
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4496 Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ο Μανδραϊκός ανακοίνωσε τον
Νίκο Σταθακόπουλο

Ο Μεγαρικός στην επόμενη
φάση του κυπέλλου

ΕΠΣΔΑ: Κλήση αθλητώνΕΠΣΔΑ: Κλήση αθλητών
προεθνικής Κ:14-Κ:16 σήμεραπροεθνικής Κ:14-Κ:16 σήμερα

Παρατείνεται η
καταβολήτων αμοιβών
από το Π.Ν. στους

εργαζόμενους
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Απομάκρυνση
ημιβυθισμένου

σκάφους από την
Παραλία Ελευσίνας

σσεελλ..  1122--1133

Ο Δήμος Ελευσίνας εκσυγχρονίζει τα
ΚΕΠ Ελευσίνας και Μαγούλας 

Ένταξη στη χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Έτσι δρούσε η
σπείρα των high

tech Ρομά 
απατεώνων

H «κόκκινη Eurovision» και τα
πολυτελή αυτοκίνητα

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33σσεελλ..  22

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  
ρρεεύύμμααττοοςς::  

ΠΠοοιιαα  θθαα  εείίννααιι  ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  
ττωωνν  ττιιμμοολλοογγίίωωνν ΣΣεελλ..  99

ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  
ττωωνν  ααννεεξξέέλλεεγγκκττωωνν  κκααύύσσεεωωνν  

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Σύσκεψη του Δημάρχου Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου και του Αντιδημάρχου

Πολιτικής Προστασίας, Μ. Μπουραντά  με αρμόδιους φορείς 

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Ο ΑΝΔΡΑΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ

ΑΝΗΛΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έχει καταδικαστεί για παρόμοιο αδίκημα
σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33--44

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΕΕυυχχέέςς  κκααιι  δδώώρραα  σσττηηνν  έέννααρρξξηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  ττηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς

ΓΓλλώώσσσσααςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  σσεελλ..  77

ΔΔΔΔΕΕΕΕΝΝΝΝ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΕΕΕΕΙΙΙΙ    ΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟ!!!!    



2-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης,
Τζίμης,  Ντέμης,  Δήμητρα, Μιμή, , Δημητρία,

Ντίμι, Ντέμη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.Αδελφών Κυπραίου 54, Ελευσίνα,

19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105546916

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2,  2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82,

Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ2102444771
Δ

υο αδέλφια Ρομά είν αι οι εγκέφαλοι της high
tech, σπείρας, που είχ ε καταφέρει ν α
εξαπατήσει 262 άτομα και ν α τους

αποσπάσουν  2 εκατομμύρια ευρώ υποκλέπτον τας
τους προσωπικούς κωδικούς τραπεζών .

Η δράση τους είχ ε ξεκιν ήσει τον  Φεβρουάριο του
2022, με το πρώτο τους θύμα ν α είν αι έν α άτομο στα
Μέγαρα με επιχ είρηση ξυλείας που κατάφεραν  ν α του
αποσπάσουν  20.000 ευρώ. Οι έξι συλληφθέν τες
ξεκιν ούσαν  ν α καλούν  τηλεφων ικά τα υποψήφια
θύματα τους, από το επιχ ειρησιακό κέν τρο που είχ αν
στήσει σε σπίτι στο Ζευγολατιό, από τις 8 το πρωί έως
και τις 9 το βράδυ. Σύμφων α με αστυν ομικές πηγές, οι
απατεών ες, που όλοι τους είχ αν  απασχ ολήσει τις
αρχ ές για παρόμοια αδικήματα, είχ αν  και άλλα
επιχ ειρησιακά κέν τρα στα οποία έβαλαν  «λουκέτο»
πριν  τους εν τοπίσουν  οι αστυν ομικοί.

Η «μπύρα Άλφα» και η «κόκκιν η Eurov ision»

Τα μέλη της σπείρας των  απατεών ων  εν οικίαζαν
κάρτες τραπεζών  που αν ήκαν  σε τοξικοεξαρτημέν α
άτομα ή Ρομά, στους οποίους έδιν αν  από 200 έως 500
ευρώ και τους ζητούσαν  ν α δηλώσουν  την  απώλεια της
κάρτας, αφού πρώτα έκαν αν  τις αν αλήψεις ποσών  που
κατάφερν αν  ν α αποσπάσουν  από τα θύματα τους.
Μάλιστα είχ αν  και κωδικές εκφράσεις προκειμέν ου ν α
μην  γίν ον ται αν τιληπτοί από τις αστυν ομικές αρχ ές.
Χαρακτηριστικά τις τραπεζικές κάρτες της Alpha τις
έλεγαν  «μπλε» ή «Μπύρα Άλφα» , τις κάρτες της
Πειραιώς, «Μπαν άν α κίτριν η», τις κάρτες κόκκιν ου
χ ρώματος «Κόκκιν η Eurov ision», εν ώ γεν ικά τις έλεγαν
«μεταχ ειρισμέν α»,

Συν εχίζεται απρόσκοπτα η
καταβολή της μισθοδοσίας
των  εργαζομέν ων  των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας έως
ότου ολοκληρωθούν  οι διαδι-
κασίες πλήρους εξυγίαν σης
των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας.

Κατατέθηκε στη Βουλή η υπ’
αριθμό 1445-19/24-10-2022 τρο-
πολογία στο Σχ έδιο Νόμου του
Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη «Αν αμόρφωση και
εκσυγχ ρον ισμός Σωφρον ιστικού
Κώδικα – Τροποποιήσεις στον  ν .
2776/1999», σύμφων α με την
οποία παρατείν εται για ακόμη τρεις μήν ες από την  1η
Οκτωβρίου 2022, η καταβολή από το πολεμικό Ναυτικό
των  μην ιαίων  αμοιβών  των  εργαζομέν ων  των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας.

Η συν ολική δαπάν η αν έρχ εται στο ποσό των
3.150.000 ευρώ και διατίθεται από πιστώσεις του Προ-
γράμματος Δημοσίων  Επεν δύσεων  (Εθν ικό Σκέλος)
του Υπουργείου Εθν ικής Άμυν ας.

Κατ’ αυτόν  τον  τρόπο, συν εχ ίζεται απρόσκοπτα η 
καταβολή της μισθοδοσίας των  εργαζομέν ων  των

Ναυπηγείων  Ελευσίν ας έως ότου ολοκληρωθούν  οι δια-

δικασίες πλήρους εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων  Ελευ-
σίν ας.

Το ως άν ω σχ έδιο ν όμου, το οποίο συζητείται στην
Ολομέλεια της Βουλής, θα ψηφιστεί άμεσα και θα απο-
τελεί ν όμο του κράτους, μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβέρν ησης.

Ο κ. Θαν άσης Μπούρας στέκεται πάν τα αρωγός στις
εξελίξεις των  Ναυπηγείων , τα οποία σύν τομα πρόκειται
ν α περάσουν  σε μία καιν ούργια και καλύτερη εποχ ή
εξυγίαν σης, χ άρη στην  υλοποίηση των  προεκλογικών
δεσμεύσεων  του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι δρούσε η σπείρα των
high tech Ρομά απατεώνων

H «κόκκινη Eurovision» και τα πολυτελή αυτοκίνητα

Παρατείνεται η καταβολή των αμοιβών από το Π.Ν.
στους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

συνεχίζεται στη σελ. 8
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Απομάκρυνση
ημιβυθισμένου 
σκάφους από τη

Παραλία Ελευσίνας
[Φωτο-Βίντεο]

Σε απομάκρυνση σκάφους προχώρη-
σε ο ΟΛΕ ΑΕ από την παραλία της
Ελευσίνας

Όπως θα δείτε από τις εικόνες του
«Θ» που βρέθηκε στο σημείο ( δείτε το 

Βίντεο στο
https://www.thriassio.gr/apomakrynsi-
imivythismenoy-skafoys-apo-ti-paralia-

eleysinas-foto-vinteo/) το σκάφος
είχε μείνει παρατημένο από τους ιδιοκ-
τήτες του και είχε ημιβυθιστεί.

Το κουφάρι του πλοίου σύμφωνα με
πληροφορίες και για άγνωστους λόγο-
υς είχε μείνει στο σημείο για πολύ
καιρό δημιουργώντας σοβαρό περι-
βαλλοντικό πρόβλημα στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 2
χρόνια οι ενέργειες του ΟΛΕ έχουν
ενταθεί για την επίλυση παρόμοιων
προβλημάτων.

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ  ΑΝΗΛΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έχει καταδικαστεί για παρόμοιο αδίκημα

Τ
ην Παρασκευή 21-10-2022 κατά τη διάρκεια επίσκεψης-εκδρο-
μής σχολείων των Αθηνών στο παραλιακό μέτωπο της  Ελευ-
σίνας  ενήλικος άνδρας προσέγγισε με το ΙΧΕ όχημά του και

παρενόχλησε σεξουαλικά τρεις ανήλικες μαθήτριες, οι οποίες είχαν
απομακρυνθεί από τους λοιπούς εκδρομείς. 

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας μέρας καθηγητές και μαθητές ενημέρω-
σαν τη Λιμενική Αρχή Ελευσίνας και σύμφωνα με την περιγραφή που
παρείχαν οι μαθήτριες στα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας του Κεντρ-
ικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, μετά από συντονισμένη έρευνα,
εντοπίστηκε ο δράστης στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής και συνελή-
φθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. To εν λόγω άτομο έχει απασχολήσει
τις αρχές και  στο παρελθόν και έχει καταδικαστεί για παρόμοιο αδίκημα.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και την 22-10-2022 οδηγήθηκε
ενώπιον του Εισαγγελέα Αθηνών.

Μ
ε πρωτοβουλία του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου και του Αν τιδημάρχ ου Πολιτι-
κής Προστασίας, Περιβάλλον τος και Πολεο-

δομίας, κ. Μελέτιου Μπουραν τά έγιν ε η σύσκεψη στην
Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχ ιακό
Μέγαρο Ασπροπύργου, με θέμα την  από κοιν ού αν τι-
μετώπιση με τον  Δήμο και  των  εμπλεκομέν ων  φορέων
για το ζήτημα των  αν εξέλεγκτων  καύσεων , την  επιβάρυ-
ν ση και μόλυν ση του περιβάλλον τος και την  αν τι-
μετώπιση των  καιρικών  φαιν ομέν ων .  

Στην  τοποθέτησή του ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου αν έφερε ότι, έχ ουν  ξεπεραστεί τα
όρια αν τοχ ής των  υπηρεσιών  για την  αν τιμετώπιση των
καθημεριν ών  παραβατικών  εν εργειών  υποβάθμισης του
περιβάλλον τος. Τόν ισε χ αρακτηριστικά: «Μόλις ολοκ-
ληρώσαμε μια μεγάλη εργολαβία της τάξεως των
4.000.000 εκ. ευρώ για ν α απομακρύν ουμε υπολείμματα
αν εξέλεγκτων  καύσεων  και μπαζοσκούπιδων . Διαθέσα-
με προσωπικό και οχ ήματα, στο μέτρο των  δυν ατοτή-
των  μας αλλά αδυν ατούμε ν α αν τιμετωπίσουμε τα απο-
τελέσματα αυτών  των  εγκληματικών  πράξεων , που υπο-
βαθμίζουν  την  ποιότητα της ζωής μας αλλά και των  υπο-
λοίπων  κατοίκων  της Αττικής, γεγον ός που δεν  έχ ει
γίν ει αν τιληπτό από τις κεν τρικές υπηρεσίες και τους
λοιπούς φορείς». 

Παρεμβάσεις για το ζήτημα των ανεξέλεγκτων
καύσεων στον Ασπρόπυργο

Σύσκεψη του Δημάρχου Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου και του Αντιδημάρχου
Πολιτικής Προστασίας, Μ. Μπουραντά  με αρμόδιους φορείς 

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Ζήτησε τη συν εργασία της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, της Πυροσβεστικής, της Περιβαλ-
λον τικής Αστυν ομίας, της Περιφέρειας και των
αρμόδιων  τμημάτων  της και του ΟΣΕ, για τη
διαμόρφωση εν ός σχ εδίου συν τον ισμέν ων
εν εργειών  με σκοπό η παραβατικότητα και η
καταστροφή του περιβάλλον τος ν α αρχ ίσει ν α
αν τιμετωπίζεται ουσιαστικά  και σταθερά ν α
γίν ει η Δυτική Αττική έν ας υγιής Πν εύμον ας για
τους κατοίκους της και τους χ ιλιάδες εργαζομέ-
ν ους σε αυτή.  

Από τη πλευρά του, ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτι-
κής Προστασίας, Περιβάλλον τος και Πολεοδομίας, κ. Μελέ-
τιος Μπουραν τάς αν έλυσε το πρόβλημα για την  περιβαλλον -
τική υποβάθμιση με τις αν εξέλεγκτες καύσεις και τους χ ιλιά-
δες τόν ους μπαζοσκούπιδων , που καθημεριν ά ξεφο-
ρτών ον ται στον  Ασπρόπυργο παράν ομα. Για τα καιρικά
φαιν όμεν α, που τα τελευταία χ ρόν ια παρουσιάζουν  ιδιαίτε-
ρη έν ταση, επεσήμαν ε ότι η Δημοτική Αρχ ή έχ ει καταρτίσει
επιχ ειρησιακό σχ έδιο και συγκροτήσει την  Επιτροπή Πολι-
τικής Προστασίας.

Στη συν έχ εια, το λόγο έλαβαν  οι εκπρόσωποι των
φορέων , οι οποίοι τοποθετήθηκαν  ο καθέν ας από το δικό
τους πεδίο, για τις δράσεις και τις εν έργειες των  υπηρεσιών
τους αλλά έκαν αν  και προτάσεις για την  επίλυση των
ζητημάτων .

Δεν πάει άλλο
Το συμπέρασμα ήταν ότι, η αντιμετώπιση της υπο-

βάθμισης του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευχθεί
μόνο από τον Δήμο Ασπροπύργου. Για το λόγο αυτό, ο
Δήμαρχος ζήτησε να κατατεθούν εγγράφως όλες οι προ-
τάσεις των συμμετεχόντων για τις οποίες δεσμεύτηκε να
κοινοποιηθούν ως αίτημα συνεργασίας τόσο στην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον Πρωθυπο-
υργό. 

«Έχ ουμε κάν ει πολλές προσπάθειες» τόν ισε ο Δήμαρχ ος

«και καταν οώ όπως εμείς έτσι και οι άλλοι φορείς αν τιμε-
τωπίζουμε θέματα, τόσο σε επίπεδο αν θρώπιν ου δυν αμι-
κού, προϋπολογισμών  αλλά και των  απαιτούμεν ων   υλικών
μέσων .

Όμως δεν  πάει άλλο, πρέπει σήμερα ν α ξεκιν ήσουμε μια
μεγάλη προσπάθεια και ν α τη συν εχ ίσουμε γιατί ο πολίτης
τόσο του Ασπρόπυργου όσο και της Αττικής απαιτεί το περ-
ιβάλλον  που ζει και μεγαλών ει τα παιδιά του ν α είν αι αυτό
που τους αξίζει και όχ ι αυτό που λυμαίν ον ται αν εξέλεγκτα
κάποιοι με τις παραν ομίες τους».   

Στη σύσκεψη συμμετείχ αν , ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότ-
ητας, Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου, κ. Μιχ αήλ Ψωμιάδης, ο
Εκπρόσωπος του Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής, κ.
Δημήτριος Νερούτσος,  ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Τμή-
ματος Ελευσίν ας,  κ. Σπύρος Παυλογεωργάτος και ο Υποδι-
οικητής, κ. Γιώργος Παπαν ικολάου, ο Υπαστυν όμος Β’, κ.
Ιωάν ν ης Βαρσαμίδης, ως Αν απληρωτής του Διοικητή του
Αστυν ομικού Τμήματος Ασπροπύργου,  ο Αστυν όμος Α’, κ.
Αν αστάσιος Καραγιάν ν ης ως Εκπρόσωπος της Αστυν ομίας
Περιβάλλον τος της ΓΑΔΑ,  ο Τμηματάρχ ης Περιβάλλον τος
της Περιφέρειας Αττικής, κ. Δημήτριος Ποδιώτης, ο Επιθεω-
ρητής Περιβάλλον τος, κ. Ευστράτιος Δαβάκης, ο Γεν ικός
Γραμματέας, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης,  η Διευθύν τρια του Τμή-
ματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ελέν η
Βερούτη, ο Προϊστάμεν ος της Δημοτικής Αστυν ομίας, κ.
Ευστάθιος Κυριάκης καθώς και Εκπρόσωποι του ΟΣΕ κ.κ.
Πέτρος Μπορομπόκας, Δημήτριος Γαβαλάς και Ηλίας Πόλκος. 

Συνεχίζεται απο σελ. 3 Γ. Καραγιάννης: 
Αρχές Νοεμβρίου θα
είναι στον «αέρα» 

ο διαγωνισμός για τον
Προαστιακό Δυτικής

Αττικής
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφ-

ορών, αρμόδιος για τις υποδομές,κ.
Γ. Καραγιάννης προανήγγειλε ότι
«στις αρχές Νοεμβρίου θα είναι στον
‘’αέρα’’ ο διαγωνισμός για τον Προα-
στιακό Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για
την επέκταση προς την Ελευσίνα, τον
Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα και τις γύρω
περιοχές με 7 νέους σταθμούς και
προϋπολογισμό 130 εκατομμυρίων
ευρώ». Υπενθύμισε ότι «ήδη βρίσκον-
ται σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για τις
επεκτάσεις του Προαστιακού σε Ραφ-
ήνα και Λαύριο και αναμένουμε να
έχουν προσωρινό ανάδοχο το α’
τρίμηνο του 2023».
Προς τα Δυτικά της Αθήνας θα είναι

και το επόμενο έργο Μετρό που θα
προκηρυχθεί, καθώς, σύμφωνα με
τον Υφυπουργό Υποδομών «έως τέλος
του έτους θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός
για την επέκταση της Γραμμής 2
προς Ίλιον».
Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο κ.

Καραγιάννης αυτή τη στιγμή «έχουν
στηθεί και δουλεύουν τα εργοτάξια για
τη Γραμμή 4 του Μετρό, ενώ μελετάμε
τις επεκτάσεις του Μέσου δυτικά προς
το Μενίδι και στα νότια προς τη Γλυφ-
άδα και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρ-
ος Νιάρχος».
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Με καινούριους υπολογιστές και κλιµα-
τιστικά µηχανήµατα προµηθεύει ∆ηµο-
τικά σχολεία του ∆ήµου Φυλής ο πρόε-

δρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Γιάννης Κρεµύδας.

Στο πλαίσιο αιτηµάτων από τους διευθυντές για
αντικατάσταση εξωτερικών µονάδων των κλιµατι

στικών λόγω φθοράς και βανδα-
λισµών, ο κ. Κρεµύδας προχώρη-
σε στην προµήθεια του συνόλου
της εγκατάστασης (εσωτερικές
και εξωτερικές µονάδες), διαθέ-
τοντας 20 και πλέον νέα σύγχρο-
να κλιµατιστικά.

Παράλληλα, παραδίδει
συµπληρωµατικά σε σχολεία περ-
ισσότερους από 20 σταθερούς
υπολογιστές, ύστερα από αιτήµα-
τα διευθυντών και µε 

βάση τις ανάγκες του κάθε σχο-
λείου.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεµύδας τόνισε:

«Μόνιµο µέληµα του ∆ηµάρχου
Χρήστου Παππού και της Πρωτο-
βάθµιας Σχολικής Επιτροπής
είναι η διαρκής αναβάθµιση της

εκπαίδευσης, η διευκόλυνση του παιδαγωγικού
έργου των εκπαιδευτικών και η κάλυψη των αναγ-
κών των µικρών µαθητών. Κάνουµε τα πάντα για
τα παιδιά µας και δε θα σταµατήσουµε να επανα-
λαµβάνουµε ότι η Παιδεία αποτελεί για εµάς προ-
τεραιότητα, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται µε
πράξεις και έργα».

Διεγράφη από τη ΝΔ 
ο Ανδρέας Πάτσης

Εκτός ΝΔ τίθεται ο βουλευτής Γρεβενών
της ΝΔ, Ανδρέας Πάτσης μετά τις καταγ-
γελίες στις οποίες προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι
εμφανίζεται ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών
ειδικού σκοπού

Εκτός ΝΔ τίθεται ο βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ, Ανδρέας
Πάτσης μετά τις καταγγελίες ότι εμφανίζεται ιδιοκτήτης

ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες αγόρασαν κόκκινα
δάνεια 63 εκ. στην τιμή των 4,3 εκ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε σήμερα με νέες καταγγελίες ότι εμφ-
ανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρό-
νια από τον κ. Πιερρακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ
για νομικές συμβουλές και ζήτησε την αποπομπή του.

Ο κ. Πάτσης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον γραμματέα της
ΚΟ της ΝΔ Ιωάννη Μπουγά, αλλά δεν κρίθηκαν επαρκείς. Σύμφ-
ωνα με πηγές του κυβερνώντος κόμματος, τέτοιου είδους
συμπεριφορές δεν χωρούν στη ΝΔ.

Ο ίδιος προχώρησε νωρίτερα σε δημοσιοποίηση επιστολής
του κάνοντας λόγο για συκοφαντίες.

Η επιστολή Πάτση

«Τις τελευταίες μέρες, ο βουλευτήςΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης έχει
επιδοθεί σε ένα κρεσέντο ύβρεων και συκοφαντιών σε βάρος
μου, ότι δήθεν είμαι ιδιοκτήτης εισπρακτικής εταιρίας και ότι
μέσω εταιρίας συμφερόντων μου αγοράζω κόκκινα δάνεια από
Τράπεζες στο 1/25 της αξίας τους. Επειδή η αλήθεια είναι μία
και μοναδική και καμία σχέση δεν έχει με όσα εν γνώσει του
αναληθώς ισχυρίζεται, παραθέτω τα κατωτέρω.

1.Το 1995 υπήρξα εξωτερικός δικηγόρος της Τράπεζας Πειρ-
αιώς. Το 1996 η Τράπεζα αποφάσισε να ιδρύσει θυγατρική εται-
ρία την Multi Collection, με σκοπό την διαχείριση των δανείων
της και μόνο. Στην εταιρία αυτή λόγω των γνώσεων και της
εμπειρίας μου, μου ζητήθηκε να συμμετάσχω με ποσοστό 42%
ενώ το 51% άνηκε στην Τράπεζα η οποία και όρισε 5 στα 7 μέλη
του ΔΣ, στελέχη της. Το 2009 με κοινή απόφαση των μετόχων
προχωρήσαμε στη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας η οποία
και έπαυσε κάθε δραστηριότητά της.

2.Το 2010 σε συμφωνία με την τότε διοίκηση της Τράπεζας
ίδρυσα την εταιρία ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ. Σκοπός της εταιρίας ήταν να
αγοράσει από την Τράπεζα αποσβεσθέντα δάνεια. Επρόκειτο
για καταναλωτικά δάνεια ετών 1998-2004 για τα οποία η Τράπε-
ζα είχε προβεί σε όλες νόμιμες ενέργειες και δεν είχε καταστεί
δυνατή η είσπραξή τους. 

Σκοπός ήταν να επιχειρήσει η εταιρία τηλεφωνικά να ρυθμι-
στούν δάνεια όσων το επιθυμούσαν με πολύ μεγάλη έκπτωση
επί της οφειλής και να λάβουν στην συνέχεια εξοφλητική από-
δειξη από την Τράπεζα. Για την αγορά του δανείου η εταιρία
κατέβαλλε στην Τράπεζα το ποσό των 4.3 εκ. από δάνειο το
οποίο είχε λάβει. 

Με τα χρήματα αυτά η εταιρία θα αποπλήρωνε το δάνειο των
4.3 εκ.. Η εταιρία ΠΛΑΤΩΝ δεν εξέδωσε ποτέ καμία δικαστική
απόφαση ούτε προχώρησε σε καμία διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης. Στην πραγματικότητα ήταν ένας ενδιάμεσος μηχανι-
σμός μεταξύ οφειλετών και Τράπεζας. 

Η εταιρία τα τελευταία χρόνια είναι ανεργή. Ο κ. Πολάκης με
μισές αλήθειες που ισοδυναμούν με ένα μεγάλο ψέμα προ-
σπάθησε ανεπιτυχώς για μια ακόμα φορά να μειώσει την επαγ-
γελματική και επιχειρηματική μου διαδρομή και να πλήξει την
πολιτική μου αξιοπρέπεια και προσωπικότητα. Η οδός της δικαι-
οσύνης είναι μονόδρομος»

Ο Δήμος Ελευσίνας εκσυγχρονίζει τα ΚΕΠ Ελευσίνας και Μαγούλας
Ένταξη στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Α
ν άμεσα στους επιλέξιμους
Δήμους του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης

βρίσκεται και ο Δήμος Ελευσίν ας,
για τον  εκσυγχ ρον ισμό των  Κέν τρ-
ων  Εξυπηρέτησης Πολιτών  Ελευ-
σίν ας & Μαγούλας.

Με το παρόν  έργο, το οποίο
χ ρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης και θα υλοποιηθεί σε
Δήμους 13 μεγάλων  Περιφερειακών
εν οτήτων  της χ ώρας, σχ εδιάζεται η
αν αβάθμιση των  υποδομών  των
ΚΕΠ, με την  αν ακαίν ιση των  κτηρ-
ιακών  υποδομών  μέσω
αν τίστοιχ ων  εργασιών  (αν α-
καιν ίσεις δαπέδων , φωτιστικών
σωμάτων , εγκατάσταση επιγραφών
κ.α.), την  προμήθεια tablets για τη
χ ρήση της εφαρμογής gov .gr wallet 

για τον  έλεγχ ο ηλεκτρον ικών

εγγράφων  που προσκομίζουν  οι
πολίτες, με δράσεις εκσυγχ ρον ι-
σμού των  πληροφοριακών  υπο-
δομών  των  κέν τρων  κ.α.

Στο έργο θα περιλαμβάν ον ται
όλες οι απαιτούμεν ες υπηρεσίες για
την  εξασφάλιση της καλής λειτο-
υργίας του, όπως υπηρεσίες πιλοτι-
κής και παραγωγικής λειτουργίας,
μ ε τ α φ ο ρ ά ς
τεχ ν ογν ωσίας/εκπαίδευσης καθώς
και υπηρεσίες εγγύησης για τον
παρεχ όμεν ο εξοπλισμό και εφαρ-
μογές.

Με την  υλοποίηση του έργου, για
την  οποία ο Δήμος Ελευσίν ας εξα-
σφάλισε χ ρηματοδότηση σχ εδόν
100.000 ευρώ, ο στόχ ος είν αι η
προσφορά υψηλών  υπηρεσιών
των  ΚΕΠ σε πολίτες και επιχ ειρή-
σεις, η αν αβάθμιση των  παρεχ όμε-
ν ων  υπηρεσιών  και η όσο το

δυν ατόν  καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοιν ού.

Για την  έν ταξη του Δήμου Ελευ-
σίν ας στη χ ρηματοδότηση, ο Δήμα-
ρχ ος Αργύρης Οικον όμου δήλωσε:
«Τα ΚΕΠ εξυπηρετούν  καθημεριν ά
εκατον τάδες πολίτες και η αν αβάθ-
μιση των  υπηρεσιών  τους είν αι
αν αγκαία για την  εύρυθμη λειτο-
υργία τους και τη διευκόλυν ση των
αν θρώπων  που τα επισκέπτον ται.
Με τη χ ρηματοδότηση, που
εγκρίθηκε και από την  οικον ομική
επιτροπή του Δήμου μας, θα εξα-
σφαλίσουμε τόσο τη λειτουργική
όσο και την  αισθητική αν αβάθμιση
των  ΚΕΠ Ελευσίν ας και Μαγούλας
και τη μετάβαση σε έν αν  πιο
σύγχ ρον ο και άμεσο τρόπο
εξυπηρέτησης»

ΝΝέέοοιι  υυπποολλοογγιισσττέέςς  κκααιι  κκλλιιµµααττιισσττιικκάά  σσεε  ∆∆ηηµµοοττιικκάά
σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
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Τρίκαλα: Γονέας άρπαξε 
από τον λαιμό διευθυντή 
σχολείου επειδή δεν έβαλε 
σημαιοφόρο την κόρη του

Άσχημη ήταν η αντίδραση ενός πατέρα μαθήτρ-
ιας σε δημοτικό σχολείο των Τρικάλων, καθώς
έχασε την ψυχραιμία του και έπιασε τον διευθυντή
του σχολείου από τον λαιμό.

Και αυτό επειδή δεν έβαλαν την κόρη του σημαι-
οφόρο στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και
θέλησε να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο διευθυντής του σχολείου ζήτησε και έλαβε
ιατρική βοήθεια και κρίθηκε απαραίτητη μάλιστα η
τοποθέτηση κολάρου.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το θέμα αναμέ-
νεται να έχει συνέχεια, πιθανόν και δικαστική,
αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
των Τρικάλων οι οποίες ήδη το διερευνούν.

Ενημερωτική Ημερίδα για τη ΔΕΠΥ από τον Δήμο Αχαρνών 
και το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχές 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
Ο Δήμαρχος Αχαρν ών  Σπύρος

Βρεττός και η πρόεδρος του Παν ελ-
λήν ιου Σωματείου Ατόμων  με Δια-
ταραχές Ελλειμματικής Προσοχής

και Υπερκιν ητικότητας (ΔΕΠΥ)
Σοφία Δρόσου σας προσκαλούν  τη

Δευτέρα 31/10 στις 18:00 στην
εν ημερωτική Ημερίδα που

οργαν ών ει το σωματείο ADHD
Hellas με θέμα «Η ΔΕΠΥ στο διην ε-

κές της ζωής μας», στην  αίθουσα
εκδηλώσεων  "Μάριος Δημήτριος

Σουλούκος".

Φρίκη: Βίαζε την εγγονή 
του από τα έξι της χρόνια

Μ
ια νέα υπόθεση βιασμού ανηλίκου
παιδιού έρχεται στο φως και σοκάρει
την κοινωνία – Ένας 68χρονος στην

Κρήτη φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την
εγγονή του

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του
Τμήματος Μυλοποτάμου συνέλαβαν έναν
68χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να βίαζε την
εγγονή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ,
συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες
(24.10.2022) στο Ηράκλειο, ένας αλλοδαπός
σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα
σύλληψης από ανακριτή Ρεθύμνου για βια-
σμό, απόπειρα βιασμού και  κατάχρηση
ανηλίκου σε ασέλγεια πράξεις, οι οποίες έλα-
βαν χώρα σε βάρος ανήλικης αλλοδαπής από
τα έτη 2013 ή 2014 έως το 2020 σε περιοχή
της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Πλημ/κων Ρεθύμνου.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΕυυχχέέςς  κκααιι  δδώώρραα  σσττηηνν  έέννααρρξξηη  λλεειιττοουυρργγίίαα

ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  ττηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Για 8η συν εχή χρον ιά, τα Τμήματα Εκμάθη-
σης  της Ρωσικής Γλώσσας στον  Ασπρόπυρ-
γο ξεκίν ησαν , με τη συμμετοχή και φέτος ν α
ξεπερν ά τους 150 μαθητές. 

Όλοι συγκεν τρώθηκαν  στον  προαύλιο
χώρο του 3ου Γυμν ασίου Ασπροπύργου,
όπου και πραγματοποιούν ται τα μαθήματα,
για την  τέλεση του Αγιασμού  της φετιν ής χρο-
ν ιάς από τον  Αρχιμαν δρίτη του Ιερού Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Δαμασκην ό
Κατσιν ούλα, παρουσία της Αν τιδημάρχου
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη καθώς
και των  καθηγητριών  της ρωσικής γλώσσας. 

Μικροί και μεγάλοι μαθητές, πριν  μπουν
στις αίθουσες για ν α ξεκιν ήσουν  το μάθημα,
έλαβαν  από την  Αν τιδήμαρχο έν α συμβολικό
δώρο καθώς και ευχές, αν αφέρον τας χαρακ-
τηριστικά:

«Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική
χρον ιά στους αγαπητούς μικρούς και μεγάλο-
υς σπουδαστές μας και στους αξιόλογους
καθηγητές μας. Το ταξίδι των  γν ώσεων  ξεκι-
ν άει για τους μαθητές της Ρωσικής Γλώσσας.
Θέτουμε υψηλούς στόχους και κάθε ν έα σχο-
λική χρον ιά φρον τίζουμε ν α είν αι καλύτερη

από την  προηγούμεν η».
Παράλληλα, μετέφερε το μήν υμα του

Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου: «Κάθε φορά που μαθαίν ουμε μια
ν έα γλώσσα μας δίν εται μια μον αδική ευκαι-
ρία ν α αγγίξουμε τον  απεριόριστο κόσμο της
γν ώσης και ν α γίν ουμε οι ίδιοι αν απόσπα-
στο κομμάτι της. 

Θα ήθελα ν α σας ευχηθώ καλή επιτυχία,

καλή υγεία και δύν αμη απαραίτητα για την
εκπαιδευτική διαδικασία. Προσπαθήστε ν α
πραγματοποιήσετε τους στόχους σας, ν α
είστε επίμον οι, υπομον ετικοί και μεθοδικοί!
Ελπίζουμε ότι θα εκμεταλλευτείτε πλήρως την
ευκαιρία που σας δίν εται ν α αποκτήσετε
πολύτιμες γν ώσεις που θα μετατραπούν  σε
πραγματικό θησαυρό με την  πάροδο του χρό-
ν ου.

Τ
αχύρυθμο 4ωρο πρόγραμμα
εκπαίδευσης και ευαισθητο-
ποίησης για την παροχή των

πρώτων βοηθειών και την καρδιοα-
ναπνευστική ανάνηψη παρακολούθη-
σαν το Σάββατο 22    Οκτωβρίου στην
αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δημα-
ρχείου Άνω Λιοσίων οι εργαζόμενοι
στην καθαριότητα του Δήμου Φυλής. 

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών
οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία σε
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής
Υγείας του Π.Ο.Υ. και τον ΕΔΟΚ, μετά
από αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτι-
κής Προστασίας Μιχάλη Οικονομάκη. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 

Πατούλης με μαγνητοσκοπημένο
μήνυμά του υπογράμμισε πως η ορθή
ενημέρωσης για τη διαχείριση των
έκτακτων καταστάσεων σώζει ζωές”. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής Γιώργος Αντωνόπουλος ευχα-
ρίστησε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
και τους εθελοντές της διασωστικής
ομάδας κρίσεων Μαίρη Μπουραντά
και Ευγενία Νικολού και δήλωσε τη
διαθεσιμότητα της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας για τους φορείς που θέλουν να
ενημερωθούν σχετικά.

Οι εργαζόμενοι έδειξαν ενδιαφέρον
για τις πληροφορίες που τους μετέφε-
ραν οι διασώστες και στο τέλος πήραν
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Σε εορταστικό και οικογενειακό κλίμα 
οι  Αγιασμοί για τη νέα σχολική χρονιά στους 

Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων 
Χωρίς περιοριστικά μέτρα μετά από δυο χρόνια πανδημίας

Μ
ε  τους καθιερωμέν ους Αγιασμούς
ξεκίν ησε επισήμως η ν έα σχ ολική
χ ρον ιά στους Παιδικούς – Βρεφι-

κούς Σταθμούς Άν ω Λιοσίων  μετά και την
περίοδο προσαρμογής των  λιλιπούτειων
μαθητών  τους. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι Αγιασμοί  τελέ-
στηκαν , φέτος καν ον ικά και χ ωρίς περιορι-
στικά μέτρα, μετά από δυο χ ρόν ια παν -
δημίας σε εορταστικό και οικογεν ειακό
κλίμα. 

Τις ευχ ές του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού για μια καλή χ ρον ιά γεμάτη υγεία, δημιουργία και γν ώσεις, μετέφερε σε παιδαγωγούς,
παιδιά και γον είς, ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθμών  Άν ω Λιοσίων  Παν αγιώτη Καμαριν όπου-
λος. Ο Πρόεδρος εξάλλου, κατά το σύν τομο χ αιρετισμό του υπογράμμισε πως και φέτος,  θα
συν εχ ιστεί η προσπάθεια για υψηλού επιπέδου δράσεις και διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των

Παιδικών  Σταθμών .  Αξίζει ν α σημειωθεί ότι
μεταξύ των  δράσεων  περιλαμβάν ον ται η
ψυχ ολογική υποστήριξη παιδιών   με μαθη-
σιακές δυσκολίες και των  γον ιών  τους καθώς
και η διοργάν ωση σημαν τικών  πολιτιστικών
εκδηλώσεων .  Το ευχ άριστό ν έο που αν α-
κοιν ώθηκε επίσης, είν αι ότι από την  επό-
μεν η χ ρον ιά θα τεθεί σε λειτουργία ο ν έος
υπερσύγχ ρον ος Παιδικός – Βρεφικός
Σταθμός στη συν οικία της Δροσούπολης
(Εγν ατίας και Πίν δου). 

Τις ευχ ές τους σε όλους έδωσαν  επίσης, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή

Αρβαν ιτάκη, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας και ο
Γεν ικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής, Αργύρης Αργυρόπουλος. 
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Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, σε συν ε-
ργασία με τη Φωτογραφική

Λέσχ η Ελευσίν ας, διοργαν ών ει από τις 9
Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, τη
δράση Μυστήριο_24 Αν ατομία μιας
Μεταμόρφωσης, στο Πολιτιστικό Κέν τρο
Λεων ίδας Καν ελλόπουλος. 23 φωτογράφ-
οι - μέλη της λέσχ ης συν θέτουν  την
τοπιογραφία της Ελευσίν ας, προβάλλον -
τας τις αθέατες συν τεταγμέν ες της, τις
πολιτισμικές ιδαιτερότητές της, καθώς και
έργα των  αν θρώπων  της,  σε μια σπάν ια

φωτογραφική έκθεση για την  πόλη, υπό
την  επιμέλεια του φωτογράφου Βασίλη
Γερον τάκου. 

Το Μυστήριο_24 Αν ατομία μιας
Μεταμόρφωσης εν τάσσεται στη θεματική
του προγράμματος Ελευσίν α Ακίν ητη^
της 2023 Ελευσίς, περιλαμβάν ον τας έργα
φωτογραφίας όπως φωτογραφικές εκθέ-
σεις, προγράμματα φιλοξεν ίας και ειδικές
εκδόσεις φωτογραφικών  λευκωμάτων , με
πεδίο έμπν ευσης τον  συν εχ ώς μεταβαλ-
λόμεν ο τόπο της Ελευσίν ας και των
προσώπων  της. Η ιδέα της δράσης

ξεκίν ησε από τη Φωτογραφι-
κή Λέσχ η Ελευσίν ας το 2016
ως μια ιδαν ική εκκίν ηση της
λειτουργίας της στην  πόλη
που θα φιλοξεν ούσε τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης.
Θέλον τας ν α δημιουργήσουν
τις δικές τους μελλον τικές
μν ήμες, τα μέλη της Λέσχ ης
υλοποίησαν  το 2019 έν α 4μην ο εργα-
στήριο δημιουργικής φωτογραφίας και με
όχ ημα τη συλλογική έρευν α και εργασία,
πραγματοποίησαν  συν αν τήσεις και
επισκέψεις σε βιομηχ αν ικούς χ ώρους,
αρχ αιολογικά μν ημεία, συν οικίες και τον
περιβάλλον τα χ ώρο τους. 

Τα τοπία της Ελευσίν ας εν εργο-
ποίησαν  τη φαν τασία τους και μέσω της
φωτογραφικής τέχ ν ης, το βλέμμα τους
μετουσιώθηκε σε καλλιτεχ ν ική
έκφραση. 

Οι καρποί του εργαστηρίου της Φωτο-
γραφικής Λέσχ ης Ελευσίν ας περιλαμβά-

ν ον ται σήμερα ως τεκμήρια κατα-
γραφής σε πραγματικό χ ρόν ο της
ιστορίας της πόλης και των  αν θ-
ρώπων  της, στην  ομαδική αυτή
έκθεση φωτογραφίας, καθώς και
σε μια ειδική έν τυπη έκδοση –
φωτογραφικό λεύκωμα. 

Το σύν ολο των  φωτογραφιών
δημιουργήθηκε αποκλειστικά για
τη δράση Μυστήριο_24 Αν ατομία
μιας Μεταμόρφωσης και θα παρ-
ουσιαστεί από τις 9 Νοεμβρίου
στο κοιν ό για πρώτη φορά.

Μυστήριο_24 Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης 
Όταν το βλέμμα τους μετουσιώνεται σε καλλιτεχνική έκφραση 

Επιχ ειρηματίας γλίτωσε 70.000 ευρώ την  τελευταία στιγμή

Οι Ρομά απατεών ες δεν  είχ αν  συγκεκριμέν ο σχ έδιο δράσης, αλλά τηλεφων ούσαν
σε εκατον τάδες άτομα καθημεριν ά, αποσπών τας από 200 ευρώ, έως και 30.000. Σε
μια περίπτωση, οι απατεών ες κατάφεραν  ν α πείσουν  μια γυν αίκα ξεν οδόχ ο πως θα
εν οικίαζαν  δωμάτια για μεγάλο διάστημα και κατάφεραν  ν α τις αποσπάσουν  τους
κωδικούς της κάρτας, με το πρόσχ ημα πως θα της κατέβαλαν  τα χ ρήματα για την
κράτηση και τις απέσπασαν  70.000 ευρώ. Την  τελευταία κυριολεκτικά στιγμή η
γυν αίκα αν τιλήφθηκε την  απάτη και ακύρωσε το έμβασμα. Έν ας άλλος πάλι
επιχ ειρηματίας, ιδιοκτήτης φαρμακείου δεν  στάθηκε το ίδιο τυχ ερός με τους
απατεων ες ν α του αποσπούν  33.000 ευρώ από την  τράπεζα.

Τα πολυτελή αυτοκίν ητα και τα σπίτια «παλάτια»

Από τα 2 εκατομμύρια ευρώ που είχ αν  καταφέρει ν α αποσπάσουν , οι
αστυν ομικοί εν τόπισαν  στην  κατοχ ή των  απατεών ων , μόλις 4.500 ευρώ. Όπως
προέκυψε, τα χ ρήματα που έβγαζαν  τα μετέτρεπαν  σε πολυτελή αυτοκίν ητα,
αν ακαιν ίσεις σπιτιών , αλλά και αν έγερση ν έων  κτιρίων  μέσα στα οποία διέμεν αν .
Τα στελέχ η της υποδιεύθυν σης ασφαλείας Δυτικής Αττικής και το τμήμα ασφαλείας
Μεγάρων , που «έβγαλαν » την  υπόθεση, εκτιμούν  πως τα θύματα των  απατεών ων
είν αι πολύ περισσότερα από τα 262 που τελικά ταυτοποιήθηκαν  και εκτιμούν  πως
πολλοί απέφυγαν  ν α καταθέσουν  μην ύσεις για ν α μην  εκτεθούν  στον

Εγκαίνια: 9 Νοεμβρίου στις 20.00 Πολιτιστικό
Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος

Μια σπάνια έκθεση 23 φωτογράφων - μελών της
Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας, 

με φωτογραφίες της πόλης που εκτίθενται για
πρώτη φορά

Διοργάνωση 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα  

Σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη 
Ελευσίνας | Επιμέλεια: Βασίλης Γεροντάκος

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2
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Σ
ύμφωνα με τα όσα ισχύουν, το ανώτατο
ποσό του έκτακτου επιδόματος θα πάρουν
οι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν

τρία παιδιά και  δηλώνουν ετήσιο εισόδημα
12.000 ευρώ.

Η επιπλέον ενίσχυση υπολογίζεται ως εξής: 1 +
1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Επομένως, το ισοδύναμο
εισόδημα υπολογίζεται: 12.000 ευρώ / 2 = 6.000
ευρώ. Οι εν λόγω οικογένειες εντάσσονται στην Α
εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνουν 280 ευρώ
τον μήνα. Η μιάμιση επιπλέον δόση βγαίνει στα
420 ευρώ, δηλαδή, 280 ευρώ + 140 ευρώ για
τον Δεκέμβριο.

Αντίστοιχα, μπορείτε να υπολογίσετε και τα
ποσά που σας αναλογούν, σύμφωνα με την εισοδ-
ηματική κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63
ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτε-
ρο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος,
και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε
επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε
735.000, με περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ παι-
διά.

Για την Α κατηγορία:

70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο
τέκνο

επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξα-
ρτώμενο τέκνο

επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Β κατηγορία:

42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο
τέκνο

επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξα-
ρτώμενο τέκνο

επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Γ κατηγορία:

28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο
τέκνο

επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξα-
ρτώμενο τέκνο

επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Επιταγή ακρίβειας: Οι 2 ξεχωριστές πληρωμές

Επειδή άλλοι δικαιούχοι είναι στον ΕΦΚΑ, και
άλλοι στον ΟΠΕΚΑ, θα γίνει ξεχωριστή πληρωμή
σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Η μία θα γίνει
πριν τις 25 Δεκεμβρίου και η άλλη μετά, στο
«παρά πέντε» της αλλαγής του χρόνου.

Ειδικότερα, περίπου στις 20 Δεκεμβρίου θα
λάβουν τα 250 ευρώ:

Μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες -
στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας - που δεν είναι δικαι-
ούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ευάλωτοι συνταξιούχοι με σύνταξη μέχρι 800
ευρώ

Ανασφάλιστοι υπερήλικες
Το επίδομα παιδιού θα πληρωθεί, σύμφωνα με

όσα αναφέρονται στη σχετική διάταξη μέχρι και τις
31 Δεκεμβρίου 2022.

Σ
το επόμενο διήμερο αναμένεται η ηγεσία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανακοινώσει το
ύψος των επιχορηγήσεων των λογαριασμών ρεύματος

του Νοεμβρίου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ot.gr αναμένεται να είναι
στην περιοχή των 0,24 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις οικιακές
καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατώρες τον μήνα. 

Αυτό σημαίνει ότι το εύρος των τελικών τιμών ρεύματος ανα-
μένεται να διαμορφωθεί ανάμεσα στα 0,11 έως τα 0,22 ευρώ
ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι οι πάροχοι είχαν ανα-
κοινώσει χρεώσεις που ξεκινούν από τα 0,35 και φτάνουν
μέχρι τα 0,46 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το ύψος της επιδότ-
ησης των λογαριασμών ρεύματος τότε οι τελικές τιμές που θα
πληρώσουν οι καταναλωτές θα είναι χαμηλότερες κατά 8% με
15% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Τον τρέχοντα μήνα η κιλο-
βατώρα κόστιζε στα νοικοκυριά από 0,12 μέχρι 0,26 ευρώ ανά
κιλοβατώρα.

Οι οφειλέτες ρεύματος
Την ίδια στιγμή, συνήλθε χθες για πρώτη φορά η ομάδα

εργασίας στελεχών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, της ΡΑΕ και εκπροσώπων των ηλεκτροπαραγωγών και
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για το θέμα του «ενεργεια-
κού» τουρισμού.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι πάροχοι φέρονται να
προέτρεψαν  το υπουργείο και τον Ρυθμιστή στη διατήρηση
του καθεστώτος της ανεμπόδιστης μετακίνησης των κατανα-
λωτών – οφειλετών από προμηθευτή σε προμηθευτή, την
καθιέρωση όμως στη συνέχεια της υποχρεωτικής αποπληρω-
μής απλήρωτων λογαριασμών είτε εφάπαξ είτε με προτεινόμε-
νο διακανον ισμό. Δηλαδή, όπως εξηγούν παράγοντες, οι
καταναλωτές να αλλάζουν πάροχο και στη συνέχεια όταν
εκδίδεται ο εκκαθαριστικός λογαριασμός του προηγούμενου
προμηθευτή, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτές
να τακτοποιούνται. Αν ο πελάτης δεν φανεί συνεπής στη
ρύθμιση ή δεν πληρώσει – όπως και να χει – τις οφειλές του,
τότε ο προηγούμενος πάροχος του θα ενεργοποιεί την εντο-
λή διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου του.

Η πρόταση αυτή, στην οποία φέρεται να συμφωνεί και η
ΡΑΕ, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της προχθεσινής τηλε-
διάσκεψης των μελών της ομάδας εργασίας.

Νομοθετικό κενό

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αγορά υπάρχει νομοθετικό
κενό ως προς την παρεμπόδιση της τακτικής των στρατ-
ηγικών κακοπληρωτών. Αυτό προέκυψε πριν  από δύο χρό-
ν ια όταν απόφαση του ΣτΕ έκρινε πως προηγούμενη υπο-
υργική απόφαση που έθετε ως προϋπόθεση για την αλλαγή
προμηθευτή την εξόφληση ή τον διακανον ισμό οφειλών.

Τον περασμένο Ιούλιο, η κυβέρνηση θεσμοθετώντας τα
ρυθμιστικά μέτρα για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά ρεύμα-
τος κατήργησε την  επιβολή χρηματικού πέναλτι στην
περίπτωση πρόωρης αποχώρησης των καταναλωτών από
τους παρόχους τους. Το σκεπτικό της διάταξης έχει να κάνει
με την  άσκηση πίεσης στις εταιρείες προκειμένου να
μειώνουν τις τιμές ρεύματος.

Το αποτέλεσμα του νομοθετικού κενού και της τελευταίας
παρέμβασης, ήταν μεσούσης της ενεργειακής κρίσης να
αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λογαριασμών ρεύμα-
τος. Εξαιτίας των υψηλών τιμών χιλιάδες νοικοκυριά δυσκο-
λεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο,
μπορούν να αλλάζουν εταιρεία προμήθειας ρεύματος αζημίως.
Ανάμεσα στους οφειλέτες βρίσκονται και οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές οι οποίοι βρίσκουν πεδίο δράσης για την απο-
φυγή της πληρωμής των χρεών τους. Αλλάζουν προμηθευτή
και αφήνουν φέσια στον προηγούμενο.

Το εργαλείο των αποκοπών

Οι εκπρόσωποι των παρόχων που συμμετείχαν στη χθε-
σινή σύσκεψη, ΕΣΠΕΝ και ΕΣΑΗ, επιδίωξαν να διατηρή-
σουν το εργαλείο της αποκοπής των οφειλετών. Αντιλαμ-
βανόμενοι, όμως τη δυσκολία της οικονομικής κατάστασης
πρότειναν στο υπουργείο και τη ΡΑΕ την καθιέρωση διακα-
νον ισμών προκειμένου οι καταναλωτές που έχ ουν  απλήρ-
ωτους λογαριασμούς ν α προχ ωρούν  στην  εξόφληση
τους.

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  
ρρεεύύμμααττοοςς::  
ΠΠοοιιαα  θθαα  εείίννααιι  ηη

εεππιιδδόόττηησσηη  
ττωωνν  ττιιμμοολλοογγίίωωνν

Κερδισμένοι από την επιταγή ακρίβειας 
των Χριστουγέννων πολλοί δικαιούχοι 

του επιδόματος παιδιού Α21 

θα λάβουν μέχρι και 420 ευρώ έξτρα ενίσχυση.
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες
οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 
του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από

Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483 
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3ος Όμιλος – 3η
αγωνιστική: Ηττα του
Γ.Σ Μανδραικού στο

Μοσχάτο

Την ήττα γνώρισε την 3η αγωνιστι-
κή και τον 3ο όμιλο του πρωταθλή-
ματος της Γ΄Εθνικής Ο ΓΑΣ Μανδρ-
αικός εκτός έδρας από την Ελευθε-
ρία Μοσχάτου.

ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου-ΓΣ Μαν-
δραϊκός 83-72

Δεκάλεπτα: 17-17, 42-30, 63-48,
83-72

Διαιτητές: Ραπτόγιαννης, Βαλουξής

Ελευθερία (Σίμος): Ογκμπεντέ 2,
Κρεμαστούλης, Γκόντουιν 14, Δέλ-
λιος 2, Γιαμπάνης 15(3), 

Μπουρσούκης, Ζένελι 8, Κιούσης
8, Κολοφώτης 6, Κατσόγιαννης
17(2), Ματσούκης 7(2), Αγγελόπου-
λος 7(1).

Μανδραϊκός ΓΑΣ(Σπανός): Παπανι-
κολάου 4, Άλεξιτς 24(5), Πετρόγιαν-
νος, Αρκουμάνης 13(3), Μαυρομα-
νωλάκης 10(2), Μόρφος 13, Καδ-
ηγιαννόπουλος 5, Πεταλάς 6.

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. ΑΟ Δάφνης 6 (3-0)
2. ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας 6 (3-0)
3. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 5 (2-1)
4. ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας 5 (2-1)
5. ΦΟ Βροντάδου 5 (2-1)
6. ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου 5 (2-1)
7. ΑΕ Πικερμίου 5 (2-1)
8. ΑΟ Ένωση Αττάλου Καλύμνου 4

(1-2)

9. Ποσειδών ΑΟ Ν.Ψυχικού 3 (1-1)
10. ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης 3

(0-3)
11. ΓΣ Μανδραϊκός 3 (0-3)
12. ΑΦΜΣ Φοίνιξ Πειραιά 3 (0-3)

Επόμενη αγωνιστική (4η, 30/10)

ΑΕ Ικάρου Καλλιθέας-Ποσειδών
ΑΟ Ν. Ψυχικού

ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου-ΑΕ Πικε-
ρμίου

ΑΦΜΣ Φοίνιξ Πειραιά-ΑΕΠΣ Αιο-
λικός Μυτιλήνης

ΑΟ Δάφνης-ΑΟ Ένωση Αττάλου
Καλύμνου

ΦΟ Βροντάδου-ΑΟ Ελευθερία
Μοσχάτου

ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας-ΓΣ Μαν-
δραϊκός

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Ο Μανδραϊκός ανακοίνωσε τον Νίκο Σταθακόπουλο

Η διοίκηση του Μανδρ-
αικού καλωσορίζει  ένα
νέο παίκτη στην ομάδα τον
Νίκο Σταθακόπουλο. Ο
Νίκος έχει μια πλούσια
ποδοσφαιρική διαδρομή
στα γήπεδα της Ηλείας και
ως συμπολίτης τώρα στη
Μάνδρα ήρθε για να
βοηθήσει  την ιστορική
ομάδα της πόλης.

Τον καλωσορίζουμε και
του ευχόμαστε υγεία και
επιτυχίες.

ΕΠΣΔΑ: Κλήση ΕΠΣΔΑ: Κλήση 
αθλητών προεθνικήςαθλητών προεθνικής
Κ:14-Κ:16 σήμεραΚ:14-Κ:16 σήμερα

Κ14

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και τους
συνεργάτες τους καλούνται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022 και ώρα 15.00
στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφ-
αιριστές με αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες – επικαλαμίδες) και
να έχουν μαζί φωτοτυπία της κάρτας
υγείας:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ,ΒΕϊΟΠΟ
ΥΛΟΣ, ΓΟΥΒΑΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΟΥ,ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ,ΚΑΝΤΕΝΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΑΤΣΑΡΟΣ,ΚΙΑΝΖΕΦ,
Μ Α Ν Ω Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑ
ΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
Σ,ΡΑΠΤΗΣ,ΤΙΦΙΛΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΠΑΣ,
ΤΣΙΓΚΟΣ,ΤΣΟΛΑΚΗΣ,ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΧΑΡΙ ΤΙ ΔΗ Σ, ΧΟΝ ΔΡΟΓΙ ΑΝ Ν Η Σ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Κ16

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και τους
συνεργάτες τους καλούνται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022 και ώρα 15.00
στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφ-
αιριστές με αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες – επικαλαμίδες) ) και
να έχουν μαζί φωτοτυπία της κάρτας
υγείας:

ΑΛΑΜΑΝΟΣ,ΓΚΙΝΗΣ,ΓΚΙΟΛΙΑΣ,ΖΩΓΟ
Π Ο Υ Λ Ο Σ , Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α Σ
(Τ),ΚΕΛΛΗΣ,ΚΟΡΡΕΣ,ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ,ΜΑ
ΖΓΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.,ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Γ.,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ,ΜΑΡΝΕΖΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ
,ΜΥΡΤΑΪ,ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ρ Η Γ Α Σ
(Τ),ΣΑΧΙΠ,ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ,ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ,Τ
ΣΙΓΚΟΛΑΣ,ΤΣΙΚΑΛΑΣ,ΦΟΛΕΡΟΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFA-
TOLIAS@GMAIL.COM

Η Χριστίνα
Βραχά στον
Ακράτητο
Α.Λ.
Στον  Ακρότητο Άν ω
Λιοσίων  θα
συν εχίσει την  ποδο-
σφαιρική της καριέρα
η Χριστίν α Βραχά. Η
μέχρι πρότιν ος
ομάδα της Χριστίν ας
η ΑΕΚ Μεσολογγίου,
την  ευχαριστεί για

την  προσφορά της και της εύχεται καλή συν έχεια στην
καριέρα της.

Ο Μεγαρικός στην επόμενη φάση του κυπέλλου
O Mεγαρικός στο γειτονικό ντέρμπι
επικράτησε για την 2η φάση του
κυπέλλου του Ευκλείδη Μεγάρων
με 5-0 και πέρασε στην επόμενη
του θεσμού.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Καστάνης,
Κόρμαλης, Καλέμι, Φουρνάρης
(πέναλτι) και ο Ελέζι Σ. (2006).
Δαιτήτευσε ο Αντι Χαμπιλάι.Βοηθοί:
Καραγιάννης-Θωμόπουλος.

Οι σύνθεσεις των ομάδων:

Α.Σ. Μεγαρικός
(Ζήσης): Χόντος, Πέππας, Φρυγανάς (Κώνστας 54'), Συριανός, Μαρουδης, Μανώλης (Ελέζι
Σ. 65'), Καλέμι, Κόρμαλης (Χύτας 54'), Καστάνης (Ελέζι Α. 54'), Φουρνάρης (Χαμπιλάϊ 54'),
Δρυμούσης
Α.Σ. Ευκλείδης
(Χατζής): Μπεναρδής, Πλαταράς, (Ρόκκου 39') Κόλλα, Τσούκαλας, Λιόσης (Γιουρούκος
46'), Παλούκα (Σταυράκης 68'), Χατζής Ε. (Στέφα 54'), Δρομούσης Ι., Γολίτσας (Γιάχο 46'),
Χιώτης Κ., Χιώτης Β.
Η διοίκηση ευχαριστεί  την ομάδα του Α.Σ. Ευκλείδης για την συνεργασία και του εύχετε
καλή συνέχεια στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ημ/νία: 16-08-2022  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2022
για την πρόσληψη προσω-
πικού με σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την  υλοποίηση της
δράσης «Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για
την ένταξή τους στην
προσχολική εκπαίδευση
καθώς και για τη πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με
αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλ-
ησης» της χρονικής περιό-
δου 2022-2023
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ
Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις των άρθρων
37-42 του Ν. 4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως
ισχύει.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά  έντεκα (11) ατό-
μων για την υλοποίηση της
δράσης «Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για
την ένταξη τους στην
προσχολική εκπαίδευση
καθώς και για τη πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με
αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλ-
ησης της χρονικής περιό-
δου 2022-2023», στο Δήμο
Χαϊδαρίου που εδρεύει στο
Χαϊδάρι της Περιφερειακής
Ενότητας   Δυτικού Τομέα
Αθηνών, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθε-
τα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
*Η έναρξη ή συνέχιση της
σύμβασης συναρτάται με την
προϋπόθεση ότι ο
φορέας/δομή θα παρέχει
υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία
τοποθέτησης» (voucher),
σύμφωνα με τους εν γένει
κανόνες του θεσμικού
πλαισίου που τον/την διέπει,
για την υλοποίηση της δρά-
σης «Προώθηση και υπο-
στήριξη παιδιών για την
ένταξη τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για τη
πρόσβαση παιδιών σχολικής
ηλικίας, εφήβων και ατόμων
με αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης
της χρονικής περιόδου 2022-
2023», σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 77094/01-8-2022 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 4094/Β΄/01-08-2022).
** Οι επιλεγέντες/είσες
οφείλουν να προσκομίσουν
κατά την πρόσληψη στον
Φορέα πιστοποιητικό υγείας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπο-
υργική Απόφαση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Είναι δυνατή η πρόσληψη
του ανωτέρω προσωπικού,
με την επιφύλαξη ότι οι
προσλήψεις θα πραγματο-
ποιηθούν μετά την εγγραφή
της δράσης στο συγχρημα-
τοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 60Α
του ν. 4914/2022 (παρ. 2
άρθρου 85 ν. 4982/2022).

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την από-
δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλουν όλα
τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαι-
ολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφα-
λαίου Ι του  ανωτέρω Παρα-
ρτήματος, εκτός από την
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2.
του Παραρτήματος αυτού.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την

Ανακοίνωση πρέπει απαραι-
τήτως να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα και να
έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο «Παράρτ-
ημα Ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-6-2021» και
ειδικότερα στην τελευταία
ενότητα του Κεφαλαίου Ι με
τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής
υπηρεσίας Υπουργείου Εξω-
τερικών 31/8/2021- άρθρο
478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητούν και να επιλέγουν μετα-
φραστή στη διεύθυνση
metafraseis.services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής «Πιστο-
ποιημένοι Μεταφραστές» της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρό-
σβαση στην εφαρμογή θα
γίνεται ακολουθώντας τα εξής
βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επι-
λογή της κατηγορίας Πολίτης
και καθημερινότητα, και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφρά-
σεις, Αναζήτηση πιστοποιημέ-
νου μεταφραστή, Είσοδος
στην υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων συμμε-
τοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό, κατά
περίπτωση, εντυπο ασεπ
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ
ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υπο-
βάλουν μαζί με τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά, είτε 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρ-
εσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος Χαϊδαρίου
(Για τη στελέχωση

των ενταγμένων στη
Δράση Δημοτικών

Βρεφικών και Βρεφ-
ονηπιακών
Σταθμών)

Χαϊδάρι
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

**ΠΕ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ/ΑΓΩΓ
ΗΣ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης έως

31/08/2023, με
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης

της δράσης

1

102
Δήμος Χαϊδαρίου
(Για τη στελέχωση

των ενταγμένων στη
Δράση Δημοτικών

Βρεφικών και Βρεφ-
ονηπιακών
Σταθμών)

Χαϊδάρι
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

**ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ

ΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης έως

31/08/2023, με
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης

της δράσης

3

103
Δήμος Χαϊδαρίου
(Για τη στελέχωση

των ενταγμένων στη
Δράση Δημοτικών

Βρεφικών και Βρεφ-
ονηπιακών
Σταθμών)

Χαϊδάρι
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

**ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ

ΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης έως

31/08/2023, με
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης

της δράσης

1

104
Δήμος Χαϊδαρίου
(Για τη στελέχωση

των ενταγμένων στη
Δράση Δημοτικών

Βρεφικών και Βρεφ-
ονηπιακών
Σταθμών)

Χαϊδάρι
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

**ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης έως

31/08/2023, με
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης

της δράσης

1

105
Δήμος Χαϊδαρίου
(Για τη στελέχωση

των ενταγμένων στη
Δράση Δημοτικών

Βρεφικών και Βρεφ-
ονηπιακών
Σταθμών)

Χαϊδάρι
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

**ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/Ρ
ΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης έως

31/08/2023, με
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης

της δράσης

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
Πτυχίο ή δίπλωμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

103
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών
βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχο-
λικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρ-
ας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρι-
κής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρ-
ου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν.
4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρ-
ου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν.
4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος

χώρος με κουζίνα και 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 ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€

(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην 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

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογρα-
φή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ηλεκτρονικά
(protokollo@haidari.gr) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη
138, Τ.Κ. 12461, Χαϊδάρι,
απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, υπόψη κας Νιδέλτσου
Ειρήνης και κου Λαγουδά-
κου Ηλία (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2132047307,
2132047305).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία της ηλεκτρονικής υποβο-
λής και στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρ-
ομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται

υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα
με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδο-
μένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό
ως GDPR, που ετέθη σε εφαρ-
μογή τον Μάιο 2018, καθιε-
ρώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο
για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το
λόγο αυτό, η συμμετοχή των
υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα
συνημμένα σε αυτή δικαιολογ-
ητικά προς τον Φορέα, συνε-
πάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που
τους αφορούν, καθώς και για
την ασφαλή διατήρησή τους σε
αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για
συγκεκριμένο σκοπό και για
όσο χρόνο απαιτείται, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι
νόμιμες διαδικασίες πρό-
σληψης. Οι φορείς οφείλουν
να προστατεύουν τα προσω-
πικά στοιχεία των υποψηφίων
από τυχόν υποκλοπή προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η ασφ-
αλής επεξεργασία των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι διατηρούν το

δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα
στιγμή και κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και
η ευθύνη της ορθής συμπλήρ-
ωσής της είναι αποκλειστικά
του υποψηφίου. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισ-
σότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτή-
σεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαι-
τέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρε-
ση, σώρευση θέσεων δύο κατ-
ηγοριών και συγκεκριμένα κατ-
ηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπε-
ται μόνο όταν στην ανακοίνω-
ση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφω-
να με τα αναφερόμενα στον
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
θέσης). Στην  περίπτωση αυτή
ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγο-

ρίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημε-
ρών (υπολογιζομένων ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα
του Δήμου Χαϊδαρίου και στον
διαδικτυακό τόπο αυτού
(www.haidari.gr),  εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθ-
εσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθε-
ται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας
(www.haidari.gr), β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
να ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ.

Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης
αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-06-2021», το
οποίο περιλαμβάνει: i) τα
δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη
συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής και
ii) οδηγίες για τη συμπλήρ-
ωση της αίτησης – υπεύθυ-
νης δήλωσης με κωδικό,
κατά περίπτωση, εντυπο
ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο
ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ ,σε
συνδυασμό με επισημάν-
σεις σχετικά με τα προσόντα

και τα βαθμολογούμενα κρι-
τήρια κατάταξης των υποψ-
ηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και
για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλα-
δή: Κεντρική σελίδα
Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Η ανακοίνωση με το
«Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «10-06-
2021», θα αναρτηθεί ολόκ-
ληρη στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου
Χαϊδαρίου και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου
www.haidari.gr 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ  



16-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Γενικός σημαιοστολισμός
Δημοσίων Καταστημάτων,
Νομικών Προσώπων
Δημοσίου -Ιδιωτικού Δικαίου,
από της 8 ης πρωινής ώρας
της 26 ης έως τη δύση του
ηλίου της 28 ης Οκτωβρίου
2022.

Φωταγώγηση όλων των
καταστημάτων του Δημοσίου,

των Ο.Τ.Α των Ν.Π.Δ.Δ, κατά
τις βραδινές ώρες της 27 ης
&amp; 28 ης Οκτωβρίου
2022.

Εορτασμός της Εθνικής Επε-
τείου, σ΄ όλα τα σχολεία
(Δημόσια &amp; Ιδιωτικά)
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης

07:00΄ Κωδωνοκρουσίες
09:45΄ Προσέλευση Σχο-

λείων στον Ιερό Ναό.
10:00΄ Προσέλευση προσ-

κεκλημένων
10:05΄ Τέλεση Επίσημης

Δοξολογίας
10:20΄ Επιμνημόσυνη Δέηση

υπέρ των Πεσόντων
10:30΄ Προσκλητήριο

Πεσόντων
1035΄ Κατάθεση στεφάνων

10:45΄ Εκφώνηση του Παν-
ηγυρικού της Ημέρας από τον
αντιπρόεδρο του Συμβουλίου

Κοινότητας Μαγούλας κ.
Κων/νο Γκίνη.

11:00΄ Ενός λεπτού σιγή.
11:01΄ Εθνικός Ύμνος
11:05΄ Έναρξη παρέλασης

των μαθητών των σχολείων
&amp; των μελών των
τοπικών συλλόγων

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


