
Σταμάτης Πουλής:
Η Δυτική Αττική βρίσκεται στο
επίκεντρο των προσπαθειών μας

ΔΔώώρροο  ΠΠάάσσχχαα::  ΈΈρρχχεεττααιι
έέκκτταακκττοο  δδώώρροο  ΠΠάάσσχχαα  

––  ΠΠοοιιοουυςς  θθαα  ααφφοορράά
Το «δώρο Πάσχα» θα είναι ύψους 250-
300 ευρώ, θα αποτελεί μια «ανάσα» 

ειδικά για ευάλωτους και συνταξιούχους.

ΣΣεε  πποολλυυήήμμεερρηη  ααππεερργγίίαα  ––  ααπποοχχήή

οοιι  μμηηχχααννιικκοοίί  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  

ΔΔόόμμηησσηηςς  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Απίστευτο 
περιστατικό στα

Άνω Λιόσια 
Ανήλικος πέταξε πέτρα σε
λεωφορείο… για πλάκα!

Περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα 

για την ανάδειξη 
της Πάρνηθας 
Εξασφαλίζει από τον 

Γ. Αμυρά, με μεσολάβηση 
Γ. Κώτσηρα, ο Δήμος Φυλής

Θριάσιο ΙΙ
ΘΘέέμμαα  ηημμεερρώώνν  ηη  ααπποοσσφφρράάγγιισσηη

ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  
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Η Ένωση Πανασπροπυργιακού
πέρασε από την Μάνδρα 

νικώντας 3-1 τον ΠΑΟΚ

Η Δύναμη Ασπροπύργου
με Ι. Λαμπρινάτο 2-1 

την Λαμπερή
σσεελλ..  1100--1111

Με ανώτατους Αξιωματικούς της Ελληνικής
Αστυνομίας συναντήθηκε ο δήμαρχος Αχαρνών 

Πολλές οι «εστίες» εγκληματικότητας 
στην πόλη - Απαιτείται περαιτέρω 
σχεδιασμός για την θωράκιση της 

ασφάλειας των πολιτών

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  22σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99σσεελλ..  55

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και βροχές  

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

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα

Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος
Φίλωνας, Φίλων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Κεχαγιά Γεωργία Κ. Λεωφόρος Φυλής 75, 

Φυλή, 2102411911

ΑΧΑΡΝΕΣ
Λαζάρου Σοφία Γ.

Κωνσταντινουπόλεως 305, 2102465208

Στο τραπέζι  βρίσκεται η καταβολή έκτακτου
δώρου το Πάσχα κοντά στα 300 ευρώ, μείωση ή
και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μείωση
εισφορών αλλά και καταβολή των αναδρομικών σε
όλους τους συνταξιούχους.

Το ύψος και το εύρος των νέων μέτρων θα εξα-
ρτηθούν από την πορεία των τιμών της ενέργειας,
όμως η κύρια στόχευση της κυβέρνησης είναι οι
παρεμβάσεις να κατευθυνθούν προς την ενίσχυση
των εισοδημάτων, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα
Νέα».

Το «δώρο Πάσχα» θα είναι ύψους 250-300
ευρώ, θα αποτελεί μια «ανάσα» ειδικά για ευάλω-
τους και συνταξιούχους. Εκτός από τους ευάλωτο-
υς συνταξιούχους, εκτιμάται ότι θα λάβουν το
«δώρο Πάσχα» οι δικαιούχοι αναπηρικού επιδό-
ματος, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ανασφάλιστοι
υπερήλικες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος και οι δικαιούχοι επιδόματος

παιδιού. Πρόκειται για 1,1 εκατ. δικαιούχους που
θα εισπράξουν συνολικά περίπου 300 εκατ.
ευρώ.

Χώρος για πρόσφατες παρεμβάσεις
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Οικονο-

μικών, ΧΡήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Κληθείς να σχολιάσει το σημερινό δημοσίευμα

ο υπουργός ανέφερε ότι αρχίζει να δημιουργείται
δημοσιονομικός χώρος για κάποιες πρόσθετες
παρεμβάσεις που θα προτεραιοποιήσει ο πρωθυ-
πουργός ανάμεσα στις πολλές ανάγκες που έχει η
κοινωνία.

Φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας δημο-
σιονομικός χώρος, είπε ο υπουργός Οικονο-
μικών, συμπληρώνοντας πως όταν έχεις κρίσεις
και  δημιουργείται  δημοσιονομικός χώρος,
«οφείλεις να βοηθήσεις όσο μπορείς περισσότε-
ρο την κοινωνία».

ΔΔώώρροο  ΠΠάάσσχχαα::  ΈΈρρχχεεττααιι  έέκκτταακκττοο
δδώώρροο  ΠΠάάσσχχαα  ––  ΠΠοοιιοουυςς  θθαα  ααφφοορράά

Το «δώρο Πάσχα» θα είναι ύψους 250-300 ευρώ, θα αποτελεί μια
«ανάσα» ειδικά για ευάλωτους και συνταξιούχους.

Τετράμηνη παράταση στο τρέχον Πρόγραμμα της
Κοινωφελούς Εργασίας, προανήγγειλε ο υπο-
υργός Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων Κ.
Χατζηδάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
«ΣΚΑΪ».

Ο κ. Χατζηδάκης, αφού αναφέρθηκε στη  μη εξάν-
τληση του προϋπολογισμού του Προγράμματος,
τόνισε, «θέλω να κάνω μία ανακοίνωση, θα δοθεί
4μηνη παράταση στην Κοινωφελή Εργασία, κι αυτό
είναι επίσημο».

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου με επιστολή του στον υπουργό από
τις 31/11/22, αφού τόνιζε ότι το πρόγραμμα Κοι-
νωφελούς Εργασίας, αποτελεί μια χρήσιμη παρέμ-
βαση για τους δήμους και τους εργαζόμενους,
υπογράμμιζε την «απαίτηση του κόσμου της Αυτο-
διοίκησης για διατήρηση του Προγράμματος Κοι-
νωφελούς Εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν
και το 2023 -μία δύσκολη χρονιά με πολλαπλές
εκλογές- οι ανάγκες των δήμων και των δημοτών».

Ο κ. Παπαστεργίου ζητούσε από τον κ. Χατ-
ζηδάκη να εξευρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση

«προκειμένου να διασφαλιστεί η έναρξη ενός
νέου κύκλου κοινωφελούς εργασίας ή η παράταση
του ήδη υφιστάμενου προγράμματος. Με τον
τρόπο αυτό δεν θα αποστερηθούν οι Δήμοι μας το
επόμενο κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί ως τις
αυτοδιοικητικές εκλογές, ένα τόσο χρήσιμο «εργα-
λείο» μέσω του οποίου διασφαλίζουν την ομαλή
λειτουργία τους και την παροχή απαραίτητων
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε αναμονή της
θετικής σας ανταπόκρισης».

44μμηηννηη  ππααρράάτταασσηη  σσττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς
ΕΕρργγαασσίίααςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΕΕρργγαασσίίααςς
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Σ
το ίδιο έργο θεατές βρίσκονται  οι
εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίας
στην Δυτική Αττική και ειδικά στα Άνω

Λιόσια καθώς όπως καταγγέλλουν πέφτουν
καθημερινά θύματα επιθέσεων με αποτέλεσμα να
κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα τόσο των
ίδιων όσο και των επιβατών.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι το βράδυ

του Σαββάτου (21/1) συνέβη ακόμα μια
απρόκλητη επίθεση σε λεωφορείο της γραμμής
από ανήλικο που “έσπαγε πλάκα” πετώντας
πέτρες.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 18:00 το
απόγευμα όταν το λεωφορείο 712 (είναι όχημα
των ΚΤΕΛ) κινούταν έξω από το αμαξοστάσιο
των Άνω Λιοσίων των Οδικών Συγκοινωνιών
(Ο.ΣΥ.).

Απίστευτο περιστατικό στα Άνω Λιόσια 
– Ανήλικος πέταξε πέτρα 

σε λεωφορείο… για πλάκα!

Σταμάτης Πουλής: 
Η Δυτική Αττική βρίσκεται 
στο επίκεντρο 
των προσπαθειών μας
Δήλωση του υποψηφίου Βουλευτή Δυτικής Αττικής,
Σταμάτη Πουλή:
«Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνι-

κού Επιμελητηρίου Πειραιά είχα την χαρά και την ευκαι-
ρία να αναφερθώ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας
μας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ειδικότερα αναφέρθηκα στα εμβληματικά έργα που υλο-

ποιεί αυτήν την περίοδο η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρ-
ατίας.

Από την επιτυχή επαναλειτουργία των Ναυπηγείων
Ελευσίνας μέχρι την δημιουργία Φοιτητικών Εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην περιοχή της Φυλής
και την δημιουργία του νέου Εμπορευματικού Κέντρου
στο οποίο θα εγκατασταθούν οι διαμεταφορείς της Αθή-
νας και το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρο-
νο κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης όπως όπως η Δράση της

Έξυπνης Μεταποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης που
αφορά κυρίως στον βιοτεχνικό κλάδο.

Όλα αυτά σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας για τους
πολίτες της Δυτικής Αττικής. Σημαίνουνκαλύτερες θέσεις
εργασίας για όλους!
Η Δυτική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθ-

ειών μας!
Με μόνη μας έννοια το πώς θα κάνουμε τη ζωή των ανθ-

ρώπων καλύτερη!
Γιατί στην πολιτική οι ευχές πρέπει να συνοδεύονται και
από πράξεις…
Καλή Χρονιά! Προχωράμε για την Δυτική Αττική που μας
αξίζει!».

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αν τιδήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κα. Σοφία
Μαυρίδη  σε συν εργασία με την  εταιρεία LPC Hellas και τους Γιατρούς

του Κόσμου/Medecins Du Monde, αν ταποκριν όμεν οι στις αν άγκες της
ελλην ικής κοιν ων ίας, σας καλούν  ν α συμμετάσχ ετε στη Δράση Προληπτικού
Οδον τιατρικού Ελέγχ ου το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και την  Κυριακή 5 Φεβρ-
ουαρίου 2023 και ώρες 9:00-14:00 στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου
(Δοϊράν ης & Θεοτοκοπούλου) με δωρεάν  προληπτικούς οδον τιατρικούς
ελέγχ ους σε κατοίκους και μαθητές της πόλης μας.
Για την  υλοποίηση της δράσης ,«Οι Γιατροί του Κόσμου» θα διαθέσουν  μια

Κιν ητή Οδον τιατρική Μον άδα στελεχ ωμέν η από ομάδα εθελον τών  οδον -
τιάτρων , η οποία θα είν αι εγκατεστημέν η στη δομή της Κοιν ων ικής Υπηρ-
εσίας (θέση Γερμαν ικά, Δοϊράν ης και Θεοτοκοπούλου).
Η Ομάδα των  Οδον τιάτρων  θα εξετάσουν  δωρεάν  τους κατοίκους και τους

μαθητές που θα επισκεφτούν  την  Κιν ητή Μον άδα του Οργαν ισμού κατόπιν
τηλεφων ικού ραν τεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες και ραν τεβού οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α

επικοιν ων ούν  με το γραφείο Αν τιδημάρχ ου Κοιν ων ικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κα. Σοφίας Μαυρίδη στα τηλέφων α:
2132006740-42 



Ο υπουργός εξήγησε ότι το 2022 η οικονομία
πήγε καλύτερα και σε σχέση με τις προβλέψεις του
προϋπολογισμού και η καλή πορεία της ελληνικής
οικονομίας μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ανε-
ξάντλητοι πόροι για βοήθεια.

Επίσης ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του
για τις αυξήσεις που έχουν μετατοπιστεί από την
ενέργεια στον τομέα τροφίμων, γεγονός που όπως
είπε αφορά όλη την Ευρώπη.

Εξάλλου, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι ο πληθωρισμός
θα κινηθεί στο 5% το 2023, ενώ ανέφερε ότι η τρίτη
κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να
είναι «γενναία και ρεαλιστική». Αναφορικά με την
προοπτική κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και
την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχο-
υς ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν «προτεραι-
ότητες που συνεκτιμώνται, αλλά τα μέτρα αυτά δεν
μπορούν να παρθούν όλα μαζί».

4-θριάσιο Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023  

Τριών Ιεραρχών 2023:
Νέα δεδομένα για την
αργία
Μία αργία λιγότερη θα έχουν φέτος τα σχολεία, σύμφω-
να με Εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας
Μακρή. Πιο συγκεκριμένα, η αργία των Τριών Ιερα-
ρχών, δεν θα υπολογίζεται ως τέτοια για τα σχολεία και
το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας
θα γίνεται κανονικά.
Όπως αναφέρει η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόν-
των/ουσών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και
σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα για την
προστασία από τον Covid-19 που προβλέπονται για
τους ιερούς ναούς, δύναται αντιπροσωπεία
μαθητών/τριών να παραστεί στον εκκλησιασμό του
ιερού ναού της περιοχής που εδρεύει το σχολείο.
Δηλαδή, μετά τις δύο ώρες των εκδηλώσεων θα πραγ-
ματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα.
Η διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτι

κής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται
στις ημέρες σχολικής αργίας. Αποκαθίσταται ως ημέρα
πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή
των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας,
καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
εκπαιδευτικών και μαθητών.
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρη-
σκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με
την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου
των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένι προσφοράς τους
στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα.
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθ-
μια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και
ιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκρι-
μένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθο-
λικός και ενιαίος».

Όλες οι σχολικές αργίες 2023
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή 8 Ιανο-
υαρίου 2023 (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια)
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 (Καθαρά Δευτέρα)
Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως Παρασκευή 23 Απρ-
ιλίου 2023 (Πάσχα)
Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 (Αγίου Πνεύματος)

Συνέχεια από σελ. 3
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Με ανώτατους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας 
συναντήθηκε ο δήμαρχος Αχαρνών 

Πολλές οι «εστίες» εγκληματικότητας στην πόλη - Απαιτείται περαιτέρω 
σχεδιασμός για την θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών

Το επίκαιρο ζήτημα της πάταξης των φαινομένων
παραβατικότητας που αντιμετωπίζει η πόλη των
Αχαρνών, ήταν το θέμα της συνάντησης που είχε
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός με
ανώτατους αξιωματικούς της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Αχαρνών, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε

για τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων στην
πόλη μας και τον περαιτέρω σχεδιασμό τους, με
βασική προτεραιότητα την πρόληψη επί των θεμά-
των ασφάλειας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε
μετά την συνάντηση:

“Στη συνάντησή μας με ανώτατους αξιωματικούς
της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερωθήκαμε για τα

αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων στην πόλη
μας και τον περαιτέρω σχεδιασμό τους, με βασική
προτεραιότητα την πρόληψη επί των θεμάτων
ασφάλειας.

Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλε-
ται από την πλευρά τους, αλλά απαιτείται ακόμη
μεγάλη προσπάθεια από όλους, προκειμένου να
παταχθούν τα φαινόμενα παραβατικότητας που
αντιμετωπίζει η πόλη μας”.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την ανάδειξη της Πάρνηθας
εξασφαλίζει από τον Γ. Αμυρά, με μεσολάβηση Γ. Κώτσηρα, ο Δήμος Φυλής

Τη χρηματοδότηση του προγράμματος
ανάδειξης του φυσικού πλούτου της
Πάρνηθας, μέσα από τη δημιουργία και τη

συντήρηση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρ-
ομών, συζήτησε, το μεσημέρι της Δευτέρας 23
Ιανουαρίου 2023, με τον αρμόδιο Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Γιώργο
Αμυρά, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από
μεσολάβηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώρ-
γου Κώτσηρα, ο οποίος μάλιστα παρευρέθηκε,
αποδεικνύοντας, έμπρακτα,  το ζωηρό ενδιαφέρ-
ον του για τα περιβαλλοντικά ζητήματα του
Δήμου Φυλής.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γιώργος Κώτσηρας
ήταν παρών και στην προηγούμενη συνάντηση
του Χρήστου Παππού με το Γιώργο Αμυρά, που
είχε πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2022, με
αντικείμενο την υποστήριξη του προγράμματος
ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου Φυλής, μέσα
από την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ).

Ο Γιώργος Αμυράς, από την πλευρά του,
γνωρίζει ότι το ενδιαφέρον του Δήμου Φυλής
εντάσσεται στο συνολικό του σχεδιασμό για την
ανάδειξη της Πάρνηθας και την ανάπτυξη εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
Άλλωστε,  έχει προσωπική εικόνα, από την
επίσκεψή του στη Φυλή, στις 14 Ιουλίου 2021,
κατά την οποία ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες

του έδειξαν τις υπάρχουσες αναπτυξιακές δυνατότ-
ητες. 

Στη συνάντηση της Δευτέρας αποφασίστηκε να
επιδιώξει ο Δήμος Φυλής τη χρηματοδότηση του
προγράμματος δημιουργίας πεζοπορικών και ποδ-
ηλατικών διαδρομών από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο, όπως τον ενημέρωσαν οι
δύο Υφυπουργοί, πρόκειται να απευθύνει εντός των
αμέσως προσεχών ημερών, σχετική πρόσκληση
στους ενδιαφερόμενους Δήμους. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του Οργα-
νισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (ΥΠΕΝ). 

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να υποβάλει ο
Δήμος Φυλής εμπεριστατωμένη μελέτη εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 800 χιλ. ευρώ, στην οποία, εκτός
από τη δημιουργία και συντήρηση  πεζοπορικών και
ποδηλατικών διαδρομών θα ενταχθεί ο εξοπλισμός
σήμανσης και ασφάλειας και η δημιουργία χώρων
θέασης. 

Τις ευχαριστίες του στους δύο Υφυπουργούς
εξέφρασε, μετά το τέλος της συνάντησης, ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Παππούς. 

«Πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους που εργά-
ζονται σκληρά στους τομείς που έχουν αναλάβει. Ιδι-
αιτέρως ευχαριστώ τον Γιώργο Κώτσηρα, που ως
Βουλευτής  Δυτικής Αττικής δείχνει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για το Δήμο μας», πρόσθεσε. 
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Ήταν  μια αθλητική – πολιτιστική
βραδιά που τα είχε όλα! Συγκίν ηση,
βραβεύσεις, ευχές και γλέν τι. Ο
λόγος, για την  εκδήλωση της κοπής
της Βασιλόπιτας του Δημοτικού Αθλ-
ητικού Συλλόγου (Δ.Α.Σ) Ζεφυρίου,
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ
του Σαββάτου 21 Ιαν ουαρίου 2023,
στο κατάμεστο από κόσμο και επι-
σήμους κέν τρο διασκέδασης της
Δημοτικής Κοιν ότητας Φυλής το
“Έλατο”.

Την  βασιλόπιτα ευλόγησαν , ο
Αρχ ιερατικός Επίτροπος Φυλής
Αρχ ιμαν δρίτης  Τίτος Χρήστου και ο

Πρωτοπρεσβύτερος  των  Ιερών
Ναών  Π. Γρηγορούσας και Αγίου
Στυλιαν ού Ζεφυρίου, π. Άγγελος
Καν έλλος.
Την  βραδιά, περιστοιχ ισμέν ος  από

όλα τα μέλη του Δ.Σ και τους
υπεύθυν ους των  Αθλητικών  Τμημά-
των , άν οιξε, ο Πρόεδρος του ΔΑΣ
Ζεφυρίου, Βασίλης Νικολαΐδης που
καλωσόρισε τους επίσημους προσ-
κεκλημέν ους και τον  κόσμο. Ο
Πρόεδρος, αν αφέρθηκε με λόγια από
καρδιάς στην  μεγάλη οικογέν εια του
ΔΑΣ και υπογράμμισε πως  η ν έα
χ ρον ιά γεν ν ά προσδοκίες για
σημαν τικές επιτυχ ίες. Καλωσόρισε
επίσης, τις αθλήτριες, τους αθλητές
και τους προπον ητές των  ν ικηφόρ-
ων  και πολυμελών  τμημάτων , της
Πάλης, του Ποδοσφαίρου, του Χάν -
τμπολ, του Μπάσκετ και της αεροβι-
κής Γυμν αστικής.
Σε μια αποστροφή του σύν τομου

χαιρετισμού του εξάλλου, αν αφέρθη-
κε με συγκίν ηση και λόγια βαθιάς
εκτίμησης, στον  πρόσωπο του προ-

πον ητή Γυν αικείας
Πάλης Αν δρέα Χριστο-
δουλάκη, που έφυγε
πρόσφατα από τη ζωή,
σκορπών τας θλίψη
στον  τόπο και στους
χώρους του αθλητισμού.
“Θα τον  κρατήσουμε για
πάν τα ζων ταν ό στη
σκέψη μας” τόν ισε χαρ-
ακτηριστικά ο Βασίλης
Νικολαΐδης. Ο Πρόεδρος
αν αφέρθηκε επίσης
στους αν θρώπους που
έχουν  στηρίξει διαχρο-
ν ικά “το πιο υγιές κύττα-

ρο του Ζεφυρίου” που είν αι ο Αθλ-
ητισμός και αφιέρωσε το κομμάτι που
του αν αλογούσε, στους μεγάλους
πρωταγων ιστές της βραδιάς που δεν
ήταν  άλλοι, από τους αθλητές, τις
αθλήτριες και τους προπον ητές των
τμημάτων  του ΔΑΣ. Ο Πρόεδρος
κλείν ον τας τον  χ αιρετισμό του,
κάλεσε στο βήμα και τίμησε τον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού,
απον έμον τας του τιμητική πλακέτα
για την  ολόπλευρη υποστήριξη του
στον  ΔΑΣ Ζεφυρίου.
Ο Δήμαρχος από την  πλευρά υπο-
γράμμισε ότι ο ΔΑΣ  έχει καταφέρει
με τις επιτυχ ίες και τις διακρίσεις του
ν α κάν ει τον  Δήμο Φυλής γν ωστό σε
όλη την  Ελλάδα κι έδωσε τις ευχές
του για μια καλή χρον ιά γεμάτη υγεία
και ν ικηφόρους αγών ες, αφιερών ον -
τας  το κομμάτι του σε όλα τα παιδιά
του Αθλητικού Συλλόγου.

Στη συν έχεια τα μέλη του Δ.Σ
τίμησαν  τους αν θρώπους που
έχουν  στηρίξει επί σειρά ετών  τον
ΔΑΣ προσφέρον τάς τους πρωτότ-

υπα αν αμν ηστικά και πιο συγκεκρι-
μέν α: Τη φαν έλα του ποδοσφαίρου
που παρέλαβε ο Αν τιδήμαρχος Ζεφ-
υρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, τη
φαν έλα της Πάλης που απον εμήθη-
κε στον  Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας Θαν άση Σχ ίζα και τη
φαν έλα του Handball που κράτησε
στα χέρια του ο Πρόεδρος Αθλητι-
σμού – Πολιτισμού Γιώργος Μαυροει-
δής.
Τη βραδιά τίμησαν  με την  παρουσία

τους κι έδωσαν  τις ευχές τους στον
Σύλλογο, ο Αν τιπρόεδρος της Βου-
λής Θαν άσης Μπούρας, ο υφυπο-
υργός Δικαιοσύν ης Γιώργος Κώτσηρ-
ας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ν.Δ
Ευάγγελος Λιάκος,   ο Α επιλαχών
Βουλευτής Ν.Δ Σταμάτης Πουλής και
το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής
Ν.Δ Αν δρέας Τσώκος.
Κον τά στον  ΔΑΣ Ζεφυρίου βρέθη-

καν  επίσης κι έδωσαν  ευχές, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζωή Αρβαν ιτάκη, o Αν τιδήμαρχος
Γιώργος Αβράμης, ο Πρόεδρος της Α
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάν -
ν ης Κρεμύδας, οι αν απληρωτές
Δημάρχου Χρυσούλα Κουράση και
Τόλης Βαδεβούλης, οι Τοπικοί
Σύμβουλοι Διον ύσης Κατηφόρης και
Έλεν α Πίν η, ο διαχρον ικός υπο-
στηρικτής του Αθλητισμού στον
Δήμο Φυλής Χρήστος Κ. Παππούς,
οι Πρόεδροι των  Συλλόγων  Ηπειρ-
ωτών  Ζεφυρίου και Κρητών  Φυλής
Μην άς Ζέρβας και Ντίν α Στεφαν ου-
δάκη και ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ
Κλέαρχος Τζαφέρης.Μετά τις ευχές η
βραδιά κύλησε ευχάριστα με καλό
φαγητό και γλέν τι που κράτησε καλά
ως τις μικρές ώρες.

To ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ στην παράσταση
“Φιλουμένα Μαρτουράνο”

To ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ βρέθηκε στις 22 Ιανουαρίου
στην παράσταση “Φιλουμένα Μαρτουράνο”
Φίλοι και οι φίλες του θεάτρου του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
παρακολούθησαν την παράσταση “Φιλουμένα
Μαρτουράνο” του Εντουάρντο ντε Φιλίππο, σε
σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, στο
Θέατρο “Δημήτρης Χορν”. Στην παράσταση
πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Ηλίας
Μελέτης. 
Θα ακολουθήσει η παράσταση “Διάλεξε το θάνατο

σου αγάπη μου” στις 12 Φεβρουαρίου. Η
ανακοίνωση για τις εγγραφές θα ανακοινωθεί τις
προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του ΠΑΚΠΠΑ.

Μια αθλητική – πολιτιστική βραδιά που τα ε ίχε όλα!Μια αθλητική – πολιτιστική βραδιά που τα ε ίχε όλα!
Συγκίνηση, βραβεύσεις και κέφι στην βασιλόπιτα ου ΔΑΣ Ζεφυρίου  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου,
πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 25-1-
2023 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγμα-
τοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλε-
διάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν
τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο
αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσ-
κεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού

Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα την
εκτροπή των θεσμών, τη χειραγώγηση της κοι-
νής γνώμης και των παραγόντων της Περιφέρ-
ειας Αττικής.

Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού
Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέματην
έλλειψη καταφυγίου ζώων στην Ύδρα.

Επερώτησητης επικεφαλής κ. Ρ. Δούρου και
του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Χατζηπέρ-
ου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» με θέμα τα

έργα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση πρακτικών της 7ης, 8ης, 9ης,

10ης& 11ης συνεδρίασης έτους 2022 του Περιφ-
ερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας –
Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων
Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ.
242/1996).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη
μετάβασητης Προϊσταμένης του Τμήματος
Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Αγροτικής και
Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 7ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου για το Κρέας και τα Προϊόντα
του, που θα πραγματοποιηθεί από 3-5 Φεβρο-
υαρίου 2023, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, της Ελληνι-

κής Κτηνιατρικής Ακαδημίας, του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέα-
τος και του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος.

(Εισηγήτριαη Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Δ. Αγγελάκη)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για τη
δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επων-
υμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της
ΠΥΡΚΑΛ, εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου
Δάφνης – Υμηττού, της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
επενδυτικού σχεδίου “Investment in Data Centers
in Greece” για το Κέντρο Δεδομένων στα Σπάτα
Αττικής, στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής
Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

(Συνεισηγητές ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκηςκαι η Εντεταλμένη Περιφερει-
ακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
επενδυτικού σχεδίου ‘’Investment in Data Centers
in Greece’’ για το Κέντρο δεδομένων ΑΤΗ02 στο
Δήμο Κρωπίας, στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής
Επένδυσης.

(Συνεισηγητές ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκηςκαι η Εντεταλμένη Περιφερει-
ακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
επενδυτικού σχεδίου ‘’Investment in  Data

Centers  in  Greece’’  για  το  Κέντρο  δεδομένων
ΑΤΗ07 στο Δήμο  Κρωπίας,  στο  πλαίσιο κατάρ-
τισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρ-
ατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

(Συνεισηγητές ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκηςκαι η Εντεταλμένη Περιφερει-
ακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της αθλητικής εγκα-
τάστασης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για την ανανέωση –
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 201437/27-08-2012
Α.Ε.Π.Ο. για τις εγκαταστάσεις της «Ιπποδρ-
ομίες Α.Ε.» (Ιππόδρομος Αθηνών) στη θέση
«Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λιμενικών Εγκατα-
στάσεων Μαρίνας Αθηνών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πεντα-
όροφο συγκρότημα κτιρίων γραφείων με 3 υπό-
γεια επί των οδών Χειμάρρας & Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου (Ο.Τ. 515) στο Δήμο Αμαρουσίου.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Συζήτηση για το έργο κατασκευής του υποθα-
λάσσιου αγωγού για την υδροδότηση της Αίγι-
νας.

ΣΣυυννεεδδρριιάάζζεειι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  ττοο  ΠΠΕΕΣΣΥΥ  ΑΑττττιικκήήςς  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπι-
κού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαι-
ολογικών εργασιών του Υποέργου «Απο-
κατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ.
Δαφνίου, B΄ Φάση» της πράξης «Αποκα-
τάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ.
Δαφνίου, B΄ Φάση».

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  την  αίτηση και ν α την  υπο-
βάλουν  με τα συν ημμέν α δικαιολογητικά, είτε
με ηλεκτρον ικό τρόπο, μέσω μην ύματος
ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου στη διεύθυν ση
ef ada.asep@culture.gr , είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέν ο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η εξουσιοδότηση
φέρει την  υπογραφή τους θεωρημέν η από
δημόσια αρχ ή (κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), είτε
ταχ υδρομικά με συστημέν η επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση: Παν ός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα)
Αθήν α, απευθύν ον τάς την  στην  Εφορεία
Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττικής, υπόψιν  κ.
Ελισάβετ Αλβαν ού ή Χριστίν ας Κούστα (τηλ.
επικοιν ων ίας: 210 3213571), εν τός προθε-
σμίας δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών  που
αρχ ίζει από την  επομέν η της καταχ ώρισης
στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφα-
ρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diav geia.gov .gr)
και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και
της αν άρτησης της αν ακοίν ωσης στον  πίν α-

κα αν ακοιν ώσεων  της Υπηρεσίας (από
Σάββατο 21-01-2023 έως και Δευτέρα 30-
01-2023).

Στην  περίπτωση αποστολής των  αιτή-
σεων  με ηλεκτρον ικό τρόπο, το μήν υμα
ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου θα περιλαμβά-
ν ει υποχ ρεωτικά το έν τυπο της αίτησης και
τις υπεύθυν ες δηλώσεις του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είν αι υπογε-
γραμμέν α και σκαν αρισμέν α), καθώς και τα
συν ημμέν α δικαιολογητικά, προς απόδειξη
των  κριτηρίων  πρόσληψης. 

Τα αρχ εία που υποβάλλον ται με ηλεκτρο-
ν ικό τρόπο, πρέπει ν α είν αι ευκριν ή και
ευαν άγν ωστα. Το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
για υποβολή με μήν υμα ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου κρίν εται με βάση την  ημερομ-
ην ία που φέρει το μήν υμα ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου. 

Στην  περίπτωση αποστολής των  αιτήσεων
ταχ υδρομικώς το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομην ία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυν άπτεται στην
αίτηση των  υποψηφίων . Σε κάθε περίπτω-
ση, αν υπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυν ες
δηλώσεις δεν  θα γίν ον ται δεκτές.

Επισημαίν εται ότι, διόρθωση ή συμπλήρω-
ση των  αιτήσεων , επιτρέπεται μόν ον  μέχ ρι
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των  αιτή-
σεων  συμμετοχ ής στη διαδικασία.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Μηχ αν ικών  ειδικότητας Πολιτικών
Μηχ αν ικών  με εξειδίκευση στην  αποκατά-
σταση και αν άδειξη μν ημείων  1 θέση Μον ή
Δαφν ίου

ΤΕ Συν τηρητών  Αρχ αιοτήτων  και Έργων
Τέχ ν ης με εξειδίκευση στη συν τήρηση λίθου
1 θέση Μον ή Δαφν ίου

ΔΕ Εργατοτεχ ν ιτών  2 θέσεις Μον ή
Δαφν ίου

Κάθε υποψήφιος δικαιούται ν α υποβάλει μία
μόν ο αίτηση και για θέσεις μίας μόν ο κατηγο-
ρίας εκπαίδευσης προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων  διαφορετικών  κατηγορ-
ιών  προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συν επάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων  των  αιτήσεων  και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την  περαι-
τέρω διαδικασία.

Προσλήψεις υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόγραμμα

αγωγής υγείας και
ψυχοκοινωνικής

ενδυνάμωσης
Γυναικών Ρομά

από την Κοινωνική
Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής
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Σε 1.084.440 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγε-
γραμμένων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2022,
έναντι 1.061.419 ατόμων, τον Νοέμβριο του

2022 (ποσοστιαία μεταβολή +2,17%) και έναντι
1.109.366 ατόμων, τον Δεκέμβριο του 2021 (ποσο-
στιαία μεταβολή -2,25%), σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων,
με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων
εργασία), τον Δεκέμβριο του 2022, ανήλθε σε
1.079.202 άτομα. 

Από αυτά, 535.151 (ποσοστό 49,59%) είναι εγγεγρ-
αμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο
ή και περισσότερο των 12 μηνών και 544.051 (ποσοστό
50,41%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ 

για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι
άνδρες ανήλθαν σε 392.847 (ποσοστό 36,40%) και οι
γυναίκες ανήλθαν σε 686.355 (ποσοστό 63,60%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζ-
ητούντων εργασία), τον Δεκέμβριο του 2022, ανήλθε σε
5.238 άτομα. 

Οι άνδρες ανήλθαν σε 1.878 (ποσοστό 35,85%) και
οι γυναίκες ανήλθαν σε 3.360 (ποσοστό 64,15%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμ-
βριο του 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε
254.093 άτομα, από τα οποία οι 135.116 (ποσοστό
53,18%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμέ-
νων και οι 118.977 (ποσοστό 46,82%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων. 

Οι άνδρες ανήλθαν σε 108.332 (ποσοστό 42,63%)
και οι γυναίκες ανήλθαν σε 145.761 (ποσοστό 57,37%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,
112.614 (ποσοστό 44,32%) είναι κοινοί, 1.603 (ποσο-
στό 0,63%) είναι οικοδόμοι, 118.977 (ποσοστό 46,82%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 19.067
(ποσοστό 7,50%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),
1.756 (ποσοστό 0,69%) είναι εκπαιδευτικοί και 76
(ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.

Σ
ε απεργία – αποχή από μια σειρά
δραστηριότητες και στην προκήρυξη
στάσης εργασίας την Πέμπτη 2 Φεβρ-

ουαρίου 2023 από την έναρξη του ωραρίου
έως 12.00 μ.μ. και  πραγματοποίηση Συγκέν-
τρωσης Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας στις 10.00 π.μ,
προχωρούν εργαζόμενοι στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα τις κινητοποιήσεις αποφάσι-
σαν από κοινού οι Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), οι οποίες μετά από σειρά
κοινών δράσεων, δηλώνουν την κοινή θέληση
τους: «Να αντισταθούμε στη γενικευμένη προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων
Λειτουργιών, να ενημερώσουμε την κοινωνία
για τις επιπτώσεις τους και να προγραμ-
ματίσουμε  νέες κοινές δράσεις».

Ειδικότερα στην κοινή ανακοίνωση που
συνυπογράφουν σημειώνουν:

Δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη,
η μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης
(Υ.ΔΟΜ.) στους Δήμους απέτυχε. Οι υπηρ-
εσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογ-
κώθηκαν. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη
(Ν.3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτή-
των από τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε
άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προ-
διαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού,
Μηχανογράφησης, αρχείου, κ.λπ.) με αποτέ-
λεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικ-
ητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να
έχουν διογκωθεί. Οι αιρετοί ή αποφεύγουν να
αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν
τον έλεγχο των Υ.ΔΟΜ. Έκτοτε παρά τις
συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, δινόταν
κυρίως βάρος στις συνεχείς παρατάσεις
διοικητικής υποστήριξης των ήδη υπολειτουρ-
γούντων Υ.ΔΟΜ., η πιο πρόσφατη έληξε στις
31-12-2022, πιστοποιώντας και διαιωνίζοντας
ουσιαστικά τη δυσλειτουργία τους επί δώδεκα
(12) έτη. Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
(παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4954/2022) από 1
Ιανουαρίου 2023 παύει η δυνατότητα σύστα-
σης νέων Υ.ΔΟΜ.

Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπηρε-
σιών Δόμησης πανελλαδικά σύμφωνα με
περσινά στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., (τα
πράγματα έχουν χειροτερέψει έκτοτε) είναι
τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της
Χώρας, οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν
Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από
τις 168 Υ.ΔΟΜ., οι 16 (10%) λειτουργούν μερ-
ικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες
Υ.ΔΟΜ.

Επίσης από τη Μελέτη προκύπτει ότι:

Η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων κάτω των
10.000 κατοίκων, δεν διαθέτουν Υ.ΔΟΜ.

Τριάντα τρείς (33) Δήμοι άνω των 25.000
κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης,
εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000
κατοίκων.

Περισσότεροι από τους μισούς μεσαίους
Δήμους δεν διαθέτουν Υ.ΔΟΜ.

Από τις 168, οι 4 δε διαθέτουν καθόλου προ-
σωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό Π.Ε.,
28 απασχολούν μόνο
1 Μηχανικό Π.Ε. ή
Τ.Ε., άλλες 28
μονάχα 2 και 16 διαθ-
έτουν 3 Μηχανικούς.
Οι 98 από τις 168
δηλαδή Υ.ΔΟΜ. λειτο-
υργούν με ελλιπέ-
στατο προσωπικό,
πολύ κάτω ακόμη και
από τα ελάχιστα κρι-
τήρια του Νόμου.

Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α
απουσιάζουν και οι
α π α ι τ ο ύ μ ε ν ε ς
ειδικότητες μιας και
20 από αυτές δε
διαθέτουν Πολιτικό
Μηχανικό, 76 δε διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχα-
νικό, 74 δε διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό
και 94 δε διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολό-
γο Μηχανικό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέμβει
επανειλημμένα στα όργανα εξουσίας του
κράτους κοινοποιώντας διάφορα πορίσματα,
ενώ ειδικότερα με το από 3 Νοεμβρίου 2017
έγγραφό του με αριθμ. πρωτ.:
Φ.1300.2/48622/2017 κάνει πολύτιμες διαπι-
στώσεις, ενώ καταλήγει ότι πρέπει να στε-
λεχωθούν άμεσα οι Υ.ΔΟΜ. των Δήμων διότι
παραβιάζονται οι αρχές της νομιμότητας και
της χρηστής Διοίκησης (επί της ουσίας παρ-
αβίαση του άρθρου 10 του Συντάγματος που
αναφέρεται στο δικαίωμα αναφοράς προς τις
Αρχές αλλά και της παρ.2 του άρθρου 24 του
Συντάγματος). Πολύ σημαντική επίσης είναι η
αναφορά… « χρήζει προσοχής το γεγονός ότι
δεν προβλέπονται συγκεκριμένες νομικές
συνέπειες στους Δήμους που δεν έχουν προ-
βεί μέχρι το 2016 στην οργάνωση και στε-
λέχωση των Υ.ΔΟΜ.».

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες
δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολι-
τική που υποβαθμίζει τις Δημόσιες Υπηρεσίες
και εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύο-
υμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών
και από κοινού διεκδικούμε:

Επαρκή στελέχωση των Υ.ΔΟΜ. με Μηχα-
νικούς Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των απαιτούμενων
ειδικοτήτων καθώς και με το αναγκαίο προ-
σωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων.

Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού,
σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας.

Αποσαφήνιση της κατάστασης των Υ.ΔΟΜ.
με Νομοθετική πρόβλεψη για άμεση τροπο-
ποίηση των Ο.Ε.Υ. των Δήμων όπου λειτουρ-
γούν Υ.ΔΟΜ. ώστε η Οργανική μονάδα

(Υ.ΔΟΜ.) να λειτουργεί με βάσει τις ισχύου-
σες απαιτήσεις (ελάχιστη στελέχωση, κ.α.).

Άμεσα νέες και επαρκείς σε αριθμό προ-
σλήψεις Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. μέσω του
ΑΣ.Ε.Π,. όλων των ειδικοτήτων καθώς και του
λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των
εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθ-
ερές σχέσεις εργασίας και κατά αποκλει-
στικότητα στις Υ.ΔΟΜ., με την ρητή απαγόρ-
ευση ότι οι Δήμαρχοι  δεν θα μπορούν να τους
μετακινούν στις Τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες
των Δήμων.

Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με
σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτε-
λεσματική δουλειά τους. Υπολογιστές,
εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο
διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι
άλλο απαιτείται.

Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επι-
τρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφα-
λείς ή αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης
καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβα-
σιούχους Έργου, ή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή στους
«Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τις οποίες
θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότ-
ητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις
(οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθε-
ση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).

Επανεξέταση των επιπέδων της λειτο

υργίας των Υ.ΔΟΜ. από τους Δήμους σε
συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρη-
τηρίων Δόμησης.

Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεο-
δομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.

Νομική υποστήριξη σε κάθε Υ.ΔΟΜ. από
εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική
Κάλυψη των υπαλλήλων για τις υπηρεσιακές
διώξεις που υφίστανται.

Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθε-
σμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά
περίπτωση ο νέος Πολεοδομικός Νόμος
4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και
ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να
στελεχωθούν οι υπηρεσίες.

Υποχρεωτική προέγκριση άδειας για όλες
τις κατηγορίες (1, 2 και 3).

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και
εκτός έδρας.

Τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για
διαπίστωση από την οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση της επάρκειας της ελάχιστης στε-
λέχωσης με την έκδοση των απαιτούμενων
αποφάσεων.

Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης
(Υ.ΔΟΜ.) που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικο-
οικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως
στελεχωμένες και εξοπλισμένες,  ώστε να
προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλ-
λον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το
Σύνταγμα επιτάσσει.

Δηλώνουμε ότι από κοινού θα αγωνιστούμε
για την αποτροπή των παραπάνω δυσμενών
εξελίξεων και θα υπερασπιστούμε το αντι-
κείμενο της εργασίας μας και τη λειτουργία
των υπηρεσιών προς όφελος του λαού και του
Περιβάλλοντος.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι για το διά-
στημα από 23 Ιανουαρίου 2023 έως  και 13
Φεβρουαρίου 2023, οι Αβάθμιες Ενώσεις και
Σύλλογοι μας μπορούν με απόφαση του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου τους και με απλή Ανα-
κοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγ-
ματοποιήσουν Στάσεις Εργασίας, Συγκεν-
τρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, τηρώντας όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λόγω
της πανδημίας (covid-19), και να  προβούν σε
οποιαδήποτε δράση κρίνουν, όπως αποκλει-
σμούς της λειτουργίας Υ.ΔΟΜ., ενημερωτικές
συσκέψεις, κ.λπ.

Αθήνα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Οι Ομοσπονδίες

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.      Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Σε απεργία – αποχή προχωρούν εργαζόμενοι στους ΟΤΑ.
στις 2 Φεβρουαρίου για τις ελλείψεις και τη συρρίκνωση των

των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στους Δήμους
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Τ
ριάντα τέσσερα έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού άνω
των 160 εκατ. ευρώ εντάσσον-

ται στη δράση «Επεξεργασία και καθ-
αρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλ-
λοντικά ευαίσθητων οικισμών και
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε
επιλεγμένες πόλεις» του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα έργα αφορούν στους δήμους:
Ιωαννίνων, Χερσονήσου,
Καρδίτσας, Πάρου, Ηρακλείου,
Μακρακώμης, Θήρας, Χανίων, Σικ-
υωνίων, Ναυπλιέων, Κυθήρων,
Καβάλας, Ακτίου-Βόνιτσας, Δράμας,

Ιητών (Ίος), Λάρισας, ΄Αρτας, Βόρει-
ας Πεδιάδας (Χερσόνησος, Κρήτη),
Ξάνθης, Λαμίας, Λιβαδειάς, Αγίου
Νικολάου, Αιγιαλείας, Ορεστιάδας,
Καλαμάτας, Σερρών, Αλεξανδρ-
ούπολης, Κιλκίς, Βόλου, καθώς και
στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης
Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Ειδικότερα, στην πρώτη υποκατ-
ηγορία έργων, που πρόκειται να
υλοποιηθούν ύστερα από σχετική
έγκριση του ΥΠΕΝ, εντάσσονται 15
έργα για την αναβάθμιση, την επέκτα-
ση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας λυμάτων και

επαναχρησιμοποίηση επεξε-
ργασμένου νερού, ενώ στη
δεύτερη υποκατηγορία
έργων, εντάσσονται 19 έργα
για την υλοποίηση υποδο-
μής διαχείρισης ιλύος (λυμα-
τολάσπη) από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ιλύος. Μάλι-
στα, το επόμενο διάστημα
αναμένεται  η ένταξη νέων
έργων στην υποκατηγορία
για έργα υποδομής δικτύου
αποχέτευσης και εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας λυμάτων
(Ε.Ε.Κ.).

ΥΥΠΠΕΕΝΝ::  ΣΣεε  3344  δδήήμμοουυςς  ννέέαα  έέρργγαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  αασσττιικκώώνν  λλυυμμάάττωωνν,,  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  άάννωω  ττωωνν  116600  εεκκ..  εευυρρώώ  

Θ
έμα ημερών είναι η αποσφ-
ράγιση της οικονομικής προ-
σφοράς του διαγωνισμού για

την αξιοποίηση, με σύμβαση παρ-
αχώρησης, αξίας περίπου 700 εκατ.
ευρώ, του Εμπορευματικού Σταθμού
και τον Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΔΙ)
Θριασίου Πεδίου, έκτασης 1.450
στρεμμάτων, γνωστού και ως «Θριά-
σιο ΙΙ».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υπο-
δομών & Μεταφορών ενέκρινε το
πρώτο Πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
«Τεχνική Προσφορά» της κοινοπρ-
αξίας Hel lenic Train (πρώην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ) – Damco (Όμιλος
Κοπελούζου), η οποία ήταν και η
μόνη που είχε καταθέσει προσφορά
στην τελευταία διαδικασία και επομέ-
νως ο διαγωνισμός περνά στο στάδιο
ανοίγματος της οικονομικής προσφο-
ράς και της επιλογής αναδόχου.

Η Επιτροπή που έχει συσταθεί
προχωρεί, με στόχο την ανάδειξη του
αναδόχου εντός του 2023, στον
έλεγχο και στην αξιολόγηση της οικο-
νομικής προσφοράς, με τεχνικού
χαρακτήρα αξιολογήσεις προκειμέ-
νου να ανακηρυχθεί, καλώς εχόντων
των πραγμάτων, η εν λόγω κοινοπρ-
αξία ανάδοχος.

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός
διεξήχθη στις 28 Νοεμβρίου 2022
ύστερα από δύο άγονους διαγωνι-
σμούς. 

Αν  γίν ει δεκτός τώρα ο διαγων ι-
σμός, μπαίν ει τέλος στο «σίριαλ»
και δίν εται το «πράσιν ο φως» στο
σχήμα Hellenic Train- Damco για
ν α αν αλάβει την  κατασκευή του
ν έου εμπορευματικού κέν τρου
στον  Ασπρόπυργο, γν ωστότερο
ως «Θριάσιο ΙΙ».

Το πρόβλημα και στους προη-
γούμενους διαγωνισμούς ήταν πως
παρά το αρχικό ενδιαφέρον που
εκδήλωναν πολλοί επενδυτικοί φορ-
είς, στην φάση των προσφορών, δεν
υπήρχε συμμετοχή καθώς κρίνονταν
ασύμφορο το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι, το ακίνητο κυρι-
ότητας του ΟΣΕ, βρίσκεται σε έκταση
περίπου 1.450 στρεμμάτων, μία από
τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπου
υφίστανται σιδηροδρομικές υποδο-
μές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρο-
μικός σταθμός διαλογής, χώροι
εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελω-
νείου και γραφείων και άλλα κτήρια
υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Το ακίνητο γειτνιάζει με το «Θριά-
σιο Ι» του οποίου ανάδοχος με
σύμβαση παραχώρησης, είναι  η
ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair.

Η έκταση αναμένεται να διαμορφ-
ωθεί και μετατραπεί, σε μεγάλο logis-
tics center, σύγχρονο κέντρο
συνδυασμένων μεταφορών και αποθ-
ήκευσης.

Σημειώνεται ότι, η σύμβαση παρ-
αχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ θα έχει

ως αντικείμενο την εκτέλεση του
τεχνικού έργου (ολοκλήρωση
μελετών, κατασκευή έργων και προ-
μήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρο-
μικού terminal, καθώς και τη παροχή
των υπηρεσιών, τη λειτουργία,
συντήρηση και εκμετάλλευση του
κατά τη διάρκεια της περιόδου παρ-
αχώρησης. 

Εντός του Χώρου Παραχώρησης
υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρο-
μική Υποδομή και θα παρέχονται
υπηρεσίες σιδηροδρομικής
εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη
τις προβλέψεις της Σύμβασης Παρ-
αχώρησης. 

Για την ολοκλήρωση του συνόλου
του Εμπορευματικού Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής
Θριασίου Πεδίου (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) εκκρ-
εμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων
και προμήθειας και εγκατάστασης
ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα
αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρη-
σιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του
Τεχνικού Έργου.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο
πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση
Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος
Παραχώρησης αναμένεται να αποτε-
λείται από τις ακόλουθες λειτουργι-

κές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:
α) Σιδηροδρομικό Σύστημα

β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυα-
σμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)

γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ
(ΧΕΕΚ)

δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου
Βαγονιών (ΧΜΦΒ)

ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού
Φορτιού (ΧΜΓΦ)

στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημά-
των (ΧΜΟ)

ζ) Οδικό Σύστημα

η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου
(ΚΔΕ)

θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών
Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Η διάρκεια της σύμβασης παρ-
αχώρησης, περιλαμβανομένης και
της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού
έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Το
κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό
με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς
ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ).

Θριάσιο ΙΙ
ΘΘέέμμαα  ηημμεερρώώνν  ηη  ααπποοσσφφρράάγγιισσηη  ττηηςς

οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  
γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη,,  μμεε  σσύύμμββαασσηη

ππααρρααχχώώρρηησσηηςς,,  ααξξίίααςς  ππεερρίίπποουυ  770000
εεκκααττ..  εευυρρώώ
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OOιι  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυ  ΠΠααννεε--
λλεευυσσιιννιιαακκοούύ  ΑΑΟΟΚΚ  6677--
3399  ττοονν  ΠΠήήγγαασσοο  ΚΚοορρυυ--
δδααλλλλοούύ  
ΜΜεε  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ννίίκκηη  σσυυννέέχχιισσεε  ττιιςς
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  ηη  ΓΓυυννααιικκεείίαα  μμααςς
οομμάάδδαα  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη
ττοουυ  ΠΠήήγγαασσοουυ  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ  κκααιι
ττώώρραα  ηη  ππρροοσσοοχχήή  σσττρρέέφφεεττααιι  σσττοο
ττεελλεευυττααίίοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς
ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττηηνν
εεππόόμμεεννηη  ΚΚυυρριιαακκήή  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο
μμεε  ααννττίίππααλλοο  ττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΠΠρροοοο--
δδεευυττιικκήήςς..
ΣΣτταα  θθεεττιικκάά  ηη  εεππιισσττρροοφφήή  σσττηη
δδρράάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΧΧααρραα--
λλααμμπποοπποούύλλοουυ  μμεεττάά  ααππόό  ααπποουυσσίίαα  

δδύύοο  μμηηννώώνν  λλόόγγωω  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ..

ΠΠήήγγαασσοοςς  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ--ΠΠααννεελλεευυσσιι--
ννιιαακκόόςς  ΑΑΟΟΚΚ  3399--6677
ΔΔεεκκάάλλεεππτταα::  99--2200,,  2222--3366,,  2288--5577,,  3399--
6677
ΔΔιιααιιττηηττέέςς::  ΚΚοοννττααξξάάκκηηςς,,  ΚΚαασσιιμμάάττηηςς
ΠΠήήγγαασσοοςς  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ  ((ΑΑννττιιππάάττηηςς,,
ΣΣττοουυρρααΐΐττηηςς))::  ΠΠααξξιιννοούύ,,  ΣΣωωττηηρρίίοουυ
33((11)),,  ΜΜώώρροουυ  44,,  ΜΜπποούύλλνντταα  66((11)),,
ΚΚααλλοογγεερράάκκοουυ  33((11)),,  ΚΚααρρεελλάά  22,,  ΙΙσσκκιι--
όόγγλλοουυ  33,,  ΧΧααρρέέαα,,  ΚΚααρραακκοούύσσηη,,  ΡΡαανν--
ττέέννοοββιιττςς  88,,  ΔΔάάννδδοολλαα  1100((11)),,  ΧΧααττζζόόγγ--
λλοουυ..
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΟΟΚΚ  ((ΚΚάάρρ--
γγιιααννννηηςς))::  ΤΤσσίίρρμμππαα  33,,  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  33,,
ΧΧααρρααλλααμμπποοπποούύλλοουυ  22,,  ΠΠοολλυυζζώώττηη  66,,
ΤΤσσιιοούύννηη  1166,,  ΖΖήήκκαα  1100,,  ΓΓρρύύλλλλιιαα  99,,
ΙΙαακκώώββοουυ  1166,,  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ  22,,
ΓΓκκιιέέτταα..

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Άνω
Λιοσίων στο δίκτυο της ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικτύου ακαδ-
ημιών της ΑΕΚ όπου παρευρέθηκε όλο το προπονητικό τιμ της ακαδημίας
του Ερμή Ανω Λιοσίων!
Από τις πιο δυνατές στιγμές η παρουσία
του προπονητή της ΠΑΕ ΑΕΚ Ματίας
Αλμέιδα όπου για περίπου 1 ώρα ανέ-
πτυξε τον τρόπο σκέψης του και δουλει-
άς του!
Πολύ όμορφη  στιγμή ήταν και η παρου-
σία των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΚ
Γκαρσία & Σιντιμπέ όπου συνομίλησαν
με τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
και τα παιδιά!
Έγιναν παρουσιάσεις για το περιβάλλον
προπόνησης, για την θέση του τερματο-
φύλακα, για τα ρεαλιστικά παιχνίδια στην
προπόνηση, για την φυσική κατάσταση
και για τα social media!
Κανείς δεν πρέπει να " δραπετεύει "

από την γνώση, χωρίς να καταλάβει
πόσα λίγα γνωρίζει!

Δεν ανέδειξε νικητή το
ντέρμπι του 3ου όμίλου
Πανελευσινιακός-ΑΟ 
Υπάτου

Στο ν τέρμπι του 3ου ομίλου για την  10η
αγων ιστική ο Παν ελευσιν ιακός και ΑΟ
Υπάτου αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι χωρίς
γκολ.

Ο Παν ελευσιν ιακός του Γιάν ν η Μάγγου
προσπάθησε πάρα πολύ αλλά του έλει-
πε ο παίκτης το δεκάρι και ο γκολτζής
που θα έστελν ε την  μπάλα στα
δίχ τυα.Κατώτεροι των  προσδοκιών .Εν α
ματς που κυριάρχ ησε η έν ταση ο εκν ε-
υρισμός και το πάθος.
Ο ΑΟ Υπάτου έδειξε μια καλογυμαν -
σμέν η ομάδα και θα μπορούσε ν α φτά-
σει στη ν ίκη, αλλά και ο βαθμός είν αι
“χ ρυσός” για την  ομάδα του Γιώργου 

Αν των όπουλου. Επαιξε με καλή άμυν α
και ξαφν ικές αν τεπιθέσεις και πήρε τον
βαθμό και παρεμέν ει με διαφορά δυο
από τους σταχ υοφόρους.

ΦΑΣΕΙΣ:

9′ Σέν τρα του Μίσκου, πιάν ει αέρα ο
Κρητικός από καλή θέση.
25′ Γέμισμα του Μουστάκη, ο Κρητικός
έπιασε την  κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρα-
σε άουτ.
27′ Τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μπρ-
ούν ο, έδιωξε σε κόρν ερ ο Γκλώτσος.
31′ Σουτ του Μουστάκη η μπάλα πέρα-
σε άουτ.
54′ Μεγάλη ευκαιρία για τον  Παν ελευσι-
ν ιακό! Ο Μίσκου μετά από ατομική
εν έργεια έπιασε το σουτ, με την  μπάλα
ν α περν άει ελάχ ιστα άουτ.
62′ Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον  Παν ε-
λευσιν ιακό, με την  άμυν α του ΑΟ Υπά-
του ν α σώζει πριν  ο Κρητικός σουτάρει
απο πλεον εκτική θέση.

64′ Σουτ του Γεμιστού, αποκρούει ο
Διαμαν τής
70′ Τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μπρ-
ούν ο, απέκρουσε σε κόρν ερ ο
Γκλώτσος
72′ Σουτ του Κρητικού, η μπάλα λίγο
άουτ
78΄ Μεγάλη διπλή ευκαρία ο ΑΟ Υπά-
του! Ο Μπρούν ο σε πρώτο χ ρόν ο και
ο Ποτουρίδης, στη συν έχ εια, δεν
μπόρεσαν  ν α ν ικήσουν  τον  Γκλώτσο!
Διαιτήτευσε ο Μάριος Καπίρης.Βοηθοί:
Γιώργος Μπακογιάν ν ης, Πέτρος
Ρούσσος.Παρατηρητής αγών α
Δημητρίου. Παρατηρητής διαιτησίας
Γεράσιμος Ντίτσος από την  Αν ατολική
Αττική.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπον ητής
Γιάν ν ης Μάγγος): Γκλώτσος, Αρν α-
ούτογλου(46’Κακοσίμος), Κοτσών ης,
Κρητικός(75’Σαββουιδάκης), Λάμπρου,
Μακρίδης (60′ Γεμιστός), Μάρης, Μου-
στάκης, Μπούσης(75’Συριόπουλος),
Σμίλτος, Μίσκου.

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ (προπον ητής Γιώργος
Αν των όπουλος): Διαμάν της, Χριστο-
γιάν ν ης, Ροκάι, Γλυν ός, Σπηλιώτης (63′
Πέν τα), Πολύζος, Ποτουρίδης, Μπρ-
ούν ο, Παπουλής (88′ Ντρούγκας),
Ρόδης, Σταγάκης.

.ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ 21
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ 19
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 18
ΛΕΥΚΙΜΜΗ 18
ΠΟ ΦΗΚΗΣ 18
ΤΡΙΚΑΛΑ 15
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ 14
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 12
ΖΆΚΥΝΘΟΣ 10
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ 9
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 8
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3
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Η Ένωση 
Πανασπροπυργιακού

πέρασε από την 
Μάνδρα 3-1 τον ΠΑΟΚ
Η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού για

την  12η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας
επικράτησε στην  Μάν δρα του ΠΑΟΚ με
3-1 και βρίσκεται πάν τα στο κόλπο.
Μάλιστα υποδέχ εται την  επόμεν η αγω-
ν ιστική στο ν τέρμπι τον  Απόλλων α
Πον τίων .

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ:
12′ Ο Νικολόπουλος με καρφωτή κεφ-

αλιά 1-0
27′ Ο Σερέπας με δυν ατο σουτ 2-0

ύστερα από σέν τρα του Τσαγιάν η
51′ Ο Τσαγιάν ης με προσωπική εν ερ-

γεια εκαν ε το 3-0
Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ σκόραρε ο

Δούκας 70′.
Διαιτητής ήταν  ο Κων σταν τιν ίδης.

Βοηθοί: Παύλος-Μαυρομάτης.

Παρατηρητής αγών α Πάρης Τσιμίκος.
Διαιτησίας Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής
Μιχ άλης Κάσδαγλης):Παλαιστής, Ντοία,
Δούκας, Τσετσάι, Βάσης, Μην άς, Κακα-
ράν τζας,Μουστάκα,Σωπιάδης Χ, Βαλιά-
ν ος,Δαν ιηλίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τσαν τήλας,
ΝODCI,Λέν α, Σωπιάδης Α, Τριαν ταφυ-
λλίδης,Σιδηρόπουλος,Ρέν τζα.

Ε Ν Ω Σ Η
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προπον ητής
Κυριάκος Μίχ ας):Αν δριόλας,Τσαγιάν -
ν ης,Πίν ης, Νικολόπουλος, Θεοδώρου,
Αποστόλου, Τούσης,Κατίδης, Σερέπας,
Μακρίδης, Αλμέιδα Νέρες.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μαζιώτης, Παρ-
ασχ άκης,Τσεβάς,Πρωτόπαππας,Παρο-
τσίδης,Κον τούλης,Κατσάφαρος,Τσιρικ-
λός,SHELO.

Ρεπορτάζ-Φωτό: G ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

Η Δύναμη Ασπροπύργου με Ι. Λαμπρινάτο 
2-1 την Λαμπερή

Με δύο τέρματα του συνήθη ύποπτου Ι.Λαμπρινάτου (23' 72') η Δύναμη
Ασπροπύργου επικράτησε για την 10η αγωνιστική της Β' κατηγορίας της
Λαμπερής Ελευσίνας με 2-1.
Για λογαριασμό της Λαμπερής σκόραρε ο  Νικολά(70′ με πέναλτι).
Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης. Βοηθοί:Κορδολαίμης, Νάκος.
ΔΥΝΑΜΗ: Σκιαδόπουλος, Σταύρου, Ντοντοβέτσι, Τσιρικλός, Λαμπρινάτος
Γ., Χαριτίδης, Αντωνιάδης(85′ Αμανατίδης), Σαμπάνι(77′ Τυριακάδης), Λαμ-
πρινάτος Ι., Χαλιλόπουλος(65′ Γκίνη), Τριανταφύλλου(77′ Αγκάστρα).
ΛΑΜΕΠΡΗ: Νάσης, Συμεωνίδης, Παπασταματίου, Γεωργίου, Ρούσσης,
Αντύπας, Νικολά, Ούρας, Πατσίτης, Τζάνος, Καλομενίδης.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στην
Α΄και Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική

12η Αγωνιστική

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1-3
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
2-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 1-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
0-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4-3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
0-0
Ρεπό: ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 36
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 34
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 21

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 19
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 18
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 15
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 14
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 11
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 11
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 9
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4

ΕΠΌΜΕΝΗ 13η Αγωνιστική

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
Ρεπό: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10 αγωνιστική)
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.6-1
Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΒΥΖΑΣ Β – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ (δεν διεξήχθει)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ(δεν διεξήχθει)

Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 19
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.16
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 15
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ15
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΒΥΖΑΣ Β 7
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

11η Αγωνιστική
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΒΥΖΑΣ Β
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΠΣ
Ο ΛΕΩΝ – Α.Ο.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πυρρίχιος με Τσούλφα επικράτησε της Ζωφριάς

Ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου για
την  12η αγων ιστική της Α΄κατηγο-
ρίας με έν α τέρμα που σημείωσε ο
Τσούλφας 80' που αποδείχ θηκε
χ ρυσή αλλαγή του προπον ητή
Μιχ άλη Κατσάφαρου έκαμψε την
αν τίσταση της Ζωφριάς με 1-0.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης
Βάτσιος.Βοηθοί-:Πλάκας-Παπαδό-
πουλος.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθα-
ράς, Μερκάι, Πιπερίδης Σ., Παπα-
σπυρόπουλος, Μαυρίδης Γ.(88′ Τσαπαν ίδης), Ερμπαλίδης, Μιχ αηλίδης(68′
Βαλμάς), Μαυρίδης Ι.(55′ Τσούλφας), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Μουστάκας, Νιτσόγλου(87′ Μαν άφας), Νίκα(87′ Χάσα),
Λάβδας, Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς Γ.(46′ Ηροδότου), Μπούρας(78′ Σιδηρόπουλος),
Μαρμούτας, Γεγές, Βάρρας.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στην Α΄και Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ασπρόπυργος, 24 Ιαν ουαρίου
2023

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου και με ωριαία αντιμισθία
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-

κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες του
διδακτικού έτους 2022-2023,
επαναπροκηρύσσει την πρό-
σληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και ωριαία αντι-
μισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ναυτικής εκπαίδευ-
σης,   μισθολογικές ρυθμίσεις για
το προσωπικό αυτής και άλλες
διατάξεις» (A  ́ 204), όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 16
του ν. 3153/2003 (Α  ́ 153), το
άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α  ́64)
και το άρθρου 19 του ν.

4770/2021 και κατόπιν της
αριθμ. πρωτ.
2904.4/1677/2023/10-01-2023
Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ,́ ανά
ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό
ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί
λαμβανομένου υπόψιν του αριθ-
μού των σπουδαστών που θα
φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α .
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i.  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι πέντε (05) Πλοιάρχους

Α΄ τάξης Ε.Ν. και  ελλείψει
υποψηφίων Εργαστηριακούς
Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημά-

των ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄
τάξης Ε.Ν. ή Β  ́τάξης Ε.Ν.
β) Έναν (01) Μηχανικό Α  ́τάξης

Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων
Επιστημονικό Συνεργάτη
Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των ειδικότητας Ναυπηγού
Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου ή Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 85/2022, ως ισχύει.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχα-

νικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
και Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρο-
νικό Μηχανικό ή Αυτοματιστή
Μηχανικό κλάδου ΠΕ κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022, ως
ισχύει.
2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i.  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Έναν (01) Μηχανικό Α  ́ ή Β΄

τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων Εργαστηριακό Συνεργάτη
Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ή Μηχα-

νολόγου ή Μηχανικού Παραγω-
γής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή
ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.
85/2022, ως ισχύει.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους
πτυχίου ή διπλώματος Πανεπι-
στημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας:
α) Έναν (01) Ναυπηγό Μηχα-

νολόγο Μηχανικό ή Μηχανολό-
γο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή
Μηχανικό Παραγωγής και
Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022,
ως ισχύει.
β) Έναν (01) Ηλεκτρολόγο

Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ ή
Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Αυτο-
ματιστή Μηχανικός κλάδου ΠΕ ή
ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.
85/2022, ως ισχύει.
γ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό

ή Χημικό μόνο για το εαρινό
εξάμηνο.
Αν τικείμεν α διδασκαλίας:

Τα διδασκόμενα μαθήματα
κατά το ισχύον πλαίσιο διδασ-
καλίας όπως αυτό ορίζεται: α)
στους Κανονισμούς Σπουδών
των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού, όπως εγκρίθηκαν με
τις υπ’ αριθμ.: 2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β  ́ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με τη
ν υπ’ αριθμ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́ 2240), γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́ 2303) και δ) στην
παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.

Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί στην πρό-
σληψη  μέρους του αριθμού
προσωπικού που προκηρύσσε-
ται, σε περίπτωση μεταβολής
των εκπαιδευτικών αναγκών,
εφόσον αυτή αιτιολογείται στο
πρακτικό του οικείου Συμβου-
λίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
από τους υποψηφίους. 

Η προκαλούμενη  δαπάνη
του Έκτακτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού που θα προσληφθ-
εί ως προς την πληρωμή του
υλοποιείται σύμφωνα με την
οικεία νομοθεσία και είναι  επι-
λέξιμη για συγχρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού
προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-
2020.      

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτή-

σεων λήγει σε δέκα (10) ημερο-
λογιακές ημέρες από την επό-
μενη της τελευταίας δημοσίευσης
της Επαναπροκήρυξης, στον
Τύπο ή στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά
είδος/Πράξεις Οργανωτικού και
Διοικητικού Περιεχομένου/Προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι
την 03-02-2023 ημέρα Παρασκε-
υή. 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς
με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή με courier
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού Ασπροπύργου, ταχυδρο-
μική διεύθυνση Παραλία Ασπρ-
οπύργου, Ταχ. Κώδικας 19300
(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης
λαμβάνεται υπόψη είτε ο
αριθμός πρωτοκόλλου που

έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη
Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η
ημερομηνία της σφραγίδας του
Ταχυδρομείου - courier εάν
εστάλη ταχυδρομικά). 
Εφιστάται η προσοχή των

υποψηφίων στην ορθή, σύμφω-
να με τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος δια-
πιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τρο-
ποποίηση της αίτησής του,
οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση,
εντός της οριζόμενης, με την
παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην
κατά το προηγούμενο εδάφιο
απαγόρευση αποδοχής εκπρόθ-
εσμων πιστοποιητικών ή δικαιο-
λογητικών περιλαμβάνονται και
αυτά που είναι συμπληρωματικά
ή διευκρινιστικά εκείνων που
έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της δια-

δικασίας πρόσληψης, τα υποβ-
ληθέντα δικαιολογητικά των
προσληφθέντων θα παραμέ-
νουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν,  τα δικαιολογητικά
δύναται να επιστραφούν, κατό-
πιν σχετικής αίτησης τους, μετά
τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους
για το οποίο είχε υποβληθεί
υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστή-

ματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότ-
ητας, όπως αυτή περιγράφεται
στο ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότ-
ητας της ΑΕΝ. Επίσης, υποχρε-
ούνται για την εφαρμογή και

τήρηση των ισχυουσών διαδικα-
σιών, Οδηγιών και Εντύπων του
Συστήματος διαχείρισης Ποιότ-
ητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της επαναπροκήρ-

υξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο
ημερήσιες και αν δεν υπάρχουν,
σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες της έδρας της ΑΕΝ/Ασπρ-
οπύργου. Η δαπάνη της
δημοσίευσης  βαρύνει τις πάγιες
προκαταβολές Κεφαλαίου Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της
ΑΕΝ που προκηρύσσονται οι
θέσεις.

Πλήρες αντίγραφο της επανα-
προκήρυξης αποστέλλεται ηλεκ-
τρονικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχο-
κολλάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης
αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφα-
σης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Ακαδημία Εμπορι-
κού Ναυτικού Ασπροπύργου
στα τηλέφωνα 2105574171-173
και 2105575986 - Αρμόδιοι οι
Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ
Αντώνιος και Αρχικελευστής
Λ.Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Δέσποινα.                                                                                     

Ο Διοικητής 

Πλοίαρχος Λ.Σ.
ΓΙΑΛΕΛΗΣ Κων σταν τίν ος

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία  σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή υποστήριξη, 
σε κατάστημα  λιανικής, 
φροντιστήριο. Απόφοιτη 

Αμερικανικού  Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

4488
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

Αναζήτηση Προσωπικού 

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

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

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



16-θριάσιο Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 


