
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  θθέέλλεειι  νναα
φφέέρρεειι  ττοο  ππρροοπποοννηηττιικκόό  κκέέννττρροο

ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττηηνν
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Δύο απόπειρες κλοπής στον
Ασπρόπυργο σε ελάχιστη ώρα

Βρήκαν τρία κλεμμένα οχήματα οι
αστυνομικοί της ΔΙΑΣ

Όλα τα λιμάνια της χώρας, μέλη της ΕΛΙΜΕ,
στην επίσημη τελετή έναρξης της Ελευσίνας-

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

ΣΣττοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΛΛιιμμέέννοοςς
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΑΑΕΕ  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  ηη
ΈΈννωωσσηη  ΛΛιιμμέέννωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς

«Αναγεννάται» «Αναγεννάται» 
το Αναψυκτήριο στηντο Αναψυκτήριο στην
Παραλία Ελευσίνας Παραλία Ελευσίνας 

με ευγενική χορηγία 
από την ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ

««ΧΧάάοοςς»»  
σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  τταα  
εειισσιιττήήρριιαα  ττηηςς  
ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς

Το αδιαχώρητο επικράτησε χθες τις πρωινές
ώρες στο Δημαρχείο της Ελευσίνας, μετά την

ανακοίνωση για διάθεση εισιτηρίων στο 
Δημαρχείο για τους δημότες της περιοχής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Α’ EΣΚΑΝΑ: Ακάθεκτη 
η ακαδημία Ελευσίνας

ΟΟ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  ΑΑΟΟΚΚ
ααππέέδδρραασσεε  ααππόό  ττηηνν  ΡΡόόδδοο

ΜΠΑΣΚΕΤ Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 
Νίκη ο ΑΟΚΠ, ήττες ο ΓΑΣΜ, Ενωση Ν.Π,

και Φιλοθέη Μαγούλας σσεελλ..  1100--1111

Eπικουρικές συντάξεις: 
Για ποιες θα δοθεί 

προκαταβολή 
100 € για κάθε μήνα καθυστέρησης

σσεελλ..  33--1133

ΣΣεελλ..  22σσεελλ..  99

σσεελλ..  88

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

Η μεσαία τάξη 
η μεγάλη χαμένη της
κρίσης στην Ελλάδα
ΓΣΕΕ:

«Τα φτωχά
νοικοκυριά
μείωσαν 

αισθητά τις
δαπάνες για
φάρμακα και

πετρέλαιο 
θέρμανσης»

Άσκηση επί χάρτου για την 
αντιμετώπιση σεισμού 

σχεδιάζεται στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής

σσεελλ..    99

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: ,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 πτώση της θερμοκρασίας  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 4  έως 12 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία
Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι., Στρατηγού 
Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔεκελείας 51,

2102448377

Μια ν έα πρόταση έριξε ο Δήμος Ελευσίν ας στο τρα-
πέζι της προχ θεσιν ής (30/1) συν εδρίασης της Εκτελε-
στική επιτροπή της ΕΠΟ και αφορά την  κατασκευή του
ν έου προπον ητικού κέν τρου της Εθν ικής Ελλάδος
στην  Δυτική Αττική!

Σύμφων α με πληροφορίες, η επίσημη πρόταση του
Δήμου Ελευσίν ας αφορά μια έκταση κον τά στη Λεωφ-
όρο ΝΑΤΟ και πλησίον  του Στρατιωτικού Αεροδρομίου,
με την  έκταση ωστόσο ν α μην  έχ ει γίν ει ακόμη γν ω-
στή.

Βέβαια η πιο «δυν ατή» πρόταση που έχ ει πέσει στο
τραπέζι τοποθετείται στο Ελλην ικό καθώς η εταιρεία
Lamda Dev elopment συζητά με την  ΕΠΟ για την
κατασκευή προπον ητικού κέν τρου στο σημείο, όπου
θα περιλαμβάν ον ται τρία γήπεδα ποδοσφαίρου,
ξεν ών ες, γυμν αστήριο, πισίν α, φυσιοθεραπευτήριο και
γεν ικά όλα όσα απαιτούν ται σε έν α σύγχ ρον ο προ-
πον ητήριο.

Οι συζητήσεις έχ ουν  ήδη ξεκιν ήσει με την  εταιρεία
ν α είν αι έτοιμη εν τός των  επόμεν ων  ημερών  ν α επι-
στρέφει παραθέτον τας συγκεκριμέν ο πλάν ο.

Με δεδομέν ο ότι η παραμον ή της Εθν ικής ομάδας
στην  Παιαν ία δεν  φαίν εται ν α προκρίν εται, αφού ο
Γιώργος Βαρδιν ογιάν ν ης δεν  συζητά την  πώληση της
έκτασης αλλά μόν ο το εν δεχ όμεν ο του εν οικίου, τότε
εφόσον  δεν  προχ ωρήσει η αν έγερση του προπον -
ητηρίου στο Ελλην ικό ο Δήμος Ελευσίν ας μπαίν ει
δυν ατά στην  διεκδίκηση εν ός ακόμα μεγάλου έργου
που θα αν αδείξει και θα αν αβαθμίσει περισσότερο την
ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής!

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  θθέέλλεειι  νναα  φφέέρρεειι
ττοο  ππρροοπποοννηηττιικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς

ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Μ
ε την  ευκαιρία της επίσημης τελετής έν αρξης
της “2023 Ελευσίς -Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης”, η Διοίκηση του Οργαν ισμού

Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ προσκάλεσε όλους τους
Διευθύν ον τες Συμβούλους των  Οργαν ισμών  Λιμέν ων
και τους Προέδρους των  μεγάλων   Λιμεν ικών  Ταμείων ,
που συμμετέχ ουν  στην  Έν ωση Λιμέν ων  Ελλάδος
(Ε.ΛΙΜ.Ε.), ν α συν εδριάσουν  στην  Ελευσίν α και ακο-
λούθως ν α παραβρεθούν  στις εορταστικές εκδηλώσεις,
που φιλοξεν ούν ται σε χ ώρους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και κατά
μήκος της παραλιακού μετώπου της πόλης, το Σάββα-
το, 4 Φεβρουαρίου 2023. 

Τιμής έν εκεν  στο λιμάν ι της Ελευσίν ας, το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΛΙΜ.Ε., για το έτος 2023, 

θα συν εδριάσει στον  Οργαν ισμό Λιμέν ος Ελευσίν ας
ΑΕ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ετήσια Γεν ική
Συν έλευσή των  μελών  της, την  Παρασκευή, 3 Φεβρο-
υαρίου 2023. 

Θα ακολουθήσει εκδήλωση κοπής της Πρωτοχ ρον ιά-
τικης πίτας της Έν ωσης.

Μέλη της Ε.ΛΙΜ.Ε. είν αι οι 13 Λιμέν ες εθν ικής εμβέ-
λειας, που λειτουργούν  με την  μορφή Αν ών υμης Εταιρ-
είας, καθώς και 14 Δημοτικά Λιμεν ικά Ταμεία (Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου).

Η Έν ωση Λιμέν ων  Ελλάδος συν τον ίζει τις δραστηρι-
ότητες των  μελών  της για την  αν αβάθμιση του εθν ικού
λιμεν ικού συστήματος στο πλαίσιο της εθν ικής, ευρω-
παϊκής και διεθν ούς ν ομοθεσίας, της λιμεν ικής βιομ-
ηχ αν ίας και των  μεταφορών . 

Όλα τα λιμάνια της χώρας, μέλη της ΕΛΙΜΕ, στην επίσημη τελετή
έναρξης της Ελευσίνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - 

Στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ
συνεδριάζει η Ένωση Λιμένων Ελλάδος
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Ο Δήμαρχος  Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου μαζί με τον Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο Κοινωνικών Δομών του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Δημήτρη Καγιά,  υποδέχθη-
καν στο κτήριο των Κοινωνικών Δομών τον Αντι-
πρόεδρο και  Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Goldair Cargo, κ. Καλλίνικο Καλλίνικο, με αφο-
ρμή τη δωρεά ενός ηλεκτρικού χειροκίνητου
παλετοφόρου, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου.  Κατά
την παράδοση παρούσα ήταν και η κ. Μαρία
Ρηγάτου, μέλος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου
Ασπροπύργου και εθελόντρια των Κοινωνικών
Δομών. 

Η δωρεά αυτή θα συμβάλει στην ασφάλεια του
έργου των υπαλλήλων των δομών, επειδή τα
ηλεκτρικά παλετοφόρα είναι αυτοματοποιημένα
και κατά συνέπεια πολύ πιο ασφαλή για τον χρή-
στη. Ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης
ωρών προετοιμασίας του όγκου εργασίας στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο.  

Έ
ν α κτήριο-τοπόσημο της Ελευσίν ας, το Αν αψυκτήριο της Παραλίας,
κατέχ ον τας δεσπόζουσα  θέση εμπρός στη θάλασσα, «αν αγεν ν άται»
αυτή τη χ ρον ική περίοδο μετά από επίμον ες προσπάθειες της Δημοτικής
Αρχ ής, και παραχ ωρείται με ειδική ν ομοθετική ρύθμιση για συν ολικό

διάστημα 10 ετών  στον  Δήμο Ελευσίν ας.
Με την  ολοκλήρωση της αν ακατασκευής, που ξεκίν ησε πριν  από ορισμέν ες

ημέρες, σύν τομα το σύγχ ρον ο ν έο κτίριο θα φιλοξεν ήσει πληθώρα καλλιτεχ ν ικών
έργων  και δράσεων  της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης τη
χ ρον ιά του τίτλου και εν  συν εχ εία, θα παραμείν ει ως έν α ακόμη υποδειγματικό έργο
παρακαταθήκης στην  πόλη.

Οι εργασίες αν ακατασκευής του παλαιού κτηρίου του Αν αψυκτηρίου είν αι πλέον
σε πλήρη εξέλιξη και θα αν αβαθμίσουν  το ακίν ητο τόσο κατασκευαστικά όσο και
λειτουργικά. Περιλαμβάν ουν  όχ ι μόν ο τη συν ολική αποκατάσταση τοιχ οποιίας,
στέγης, κουφωμάτων , ηλεκτρολογικών  και υδραυλικών , αλλά συν ολικότερα την
εν εργειακή του αν αβάθμιση, καθώς και τη δημιουργία χ ώρων  κατάλληλων  για ΑμΕΑ.
Συμπληρωματικά, πραγματοποιούν ται εργασίες συν τήρησης και εξωραϊσμού του
περιβάλλον τος χ ώρου, αλλά και εγκατάσταση σύγχ ρον ου συστήματος φωτισμού για
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Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση
σεισμού σχεδιάζεται στην Περιφερειακή

Ενότητα Δυτικής Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος: «Μόνο με συνεργασία

έχουμε αποτελέσματα. 
Είμαστε σε διαρκή επαφή για τον 
συντονισμό και την αντιμετώπιση
κρίσεων πολιτικής προστασίας»

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής
έλαβε χώρα υπό τον συντονισμό του Αντι-

περιφερειάρχη Δυτικής  Λευτέρη Κοσμόπουλου, με
θέμα τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προ-
στασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση σεισμών. Έγιναν εισηγήσεις με τις διαδι-
κασίες που απαιτούνται σε περίπτωση σεισμού,
καθώς και για την ετοιμότητα υπηρεσιών και
πολιτών, από την κα Ασημίνα Κούρου εκ μέρους
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και από την κα Βασιλεία
Σκεμπέ Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Παρότι το Συντονιστικό όργανο συνεδρίασε σε μια δύσκολη ημέρα, όπου οι Υπηρεσίες και η Περιφερειακή Ενότ-
ητας Δυτικής Αττικής ήταν σε ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες
εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας και των δήμων της Δυτικής Αττικής, οι βασικές διαδικασίες για την αντι-
μετώπιση σεισμών, που αφορούν σε καταγεγραμμένους χώρους καταφυγής πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού και
έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας. Στον τομέα της ενημέρωσης, το Τμήμα Πολι-
τικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχει προχωρήσει στη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων
και έχει αναρτήσει ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προστασίας από σεισμό σε εμφανή και προσβάσιμα για υπαλλή-
λους και πολίτες σημεία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Δυτική Αττική. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Προγραμματίζουμε να πραγματοποιηθεί μια
άσκηση επί χάρτου ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ενδεχόμενα περιστατικά σεισμών, καθώς η περιοχή μας έχει ζήσει
κατά το παρελθόν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτή των σεισμών στις Αλκυονίδες. Έχουμε βιώσει ανάλογες
καταστροφές, έχουμε αποκτήσει εμπειρίες οι οποίες μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε συντονισμένα κρίσεις. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν αυξημένα
αντανακλαστικά για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας. Είμαστε σε διαρκή επαφή και
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί μόνο με συνεργασία έχουμε αποτελέσματα».

ΔΩΡΕΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

GOLDAIR CARGO

Ανακατασκευή Αναψυκτήριου με ευγενική χορηγία 
από την ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ

Ένα κτήριο-τοπόσημο της Ελευσίνας, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση εμπρός στη
θάλασσα, «αναγεννάται» αυτή τη χρονική περίοδο και παραχωρείται με ειδική 

νομοθετική ρύθμιση για συνολικό διάστημα 10 ετών στον Δήμο Ελευσίνας.
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπρ-
οπύργιους ότι,  δόθηκε παράταση,  με

ΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ276/Β/23-1-
2023), της δυνατότητας ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη
ΔΕΗ, των νοικοκυριών που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το
χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-12-2022, ενώ
πληρούν και τα απαραίτητα εισοδηματικά κρι-
τήρια.  

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να
προσκομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής),
που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθ-
εί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού
έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των

μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει
(προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιο-

ρισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας

ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού
Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή
ατόμων του νοικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται στο Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ-
ητικών και Οικονομικών, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα - 2132006408  και στο Πρωτοκόλλου του
Δήμου. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή
αλληλεγγύης του Υπουργείου Ενέργειας και Περ-
ιβάλλοντος 15902. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, ο
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Goldair Cargo, κ. Καλλίνικος Καλλίνικος, δήλω-
σε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε το
έργο του Δήμου και των Κοινωνικών του Δομών,
συμβάλλοντας μέσω αυτής της δωρεάς μας στην
παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους
δημότες του Ασπροπύργου.» 

Στη σύντομη δήλωση του, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, Νικόλαος Μελετίου, ανέφερε: «Ευχα-
ριστούμε για άλλη μια φορά την Goldair Cargo,
για την κοινωνική εταιρική ευθύνη που επιδεικ-
νύει, γενικά σε όλη τη Χώρα, και ειδικά στον
Ασπρόπυργο. Αυτό το μηχάνημα το χρειαζόμασταν, γιατί προ-
σπαθούμε να φτάσουμε επαγγελματικά standards στο Κοινω-
νικό μας Παντοπωλείο. Nα εξυπηρετούμε δηλαδή τον δημότη
με επαγγελματισμό, όπως θα εξυπηρετούσε μία ιδιωτική εται-
ρεία. Ευχαριστούμε και πάλι.»  

Η συνέχεια από σελ. 3

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Rapid test: Πού θα γίνονται δωρεάν σήμερα Τετάρτη 1/2

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα στη Δυτική
Αττική:

Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από την
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 11:00-15:00

Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο), 11:00-15:00

Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Ευπαύλεως, 11:00-15:00

Δ. Αγ. Βαρβάρας, Α’ ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, Πλατεία Παναγίας Ελεούσας,
11:00-15:00

Δ. Αιγάλεω, Πνευματικό κέντρο Ι. Ρίτσος, δίπλα στο Κολυμβητήριο του
Αιγάλεω, Δημαρχείου & Κουντουριώτου, 11:00-15:00

Συντριβή Phantom: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για τον
πιλότο - Τι δυσκολεύει το έργο των Αρχών

Με αμείωτο ρυθμό συν εχ ίζον ται οι έρευν ες για τον  ιπτάμεν ο σμην αγό του
μοιραίου Phantom που κατέπεσε αν οιχ τά της Αν δραβίδας τη Δευτέρα. Ωστό-
σο, όσο περν άει η ώρα λιγοστεύουν  οι ελπίδες.

Στην  περιοχ ή επιχ ειρούν  δύο ελικόπτερα, που χ τεν ίζουν  ολόκληρη τη
θαλάσσια περιοχ ή, εν ώ επιχ ειρεί και έν α υποβρύχ ιο drone, που μπορεί ν α
φτάσει τα 100 μέτρα βάθους και πέν τε δύτες.
Ωστόσο, σύμφων α με πληροφορίες του OPEN, το βάθος στη θαλάσσια περ-
ιοχ ή είν αι πολύ μεγάλο και συγκεκριμέν α γύρω στα 1.000 μέτρα. Επίσης
υπάρχ ουν  και πολλές χ αράδρες που μπορεί ν α φτάν ουν  μέχ ρι τα 1.300
μέτρα και θεωρείται σχ εδόν  αδύν ατον  ν α βρεθεί κάποιο κομμάτι του αεροσ-
κάφους.
Στις έρευν ες πάν τως συν δράμει και ωκεαν ογραφικό του Πολεμικού Ναυτικού,
που έχ ει πληθώρα συστημάτων  και μεταξύ άλλων  μπορεί ν α λαμβάν ει ήχ ους
και ν α εν τοπίζει μέταλλα.
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Δήμαρχος Αχαρνών
Έρχονται δύο Ανοιχτα γήπεδα 
μπάσκετ στην Αγία Άννα 

Την  είδηση αν ακοίν ωσε με αν άρτησή του
στη σελίδα του στο facebook, ο Δήμαρχος
Αχαρν ών  Σπύρος Βρεττός αν αφέρον τας τα
εξής: 

Μόλις ξεκιν ήσαμε την  πλήρη αν ακατασκευή
των  γηπέδων   μπάσκετ στην  περιοχή της
Αγίας Άν ν ας τα οποία σε λίγο καιρό θα απο-
τελούν  μια πολύ σημαν τική αθλητική κυψέλη
για μικρούς και μεγάλους.

Με το βλέμμα στο μέλλον , πραγματοποιούμε
έργα ουσίας που τόσο πολύ έχει αν άγκη η
πόλη μας !

Η
αρχή έγινε τα ξημερώμα-
τα της Τρίτης σε εταιρία
όταν διαπιστώθηκε ότι

τρία αυτοκίνητα προσέγγισαν
από την πίσω πλευρά και οι
επιβάτες (τουλάχιστον επτά
άτομα) άνοιξαν μία τρύπα και
επιχείρησαν να κάνουν κλοπή.
Κλήθηκε η αστυνομία και όταν
έφτασαν οι άνδρες της ΔΙΑΣ 

Ασπροπύργου οι  δράστες

είχαν προλάβει  να εξαφανι-
στούν. 

Εκτιμάται ότι είχαν τσιλιαδόρο
που είδε τις μηχανές και τους
ειδοποίησε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο
σημείο ένα από τα τρία οχήματα
για το οποίο είχε δηλωθεί
κλοπή. 

Εκείνη τη στιγμή έγινε άλλο
τηλεφώνημα από άλλη εταιρία

στην ίδια περιοχή όπου ο φύλα-
κας έλεγε ότι  μπροστά του
βρίσκονταν κλέφτες που τον
απειλούσαν με πυροσβεστήρες
και ήθελαν να κάνουν κλοπή.

Και σε αυτή την περίπτωση οι
δράστες που ήταν οι ίδιοι με την
πρώτη απόπειρα εξαφανίστηκαν
αλλά άφησαν πίσω τα δύο ενα-
πομείναντα οχήματα που και
αυτά ήταν κλεμμένα.

Δύο απόπειρες κλοπής στον 
Ασπρόπυργο μέσα σε ελάχιστη ώρα

Βρήκαν τρία κλεμμένα οχήματα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
Γιώργο Γεωργαντά με αφορμή το με αρ. πρωτ. 2070/31.01.2023 έγγραφο
του Δημάρχου Μεγαρέων.
Στο εν λόγω έγγραφο (αριστερά) ο Δήμαρχος επικαλείται την απόφαση του
Υπουργείου για την πληρωμή των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης
από την οποία εξαιρούνται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δήμου Μεγα-
ρέων.
Ο κ. Μπούρας παράλληλα με την κατάθεση της σχετικής αναφοράς, βρίσκε-
ται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι κτηνοτρόφοι της
ευρύτερης περιοχής να συμπεριληφθούν στην συγκεκριμένη διάταξη. 

Ενέργειες του Αντιπροέδρου της Βουλής ώστε 
οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής να συμπεριληφθούν

στην συγκεκριμένη διάταξη.

Αθ. Μπούρας: Κατάθεση αναφοράς για
εξαίρεση των κτηνοτρόφων των 

Μεγάρων από την εξισωτική αποζημίωση
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Γ. Πατούλης: «Τουρισμός και
πολιτισμός ισχυροί πυλώνες
για την ανάπτυξη της Αττική
μας και την ευημερία των

πολιτών»

Σ
το ολοκληρωμέν ο σχ έδιο
και τις πρωτιές στη χ ρήση
καιν οτόμων  εργαλείων

προώθησης του τουριστικού
προϊόν τος που εφαρμόζει η Περ-
ιφέρεια Αττικής, όπως ο Οργαν ι-
σμός Διαχ είρισης Προορισμού,
που πρώτη σύστησε η Περιφέρεια
Αττικής, με στόχ ο ο Τουρισμός ν α
αποτελέσει επιταχ υν τή  για την
οικον ομική αν άπτυξη και την
ευημερία των  πολιτών , αλλά και
ν α καταστεί η Αθήν α και η Αττική
έν ας διεθν ής προορισμός 365
μέρες το χ ρόν ο, εστίασε ο Περιφ-
ερειάρχ ης Αττικής στο χ αιρετισμό
του στην  ειδική εκδήλωση της
ηγεσίας του Υπουργείου Τουρι-
σμού κατά την  οποία παρουσιά-
στηκε το πλαίσιο λειτουργίας των
Οργαν ισμών  Διαχ είρισης Προορι-
σμών  (DMMOs), εν ός καιν οτόμου
εργαλείου για την  τουριστική αν ά-
πτυξη. 

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής επι-
σήμαν ε ότι η Περιφέρεια Αττικής
έχ ει ήδη συστήσει τον  Οργαν ισμό
Διαχ είρισης και Προώθησης Προο-
ρισμού (DMO) μέσω του Αν α-
πτυξιακού Οργαν ισμού της Περιφ-
έρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτι-
κή Αττική», ρόλος του
οποίου είν αι η αξιοποίηση
ευκαιριών , η συν εργασία και
διασύν δεση των  εμπλεκόμε-
ν ων  πλευρών  με στόχ ο τη
βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
και δυν άμεων  και την  αν ά-
πτυξη τουριστικών  προϊόν -
των . Η λειτουργία μιας τέτοι-
ας σύγχ ρον ης και ευέλικτης
δομής, έρχ εται ν α
συμπληρώσει και ν α
εν ισχ ύσει το έργο που
πραγματοποιεί ήδη η Περιφ

έρεια Αττικής για την  τουριστική
αν άπτυξη, προς όφελος του τουρ-
ιστικού τομέα, της περιφερειακής
οικον ομίας, και των  τοπικών  κοι-
ν ων ιών  της Αττικής. 

Αν αφερόμεν ος σχ ετικά, ο Περ-
ιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμαν ε μεταξύ άλλων : «Ως
Περιφέρεια Αττικής κερδίζουμε
συν εχ ώς πρωτιές με την  πρωτο-
πορία μας στην  εφαρμογή και-
ν οτόμων  εργαλείων  για την
προώθηση του brand name «Αττι-
κή». Με οργαν ωμέν ο σχ έδιο,
χ τίζουμε μία ν έα ισχ υρή Αττική,
εστιάζον τας στην  αν άπτυξη των
ν έων  μορφών  τουρισμού, γεγον ός
που θα αποτυπωθεί σε σημαν τική
αύξηση των  εσόδων  και της

απασχ όλησης. Σε συν εργασία με
το Υπουργείο Τουρισμού και
όλους τους αρμόδιους φορείς κατα-
ρτίζουμε το πλαίσιο που θα οδηγή-
σει στην  αν άπτυξη του τουρισμού
365 μέρες το χ ρόν ο με μον αδικό
στόχ ο την  αν άπτυξη της περιφε-
ρειακής οικον ομίας και την  ευημε-
ρία των  τοπικών  κοιν ων ιών . 

Διαρκής στόχ ος μας είν αι η
επέκταση της τουριστικής περιό-
δου, αν απτύσσον τας εμβληματικά
γεγον ότα πολιτισμού, αθλητισμού,
θεματικά τουριστικά προϊόν τα και
μον αδικές εκδηλώσεις. Αξιο-
ποιών τας τους πόρους του ΠΕΠ
Αττικής, είμαστε πλήρως ευθυγρ-
αμμισμέν οι με τους στρατηγικούς
στόχ ους της μετάβασης στην  αει-

φορία, την  αστική βιωσιμότ-
ητα και την  κυκλική οικο-
ν ομία, συν εχ ίζον τας ν α
επεν δύουμε στο ισχ υρό
δίπολο τουρισμός – πολιτι-
σμός, με εμβληματικά έργα
ισχ υροποιούν  την  πολιτι-
στική ταυτότητα της Αττικής
στον  παγκόσμιο πολιτιστικό
χ άρτη,  ολοκληρών ον τας
και αν αδεικν ύον τας
εμβληματικά πολιτιστικά
τοπόσημα της Αττικής».

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΥΥπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν
χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ννέέωωνν
εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ΡΡοομμάά

Ά
ρχισε η διαδικασία υποβολής των αιτή-
σεων χρηματοδότησης νέων ελεύθερων
επαγγελματιών Ρομά στο πλαίσιο σχετι-

κού προγράμματος που χρηματοδοτεί η Περιφ-
έρεια Αττικής με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Η δημό-
σια πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε από
τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ
(πρώην ΟΑΕΔ) και οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (https://www.ependyseis.gr). Πρό-
κειται για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44
ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες
κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά».

Η δράση που υλοποιεί πρώτη η Περιφέρεια
Αττικής είναι διάρκειας 12 μηνών και το συνο-
λικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις 14.800 το
οποίο  θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 2014965 (Κοι-
νωνικοί  Λειτουργοί  - Νικολάου Σταματίνα,
Κώνστα Ειρήνη)

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής
στην υλοποίηση του καινοτόμου εργαλείου για την

τουριστική ανάπτυξη DMΜOs 

M
ε αφορμή την
αν ακοίν ωση που
εξέδωσε η

Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ, σχ ετικά με την
απόφαση που έλαβε  ν α
αποστείλει προς την
Κεν τρική Έν ωση Δήμων
Ελλάδος επιστολή, με την
οποία θα ζητείται ν α
εν ημερωθούν  οι δήμοι
όλης της χ ώρας πως
αποτελεί προϋπόθεση

αδειοδότησης των
γηπέδων , η ύπαρξη
απιν ιδωτή σε κάθε
γήπεδο, θα θέλαμε ν α
ξεκαθαρίσουμε τα
παρακάτω:

Α. Είν αι αυτον όητο πως
οι δήμοι στην  ιδιοκτησία
των  οποίων  αν ήκουν
αθλητικοί χ ώροι που
φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ ν
ποδοσφαιρικούς αγών ες ,

οφείλουν  ν α λαμβάν ουν
και λαμβάν ουν  υπόψη
τους και τηρούν , όλα όσα
προβλέπει η ισχ ύουσα
ν ομοθεσία, σχ ετικά με
την  αδειοδότηση των
αθλητικών  υποδομών  και
την  ασφαλή διεξαγωγή
των  αγών ων  που
τελούν ται σε αυτές. Με
την  ασφάλεια των
αθλητών  δεν  έχ ει
δικαίωμα ν α παίζει καν είς
και οι δήμοι πάν τως δεν
παίζουν  σε καμία
περίπτωση. 

Β. Για τη μεγάλη
πλειοψηφία των
α θ λ η τ ι κ ώ ν
εγκαταστάσεων , όπου
διεξάγον ται τοπικοί και
ερασιτεχ ν ικοί αγών ες,

δεν  είν αι υποχ ρεωτική,
εκ του ν όμου, η ύπαρξη
απιν ιδωτή ως
προϋπόθεση για την
αδειοδότησή τους. Αυτό
που πρέπει ν α
εξασφαλίζεται είν αι η
ύπαρξη φορητού
απιν ιδωτή κατά τη
διάρκεια μόν ο των
αγών ων , κι είν αι
αν εξάρτητο της
διαδικασίας αδειοδότησης
των  αθλητικών
εγκαταστάσεων .

Κατ΄ αν άλογη δε
εφαρμογή του
Καν ον ισμού Αγών ων
Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ ,
Πρωταθλημάτων  της
Επαγγελματικών  και
Ε ρ α σ ι τ ε χ ν ι κ ώ ν
Πρωταθλημάτων  της

ΕΠΟ, άποψή μας είν αι
πως υπεύθυν η για την
ύπαρξη απιν ιδωτή στον
αγών α είν αι η
γηπεδούχ ος ομάδα, η
οποία επίσης έχ ει την
ευθύν η για την  παρουσία
και ιατρού, κατά τη
διάρκεια του αγών α. 

Γ. Μόν ο στις αθλητικές
εγκαταστάσεις, με 5.000
θεατές και πάν ω, στους
αγών ες εθν ικών  και
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν
κατηγοριών  και στους
διεθν είς αγών ες, είν αι
υποχ ρεωτικό ν α υπάρχ ει
σε μόν ιμη βάση
απιν ιδωτής, με ευθύν η
του φορέα στον  οποίο
αν ήκει το γήπεδο, ως
προϋπόθεση για την
αδειοδότηση τους.

Δ. Σε κάθε περίπτωση, οι
Δήμοι πρωτοστατούν  και
θα πρωτοστατήσουν  και
στο μέλλον  σε κάθε
σοβαρή κι οργαν ωμέν η
προσπάθεια της
Πολιτείας, των
ομοσπον διών  και των
αθλητικών  σωματείων ,
προκειμέν ου ν α
προστατέψουμε την  υγεία
και τις ζωές των
αθλουμέν ων  στις
αθλητικές μας
εγκαταστάσεις. Η συν -
ευθύν η όλων  μας είν αι
αν εξάρτητη και πάν ω
από το γεγον ός της
ύπαρξης απιν ιδωτή, σε
κάθε αδειοδοτημέν ο
γήπεδο. Όμως εξίσου
σημαν τικό είν αι ν α

Κ.Ε.Δ.Ε.: Τι ισχύει για 
την αδειοδότηση των
αθλητικών 
εγκαταστάσεων των
Δήμων και πώς 
συνδέεται με την ύπαρξη
σε αυτά απινιδωτή



Π
ληθώρα μελών και φίλων συμμετείχαν
στην εκδήλωση  του Κολυμβητικού
Συλλόγου Άλμπατρος για την κοπή της

πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ του  Σαββάτου  28/01/2023
στην κατάμεστη από κόσμο  ταβέρνα «Ο
Κάκιας».

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατέρας Δημήτρ-
ιος Παναγακόπουλος, που  ευχήθηκε σε όλους
να έχουν μια καλή κι ευλογημένη χρονιά με
υγεία. Στα παιδιά ευχήθηκε να έχουν πρόοδο
και επιτυχίες. Τα συμβούλεψε
επίσης, να έχουν θάρρος, να μη
νιώθουν φόβο στις καρδιές τους και
να έχουν σημαντικές επιτυχίες στη
γνώση και στον αθλητισμό.

Τη βραδιά άνοιξε καλωσορίζοντας
τον κόσμο,  η Γεν. Γραμματέας του
Άλμπατρος Αθανασία Σπύρου-
Ζωϊδη η οποία και κάλεσε τον Πρόε-
δρο  Τάσο Μαυραντζά να απε-
υθύνει τον χαιρετισμό του.

Στη σύντομη ομιλία  του ο κος
Μαυραντζάς,  ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους που
τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση  και ευχήθηκε με τη σειρά
του καλή χρονιά.

Ο Πρόεδρος συνεχάρη τους αθλ-
ητές και τους προπονητές για τις
σημαντικές διακρίσεις που σημείω-
σε ο Σύλλογος στον υγρό στίβο, παρά τις
δυσκολίες που έχουν αναδειχθεί μετά την παν-
δημία και ευχαρίστησε τους γονείς για τη στήρ-
ιξη τους στον καθημερινό αγώνα των παιδιών
και του συλλόγου.

Ήταν εκείνος εξάλλου, που μετέφερε τους
χαιρετισμούς  και τις ευχές για μια καλή χρο-
νιά και πολλές διακρίσεις,  του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού καθώς και του
Προέδρου του ΝΠΔΔ Αθλητισμού – Πολιτισμού
Γιώργου Μαυροειδή, που λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παρευρεθ-
ούν και τους ευχαρίστησε που παρά τις
δυσκολίες, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λει-
τουργία του κολυμβητηρίου.

Καταλήγοντας ο κος Μαυραντζάς, ευχα-
ρίστησε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης,
τον κο Γιώργο Μαυροειδή για τη χορηγία των
βραβείων, κυπέλλων και μεταλλίων. Τον κο
Γιώργο Αβράμη για τις χορηγίες του στο σύλλο-
γο, τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο κο Κώστα
Παπαϊωάννου για το δώρο που εξασφάλισε
για τον τυχερό του φλουριού της πίτας καθώς
και για τις χορηγίες του στους αθλητές, τον κο
Παναγιώτη Παππού, από το Φροντιστήριο
«Πεδίο» για τη στήριξη και τη χορηγία του
καθώς και την κ. Ιωάννα Μάρκου από το αρτο-
ζαχαροπλαστείο «Ζεστό» για τη στήριξη και τη
χορηγία της στο σύλλογο.

Στη συνέχεια απηύθυνε τον χαιρετισμό του ο
Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ν.Δ , Βαγγέλης Λιά-
κος που έδωσε τη δέσμευση να είναι δίπλα στο
Σύλλογο και στους αθλητές του ενώ αφιέρωσε
το κομμάτι του, στους αθλητές του συλλόγου.

Ακολούθησε ο αντιδήμαρχος Εσόδων κ.
Γεώργιος Αβράμης, που ευχαρίστησε το ΔΣ
και ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες στους αθλ

ητές ενώ αφιέρωσε το κομμάτι του
στον μικρότερο αθλητή του αγωνιστι-
κού.

Τις ευχές του εν συνεχεία,  έδωσε,
ο Πρόεδρος της Α’ Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, που
εξέφρασε την αγάπη του και τη
στήριξη του στο Σωματείο.

Ένα σύντομο χαιρετισμό και τις
ευχές του Υφυπουργού Δικαιοσύνης
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής κ. Γιώρ-
γου Κώτσηρα μετέφερε εκπρόσω-
πος του.

Εκ μέρους του κ. Κώστα Παπα-
ϊωάννου απηύθυνε χαιρετισμό η
ταμίας του συλλόγου κ. Πέτρου Ελίνα
που μετέφερε την επιθυμία του να
αφιερώσει το κομμάτι του στον αθλ-
ητή του αγωνιστικού Θεόδωρο Ζωϊδη

, που ήταν το πρώτο παιδί που γνώρισε και
αγκάλιασε κατά τη θητεία του ως Πρόεδρος
στους Παιδικούς Σταθμούς.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των αθλητών
του Άλμπατρος για τις διακρίσεις τους την χρο-
νιά 2021-2022, με τον Γιώργο Αβράμη να ξεκι-
νάει βραβεύοντας τον αθλητή Γιώργο Σαμ-
πάνη για τα 4 χρυσά μετάλλια του στους
Πανελλήνιους αγώνες Masters. Χαριτολόγησε

μάλιστα, λέγοντας του, ότι μετά από τον λόγο
που εκφώνησε, εκτός από σπουδαίος αθλητής
θα ήταν και καλός πολιτικός!

Οι βραβεύσεις των αθλητών και των προ-
πονητών συνεχίστηκαν από τον κο Γιάννη
Κρεμύδα καθώς και από τον Γεν. Γραμματέα
του ΓΣ Πετρούπολης κο  Χαράλαμπο Ζούμη.

Τέλος, το φιλόξενο Διοικητικό Συμβούλιο  του
Σωματείου που φρόντισε ώστε να μην λείψει
τίποτα από κανέναν, προσέφερε τιμητικές
πλακέτες στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού, στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Γιώργο Μαυρο-
ειδή, στον Αντιδήμαρχο Εσόδων Γιώργο
Αβράμη, στον πρώην πρόεδρο των Παιδικών
Σταθμών κο Κώστα Παπαϊώαννου, στον κο
Παναγιώτη Παππού από το φροντιστήριο
«Πεδίο» και στην κα Μάρκου Ιωάννα από το
αρτοζαχαροπλαστείο «Ζεστό», αναγνωρίζον-
τας τη στήριξη τους στο Σωματείο.

Την βραδιά συντόνισε όπως κάθε χρόνο
άψογα, η Αντιπρόεδρος του Άλμπατρος, και
συντοπίτισσα μας γιατρός, Κατερίνα Χλίβα.

Ακολούθησε τρικούβερτο  γλέντι και χορός,
όπου γονείς και αθλητές διασκέδασαν μέχρι
τα ξημερώματα.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλω-
ση:

• Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ν.Δ , Βαγγέλης
Λιάκος

• Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων Γιώργος Αβράμης
• Ο Πρόεδρος Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτρο-

πής Γιάννης Κρεμύδας
• Εκπρόσωπος από το Γραφείο του Υφυπο-

υργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττι-
κής, Γιώργου Κώτσηρα

• Ο Γεν. Γραμματέας του κολυμβητικού
συλλόγου ΓΣ Πετρούπολης, Χαράλαμπος
Ζούμης.
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Ποιοι πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση 
για τις 2909 προσλήψεις στους δήμους

Βραβεύσεις κι εκπλήξεις για όλους του
Αθλητές  στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Κολυμβητικού Συλλόγου “Άλμπατρος” 

Αν ακοίν ωση ΑΣΕΠ
για την  προκήρυξη

4Κ2020 και τις 2.909
θέσεις σε δήμους της

χώρας.

Με αφορμή
ε ρ ω τ ή μ α τ α
υποψηφίων μετά την
έκδοση του άρθρου
29 του ν.5013/2023
(Α΄12) με το οποίο
ε π έ ρ χ ε τ α ι
συμμόρφωση με την
υπ΄αρι θ .1548/2022
απόφαση του
Συμβουλίου της
Επικρατείας, σχετικά
με την προκήρυξη
4Κ/2020 (τ.ΑΣΕΠ 15)
για την πλήρωση
2.909 θέσεων

τακτικού προσωπικού
Παν ε π ι στη μ ι ακ ή ς ,
Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς ,
Δευτεροβάθμιας και
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς
Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ
α’ βαθμού της χώρας,
σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου
28 του ν.4765/2021,
(Α΄6), όπως ισχύει,

το ΑΣΕΠ
γνωστοποιεί ότι:

Yποψήφιοι , που
π ε ρ ι λ αμ β άν ο ν τα ι
στους πίνακες
κατάταξης της ανωτέρω
προκήρυξης αλλά όχι
στους οριστικούς
πίνακες διοριστέων
[ ( Κ υ ρ ω τ ι κ έ ς
Αποφάσεις ΑΣΕΠ: υπ΄

αριθ. 801/22.9.2022
Β΄ Τμήματος (Γ΄
2449), υπ΄ αριθ.
546/7.7.2022 και
599/21.7.2022 1ου
Τμήματος Διακοπών
(Γ΄ 1796) και υπ’ αρ.
646/29.07.2022 2ου
Τμήματος Διακοπών
(Γ΄ 1866)], 

προκειμένου να
υπαχθούν στο πεδίο
εφαρμογής της
ρύθμισης αυτής,
πρέπει να υποβάλουν
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
εν λόγω διάταξη,
αίτηση στο ΑΣΕΠ έως
και  τη Δευτέρα 20
Φεβρουαρίου 2023
κατά προτίμηση μέσω
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ

Αλλαγή Διοικήσεως Αεροπορικής 
Υποστηρίξεως στην Ελευσίνα

Την Τρίτη 31
Ι αν ο υ αρ ί ο υ

2023 έγινε στην
Α ε ρ ο π ο ρ ι κ ή
Βάση Ελευσίνας,
παρουσία του
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατ-
ηγού Κωνσταν-
τίνου Φλώρου, η
τελετή παράδοσης
– παραλαβής της
Διοίκησης Αερο-
πορικής Υπο-
στήριξης (ΔΑΥ),
από τον Αντιπτέρ-

αρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη στον Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Στην τελετή παραβρέθηκε επίσης ο Α/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντι-
πτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Την ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνά-
βου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος ευχήθηκε στον νέο Διοικητή ευόδωση των
προσπαθειών του στη νέα Διοίκηση και ευλογία από Θεού να μην υπάρχουν
ατυχήματα.
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«Πρόκειται για ποιοτικά διεφ-
θαρμένους αστυνομικούς. Εχο-
υμε την διακίνηση καυσίμων.
Είναι μόνο τα καύσιμα; Παλαιό-
τερα, είχαμε ολόκληρα εργοστά-
σια παραγωγής τσιγάρων στον
Ασπρόπυργο. Είχαμε τα ροζ
στούντιο. 

Είναι μόνο αυτά; Είναι κι άλλα
πολλά» είπε ο Κατερινόπου-
λος για τους επίορκους της
ΕΛΑΣ.

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία
Θανάσης Κατερινόπουλος σχο-
λιάζοντας τη νέα υπόθεση διαφθοράς
που ταλανίζει την ΕΛΑΣ, έκανε δηκτικά
σχόλια για τους επίορκους. Τι να πρω-
τοπώ; 

Τι δουλειά έχουν απόστρατοι ανώτα-
τοι αξιωματικοί σε επιχειρηματίες; Μην
ξεχνάτε ότι κάποιος απ αυτούς είναι
στον Άγιο Πέτρο σήμερα. Πώς ήταν
εκεί πέρα;» αναρωτήθηκε ο κ. Κατερ-
ινόπουλος μιλώντας στην εκπομπή
«Αλήθειες με τη Ζήνα».

Πρόκειται για ποιοτικά διεφθαρμένο-
υς αστυνομικούς. Έχουμε την
διακίνηση καυσίμων.

Είναι μόνο τα καύσιμα; Παλαιότερα,
είχαμε ολόκληρα εργοστάσια παραγω-
γής τσιγάρων στον Ασπρόπυργο. Είχα-
με τα ροζ στούντιο. Είναι μόνο αυτά;
Είναι κι άλλα πολλά» είπε συνεχίζοντας
για τους επίορκους αξιωματικούς της
ΕΛΑΣ.

Οσο για το «βαθύ λαρύγγι» της
υπόθεσης, αφού είπε ότι θα έπρεπε να
είχε μιλήσει  πολύ νωρίτερα, τον
προέτρεψε «να προσέχει για να μην
βρεθεί σε κανένα χαντάκι και μας πάρ-
ουνε να πάμε σε καμιά κηδεία καμιά
μέρα…»

Π
ληθαίν ουν  οι καταγγελίες για
απάτες μέσω διαδικτύου, με
θύματα αν υποψίαστους καταν α-

λωτές που «αγοράζουν » αν ύπαρκτα ΙΧ.
Σε μάστιγα έχ ουν  εξελιχ θεί τους τελευ-

ταίους μήν ες οι απάτες μέσω διαδικτύου
με θύματα αν υποψίαστους πολίτες και
«δόλωμα» αγγελίες πώλησης αυτοκιν ή-
των .

Οι αετον ύχ ηδες αν αρτούν  τις αγγελίες
στο διαδίκτυο πείθον τας τα θύματά τους
ν α δώσουν  προκαταβολές για την  αγορά
των  αυτοκιν ήτων . Τα τελευταία, φυσικά,
είν αι… αν ύπαρκτα, με τους πολίτες ν α
χ άν ουν  τα χ ρήματά τους.

Τη Δευτέρα 30 Ιαν ουαρίου, η Γεν ική
Περιφερειακή Αστυν ομική Διεύθυν ση
Ηπείρου, μετά από καταγγελίες πολιτών ,
κατάφερε ν α εξιχ ν ιάσει δύο ηλεκτρον ι-
κές απάτες με αγγελίες πώλησης αυτοκι-
ν ήτου.

Ειδικότερα, από το Αστυν ομικό Τμήμα
Φιλιατών  σχ ηματίστηκε δικογραφία σε
βάρος τεσσάρων  αλλοδαπών , οι οποίοι,
έχ ον τας αν αρτήσει ηλεκτρον ική αγγελία
για την  πώληση αυτοκιν ήτου, απέσπα-
σαν  την  Τρίτη 03/01/2023 χ ρηματικό
ποσό 500 ευρώ από πολίτη, o οποίος
είχ ε καταθέσει το συγκεκριμέν ο ποσό σε
λογαριασμό τους ως προκαταβολή για

την  αγορά του οχ ήματος.Στην  εξιχ ν ίαση
σχ ετικής υπόθεσης προχ ώρησε και η
υποδιεύθυν ση Ασφαλείας Ηγο-
υμεν ίτσας, η οποία ταυτοποίησε τρία
άτομα τα οποία, με δόλωμα ηλεκτρον ική
αγγελία για την  πώληση Ι.Χ. φορτηγού
έπεισαν  τηλεφων ικά, τη Δευτέρα
05/12/2022, υποψήφιο αγοραστή ν α
μεταφέρει στον  τραπεζικό τους λογαρια-
σμό ως προκαταβολή το χ ρηματικό
ποσό των  1.000 ευρώ.

Οι «μαϊμού» αγγελίες δεν είναι το
μοναδικό «όπλο» των συμμοριών

για την αποκόμιση κέρδους.

Το τελευταίο διάστημα έχ ουν  σημειωθ-
εί περιστατικά στα οποία οι σπείρες επι-
κοιν ων ούν  διαδικτυακά με άτομα που
έχ ουν  αν αρτήσει αυτοκίν ητα προς
πώληση και τα πείθουν  ν α τους παρ-
αχ ωρήσουν  τα οχ ήματα, με το
πρόσχ ημα ότι τους έχ ουν  καταθέσει τα
χ ρήματα.

Τέτοιες περιπτώσεις εξαπάτησης
εξιχ ν ιάστηκαν  πριν  από λίγες ημέρες
από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιων ίας
της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, το
οποίο σχ ημάτισε δικογραφία εις βάρος 2
ημεδαπών , 33χ ρον ου και 31χρον ης, και

έτερου συν εργού τους για απάτες κατά
συν αυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και
κατ’ επάγγελμα.

Όπως προέκυψε από την  έρευν α, οι
κατηγορούμεν οι επικοιν ων ούσαν  δια-
δικτυακά με άτομα που είχ αν  αν αρτήσει
αυτοκίν ητα (και κιν ητά τηλέφων α) προς
πώληση σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας
και μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης και τα
έπειθαν  ότι προτίθεν ται ν α τα αγορά-
σουν . Στη συν έχ εια ζητούσαν  διά
ζώσης ραν τεβού προκειμέν ου ν α ολοκ-
ληρωθεί η αγοραπωλησία.

Στις συν αν τήσεις τους οι κατηγορ-
ούμεν οι επεδείκν υαν  στον  εκάστοτε
αν υποψίαστο πωλητή ηλεκτρον ική από-
δειξη καταβολής του συμφων ηθέν τος
χ ρηματικού ποσού, προφασιζόμεν οι
λόγους για τους οποίους δεν  μπορούσαν
ν α πληρώσουν  με μετρητά.

Τα θύματα, ωστόσο, τις επόμεν ες
ημέρες διαπίστων αν  ότι ουδέποτε
εστάλησαν  χ ρήματα στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς καθώς οι συν αλλαγές
είχ αν  ακυρωθεί, προτού πιστωθεί το
χ ρηματικό ποσό.

Κατερινόπουλος για επίορκους:
«Στον Ασπρόπυργο είχαμε

ολόκληρα εργοστάσια 
παραγωγής τσιγάρων»

«Εχουμε την διακίνηση καυσίμων. Είναι μόνο τα καύσιμα; Παλαιότερα, 
είχαμε ολόκληρα εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων στον Ασπρόπυργο. 

Είχαμε τα ροζ στούντιο» είπε ο Κατερινόπουλος για τους επίορκους της ΕΛΑΣ.

ΞΞΞΞααααφφφφρρρρίίίίζζζζοοοουυυυνννν    ππππρρρροοοοκκκκααααττττααααββββοοοολλλλέέέέςςςς    ααααππππόόόό    ααααννννυυυυπππποοοοψψψψίίίίαααασσσσττττοοοουυυυςςςς    ααααγγγγοοοορρρραααασσσσττττέέέέςςςς
Η απάτη που σαρώνει το διαδίκτυο - Αποκτούσαν αυτοκίνητα χωρίς να… πληρώσουν

«Χάος» στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας για
τα εισιτήρια της Πολιτιστικής

ΤΤοο  ααδδιιααχχώώρρηηττοο  εεππιικκρράάττηησσεε  ττιιςς  ππρρωωιιννέέςς  ώώρρεεςς  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  µµεεττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  γγιιαα  δδιιάάθθεεσσηη  εειισσιιττηηρρίίωωνν  σσττοο

∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  γγιιαα  ττοουυςς  δδηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς

Το αδιαχώρητο επι-
κράτησε τις πρωινές
ώρες στο ∆ηµαρχείο

της Ελευσίνας, µετά την
ανακοίνωση για διάθεση
εισιτηρίων στο ∆ηµαρχείο
για τους δηµότες της περ-
ιοχής
Η Τελετή Έναρξης των
δρώµενων αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί το Σάβ-
βατο 4 Φεβρουαρίου 2023,
στις 19:00, στο παραλιακό

µέτωπο της πόλης µε ένα κεντρικό γεγονός, το Μυστήριο 0, σε σύλληψη Μιχα-
ήλ Μαρµαρινού και σκηνοθεσία Chris Baldwin τα ευτράπελα δίνουν και παίρ-
νουν.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες πολιτών, συγκεντρωµένο πλήθος περίµεναν έξω από το

∆ηµαρχείο Ελευσίνας από τις πρώτες πρωινές ώρες, για να λάβουν ένα εισιτήρ-
ιο για την Τελετή Έναρξης.
Ο συγκεντρωµένος κόσµος κατήγ-
γειλε έλλειψη οργάνωσης, ασυνέ-
πεια στην ώρα έναρξης διάθεσης
των εισιτηρίων, µε τα νεύρα να
είναι στο «κόκκινο» καθώς
περίµεναν πολλή ώρα στο κρύο.
Επιπλέον, ο κόσµος ήταν αναγκα-
σµένος να γράφει µόνος του σε ένα
χαρτί (!) το όνοµά του και το email
του, για να λάβει ένα εισιτήριο, το
οποίο όµως δεν ξέρει εάν τελικά
θα το πάρει.  Σηµειωτέον πως τους
εξυπηρετούσαν µόλις 2 υπάλ-

ληλοι.  Σύµφωνα µε τους πολίτες, περίµεναν πολλές ώρες στην ουρά για να πάρ-
ουν ένα εισιτήριο, ενώ ένας υπάλληλος του ∆ηµαρχείου τους έδινε ένα χαρτί,
για να γράψουν όνοµα και email, ώστε το ∆ηµαρχείο να τους στείλει αργότερα
το εισιτήριο στο email.
Μέχρι στιγµής το γραφείο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ελευσίνας δεν

έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά µε το θέµα.
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Δ
υο σημαν τικές παρεμβάσεις για
τις επικουρικές συν τάξεις (σε
συν έχ εια της επίλυσης του προβ-

λήματος των  εκκρεμών  κύριων  συν τά-
ξεων ) περιλαμβάν ει τροπολογία που θα
καταθέσει άμεσα στη Βουλή το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , όπως γν ωστοποίησε σήμερα ο
Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης  στο
πλαίσιο τηλεοπτικής του συν έν τευξης.

Η πρώτη -και σημαν τικότερη- παρέμ-
βαση αφορά στη χ ορήγηση προκαταβο-
λής  για τις εκκρεμείς επικουρικές συν τά-
ξεις λόγω γήρατος, αν απηρίας ή θαν ά-
του. Το μέτρο αφορά σε ασφαλισμέν ους
που έχ ουν  υποβάλει αίτηση πριν  την
1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους
έχ ει εκδοθεί απόφαση κύριας σύν ταξης
ίδιας κατηγορίας με την  αιτούμεν η επι-
κουρική. Ειδικά για τις επικουρικές
συν τάξεις  λόγω γήρατος, ο αιτών  θα
πρέπει ν α έχ ει συμπληρώσει κατ΄
ελάχ ιστον  15 έτη επικουρικής ασφάλι-
σης (ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφά-
λισης).

Η προκαταβολή χ ορηγείται έως τις 15
Μαρτίου 2023 -χ ωρίς ν α απαιτείται
οποιαδήποτε εν έργεια από πλευράς του
δικαιούχ ου- και ισούται με 100 ευρώ για
κάθε μήν α καθυστέρησης της έκδοσης
της επικουρικής σύν ταξης, για επικουρ-
ικές συν τάξεις γήρατος. Η προκαταβολή
ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές
συν τάξεις λόγω αν απηρίας, καθώς και

για τον  επιζών τα σύζυγο που ζητά ν α
του χ ορηγηθεί επικουρική σύν ταξη λόγω
θαν άτου. Με άλλα λόγια, εάν  κάποιος
που πληροί τις προϋποθέσεις περιμέν ει
έν αν  χ ρόν ο ν α πάρει την  επικουρική
σύν ταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει
έως τα μέσα Μαρτίου εφάπαξ ποσό
1.200 ευρώ (100 ευρώ επί 12 μήν ες
αν αμον ής), εάν  περιμέν ει δυο χ ρόν ια
2.400 ευρώ κ.ο.κ. 

Ερωτώμεν ος για το πόσοι είν αι οι
δυν ητικά ωφελούμεν οι από το μέτρο
αυτό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι
ληξιπρόθεσμες επικουρικές συν τάξεις
για τις οποίες έχ ει εκδοθεί ήδη απόφαση
κύριας σύν ταξης είν αι περίπου 80.000.
Από αυτές περί τις 40.000 αν αμέν εται
ν α έχ ουν  εκδοθεί έως το τέλος Φεβρο-
υαρίου. Και τούτο διότι -όπως εξήγησε-
λόγω των  πρωτοβουλιών  που έχ ουν
αν αληφθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
(εισαγωγή αυτοματοποιημέν ων  διαδικα-
σιών  και ψηφιακών  εργαλείων ,  μαζική
αν άληψη φακέλων  ληξιπρόθεσμων  επι-
κουρικών  συν τάξεων  από τους
εισηγητές που μέχ ρι πρότιν ος εξέδιδαν
κύριες συν τάξεις, θέση σε λειτουργία
ειδικού Πύργου Ελέγχ ου και για τις επι-
κουρικές συν τάξεις) αν αμέν εται μεγάλη
επιτάχ υν ση του ρυθμού απον ομής επι-
κουρικών  συν τάξεων  από 9-10.000 το
μήν α πέρυσι, σε 20.000  το μήν α για το
δίμην ο Ιαν ουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.
Επομέν ως η προκαταβολή  εκτιμάται ότι

θα αφορά 40.000
περίπου ασφαλισμέν ους.
Το ποσό θα είν αι εφάπαξ
διότι και σε αυτές τις περ-
ιπτώσεις η απόφαση για
την  απον ομή της επικο-
υρικής σύν ταξης αν αμέ-
ν εται ν α εκδοθεί έως το
καλοκαίρι.

Η δεύτερη παρέμβαση
αφορά στην  αποτελε-
σματικότερη λειτουργία
του μηχ αν ισμού έκδοσης επικουρικών
συν τάξεων  με διαδικασία f ast track
που έχ ει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48
του Ν. 4921/2022. 

Προβλέπει δε ότι οι επικουρικές
συν τάξεις θα εκδίδον ται από τον  τελευ-
ταίο πρώην  φορέα στον  οποίο υπαγό-
ταν  ο συν ταξιούχ ος, όταν  πρόκειται για
συν ταξιούχ ους που έχ ουν  15 έτη επι-
κουρικής ασφάλισης (4.500 ημέρες) εφό-
σον  έχ ουν  ηλικία 67 ετών  ή το σύν ολο
ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης
έχ ει διαν υθεί στο πρώην  ΕΤΕΑΜ
(Εν ιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Μισθωτών ) ή σε φορείς επικουρικής
ασφάλισης που είχ αν  εν ταχ θεί σε αυτό.
Το μέτρο αυτό απλουστεύει και επι-
ταχ ύν ει τη διαδικασία έκδοσης σύν ταξ-
ης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  Κωστής Χατζηδάκης δήλω

σε:«Αφού δώσαμε λύση στη ν τροπή

των  εκκρεμών  κύριων  συν τάξεων ,
προχ ωρούμε τώρα με τις επικουρικές !
Με τροπολογία που καταθέτουμε προβ-
λέπουμε ότι όσοι έχ ουν  υποβάλει
αίτηση για επικουρική σύν ταξη μέχ ρι
τον  Ιούν ιο 2022 και έχ ει εκδοθεί η κύρια
σύν ταξή τους, θα λάβουν  100 ευρώ για
κάθε μήν α καθυστέρησης, μέχ ρι τις 15
Μαρτίου. Παράλληλα, αν εβάζουμε
ταχ ύτητες  με σειρά μέτρων  για ν α εξα-
λείψουμε το «στοκ» των  ληξιπρόθεσμων
επικουρικών  συν τάξεων  ως το καλο-
καίρι. Για ν α το πετύχ ουμε αυτό, θα
προχ ωρήσουμε με την  ίδια ομάδα και τις
ίδιες  επιτυχ ημέν ες μεθόδους και ψηφια-
κά εργαλεία που εφαρμόσαμε και για τις
κύριες συν τάξεις. Υπάρχ ουν
συμπολίτες μας που περιμέν ουν  κάποι-
ους μήν ες ή και χ ρόν ια ν α πάρουν  την
επικουρική τους σύν ταξη. Το ν α δώσο-
υμε λύση και σε αυτό το ζήτημα είν αι για
εμάς θέμα τιμής!»

Eπικουρικές συντάξεις: Για ποιες θα δοθεί προκαταβολή 
– 100 € για κάθε μήνα καθυστέρησης

Μείωσαν αισθητά τα φτωχά νοικοκυριά τις
δαπάνες τους και για απαραίτητα αγαθά,
όπως τα φάρμακα ή το πετρέλαιο θέρμανσης,
αφήνοντας βασικές ανάγκες τους ακάλυπτες.
Σ' αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη «Η
άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους στα
νοικοκυριά στην Ελλάδα», που παρουσίασε
σήμερα Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Όπως
αναφέρεται με δεδομένο ότι οι φόροι στα
συγκεκριμένα αγαθά ήταν πριν την κρίση οι
πιο έντονα αντίστροφα προοδευτικοί φόροι,
αντιλαμβανόμαστε ότι η έμμεση φορολογία
εμφανίζεται μέσα στην κρίση λιγότερο
αντίστροφα προοδευτική, εν μέρει επειδή
πολλά φτωχά νοικοκυριά στερούνται βασικών
αγαθών και επομένως δεν πληρώνουν τους
αντίστοιχους φόρους.

Σημειώνεται δε οτι η συρρίκνωση της
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά
1/4 περίπου, κατά μέσο όρο, δεν ήταν ενιαία για
όλα τα νοικοκυριά.
Ο κύριος χαμένος της οικονομικής κρίσης ήταν η μεσαία τάξη, καθώς το
μερίδιό της στη δραματικά συρρικνούμενη συνολική κατανάλωση
μειώθηκε.
Την περίοδο 2008-2014, ενώ η κατανάλωση μειώθηκε για τα νοικοκυριά
σε όλο το μήκος της κατανομής, η μεσαία τάξη έχασε και σε σχετικούς
όρους, καθώς μερίδιο της κατανάλωσής της μετακινήθηκε στο
πλουσιότερο 10%. Η περίοδος 2014-2019 αντέστρεψε τις τάσεις της
προηγούμενης περιόδου, καθώς σηματοδότησε μια οριακή ανάκαμψη
της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών αλλά και μια
μεταβολή στην κατανομή της προς όφελος τόσο των φτωχότερων
ομάδων όσο και της μεσαίας τάξης.
Κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ, σε καθένα ευρώ που συλλέγεται από
άμεσους φόρους αντιστοιχεί 1 ευρώ από έμμεσους φόρους, ενώ στην
Ελλάδα σε κάθε ευρώ άμεσων φόρων αντιστοιχεί 1,8 ευρώ έμμεσων

φόρων
"Ποιος πληρώνει τους φόρους στην Ελλάδα; Το ερώτημα αυτό αποτελεί
ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα οικονομικής πολιτικής ειδικά
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα από το 2009.
Την περίοδο αυτή η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε σε όλα τα
εισοδηματικά στρώματα, καθώς σημαντικές αυξήσεις των φορολογικών
συντελεστών συμβάδισαν με μειώσεις των εισοδημάτων.
Στη διάρκεια της κρίσης ο κύριος χαμένος ήταν η μεσαία τάξη, ενώ τα
φτωχά νοικοκυριά περιέκοψαν δραματικά τις δαπάνες τους στερώντας
έμμεσους φόρους από το κράτος" σημειώνεται στην έκθεση".

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ κ. Γεωργία Καπλάνογλου και εξετάζει τη
μεταβολή του φορολογικού βάρους των νοικοκυριών από το 2008 μέχρι
το 2019, εστιάζοντας στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και

στους έμμεσους φόρους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης συνδυαστικά οι
δύο αυτές κατηγορίες αποφέρουν πάνω από το 75%
των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτουs και
αποτελούσαν τη βασικότερη πηγή φορολογικών
εσόδων σε όλη τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας της
Ελλάδας.

Κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ, σε καθένα ευρώ που
συλλέγεται από άμεσους φόρους αντιστοιχεί 1 ευρώ
από έμμεσους φόρους, ενώ στην Ελλάδα σε κάθε ευρώ
άμεσων φόρων αντιστοιχεί 1,8 ευρώ έμμεσων φόρων.

Συμπερασματικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι
συντελεστές όλων των έμμεσων φόρων, είτε πρόκειται
για τον ΦΠΑ είτε για Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης,
αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη δεκαετία των μνημονίων.
Αυτό εξηγεί και την κατακόρυφη αύξηση του μεριδίου του
ΑΕΠ που καταλαμβάνουν τα έσοδα από την έμμεση

φορολογία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η φοροδιαφυγή εμποδίζει τον
εξορθολογισμό του συστήματος. Ειδικότερά, στην Ελλάδα, παρόλο που
η φορολογική κλίμακα έχει όντως σχεδιαστεί με προοδευτικό τρόπο, στην
πράξη η προοδευτικότητά της υπονομεύεται από το γεγονός ότι δεν
υπάγονται σε αυτήν όλα τα εισοδήματα, επειδή είτε αυτά δεν δηλώνονται
στις φορολογικές αρχές είτε ο ίδιος ο νόμος προβλέπει τη φορολόγησή
τους σε ξεχωριστή κλίμακα (π.χ. τα ενοίκια) ή με ενιαίο αυτοτελή
συντελεστή (π.χ. τα μερίσματα).

Αν εντοπίζονταν τα πραγματικά εισοδήματα και υπήρχε συνεκτικός
ορισμός του εισοδήματος, θα μπορούσε να εξορθολογιστεί και η δομή του
συστήματος με πολύ πιο σταδιακά ανερχόμενους οριακούς
φορολογικούς συντελεστές.

Η μεσαία τάξη ήταν η μεγάλη
χαμένη της κρίσης στην Ελλάδα

ΓΣΕΕ: «Τα φτωχά νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες για φάρμακα και πετρέλαιο θέρμανσης»
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ΟΟ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  ΑΑΟΟΚΚ
ααππέέδδρραασσεε  ααππόό  ττηηνν  ΡΡόόδδοο

Η ομάδα μπάσκετ του ΑΟΚ Πανελευσινιακού
συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις της πέρασε
σαν σίφουνας από την Ρόδο επικρατώντας για
την 15η αγωνιστική της Β΄Εθνικής του Γ.Σ
Διαγόρα 63-70.

ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ -Πανελευσινιακός ΑΟΚ 63-70

Α: 17-18 Β: 28-39 Γ: 47-57 Δ: 63-70
ΔΙΑΓΟΡΑΣ : Ιορδάνογλου 2, Καραβάς, Παρδά-
κας 10(1), Πιλκούδης 13, Χρύσης 7(1), Σκλή-
βας 1, Elame 30, Μήτσου.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης - Κλήμης)
Νίκου 2, Κατσανεβάκης, Καρακατσάνης 8(2),
Ντακούλιας 7(2), Καράμπελας , Κρασάκης 5,
Σταμέλος 15(3), Λεκάκης 3(1), Παπαφλωράτος
13(2), Ρεκουνιώτης 11, Μακρής 4(1), Δενδρ-
ινός 2.

ΜΠΑΣΚΕΤ Α΄
ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Νίκη ο
ΑΟΚΠ, ήττες ο ΓΑΣΜ,
Ενωση Ν.Π, και Φιλοθ-
έη Μαγούλας

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ   37-
44
Διαιτητές:Αυγουστόγλου , Αρφαρά
Δεκάλεπτα :13-10, 19-21, 26-35, 37-
44
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Ρουμάνι, Λινάρδος
Αιμ. ):Σιδηρά 4, Παπανικολάου,
Μποκούζη 8, Καψοκόλη  11, Παπα-
μαρκάκη 8, Τζινλή  6
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Γανωτή) :Χάλιου
2,Μάλλιαρη , Σταμάτη 8, Δρένη,
Νικολαίδου 8(2), Σερέτη  8, Μαυράκη
18

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ  72-42
Διαιτητές : Γαρίνη, Τσουραπάς
Δεκάλεπτα : 16-5, 38-7, 53-32, 72-42
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ( Σκληρός): Φαζού,
Μικέλλη 7(1), Κομνηνέλλη 2, Στεφά-
νου Κ. 42(4), Κρίτσαλου 10, Στεφά-
νου Α.-Μ. 2, Γκίκα 2, Κοσκινά Μ.,
Κοσκινά Α. 7(1), Δουλάμη.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ (Τηγάνης): Κομματά
2, Σερτ, Σύριου, Πανούση 19(5), Ιωα-
κείμ 13, Δομπρογιάννη, Δεληκων-
σταντή, Μουρτζούκου 6, Σαντή,
Τσαγκαράκη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 23
2 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΑΟ 22
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 20
4 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 19
5 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ 16
6 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 13
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 13

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  28-51

Διαιτητές : Μαυρέλης , Καψαρίδης
Δεκάλεπτα : 12-18, 18-30, 22-44, 28-
51
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Κλαδούχος , Κλα-
δούχου): Καρπαθιωτάκη 4, Κοσμή 4,
Ντόχα 4, Παππά , Ριζογιάννη 11(2) ,
Αθανασοπούλου 2, Γρυλλάκη , Τσι-
κουδή 1, Τέκου , Ιωαννίδου 2
ΠΑΝΕΛΈΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαννης):
Ζήκα 6 , Οικονόμου , Γρύλλια 2, ,
Χαραλαμποπούλου , Τσιούνη 8(1) ,
Πολυζώτη 13, Ιακώβου 16, Τσίρμπα
4 Παναγοπούλου  2, Γκιέτα

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  41-58

Διαιτητές : Αυγουστόγλου , Αρφαρά
Δεκάλεπτα :  13-13,21-29,36-45,41-
58
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Σωτηρίου,
Καραπαναγιώτη): Ανδριοπούλου
15(3),Σηφάκη 4,Τακίδη 4(1), Στε-
ργίου ,Ζωγράφου, Τρυπιτσίδη
,Μυστέκια  4,Χαραλαμπάκη  5,Γαρο-
υφαλιά , Γιαννικάκη 7, Βασιλοπούλου
2, Σουλμίνα
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Αντιπάτ-
ης): Χαρέα ,  Μπούλντα  8, Καλογε-
ράκου 5(1), Καρέλη 17, Ισκίογλου
15(1),Καρακούση ,Ραντένοβιτς
8,Χατζόγλου ,Παξινού Σωτηρίου
3(1),Δάνδολα 2 ,Μακαρατζή.

ΤΕΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 27
2 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ            26
3 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ       22
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ    22  
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    21
6 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  19  
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     17  

8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ       14

Β΄  ΦΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23
A΄ ΓΥΡΟΣ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05.02.23
ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19.00 ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12.02.23
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19.02.23
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05.03.23
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ

Β΄ ΓΥΡΟΣ
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12.03.23
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19.03.23

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26.03.23
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 02.04.23
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Β΄  ΦΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-23
Β2 ΟΜΙΛΟΣ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05.02.23
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 20.00 ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ    

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ               



Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 θριάσιο-11 

ΑΈΣΚΑΝΑ: Ακάθεκτη η
ακαδημία Ελευσίνας
Για την  16η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ
Αν δρών  η ακαδημία μπάσκετ Ελευ-
σίν ας επικράτησε εκτός έδρας των
Τραχ ών ων  ΔΙΑ Αλίμου με 67-74 και
οδηγεί την  κούρσα.
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 67-
74

Διαιτητές: Κον ταράτος, Χρόν ης, Μαυρο-
ειδής
Δεκάλεπτα: 20-14, 30-31, 48-55, 67-74
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ (Χαριτάτος -
Κωστολιάς):Φραγκούλης 4,  Κουτσομάρ-
ης,  Πέτσος, Σαρλάν ης 12, Ράγιας 4,

Σάν ν ης 12(1), Αυλόγητος 4(1),
Ρούσσος 12,  Αγγελόπουλος 16(2), Γκα-
ν άς 3(1).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης):

Ηλιάδης 14(4), Γκουα-
λτιέρι 23(4), Παπαδ-
ημητρίου, Κον τούλης
12(1), Πολιτόπουλος
18(1), Καπών ης, Χαρ-
ούν ι 7, Αχ είμαστος,
Τσατάς.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30
2 ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

29
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ      28
4 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            28
5 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               26

6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ         25
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    25
8 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   25
9 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ     24
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    21
11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                20
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ     19  
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
18
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
18

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17Η)

06/02/2023 20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
ΡΕΝΤΗ

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Γ1 ΑΝΔΡΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: 
Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός U23
άλωσε τη Ν.Σμύρνη. Ηττα του

ΘΡΙΑ Ασπρ.
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ.-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ 75-81

Διαιτητές : Μακρής, Αυγεριν ός Π.
Δεκάλεπτα : 19-16, 37-38, 48-55, 75-81
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ. ( Προσελέν της): Λιάκος, Λάσκος, Νικο-
λούσιος 19(5), Τζαγκαράκης 16, Λιούλης 3(1), Χαϊμαλάς,
Κων σταν τέλος 2, Γουργιωτόπουλος 9(3), Δρακωτός
26(5), Λιάσκος.

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Γαζής): Μπόθος 26(5), Γαζής 5, Ρουμά-
ν ι 2, Τόμπρος 2, Χρυσάκης 10, Αν των ίου 8(2), Πατέρ-
ας 2, Αθαν ίτης 2, Κωστάκης 10, Βλασσόπουλος 14

ΑΟΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23
79-93

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23)   24
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ           24  
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (U23)   22
4 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ            21
5 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ               21  
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ              19
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ             19
8 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ       18
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ         18
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ      16
11 Ν ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23)    15
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ            15
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ             14 Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστι-
κής στην Super League 2

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστι-
κής για το Πρωτάθλημα Betsson Super League 2,
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2023

ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – ΠΑΟΚ Β (14:45)

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.02.2023

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας
(13:45/ΕΡΤ3)
ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.02.2023

ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ – Διαγόρας (13:30)
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλλων
Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Θεσπρωτός
(14:45)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Ηρακλής Λάρι-
σας (14:45)
ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2023

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά
(15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.02.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΑΕΚ Β
(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Athens
Kallithea FC (14:45)
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Προοδευτική
(14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Ηρόδοτος (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.02.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης – ΟΦ Ιεράπετρ-
ας (15:15/ΕΡΤ3)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

Η ΝΕ Μεγαρίδας ανακοίνωσε
τον Αμερικανό Τζέικομπ Ουάιλι

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ανακοίνωσε την απόκ-
τηση του (Jacob Wiley).Ο Αμερικανός φόργουο-
ρντ είναι 25 ετών και θα αγωνίζεται με την ομάδα
μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο παίκτης γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και
πραγματοποίησε
ήδη την πρώτη
του προπόνηση
με την ομάδα.
Ο Ουάιλι  γεν-
νήθηκε στις
16/09/1998 στο
Χιούστον του
Τέξας και αποφ-
οίτησε από το
M a r i a n
University. Έχει
ύψος 2,01 και η πρώτη του επαγγελματική ομάδα
ήταν ο Ερμής Σχηματαρίου με την οποία σε 13
παιχνίδια είχε 7.7 πόντους, 6,2 ριμπάουντ σε 21
λεπτά συμμετοχής.



12-θριάσιο Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 

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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Συν εχ ίζεται απο σελ 3

ΓΑΜΟΣ 

O ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΛΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΖΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙ ΧΑΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΖΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΛΠΑΞΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΤΑΣΚΕΝΔΗ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΔΟΥΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ Η

ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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: 6937243938

την ανάδειξη όχι μόνο του ανακαινισμένου ακίνητου, αλλά και του νέου
παραλιακού δημοσίου χώρου. Το έργο ανακαίνισης και αποκατάστασης του
Αναψυκτηρίου αποτελεί ευγενική χορηγία από την κατασκευαστική εταιρεία
«Καρπάθιος ΑΕ», που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ελευσίνας και
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό της, τον προσεχή μήνα.

Με την  ολοκλήρωση της αν ακατασκευής, που ξεκίν ησε πριν  από
ορισμέν ες ημέρες, με ευγεν ική χορηγία από την  εταιρεία Καρπάθιος

ΑΕ, σύν τομα το σύγχρον ο ν έο κτίριο θα φιλοξεν ήσει πληθώρα
καλλιτεχν ικών  έργων  και δράσεων  της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης τη χρον ιά του τίτλου και εν  συν εχεία, θα
παραμείν ει ως έν α ακόμη υποδειγματικό έργο παρακαταθήκης στην

πόλη.

Το νέο κτίριο θα  αποτελέσει έναν από τους κύριους χώρους φιλοξενίας
καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων για το επίσημο έτος τίτλου της
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ενώ η από κοινού
επιδίωξη του Δήμου Ελευσίνας και  της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι  η δημιουργία ενός ακόμη έργου
παρακαταθήκης, που θα κληροδοτήσει στη Πόλη ο θεσμός της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας. Πρόκειται άλλωστε, για έναν μοναδικό χώρο αναψυχής και
πολιτισμού, συνυφασμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ιστορικό θερινό

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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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
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
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 κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 150
ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

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 μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, 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, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-

νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. 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 ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

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: Πε-
τρέλαιο δίπλα στην εκκλησία
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 ασφάλι-
ση.
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

48

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."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προκειμένου να ενημερωθ-
ούν οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες για την υπ’αρ-
ιθμ. 106/2022 απόφαση τρο-
ποποίησης του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού Σχεδίου
πόλεως, στο Ο.Τ. 838, της

6ης πολεοδομικής ενότ-
ητας, του Δήμου Μαρ-
αθώνα, παρακαλούνται να
προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα Νέας Μάκρης
Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Μάκρης Δήμου Μαρ-
αθώνος και εντός δεκαπέν-
τε (15) ημερών να υποβά-
λουν τυχόν ενστάσεις σχε-
τικά με την παραπάνω τρο-
ποποίηση του εγκεκριμέ-

νου ρυμοτομικού σχεδίου
της 6ης πολεοδομικής
ενότητας στα οικοδομικά
τετράγωνα 838, 737. Επηρε-
αζόμενα οικοδομικά τετρά-
γωνα 839, 840, 837, 737.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας
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