
ΓΕΑ: Νεκρός
εντοπίστηκε 31χρονος

Υποσμηναγός στην αερο-
πορική βάση Ελευσίνας

110022  εεκκααττ..  σστταα  
ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ττοοπποοθθεεττεείί  
ηη  ααμμεερριικκααννιικκήή  DDFFCC

Η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC δεσμεύεται για σημαντική 
χρηματοδότηση στα ναυπηγεία, προσβλέποντας στην υποστήριξη των πλοίων που

μεταφέρουν LNG από τις ΗΠΑ και των καραβιών του 6ου Στόλου.

Market Pass: Γίνονται 10
αιτήσεις το δευτερόλεπτο –
Ξεπέρασαν τις 185.000

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 
την 15η Μαρτίου 2023. 

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  
ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  κκααιι  σσεε  

ΟΟυυκκρρααννήή  πποουυ  
««έέκκρρυυββεε»»  μμέέλλοοςς  ττηηςς

σσυυμμμμοορρίίααςς  ττωωνν  
μμαασσκκοοφφόόρρωωνν  λληησσττώώνν

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της συμμορίας μασκοφόρων 
που διέπραττε ληστείες σε μικρές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ στη Δυτική Αττική

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Στις 8 και 9 Μαρτίου 2023
η διανομή του Φοιτητικού

Πακέτου Φεβρουαρίου
– Μαρτίου 2023 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Δύο ματς εξ'αναβολής σήμερα. 
Ο Πανελευσινιακός με την 

Χαλκίδα & ο ΑΑΟΟ  ΥΥππάάττοουυ με τον
Απόλλωνα

Πανελευσινιακός ΑΟΚ: 
Σπουδαία δουλειά από τον Νίκο

Βούλγαρη
σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  77

ΜΜεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  11,,22  εεκκααττ..
εευυρρώώ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  

ΑΑττττιικκήήςς  ηη  αανναακκαατταασσκκεευυήή  
ττοουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς

ΜΜάάννδδρρααςς

σσεελλ..99

σσεελλ..  22

Σε πλήρη εξέλιξη
το αντιπλημμυρικό
έργο στη Δημοτική
Κοινότητα Φυλής 
– Αυτοψία Χρήστου Παππού

Στους δρόμους οι 
υγειονομικοί : 

2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  κκααιι  σσττάάσσηη
εερργγαασσίίααςς  σσήήμμεερραα

Προληπτικό έλεγχο για τον
καρκίνο του μαστού από το ΚΕΠ

Υγείας του Δήμου Αχαρνών

ΣΣεελλ..  1166

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

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

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσιν ή,

Θαλασσιά, Θαλασσία
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης,Οσίου Θαλασσίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ Ο.Ε., Δημοκρατίας

& Αχαρνών 1, Ασπρόπυργος, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΛεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Έναντι

Θριάσιου Νοσοκομείου, 2105558731

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Εργατικές
Κατοικίες,  2105541344

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 & 
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ

Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

Α
κόμη ένα ουσια-
στικό έργο που
αφορά στην

ασφάλεια των σχολικών
υποδομών της Αττικής,
εισέρχεται σε φάση
υλοποίησης με χρημα-
τοδότηση από την Περ-
ιφέρεια Αττικής με 1,2
εκατ. ευρώ, κατόπιν
της υπογραφής από
τον ανάδοχο του έργου
παρουσία του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και της
Διοίκησης της ΚΤΥΠ
ΑΕ.

Συγκεκριμένα, πρό-
κειται για την ανακατασκευή και αποκατάσταση του
Γυμνασίου Ερυθρών στο Δήμο Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2015
λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου. Το έργο είχε
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020» με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη με την υπογραφή της σχετικής
απόφασης ένταξης τον Ιούλιο του 2022.

Η υπογραφή από τον ανάδοχο του έργου έγινε
στα γραφεία της «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ»
(ΚΤΥΠ ΑΕ), παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Γ. Πατούλη, του Δημάρχου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας Χρ. Στάθη, του Διευθύνοντα Συμβούλου
της «ΚΤΥΠ» Θ. Γιάνναρη και του Προέδρου της
ΚΤΥΠ κ. Τ. Κατσίπου, του Γενικού Διευθυντή Στρ-
ατηγικού Σχεδιασμού και Έργων ΣΔΙΤ κ. Θεόδ.
Κυριαζόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη

ΜΜεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  11,,22  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ττηηςς
ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ηη  αανναακκαατταασσκκεευυήή
ττοουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς  ΜΜάάννδδρρααςς

Την πρόοδο των εργασιών στο αντιπλημμυρικό
έργο που υλοποιείται στη Δημοτική Κοινότητα
Φυλής, διαπίστωσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που συμβάλει
καθοριστικά στην αντιπλημμυρική “θωράκιση” της
Δημοτικής Κοινότητας Φυλής. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου αγωγού
ομβρίων σε τμήμα της οδού Θρασυβούλου και 

στις οδούς Σοφοκλέους, Σόλωνος και
Θρασύλλου, ο οποίος στη συνέχεια καταλήγει
στον υφιστάμενο αγωγό της Λεωφ. Φυλής.

Το έργο έχει ξεκινήσει από τη θέση “Λιβάδι”
(παιδική χαρά) και την περίοδο αυτή ξεκινούν οι
εργασίες στην οδό Θεσσαλίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται  από πόρους του
Δήμου Φυλής και η μελέτη έχει εκπονηθεί από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε πλήρη εξέλιξη το αντιπλημμυρικό
έργο στη Δημοτική Κοινότητα Φυλής 

– Αυτοψία Δημάρχου Χρήστου Παππού

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Τ
ην παροχή φορολογικών κινήτρων για την προαι-
ρετική ασφάλιση κατοικιών από φυσικές καταστρ-
οφές ξαναβάζει στο τραπέζι των συζητήσεων η

κυβέρνηση σχεδιάζοντας την ατζέντα της επόμενης τετρ-
αετίας.Το σχέδιο προβλέπει την αναμόρφωση του υφι-
στάμενου πλαισίου με επαναφορά της φορο-έκπτωσης

στα ασφαλιστικά συμβόλαια του κλάδου περιουσίας για αποζημίωση κατοικιών από σεισμούς,
πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.λπ.

Στο οικονομικό επιτελείο υπογραμμίζουν την ανάγκη αύξησης της ασφαλισιμότητας των
ελληνικών κατοικιών που σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ κυμαίνεται σήμερα μόνο στο 17% αφού στην
χώρα μας υπάρχουν 6.371.901 κατοικίες από τις οποίες ασφαλισμένες είναι μόνον 1.074.053.

Παράλληλα ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται ετησίως με μεγάλα ποσά για να
καλύψει τις ζημίες από κάθε είδους φυσικές καταστροφές. Μέσα σε 1,5 χρόνο διατέθηκαν κονδύλια
ύψους 191 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν από φυσι-
κές καταστροφές σε όλη τη χώρα όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την Κρατική Αρωγή που
παρουσιάστηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Το «κλειδί» για την κάλυψη του αυξημένου κόστους από τα κρατικά ταμεία βρίσκεται στην
έκπτωση φόρου 15% επί των καταβαλλομένων ασφαλίστρων. Οπως επισημαίνει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η επαναφορά της απαλλαγής αυτής «θα ενεργοποι-
ήσει την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα, δείχνοντάς του το δρόμο της προσωπικής υπευθυνότ-
ητάς του απέναντι στην προστασία των περιουσιακών του στοιχείων, και όχι το δρόμο της πίεσης

προς την εκάστοτε κυβέρνηση να διαθέσει φορολογικά έσοδα για την αποκατάσταση των εκάστο-
τε ζημιών, επιβαρύνοντας τους φορολογούμενους. Επιπλέον, αν ασφαλιστούν 200.000 νέες
κατοικίες με μέσο ετήσιο ασφάλιστρο 155 ευρώ, τα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό θα προ-
σεγγίσουν τα 10 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα επιπλέον οφέλη για την οικονομία και την
αγορά γενικότερα. 

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τον απολογισμό των δρά-
σεων που έχουν υλοποιηθεί, διατέθηκαν: 120,3 εκατ. ευρώ στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων
πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών, έναντι της
στεγαστικής συνδρομής, και αποζημίωση οικοσκευής, 30,8 εκατ για επιχορηγήσεις, 6,4 για προκα-
ταβολές και 33,7 εκατ., μέσω του ΕΛΓΑ για αγρότες και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ζημι-
ές σε πολυετείς καλλιέργειες. Είπε ακόμα ότι από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022 έχουν
αποζημιωθεί συνολικά περισσότεροι από 5.800 δικαιούχοι και έχουν λάβει προκαταβολή πάνω
από 3.500 δικαιούχοι.

Απάτες
Επίσης όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Σταϊκούρας έχουν υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών αναλυτικά στοιχεία σχετικά με 38 περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, στις οποίες τα δελτία αυτοψίας ή και δελτία επανελέγχου που αναρτήθηκαν από τους
αιτούντες στην ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr εμφάνισαν σημαντικές αποκλίσεις από τον
συνήθη μορφότυπο με στόχο οι αιτούντες να εισπράξουν παράνομα ενισχύσεις.

Φορο-κίνητρα για ασφάλιση κατοικιών από φυσικές καταστροφές
Τo σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για αποζημιώσεις από σεισμούς, φωτιές και πλημμύριες

Ν
έα τροπή φαίνεται πως παίρ-
νει η υπόθεση της συμμο-
ρίας μασκοφόρων που

διέπραττε ληστείες σε μικρές επιχει-
ρήσεις και σούπερ μάρκετ στη Δυτι-
κή Αττική καθώς σε αυτή συμμετείχε
με έναν άτυπο τρόπο και μια γυναίκα
από την Ουκρανία η οποία έκρυβε
έναν από τους ληστές στο διαμέρι-
σμά της.

Η εν λόγω γυναίκα συνελήφθη
χθες από αστυνομικούς της Ασφάλει-
ας Αττικής στα πλαίσια της έρευνας
για τον εντοπισμό των συνεργών της
συμμορίας των μασκοφόρων που
«χτυπούσε» καταστήματα, από
περίπτερα μέχρι σούπερ μάρκετ στα
δυτικά προάστια. Όσο έσφιγγε ο
αστυνομικός κλοιός στο Μενίδι για
τους δυο ληστές, η Ουκρανή που
εργαζόταν ως barwoman σε καφετέρ-
ια στο Περιστέρι, παρείχε κρησφύγε-
το στο σπίτι της στον Κεραμεικό για
έναν εκ των δυο δραστών.

Μπορεί η Ουκρανή να βρίσκεται
στα χέρια των Αρχών -με την κατηγο-
ρία υπόθαλψης εγκληματία και πρό-
κειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανα-
κριτή για να απολογηθεί- όμως οι
έρευνες συνεχίζονται καθώς στην
Ασφάλεια Αττικής υπάρχουν καταγ-
γελίες από οδηγούς ταξί  που
ισχυρίζονται ότι και εκείνοι έχουν
πέσει  θύματα των μασκοφόρων
ληστών. Ήδη κάποιοι αυτοκινητιστές
έχουν αναγνωρίσει  τους δυο
συλληφθέντες.

Η συμμορία μασκοφόρων  με
περίσσια ψυχραιμία

Η περιβόητη συμμορία με μάσκες
και όπλα είχε γίνει φόβος και τρόμος
των καταστηματαρχών στα δυτικά
προάστια της Αττικής. Τα μέλη της
επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ψυχρ-
αιμία, όντας οπλισμένοι, μπούκαραν

σε μικρές και μεγάλες επιχειρή-
σεις, από περίπτερα, φούρνους και
καταστήματα ψιλικών έως σούπερ
μάρκετ και έπαιρναν ό,τι έβρισκαν
στα ταμεία, ακόμη και μικροποσά της
τάξεως των 170 ευρώ.

Οι κινήσεις τους ήταν μεθοδικές
και η συμπεριφορά τους εντός των
καταστημάτων ήταν τέτοια που δεν
άφηνε περιθώρια στα θύματά τους.
Κραδαίνοντας τα πιστόλια τους, τα
οποία έστρεφαν προς τους ταμίες
των επιχειρήσεων, έδιναν την
εντύπωση πως στην παραμικρή
«στραβή» δεν θα δίσταζαν να πατή-
σουν την σκανδάλη. Οι μάσκες τους,
δε, προκαλούσαν τρόμο.

Τους χαρακτήριζε η έλλειψη
βιασύνης λένε αυτόπτες μάρτυρες.
«Σου έπιαναν την κουβέντα και σε
έκαναν να αισθανθείς ότι απλά έπρ-
επε να ανοίξεις το ταμείο και να τους
δώσεις ό,τι είχες μέσα. Από τη μια
ήθελαν να σε ηρεμήσουν για να μην
πατήσεις τον συναγερμό, ή προ-
σπαθήσεις να ειδοποιήσεις την
αστυνομία με κάποιο άλλο τρόπο, και
από την άλλη έδιναν την εντύπωση
πως δεν το έχουν σε τίποτα να σε
πυροβολήσουν» συμπληρώνουν.

Στις τοποθεσίες των επιλεγμένων
στόχων τους έφταναν με οχήματα που
είχαν κλέψει  τις προηγούμενες
ημέρες, έχοντας φροντίσει  να
καλύψουν τα χαρακτηριστικά των
πινακίδων. Πάνω τους είχαν είτε
πιστόλια, είτε μαχαίρια, ανάλογα με
τον βαθμό επικινδυνότητας.

Τα «χτυπήματα»
Στις 24/12/2022 κατά τις απογε-

υματινές ώρες, οι  μασκοφόροι
ληστές «χτυπάνε» περίπτερο στα
Άνω Λιόσια, με λεία 200 ευρώ. Δέκα
λεπτά αργότερα εισβάλουν σε κατά-
στημα ψιλικών στην ίδια περιοχή και

υπό την απειλή πιστολιού αρπάζουν
από το ταμείο 150 ευρώ. Έξι μέρες
μετά, βάζουν στο στόχαστρό τους
σούπερ μάρκετ επί των οδών Καραϊ-
σκάκη και Ολυμπίου στα Άνω Λιό-
σια. Αφού στρέφουν τα όπλα τους
προς τα κεφάλια των τεσσάρων υπαλ-
λήλων των αντίστοιχων ταμείων,
παίρνουν 1.400 ευρώ και  εξαφ-
ανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Πέντε μέρες από το τελευταίο τους
“χτύπημα”, μπουκάρουν σε φούρνο
και υπό την απειλή πιστολιού αφαιρ-
ούν από το ταμείο 170 ευρώ. Πιστοί
στην μεθοδολογία που χρησιμοποι-
ούν αφήνουν να περάσουν πέντε
24ωρα και αμέσως μετά εισβάλουν
σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στην ίδια
περιοχή αρπάζοντας από τα ταμεία
άγνωστο ποσό. Και  σε αυτή τη
περίπτωση οι μασκοφόροι ληστές
απείλησαν τους ταμίες με πιστόλι.

Στις 16/1/2023 κλέβουν ένα Ι.Χ
μάρκας Toyota, το οποίο χρησιμο-
ποιούν το ίδιο απόγευμα στη ληστεία

που διαπράττουν σε βιβλιοπωλείο
στις Αχαρνές με λεία 120 ευρώ. Μια
ώρα μετά μπαίνουν σε φαρμακείο της
ίδιας περιοχής και αφαιρούν από το
ταμείο του 585 ευρώ. Φαρμακείο
όμως χτύπησαν και την επόμενη
μέρα, στις Αχαρνές, αυτή τη φορά με
λεία 450 ευρώ.

Στις 21/1/2023 εισβάλουν σε
σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή
και αρπάζουν το ποσό των 2.600
ευρώ από τα ταμεία. 

Όμως οι άπληστοι ληστές δεν στα-
ματούν εκεί  καθώς διαπράττουν
επιπλέον επτά κλοπές και ληστείες
τις επόμενες ημέρες ωσότου τους
οδηγήσει η απληστία τους στη φάκα
της ΕΛ.ΑΣ. Άνδρες της Ασφάλειας
Αττικής αξιοποιώντας το βιντεολ-
ηπτικό υλικό από τις κάμερες των
επιχειρήσεων που είχαν ληστέψει,
καθώς και πληροφορίες για τα προ-
φίλ των δραστών, κατάφεραν να φτά-
σουν στα ίχνη τους και να τους
συλλάβουν.

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  κκααιι  σσεε  ΟΟυυκκρρααννήή  πποουυ  ««έέκκρρυυββεε»»
μμέέλλοοςς  ττηηςς  σσυυμμμμοορρίίααςς  ττωωνν  μμαασσκκοοφφόόρρωωνν  λληησσττώώνν

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της συμμορίας μασκοφόρων 
που διέπραττε ληστείες σε μικρές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ στη Δυτική Αττική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 20/02/2023
Αριθ. Πρωτ. :  5620

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ), ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΜΕ
ΕΙΔΗ ΠΑΥΛΩΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76
για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ), ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΜΕ
ΕΙΔΗ ΠΑΥΛΩΝΙΑΣ», βάση της
υπ’ αριθμ. Μελέτης 183/2022 της
Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ), ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΜΕ
ΕΙΔΗ ΠΑΥΛΩΝΙΑΣ» μαζί με
φ άκελο με όλα τα δικαιολογητικά
που ζητούν ται από την  Διακήρ-
υξη, στη Δ/ν ση Περιουσίας &
Προμηθειών  του Δήμου,
υπ΄όψιν  της Εκτιμητικής Επιτρ-
οπής, στην  Δ/ν ση: Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .     
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
14/03/2023 ημέρα Τρίτη, εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα, ο Δήμος Φυλής, στα
πλαίσια της προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ αυτού και του
Ελλην ικού Γεωργικού Οργαν ι-
σμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ), εποπτευόμεν ης από
το Υπουργείο Αγροτικής Αν ά-
πτυξης, εν διαφ έρεται για τη
μίσθωση μιας έκτασης στην
Πολεοδομική Εν ότητα «Άγιος
Ιωάν ν ης Θεολόγος» της Δημοτι-
κής Εν ότητας Άν ω Λιοσίων , με
σκοπό την  εγκατάσταση δασο-
πον ικής φ υτείας με είδη παυ-
λών ιας, για την  παραγωγή
δασικών  προϊόν των  (τεχν ική
ξυλεία, ξυλώδης βιομάζα), προ-
στασία και βελτίωση του περι-
βάλλον τος (δέσμευση άν θρακα,
πρασίν ισμα, αν τιπυρική προ-
στασία, προστασία & βελτίωση
εδαφ ών ) και εν ίσχυση της τοπι-
κής οικον ομίας.

Η έκταση πρέπει ν α  βρίσκεται
στην  Π.Ε «Άγιος Ιωάν ν ης
Θεολόγος» της Δημοτικής Εν ότ-
ητας Άν ω Λιοσίων , πλησίον
της Περιφ ερειακής Αιγάλεω, ν α
είν αι επιφ άν ειας   περίπου δέκα
(10) στρεμμάτων , ν α έχει εύκολη
πρόσβαση και η μορφ ολογία της
ν α την  καθιστά κατάλληλη για
εγκατάσταση δασοπον ικής
φ υτείας. 
Επίσης θα πρέπει ν α είν αι
ελεύθερη κτισμάτων , εγκαταστά-
σεων  και πυκν ών  δεν δρο-
στοιχιών .
Αν άδοχος αν ακηρύσσεται
εκείν ος που θα προσφ έρει το
χαμηλότερο μίσθωμα.
Η δαπάν η των  δημοσιεύσεων
στον  Ελλην ικό Τύπο βαρύν ει
τον  Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 358/15.02.2023 ΦΕΚ τ.
ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν  οι προκ-
ηρύξεις για την  πλήρωση δύο
(2) θέσεων  μελών  ΔΕΠ για τις
αν άγκες Τμημάτων  του Δημο-
κρίτειου Παν επιστημίου Θράκης
και συγκεκριμέν α:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με

γν ωστικό αν τικείμεν ο «Ποιο-
τικός Έλεγχος Τροφ ίμων ».
ΑΔΑ: ΡΡΘΔ46ΨΖΥ1-ΩΧ8

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 32300

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γν ωστικό αν τικείμεν ο «Υγιειν ή
Τροφ ίμων  και Περιβάλλον τος με
έμφ αση στη Μικροβιακή Οικο-
λογία Τροφ ίμων  και Υδάτιν ων
Οικοσυστημάτων ».
ΑΔΑ: ΨΚΧΜ46ΨΖΥ1-42Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 32304

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α υποβάλουν  την  αίτηση
υποψηφ ιότητας μαζί με όλα τα
απαραίτητα για την  κρίση δικαι-
ολογητικά, τα οποία αν αφ έρον -
ται στο ΦΕΚ της προκήρυξης,
στο πληροφ οριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.mine-
du.gov .gr). Περισσότερες πληρ-
οφ ορίες παρέχον ται από τη
Γραμματεία του Τμήματος Αγρο-
τικής Αν άπτυξης: Αθ. Παν -
ταζίδου 193, Τ.Κ. 68200, Ορε-
στιάδα, τηλ. 25520 41161.

Κομοτην ή 21/02/2023
Ο Πρύταν ης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά την αυτοψία του στο σημείο
των εργασιών, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, ενημερώθηκε για την εξέλιξη
του έργου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργα-
σιών. “Το σημαντικό αυτό έργο επιλύει διαχρονικά προβλήματα πλημμυρ-
ικών  φαιν ομέν ων  στην  περιοχ ή και συμβάλει καθοριστικά στην  αν αβάθμιση της
Δημοτικής Κοιν ότητας Φυλής και τη βελτίωση της καθημεριν ότητας των  δημοτών
μας, αλλά και των  επισκεπτών  της ιστορικής κοιν ότητας του Δήμου μας”, τόν ισε
ο Χρήστος Παππούς.

συνεχίζεται απο σελ. 2



Τ
έσσερις ολο-
καί νο υ ρ ι ο υ ς
βι ντεοπροβο-

λείς θα παραδώσει τις
επόμενες μέρες σε
δασκάλους και μαθη-
τές στο 7ο Δημοτικό
Άνω Λιοσίων, ο
πρόεδρος της Πρωτο-
βάθμιας Σχολικής

Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Δήμου Φυλής
Γ ι ά ν ν η ς
Κρεμύδας.

Πιστός στη
θέση ότι οι παρ-
οχές και η στήρ-
ιξη στα σχολεία
δεν εξαντλούνται
στην αρχή κάθε
σχολικής χρο-
νιάς και βέβαια
δε σταματούν
ποτέ, ο κ.
Κρεμύδας, με
την ευκαιρία της

κοπής πίτας του
Συλλόγου Γονέων του
σχολείου, διέθεσε το
δικό του “φλουρί” που
ήταν η αγορά 4 βιντεο-
προβολέων για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες
των μαθητών. Ένα
δώρο που ικανο-
ποίησε τους πάντες
και  ιδιαίτερα τον

Σύλλογο Γονέων, με
τον οποίο το Δ.Σ διαθ-
έτει μια άριστη σχέση.

Παράλληλα, μετά την
αποχώρηση του
ΑΙΓΕΑ και την μεταφο-
ρά στη δική του Στέγη,
ο πρόεδρος της Πρω-
τοβάθμιας θα
προχωρήσει  στην
αποκατάσταση της αίθ-
ουσας εκδηλώσεων
(βάψιμο, εξωραϊσμό,
αποκατάσταση φθορών
κλπ.).

Και αν κάποιος θεω-
ρεί ότι όλα αυτά που
γίνονται για τα σχολεία
στον Δήμο Φυλής
είναι αυτονόητα, καλό
θα είναι να ρίξει μια
ματιά σε άλλους Δήμο-
υς να δει  πώς όχι
μόνο δεν είναι
αυτονόητα, αλλά
ζητούμενα.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Δυτική Αττική
Δημοσιεύθηκε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Δυτική Αττική για τις επερχόμενες βου-
λευτικές εκλογές.

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Γκίνης Ευάγγελος, φωτογράφος, πρόεδρος της
Ένωσης Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων
Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας - Μάνδρας.
Θεοδώρου Χαράλαμπος (Μπάμπης), καθηγητής Ιτα-
λικών, δημοτικός σύμβουλος Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Μενιδιάτη Αλεξάνδρα (Αλέκα), συνταξιούχος.
Παπαδάτου Αγγελική, καρδιολόγος, πρώην αντιδήμαρχος Άνω Λιοσίων.
Παπασταύρου Κύριλλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, διευθυντής του «Ριζοσπά-
στη».
Τσοκάνης Χρήστος, επαγγελματίας λογιστής, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελμα-
τιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων του Δήμου Ασπροπύργου.
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ΠΠρροοσσοοχχήή!!  
Παραπλανητικό μήνυμα
στο κινητό με δήθεν

 αποστολέα την Πολιτική
Προστασία

ις τελευταίες ώρες υπήρξαν αναφο-
ρές για παραπλανητικό μήνυμα,
μέσω μαζικής αποστολής στο κινητό
(SMS), που εμφανίζει ως αποστολέα
το όνομα CIVILPROTEC και περι-
έχει περιεχόμενο περί δήθεν προ-
σωρινής αναστολής χρεωστικής κάρ-
τας του παραλήπτη.

Διευκρινίζουμε ότι το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και  Πολιτικής
Προστασίας και η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας δεν έχουν
καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα,
το οποίο προφανώς εμπίπτει στην
κατηγορία παραπλανητικών μηνυμά-
των τύπου smishing (SMS phish-
ing).

Έχουμε προβεί ήδη σε όλες τις
δέουσες ενέργειες προς τις αρμό-
διες αρχές και εφιστούμε την προ-
σοχή στους πολίτες που ενδεχομέ-
νως λάβουν το εν λόγω μήνυμα να το
διαγράψουν αμέσως και σε κάθε
περίπτωση να μην πατήσουν στο
σύνδεσμο (link) που περιέχει.

Προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο
του μαστού από το ΚΕΠ

Υγείας του Δήμου Αχαρνών

Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αχαρνών και η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών προσκαλούν τις γυναίκες ηλικίας 40 - 69 ετών να
γίνουν μέλη τους και να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία στο Κέντρο

Μαστού στην Τίρυνθος 2 , στα Άνω Πατήσια με κόστος 5 ευρώ (υπέρ του
Συλλόγου Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι) για την
εκτύπωση των αποτελεσμάτων.
Αναχώρηση πούλμαν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 08:30 το πρωί

από την στάση μπροστά από την Εθνική Τράπεζα στην οδό Αρχαίου Θεάτρ-
ου.

Σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας:
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παρέλθει ένα έτος από την διεξαγωγή της
τελευταίας μαστογραφίας.
Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη ή έχουν εμφ-
ανίσει στο παρελθόν καρκίνο μαστού.  Η ανάγκη επανεξέτασης είναι σε 18-
24 μήνες.
Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ΠΑΛΙΑ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ τους (εφόσον διαθέτουν) και την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τους.
Θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να φοράνε μάσκα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-2400850, 210-2478507

Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.

Τέσσερις νέοι βιντεοπροβολείς και αποκατάσταση της
αίθουσας εκδηλώσεων στο 7ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων
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Τ
ην άμεση απο-
μάκρυνση του
πρώην διαιτητή

Φίλιππου Ντόβα και
νυν εργαζομένου στο
νοσοκομείο Αττικόν και
που φέρεται να εμπλέ-
κεται  στην υπόθεση
βιασμών και  μαστρο-
πείας στον Κολωνό,
ζητά η ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως αναφέρει  η
ΠΟΕΔΗΝ, πρόκειται
για συμβασιούχο των
προγραμμάτων ΟΑΕΔ
για απασχόληση μακρ-
οχρόνια ανέργων
ηλικίας 55 εως 67 ετών
με πόστο εργασίας στη
διοίκηση του ακτινολογικού τμήματος του νοσο-
κομείου.

Η μακροχρόνια ανεργία των εν λόγω υπαλλή
λων πιστοποιείται από τον ΟΑΕΔ που αναλαμ

βάνει και το μεγαλύτε-
ρο μέρος της μισθο-
δοσίας τους.Τη συγκε-
κριμένη περίοδο ο
πρώην διαιτητής λείπει
από το Αττικόν με
άδεια. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά
να διακοπεί ακόμη και
σήμερα η σύμβαση του
με το νοσοκομείο σε
συνεννόηση με τον
ΟΑΕΔ, καθώς όπως
λέει «δεν μπορεί να
εργάζεται με την κατα-
γορία του βιαστή και αν
αποδειχθεί η αθωότητά
του να επιστρέψει στην
εργασία του».

«Δεν θέλουμε μεταξύ
μας εργαζόμενους που

επικρέμονται κτηνώδεις κατηγορίες για βιασμό»,
καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.

ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ::  ΆΆμμεεσσηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ααππόό  ττοο  ««ΑΑττττιικκόόνν»»  ττοουυ  ππρρώώηηνν  δδιιααιιττηηττήή
πποουυ  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ  ΚΚοολλωωννοούύ

Ο Φίλιππος Ντόβας εργάζεται αυτήν την περίοδο ως συμβασιούχος στο νοσοκομείο
«Αττικόν» και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του Κολωνού

ΣΣττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  οοιι  
υυγγεειιοοννοομμιικκοοίί  ::  2244ωωρρηη
ααππεερργγίίαα  κκααιι  σσττάάσσηη
εερργγαασσίίααςς  σσήήμμεερραα
ΣΣεε  ννέέεεςς  ααππεερργγιιαακκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς
οοιι  υυγγεειιοοννοομμιικκοοίί..  ΤΤαα  ααιιττήήμμααττάά  ττοουυςς..

Σε ν έες απεργιακές κιν ητοποιήσεις και στάση εργασίας
προχ ωρούν  οι υγειον ομικοί παν ελλαδικά σήμερα ,
Τετάρτη (22/2).

Πιο αν αλυτικά, ο κλάδος στην  Αττική έχ ει κηρύξει
στάση εργασίας από τις 08:00 έως της 15:00 και 24ωρη
απεργία στις υγειον ομικές μον άδες της περιφέρειας.
Η συγκέν τρωση διαμαρτυρίας στην  Αττική έχ ει προ-

γραμματιστεί στην  πλατεία Μαβίλη στις 08:30 το πρωί,

εν ώ στη συν έχ εια θα ακολουθήσει διαδήλωση προς το
Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Γεν ικό Λογιστήριο του
Κράτους και το υπουργείο Υγείας.

Τα αιτήματα των  υγειον ομικών

Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας. Επαν αφορά 13ου –
14ου μισθού

Ουσιαστική αύξηση και επέκταση του αν θυγιειν ού
επιδόματος σε όλους τους εργαζόμεν ους στις δημόσιες
μον άδες υγείας. Έν ταξη στα Βαρέα Αν θυγιειν ά Επαγ-
γέλματα.

Επείγουσες προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού και
μον ιμοποίηση των  συμβασιούχ ων

Διασφάλιση της εργασίας των  ήδη διορισμέν ων  υγειο-
ν ομικών  της 2Κ/2019 και άμεση πρόσληψη όσων  περ-
ιλαμβάν ον ται στους ν έους προσωριν ούς πίν ακες επιτ-
υχ όν των  της ίδιας προκήρυξης

Κατάργηση της επιχ ειρηματικής δράσης σε Υγεία, Πρό-
ν οια και Κοιν ων ική Ασφάλιση.

Κατάργηση της υποχ ρέωσης των  αν εμβολίαστων  εργα-
ζομέν ων  για πραγματοποίηση διαγν ωστικού ελέγχ ου
με δική τους δαπάν η

Market Pass:
Γίνονται 10
αιτήσεις το
δευτερόλεπτο
– Ξεπέρασαν
τις 185.000

Πολύ μεγάλο είναι το
ενδιαφέρον των καταναλωτών για την πλατφόρμα του Market Pass μέσω του
vouchers.gov.gr.Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας οι
αιτήσεις ξεπέρασαν τις 32.000, όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Ψηφιακής
Δικαυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μέχρι χθες το μεσημερι ειχαν γίνει
185.000 αιτήσεις για το Market Pass και έχουν εγκριθεί οι 157.000. Σύμφωνα με
στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπολογίζεται ότι γίνονται 10
αιτήσεις το δευτερόλεπτο.

Γεωργιάδης: Η Ισπανία μετάνιωσε τη μείωση του ΦΠΑ
«Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα του market pass είναι εκατοντάδες

χιλιάδες.», ανέφερε στον ΣΚΑ 100,3, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που, με αφορμή
το Market pass έκανε λόγο για ψίχουλα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε «εάν είναι
ψίχουλα το 10% στην τσέπη, τότε είναι ψίχουλα και το 10% στην αύξηση των
τροφίμων».

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Ισπανίας που μείωσε τον ΦΠΑ, ο κ.
Γεωργιάδης σχολίασε ότι η ισπανική κυβέρνηση τώρα που διαπίστωσε ότι ενώ το
εν λόγω μέτρο τους κοστίζει 700 εκατομμύρια, στον καταναλωτή έφτασαν μόνο τα
40 εκατομμύρια. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως ανέφερε, οι Ισπανοί
εξετάζουν να επαναφέρουν τον ΦΠΑ στο σημείο που ήταν και να διανείμουν τα
χρήματα απευθείας στους πολίτες.

Ερωτηθείς για την απόφαση του κ. Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εκλογές, ανέφερε ότι πρόκειται για μία προσωπική απόφαση που είναι
σεβαστή.«Η ανακοίνωσή του ήταν σαφής και χωρίς πολιτικές αιχμές καθώς δήλωσε
ότι στηρίζει την παράταξη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, εφόσον

το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 και η αξία της
ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται ανάλογα με την
κατηγορία του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις για το Market Pass μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη 15η
Μαρτίου 2023. Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο
του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων.



Στις 8 και 9 Μαρτίου 2023 η διανομή
του Φοιτητικού Πακέτου 

Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου Φυλής ενημερώνει ότι η  
διανομή Φοιτητικού Πακέτου μηνός Φεβρουαρίου 

καθώς και του μηνός Μαρτίου 2023, θα διενεργηθεί 
στις  8 και  9 Μαρτίου 2023. 
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Ν
έες αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για 22 Δήμους της
Χώρας (βλ. Πίνακα παρακάτω), υπέγραψε ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλο-

ποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου
10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την
ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και
λοιπές διατάξεις», του προγράμματος «ΦιλόΔημος II».

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «Άργος» έχει προι-
κιστεί με το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ από το
Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, για να ενισχύσει τους δήμους να αποκτήσουν τις
απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς τη διαχείρι-
ση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό
υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ
επιπροσθέτως για πρώτη φορά διατέθησαν 3 εκατ. ευρώ
για εμβόλια έναντι ζωοανθρωπονόσων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος

Πέτσας, δήλωσε:«Το είπαμε, το κάναμε. Συνεχίζουμε να
ενισχύουμε τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να
ανταποκριθούν στις νέες σχετικές αρμοδιότητες που
έχουν αναλάβει για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Με το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Άργος”, σε συνδυα-
σμό με την πάγια ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων
που ανέρχεται για το τρέχον έτος σε 5 εκατ. ευρώ, διαθ-
έτουμε συνολικά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ προς
τους Δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που
προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί, για εμάς, δεν
νοείται μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση,
χωρίς τη μεταφορά και των απαραίτητων πόρων. Κάνο-
υμε καθημερινά πράξη τη δέσμευσή μας: “Κανένα ζώο
αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Σήμερα ξεκινά η Διπλή διανομή 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 
για τους δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Φυλής 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου
Φυλής, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των ωφελουμένων του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, προτίθεται να ξεκινήσει την διανομή των ειδών
Κοινωνικού Παντοπωλείου μηνός Φεβρουαρίου την 22/2/2023 και παράλ-
ληλα θα διαθέσει προκαταβολικά και τα είδη παντοπωλείου για τον μήνα Μάρ-
τιο 2023.

Νέα ενίσχυση στην Αυτοδιοίκηση με 1,5 εκατ. ευρώ για την 
ευζωία των αδέσποτων . Η απόφαση Πέτσα
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Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής
φόρτισης έκοψε, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής, την Κυριακή 19
Φεβρουαρίου, στη στέγη του,  την
Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του, ο
Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφ-
υρίου. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Βασίλης
Θεοδωρόπουλος αφού καλωσόρισε τον
κόσμο και τον ευχαρίστησε για την παρ-

ουσία του ανακοίνωσε πως
την εκδήλωση “κοσμούν με
την παρουσία τους” και θα
βραβευτούν και οι δυο ηρωι-
κοί Ζεφυριώτες της ΕΜΑΚ ο
Επιπυραγός Α΄ ΕΜΑΚ
Δημήτρης Ρούπας, αλλά και ο
Ταμίας του Συλλόγου Πελο-
ποννησίων Ζεφυρίου Χρή-
στος Φουντάς οι οποίοι
“επιχείρησαν με αυταπάρνηση
και κάτω από αντίξοες συνθ-
ήκες στο σεισμό της Τουρκίας
σώζοντας ζωές. Ελπίζουμε σε

αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα παι-
διά μας να έχουν τέτοια πρότυπα σαν
τον Τάκη και το Χρήστο”  είπε καταχειρ-
οκροτούμενος ο κ. Θεοδωρόπουλος,
αφιέρωσε το κομμάτι του στην ΕΜΑΚ
και κάλεσε τους δυο άνδρες να παραλά-
βουν τις τιμητικές πλακέτες. 

VIDEO: https://youtu.be/RAKjQx-
VxbQ 

Ο επιπυραγός της ΕΜΑΚ Δημήτρης

Ρούπας ευχαρίστησε για την τιμή, αφιέρ-
ωσε το κομμάτι του σε όλους τους
Έλληνες και διαβεβαίωσε τον κόσμο
“πως το Πυροσβεστικό Σώμα είναι έτοι-
μο να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε
μορφή καταστροφής με κύριο σκοπό την
προστασία της ανθρώπινης ζωής”. Από
την πλευρά του ο Χρήστος Φουντάς
αφιέρωσε το κομμάτι του σε όλους
αυτούς που υποφέρουν μετά το σεισμό
και ευχήθηκε να επανέλθουν όσο το
συντομότερο δυνατόν σε φυσιολογικές
συνθήκες διαβίωσης. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς δήλωσε συγκινημένος και περήφα-
νος που “δυο δημότες μας, δυο νέα
παιδιά έπραξαν ως ήρωες στο σεισμό
της Τουρκίας” και αφιέρωσε το κομμάτι

του στους δυο τιμώμενους.

VIDEO:
https://youtu.be/o4jSyGuaBK4 

Την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του
Ι.Ν. Παναγίας Γρηγορούσης πατέρας
Άγγελος Κανέλλος ο οποίος αφιέρωσε
συγκινημένος το κομμάτι του σε δυο
ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας,
όπως είπε, τον παπα-Χρήστο Καπερώνη
και τον αδελφικό του φίλο Ανδρέα
Πασχαλίδη.

Κομμάτι έκοψαν και ευχήθηκαν μέλη
του Κοινοβουλίου,της Κυβέρνησης, Αντι-
δήμαρχοι, Αναπληρωτές Δημάρχου,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
Νομικών Προσώπων, εκπρόσωποι
κομμάτων και συλλόγων.

Έτοιμη για παιχνίδι η πλατεία και η 
σύγχρονη παιδική χαρά της Αγριλέζας 

Η Αναπτυξιακή Αχαρνών Α.Ε συνεχίζει τα έργα στις γειτονιές της πόλης ,
εκεί που για πολλά χρόνια δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση, βελτιώνοντας
τους όρους της καθημερινότητας των δημοτών μας. 

Συνεχίζουμε για να αλλάξουμε την πόλη μας και να φτιάξουμε τις Αχαρνές
που μας αξίζουν!

Spiros Vrettos II Spiros Vrettos III Δήμος Αχαρνών
Οδυσσέας Καμπόλης Ιωαννης Μιχας

Με τη βράβευση των δυο ηρωικών Ζεφυριωτών της ΕΜΑΚ
συνδύασε την κοπή της πίτας ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφυρίου

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας
Μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του

αποκριάτικου καρναβαλιού στη Μαγούλα!
�Η καρν αβαλική παρέλαση θα ξεκιν ήσει το απόγευμα του Σαββάτου (25/2) επι
της οδού Ηρώων  Πολυτεχ ν είου, στη Μαγούλα!
�Δηλώστε συμμετοχ ή σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές κεφιού της πόλης μας
με μουσική, χ ορό και πολλά άλλα ακόμα δρώμεν α!
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Ε
ν αναμονή της απόφασης του
δικαστηρίου, όπου συζητήθη-
κε την περασμένη εβδομάδα

το σχέδιο εξυγίανσης για τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας με τη σύμφωνη
γνώμη των πιστωτών, η ONEX μαζί
με τους εργαζόμενους σε αυτά
αδημονούν προκειμένου να βγει η
απόφαση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος
για την πλήρη λειτουργία τους αλλά
και για την υλοποίηση σημαντικών
επενδύσεων που δρομολογεί η εται-
ρεία.

Πολύτιμος αρωγός στα σχέδια της
ONEX από την πρώτη στιγμή είναι η
Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, DFC
που έστειλε σχετική επιστολή στο
δικαστήριο για να διευκρινίσει τον
ρόλο της στην εξυγίανση. Η DFC έχει
δεσμευθεί για τη συμμετοχή της στην
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας με 102 εκατ. δολάρια και θα
εμπλακεί στο σχέδιο ως οικονομικός
πιστωτής, δηλαδή με δανεισμό και
όχι με συμμετοχή στο μετοχικό κεφά-
λαιο.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτή-
σεις της DFC και τη μοναδική στην
Ευρώπη, καθώς λειτουργεί ως ανα-
πτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ που
ιδρύθηκε με βασικό πολιτικό στόχο
να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην
οικονομική διείσδυση που επιχειρεί
να κάνει η Κίνα μέσω επενδύσεων
σε αναπτυσσόμενες χώρες προκει-
μένου να αυξήσει την επιρροή της.

Παρόλο που το καταστατικό της DFC
της επέτρεπε να δραστηριοποιείται
στις αναπτυσσόμενες αγορές της
Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και
της Αφρικής, τον Δεκέμβριο του
2019 επήλθε μια τροποποίηση, η
οποία ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο
για την πραγματοποίηση επεν-
δύσεων σε αναπτυγμένες αγορές,
όπως η Ελλάδα.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και κατ’
επέκταση η Ελλάδα υπό το φως των
γεωπολιτικών δεδομένων που έχει
πλέον διαμορφώσει η ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, θα κληθούν να

παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς
το NATO προετοιμάζεται  για μια
μακρά αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Είναι  σχεδόν βέβαιο ότι  θα
υπάρχει πλέον ακόμη πιο ισχυρή
παρουσία του 6ου στόλου στην περ-
ιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι
που θα έχει σαν αποτέλεσμα τα αμερ-
ικανικά πλοία να χρειάζονται υπο-
στήριξη και κατ’ επέκταση ένα ναυ-
πηγείο που να μπορεί να αναλάβει

τέτοιες εργασίες.
Την ίδια ώρα αναμένεται μεγάλη

αύξηση των πλοίων μεταφοράς LNG
που θα πλέουν στην περιοχή, καθώς
οι ανάγκες για υγροποιημένο φυσικό
αέριο, προερχόμενο κυρίως από τις
ΗΠΑ, πλέον θα είναι πολύ μεγάλες
και η Ρεβυθούσα, όπως και το νέο
hub που θα δημιουργηθεί στην Αλε-
ξανδρούπολη θα έχουν καίριο ρόλο
στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλά-
δας και της Ευρώπης.

110022  εεκκααττ..  σστταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ττοοπποοθθεεττεείί  ηη  ααμμεερριικκααννιικκήή  DDFFCC

ΗΗ  ααμμεερριικκααννιικκήή  ααννααππττυυξξιιαακκήή  ττρράάππεεζζαα  DDFFCC  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  γγιιαα  σσηημμααννττιικκήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  σστταα
ννααυυππηηγγεείίαα,,  ππρροοσσββλλέέπποοννττααςς  σσττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ππλλοοίίωωνν  πποουυ  μμεεττααφφέέρροουυνν  LLNNGG  ααππόό  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ

κκααιι  ττωωνν  κκααρρααββιιώώνν  ττοουυ  66οουυ  ΣΣττόόλλοουυ..

Ασπρόπυργος: Τροχαίο με φορτηγό στο
ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου

Σ
υγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθη-
κε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθη-
νών-Κορίνθου στο ύψος της Λίμνης

Κουμουνδούρου
Αποτέλεσμα  ήταν να δημιουργηθεί

μεγάλο μποτιλιάρισμα και σύμφωνα με
πληροφορίες, η ουρά των οχημάτων
έφτανε μέχρι το ύψος της Ελευσίνας.

Ευτυχώς από το το τροχαίο υπήρξαν
μόνο υλικές ζημιές, με τα νεύρα των
οδηγών να είναι τεταμένα, λόγω της ανα-
μονής σε μια ήδη επιβαρυμένη κυκλοφο-
ριακά οδική αρτηρία.

Αττική: Πρόγραμμα 
επιχειρηματικής 
επιχορήγησης νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών
Ρομά
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην
αυτοαπασχόληση άνεργων Ρομά, ηλικίας
20 έως 44 ετών, μέσω της δημιουργίας
βιώσιμων επιχειρήσεων

Παρατάθηκε μέχ ρι τις 20 Μαρτίου, στις 15:00, η προθε-
σμία υποβολής ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  χ ρηματοδότ-
ησης για το ν έο «πρόγραμμα επιχ ορήγησης επιχ ειρημα-
τικών  πρωτοβουλιών  απασχ όλησης ν έων  ελεύθερων
επαγγελματιών , ηλικίας 20 έως 44 ετών , που αν ήκουν
σε περιθωριοποιημέν ες κοιν ων ικές ομάδες, όπως οι
Ρομά» στην  Περιφέρεια Αττικής.
Στόχ ος της δράσης, που θα έχ ει διάρκεια 12 μην ών ,

είν αι η προώθηση στην  αυτοαπασχ όληση 101 άν ερ-
γων  Ρομά, ηλικίας 20 έως 44 ετών , μέσω της δημιο-
υργίας βιώσιμων  επιχ ειρήσεων  στην  Περιφέρεια Αττι-
κής.  Όπως αν αφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχ όλ-
ησης (ΔΥΠΑ) σε σχ ετική αν ακοίν ωσή της, η επιχ ο-
ρήγηση αν έρχ εται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε
τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την  έν αρξη δραστηριότητας
στη ΔΟΥ.
2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήν ου
από την  έν αρξη.
3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήν ου
από την  έν αρξη.
Δικαιούχ οι της δράσης είν αι εγγεγραμμέν οι άν εργοι
Ρομά στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 20-44 ετών , που
υποβάλλουν  αίτηση χ ρηματοδότησης και πρόταση

επιχ ειρηματικού σχ εδίου, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών  Εν ισχ ύσεων  (ΠΣΚΕ) του υπο-
υργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , στη διεύθυν ση
https://www.ependy seis.gr

Το πρόγραμμα, συν ολικού προϋπολογισμού
1.500.000 ευρώ, συγχ ρηματοδοτείται από το Ελλην ικό
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο-Πρωτο-
βουλία για την  Απασχ όληση των  Νέων , στο πλαίσιο
του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αν άπτυξη Αν θ-
ρώπιν ου Δυν αμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-
ση 2014 -2020».
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγ-

ησης των  αιτήσεων , περιγράφον ται αν αλυτικά στη
δημόσια πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν διαφερόμεν οι

μπορούν  ν α επισκεφτούν  τη διεύθυν ση:
https://www.dy pa.gov .gr/proghrammata-anoikhta
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Εκδήλωση ο Βύζας
Μεγάρων και κοπή της
πίτας

Την  Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα έκοψε η ομάδα του
Βύζαν τα Μεγάρων  στην  ΑΙΓΛΗ σε μια όμορφη και
οικογεν ειακή ατμόσφαιρα.

Η Πρόεδρος κ. Γιάν ν α Ρήγα, απηύθυν ε ευχ αρι-
στήριο χ αιρετισμό σε όλους τους παρευρισκόμεν ους
που τίμησαν  με την  παρουσία τους την  εκδήλωση
μετά από σχ εδόν  τρία χ ρόν ια περιορισμών  λόγω της
παν δημία.

Κάν ον τας μια σύν τομη αν αδρομή για τις δράσεις
του συλλόγου και την  άν οδο της αν δρικής ομάδας
στην  Γ Εθν ική, έκοψε την  Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα
έχ ον τας δίπλα της τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-

λίου και ευχ αρίστησε θερμά όλους τους χ ορηγούς του
συλλόγου.

Ο αν τιπρόεδρος κ. Τάσος Σάλτας απηύθυν ε ευχ ές
για υγεία και αφιέρωσε το κομμάτι της Πρωτοχ ρον ιά-
τικης πίτας στους πρωταγων ιστές του συλλόγου που
είν αι οι αθλητές μας και τους έδωσε συγχ αρητήρια για
την  μέχ ρι τώρα πορεία τους.

Ευχ αριστούμε τους γον είς, τους αθλητές μας όλων
των  ηλικιών  και τους προπον ητές που παρευρέθηκαν

στην  εκδήλωση του συλλόγου. Στους ν ικητές των
φλουριών  των  τμημάτων  Κ6-8, Κ10, Κ12, Κ14, Κ16
και στην  Αν απτυξιακή ομάδα ΒΥΖΑΣ Β’ μοιράστηκαν
μπάλες ποδοσφαίρου.

Τέλος ευχ αριστούμε τους εκλεκτούς προσκεκλημέ-
ν ους που μας τίμησαν  με την  παρουσία τους:

Αθαν άσιος Μπούρας – Αν τιπρόεδρος της βουλής
των  Ελλήν ων , Γεώργιος Κώτσηρας – Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης, Ευάγγελος Λιάκος – Γραμματέας της βου-
λής των  Ελλήν ων ,

Ο υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Κυριάκος
Χατζηλέρης,

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιάν ν ης Πομών ης,
Οι παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου

Κώστας Φρυγαν άς και Σάκης Κουβάς και
Η εκπρόσωπος των  ΕΛΠΕ κ. Γεωργία Δημητρο-

πούλου.
Ευχ ές για μια καλή και δημιουργική χ ρον ιά.
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Πανελευσινιακός ΑΟΚ:
Σπουδαία δουλειά από τον

Νίκο Βούλγαρη
Αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς κάνει ο προ-

πονητής Νίκος Βούλγαρης στην ομάδα του ΑΟΚ
Πανελευσινιακός όπως αναφέρει το basketblog
που τον χαρακτηρίζει ως προπονητή της αγωνιστι-
κής.Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Μετά και την ολοκλήρωση της 18ης στροφής
του φετινού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής στους
ομίλους του Νότου και του Βορρά, το basket-
blog.gr σας παρουσιάζει τις δικές του εκτιμήσεις
για τους κορυφαίους (5 παίκτες και ένας προπον-
ητής) της εβδομάδας αυτής της σεζόν 2022-2023.

Προπονητής: Νίκος Βούλγαρης – Πανελευσι-
νιακός

Σαφώς και οι παίκτες παίζουν τον δικό τους
ξεχωριστό ρόλο σε κάθε ματς κάθε φορά, αλλά η
αλήθεια είναι πως χωρίς την καθοδήγηση από τον
πάγκο ο Πανελευσινιακός δεν θα μπορούσε να
κάμψει την αντίσταση του ΑΟΠΦ σε ένα πολύ
σημαντικό ντέρμπι στα του 2ου ομίλου της Β Εθνι-
κής.

Μάλιστα, ο Νίκος Βούλγαρης μοίρασε στους
παίκτες του την απαραίτητη ψυχολογία από την
άκρη του πάγκου και την ίδια στιγμή μοιράζοντας
τους ρόλους και παίρνοντας από πέντε παίκτες με
10+ πόντους έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για ένα
πολύτιμο 2/2 κόντρα στην αρμάδα από το Παλαιό
Φάληρο."

Δύο ματς εξ'αναβολής σήμερα. 
Ο Πανελευσινιακός με την 

Χαλκίδα το Υπατο με τον Απόλλωνα

ΔΔύύοο  εεξξ  ααννααββοολλήήςς  ααννααμμεεττρρήήσσεειιςς  ττοουυ  33οουυ
οομμίίλλοουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσήήμμεερραα  ΤΤεεττάάρρττηη
((2222//22))..  ΤΤοο  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς--ΑΑΟΟ  ΧΧααλλκκίίςς
σσττοο  γγήήππεεδδοο  ΚΚοοσσμμάάςς  ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ  γγιιαα
ττηηνν  1122ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  κκααιι  ττοο  ΑΑΟΟ  ΥΥππάάττοουυ--
ΑΑππόόλλλλωωνν  ΠΠάάρργγααςς  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ΘΘήήββααςς    γγιιαα
ττηηνν  1133ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς
ττηηςς  ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς..

ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  ––  ΑΑΟΟ  ΧΧααλλκκίίςς
ΔΔιιααιιττηηττήήςς::  ΜΜόόσσχχοουυ  ((ΛΛαασσιιθθίίοουυ))
ΒΒοοηηθθοοίί::  ΚΚυυρριιαακκόόπποουυλλοοςς  ((ΕΕΠΠΣΣΑΑΝΝΑΑ)),,

ΚΚααμμππιιώώττηηςς  ((ΑΑθθηηννώώνν))

ΑΑΟΟ  ΥΥππάάττοουυ--ΑΑππόόλλλλωωνν  ΠΠάάρργγααςς

ΔΔιιααιιττηηττήήςς::  ΓΓκκααϊϊττααττζζήήςς  ((ΑΑθθηηννώώνν))
ΒΒοοηηθθοοίί::  ΒΒλλααττάάκκηηςς  ((ΑΑθθηηννώώνν))  ––  ΠΠαανν--

ττεελλίίδδοουυ  ((ΕΕΠΠΣΣΑΑΝΝΑΑ))

Νίκη με 3-1 
σετ για τον 

Κόροιβο Μεγάρων
Εντυπωσιακή η εμφάνιση της

ομάδας του Μορφωτικού Αθλ-
ητικού Ομίλου Κόροιβος
Μεγάρων  Κοριτσιών Κ20 που
πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ
απέναντι στην ομάδα του ΑΣ
Περιστερίου, κλείνοντας με τον
καλύτερο τρόπο την αυλαία των
αγωνιστικών υποχρεώσεών της
για την περίοδο 2022-2023.

Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με
πολλές εναλλαγές στο σκορ και
τις δύο ομάδες να προσφέρουν
πολύ όμορφο θέαμα, τα
κορίτσια της Κάσση Ξενάκη με
τρομερή αγωνιστική διάθεση και
θέληση για νίκη κατάφεραν να
αποσπάσουν το τρίποντο από
την εξαιρετική ομάδα του ΑΣ
Περιστερίου.

Ευχαριστούμε τις αθλήτριές
μας για το πολύ όμορφο αυτό
ταξίδι και τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία στις μαθητικές τους
υποχρεώσεις.

Σύνθεση ομάδας:
Μουστάκα Αθηνά (C)

(αρχηγός)
Πολυχρονοπούλου Σπυρι-

δούλα (L)
Ιωάννου Ελεάννα (A)
Κακαλέτρη Άννα Μαρία (C)
Μιχαλάκη Μαίρη (Α)
Ιωάννου Μαρία (Δ)
Κεφαλοπούλου Κανέλλα (Π)
Σουριά-Γιατρά Γεωργία (Α)
Τουμπανιάρη Μαριάννα  (Α)
Δρακάκη Μάρθα (Δ)
Αντωνοπούλου Μικαέλα (L)
Κακαλέτρη Λυδία (C)
Κακαλέτρη Μαρία (C)
Πατέλη Ελευθερία (Π)

O AO Zωφριάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
“Ο χώρος του καφέ-μπαρ Faltso, στη Ζωφριά,

αποδείχθηκε πολύ μικρός για να φιλοξενήσει την αγάπη
του κόσμου για τον Αθλητικό Όμιλο Ζωφριάς! Το βράδυ
της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου 2023 η ομάδα μας έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα της παρουσία φίλων απ’
όλους τους χώρους, αλλά και των νέων αστεριών μας,
της Ακαδημίας ποδοσφαίρου για την οποία είμαστε όλοι
πολύ υπερήφανοι…
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε οικογενειακό

και συνάμα πανηγυρικό κλίμα, απόρροια ότι προηγήθηκε
η εκτός έδρας ν ίκη επί του Κριού Ασπροπύργου, οπότε
το χειροκρότημα προς την πρώτη ομάδα με την οποία ξεκίνησε η γιορτή ήταν αναμενόμενο. 
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης

Μπούρας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής, Γιώργος Κώτσηρας, ο γραμματέας της
Βουλής και βουλευτής Δυτικής Αττικής, Ευάγγελος Λιάκος, ο Α’ επιλαχών βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Σταμάτης Πουλής, ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και
Αθλητισμού του δήμου μας, Γιώργος Μαυροειδής, οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Οικονομάκης και Γιώργος
Αβράμης, οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Γιώργος Αντωνόπουλος, Βασίλης Γεωργιάδης, Χρυσούλα Κουράση και
Νίκος Χατζητρακόσιας, οι πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος και Γιώργος Κούρκουλος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος
Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Καμπόλης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Διονυσία Στεφάτου και ο πρώην Δήμαρχος Άνω Λιοσίων, Ευάγγελος Χριστοφιλάκης.
Επίσης παραβρέθηκαν πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν
προπονητής Νίκος Τσιαντάκης, το μέλος της ΕΠΣΔΑ, Χρήστος Σοφιαν ίδης, ο υποψήφιος πρόεδρος της
ΕΠΣΔΑ, Γιάννης Τζανόπουλος, οι πρόεδροι των Παλαιμάχων Ακρατήτου και Πανοράματος, Γιάννης
Θειακούλης και Γιάννης Σκουτέλης, αντίστοιχα, εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του
3ου Δημοτικού και του 4ου Γυμνασίου, οι χορηγοί μας και πολλοί άλλοι. Τυχεροί της βραδιάς, που κέρδισαν
το φλουρί και μαζί 50€, ήταν ο ποδοσφαιριστής Κώστας Νίκα και ο προπονητής της Ακαδημίας μας Σταύρος
Σκέρλος, ενώ ένα από τα μικρά… διαμάντια της ακαδημίας μας, ο Αλέξανδρος Μαραγκός ήταν ο τυχερός
του tablet προσφορά του υποστηρικτή και φίλου του συλλόγου, Κωνσταντίνου Παπαΐωάννου.
Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς ευχαριστούν όλο τον κόσμο για

την παρουσία του και εύχονται υγεία και δημιουργία σε όλους”.



12-θριάσιο Tετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023   

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΕΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου, του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Αττι-
κής Δ. Δρόση, του Αντιδήμαρχου Μ. Σακελάρη, του Προέδρου Δ. Κοινότητας Δ.
Παγώνη, και της Προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Μ. Σακελλάρη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή την επίτευξη ακόμη ενός
ουσιαστικού βήματος για την υλοποίηση νέων σχολικών υποδομών επισήμανε
την σταθερή προσήλωση της Περιφέρειας στην χρηματοδότηση έργων υποδομών
για την εκπαιδευτική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι και κατά την νέα προγραμματι-
κή περίοδο 2023-2027 θα υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση προς αυτή την
κατεύθυνση. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, επισήμανε:«Από την ημέρα που αναλάβα-
με τη διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της Χώρας, μέλημα μας ήταν η
άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και την
εκπαίδευση των παιδιών μας. Η περιφέρεια Αττικής έχει πάνω 50 ενταγμένες
δράσεις σχολικών έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται με περισσότερα
από 80 εκ. € από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδο-
μές ΑΕ. Επιπλέον έχουν δοθεί για τον εξοπλισμό προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από τα 15 εκ. €. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος για την γοργή προώθηση ενός σημαντικού έργου που αφορά την ανακατασκε-
υή του Γυμνασίου Ερυθρών, ενός ιστορικού κτηρίου σε μια από τις πιο απομα-
κρυσμένες περιοχές της Αττικής μας, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2015
λόγω σοβαρών θεμάτων στατικής επάρκειας και εν γένει επικινδυνότητας. Σε αγα-
στή συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας και τις Κτιριακές Υποδομές και
υπό τη συνεχή εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Λ. Κοσμόπουλο, προχωρήσαμε καταρχήν στην έγκριση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για το
συγκεκριμένο έργο, με την υπογραφή της σχετικής απόφασης ένταξης τον Ιούλιο του 2022, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. € και με τις συντονισμέ-
νες ενέργειες από τις Κτιριακές Υποδομές σε συνεργασία με τη διαχειριστική μας αρχή, σε μόλις 6 μήνες από την έγκριση της χρηματοδότησης, καταλή-
γουμε σήμερα στην υπογραφή από τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και να μπορέσει να
επαναλειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους».

η συνεχεια απο σελ. 2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 91042

Ημερ:09/12/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.

ΣΟΧ 1/2023για την  πρόσληψη
προσωπικού με σύν αψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αν ακοιν ών ει
Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά είκο-

σι επτά (27) ατόμων  για την
κάλυψη αν αγκών , αν ταποδοτι-
κού χαρακτήρα, του Δήμου
Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον  της
Περιφ ερειακής Εν ότητας Δυτι-
κού Τομέα Αθην ών , και συγκε-
κριμέν α του εξής, αν ά υπηρ-
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Σημείωση: Οι  εξαιρέσεις της
παρ. 2 του άρθρου 6 εφ αρμό-
ζον ται και στις περιπτώσεις του
άρθρου 37 του Ν. 4765/2021,
σύμφ ων α με την  παρ.3 του
άρθρου 39 του ως άν ω ν όμου.

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής

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 υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως  είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48
– 50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απε-
υθύνοντάς την στο Τμήμα Προ-
σωπικού και Διαχείρισης Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ.κ
Σφέτσα Σεραφείμ, Καρατέλιου
Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας:
2132030126, 213 2030123, 213
2030117, 2132030105, 213
2030106 και 213 2030122) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφ ιος δικαιούται ν α
υποβάλει μία μόν ο αίτηση και
για θέσεις μίας μόν ο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων  διαφ ο-
ρετικών  κατηγοριών  προσωπι-
κού σε μία ή περισσότερες αιτή-
σεις συν επάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων  των  αιτήσεων  και αποκ-
λεισμό του υποψηφ ίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων  δύο
κατηγοριών  και συγκεκριμέν α
κατηγοριών  ΔΕ και ΥΕ επιτρέ-
πεται μόν ο όταν  στην  αν α-
κοίν ωση προβλέπον ται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπο-
ρεί ν α καλυφ θούν  επικουρικώς
με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης όσο και θέσεις
κατηγορίας ΥΕ, σύμφ ων α με τα
αν αφ ερόμεν α στον  ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(αν ά κωδικό θέσης). 
Στην   περίπτωση αυτή ο υποψή-
φ ιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρη-
σιμοποιήσει μία μόν ο αίτηση
στην  οποία θα αν αγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύν ολο
των  θέσεων  (κατηγοριών  ΔΕ
και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  δεν  μπορεί ν α είν αι
μικρότερη των  δέκα (10) ημε-
ρών  (υπολογιζομέν ων  ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την  επό-
μεν η ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφ ημερίδες ή της
αν άρτησής της στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ιλίου
και  στον  διαδικτυακό του τόπο
(www.ilion.gr),  εφ όσον  η
αν άρτηση είν αι τυχόν  μεταγεν έ-
στερη της δημοσίευσης στις
εφ ημερίδες. 
Η αν ωτέρω προθεσμία λήγει με
την  παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την  επόμεν η εργά-
σιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτή-

σεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-
ν ισμών  Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-
κασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Κατάταξη υποψηφ ίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργα-
στεί τις αιτήσεις των υποψηφίων,
τους κατατάσσει σε πίνακες κατά-
ταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα και κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας, βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει
της οποίας θα γίνει η τελική επι-
λογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία
που συγκεντρώνουν από τα βαθ-
μολογούμενα κριτήρια κατάταξ-
ης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνι-
κή ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου
σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα,
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος,
ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
μεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master), δεύτερος τίτλος
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία συγγενι-
κού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθ-
μολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες
στο πρώτο βαθμολογούμενο κρι-
τήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν
αυτές συμπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες
στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκ-
νος γονέας και τέκνο πολύτεκ-
νης οικογένειας) και ούτω καθε-
ξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι
ισοβαθμούν, προηγείται  ο
μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση
την ημερομηνία γέννησής του,
ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα
παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ
τους σειρά καθορίζεται με δημό-
σια κλήρωση.

Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου αμέσως μετά την
κατάρτιση των πινάκων κατάταξ-
ης των υποψηφίων. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει
αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση
ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπά-
γεται ανακατάταξη των υποψ-
ηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά
από το φορέα, ενώ απολύονται
οι υποψήφιοι που δεν δικαι-
ούνται πρόσληψης βάσει της
νέας κατάταξης. 
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από
την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύμβασής τους, αντι-
καθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
στον πίνακα της οικείας ειδικότ-
ητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφι-
οι που προσλαμβάνονται είτε
κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για
το υπολειπόμενο, κατά περίπτω-
ση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για
πρόσληψη, προκειμένου να
ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της
οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέ-
πει κατά την ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων τους να υποβά-
λουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνουν ότι από την ημερομ-
ηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία
έως και την ημερομηνία πρό-
σληψης δεν έχουν απασχοληθεί
ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνε-
ται το χρονικό διάστημα και ο
φορέας απασχόλησης) με σύμβα-
ση εργασίας ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση εποχιακών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαι-
ρων αναγκών σε φορέα του
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου
τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2
του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση
μη υποβολής της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική
απόφαση πρόσληψης ανακα-
λείται. 

Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή
ανακριβής, η σύμβαση εργασίας
είναι αυτοδικαίως άκυρη και η
πρόσληψη ανακαλείται υποχρ-
εωτικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
επιλεγέντες ή προσληφθέντες
υποψήφιοι αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένο-
υς και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης
«10-06-2021», το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή των  υποψηφ ίων
στη διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυν ης δήλωσης
με κωδικό, κατά περίπτωση,
εν τυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή
εν τυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε
συν δυασμό με επισημάν σεις
σχετικά με τα προσόν τα και τα
βαθμολογούμεν α κριτήρια κατά-
ταξης των  υποψηφ ίων  σύμφ -
ων α με τις ισχύουσες καν ον ι-
στικές ρυθμίσεις·. 
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
έχουν  πρόσβαση στο Παράρτ-
ημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμέν α μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολουθ-
είται και για την  αν αζήτηση του
εν τύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεν τρική σελίδα �� Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-
ν ισμών  φ ορέων  �� Ορ. Χρόν ου
ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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ΓΕΑ: Νεκρός εντοπίστηκε
31χρονος Υποσμηναγός στην
αεροπορική βάση Ελευσίνας

Τ
α αίτια του θαν άτου διερευν ών ται αρμοδίως.

Υποσμην αγός εν τοπίστηκε σήμερα ν εκρός εν τός του Κρατικού Εργοστασίου
Αεροπορίας, στην  αεροπορική βάση Ελευσίν ας, όπου υπηρετούσε, εν ώ διεξάγεται
έρευν α για ν α διαπιστωθούν  τα αίτια του θαν άτου του.

Η αν ακοίν ωση του ΓΕΑ
Ο Υποσμην αγός (ΜΑ) Β.Μ, 31 ετών  εν τοπίσθηκε σήμερα ν εκρός εν τός του

Κρατικού Εργοστασίου Αεροπορίας, στην  αεροπορική βάση Ελευσίν ας, όπου
υπηρετούσε.

Τα αίτια του θαν άτου διερευν ών ται αρμοδίως.
Το Γεν ικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικριν ή του συλλυπητήρια στην

οικογέν εια και στους οικείους του.


