  τρία μέλη της εγκληματι-
κής οργάν ωσης, μεταξύ των  οποίων  και τον  «εγκέφα-
λο» της παράν ομης δράσης. Οι τρείς άν δρες, ηλικίας,
44, 30 και 26 ετών , εν τόπιζαν  σπίτια σε απομον ωμέ-
ν ες περιοχ ές, παραβίαζαν  τις μπαλκον όπορτες και
άρπαζαν  χ ρήματα και άλλα αν τικείμεν α αξίας.

Οι συλληφθέν τες αποδείχ τηκε ότι ήταν  παλιοί γν ώρ-
ιμοι και είχ αν  απασχ ολήσει στο παρελθόν  για σειρά
από αν τίστοιχ α αδικήματα. Εν δεικτικό της δράσης
τους, είν αι το γεγον ός ότι είχ αν  επιστρατεύσει ακόμα
και τη χ ρήση πομποδέκτη – ασυρμάτου. Επιχ ειρών τας
ν α μην  αφήν ουν  ίχ ν η επικοιν ων ούσαν  χ ρησιμο-
ποιών τας ψευδών υμα και παρατσούκλια, εν ώ φορ-
ούσαν  πάν τοτε γάν τια. Άλλαζαν  συχ ν ά τηλεφων ικές
συν δέσεις και συσκευές και φρόν τιζαν  ν α είν αι δηλω-
μέν ες σε αν ύπαρκτους αλλοδαπούς.

Η παράν ομη δράση εκτιμάται ότι ξεκίν ησε το
Σεπτέμβριο του 2021. Τα μέλη της σπείρας, έχ ον τας ως
ορμητήριο το Ζεφύρι, εν τόπιζαν  απομακρυσμέν ες
κατοικίες και αφού διαπίστων αν  κάν ον τας κατόπτευση
ότι απουσίαζαν  οι έν οικοι, εισέρχ ον ταν  από τα μπαλ-
κόν ια. Ακολούθως, αφαιρούσαν  χ ρηματικά ποσά, τιμα-
λφή, κοσμήματα, χ ρυσαφικά και οτιδήποτε άλλο θα
τους απέφερε οικον ομικό όφελος. Ο 30χ ρον ος αρχ ηγός
της εγκληματικής οργάν ωσης, ήταν  εκείν ος που συν τό

ν ιζε τις διαρρήξεις, εν ώ σε αρκετές από αυτές είχ ε
εν εργό ρόλο, εισερχ όμεν ος σε κατοικίες. Ο 26χ ρον ος
που είχ ε συγγεν ικές σχ έσεις με τον  «εγκέφαλο» της
σπείρας, ήταν  εκείν ος που μαζί με άλλους ασύλληπτο-
υς συν εργούς του παραβίαζε τις μπαλκον όπορτες και
αφαιρούσε χ ρήματα και αν τικείμεν α αξίας. Το ρόλο του
τσιλιαδόρου και του οδηγού του επιχ ειρησιακού οχήμα-
τος, είχ ε αν αλάβει ο 44χ ρον ος συλληφθέν τας. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Συνέχεια από σελ. 3

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές και - απόπειρες κλοπής από οικίες, σε Μαρούσι,
Χαλάνδρι, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Γαλάτσι, Αγίους Αναργύρους Μοσχάτο και Νέα Πέραμο
Αττικής καθώς και στο Αίγιο Αχαΐας.

Ακόμα και την  κατοικία της πρέσβειρας του Λιβάν ου είχ αν  χ τυπήσει τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών
που εξαρθρώθηκε από την  Ασφάλεια. Μάλιστα όπως διαπιστώθηκε οι συλληφθέν τες σε τουλάχ ιστον  μια
περίπτωση, την  ώρα που έμπαιν αν  σε κατοικία για ν α αρπάξουν  χ ρήματα και άλλα αν τικείμεν α αξίας,
είχ αν  ασύρματο συν τον ισμέν ο στη συχ ν ότητα της ΕΛΑΣ. 
Οι σεσημασμέν οι διαρρήκτες χ ρησιμοποιούσαν  πάν τοτε παρατσούκλια και ψευδών υμα για ν α μην
γίν ον ται αν τιληπτοί από τις αρχ ές. Είμαι εν δεικτικό ότι τον  30χρον ο εγκέφαλο της σπείρας τον  αποκα-
λούσαν  "Κώτσο".

Ο Πανηπειρωτικός 
Σύνδεσμος Ελευσίνας 

σε τρεις κορυφαίες εκδηλώσεις 

Ο
Παν ηπειρωτικός
Σύν δεσμος Ελευ-
σίν ας συμμετείχ ε

σε τρεις κορυφαίες
εκδηλώσεις το Σαββα-
τοκύριακο 21 και 22
Ιαν ουαρίου 2023.  Πιο
συγκεκριμέν α, χ ορευτικό
τμήμα εμφαν ίστηκε στο
Παν ελλήν ιο Αν τάμωμα
Βλάχ ων  που διοργάν ωσε
στη Θεσσαλον ίκη στο
Βελλίδειο Συν εδριακό
Κέν τρο η Παν ελλήν ια
Ομοσπον δία Πολιτιστικών  Συλλογων  Βλάχ ων . Μπροστά
σε περίπου 5000 θεατές στο κατάμεστο Βελλίδειο το
άρτια καταρτισμέν ο χ ορευτικό τμήμα του Παν ηπειρωτι-
κού Συν δέσμου χ όρεψε βλάχ ικους χ ορούς. 

Παράλληλα, την  ίδια μέρα, το Σάββατο, χ ορευτικό
τμήμα εμφαν ίστηκε στο Αμφιθέατρο "Μιλτιάδης Έβερτ"
στην  Τεχ ν όπολη στο Γκάζι σε εκδήλωση όπου τιμήθηκε
για το έργο του ο Ηπειρώτης αρχ ιτέκτον ας εσωτερικών
χ ώρων  Λέαν δρος Σπαρτιώτης. Την  εκδήλωση πλαισίω-
σαν  μουσικά ο μεγάλος δεξιοτέχ ν ης του κλαρίν ου Πέτρ-
ος Λούκας Χαλκιάς και ο εγγον ός του Πέτρος Χαλκιάς.

Την  Κυριακή 22 Ιαν ουαρίου μεικτό χ ορευτικό τμήμα
συμμετείχ ε στο Μεγάλο Αν τάμωμα πολιτιστικών  συλλό-
γων   όπου συμμετείχ αν  62 σύλλογοι από όλη την  Ελλά-
δα με πολλή επιτυχ ία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις τρεις
εκδηλώσεις προσκάλεσαν  τους παρευρισκομέν ους ν α
επισκεφτούν  την  Ελευσίν α που είν αι η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023.

Η Πρόεδρος
Ελένη Γκόγκου
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Στο «Θριάσιο» 59χρονος 
εργατοτεχνίτης

που τραυματίστηκε σε υπό 
επισκευή επιβατηγό πλοίο

Ένας 59χρονος εργατοτεχνίτης τραυματίστηκε στα
κάτω άκρα, μετά από πτώση του εντός επιβατ-
ηγού οχηματαγωγού πλοίου υπό επισκευή σε
ναυπηγείο του Περάματος.

Στο «Θριάσιο» 59χρονος εργατοτεχνίτης που
τραυματίστηκε σε υπό επισκευή επιβατηγό πλοίο

Ένας 59χρονος εργατοτεχνίτης τραυματίστηκε στα
κάτω άκρα, μετά από πτώση του εντός επιβατ-
ηγού οχηματαγωγού πλοίου υπό επισκευή σε
ναυπηγείο του Περάματος.

Ο 59χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του
ΟΛΠ και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Γενικό
Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Σ
την καθιερω-
μένη εκδήλωση
για την κοπή της

βασιλόπιτας του 10ου
Πυροσβεστικού Σταθ-
μού Περιστερίου στα
διοικητικά όρια του
οποίου ανήκει  ο
Δήμος Φυλής έδωσε
το παρών ο Αντιδήμα-
ρχος Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχάλης Οικο-
νομάκης το βράδυ του
Σαββάτου 21 Ιανουα-
ρίου 2023. 

Ο Μιχάλης Οικονο-
μάκης που αντάλλαξε
εγκάρδιες ευχές με
τον Αντιστράτηγο κ.
Χρήστο Λάμπρου, τον
Πύραρχο κ. Πέτρο Μπούγια, τον
Αντιπύραρχο κ. Σπυρίδων Καρ-
ούμπη, τον Επιπυραγό κ. Πανα-
γιώτη Λάμια και όλους τους
πυροσβέστες και τους εργαζό-
μενους  του Σταθμού, δέχθηκε
τα θερμά τους συγχαρητήρια για
την άψογη συνεργασία.  Συνερ-
γασία που όπως  υπογράμμι-

σαν,  είναι  στοχευμένη και
ουσιαστική με  αποτέλεσμα την
άμεση αντιμετώπιση,  δύσκο-
λων καταστάσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε
επίσης, ότι ο Δήμος Φυλής
βελτιώνει διαρκώς  τις δομές,
τον στόλο και τον εξοπλισμό
του,  προκειμένου όπως μέχρι 

σήμερα,  να είναι “ετοιμοπόλε-
μος” και  να συνδράμει ουσια-
στικά το δύσκολο έργο της Πυρ-
οσβεστικής.  Ο Μιχάλης Οικο-
νομάκης  άλλωστε, μετέφερε τις
εγκάρδιες  ευχές του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, για
μια χρονιά γεμάτη υγεία και
χωρίς προβλήματα. 

ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 

Κ.Κ. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ 

Τη Δευτέρα, 30/1 στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ασπροπύργου  οι Γενικοί

Χειρουργοί, κ. Γιώργος Τσολερίδης
και κ. Δημήτρης Λιναρδούτσος μας
μιλούν για τις Κήλες

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου,  κ. Γεω-
ργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν στη
διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπι-
στημίου Ασπροπύργου, που θα
δώσουν οι Γενικοί Χειρουργοί κ.
Γιώργος Τσολερίδης και κ. Δημήτρ-
ης Λιναρδούτσος με θέμα: «Κήλες».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023, στις
19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
«Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνε-
υματικού Κέντρου, Αλέκου Πανα-
γούλη 13 στην Πλατεία του Αγίου
Δημητρίου. Η  είσοδος είναι ελεύθε-
ρη.  

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να  επικοινωνείτε στα τηλ:
2132006530 και 2105577191
εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 

ΕΕύύσσηημμαα  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ττοονν  
ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοο  ΜΜιιχχάάλληη  ΟΟιικκοοννοομμάάκκηη  σσττηηνν

ΒΒαασσιιλλόόππιιτταα  ττοουυ  1100οουυ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  
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Γ
ενική συνέλευση μελών και κοπή της βασιλόπιτας
συνδύασε σε μια εκδήλωση ο πολιτιστικός σύλλογος
Ζωφριάς, παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου

Παππού, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου. 
Η πρόεδρος του συλλόγου Ευαγγελία Κωβαίου έκανε

απολογισμό του έργου και των δράσεων της διοίκησης –
ενόψει των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη του
νέου ΔΣ- και έθεσε στο Χρήστο Παππού τα αιτήματα του
συλλόγου που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της Ζωφριάς. 

Ο Δήμαρχος Φυλής αφού ευχήθηκε υγεία και χαμόγελο
σε όλους για την νέα χρονιά απαντώντας ενημέρωσε διε-
ξοδικά εφ΄ όλης της ύλης τα μέλη του συλλόγου για όλα τα
έργα που είναι σε εξέλιξη και για αυτά που δρομολο-
γούνται για την τρέχουσα χρονιά. 

«Το 8ο Δημοτικό προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, για

το νέο νηπιαγωγείο στην οδό Πολυδεύκους έχει εγκριθεί η
μελέτη από την ΚΤΥΠ και μπαίνει στο νέο ΕΣΠΑ και
προχωρούμε και το αθλητικό κέντρο Ζωφριάς» είπε ο

Δήμαρχος ο οποίος ενημέρωσε πως ο Δήμος έχει τα διαθ-
έσιμα τα χρήματα για την μεγάλη ανάπλαση της Ηρακ-
λέους τρία χρόνια στους προϋπολογισμούς του αλλά
υπάρχει εμπλοκή μεταξύ των αναδόχων που καθυστερεί
το έργο στο οποίο περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση υπό-
γειων κάδων. 

Ο Δήμαρχος Φυλής απάντησε ακόμα στις ερωτήσεις
των κατοίκων για την ανάπλαση της παλιάς σιδηροδρομι-
κής γραμμής και την μετατροπής της σε διαδρομή περι-
πάτου, το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο της Μ. Αλεξάνδρου
και το νέο αντιπλημμυρικό που δρομολογείται και ευχα-
ρίστησε τους δημότες για αυτή την ανοιχτή συζήτηση κατα-
λήγοντας «γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρετε πως δεν μου
αρέσει να δίνω υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν. 

Ότι έχουμε πει έχει γίνει και έτσι θα συνεχίσουμε»
κατέληξε.

Λαογραφικός & 
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Η Μαγούλα»: Δύναμη

μας, ο κόσμος μας!

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση του
κόσμου, στην κοπή

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Αυτός είν αι ο κόσμος, που την  Κυριακή 22 Ιαν ουα-

ρίου αφιέρωσε λίγο από το χρόν ο του για ν α στηρίξει
με την  παρουσία του τον  Λαογραφικο & Πολιτιστικό
Σύλλογο «Η Μαγούλα» στην  κοπή της Πρωτοχ ρον ιά-
τικης πίτας του, γεμίζον τας την  Αίθουσα Συν εδριά-
σεων  Δημαρχ είου Μαγούλας!

Αυτός είν αι ο κόσμος, που κάθε σύλλογος χ ρειάζε-
ται στο πλευρό του για ν α ατεν ίζει το μέλλον  με αισιο-
δοξία!

Αυτόν  λοιπόν  τον  κόσμο, οφείλουμε πρωτίστως ν α
ευχ αριστήσουμε για το βρον τερό παρών  που έδωσε
στην  πρώτη κοπή πίτας του συλλόγου μας από την
ίδρυση του!

Η Πρόεδρος κυρία Σοφία Στάμου στον  λόγο της,
ευχ αρίστησε την  κα Κων σταν τίν ου Ρούλα και την
αείμν ηστη Νέζη Αλέκα για την  συν εργασία τους προ-
κειμέν ου ν α ιδρυθεί ο σύλλογος, την  κα Γκλιάτη Παν α-
γιώτα για την  βοήθεια της στα πρώτα βήματα του
συλλόγου καθώς και τους σημεριν ούς της συν εργάτες
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, ευχ αριστούμε για την  παρουσία τους, τον
Παν οσιολογιότατο Αρχ ιμαν δρίτη Πατέρα Βαρθολομαίο
Ταράσση, ο οποίος ευλόγησε την  βασιλόπιτα του
συλλόγου, τον  Αν τιπρόεδρο της Βουλής των  Ελλήν ων
κ. Αθαν άσιο Μπούρα, τον  Γραμματέα της Βουλής κ.

Ευάγγελο Λιάκο, την  Χον δρον ικόλα Σωσώ εκπρόσω-
πο του Υφυπουργού Δικαιοσύν ης κ. Κώτσηρα, την
Αν τιδήμαρχ ο Μαγούλας κα Κάβουρα Στέλλα, τον  Αν τι-
δήμαρχ ο Πρασίν ου κ. Μίχ α Μεν έλαο, την  Αν τιδήμα-
ρχ ο Κοιν ων ικής Πρόν οιας, Παιδείας & Πολιτισμού κα
Στραιτούρη Ζωή, τη Δημοτική Σύμβουλο και πρώην
Πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ κα Άν θη Εύη, τους Δημοτι-
κούς Συμβούλους κ. Παππαγιάν ν αρο Δημήτριο, κα
Ρεν τούμη Βαρβάρα και κ. Αν δρών η Χαράλαμπο, την
Αν τιπρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ κα Κριεκούκη Κατερίν α,
τον  Διοικητικό Σύμβουλο του ΠΑΚΠΠΑ κ. Κριτσαν -
τών η Ιωάν ν η, τον  Τοπικό Σύμβουλο Μαγούλας κ.
Ψωμιάδη Αν έστη, την  εκπρόσωπο της Νομαρχ ιακής
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Δυτικής Αττικής κα Στάθη, τον
Πολιτευτή ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής κ. Νεφελούδη
Αν δρέα και την  Προισταμέν η των  Παιδικών  Σταθμών
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίν ας κα Κολιοφώτη Κατερίν α.

Ευχ αριστούμε επίσης τον  κ. Σηφακάκη από την
Εν ωση Κρητών  Ελευσίν ας, τον  κ. Γκόγκο Ναπολέων
από τον  Παν ηπειρωτικό Σύν δεσμο Ελευσίν ας, τον  κ.
Χατζησίμο Μιχ αήλ εκ μέρους του Συλλόγου Συμιακών
Ελευσίν ας και των  Παλαιμάχ ων  Αστέρα Μαγούλας,
τον  κ. Τσεραχ ίδη Ηλία από τον  Σύλλογο Πον τίων
Μαγούλας και Περιχ ώρων  και τον  κ. Καραμπίν η Μέγα
από τις Ακαδημίες του ΑΟ Αστέρα Μαγούλας.

Ιδιαίτερη αν αφορά αξίζει και σε όσους μέχ ρι στιγμής
έχ ουν  βοηθήσει οικον ομικά τον  σύλλογο μας! Συγκε-
κριμέν α ευχ αριστούμε τον  Λογιστή- Φοροτεχ ν ικό κ.

Στραιτούρη Ιωάν ν η, το Τυπογραφείο
ΑΩΤΟΝ Print και την  κα Βάσω Ρόκα,
το Αν θοπωλείο  Christy  Gallery ,  την
κα Σοφία Πόγκα και τον  κ. Βαγγέλη
Βιολέτη, το κατάστημα Οπτικών  ΙΡΙΔΑ
και την  κα Φούσκαρη Πόπη και το
Εστιατόριο La Pasta di nonna των
κυρίων  Μάκη Νίκα και Μιχ άλη
Παγών η.

Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικός
Σύλλογος «Η Μαγούλα»  μετά από αυτή
την  εν τυπωσιακή αν ταπόκριση του
κόσμου, υπόσχ εται αν άλογη συν έχ εια
με δράσεις και εκδηλώσεις στο άμεσο
μέλλον !

Εφ΄όλης της ύλης ενημέρωση για τα έργα στη Ζωφριά από το Χρήστο Παππού 
στην κοπή πίτας του Συλλόγου της συνοικίας 
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Με εντατικούς ρυθμούς τα
συνεργεία της Περιφέρειας Αττι-
κής συνεχίζουν σε καθημερινή
βάση τους καθαρισμούς των
ρεμάτων, με έμφαση στις περ-
ιοχές υψηλής επικινδυνότητας, σε
όλη την Αττική, με στόχο την απο-
φυγή σοβαρών πλημμυρικών
φαινομένων.

Στο πλαίσιο των σχετικών
έργων, ολοκληρώθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες καθαρι-
σμοί σε καίρια ρέματα στους
Δήμους της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, εργασίες
έγιναν στα ακόλουθα ρέματα:

1. Ρέμα πικροδάφνης
στον Δήμο Π. Φάληρου

2. Ρέμα Σαπφούς
στον Δήμο Αμαρουσίου

3. Ρέμα Τσαλαβούτα
στον Δήμο Περιστερίου

4. Παραρέμα Εσχα-
τιάς στον Δημο Αγ.Ανα-
ργύρων-Καματερού

5. Ρέμα Ευρυάλης
στον Δήμο Γλυφάδας

6. Ρέμα Κουτάλα
στον Δήμο Βύρωνα

7. Ρέμα Χαλανδρίου στον Δήμο Χαλαν-
δρίου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμανε σχετικά:

«Με προγραμματισμό και στοχευμένες
παρεμβάσεις προασπίζουμε έμπρακτα
την ασφάλεια των πολιτών και των περ-
ιουσιών τους. Τα συνεργεία της Περιφέρ-
ειας Αττικής, εργάζονται καθημερινά και
με αμείωτους ρυθμούς προκειμένου να
θωρακίσουν την Αττική μας από όλες τις
δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής, τις οποίες βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια. Η ασφάλεια των πολιτών
συνεχίζει να αποτελεί για εμάς τη μέγιστη
προτεραιότητα. Συνεχίζουμε.»

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  εεννττααττιικκάά  κκααιι  σσεε  κκααθθηημμεερριιννήή  ββάάσσηη  οοιι  κκααθθααρριισσμμοοίί  
ττωωνν  ρρεεμμάάττωωνν  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ααππόό  τταα  σσυυννεερργγεείίαα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς

Μ
ε μεγάλη
συμμετοχή και
ιδιαίτερο ενδια-

φέρον από την εκπαι-
δευτική κοινότητα της
Ελευσίνας διεξήχθη το
Σάββατο 21 Ιανουαρίου
2023 το δια ζώσης
μονοήμερο επιμορφω-
τικό σεμινάριο για τη
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η
φυσικών καταστροφών
και  την ανθεκτικότητα
των πόλεων.

Σε μια περιοχή που
έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια, το
σεμινάριο, ήταν πρωτο

βουλία του τ. Γεν. Διε-
υθυντή της Ελληνικής
Αρχής Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευ-
νών κ. Ανδρέα Τσώκου
και οργανώθηκε από
τη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης
Β Αθήνας, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς
Εκπαίδευσης της Ελευ-
σίνας και  το Τμήμα
Γεωλογίας & Γεωπερι-
βάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α,
σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Β
/θμιας Εκπαίδευσης Δ 

Αθήνας και Δυτ. Αττι-
κής και  Α /θμιας
Εκπαίδευσης Γ Αθή-
νας και Δυτ. Αττικής

Το παρών έδωσαν
περισσότεροι από 70
εκπαιδευτικοί , οι
οποίοι παρακολούθη-
σαν τις  ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις της Καθη-
γήτριας του
ΕΚΠΑ Νίκης Ευελ-
πίδου και των συνερ-
γατών της, υπό τη
συντεταγμένη οργάνω-
σή του από την
υπεύθυνη του ΚΠΕ
Ελευσίνας κ. Βάσω
Κόντου.

«Εκπαιδεύοντας μια κοινωνία 
ανθεκτική στις φυσικές 

καταστροφές»

Πρωτοβουλία του Ανδρέα Τσώκου για τους
εκπαιδευτικούς της Δυτικής Αττικής 

Πρόγραμμα αγωγής υγείας
και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης

Γυναικών Ρομά από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής



8-θριάσιο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 

Συνελήφθη ο «Μάξιμος Σαράφης» της Novartis 
- Κατηγορείται για εξαπάτηση επιχειρηματιών

Ο «Μάξιμος Σαράφης», προ-
στατευόμενος μάρτυρας της
Novartis, φέρεται πως μαζί με
άλλα δύο άτομα εξαπατούσαν
επιχειρηματίες.

Εμφανίζονταν ως στελέχη
χρηματοοικονομικής εταιρείας
παροχής δανείων με έδρα το
εξωτερικό, αναλάμβαναν την
διεκπεραίωση και γίνονταν καπ-
νός με τα έξοδα για την κατάθε-
ση φακέλου. Μια απίστευτη
απάτη είχαν στήσει τα μέλη
εγκληματικής οργάνωσης που 

εξαρθρώθηκε από το Τμήμα
Προστασίας Περιουσιακών
Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής.

Η επιχείρηση για την σύλληψή
των απατεώνων βρίσκεται αυτή
την ώρα σε εξέλιξη και οι αρχές
έχουν περάσει χειροπέδες σε
τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία
και ο «Μάξιμος Σαράφης» προ-
στατευόμενος μάρτυρας στην
υπόθεση Novartis. Τα μέλη της
οργάνωσης έπαιρναν από
5.000 έως 50.000 ευρώ από τα

θύματα τους, επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, ανάλογα με το ύψος
του δανείου που ήθελαν.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν
μέχρι σήμερα να αποσπάσουν
περίπου 600.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθ-
εί ότι τουλάχιστον 8 επιχειρ-
ηματίες έχουν πέσει θύματα της
εγκληματικής οργάνωσης, με τις
έρευνες των αρχών να βρίσκον-
ται σε πλήρη εξέλιξη.

Ένα όνομα έκπληξη,
όχι από αυτά που περ-
ιμένει κανείς, που του-
λάχιστον μια φορά την
εβδομάδα μας κοιτάζει
στα μάτια μέσα από τις
οθόνες μας…

Μένοντας στους
αριθμούς, σημειώνουμε
ότι οι πομπές που θα

φτάσουν στην πόλη
στις 4 Φεβρουαρίου θα
είναι 4, οι εθνοτοπικοί
σύλλογοι  της Ελευ-
σίνας με ανθρώπους
που έφτασαν από όλη
την Ελλάδα αναζ-
ητώντας εργασία είναι
14, 1 εκατομμύριο
ευρώ περίπου είναι για

το κόστος διοργάνω-
σης της μεγαλειώδους,
πολυεπίπεδης τελετής
έναρξης που κινητο-
ποιεί όλη την πόλη και
όλες τις στιβάδες της
ιστορίας της. 

Αξίζει να σημειωθεί
ότι είναι περίπου το

μισό από το μπάτζετ
που έχουν στη διάθεσή
τους οι περισσότερες
πολιτιστικές πρω-
τεύουσες για τις τελετές
έναρξης. 

Καμία δεν θα φτάσει
όμως την κοσμογονία
της ελευσίνιας τελετής.

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

ΠΠρροοσσεεχχώώςς  ααννοοιιχχττόό  ττοο
TTaaxxiissnneett  γγιιαα  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς

δδηηλλώώσσεειιςς  22002233

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι
δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν

έως τις 30 Ιουνίου 2023

Το Taxisnet αν αμέν εται ν α αν οίξει τις πύλες του για τις
φορολογικές δηλώσεις 2023 μέσα στο Μάρτιο.
Οι φορείς του δημοσίου πρέπει ν α υποβάλουν  ηλεκ-

τρον ικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 τις βεβαιώσεις
αποδοχ ών , συν τάξεων , αμοιβών  από επιχ ειρηματική
δραστηριότητα, μερισμάτων  για το φορολογικό έτος
2022. 
Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχ ών  θα προσυμπληρωθ-
ούν  στη φορολογική δήλωση τα στοιχ εία για τα εισοδή-
ματα που αποκτήθηκαν  το 2022 καθώς και οι φόροι
που αν αλογούν  και παρακρατήθηκαν .
Σύμφων α με το χ ρον οδιάγραμμα οι δηλώσεις θα πρέ-

πει ν α υποβληθούν  έως τις 30 Ιουν ίου 2023 εν ώ ο
φόρος που θα προκύψει με την  εκκαθάριση των  φορ-
ολογικών  δηλώσεων  θα πρέπει ν α πληρωθεί σε 8 ίσες
μην ιαίες δόσεις εκ των  οποίων  η πρώτη καταβάλλεται
στα τέλη Ιουλίου και η τελευταία στα τέλη Φεβρουα-
ρίου του 2024.
Στην  ν έα απόφαση αν αφέρον ται 3 ν έες περιπτώσεις

ποσών  που απαλλάσσον ται από το φόρο και πρέπει
ν α δηλωθούν  ξεχ ωριστά στη φορολογία εισοδήματος:
Η μην ιαία ισόβια τιμητική παροχ ή στους Έλλην ες

οπλίτες λόγω συμμετοχ ής τους στα γεγον ότα της
Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που από το
2020 ορίστηκε πως είν αι αφορολόγητη

Οι υποτροφίες και τα βραβεία ΑΕΙ που δεν  αποτε-
λούν  εισόδημα

Η έκτακτη οικον ομική εν ίσχ υση των  600 ευρώ που
δόθηκε τον  Δεκέμβριο 2022 στο έν στολο προσωπικό
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμε-
ν ικού Σώματος-Ελλην ικής Ακτοφυλακής, στο οποίο
δεν  διεν εργείται παρακράτηση φόρου και απαλλάσσε-
ται από την  φορολογική ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Δεν  καταγράφον ται και δεν  θα φορολογηθούν  επίσης:

Έξοδα κίν ησης σε υπαλλήλους
Το επίδομα Στέγασης
Οι οικον ομικές εν ισχ ύσεις που δόθηκαν  λόγω κρίσης
(Power Pass, Fuel Pass, Ev ia & Samos Pass κλπ).
Οι εξής παροχ ές ΟΠΕΚΑ:
έξοδα κηδείας,
παροχ ές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας,
προν οιακές παροχ ές, εισοδηματικές εν ισχ ύσεις και
κοιν ων ικές υπηρεσίες για την  εν ίσχ υση ειδικών  και
ευπαθών  ομάδων
επίδομα ομογεν ών  προσφύγων
έκτακτες εφάπαξ οικον ομικές εν ισχ ύσεις σε πληγέν -
τες από φυσικές καταστροφές,
επίδομα γέν ν ησης (άρθρο 1 του ν .4659/2020) που
απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπερι-
λαμβαν ομέν ης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν . 4172/2013) και δεν  προσμε-
τράται στο συν ολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογε-
ν ειακό εισόδημα.
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Έ
ν α ν έο «πακέτο»
έκτακτων  και μόν ι-
μων  μέτρων , ύψους
1,3 δισ. ευρώ για
την  εν ίσχ υση ν οι-

κοκυριών  και επιχ ειρήσεων
από την  ακρίβεια αλλά και
δέσμη μόν ιμων  φοροελαφ-
ρύν σεων  και εισφορών  για την
τετραετία 2023-2027, επεξεργά-
ζεται η κυβέρν ηση.

Στα τέλη Φεβρουαρίου θα
προχ ωρήσει στην  αν ακοίν ωση
«στοχ ευμέν ων   προσωριν ών »
μέτρων  αλλά και μόν ιμων  αν
προκύψει από τα δημοσιον ομι-
κά στοιχ εία πως δημιουργείται
μόν ιμος «χ ώρος» στον  προϋ-
πολογισμό.

Ο υπουργός Οικον ομικών
Χρήστος Σταϊκούρας μιλών τας
στον  ΣΚΑΙ υποστήριξε ότι
αρχ ίζει ν α δημιουργείται δημο-
σιον ομικός χ ώρος για κάποιες
πρόσθετες παρεμβάσεις που
θα προτεραιοποιήσει ο πρωθυ-
πουργός αν άμεσα στις πολλές
αν άγκες που έχ ει η κοιν ων ία.

Στα έκτακτα μέτρα περιλαμ-
βάνονται:

η καταβολή εν ός ν έου επιδό-
ματος στις ευάλωτες ομάδες
πριν  από το Πάσχ α,

η παράταση του καθεστώτος
του χ αμηλού ΦΠΑ σε εστίαση,
τουρισμό, μεταφορές, θέατρα,
κιν ηματογράφους, γυμν αστήρια
και σχ ολές χ ορού μέχ ρι και το
τέλος του 2023,

παράταση χ ορήγησης του
Μarket Pass για άλλους τρεις
μήν ες.

Στα μόνιμα μέτρα, περιλαμ-
βάνονται:

η περαιτέρω μείωση των  ασφ-
αλιστικών  εισφορών  κατά
0,6%,

η  καταβολή των  αν αδρο-
μικών  για τις επικουρικές
συν τάξεις σε όλους τους δικαι-
ούχ ους, αλλά σε τέσσερις ετή-
σιες δόσεις και

εν δεχ ομέν ως μία μείωση του
τέλους επιτηδεύματος.

Όσον  αφορά στις φορολογικές
παρεμβάσεις που θα συμπεριλ-
ηφθούν  στην  κυβερν ητική
ατζέν τα της ν έας τετραετίας,
στις προθέσεις της κυβέρν ησης
είν αι η µείωση των  συν τελε-
στών  ΦΠΑ και του φόρου επί
των  κερδών  των  επιχ ειρή-

σεων , η μείωση της προκατα-
βολής φόρου, η κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος, εν ώ εξε-
τάζον ται και αλλαγές στις φορο-
λογικές κλίµακες µισθωτών  και
επαγγελµατιών .

Σε κάθε περίπτωση, η
κυβέρν ηση επιδιώκει ν α μη
διαταραχ θούν  οι δηµοσιον οµι-
κοί στόχ οι και η υποχ ρέωση
παραγωγής πρωτογεν ών  πλεο-
ν ασμάτων  ύψους 0,7%  φέτος
και πολύ υψηλότερων  τα επό-
μεν α έτη.  

Προσωρινά μέτρα

Χορήγηση έκτακτης
εν ίσχ υσης ύψους 300 ευρώ
πριν  από το Πάσχ α,στις ευά-
λωτες ομάδες που έλαβαν  και
την  επιταγή ακρίβειας

Παράταση των  μειωμέν ων
συν τελεστών  ΦΠΑ σε καφέ,
ροφήματα, εστίαση, μεταφορές,

θέατρα, κιν ηματογράφο,
γυμν αστήρια, σχ ολές χ ορού,
τουριστικό πακέτο μέχ ρι το
τέλος του 2023. Το μέτρο λήγει
καν ον ικά στις 30 Ιουν ίου
2023.

Επέκταση της χ ορήγησης του
«market pass» για έν α ακόμα
τρίμην ο, έως τον  Οκτώβριο .

Μόνιμα μέτρα

Tην  επιστροφή σε δόσεις των
αν αδρομικών  δώρων  και επικο-
υρικών  συν τάξεων  που αφορ-
ούν  στο εν δεκάμην ο Ιούν ιος
2015-Μάιος 2016 στο σύν ολο
των  συν ταξιούχ ων  και όχ ι

μόν ο στους περίπου 350.000
που  προσέφυγαν  στη δικαι-
οσύν η.

Μείωση εισφορών  κατά 0,6%
μον άδες, που υπολείπον ται
προκειμέν ου ν α υλοποιηθεί η
δέσμευση της κυβέρν ησης για
μείωση των  εισφορών  κατά 5
ποσοστιαίες μον άδες, ήτοι ν α
φτάσουν  στο 35,56% μέχ ρι το
2023

Mόνιμα φορολογικά μέτρα

Σταδιακή κατάργηση τέλους
επιτηδεύματος. Η κατάργηση
του τέλους επιτηδεύματος
βρίσκεται στο τραπέζι, με έν α
από τα σεν άρια ν α προβλέπει
μείωση του τέλους από φέτος
καθώς μπορεί ν α  αποτελέσει
έν α μέτρο «αν τίβαρο» τόσο
στην  αύξηση του κατώτατου
μισθού όσο και των   ασφαλι-
στικών  εισφορών . Διαφορετικά
το πιθαν ότερο είν αι ν α ισχ ύσει

για τις φορολογικές δηλώσεις
του 2024  και ν α καταργηθεί
πλήρως το 2025. Σήμερα τα
ετήσια ποσά του τέλους επιτ-
ηδεύματος αν έρχ ον ται από
400 ευρώ εφόσον  η έδρα εως
1.000 ευρώ για ν ομικά πρόσω-
πα που ασκούν  εμπορική
επιχ είρηση και έχ ουν  την  έδρα
τους σε πόλεις με πληθυσμό
πάν ω από 200.000 κατοίκους
και 600 ευρώ για κάθε υποκα-
τάστημα.

Αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο μείω-
σης του βασικού συν τελεστή
ΦΠΑ ή μετάταξης αγαθών  από
τον  υψηλό στον  χ αμηλό

συν τελεστή.
Mείωση συν τελεστή  φορο-

λογίας επιχ ειρήσεων . Στην
προεκλογική φορολογική ατζέν -
τα εξετάζεται ν α περιληφθεί η
μείωση του συν τελεστή φορο-
λογίας εισοδήματος ν ομικών
προσώπων  από το 22% στο
20%.

Περαιτέρω αν αμόρφωση της
κλίμακας φορολογίας εισοδήμα-
τος φυσικών  προσώπων . Εξε-
τάζον ται ν έες αλλαγές, που θα
προβλέπουν  μεταξύ άλλων  την
περαιτέρω μείωση φορολογικών
συν τελεστών , αλλά και την
υπαγωγή περισσοτέρων  εισοδ-
ημάτων  σε φορολογία με μία
εν ιαία κλίμακα.  

Aν αμόρφωση του καθεστώτος
φορολόγησης των  ελεύθερων
επαγγελματιών . Το υπουργείο
Οικον ομικών  έχ ει ζητήσει  από
το ΙΟΒΕ προτάσεις για τις σχ ε-
διαζόμεν ες αλλαγές ώστε ν α
ετοιμαστεί στη συν έχ εια το
απαραίτητο ν ομοθετικό
πλαίσιο .

Μείωση συν τελεστών  ΦΠΑ.
Έν α από τα μέτρα που είχ αν
εξαγγελθεί για ν α εφαρμοστούν
στην  πρώτη θητεία της
κυβέρν ησης, αλλά δεν
προχ ώρησε λόγω της παν -
δημίας και της εν εργειακής
κρίσης, ήταν  και η μείωση των
συν τελεστών  ΦΠΑ από το
24% και το 13% στο 22% και
στο 11%. Το μέτρο αυτό
βρίσκεται ξαν ά στο κυβερν -
ητικό τραπέζι.

Μον ιμοποίηση των  μειωμέ-
ν ων  συν τελεστών  ΦΠΑ για τα
μη αλκοολούχ α και τα αεριούχ α
ποτά (καφέ, χ υμούς, αν αψυκτι-
κά), τα εισιτήρια κιν ηματογράφ-
ων , τις υπηρεσίες μεταφορών
(εισιτήρια λεωφορείων , τρέν ων ,
πλοίων , αεροπλάν ων  και κόμι-
στρα ταξί), τα εισιτήρια αθλ-
ητικών  αγών ων ,  τις υπηρεσίες

εστίασης, τις υπηρεσίες που
παρέχ ον ται από γυμν αστήρια
και τις υπηρεσίες που
παρέχ ον ται από σχ ολές εκμά-
θησης χ ορού.

Μείωση προκαταβολής
φόρου. 

Η προκαταβολή κυμαίν εται
από 55%-100%. Για φυσικά
πρόσωπα με επιχ ειρηματική
δραστηριότητα η προκαταβολή
φόρου είν αι 55%,για ν ομικά
πρόσωπα και ν ομικές ον τότ-
ητες 80% και για τις τράπεζες
100%. Η προκαταβολή φόρου
μειών εται στο μισό, όταν  υπο-
βάλλεται δήλωση για πρώτη
φορά από φυσικό πρόσωπο
που αποκτά εισόδημα από
επιχ ειρηματική δραστηριότητα.
Έν α από τα σεν άρια που είν αι
στο τραπέζι, προβλέπει μία
μείωση της προκαταβολής
φόρου  για φέτος.

Η σταδιακή μείωση  και η
κατάργηση των  τεκμηρίων
διαβίωσης με την  εν εργο-
ποίηση του ηλεκτρον ικού  περ-
ιουσιολογίου  και θα είν αι εφικ-
τός ο έλεγχ ος της περιουσιακής
κατάστασης όλων  των  Ελλή-
ν ων  φορολογουμέν ων .

Μείωση της φορολογίας των
εισοδημάτων  από εν οίκια
κουρεύον τας τον  λογαριασμό
σε 978.051 ιδιοκτήτες που
δηλών ουν  3,44 δισ. ευρώ από
εκμισθώσεις κατοικιών . 

Εξετάζον ται δύο προτάσεις
,με την  πρώτη ν α προβλέπει
επαν ασχ εδιασμό από μηδεν ι-
κή βάση με έμφαση στους
συν τελεστές που θεωρούν ται
υψηλοί για τους έχ ον τες εισο-
δήματα από την  συγκεκριμέν η
πηγή και τη δεύτερη, την
εν σωμάτωση εν ός πρόσθετου
συν τελεστή στην  ισχ ύουσα
κλίμακα, μεταξύ των  εισοδημά-
των  από 12.001 έως 35.000
ευρώ με στόχ ο τον  επιμερισμό
της επιβάρυν σης.

ΝΝέέαα  μμέέττρραα::  
ΠΠαακκέέττοο  11,,33  δδιισσ..  εευυρρώώ  

--  ΤΤιι  εείίννααιι  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  γγιιαα  φφόόρροουυςς,,  ΦΦΠΠΑΑ,,  
ααννααδδρροομμιικκάά,,  ΔΔώώρροο  ΠΠάάσσχχαα



τους ως περιουσιακό κριτήριο με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα οδηγήσει στο να μη μπο-
ρούν να προχωρήσουν:

•         στην είσπραξη πληθώρας κοινωνικών επιδομάτων (στέγασης, αλληλεγγύης, θέρμανσης
κ.ο.κ.),

•          στο δικαίωμα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο των παρόχων του ηλεκτρικού ρεύματος

Τότε γίνονται αντιληπτές οι δυσμενείς συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης χιλιάδων πολιτών και
των οικογενειών τους.

Κατόπιν της απόφασης, ο κ. Κρεμύδας, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου,
προχώρησε σε γνωμοδότηση στο υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να ανακαλέσει τις υπέρμε-
τρα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών, ώστε οι δημότες να έχουν ουσιαστική ελάφρυνση
στον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους που επιβαρύνουν τη χρήση ή την απόκτηση ακινήτων, ενώ οι
οικονομικά αδύναμοι να μη χάσουν τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα εξαιτίας της αύξησης
στα ακίνητά τους.
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ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Στην 2η θέση της βαθμολογίας σκαρ-
φάλωσε ο Αίας μετά την νίκη του στο
γήπεδο της παραλίας με σκορ 6-1
επί του Πανλιοσιακού.
Από δύο τέρματα σημείωσε ο Δρου-
γος Δ. και ο Νικόλας και από ένα
Μποφίλιος και Διονυσόπουλος.
Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού
το Δ.Σ και οι ποδοσφαιριστές της
ομάδας μας μέσα σε ένα όμορφο

κλίμα στο Il iadis coffee & food έκο-
ψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα με
νικητή τον ποδοσφαιριστή μας
Ανδρέα Λανάι.
Το παρών έδωσαν ο επικεφαλής της
παράταξης “Ασπρόπυργος
αλλάΖΟΥΜΕ” κ.Γιάννης Ηλίας,ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας κ. Ιωάννης Κατσαρός και ο
πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου Κοναξής
Αντώνης..
Η διοίκηση του Αίαντα εκτός τους
προαναφερθέν καλεσμένους έχει την
υποχρέωση να ευχαριστήσει  τον
Βασίλη Πελεχα και  το κατάστημα
“Ηπειρώτικο” για την προσφορά της

όμορφης βασιλόπιτας και τον Δημο-
τικό Σύμβουλο της παράταξης “Ασπρ-
όπυργος αλλάΖΟΥΜΕ“Κωνσταντίνο

Μυλωνά..
…Στην φωτό ο πρόεδρος Κώστας
Σιέττος κόβει την βασιλόπιτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

Συνέχεια από σελ. 2
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Την Κυριακή 12 Φεβρ-
ουαρίου, στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Μάνδρας
"Μίμης Δούκας", 

ώρα 19:00. Εισηγήτρια
η διακεκριμένη αθλητι-
κή ψυχολόγος κα
Φρόσω Πατσού.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μανδρ-
αϊκός Αθλητικός Όμιλος

Οι γυναίκες του
Πήγασου Θριασίου
απέδρασαν από
τα Χανιά

Για την  Β’ Εθν ική
Γυν αικών  3ος όμιλος
(6η) αγων ιστική ο
Πήγασος Θριασίου
2012 στο Δημοτικό
Γήπεδο Βαρυπέτρου
απέδρασε με το
τρίπον το από τα Χαν ια
0-1.
Το τέρμα που έκριν ε
την  αν αμέτρηση σημείωσε η
Παβάλ Ειρήν η στο 90'

ΠΗΓΑΣΟΣΘΡΙΑΣΙΟΥ:Σαμακοβλή,
Ζαχαριουδάκη,Μπαρδάκου,Τσαφ-
αρά,
Pav al,Μpalatzia,Καμπόλη,Αν των
ίου,Μπαλατζιά,Καραϊωσήφογλου,I
smaili Λίπο, Πέππα,Μπίλη,Γιαν -
ν ακάκη,Ζερβουδάκη,Φουστο-
υρίδου,Ντάλα, Καλοκαιριν ού,
Πουρσαν ίδου.

ΑΟ ΧΑΝΙΑ: Αλμπέρτη,Αξων ίδου,
Βαξεβάν η,Βασιλείου, Γιαν ν α-
κάκη,Δημισκίδου,Καραν των άκη,Κ
ασωμέν ου, Κοτσίφη,Κουρομιχε-
λάκη,Κουτσού, Λαγογιάν ν η,
Μακράκη,Μελάκη,Ντάλλα,

Σταν ίν ου,Τζεμαν άκη,
Τσικουδάκη,Τσον τάκη.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 16 (6)
2. Νέες Ατρομήτου 2018 16 (6)
3. Πήγασος Θριασίου ΑΟ 15 (6)
4. Πόν τιες Δραπετσών ας 7 (6)
5. Νέοι Δραπετσών ας 6 (6)
6. Νέοι Εργοτέλη 5 (6)
7. Χαν ιά ΑΟ 4 (6)
8. Βασίλισσα Νότου 0 (6)

ΕΠΟΜΕΝΗ 3ος όμιλος (7η)

Νέες Ατρομήτου 2018-Πήγασος
Θριασίου
Βασίλισσα Νότου-ΑΟ Χαν ιά
ΑΣ Πον τίων  Δραπετσών ας-ΑΕΚ
Νέες Δραπετσών ας-Νέες Εργο-
τέλη

Οι προεθνικές ομάδες της Δυτικής Αττικής
με τον Πειραιά σήμερα στα Μέγαρα
Η 1η αγωνιστική για τις Προεθνικές Ομάδες
Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα
25/1 και ώρα 12.00 (Κ14) & 14.30 (Κ16) στο
γήπεδο του Βύζα Μεγάρων.
Στο πλαίσιο κοινωνικής δράσης που πραγμα-
τοποιούμε σε κάθε παιχνίδι της Προεθνικής
μας ομάδας είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουμε ότι ο Μάριος δέχτηκε την
πρόσκληση των Υπευθύνων του Εκπαιδευτι-
κού προγράμματος μετά από εισήγηση που
έγινε στην επιτροπή της ΕΠΣΔΑ, θα βρεθεί
στα αποδυτήρια,θα συνοδεύσει τις ομάδες
κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο
και θα παραμείνει στον πάγκο της ΕΠΣΔΑ
μαζί με το προπονητικό Team για τα παιχνίδια, ώστε να έχει την δυνατότ-
ητα να παρακολουθήσει από κοντά όλη την διαδικασία!
Θέλουμε να δημιουργήσουμε χαρακτήρες νικητές, νικητές της ζωής, όχι
μόνο ενός παιχνιδιού και ο Μάριος είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα
για τα παιδιά μας και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση μας!
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και θα είναι μεγάλα χαρά για τα παιδιά
να είμαστε όλοι δίπλα τους και να υποστηρίξουμε την προσπάθειά τους!

Το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα της Super League 2
της 13ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της
13ης αγωνιστικής για το Πρωτάθλ-
ημα Betsson Super League 2.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2023

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Παν-
σερραϊκός (13:45/ΕΡΤ3)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρι-
σας – Παναθηναϊκός Β (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση
Καρδίτσας – Βέροια ΝΠΣ (14:45)
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων Πόν-
του – ΑΕΛ (14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων Λάρ-
ισας – Αλμωπός Αριδαίας (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Μακεδονικός
(14:45)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου
– ΠΟΤ Ηρακλής (14:45)
ΡΕΠΟ: Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.01.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Χανιά
(15:15/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
Π.ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική –
Απόλλων Σμύρνης (14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος –
Παναχαϊκή (14:45)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – Επισκο-
πή (14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπε-
τρας – Καλαμάτα(14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.01.2023
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens
Kallithea – Ηλιούπολη
(15:15/ΕΡΤ3)
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ –
Αιγάλεω(14:45)
ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός Β
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΝΕΪΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΥΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΤΣΑΛΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ)

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2023
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ.πρωτ.:91052

Ημ/ν ία:09/12/22

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη σύμβασης μίσθω-
σης έργου συν ολικά τεσσάρων
(4) ατόμων  για την  κάλυψη
αν αγκών  του Δήμου Ιλίου, που
εδρεύει στο Ίλιον , της Περιφ ερ-
ειακής Εν ότητας Δυτικού Τομέα
Αθην ών , με αν τικείμεν ο την
εκτέλεση του έργου: «Διασφ άλι-
ση απρόσκοπτης λειτουργίας
Δημοτικού Κολυμβητηρίου»,
συν ολικής διάρκειας έως δώδε-
κα (12) μήν ες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί
αν ά τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφ ιοι για την  απόδειξη
των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και
της εμπειρίας τους οφ είλουν  ν α
υποβάλλουν  όλα τα απαιτούμε-
ν α από την  παρούσα αν α-
κοίν ωση και το «Παράρτημα
αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαι-
ολογητικά, σύμφ ων α με τα
οριζόμεν α στην  εν ότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ αλαίου
Ι του  αν ωτέρω Παραρτήματος.

Μέχρι ενσωματώσεως των σχε-
τικών αλλαγών στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «6-7-2021»
ισχύουν τα παρακάτω:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την Ανακοίνω-

ση πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα
και να έχουν επικυρωθεί, σύμφ-
ωνα με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-
7-2021» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφα-
λαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021

(κατάργηση μεταφραστικής
υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερ-
ικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ.
6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητούν και να
επιλέγουν μεταφραστή στη
διεύθυνση metafraseis.ser-
vices.gov.gr ή μέσω της εφαρμο-
γής «Πιστοποιημένοι Μεταφρα-
στές» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση στην εφαρμογή θα
γίνεται ακολουθώντας τα εξής
βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλο-
γή της κατηγορίας Πολίτης και
καθημερινότητα, και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις,
Αναζήτηση πιστοποιημένου
μεταφραστή, Είσοδος στην
υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων  συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΜΕ

1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρ-
αφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48 –

50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απε-
υθύνοντάς την στο Τμήμα Προ-
σωπικού και Διαχείρισης Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ.κ
Σφέτσα Σεραφείμ, Καρατέλιου
Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας:
2132030126, 2132030123,
2132030117, 2132030105,
2132030106 και 2132030122). 
Στην περίπτωση αποστολής

των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφ-
ράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει

θέση υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου. 
Η προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές

εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Ιλίου και στο δικ-
τυακό τόπο αυτού
(www.ilion.gr), εφόσον η ανάρτ-
ηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκ-
ληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρ-
ετέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  τότε η λήξη της προθε-
σμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να

αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρι-
κή σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
� Έντυπα – Διαδικασίες � Δια-

γωνισμών Φορέων � Μίσθ.

Έργου ΣΜΕ, γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονι-
κή τους διεύθυνση

(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
� Ανεξάρτητες και άλλες αρχές

� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην

κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγω-

νισμών Φορέων � Μίσθ. Έργου

ΣΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρό-
σληψη 
Η υπηρεσία προβαίνει στη

σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με τους επιλεγέντες υποψ-
ηφίους αμέσως μετά την κατάρτι-
ση των πινάκων κατάταξης.
Τυχόν αναμόρφωση των πινά-
κων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φορέα, ενώ λύεται
η σύμβαση μίσθωσης έργου με
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν
δικαιούνται απασχόλησης βάσει

της νέας κατάταξης. Οι υποψήφι-
οι αυτοί λαμβάνουν τις απο-
δοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της λύσης της σύμβασης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση
από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρ-

ούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφ-

ιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από
το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστα-
σης αποχωρούντων υποψ-
ηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμέν-
ης διάρκειας της σύμβασης μίσθ-
ωσης έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

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.

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

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 25 Ιανουαρίου 2023 


