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αποπληρωμή οφειλών στο
Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις
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εεξξοοππλλιισσμμόό  ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ
σσττηη  σσήήρρααγγγγαα  ττηηςς
««ΜΜααύύρρηηςς  ώώρρααςς»»

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει
στην ποινική αναβάθμιση 

εγκλημάτων κλοπής και κλεπταποδοχής
σιδηροδρομικού υλικού.

«Για μια πόλη ενωμένη, Για μια 
κοινωνία ενωμένη» Εναρκτήριος  

Παρουσίαση Σεραφείμ Τσόκα, 
Υποψηφίου Δημάρχου Ασπροπύργου
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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: Κυρίως ηλιοφανεια  

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 8  έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αλέξιος, Αλέξης, Αλέκος, Αλεξία, Αλέξα
Γερτρούδη, Γ΄ Χαιρετισμοί, Οσίου Αλεξίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.Μητρομάρα 25 & Αγίου

Γεωργίου, 2102400124

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα::  ««ΞΞήήλλωωσσαανν»»  
εεξξοοππλλιισσμμόό  ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ  σσττηη  σσήήρρααγγγγαα

ττηηςς  ««ΜΜααύύρρηηςς  ώώρρααςς»»  
ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  θθαα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  πποοιιννιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  εεγγκκλληημμάάττωωνν

κκλλοοππήήςς  κκααιι  κκλλεεππττααπποοδδοοχχήήςς  σσιιδδηηρροοδδρροομμιικκοούύ  υυλλιικκοούύ

Δεν έχουν τέλος οι κλοπές εξοπλισμού από το
δίκτυο του ΟΣΕ με τελευταία περίπτωση, την
κλοπή ενός αντίβαρου από την σήραγγα της
«Μαύρης ώρας» στα Άνω Λιόσια.

Την κλοπή από αγνώστους, διαπίστωσε ένας
53χρονος τεχνικός του ΟΣΕ το πρωί της Δευτέρ-
ας και άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία.

Η κλοπή πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο
χρόνο, με τους δράστες να μπαίνουν στην σήραγ-
γα και να αφαιρούν ανενόχλητοι το αντίβαρο.

Στελέχη της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Δυτικής
Αττικής να αναζητούν τους δράστες.

Σημειώνεται ότι πριν από την επανεκκίνηση του
σιδηρόδρομου στις 22 Μαρτίου θα πραγματοποι-
ηθεί επιθεώρηση όλου του δικτύου για φθορές
και δολιοφθορές, όπως ανέφερε ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Παράλληλα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην
ποινική αναβάθμιση εγκλημάτων κλοπής και κλε-
πταποδοχής σιδηροδρομικού υλικού.

Με τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου και τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Κων-
σταντίνο Σκούμα συναντήθηκε την Τρίτη
14 Μαρτίου στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός, ο οποίος έθεσε  καίρια ζητή-
ματα που απασχολούν τη Δημοτική Αρχή
και σχετίζονται με την άμεση ανάγκη
ενίσχυσης της αστυνόμευσης της περ-
ιοχής, καθώς και με την ανάγκη λήψης
των κατάλληλων μέτρων για την τόνωση
του αισθήματος της ασφάλειας των
πολιτών.

Ο κ. Σπύρος Βρεττός αναγνώρισε τις
προσπάθειες που γίνονται αλλά όπως
είπε υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέ-
πει να γίνουν, ώστε να εμπεδωθεί
ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στην αύξηση των επιχειρήσεων όλων
των μονάδων όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων με αποτέλεσμα πάνω από 150 άτομα να επιχειρούν
καθημερινά στην πόλη.

“Αξιολογούμε ως ιδιαίτερα σημαντική τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού πως ο Δήμος Αχαρνών παρ-
αμένει βασική προτεραιότητα και πεδίο εφαρμογής ειδικού πλάνου αντιμετώπισης και διαβεβαιώνουμε
ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, αλλά και να ελέγχουμε καθημερινά την Πολιτεία για τη συνέπεια
λόγων και πράξεων”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ.Βρεττός.

Συνάντηση του Δημάρχου με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΣΣππύύρροοςς  ΒΒρρεεττττόόςς  ::  ΘΘέέλλοουυμμεε  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  
σσυυννέέππεειιαα  λλόόγγωωνν  κκααιι  ππρράάξξεεωωνν



Δωρεάν rapid test σήμερα 
17 Μαρτίου από τον ΕΟΔΥ 
στο Δήμο Αχαρνών
-
Σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου ο ΕΟΔΥ θα διε-

νεργήσει δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19
στο Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30-15:00.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυνομική τους ταυτότητα.

Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
(μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
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Περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο
– Το αλεξίσφαιρο γιλέκο έσωσε αστυνομικό 

Κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία λίγη ώρα
νωρίτερα για άσκοπους πυροβολισμούς

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/3)
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός της ομάδας
ΔΙΑΣ δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ευτυχώς, ο αστυνομικός φορούσε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του, το οποίο και
τον έσωσε από έναν σοβαρό τραυματισμό ή κάτι χειρότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιήσει την
αστυνομία λίγη ώρα νωρίτερα για άσκοπους πυροβολισμούς. Η ΕΛΑΣ διερευ-
νά αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Μετά την καταγγελία που έγινε, οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην οδό
Δημιουργίας, στην περιοχή των Νεοκτίστων. Φτάνοντας στο σημείο άκουσαν
πυροβολισμούς και όπως αποδείχτηκε μία από τις βολίδες του όπλου «καρ-
φώθηκε» στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του αστυνομικού, δίχως να το διαπεράσει.

Αμέσως μετά το συμβάν ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσο-
κομείο για να υποβληθεί προληπτικά σε εξετάσεις.

Κόρινθος: Γυναίκα 89
ετών κατηγορείται ότι
σκότωσε την κόρη της

Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση,
μετά την άσκηση σωματικής βίας σε

βάρος της από την 89χρονη μητέρα της.

Μια 57χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία
της πνοή στο νοσοκομείου Κορίνθου,
όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση,
μετά την άσκηση σωματικής βίας σε
βάρος της από την 89χρονη μητέρα της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 89χρονη χτύπησε
την κόρη της η οποία έπεσε και χτύπησε
στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Κορίνθου όπου παρά τις προσπάθειες
των γιατρών κατέληξε.

Σχηματίστηκε δικογραφία και η 89χρονη
μητέρα οδηγείται στον εισαγγελέα και τον
ανακριτή.

ΕΥΠ: Κατάσκοπος που δρούσε 
στην Ελλάδα ως «Μαρία Τ.» 
η ξένη υπήκοος Irina A. S.
«Σε μια σημαντική αποκάλυψη του τρόπου δράσης και

διείσδυσης ξένων υπηρεσιών στη χώρα μας προχώρησε η Εθνι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών» ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών.

Όπως γνωστοποίησε, έρευνες που συστηματικά διεξήγαγε η
ΕΥΠ, σε συνέχεια πληροφοριών που συνέλεξε, απέδειξαν ότι η
φερόμενη ως «Μαρία Τ.», η οποία τα τελευταία χρόνια ισχυριζό-
ταν ότι είναι Ελληνίδα και δραστηριοποιούνταν ως φωτογράφος
και ιδιοκτήτρια καταστήματος ειδών χειροτεχνίας και πλεκτικής
στην Αθήνα, με ελληνική υπηκοότητα και ταυτότητα από το 2018,
στη πραγματικότητα είναι η ξένη υπήκοος «Irina A. S.», που
δρούσε στη χώρα μας υπό «βαθύ κάλυμμα».

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη, ξεκίνησε με τον
εντοπισμό απόπειρας πρόσβασης τρίτης χώρας σε στοιχεία
ελλήνων πολιτών που έχουν αποβιώσει, μια διεθνώς διαπιστω-
μένη πρακτική των Υπηρεσιών Πληροφοριών συγκεκριμένης
χώρας για τη δημιουργία της ειδικής κατηγορίας κατασκόπων με
το προσωνύμιο “illegals”.

Οι “illegals” στρατολογούνται και εκπαιδεύονται από τις Υπηρ-
εσίες συγκεκριμένης ξένης χώρας, με σκοπό να τοποθετηθούν
σε χώρες – στόχους, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια κατασκο-
πευτική δράση υπέρ της χώρας της. 

Για την προστασία της πραγματικής τους ταυτότητας, χρησι-
μοποιούν «βαθύ κάλυμμα», το οποίο δημιουργείται με παρα-
ποίηση ατομικών εγγράφων και χρήση πιστοποιητικών που
προέρχονται από στοιχεία θνησιγενών βρεφών ή ατόμων που
έχουν αποβιώσει. Από τη στιγμή τοποθέτησής τους στο εξωτε-
ρικό, οι “illegals” ζουν και συμπεριφέρονται με βάση την
κατασκευασμένη ιστορία που έχει δημιουργηθεί για αυτούς,
ώστε να προστατεύσουν την αποστολή τους.

Το προφίλ και η δράση της «Μαρίας Τ.» παραπέμπει ευθ-
έως στην ειδική κατηγορία των “illegals”.

Η υπόθεση που μόλις αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ είναι
χαρακτηριστική του τρόπου σκέψης και δράσης των συγκεκρι-
μένων Υπηρεσιών καθώς για την οικοδόμηση της ταυτότητας
και του προφίλ της «Τ.» εργάστηκαν συστηματικά για πολλά
έτη με κατάλληλη εκμετάλλευση προσώπων, διαδικασιών και
φορέων, ώστε τελικά η αλλοδαπή «Irina» να ζει και να αναγ-
νωρίζεται ως ελληνίδα «Μαρία», εξαπατώντας ακόμη και τους
πιο κοντινούς της ανθρώπους στην Ελλάδα, που προφανώς
δεν γνώριζαν την πραγματική της ταυτότητα.

Είναι προφανές ότι η δράση της «Τ.» δεν θα περιοριζόταν
στην ελληνική επικράτεια, καθώς ως πολίτης της Ε.Ε., θα μπο-
ρούσε να ταξιδέψει και να εργαστεί σε αρκετές χώρες της
Ευρώπης. Για αυτό και η επιτυχία της ΕΥΠ έχει μια διάσταση
που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αφορά το σύνολο των
Δυτικών χωρών γενικότερα».
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Με μια πολυεπίπεδη εκδήλωση τίμησε την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας, το απόγευμα της Τετάρτης
15 Μαρτίου 2023 ο Σύλλογος της Ζωφριάς.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε
ομιλίες για όλες τις πτυχές του γυναικείου ζητήματος,
από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αργύρη Αργυρ-
όπουλο, την Αναπλ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτρ-
οπής Ισότητας Χρυσούλα Κουράση και το μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Δέσποινα Πλευριά. Μετά τις ομιλίες,
τιμήθηκε, εκ μέρους του Συλλόγου, από τον Αντιπρόε-
δρο της Βουλής Θανάση Μπούρα, τον Υφυπουργό
Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα και τον Βουλευτή Ευάγ-
γελο Λιάκο η Πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού
και Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΠΟΣ) Φυλής Πόπη Δηλα-
βεράκη για τη σημαντική δραστηριότητα του Συλλόγου
και την προσφορά του στο Δήμο Φυλής. Στην
αντιφώνησή της, η τιμηθείσα ευχαρίστησε το Σύλλογο
της Ζωφριάς και τόνισε ότι ο ΕΠΟΣ Φυλής θα
συνεχίσει το έργο του, βασισμένος στα μέλη και στους

εθελοντές του. Θεωρώ τη Φυλή δεύτερη πατρίδα μου,
τόνισε χαρακτηριστικά.  

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης με
μουσική και τραγούδια που έγραψαν γυναίκες. Το
πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο μουσικο-
συνθέτης Δημήτρης Δαμάσκος και τραγούδησε η Λου-
κία Κυριαζή. 

Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Πρόεδρος
Ευαγγελία Κωβαίου και τα μέλη του ΔΣ, ολοκληρώθη-
κε με δείπνο που πρόσφεραν τα μέλη του Συλλόγου.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και
Γιώργος Αβράμης, ο Αναπλ. Δήμαρχος Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβου-
λος Σταμάτης Σερέπας, ο επιλαχών Βουλευτής της ΝΔ
Σταμάτης Πουλής και οι υποψήφιοι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Διονυσία Στεφάτου και του ΠΑΣΟΚ Κυριάκος
Χατζηλέρης και Μαργαρίτα Ακαμιωτάκη.  

Τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο Σύλλογος της Ζωφριάς
ΞΞεεχχωωρριισσττήή  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  ππεεττυυχχηημμέέννηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ηη  ββρράάββεευυσσηη  ττηηςς  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕΠΠΟΟΣΣ  ΦΦυυλλήήςς  ΠΠόόππηηςς  ΔΔηηλλααββεερράάκκηη  



Αν αφορά που κατέθεσαν  17 Βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχ ία με πρωτοβουλία του Βουλευ-
τή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα,
προς τους Υπουργούς Εν έργειας &
Περιβάλλον τος και Υποδομών  & Μετα-
φορών  και θέμα: "Αποκατάσταση των
πυρόπληκτων  κατοίκων  τριών  οικι-
σμών  της Κιν έτας που είχ αν  εξαιρεθεί
από τη δυν ατότητα αποζημίωσης.
Παράταση της στεγαστικής συν δρομής
για 2 έτη"

Προς το Προεδρείο της Βουλής των
Ελλήν ων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:
Περιβάλλον τος και Εν έργειας, κο.

Κ.Σκρέκα 
και 
Υποδομών  και Μεταφορών , κο.

Γ.Γεραπετρίτη 
Θέμα: Αποκατάσταση των  πυρόπ-

ληκτων  κατοίκων  τριών  οικισμών  της
Κιν έτας που είχ αν  εξαιρεθεί από τη
δυν ατότητα αποζημίωσης. Παράταση

της στεγαστικής συν δρομής για 2 έτη 

Ο Δήμος Μεγαρέων  απέστειλε την
επιστολή της 10/3/23 με αριθμό πρω-
τοκόλλου 4945 στην   οποία επισυν ά-
πτει την  από 9/3/23 επιστολή της
Συν τον ιστικής Επιτροπής Πυρόπ-
ληκτων  Κιν έτας. Αμφότερες οι επιστο-
λές ζητούν  την  εξαίρεση από τη δασική
ν ομοθεσία των  οικισμών  Παν όραμα,
Μαρούγκα και Μπαλαλάι Κιν έτας, που
υπέστησαν  τη μεγαλύτερη καταστροφή
από την  πυρκαγιά του 2018. Οι 120
κατοικίες που κάηκαν  στις περιοχ ές
αυτές  έχ ουν  εξαιρεθεί από τη δυν ατότ-
ητα αποζημίωσης  και το δικαίωμα επισ-
κευής ή αν ακατασκευής από το φερό-
μεν ο ως δασικό χ αρακτήρα της έκτα-
σης. 

Επίσης, στις παρατιθέμεν ες επιστο-
λές ζητείται ν α παραταθεί για δύο έτη η
δυν ατότητα στεγαστικής συν δρομής
προς τους πυρόπληκτους των  αν ω-
τέρω οικισμών  της Κιν έτας.

Το αίτημα των  κατοίκων  των  120
πληγεισών  κατοικιών  είν αι δίκαιο,
καθώς για την  παραπάν ω περιοχ ή
έχ ουν  εκδοθεί διοικητικές πράξεις αλλά
και - επιπρόσθετα- έχ ουν  εγκατασταθ-
εί από το κράτος δίκτυα και υποδομές

οικισμού, στοιχ εία
τα οποία  εν θάρρυ-
ν αν  τους πολίτες
και εδραίωσαν  την
πεποίθηση των
πολιτών  ότι αυτή η
περιοχ ή είν αι οικι-
στική.

Για την  περιοχ ή
υπάρχ ει άδεια
κατάτμησης προς
δημιουργία οικισμού
και επέμβαση του
Υπουργού Γεωργίας
και του Δασάρχ η
Μεγάρων .  

Τέλος, δεν  πρέπει
ν α μην  συν υπολο-
γιστεί ότι στο ν ομοσχ έδιο του Υπουρ-
γείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας που
έχ ει εισαχ θεί στις αρμόδιες επιτροπές
της Βουλής υπήρξε αν τίστοιχ η εξαίρε-
ση από τη δασική ν ομοθεσία των   οικι-
σμών  Προβαλίν θου και Αμπελουπό-
λεως της Αν . Αττικής. Το γεγον ός αυτό
είν αι άδικο για τους κατοίκους των  παρ-
απάν ω περιοχ ών  της Κιν έτας. 

Παρακαλούμε για την  απάν τηση σας
για την  εν ημέρωση του Σώματος  σχ ε-

τικά  με  τις  εν έργειές σας για το ζήτ-
ημα της άμεσης  αποκατάστασης αυτής
της μερίδας των  κατοίκων  της Δυτικής
Αττικής κατ αν τιστοιχ ία με τη ν ομοθετι-
κή ρύθμιση για την  Αν ατολική Αττική
και την  παράταση της οικον ομικής
αποζημίωσης τους για τις καταστροφές
που υπέστησαν , καθώς είχ αν  αν τικει-
μεν ική αδυν αμία ν όμιμης επισκευής
των  κατοικιών  τους. 

Παρακαλούμε για τη δεσμευτική σας
απάν τηση αν  θα καλυφθούν  αυτά τα
δίκαια αιτήματα.  
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Η
Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής και οι
εν ταγμέν ες κοιν ων ικές του δομές:   Διευρυμέν ο
Κέν τρο Κοιν ότητας-Παράρτημα Ρομά καθώς και

οι Δομές Φτώχ ειας (Κοιν ων ικό Φαρμακείο, Κοιν ων ικό
Παν τοπωλείο & Συσσίτιο) σε συν εργασία με το Σύλλο-
γο Οροθετικών  Ελλάδος «Θετική Φων ή» και το Σύλλο-
γο Ασθεν ών  Ήπατος «Προμηθέας», και μέσω του προ-
γράμματος Streetwork Project, πραγματοποιεί την  Δευ-
τέρα 20 Μαρτίου δράση σε κοιν ότητα Ρομά του Δήμου
Φυλής με στόχ ο την  πρόληψη, την  εν ημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των  ευάλωτων  κοιν ων ικών  ομάδων .  
Με αποστολή την  προαγωγή της πρόληψης και της
σεξουαλικής υγείας, εκπρόσωποι της Θετικής Φων ής
και του Συλλόγου «Προμηθέας» μαζί με το προσωπικό

των  δομών  της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας θα βρίσκον ται
σε καταυλισμό Ρομά στα Άν ω Λιόσια επί της οδού Νικ-
ηταρά από τις 10π.μ, ως τις 2μ.μ. όπου θα εν ημε-
ρών ουν  για τον  HIV και τις ιογεν είς ηπατίτιδες, εν ώ σε
παρακείμεν ο χ ώρο θα υπάρχ ει και η κιν ητή μον άδα
του Streetwork Project όπου μπορεί ο κόσμος ν α
πραγματοποίει δωρεάν  εξέταση για τον  HIV και την
ηπατίτιδα B & C.  
Σκοπός μας είν αι ν α εν ημερώσουμε και ν α κιν ητοποι-
ήσουμε όσο το δυν ατό τις ευάλωτες ομάδες ν α εν ημε-
ρωθούν  και ν α εξεταστούν , αλλά και ν α διασυν θεδούν
τα άτομα που πιθαν ώς θα διαγν ωστούν  με τα τοπικά
ηπατολογικά ιατρεία ή αν τίστοιχ ες Μον άδες
Λοιμώξεων . 

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα 

Αναφορά προς τους Υπουργούς Ενέργειας & Περιβάλλοντος και Υποδομών με θέμα: 
"Αποκατάσταση των πυρόπληκτων κατοίκων τριών οικισμών της Κινέτας που είχαν εξαιρεθεί 

από τη δυνατότητα αποζημίωσης. Παράταση της στεγαστικής συνδρομής για 2 έτη"

Δ. ΦΥΛΗΣ: Δωρεάν Ενημέρωση και τεστ για HIV και
ιογενείς ηπατίτιδες την Δευτέρα 20 Μαρτίου
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Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά διοργανώνει εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών των ΕΠΑΛ σε ναυπηγοεπισκευαστικές

επιχειρήσεις μέλη του

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά στο πλαίσιο των πρωτο-
βουλιών και δράσεών του για
την αναβάθμιση της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και της ανά-
δειξης των τεχνικών επαγγελμά-
των, διοργανώνει εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε επιχειρήσεις –
μέλη του  στις οποίες θα συμμε-
τέχουν μαθητές Β και Γ τάξεις
ΕΠΑΛ.

Σκοπός της Δράσης
«ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΗ»
Η δράση βασίζεται, τονίζει ο

Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος 

Παπαμανώλης-Ντόζας, στην
αρχή της «εκμάθησης μέσα από
την πράξη», συνδέοντας την
μαθητική κοινότητα με την
αγορά εργασίας, αναπτύσσον-
τας δεξιότητες επιχειρηματικότ-
ητας και εργασιακής ετοιμότ-
ητας, εμπνέοντας τους νέους
ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες τους.

Η δράση ξεκινάει με τα
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΠΑΛ και οι επισκέψεις
δύναται να πραγματοποιηθούν
καθημερινά από  9.00 – 14.00
κατόπιν σχετικού πλάνου.

Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη
του, που δραστηριοποιούνται 

στον Ναυπηγοεπισκευαστικό
κλάδο και σε δραστηριότητες
περί την ναυπηγοεπισκευή, να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
να συμμετέχουν στη δράση και
να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτι-
κή επίσκεψη στην επιχείρησή
τους,  έως τη Δευτέρα
20/3/2022 στο email : proe-
dros@bep.gr 

Για διευκρινίσεις και ενημέρω-
ση σχετικά με τη δράση οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα:
210 4121 298 και 210 4174 765.

Στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο 

Ασπροπύργου 
ο Υποστράτηγος ε.α.

Χρήστος Μπολώσης, τη 
Δευτέρα 20 Μαρτίου  

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
και η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου,  κ. Γεω-
ργία Πηλιχ ού,  σας προσκαλούν  στη διάλεξη του
Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπροπύργου, που θα
δώσει ο Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Μπολώσης, με
θέμα: «Απελευθέρωση ή Άλωση της Τριπολιτσάς;  Τα
πραγματικά Γεγον ότα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20
Μαρτίου 2023, στις 19:00, στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πν ευματι-
κού Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία
του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είν αι ελεύθερη.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επι-
κοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530 και 2105577191
εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 

Συνοπτικό Βιογραφικό Χρήστου Μπολώση

Ο Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Μπολώσης, γεννήθηκε το
1944 στο Ναύπλιο και μεγάλωσε στο Περιστέρι Αττικής, όπου
και περάτωσε τις γυμνασιακές σπουδές του.

Εισήλθε στην Σχολή Ευελπίδων το 1963, από την οποία και
απεφοίτησε το 1967, ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε σε
Μονάδες του Πεζικού καθώς και σε διάφορες επιτελικές
θέσεις, ενώ διοίκησε όλα τα κλιμάκια των Μονάδων, που αντι-
στοιχούσαν κάθε φορά στον βαθμό του.

Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και παρά-
σημα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και
της Σχολής Εθνικής Αμύνης. Αποστρατεύθηκε το 1997 με τον
βαθμό του Υποστρατήγου.

Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.
Έχει διατελέσει επί επταετία καθηγητής Στρατιωτικής

Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,  επί πενταετία στη
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και επί δεκαετία στην Σχολή
Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως. 

Σήμερα είναι:
α. Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιτελών Εθνι-

κής Αμύνης και
β.  Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών

Πεζικού.
Επίσης αρθρογραφεί:

α. Καθημερινά στη εφημερίδα «δημοκρατία», στην
μόνιμη στήλη του «Ριπές» και μία φορά την εβδομάδα στην
ηλεκτρονική έκδοση της ίδιας εφημερίδος.

β. Στην ιστοσελίδα Newsbreak.
γ. Στην εφημερίδα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιω-

ματικών Στρατού «Εθνική Ηχώ» και
δ. Στο περιοδικό «Εθνικές Επάλξεις», του Συνδέσμου

Επιτελών Εθνικής Αμύνης».



Σ
το κατάμεστο Πν ευματικό Κέν -
τρο Ασπροπύργου, με την
συμμετοχ ή 400 ατόμων , μέσα

στην  αίθουσα «Δημητρίου Καλλιέρη»,
αλλά και στον  προαύλιο χ ώρο της Πλα-
τείας Αγίου Δημητρίου, ολοκληρώθηκε το
απόγευμα της Τρίτης, 14 Μαρτίου,  η
επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότ-
ητας του Σεραφείμ Τσόκα,  ως Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου, στις εκλογές του 2023.

Στην  εκδήλωση συμμετείχ ε μεγάλος
αριθμός αυτοδιοικητικών  όπως ο Δήμα-
ρχ ος Ασπροπύργου κ. Νίκος Μελετίου,
ο Δήμαρχ ος Μάν δρας-Ειδυλλίας κ. Χρή-
στος Στάθης, ο Δήμαρχ ος Φυλής, κ.
Χρήστος Παππούς, εν ώ παρευρέθηκαν
ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής κ. Θαν άσης Μπούρ-
ας και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττι-
κής, κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Πρώτος τον  λόγο έλαβε ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, οποίος
μίλησε για τη σχ έση τους με τον  Σεραφ-
είμ Τσόκα, τόσο σε προσωπικό αλλά και
σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Επίσης, σε

έν τον α συγκιν ησιακά φορτισμέν ο κλίμα
αν αφέρθηκε στον  αείμν ηστο Γεώργιο
Τσόκα, «συν ιδρυτή» της Παράταξης
Ώρας Ευθύν ης, και συν οδοιπόρο για
τρεις περίπου θητείες. Κλείν ον τας εξέφ-
ρασε την  βεβαιότητα του ότι ο συν δυα-
σμός του Σεραφείμ Τσόκα έχ ει όλες τις
προϋποθέσεις ν α αποτελέσει την
συν έχ εια της δικής του αυτοδιοικητικής
πορείας και ν α διοικήσει την  πόλη με
επιτυχ ία.

Στην  συν έχ εια μίλησαν  ο Δήμαρχ ος
Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και κατό-
πιν  ο Δήμαρχ ος Μάν δρας κ. Χρήστος
Στάθης, δίν ον τας την  δική τους «ψήφο
εμπιστοσύν ης» στον  Σεραφείμ Τσόκα,
τον ίζον τας τόσο τις ηγετικές και διοικητι-
κές του ικαν ότητες, καθώς και τη δυν α-
μική του, όσο και τους πυκν ούς
δεσμούς μεταξύ αυτού, και του Νίκου

Μελετίου.

Στην  συν έχ εια, τον
λόγο έλαβε ο ίδιος ο Σερα-
φείμ Τσόκας, ζητών τας
αρχ ικά από το ακροατήριο
εν ός λεπτού σιγή για τα
θύματα της σιδηροδρομι-
κής τραγωδίας στα Τέμπη. 

Για λόγους οικον ομίας
χ ώρου, παραθέτουμε
μον άχ α το τελευταίο τμήμα
της ομιλίας του:

«Συν δημότισσες και
συν δημότες

Οι επερχ όμεν ες δημοτι-
κές εκλογές τον  Οκτώβριο
του 2023, αποτελούν  μία
κρίσιμη "μάχ η" για το μέλ-
λον  του Ασπρόπυργου και
για αυτήν  την  μάχ η χ ρειά-
ζον ται "μαχ ητές" με ιδαν ικά, αν τίληψη,
εμπειρία, γν ώση και διεκδικητικότητα για
ν α αν τιμετωπίσουν  τα μεγάλα προβλή-
ματα και ν α συμβάλλουν  ουσιαστικά
στην  οικον ομική και κοιν ων ική αν ά-

πτυξη του τόπου. 
Η δύν αμή μας είστε όλοι

εσείς! Εσείς που στέλν ετε
το ηχ ηρό μήν υμα της
αν άγκης ύπαρξης εν ός
ν έου οράματος και μιας
ν έας ομάδας που θα μπο-
ρέσει ν α υλοποιήσει το
όραμα αυτό. Εσείς που θα
στηρίξετε τη ν έα προσπά-
θεια με στόχ ο, έν α μέλλον
γεμάτο αν άπτυξη και
ευημερία. Με μια κοιν ων ία
που θα ζει και θα προο-
δεύει εν ωμέν η σε μια πόλη
που δεν  θα υψών ει
διαχ ωριστικές γραμμές
αλλά θα στηρίζει όλα της τα
παιδιά.

ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν  όλες
και όλους,

στη βάση μιας ισότιμης συν εργασίας
και αν οιχ τής συζήτησης, ν α συμμε-
τάσχ ουν  σε αυτήν  την  προσπάθεια.

Με πίστη στις δυν άμεις όλων  μας, με
εν ότητα, στρατευμέν οι στο όραμα της

προόδου και ευημερίας του
τόπου. 

Γιατί η δύν αμή του
Ασπρόπυργου, είν αι η
δύν αμη των  κατοίκων  του.

Μαζί θα πάμε τον  Ασπρ-
όπυργο ακόμα πιο ψηλά.

Για μια πόλη εν ωμέν η
λοιπόν ,

Για μια κοιν ων ία εν ω-
μέν η,

Για έν αν  Ασπρόπυργο
για Όλους !

Σας ευχ αριστώ.. »

Στην  εκδήλωση παρε-
υρέθηκαν  επίσης οι: 

Θέμης Τσόκας, Πρόεδρ-
ος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ασπροπύργου

Παν τελής Σαββίδης , Αν τιδήμαρχ ος
Ασπροπύργου

Αν τών ης Καραμπούλας, Αν τιδήμα-
ρχ ος Ασπροπύργου

Γεωργία Πηλιχ ού, Πρόεδρος Πν ευματι-
κού Κέν τρου Δήμου Ασπροπύργου

Θέμης Τσίγκος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ασπροπύργου και πρώην  Αν τιδήμα-
ρχ ος

Ισίδωρος Τσίγκος, Δημοτικός Σύμβου-
λος Δήμου Ασπροπύργου

Λεων ίδας Παππάς, Αν τιδήμαρχ ος
Ελευσίν ας

Ελέν η Λιάκου,  Αν τιδήμαρχ ος Φυλής
Παν αγιώτης Κολοβέν τζος, Αν τιδήμα-

ρχ ος Μάν δρας- Ειδυλλίας
Νικόλαος Βιλλιώτης, Πρόεδρος Αν α-

πτυξιακού Οργαν ισμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Θριάσιο ΑΕ

Αθαν άσιος Παν ολιάσκος, Αν τιπρόε-
δρος Αν απτυξιακού Οργαν ισμού Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης Θριάσιο ΑΕ

Κούλα Παραδείση, Δημοτική Σύμβου-
λος Ελευσίν ας
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«Για μια πόλη ενωμένη, Για μια κοινωνία ενω-
μένη» Εναρκτήριος  Παρουσίαση Σεραφείμ Τσόκα,

Υποψηφίου Δημάρχου Ασπροπύργου



8-θριάσιο Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

ΕΟΔΥ: 70 θάνατοι από κορο-
νοϊό, επικράτηση της γρίπης

τύπου Β 
- Τα νέα εβδομαδιαία στοιχεία

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΥ τη νέα εβδομαδιαία έκθεση
επιτήρησης των κρουσμάτων κορονοϊού, της γρίπης και αναπ-
νευστικού συγκυτιακού ιού - RSV. Στη νέα έκθεση, περιλαμ-
βάνονται τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα των
συστημάτων επιτήρησης στη χώρα μας για την εβδομάδα
10/2023 (06 Μαρτίου 2023 – 12 Μαρτίου 2023).

Συνοπτικά την εβδομάδα 10/2023:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδο-
μάδα στην κοινότητα

μείωση καταγράφηκε στις ηλικιακές ομάδες 5-14 ετών και
15-64 ετών, ενώ μικρή αύξηση καταγράφηκε στις ηλικιακές
ομάδες 0-4 και >=65 ετών

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρ-
ουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε
μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση
18.7% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισα-
γωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μικρή
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση 7%
σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωλ-
ηνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 96

καταγράφηκαν 70 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη
(εύρος 51-95)

κατά τις εβδομάδες 07-08/2023 όλα τα αλληλουχηθέντα στε-
λέχη ανήκαν στις υπο-παραλλαγές ΒΑ.2 και ΒΑ.5 της Όμικρ-
ον

η συχνότητα ανίχνευσης της ΒΑ.2 παρουσίασε αύξηση και
ανήλθε σε 56% του συνόλου των αλληλουχηθέντων δειγμάτων
κατά τις εβδομάδες 07-08

η υπο-παραλλαγή BQ.1.1 ήταν η συχνότερη υπο-παραλλα-
γή της ΒΑ.5

η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5
(41%), ακολουθούμενη από την υποπαραλλαγή BA.2.75 (26%)
και την υπο-παραλλαγή XBB (16%)

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε
αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 4 από τις 10
περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μείωση
δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δηλώθηκε
ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 10/2023
νοσηλεύτηκαν 65 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν
22 θάνατοι το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στα δύο κέντρα
αναφοράς γρίπης 305 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης
(δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), εκ των οποίων
279 (92%) ήταν στελέχη τύπου Α και 26 (9%) στελέχη τύπου Β

από τα 276 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 256
(93%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 20 (7%) στον
υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται υπε-
ρτέρηση του τύπου Β

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

η θετικότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη
xθεσινη πορεία για την τρα-
γωδία στα Τέμπη κάνει  τον
γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν
μέσω της ειρηνικής απεργιακής
διαδήλωσης στην Αθήνα, που
πραγματοποιήθηκε στον
απόηχο των λαϊκών αντιδρά-
σεων για το δυστύχημα στα
Τέμπη.

Στα πλάνα παρουσιάζεται ένας
γερανός της ΕΛΑΣ σε επιθετική
οδήγηση, επί της οδού Ακαδ-
ημίας, να περνά κυριολεκτικά
μέσα από τους διαδηλωτές στην
οδό Ακαδημίας.

Το όχημα στη συνέχεια
προσκρούει  με δύναμη
πάνω σε κάδο απορριμά-
των που χρησιμοποι-
ούσαν ως οδόφραγμα, την
ώρα που ακριβώς δίπλα
στέκεται πλήθος κόσμου,
με έναν από αυτούς να
πέφτει στο έδαφος.

Σημειώνεται  πως με
εντολή του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη,
Τάκη Θεοδωρικάκου ξεκι-
νά έρευνα για το τι συνέβη
με τον γερανό της ΕΛΑΣ.

Όχημα της ΕΛΑΣ πέφτει με δύναμη πάνω 
σε οδόφραγμα διαδηλωτών - Ένας τραυματίας

Mε εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου ξεκινά έρευνα
για το τι συνέβη με τον γερανό της ΕΛΑΣ.

Κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την αποπληρωμή
οφειλών στο Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις

Σ
τη Βουλή, προς ψήφιση, κατατέθη-
κε το νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών, υπό τον τίτλο

«Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες
φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις,
προστασία των συντάξεων από τον
πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρ-
ηματικότητας», το οποίο μεταξύ άλλων
αφορά στην αποπληρωμή οφειλών στο
Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις.

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική
έκθεση, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων,
επιδιώκεται η διευκόλυνση αποπληρω-
μής των βεβαιωμένων στη Φορολογική
Διοίκηση οφειλών και η αντιμετώπιση της
δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας μέσω
της παροχής δυνατότητας επανένταξης
στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν.
4611/2019, Α΄ 73 (ρύθμιση σε έως 120
δόσεις) και του άρθρου 289 του ν.
4738/2020, Α΄207 (ρύθμιση σε έως 72
δόσεις) για την υπολειπόμενη (κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επα-
νένταξης) οφειλή και για τον εναπο-
μείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων
της ρύθμισης.

Επίσης, επιδιώκεται η παροχή διευκόλ-
υνσης σε οφειλέτες που ήταν συνεπείς
φορολογούμενοι μέχρι την έναρξη της
ενεργειακής κρίσης ως προς την αποπ-
ληρωμή των οφειλών τους στη Φορολογι-
κή Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθε-
σμες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για την
άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργει-
ακής κρίσης παρέχεται στα πρόσωπα
αυτά η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής
καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών
τους σε
Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙ
Σ., που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά
την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023,
σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 12
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.), ώστε να προβ-
λέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρα-
κράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού
ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’
αυτού από επαχθή αιτία επί του τιμήμα-
τος τόσο σε περίπτωση ληξιπροθέσμων
οφειλών που έχουν ενταχθεί σε πρόγρ-
αμμα ρύθμισης όσο και στην περίπτωση

που ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
που τελούν υπό αναστολή. Παράλληλα,
με την τροποποίηση της παρ. 5 του ίδιου
άρθρου εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός
Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
να ρυθμίζουν θέματα εφαρμογής, να τρο-
ποποιούν τα ανωτέρω ποσοστά και να
ορίζουν ποσοστά παρακράτησης όταν
υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές
και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδε-
ται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού
από επαχθή αιτία.

Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης
είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς και
ασφαλούς κανονιστικού πλαισίου που θα
ρυθμίζει τη χορήγηση αποδεικτικού
ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’
αυτού από επαχθή αιτία στις περι-
πτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που
έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης
ή/και σημαντικού ύψους οφειλών του
αιτούντος, που τελούν υπό αναστολή, το
οποίο θα δύναται να υποστηριχθεί ψηφια-
κά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των
περιπτώσεων «χειρόγραφης» έκδοσης
του αποδεικτικού ενημερότητας από
υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.. Η αυτοματο-
ποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας για
μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού
από επαχθή αιτία συμβάλλει σημαντικά
στην απλούστευση και επιτάχυνση των
συναλλαγών και της οικονομικής ζωής

των φυσικών και νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων.

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, επα-
ναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ορίζεται ότι,
εάν το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται
μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
του τρέχοντος έτους, στο εν λόγω πιστο-
ποιητικό θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκρι-
μένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλω-
ση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι έτη (και όχι πέντε έτη
ως ίσχυε).

Επιπλέον, ορίζεται ότι σε κάθε εκποιη-
τική δικαιοπραξία για τη μεταβίβαση ακι-
νήτων με επαχθή αιτία ή τη σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, το
πιστοποιητικό του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ., το
οποίο μνημονεύεται και επισυνάπτεται
υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο
που συντάσσει το σχετικό συμβόλαιο,
πιστοποιεί μόνο ότι τα συγκεκριμένο
ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α των πέντε προηγουμένων της
μεταβίβασης ετών ή έξι, εάν έχει ήδη
εκδοθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους,
και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών
φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι
έχει ρυθμισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. των υπόλοι-
πων ακινήτων για τα έτη αυτά, όπως
ίσχυε ως τώρα.

Επίσης, τροποποιείται η παρ. 3 του
άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. και απαλείφονται από
αυτό περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιη-
τικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με παρακράτηση του τιμή-
ματος από τον συμβολαιογράφο, αφού
πλέον με την τροποποίηση της παρ. 1,
αυτές καθίστανται περιττές.
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Η οικονομική ενίσχυση των οικο-
γενειών των ατόμων που απώλεσαν
τη ζωή τους στις πυρκαγιές του
2021 στην περιοχή της Βαρυμπόμ-
πης δημοσιεύτηκε, μετά από δύο
χρόνια και πλησιάζοντας στις εθνι-
κές εκλογές, στο ΦΕΚ Β’ 1572/14-
03-2023.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση, ποσού δέκα χιλιά-
δων ευρώ (10.000,00 €) στους εξής
δικαιούχους:

α. Ο σύζυγος θανόντος, από τις πυρ-
καγιές της 3ης Αυγούστου 2021 στην
περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών
και της 5ης έως 9ης Αυγούστου στην
περιοχή Δήμου Δωρίδος και εξαιτίας
αυτών ή το πρόσωπο με το ο θανών είχε
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

β. Εάν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της
περ. α; οι πλησιέστεροι συγγενείς μέχρι β
βαθμού, κατά τη σειρά που θα
καλούνταν στην εξ αδιαθέτου διαδοχή,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αποποιή-
σεις της κληρονομία του θανόντος.

2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική
ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή
καταβάλλεται για την στήριξη των
πληγέντων από τις πυρκαγιές.

3. Η έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν
εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήμα-

τος, ορίζεται ως αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή
εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες,
τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.

Αρμόδια όργανα για την καταβολή της
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι

Υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες
δηλώσεις των δικαιούχων
υποβάλλονται στη Διεύθυ-
νση Προστασίας Παιδιού και
Οικογένειας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία είναι
αρμόδια για τη συγκέντρωση
των Αιτήσεων – Υπεύθυνων
δηλώσεων, τις διαστα-
υρώσεις των υποβληθέντων

στοιχείων, τη συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές και υπηρεσίες, την έκδοση αποφά-
σεων εγκρίσεων δαπάνης.

Το ποσό καταβάλλεται στους δικαι-
ούχους από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση
τακτικού χρηματικού εντάλματος στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαι-
ούχων.

Ο ενδιαφερόμενος ή από ο νόμιμα
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υπο-
βάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Παι-
διού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυ-
νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετική
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τα δικαι-
ολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3,
με την οποία γνωστοποιούνται τα ακόλο-
υθα στοιχεία:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο και μητρώνυμο.

β) Ημερομηνία γέννησης
γ) Σχέση με τον θανόντα (σύζυγος ή

πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης ή πλησιέστερος
συγγενής).

δ) Αριθμό αστυνομικής Ταυτότητας ή
αριθμό διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιη-
τικού εγγράφου.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου.
στ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφ-

άλισης (ΑΜΚΑ).
ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας

(ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι
ή συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο
αυτού.

η) απόφαση αρμόδιου δικαστικού
οργάνου για ορισμό δικαστικού συμπαρ-
αστάτη, σε περίπτωση δικαιούχου ατό-
μου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής
συμπαράστασης.

θ) απόφαση αρμοδίου δικαστικού
οργάνου στην οποία να ορίζεται ο έχων
την επιτροπεία – επιμέλεια, σε περίπτω-
ση δικαιούχου ανήλικου που τελεί υπό
καθεστώς επιτροπείας – επιμέλειας.

2. Στις περ. η) και θ) της παρ. 1, η
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από το δικαστικό συμπαραστάτη, ή το
φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική
απόφαση την επιτροπεία – επιμέλεια των
ανήλικων, αντίστοιχα.

Mετά από δύο χρόνια η οικονομική ενίσχυση 
για τις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη

ΆΆρρθθρροο  ΘΘααννάάσσηη  ΚΚααττεερριιννόόπποουυλλοουυ  
Υποψήφιου Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Β2  Δυτικού Τομέα Αθηνών  

Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή
την  τραγωδία των  Τεμπών , γιν ό-
μαστε μάρτυρες της πιο αν ίκαν -
ης Κυβέρν ησης.
Μιας Κυβέρν ησης που στον
πυρήν α της διατυμπάν ιζε το επι-
τελικό κράτος, τα αυστηρά χ ρο-
ν οδιαγράμματα, τους συν εχ είς
στόχ ους, τις σύγχ ρον ες ηλεκτρο-
ν ικές υπηρεσίες.
Κι όμως.
Δύο τρέν α συγκρούστηκαν
κιν ούμεν α πάν ω στην  ίδια γραμ-
μή και όσο και αν  υπάρχ ει αν θ-
ρώπιν ο λάθος, αποδείχ τηκε ότι
δεν  υπήρχ ε σύστημα παρακο-
λούθησης που ν α διασφαλίζει
την  ασφάλεια όσων  μετακι-
ν ούν ται με τον  σιδηρόδρομο.
Ο κ. Μητσοτάκης, μετά την
αρχ ική του θέση ότι για όλα
φταίει ο σταθμάρχ ης και μετά
τον  χ λευασμό των  πολιτών ,

επέλεξε ν α αλλάξει επικοιν ων ιακή θέση και ν α διαμοιράσει τις ευθύν ες!!!
4 χ ρόν ια Πρωθυπουργός διαφήμιζε την  μεταρρύθμιση και την  ασφάλεια στους σιδηρόδρομους που οραματιζόταν . 
4 χ ρόν ια όμως δεν  μπόρεσε τίποτα ν α διορθώσει ή ν α αν αβαθμίσει.
4 χ ρόν ια δεν  προχ ώρησε ούτε την  τηλεματική…την  οποία ΘΑ εγκαιν ίαζε δώδεκα ώρες μετά το τραγικό
δυστύχ ημα.
Το επιτελικό και μεταρρυθμιστικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, κατέπεσε και μάλιστα με τρόπο εκκωφαν τικό – αν  όχ ι
τραγικό.
Φτάν ουν  λοιπόν  τα κροκοδείλια δάκρυα από τον  κ. Μητσοτάκη και την  Κυβέρν ηση.
Φτάν ουν  τα επικοιν ων ιακά παιχ ν ίδια.
Είν αι η ώρα της σιωπής, ως ελάχ ιστος σεβασμός στα θύματα, τις οικογέν ειες τους και όσων  έζησαν  το τραγικό
γεγον ός.

Θαν άσης Κατεριν όπουλος
Ταξίαρχ ος ε.α.

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Β2 Δυτικού Τομέα Αθην ών  

Μια, ακόμη, δεν δροφύτευση στα καμμέν α
της Βαρυμπόμπης υλοποιεί ο Δήμος Αχα-
ρν ών  σε σε συν εργασία με το Επαγγε-
λματικό Επιμελητήριο Αθην ών  και τον
περιβαλλον τικό οργαν ισμό We4All, το

Σάββατο 18 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι
επί της οδού Ορφέως.

Η δράση είν αι αν οιχτή στον  κόσμο που
θέλει ν α συμμετέχει και ν α φυτέψει δέν -
τρα σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές

της πόλης, η οποία κάηκε ολοσχερώς
στη φωτιά του 2021.
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
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, προσαρμο-
στικότητα.
-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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ν ση Οικον ομικών
Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/ν ση  Λ. Μαρ-
αθών ος 104, (α  ́όροφ -
ος)

Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη        

Πληροφ ορίες: Λοΐδα Καζάν η, Νατάσα Κελε-
πούρη
Τηλ: 2294320540, 2294320573, 2294320585
E-mail:  promithies@marathon.gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.marathon.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συν τήρηση  και εκσυγχρον ισμός αν τλιο-
στασίων  – υδατοδεξαμεν ών  Δήμου Μαρ-
αθών ος & επισκευή περιφ ερειακού εξοπλι-
σμού του αν τλιοστασίου πυρόσβεσης της
Ε  ́Κατασκήν ωσης

Συν τήρηση  και εκσυγχρον ισμός αν τλιο-
στασίων  – υδατοδεξαμεν ών  Δήμου Μαρ-
αθών ος & επισκευή περιφ ερειακού εξοπλι-
σμού του αν τλιοστασίου πυρόσβεσης της
Ε  ́Κατασκήν ωσης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προ-
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
Συντήρηση  και εκσυγχρονισμός αντλιο-
στασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαρ-
αθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλι-
σμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄
Κατασκήνωσης εκτιμώμενης αξίας 99.200,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% (καθαρή αξία 80.000,00 €)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας
αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (α  ́όροφος), Τ.Κ. 19005 Ν.

Μάκρη, Τηλ. 2294320540, 2294320573,
2294320585, email:
promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα:
www.marathon.gr 
2) Κωδικοί CPV:  50000000-5 "Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης" & 45259000-7
"Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων"
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδο-
σης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρε-
άν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπε-
ται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακ-
τικών προσφορών και σε περίπτωση υποβο-
λής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό
γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την
άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,
και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορ-
είς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36
και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των δια-
τάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.
64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:
- Καταληκτική ημερομην ία και ώρα υποβο-
λής προσφ ορών : 31/03/2023 ημέρα Παρ-
ασκευή και ώρα 23:59
- Ημερομην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών
(Διεν έργειας Διαγων ισμού): 05/04/2023
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
- Συστημικός αύξων  αριθμός διαγων ισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ: 186716
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφ-
ερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και
β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) - διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας
συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερ-
ομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλ-
λόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότ-
ησης της παρούσας σύμβασης είναι: α) ο
Δήμος Μαραθώνος από ιδίους πόρους (ΚΑ
25.6261.02, 00.8229.03) και β) το Υπουρ-
γείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (ΚΑ 15.6482.01), 
11) Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από
την υπογραφή της σύμβασης και με την
ολοκλήρωση εκτέλεσης του συνόλου των
υπηρεσιών. 
12) Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής: Η
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό
1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.,
ήτοι 800,00 €, για το σύνολο του διαγωνι-
σμού. Πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό
4,00% της εκτιμώμενης αξίας για τις προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες, χωρίς το ΦΠΑ και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει
να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρό-
νου τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες. 
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή
μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   
14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υπο-
ψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται
όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. 
15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης και το συνολικό κείμενο της δια-
κήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr),
καθώς και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη
στις εφημερίδες, το διαύγεια και στο portal
του Δήμου.

Ο Αν τιδήμαρχος
Οικον ομικής Διαχείρισης και Διαφ άν ειας

Γεώργιος Ζορμπάς

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΣΤΟ ΕΚΕΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σας εν ημερών ουμε πως  το Δίκτυο Υπηρεσιών  Πληρ-
οφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομέν ων  του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις,
αποδοχ ές, άδειες κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοιν ω-
ν ικής ασφάλισης (θεμελίωση και κατοχ ύρωση συν τα-
ξιοδοτικού δικαιώματος, συν τάξεις χ ηρείας, συν τάξεις
αν απηρίας, πλήρεις και μειωμέν ες συν τάξεις,
απασχ όληση συν ταξιούχ ων  κλπ), 
λόγω της 24ωρης Παν ελλαδικής Γεν ικής Απεργίας της
ΓΣΕΕ η προγραμματισμέν η επίσκεψή του για την
Πέμπτη 16/3/23  αν αβάλλεται.  
Οπότε θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέν τρο   την  επό-
μεν η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 καθώς και την  Πέμπτη
6 Απριλίου 2023, κατά τις ώρες 12:00 έως 15:30 (οδός
Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όροφος).
Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφων α: 210 5546321
και 210 0102809.-
Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ               ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Πανελευσινιακός U23 106-84
τον Κρόνο Αγ.Δημητρίου

Μια ακόμα νίκη για την
αναπτυξιακή ομάδα του
συλλόγου μας, με
ωραίο, γρήγορο και
σύγχρονο μπάσκετ,
απέναντι στην
αντίστοιχη ομάδα του
Κρόνου Αγίου
Δημητρίου, στο
πλαίσιο του πρωταθλή-
ματος της Γ' ΕΣΚΑΝΑ.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
U23 - KΡΟΝΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜ. U23   106-84

Διαιτητές: Τζίμης, Γεω-
ργόπουλος Χ.
Δεκάλεπτα: 30-20, 52-37, 80-58, 106-84

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγαρης): Πούρης 8(2), Μπουρίτης 13(1) ,
Δενδρινός 22(4), Κεφάλας, Έξαρχος 6, Κρασάκης 10, Μπουρντένης 6,
Λεκάκης 6, Ρόκας 4(1), Πουρουτσίδης 6(2), Κατσανεβάκης 8(1).

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. U23 ( ): Παπαβασιλείου 31(3), Παλόκα 1, ΚαΪμακάκης
3(1), Σκρέμπος 5(1), Λυσάνδρου 10(1), Δεληδημήτρης  7(1), Γιαννουλάκης
12(2), Σουλιμιώτης 15(2).

O Bύζας με τον
Πανελευσινιακό
την Κυριακή στις 3

Για την 20η αγωνιστική του 3ου
ομίλου της Γ΄Εθνικής ο Βύζας
Μεγάρων υποδέχεται στην έδρα του
την Κυριακή  τον Πανελευσινιακό
στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι
ο Μάριος Καπίρης από την Αθήνα
με βοηθούς τους Σπύρο Σερεβέτα 

και Μιχάλη Αθανασόπουλο. Στον
πρώτο γύρο οι σταχυοφόροι είχαν
επικρατήσει με 3-0.Παρατηρητής
διαιτησίας είναι ο Δημήτρης
Τσιλίρης από τον Πειραιά.

20ή αγωνιστική.

Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΟ Υπάτου
Διγενής Νεοχωρίου-Παναγρινιακός
ΑΟ Τρίκαλα-ΑΕ Λευκίμμης-
Βύζας Μεγάρων-Πανελευσινιακός
Αστέρας Πετριτή-ΠΟ Φήκης
Τηλυκράτης Λευκάδας-Ζάκυνθος
ΑΟ Χαλκίδας-Απόλλων Πάργας

Το αγωνιστικό
πρόγραμμα στην
Δυτική Αττική το 
Σαββατοκύριακο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(21η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    15:30        
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     ΜΑΓΟΥΛΑΣ    16:00        
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ            16:00

ΚΥΡΙΑΚΗ        

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
16:00    
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     16:00        
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ    ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
16:00        

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 16:00

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(18η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΒΥΖΑΣ Β - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    16:00        
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    16:00       

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ(12:30)        
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    
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Oι αγώνες του
Τριημέρου στην
Super League 2

Το πρόγραμμα της 15ης
αγωνιστικής για το
Πρωτάθλημα Betsson
Super League 2, ΠΣΚ.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.03.2023

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β –
Μακεδονικός (13:45/ΕΡΤ3)
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη
Βόλου – ΠΑΟ Β (14:45)
AEL FC ARENA, Ηρακλής
Λάρισας – ΝΠΣ Βέροια
(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.03.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση
Καρδίτσας – Απόλλων Π.
(14:45)
Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ,
Θεσπρωτός – ΠΟΤ
Ηρακλής (14:45)

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ Π Ο Λ Η Σ ,

Απόλλων Λάρισας –
Πανσερραϊκός (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΑΕΛ
(14:45)
ΡΕΠΟ: Αλμωπός Αριδαίας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.03.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β –
Καλαμάτα (15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.03.2023
ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β –
Χανιά (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.03.2023

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens
Kallithea – ΠΑΟ Ρουφ
(14:45)
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική
– Αιγάλεω (14:45)
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΑ
Ηρόδοτος – Επισκοπή
(14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ
Ιεράπετρας – Ηλιούπολη
(14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.03.2023
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
Κηφισιά – Απόλλων
Σμύρνης (15:15/ΕΡΤ3)

ΡΕΠΟ: Παναχαϊκή

Αγώνας στην μνήμη του 
Αργύρη Μανόπουλου
Φιλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας στη
Μνήμη !!! τού Παλαίμαχου Ποδοσφαιρ-
ιστή τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ
Αργύρη Μανόπουλου πού εφυγε
πρόωρα από τή Ζωή θά διεξαχθεί την
ερχόμενη Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και
ωρα : 17.00 στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας
μεταξύ των Γηπεδούχων Παλαίμαχων
Ποδοσφαιριστών τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ και
των Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών τού
ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΟΥΣ .
Ο Αείμνηστος Αργύρης Μανόπουλος
έγραψε Ιστορία με Χρυσά Γράμματα
στο Θηβαϊκό Ποδόσφαιρο , ερχόμενος
Μετεγγραφή την περίοδο 1981-82 από
τον ΗΦΑΙΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , σάν σπου-
δαίο Ποδοσφαιρικό Ταλέντο τής τότε
εποχής , βασικό στέλεχος τής Μικτής Ε.Π.Σ. Πειραιώς , πού τον
διεκδικούσαν Πολλές Ιστορικές Ομάδες Ανώτερων Κατηγοριών ,
Μάλιστα η τότε Διοίκηση τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ πλήρωσε ένα Υπέρ-
ογκο Ποσό για την Εποχή για να τον αποκτήσει .
Αγωνίστηκε άμεσα Βασικός και Αναντικατάστατος Αμυντικός στο
Δύσκολο Πρωτάθλημα τής Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
στον Ε ‘ Ομιλο πού αγωνιζόταν ο Α.Ο. Η ΘΗΒΑ κατακτώντας το 

Πρωτάθλημα και την Άνοδο στην Β ‘ Εθνική Κατηγορία , για τρίτη
περίοδο στην Ιστορια τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ μετά από 10 Χρόνια .
Την επόμενη περίοδο 1982-83 Βασικός και Αναντικατάστατος
Αμυντικός στο Δύσκολο Πρωτάθλημα τής Β ‘ Εθνικής Κατηγορίας
Διέπρεψε , πετυχαίνοντας μάλιστα με εντυπωσιακή κεφαλιά
ένα Ιστορικό Γκολ στον πρώτο εντός εδρας Αγώνα στο τότε ξερό
Εθνικό Στάδιο Θήβας απέναντι στην Ιστορική ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ,
οπου ο Α.Ο. Η ΘΗΒΑ κέρδισε με 3 – 1 παρουσία 5.000 Φιλάθλων
!!!
Τις επόμενες 2 περιόδους πάντα Βασικός και Αναντικατάστατος
, αγωνίστηκε με τον Α.Ο. Η ΘΗΒΑ στο Πρωτάθλημα τής Γ ‘ Εθνι-
κής Κατηγορίας στον Βόρειο Ομιλο ( 1983-84 & 1984-85 ) τότε πού
ο Α.Ο. Η ΘΗΒΑ είχε Ομαδάρα πού πρωταγωνιστούσε .
Την επόμενη περίοδο Μετεγγράφηκε στον Ιστορικό
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ στο Νότιο Ομιλο τής Γ ΄ Εθνικής Κατηγορίας
οπου αγωνίστηκε για δύο περιόδους ( 1985-86 & 1986-87 ).
Την περίοδο(6-87)αγωνίστηκε Αντίπαλος τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ , με
τη φανέλα τού ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ στο τότε ξερό Εθνικό Στάδιο
Θήβας για το Πρωτάθλημα τής Γ ‘ Εθνικής Κατηγορίας , και
Αποθεώθηκε !!! από τον Φίλαθλο Κόσμο τής Θήβας πού αναγ-
νώριζε την Μέγιστη προσφορά του στον Α.Ο. Η ΘΗΒΑ !!!
Την επόμενη περίοδο 1987-88 επέστρεψε στον Αγαπημένο του
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ , και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα τής Δ ‘ Εθνικής
Κατηγορίας .
Ήταν το Αγαπημένο Χαμογελαστό πάντα Παιδί τής Πόλης ο
Αργύρης μας !!! πού μέχρι και πρόσφατα βρισκόταν πάντα στο
πλευρό τής Ιστορικής Ομάδας τής Πόλης μας .

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ !!!

Ίλιον:
Παρουσίαση

αποτελεσμάτων
ερευνητικής

μελέτης για την
εργασία στη 

μετά-covid εποχή 
Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: «Η

Εργασία τη μετα-cov id εποχή: Εμπειρία
και Προοπτικές», διοργαν ών ει ο Δήμος
Ιλίου, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και
ώρα 18:00, στο δημαρχείο της πόλης.

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν  τα
αποτελέσματα της ερευν ητικής μελέτης

«Χαρτογράφηση των  αν αγκών  των  εργα-
ζομέν ων  σε τοπικές επιχειρήσεις του
Δήμου Ιλίου», που πραγματοποιήθηκε

στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την
Αν τιμετώπιση της Φτώχειας, την  Προώθη-
ση της Κοιν ων ικής Έν ταξης και την  Παρ-
οχή Υπηρεσιών  Αν οιχτής Ειδικής Φρον -

τίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοιν ω-
ν ικά Δίκτυα  “ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ” και “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ”».

Το Θεματικό Εργαστήριο απευθύν εται σε
στελέχη που ασχολούν ται με την  κοιν ω-

ν ική πολιτική της εργασίας, σε εκπρ-
οσώπους φορέων  επαγγελματικής κατάρ-
τισης και διαχείρισης αν θρώπιν ου δυν α-

μικού, σε εργαζόμεν ους, καθώς και σε
όσους μοιράζον ται το κοιν ό εν διαφέρον
και προβληματισμό για τις εξελίξεις στον

χώρο της εργασίας.

Κεν τρικός στόχος είν αι η εν ημέρωση για
τις επιπτώσεις και για τις προκλήσεις
στον  τομέα της εργασίας, όπως αυτές

δημιουργήθηκαν  κατά την  περίοδο της
παν δημίας COVID-19 και μετά από αυτή.
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 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
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

48

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945
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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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΓΑΜΟΣ 
O ΓΚΑΤΣΙ ΝΤΕΝΑΛΝΤ ΤΟΥ ΣΠΕΤΙΜ ΤΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΑΤΣΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑ
ΤΙΡΑΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΓΑΜΟΣ 
O Mάγγουρας Αλέξαν δρος του Αριστείδη και
της Αθην άς, το γέν ος Κόν του γεν ν ηθείς στο
Μαρούσι Αττικής κάτοικος Κορυδαλλού Αττι-
κής και η Γκιόκα Ευγεν ία του Αθαν ασίου και

της Αδαμαν τίας, το γέν ος Αυγέρη γεν ν ηθ-
είσα στο Μαρούσι Αττικής κάτοικος Μάν δρας
Αττικής πρόκειται ν α παν τρευτούν  στο δημα-

ρχείο Μάν δρας.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΡΑΛΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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