
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη--ΕΕλλεευυσσίίνναα::  MMιιαα  δδιιααδδρροομμήή  πποολλιιττιισσμμοούύ
To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η 2023 

Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μάς προσκαλούν να
ανακαλύψουμε την πόλη της Ελευσίνας.

Ανακατασκευή οδικού 
άξονα για την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων 

στον Ασπρόπυργο
Πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή της οδού

που συνδέει τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ(Ειρήνης) 
με την έξοδο 4 της Αττικής Οδού

Ελευσίνα: 
ΤΤααυυττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  
οοιι  ππιισσττοολλέέρροο  μμεε  
ττοο  κκααλλάάσσννιικκοοφφ  
– Όλα ξεκίνησαν από καβγά σε γυμναστήριο

Φοιτητούπολη ο Δήμος Φυλής
- Νέα Πρότυπη Φοιτητική Εστία 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Πάρκο Πόλης 

Πρύταν ης ΓΠΑ Σπύρος Κίν τζιος: Έν ας στόχος 
δεκαετιών  γίν εται πραγματικότητα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Σε θέση βολής ο Πανελευσινιακός
5-1 τον ΑΟ Χαλκίδας

Α’ ΕΣΚΑΝΑ (19η Αγ.) : 
Ο Αστέρας έβαλε φρένο στην

Ακαδημία Ελευσίνας

ΣΗΜΕΡΑ  Η  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
σσεελλ..  1133

σσεελλ..  33

Πυροβολισμοί στην Ελευσίνα:
«Υπάρχει συμβόλαιο θανάτου

σε βάρος μου»
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το θύμα, 

την προηγούμενη ημέρα, είχε δεχθεί επίθεση από
αλλοδαπούς μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής, οι

οποίοι μάλιστα του έβγαλαν όπλο.

σσεελλ..33

σσεελλ..  22

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΜΜπποούύρραα  
––  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  γγιιαα  τταα
θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς

ΑΑττττιικκήήςς
Επί τάπητος Ναυπηγεία Ελευσίνας

καθώς και ο θεσμός της πολιτιστικής

πρωτεύουσας 2023

ΑΑχχααρρννέέςς::  ΔΔιιααρρρρήήκκττεεςς  ««σσήήκκωωσσαανν»»

χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  ααππόό  σσππίίττιι

Από 1η έως 20 Μαρτίου 2023 οι 
εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία

Καλάθι του Νοικοκυριού
για όλη τη Σαρακοστή στην

Ιχθυαγορά
Αναλυτικά οι τιμές, μειωμένες σε

σχέση με το 2022ΣΣεελλ..  66 ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

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
Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολ-
υκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχ ρόν ης, Πολυχ ρόν ιος, Χρόν ης, Πολυχ ρον ία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 38, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 

2105555550

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 
Έναντι ΙΚΑ, 2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ

Σενούντα Αντουάν Γ.Κύπρου 76, Όπισθεν 

Δημαρχείου, 2102469800

Τ
αυτοποιήθηκαν  από
την  Αστυν ομία τα
άτομα που «γάζωσαν »

σπίτια στην  Ελευσίν α. Οι
άν τρες της Ασφάλειας έχ ουν
πλέον  πλήρη εικόν α για το
πώς ξεκίν ησαν  όλα.

Σύμφων α με πληροφορίες,
η αρχ ή του ν ήματος τοποθ-
ετείται χ ρον ικά το βράδυ της
Τρίτης, όταν  τσακώθηκαν  σε
γυμν αστήριο έν ας Ρομά,
μέλος πολύ γν ωστής οικογέ-
ν ειας της δυτικής Αττικής, με
άτομα αλβαν ικής καταγωγής
που επίσης έκαν αν  γυμν α-
στική στον  ίδιο χ ώρο.

Μετά τον  τσακωμό αυτό,
οι Αλβαν οί μαζί με συν ερ-
γούς τους πήραν  όπλα και «γάζωσαν » με Καλάσν ικοφ
το σπίτι του Ρομά με τον  οποίο τσακώθηκαν  στο
γυμν αστήριο και το σπίτι του θείου του. Οι αστυν ομι-
κοί ταυτοποίησαν  γρήγορα τους δύο από τους εμπλε-
κομέν ους στους πυροβολισμούς, οι οποίοι αν αζητήθη-
καν  στα σπίτια τους, χ ωρίς αποτέλεσμα. Πρόκειται για
άτομα που έχ ουν  απασχ ολήσει στο παρελθόν  τις
Αρχ ές, εν ώ ο έν ας εκ των  δύο είν αι ελεύθερος με περ-
ιοριστικούς όρους (παρουσία στο Α.Τ. της περιοχ ής
του).

Υπεν θυμίζεται ότι στο σημείο των  πυροβολισμών
εν τοπίστηκαν  13 κάλυκες από Καλάσν ικοφ, των  7,62
χ ιλιοστών  και έν ας κάλυκας από 9αρι πιστόλι . Μετά το
περιστατικά ακολούθησε μεγάλη επιχ είρηση της ΕΛΑΣ,
με τη συν δρομή πολλών  υπηρεσιών , όπως ΕΚΑΜ,
ΟΠΚΕ, Ασφάλεια, Δίωξη Ναρκωτικών . 

Μέχ ρι στιγμής πάν τως δεν  έχ ουν  εν τοπιστεί οι δρά-
στες, οι οποίοι εκτιμάται ότι κρύβον ται για ν α απο-
φύγουν  τη σύλληψή τους.

Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν οι πιστολέρο με το 
καλάσνικοφ – Όλα ξεκίνησαν από καβγά σε γυμναστήριο

Ταυτοποιήθηκαν  από την  Αστυν ομία τα άτομα που «γάζωσαν » σπίτια στην  Ελευσίν α

«…Υπάρχει
συμβόλαιο θανάτου σε
βάρος μου. Ήθελαν να
με σκοτώσουν. Θα
έρθω με το δικηγόρο
μου να σας τα
καταθέσω και
ενόρκως».

Αυτά είπε στους
αστυνομικούς ο
ιδιοκτήτης του σπιτιού
που τα ξημερώματα
δέχθηκε επίθεση, από
αγνώστους που
πυροβολούσαν με
καλάσνικοφ και εννιάρι
πιστόλι, χωρίς
ευτυχώς να
προκληθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το θύμα, την
προηγούμενη ημέρα, είχε δεχθεί επίθεση από
αλλοδαπούς μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής,
οι οποίοι μάλιστα του έβγαλαν όπλο.

Το θύμα είναι μέλος οικογένειας που έχει
απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις
ελληνικές αρχές για διάφορα σοβαρά ποινικά
αδικήματα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει τα

ξημερώματα μια ομάδα ατόμων άνοιξαν πυρ έξω
από το σπίτι του.

Ήδη μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο
άτομα. 

Ο ένας μάλιστα είναι έξω από τη φυλακή με
περιοριστικούς όρους και δίνει το παρών στο
τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ ο δεύτερος διατ-
ηρεί κατάστημα στην Ελευσίνα.

Χθες το πρωί η αστυνομία έκανε έρευνα στα
σπίτια τους χωρίς όμως να τους εντοπίσει.

Πυροβολισμοί στην Ελευσίνα: «Υπάρχει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος μου»
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το θύμα, την προηγούμενη ημέρα, είχε δεχθεί επίθεση

από αλλοδαπούς μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα του έβγαλαν
όπλο.
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Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, είχ ε συν άν -
τηση με τον  Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-

τάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας τον  εν ημέρωσε για
όλα τα θέματα της Δυτικής Αττικής.

Έγιν ε συζήτηση για όλα τα έργα αν άπτυξης που
έχ ουν  ολοκληρωθεί ή έχ ουν  δρομολογηθεί στη Δυτική
Αττική επί διακυβέρν ησης της Νέας Δημοκρατίας,
κάν ον τας ειδική μν εία στο μείζον  θέμα των  Ναυ-
πηγείων , για το οποίο ο κ. Μπούρας έκαν ε κοιν οβου-

λευτικούς αγών ες για 12 ολόκληρα χ ρόν ια και με προ-
σωπική παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός, προεκλογι-
κά, είχ ε δεσμευτεί για την  οριστική εξυγίαν σή τους, η
οποία βρίσκεται πλέον  στο τελικό στάδιο.

Ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο εν διαφέρον  και
ικαν οποίηση για την  πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2023, την  Ελευσίν α, εν ώ διαβεβαίωσε
τον  κ. Μπούρα ότι το εν διαφέρον  του για τη Δυτική
Αττική είν αι και θα είν αι διαρκές.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΜΜπποούύρραα  ––  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη
γγιιαα  τταα  θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
ΕΕππιι  ττάάππηηττοοςς  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  θθεεσσμμόόςς  ττηηςς

πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ππρρωωττεεύύοουυσσααςς  22002233

Μετά τις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) , τη
δημιουργία νέας Πρότυπης Φοιτητικής
Εστίας στο Πάρκο Πόλης του Δήμου
Φυλής ανακοίνωσε ο Πρύτανης του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.

Σπύρος Κίντζιος, αμέσως μετά την σημε-
ρινή του συνάντηση (22 Φεβρουαρίου
2023) με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού. 

Με ανάρτησή του στην σελίδα του στο
Instagram o Πρύτανης ανέφερε τα εξής: 

Ένας στόχος δεκαετιών γίνεται πραγ-
ματικότητα: σήμερα συμφωνήθηκε με
τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού η
ανέγερση πρότυπης Φοιτητικής Εστίας
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής. Μία
νέα σελίδα για τη Φοιτητική Κοινότητα
του ΓΠΑ και την τοπική κοινωνία.
Προχωράμε δυναμικά!

Φοιτητούπολη ο Δήμος Φυλής
- Νέα Πρότυπη Φοιτητική Εστία του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πάρκο Πόλης 
Πρύτανης ΓΠΑ Σπύρος Κίντζιος: Ένας στόχος δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα

Ανακατασκευή οδικού
άξονα για την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων

στον Ασπρόπυργο
Πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή της οδού

που συνδέει τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ(Ειρήνης) με την
έξοδο 4 της Αττικής Οδού

Ο
λοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα του έργου «Οδο-
ποιία στις εκτός σχ εδίου περιοχ ές-(Αν ών υμη
οδός, Λ.ΝΑΤΟ-Αττική Οδός & Οδός Νέας Ζωής)

που αφορά την  αν ακατασκευή εν ός από τους σημαν -
τικότερους οδικούς άξον ες για την  ασφαλή κυκλοφορια-
κή λειτουργία της πόλης του Ασπρόπυργου.

Συγκεκριμέν α, πραγματοποιήθηκε η αν ακατασκευή
της οδού που συν δέει τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ(Ειρήν ης) με
την  έξοδο 4 της Αττικής Οδού, που αποτελεί τη βασι-
κή οδό μετάβασης στην  Αττική Οδό από τον  Ασπρ-
όπυργο, τον  εμπορευματικό σταθμό του Ο.Σ.Ε και την
περιοχ ή των  Logistics.
Όπως αν αφέρει σχ ετικά ο Δήμος Ασπροπύργου, η

οδός παραδόθηκε στον  Δήμο από τον  Ο.Σ.Ε. πριν  13
χ ρόν ια και ήδη εδώ και αρκετά χ ρόν ια λόγω της υπερ-
βαραίας κυκλοφορίας υπήρχ αν  εκτεταμέν ες σοβαρές
βλάβες στο οδόστρωμα, το οποίο οι Υπηρεσίες του
Δήμου συν τηρούσαν  συν εχ ώς με πολύ σημαν τική
οικον ομική επιβάρυν ση.

Πραγματοποιήθηκαν  πέραν  των  άλλων , σημαν τικές
εργασίες αποκατάστασης, όπως η τοποθέτηση ειδικού
πλέγματος και τροποποιημέν ης ασφάλτου, ώστε ν α
διορθωθούν  δομικά και επιφαν ειακά προβλήματα του
οδοστρώματος και η διαγράμμιση με ψυχ ροπλαστικά
χ ρώματα.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
αν έφερε σχ ετικά: «Σήμερα πετύχ αμε, χ ωρίς καμία
οικον ομική επιβάρυν ση για το Δήμο Ασπροπύργου, ν α
παραδώσουμε στην  κυκλοφορία έν αν  οδικό άξον α,
που επί σειρά ετών  κατέγραφε σοβαρά ατυχ ήματα και
επιβάρυν ε τον  δημοτικό προϋπολογισμό, με τις
συν εχ είς επεμβάσεις των  τεχ ν ικών  υπηρεσιών .

Η μετάβαση οχ ημάτων  προς και από την  έξοδο 4 της
Αττικής Οδού μέσω της Λεωφόρου ΝΑΤΟ θα γίν εται
πλέον  με ασφάλεια και χ ωρίς κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα».
Να τον ίσουμε πως το έργο, σύμφων α με το Δήμο,

αποτελεί υλοποίησης σύμβασης δωρεάν  υπηρεσίας.
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Ραντεβού µε την εφορία  υποχρε-
ούνται να κλείσουν αρκετοί πολίτες
καθώς θα πρέπει να τακτοποιήσουν
έως τη Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου µια
σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά:

∆έκατη δόση του ΕΝΦΙΑ
Την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ

για το φορολογικό έτος 2022 θα πρέ-
πει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που δεν έχουν πληρώσει εφά-
παξ τον φόρο. Υπενθυµίζεται πως
τον φόρο αυτόν µπορούσαν να τον
εξοφλήσουν είτε εφάπαξ είτε σε 10
µηνιαίες δόσεις οι πολίτες. Η πρώτη
έπρεπε να καταβληθεί τέλος Μαΐου
του 2022 και η τελευταία έως τέλος
του µήνα.

Φόρος εισοδήµατος 
Την τελευταία δόση του φόρου

εισοδήµατος για το φορολογικό έτος
2022 θα πρέπει να καταβάλουν έως
το τέλος του µήνα οι πολίτες που δεν
τον έχουν πληρώσει εφάπαξ. Υπενθ-
υµίζεται πως η εξόφληση του φόρου
γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε 8 ισόπο-
σες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση
του φόρου έπρεπε να καταβληθεί
µέχρι τις 31 Αυγούστου και η τελευ-
ταία τέλος του µήνα.

Τα τέλη κυκλοφορίας
Έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει

να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των ΙΧ
τα τέλη κυκλοφορίας του 2023. Υπε-
νθυµίζεται πως οι φορολογούµενοι
µπορούν να πληρώσουν τα τέλη
κυκλοφορίας µε τρεις τρόπους.
Αναλυτικά:

είτε µέσω των µηχανηµάτων αυτό-
µατων συναλλαγών που βρίσκονται
στις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτω-
ση θα τους ζητηθεί το QR Code, το
εικονίδιο δηλαδή που βρίσκεται
πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο.

είτε Μέσω Web Banking εφόσον
έχουν πρόσβαση στην διαθέσιµη, από
την τράπεζά τους, εφαρµογή. Σε
αυτή την περίπτωση θα τους ζητηθεί
ο κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος
αριθµός που βρίσκεται στο κέντρο
του ειδοποιητηρίου αµέσως µετά τα
γράµµατα «RF».

είτε να µεταβούν στην πλησιέστε-
ρη τράπεζα ή σε κάποιο υποκατά-
στηµα των ΕΛΤΑ και να πληρώσετε
στο ταµείο, έχοντας προηγουµένως
εκτυπώσει το ειδοποιητήριο.

Η ηλεκτρονική κατάθεση
πινακίδων κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
που θέλουν να απαλλαγούν από
την καταβολή των τελών κυκλο-
φορίας µπορούν να καταθέσουν
µέσω της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε ”
myCAR”  τις πινακίδες του ΙΧ
τους  έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Όσοι προβούν σε αυτή την ενέρ-
γεια έχουν τη δυνατότητα να

πάρουν πίσω τις πινακίδες του ΙΧ
τους από τον Απρίλιο.

∆ηλαδή οι φορολογούµενοι που θα
θέσουν σε ακινησία το όχηµά τους
µέχρι το τέλος του µήνα και θέλουν
να το θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία
τον Απρίλιο και να το κρατήσουν έως
το τέλος του έτους θα πρέπει να
πληρώσουν τα 9/12 του ετήσιου
ποσού, κερδίζοντας έτσι έκπτωση
25% στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.
Με την κίνηση αυτή ο ιδιοκτήτης
του οχήµατος θα έχει πληρώσει τέλη
κυκλοφορίας για 9 µήνες και θα
κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του για
11 µήνες καθώς το αυτοκίνητο θα
βρίσκεται σε ακινησία µόνο για ένα
µήνα, τον Μάρτιο.

Η δόση της επιστρεπτέας
Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που

έλαβαν ενίσχυση από τους επτά
κύκλους την επιστρεπτέας προκατα-
βολής και δεν εξόφλησαν εφάπαξ το
ποσό που χρωστούσαν.

Τον ΦΠΑ 

Τον ΦΠΑ του Ιανουαρίου θα πρέ-
πει να καταβάλουν οι επιχειρήσεις
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

βραχυχρόνιες µισθώσεις

Τα στοιχεία των ακινήτων και των
βραχυχρόνιων µισθών του 2022 θα
πρέπει να οριστικοποιηθούν έως
τέλος του µήνα στο µητρώο της
ΑΑ∆Ε. Οι  φορολογούµενοι που
έχουν λάθη και παραλείψεις στα
στοιχεία των ακινήτων και των
εισοδηµάτων που δήλωσαν µε τις
αρχικές δηλώσεις, θα πρέπει να
προχωρήσουν σε διορθώσεις µε την
οριστικοποίηση των δηλώσεων.

Εξώδικη επίλυση φορολογικών
διαφορών

Έως τέλος του µήνα θα είναι η
ειδικού τύπου περαίωση για τους
πολίτες που έχουν φορολογικές
υποθέσεις των οποίων εκκρεµούν
στα δικαστήρια. Όσοι ενταχθούν στη
ρύθµιση θα κερδίσουν «κούρεµα»
έως 75% στις προσαυξήσεις που
έχουν επιβληθεί και αποπληρωµή
των φόρων και προστίµων µέχρι και
24 δόσεις.

ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς::  
ΠΠοοιιοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκλλεείίσσοουυνν  ρρααννττεεββοούύ  µµεε
ττηηνν  εεφφοορρίίαα  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΜΜααρρττίίοουυ



Για 2η φορά
“Παιδικό

Πανεπιστήμιο”
της

Περιφέρειας
Αττικής

Γ
ια δεύτερη
φορά πραγματο-
ποιείται , με

πρωτοβουλία του
περιφερειάρχη Αττι -
κής Γ. Πατούλη, η
δράση «Παιδικό Πανε-
πιστήμιο» μετά και την
επιτυχημένη πιλοτική
της διοργάνωση το
2020.

Συγκεκριμένα, η
δράση «Παιδικό Πανε-
πιστήμιο» διορ-
γανώνεται από το Περ-
ιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης Αττικής, στο
πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «Κέντρο
Καινοτομίας Περιφέρ-
ειας Αττικής», χρημα-
τοδοτείται από το Ε.Π.
Αττική 2014-2020 και
αφορά στη διεξαγωγή
μαθημάτων για τους
μαθητές δημοτικών
σχολείων και
γυμνασίων της Περιφ-
έρειας Αττικής με τη
μορφή διαλέξεων,
σεμιναρίων και εργα-
στηρίων σε χώρους
Φορέων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και
Ερευνητικών Ιδρυμά-
των της Περιφέρειας.
Οι μαθητές θα έχουν
την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά
τις Επιστήμες και την
Έρευνα, να ικανοποι-
ήσουν την περιέργειά
τους και να κατανοή-
σουν πώς η εφαρμο-
γή των Επιστημών και
της Έρευνας οδηγεί
σε τεχνολογία, πρακτι-
κές λύσεις και καινο-
τομία.

Η δράση είναι
εντελώς δωρεάν για
τους συμμετέχοντες
μαθητές/μαθήτριες, θα
πραγματοποιηθεί την
περίοδο Μάρτιος-
Μάιος 2023 και περι-

λαμβάνει δύο παράλ-
ληλα Προγράμματα
Σπουδών:

Το Πρόγραμμα-1
(Π1) που απευθύν ε-
ται σε μαθητές/μαθ-
ήτριες τάξεων  Δ΄, Ε΄
και Στ΄ δημοτικού
(αν ώτατος αριθμός
μαθητών  200) και

Το Πρόγραμμα-2
(Π2) που απευθύν ε-
ται σε μαθητές/μαθ-
ήτριες γυμν ασίου
(αν ώτατος αριθμός
μαθητών  200).

Δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν  όλοι οι
μαθητέ ς/μαθήτριες
των  Δ΄, Ε΄, Στ΄
τάξεων  Δημοτικού
Σχολείου καθώς και
των  τριών  τάξεων
Γυμν ασίου, της Περ-
ιφέρειας Αττικής. Η
κατάθεση των  αιτή-
σεων  συμμετοχής θα
γίν ει ηλεκτρον ικά
σε ειδική πλατφόρ-
μα: https://kidsuni-
v ersity.innov ationat-
tica.gr/aitisi, η οποία
θα είν αι διαθέσιμη
από τη Δευτέρα 20
Φεβρουαρίου 2023
στις 9π.μ., έως την
Παρασκευή 24 Φεβρ-
ουαρίου 2023 στις
9μ.μ.

Για την επιλογή των
μαθητών/τριών θα
ακολουθηθεί η χρονι-
κή σειρά υποβολής
της αίτησης στην ηλεκ-
τρονική πλατφόρμα,
μέχρι  εξαντλήσεως
των 200 διαθέσιμων
θέσεων σε κάθε πρό-
γραμμα και θα τηρηθεί
κατάλογος 50 επι-
λαχόντων ανά πρόγρ-
αμμα, ομοίως σύμφω-
να με τη χρονική σειρά
των υποβολών. Τα
αποτελέσματα της επι-
λογής θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της
δράσης την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 2023.

Κάθε Πρόγραμμα
Σπουδών είναι οργα-
νωμένο σε Θεματικές
Ενότητες διαφορε-
τικών γνωστικών αντι-
κειμένων και περιλαμ-
βάνει εργαστήρια και

διαλέξεις που θα παρ-
αδίδονται τα Σάββατα,
από επιστημονικό
προσωπικό στους
χώρους των ιδρυμά-
των που συμμετέχουν
στη Δράση. Για την
τρέχουσα περίοδο
λειτουργίας του Παιδι-
κού Πανεπιστημίου, τα
συμμετέχοντα ιδρύμα-
τα είναι τα εξής:

Εθνικό Καποδιστρ-
ιακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Εθνικό Αστεροσκο-
πείο Αθηνών (ΕΑΑ)

Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Οι Θεματικές Ενότ-
ητες (Θ.Ε.) Μαθημά-
των του κάθε Προ-
γράμματος Σπουδών
είναι οι εξής:

Πρόγραμμα 1 –
Π1(Δημοτικό)

Θ.Ε.1 – Ρώτα έναν
Επιστήμονα, ΕΚΠΑ

Θ.Ε.2 – Astronomy
to go, ΕΑΑ

Πρόγραμμα 2 –
Π2(Γυμνάσιο)

Θ.Ε.1 – Σε ρόλο
Πυρηνικού Επιστήμο-
να, ΕΚΠΑ

Θ.Ε.2 – Τουρισμο-
ερευνώ, ΟΠΑ

Θ.Ε.3 – Όταν η
Έρευνα σε οδηγεί
στον κόσμο της Νομι-
κής, ΕΚΠΑ

Ο περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης
επισημαίνει  σχετικά:
«Μέσα από στοχευμέ-
νες δράσεις και πρω-
τοβουλίες στηρίζουμε
τις νέες γενιές, επεν-
δύοντας στη γνώση
και στην καινοτομία.
Τα παιδιά μας είναι το
μέλλον και οφείλουμε
να διαμορφώσουμε τις
συνθήκες και να τους
δώσουμε κίνητρα
προκειμένου να
μείνουν και να εργα-
στούν στην πατρίδα
μας, προσφέροντας τις
γνώσεις και την εμπει-
ρία τους. Θα
συνεχίσουμε δυναμι-
κά και με άλλες πρω-
τοβουλίες με ανα-
πτυξιακό πρόσημο».

Συνάντηση με τον  υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θ. Λιβάνιο για τα προβλήματα των ΚΕΠ ζητά η ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Ειδικότερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά να
ενημερωθεί αναφορικά με τις  νομοθ-
ετικές πρωτοβουλίες της κυβέρν-
ησης, οι οποίες, σύμφωνα με τον
ομοσπονδία,  οδηγούν στη μη ισό-
τιμη μεταχείριση των εργαζομένων.
Ζητά επίσης από κοινού να διασφα-
λιστεί «η εύρυθμη λειτουργία των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) ως μια υπηρεσία με Δημό-
σιο και Κοινωνικό χαρακτήρα με την
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων που απασχο-
λούνται σε αυτή».
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Καθησυχαστικός ο Νίκος 
Χατζητρακόσιας

για τα όρια  των σχολικών μονάδων
στον Δήμο Φυλής

Τις θέσεις του Δήμου Φυλής
σχετικά με τα γεωγραφικά
όρια των σχολικών μονάδων

και τις παραμέτρους που πρέπει να
ληφθούν υπόψη είχε την ευκαιρία να
θέσει ο πρόεδρος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας, σε σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-
κής, παρουσία της Διευθύντριας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Αικατε-
ρίνης Τσέκου, διευθυντών
Γυμνασίων, εκπροσώπων των καθη-
γητών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Κοινή ήταν η παραδοχή ότι στα κρι-
τήρια που πρέπει να προσμετρηθούν
για τη μετάβαση μαθητών από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι το
δημοτικό σχολείο αποφοίτησης, οι
διευθύνσεις κατοικίας των μαθητών,
ο αριθμός των μαθητών που αποφοι-
τούν και το μαθητικό δυναμικό της
κάθε σχολικής μονάδας.

Ο κ. Χατζητρακόσιας συμφώνησε

με τα δεδομένα που τέθηκαν για τη
χωροταξική κατανομή, ζήτησε από
την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας
να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε να εγγραφούν οι μαθητές
εκεί που προβλέπεται και ανέφερε ότι
ο Δήμος Φυλής καταβάλλει διαρκή
προσπάθεια για τα ζητήματα της σχο-
λικής στέγης, με πρόσφατο παρά-
δειγμα την ίδρυση, χρηματοδότηση
και κατασκευή του 5ου Γυμνασίου
Άνω Λιοσίων. 

Η κατακλείδα της συνάντησης ήταν
πώς για το νέο σχολικό έτος δεν ανα-
μένονται εκπλήξεις, ως προς τα όρια
των σχολικών μονάδων, γεγονός που
πέρυσι είχε δημιουργήσει δημιουργή-
σει προβλήματα σε γονείς και μαθη-
τές της ΣΤ’ τάξης στο 7ο Δημοτικό
Άνω Λιοσίων, οι οποίοι κλήθηκαν να
πάνε τα παιδιά τους σε σχολεία με
μεγαλύτερη απόσταση.
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Ά
γνωστοι δράστες «μπούκαραν» σε
σπίτι που βρίσκεται στον δεύτερο
όροφο στην οδό Βηλαρά στις Αχα-

ρνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι
κακοποιοί έκαναν άνω κάτω το διαμέρισμα για να
εντοπίσουν κοσμήματα και μετρητά. Τελικά, οι δια-
ρρήκτες δεν άργησαν να δουν το χρηματοκιβώτιο
που βρισκόταν μέσα σε μια ντουλάπα και το αφαίρ-
εσαν.

Όπως είπε ο 58χρονος ιδιοκτήτης στους
αστυνομικούς μέσα στο χρηματοκιβώτιο είχε
11.200 ευρώ. 

ΑΑχχααρρννέέςς::  ΔΔιιααρρρρήήκκττεεςς  ««σσήήκκωωσσαανν»»
χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  ααππόό  σσππίίττιι

ΑΑππόό  11ηη  έέωωςς  2200
ΜΜααρρττίίοουυ  22002233  οοιι
εεγγγγρρααφφέέςς  
μμααθθηηττώώνν  σστταα  
ννηηππιιααγγωωγγεείίαα
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Φυλής ενημερώνει ότι οι αιτήσεις εγγρα-
φών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής
Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024,
θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20
Μαρτίου 2023.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ.
53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β ́  1767) ΚΥΑ
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά-
των και Επικρατείας, οι αιτήσεις εγγρα-
φών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr).
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υπο-
βάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το
Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνή-
πιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti
eggrafi.services.gov.gr/
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι
γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθή-
σουν τα εξής βήματα:

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες,
κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική
Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποι-
ούνται με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής
(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και
επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανή-
κει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας
του.
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας:
Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο
γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα
στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την
πορεία της αίτησής του.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή»
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για
τα παραστατικά που θα πρέπει να προσ-
κομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη
σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας
που έχει οριστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφές μετά την 20η
Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και
απαιτείται η έγκριση του/της Διευθυ-
ντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Δήμου Φυλής
Γιάννης Κρεμύδας

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  

ΔΔωωρρεεάάνν  ΤΤεεσσττ  ΠΠααππ  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  11  ΜΜααρρττίίοουυ  
––  ΣΣππεεύύσσααττεε  γγιιαα  ρρααννττεεββοούύ

Πρωτοβουλία για την  πρόληψη καρκίν ου του τραχήλου της μήτρας
με τη δωρεάν  λήψη τεστ Παπαν ικολάου  από την  Κοιν ων ική Υπηρ-

εσία  του Δήμου σε συν εργασία με την  Ελλην ική Αν τικαρκιν ική
Εταιρεία Αχαρν ών  και Φυλής 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  1 Μαρτίου  09:00 13:00
στο   Α΄ ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Λ. Φυλής 165  και η λήψη των  τεστ θα

γίν ει  μετά από δήλωση συμμετοχής.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε ν α καλείται  στο 2102487686
Υπεύθυν η Νιτσάκη Χαρά



M
ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου ειδική

ημερίδα από την ALYSOS ALERT υπό την Αιγίδα
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, στην οποία
παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι  Έλληνες τσιγγάνοι . To
συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΚΕΔΕ και την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος –
δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τον Δήμο Φυλής εκπροσώπησε, ο
εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Αντωνόπουλος
Γεώργιος, ο οποίος παρουσίασε στην ενότητα
“Κοινωνική Δικαιοσύνη & Ένταξη” την πρότυπη
λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά, της
υπηρεσίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Φυλής, που εδρεύει στο
Ζεφύρι.

Ο κ. Αντωνόπουλος όχι μόνο παρουσίασε την
λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά και  τις
προσπάθειες των εργαζομένων να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της περιοχής,
αλλά επίσης ανέδειξε τα προβλήματα και πρότεινε

λύσεις για την βελτίωση
λειτουργίας του. Αξίζει  να
αναφερθεί πως μέσα σε ένα
χρόνο το Κέντρο το
επισκέφτηκαν 6.910 άτομα,
με τη συντριπτική
πλειοψηφία των επισκεπτών
να είναι  γυναίκες και  το
καθιστά το μεγαλύτερο σε
επισκεψιμότητα κέντρο, το
οποίο φανερώνει  και  την
εμπιστοσύνη των
ωφελουμένων ως προς αυτό.

Σημειώνεται  πως το Παράρτημα Ρομά
στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, αποτελούμενο από  Κοινωνικούς
Λειτουργούς, Κοινωνιολόγο, Διοικητικό
Υπάλληλο, Διαμεσολαβητή, Παιδαγωγό και
Νοσηλεύτρια. Παράλληλα, οι  υπόλοιποι
υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής ενισχύουν το υπάρχον προσωπικό του
Παραρτήματος Ρομά, ώστε να εξασφαλιστεί η
ομαλή λειτουργία του. Επίσης όποτε κριθεί
απαραίτητο γίνεται η απαραίτητη διασύνδεση με τις
υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, πχ. Με το

Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, με το ΚΕΠ
Υγείας κλπ.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του
υπεύθυνου χάραξης της κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου Φυλής τόνισε  τη σημασία που έχει στη
λειτουργία της Δομής, ο διαμεσολαβητής. Ο
Διαμεσολαβητής αποτελεί σημαντικό μέλος της
ομάδας και επειδή είναι ο ίδιος μέλος της
κοινότητας των ωφελουμένων,είναι σε θέση να
γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες αυτών. 

Ο Δήμος Φυλής ευχαριστεί την κυρία Χριστίνα
Χαλιλοπούλου – πρόεδρο της ALYSOS ALERT,
καθώς και  τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ.
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Ελάτε να απολαύσετε:  Παραδοσιακή Φασολάδα -  Σαρακοστιανά ΕδέσματαΕλάτε να απολαύσετε:  Παραδοσιακή Φασολάδα -  Σαρακοστιανά Εδέσματα
Κρασί,  Τσίπουρο,  ΑναψυκτικάΚρασί,  Τσίπουρο,  Αναψυκτικά
Ζωντανή μουσική με την παραδοσιακή Ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα Ζωντανή μουσική με την παραδοσιακή Ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα 

*ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ***ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΚΕΑ & σύλλογοι του ΟλυμπιακούΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΚΕΑ & σύλλογοι του Ολυμπιακού

Χωριού:ωρα 11.00Χωριού:ωρα 11.00
� Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών� Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών
� 26ο - 29ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών� 26ο - 29ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
�«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΦΕΡΩ»�«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΦΕΡΩ»
� Νέα Γεν ιά Ολυμπιακού Χωριού� Νέα Γεν ιά Ολυμπιακού Χωριού
� Σύλλογος Γυναικών Ολυμπιακού Χωριού «Η Καλλιπάτειρα»� Σύλλογος Γυναικών Ολυμπιακού Χωριού «Η Καλλιπάτειρα»
� Σύλλογος «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»� Σύλλογος «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»
� Α.Σ.Ο.Χ.  ΦΟΙΒΟΣ� Α.Σ.Ο.Χ.  ΦΟΙΒΟΣ
� Α.Σ.Ο.Χ.  ΑΘΗΝΑ� Α.Σ.Ο.Χ.  ΑΘΗΝΑ
� Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκιν ικής Εταιρείας.� Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκιν ικής Εταιρείας.
Συνδράμουν σύλλογοι από το κεντρικό Μενίδι.Συνδράμουν σύλλογοι από το κεντρικό Μενίδι.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η πρότυπη λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας / Παράρτημα Ρομά παρουσιάστηκε σε

συνέδριο από τον Γιώργο  Αντωνόπουλο
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Την έναρξη -πιλοτικά - από σήμε-
ρα του «Καλαθιού του Νοικοκυρ-
ιού» στην Βαρβάκειο - Κεντρική
Ιχθυαγορά Αθηνών, για όλη την
περίοδο της Σαρακοστής ανα-
κοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-

γιάδης.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανα-
κοινώνω ότι κατόπιν συμφωνίας
με την Κεντρική Ιχθυαγορά Αθη-
νών και τον Πρόεδρό της κ. Βασίλη
Σίμο ξεκινάμε από σήμερα πιλοτι-

κά «Καλάθι του Νοικοκυριού» για
όλα τα σαρακοστιανά είδη» επεσή-
μανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδ-
ης, «το σημαντικό είναι ότι πρώτον,
πετύχαμε σημαντικές μειώσεις
τιμών σε σχέση με πέρυσι, άρα
εξοικονόμηση για τον καταναλωτή
και δεύτερον, εβδομαδιαία παρα-
κολούθηση των τιμών καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σαρακοστής έτσι ώστε
να αποφύγουμε αυξήσεις σε αυτές
τις τιμές. 

Εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία
μας αυτή και θα αγκαλιαστεί από
τους καταναλωτές και θα βρει μιμ-
ητές και από άλλες ιχθυαγορές
στην Ελλάδα και θα πιέσει γενικά
τις τιμές προς τα κάτω».

Στον πίνακα που έδωσε το υπο-
υργείο Ανάπτυξης στη δημοσιότητα
και ισχύει από σήμερα έως και τις
28 Φεβρουαρίου 2023 παρατίθεν-
ται αναλυτικά οι τιμές ανά κιλό που
διαμορφώνονται στα θαλασσινά
καθώς και οι τιμές που ίσχυαν
πέρσι.

ΚΚααλλάάθθιι  ττοουυ  ΝΝοοιικκοοκκυυρριιοούύ  γγιιαα  όόλληη  ττηη  ΣΣααρραακκοοσσττήή  σσττηηνν  ΙΙχχθθυυααγγοορράά
Αναλυτικά οι τιμές, μειωμένες σε σχέση με το 2022

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Σεισμός στην Ελλάδα: Αρχίζουν
έλεγχοι σε σχολεία και νοσοκομεία
Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για την προετοιμασία σε 
ενδεχόμενου σεισμού στην Ελλάδα. Τι αποφασίστηκε.

Ξ
εκινούν οι απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο προσεισμικό έλεγχο,
πρώτα σε σχολεία και νοσοκομεία στη χώρα, όπως αποφασίστηκε σε
σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας για

το ενδεχόμενο δυνατού σεισμού στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την

αντισεισμική κατάσταση της χώρας πραγματοποιήθηκεχθες το πρωί στο Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αποφάσεις θα εξειδικευθούν και θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπο-
υργό Χρήστο Στυλιανίδη, με τη συμμετοχή του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, του
Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ-
λοντος Νικόλαου Ταγαρά και του Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεω-

ργίου. Μετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Γεώργιος Στασινός, καθώς επίσης ο Διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Αλε-
ξανδρής.
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Α
πό τη Θεσσαλον ίκη
στην  Ελευσίν α. Από
την  Ελευσίν α στη Θεσ-
σαλον ίκη. Τρεις σπου-
δαίοι καλλιτέχν ες, εικα-

στικά έργα και βίν τεο δημιουργίες,
έν α αξέχαστο ελλην ικό ν τοκιμαν -
τέρ και μια τριήμερη δράση που
μετατρέπει το σιν εμά σε ζων ταν ή
και αν οιχτή διαδικασία είν αι τα
σημεία-σταθμοί σε μια διαδρομή
διπλής κατεύθυν σης. To Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου Θεσσαλον ίκης
και η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης σάς
προσκαλούν  ν α την  αν ακαλύψε-
τε.

Πιο συγκεκριμένα, στο 25ο Φεστι-
βάλ θα γνωρίσουμε μέσα από ένα
spotl ight την κινηματογραφική
πτυχή του καλλιτέχνη Άντριαν Πάτσι,
που παρουσιάζει το νέο του εικα-
στικό έργο στην Ελευσίνα. Επιπ-
λέον, μέσα από μια καθολικά προ-
σβάσιμη προβολή, θα έχουμε τη
μοναδική ευκαιρία να θυμηθούμε
τη μαγεία του αξέχαστου ντοκιμαντέρ
Αγέλαστος Πέτρα του Φίλιππου
Κουτσαφτή, παίρνοντας παράλληλα
και μια πρώτη γεύση από τη νέα του
δουλειά του έλληνα δημιουργού,
με την οποία επιστρέφει στην Ελευ-
σίνα. Παράλληλα, το Φεστιβάλ
στηρίζει το νέο κινηματογραφικό 

πρότζεκτ του Σύλλα Τζουμέρκα,
ενός από τους πιο ταλαντούχους
σύγχρονους έλληνες σκηνοθέτες,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην
Ελευσίνα τον προσεχή Απρίλιο.

Ο αδιόρατος δεσμός με την πατρ-
ογονική γη και το τραύμα της εξο-
ρίας, η ρευστή φύση της ανθρώπιν-
ης ταυτότητας, η κοσμογονική
δυνατότητα της τέχνης να πλάθει μια
εναλλακτική πραγματικότητα, καθώς
και οι φιλοσοφικές διαστάσεις που
κυοφορούνται ασταμάτητα στην ανθ-
ρώπινη καθημερινότητα, είναι
μονάχα ορισμένες από τις που κυρ-
ιαρχούν στο έργο του Άντριαν
Πάτσι. 

Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης διοργανώνει spot-
l ight στον Άντριαν Πάτσι, δίνοντας
στο κοινό την ευκαιρία να απο-
λαύσει  εννέα μικρού μήκους
βίντεο-έργα του αλβανού εικαστικού
καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται στο
Μιλάνο.

THE COLUMN

Ο Πάτσι, στο πλαίσιο της 2023
Ελευσίς, θα παρουσιάσει το νέο
του έργο, σε μια εικαστική εγκατά-
σταση που εντάσσεται στην έκθεση
Elefsina mon Amour, σε επιμέλεια
της Κατερίνας Γρέγου, εμβαθύνον-
τας στις θεματικές που διατρέχουν
και τις βίντεο δημιουργίες του, οι
οποίες θα προβληθούν στο 25ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης. 

Ανατρέχοντας σε βιωματικές του
εμπειρίες, ο Πάτσι εξερευνά τη
λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμε-
σα στο πλαστό και στο αυθεντικό,
τον ανεπαρκή ορισμό της τέχνης, το
σύνορο ανάμεσα στο ιδιωτικό και το
δημόσιο και τις μυθολογικές δια-
στάσεις της ανθρώπινης καταγωγής.

Στο αξέχαστο ντοκιμαντέρ Αγέλα-
στος Πέτρα (2000), ο Φίλιππος
Κουτσαφτής αποτύπωσε τη ροή του
χρόνου, τη διαδοχή ζωής και θανά

του, τη σαρωτική επιδρομή του
θαυμαστού καινούργιου κόσμου της
εκβιομηχάνισης και της οικονομίας
στους θησαυρούς μιας ανυπολόγι-
στης κληρονομιάς, κινηματογρα-
φώντας την Ελευσίνα ως έναν τόπο
που κρύβει βαθιά μέσα του μύθο-
υς, χρησμούς, μυστήρια και προφη-
τείες. 

Στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης το αλησμόνητο ντοκι-
μαντέρ επιστρέφει στη σκοτεινή αίθ-
ουσα, σε μια καθολικά προσβάσιμη
προβολή, με τη συνδρομή της
Alpha Bank, Χορηγού Προσβα-
σιμότητας του Φεστιβάλ.

H κάμερα αναμένεται να πιάσει το
νήμα και να καταγράψει όσα μεσολά-
βησαν από τη δημιουργία της Αγέ-
λαστου πέτρας έως σήμερα

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση
(επίσης καθολικά προσβάσιμη) από
το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Οι Ελευ-
σίνιοι, που ετοιμάζει ο κορυφαίος
Έλληνας δημιουργός, στο οποίο θα
κάνει  χρήση οπτικοακουστικού
αρχειακού υλικού από την παραγω-
γή της Αγέλαστου πέτρας, το οποίο
δεν ενσωματώθηκε τελικά στο φιλμ,
αλλά και νέου υλικού που έχει ήδη
αρχίσει να καταγράφεται από τον
σκηνοθέτη. 

Το κεντρικό θέμα παραμένει η
πόλη της Ελευσίνας και η κάμερα
αναμένεται να πιάσει το νήμα και να
καταγράψει όσα μεσολάβησαν από
τη δημιουργία της Αγέλαστου πέτρ-
ας έως σήμερα. Μέσα από την απρ-
όσκοπτη ματιά του Κουτσαφτή
αναδύεται η πολύτιμη αντιμετώπιση
της Ελευσίνας ως ένα διαρκές work-
in-progress. 

Το ντοκιμαντέρ Οι Ελευσίνιοι θα
κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 23
Σινέ – Ελευσίς: IN SITU realities,
το οποίο και θα αποτελέσει την
επίσημη τελετή λήξης της 2023
Ελευσίς.

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη--ΕΕλλεευυσσίίνναα::  MMιιαα  δδιιααδδρροομμήή  πποολλιιττιισσμμοούύ
TTTToooo    ΦΦΦΦεεεεσσσσττττιιιιββββάάάάλλλλ    ΚΚΚΚιιιιννννηηηημμμμααααττττοοοογγγγρρρράάάάφφφφοοοουυυυ    ΘΘΘΘεεεεσσσσσσσσααααλλλλοοοοννννίίίίκκκκηηηηςςςς    κκκκααααιιιι     ηηηη    2222000022223333    

ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίςςςς    ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  μμάάςς  ππρροοσσκκααλλοούύνν  νναα
αανναακκααλλύύψψοουυμμεε  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Β.Ε.Π.
στο ΕΠΑΛ Μεγάρων στη μνήμη του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου
Σε κλίμα έν τον ης συν αισθηματικής φόρτισης , παρουσία πλήθους παρευρισκομέν ων , της οικογέν ειας του

εκλιπόν τος προέδρου , εκπαιδευτικών  και μαθητών , πραγματοποιήθηκε η τακτική συν εδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Βιοτεχ ν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το μήν α Φεβρουάριο 2023, στη μν ήμη του Προέδρου
Αν δριαν ού Μιχ άλαρου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών  από το θάν ατό του, τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου
2023, στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του ΕΠΑΛ Μεγάρων .
Κατά τη διάρκεια της συν εδρίασης προσφέρθηκε τεχ ν ολογικός εξοπλισμός για το εργαστήριο Η/Υ του ΕΠΑΛ

Μεγάρων  , που παραλήφθηκε από τον  Δ/ν τή του ΕΠΑΛ, κ. Ιωάν ν η Θεοδοσίου , και απον εμήθηκαν  έπαιν οι
στους μαθητές των  Τμημάτων  Μηχ αν ολόγων ,

συν εχ ιζεται στη σελ. 14
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α.Π.: 3561
Δήμος Ελευσίν ας, 

22/02/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ
1/2023
για την  πρόσληψη προσωπικού
με σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά  επτά
(7) ατόμων  στο Δήμο Ελευ-
σίν ας, που εδρεύει στην  Ελευ-
σίν α της Περιφ ερειακής Εν ότ-
ητας Δυτικής Αττικής, και
συγκεκριμέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

101 Δήμος 
Ελευσίν ας

Ελευσίν α
Περιφ ερειακή 

Εν ότητα Δυτικής Αττικής

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 8 μήν ες 2

102 Δήμος 
Ελευσίν ας

Ελευσίν α
Περιφ ερειακή 

Εν ότητα Δυτικής Αττικής

ΔΕ Οδηγών
[Γ  ́(C) και (CE)

κατηγορίας. 
Κάτοχοι ΠΕΙ με κάρτα ψηφ -

ιακού ταχογράφ ου]

8 μήν ες 4

103 Δήμος 
Ελευσίν ας

Ελευσίν α
Περιφ ερειακή Εν ότητα Δυτι-

κής Αττικής
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας –

Γεν ικών  Καθηκόν των

8 μήν ες 1

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

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101

102

103 Δεν  απαιτούν ται ειδικά τυπικά προσόν τα (τελευταίο εδάφ ιο περ. στ  ́παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή
Ηλεκτρολόγου Α  ́ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α  ́ ειδικότητας του
π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνι-
κού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμό-
διας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή
Ηλεκτρολόγου Α  ́ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α  ́ ειδικότητας του
π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρι-

σμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκρ-
ιμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπει-
ρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή
Ηλεκτρολόγου Α  ́ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α  ́ ειδικότητας του
π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966,
ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή
Ηλεκτρολόγου Α  ́ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης  κατηγορίας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α  ́ ειδικότητας του
π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 
β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966,
ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιο/ες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν ανα-
γράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανω-
τέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθ-
εί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνι-
κού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτο-
κινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών
ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματι-
κού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του
Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχο-
λής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχα-
νοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματι-
σμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινή-
του ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα-
νοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α  ́ή  Β  ́κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγε-
λματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C)
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερ-
οβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα

ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C
κατηγορίας(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαι-
τούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι
σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοι-
νοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατ-
ηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαι-
τούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσω-
μάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη
βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η
νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη -
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία
επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγο-
ρίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσ-
κομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση
άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημε-
ρομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαι-
τούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυπο-
βάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών.Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρ-
εσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθο-
ράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόμιση της βεβαίωσης της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας
καθώς καιη προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8
του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματι-
κής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία
ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφ-
ος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του
Π.Δ.. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6 άρθρο τρίτο Ν.
4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α )́. Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλο-
δαπής (εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής. 
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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

Οι υποψήφ ιοι/ες  όλων
των  ειδικοτήτων  πρέπει
ν α είν αι ηλικίας  από 18
έως 67 ετών  και κατ’ εξαίρ-
εση, έως  70 ετών , όσοι
έχουν  συμπληρώσει το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος
της ηλικίας και δεν  έχουν
συν ταξιοδοτηθεί από το
δημόσιο ταμείο ή άλλον
ασφ αλιστικό  φ ορέα.

Οι εν διαφ ερόμεν οι
καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  την
αίτηση με κωδικό, εν τυπο
ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και ν α
την  υποβάλουν , μαζί με τα
α π α ι τ ο ύ μ ε ν α
δικαιολογητικά,  είτε
αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημέν ο από
αυτούς πρόσωπο, εφ όσον
η εξουσιοδότηση φ έρει την
υπογραφ ή τους θεωρημέν η
από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημέν η
επιστολή, στα γραφ εία της

υπηρεσίας μας στη ακόλο-
υθη διεύθυν ση:  

Δήμος Ελευσίν ας, Δήμ-
ητρος και Χατζηδάκη, Τ.Κ.
19200, Ελευσίν α, απε-
υθύν ον τάς  την  στην
Διεύθυν ση Διοικητικών
Υπηρεσιών , Tμήμα
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
υπόψη κας ΠΑΠΠΑ Ι. (τηλ.
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
2105537217,240,315) 

Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων  κρίν εται με βάση
την  ημερομην ία που φ έρει
ο φ άκελος  αποστολής , ο
οποίος  μετά την
αποσφ ράγισή του
επισυν άπτεται στην
αίτηση των  υποψηφ ίων .

Η αίτηση συμμετοχής
επέχει θέση υπεύθυν ης
δήλωσης και η ευθύν η της
ορθής  συμπλήρωσής της
είν αι αποκλειστικά του
υποψηφ ίου. Κάθε υποψήφ -

ιος δικαιούται ν α υποβάλει
μία μόν ο αίτηση και για
θέσεις  μίας μόν ο κατηγο-
ρίας  προσωπικού (ΔΕ  ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφ ορετικών  κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περ-
ισσότερες αιτήσεις  συν ε-
πάγεται αυτοδικαίως  σε
κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων  των  αιτήσεων  και
αποκλεισμό του υποψ-
ηφ ίου από την  περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων  δύο κατ-
ηγοριών  και συγκεκριμέν α
κατηγοριών  ΔΕ και ΥΕ επι-
τρέπεται μόν ο όταν  στην
αν ακοίν ωση προβλέπον -
ται τόσο θέσεις  κατηγορίας
ΔΕ που μπορεί ν α καλυφ θ-
ούν  επικουρικώς με εμπει-
ρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης  όσο και
θέσεις  κατηγορίας  ΥΕ
σύμφ ων α με τα αν αφ ερό-
μεν α στον  ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(αν ά κωδικό θέσης). Στην
περίπτωση αυτή ο υποψή-
φ ιος της ΥΕ κατηγορίας θα
χρησιμοποιήσει μία μόν ο
αίτηση στην  οποία θα αν α-
γράψει 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) ημερών  (υπολογι-
ζομέν ων  ημερολογιακά) και
αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της  τελευταίας
δημοσίευσης  της  παρ-
ούσας σε τοπικές εφ ημε-
ρίδες ή της αν άρτησής της
στο χώρο των  αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος  του Δήμου
Ελευσίν ας και στον  δια-
δικτυακό τόπο αυτού
(www.elefsina.gr), εφ όσον
η αν άρτηση είν αι τυχόν
μεταγεν έστερη της
δημοσίευσης στις  εφ ημε-

ρίδες. Η αν ωτέρω προθε-
σμία λήγει με την  παρέλευ-
ση ολόκληρης  της  τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας  μετατίθεται
την  επόμεν η εργάσιμη
ημέρα. 

Οι υποψήφ ιοι μπορούν
ν α αν αζητήσουν  τα
έν τυπα των  αιτήσεων :  α)
στην  υπηρεσία μας στην
αν ωτέρω διεύθυν ση, β)
στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και
συγκεκριμέν α ακολο-
υθών τας από την  κεν τρική
σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες  �� Διαγων ισμών

Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου

ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους
Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών  (ΚΕΠ) αλλά και

στην  ηλεκτρον ική τους
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
(www.kep.gov .gr ),  απ'
όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες

και άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα

οδηγηθούν  στην  κεν τρική
σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της δια-
δρομής:  Πολίτες �� Έν τυπα

– Διαδικασίες �� Διαγων ι-

σμών  Φορέων  �� Ορ. Χρό-

ν ου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΧΟΜΠΑΝΤΖΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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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

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δράση συγκέντρωσης φαρμάκων για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μεγαρέων

Τ
ο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συν εργασία με τον  Δήμο Μεγαρέων  και
το Κοιν ων ικό Φαρμακείο καλούν  τους Δημότες μας, ν α προσφέρουν
φάρμακα.

Συγκεν τρών ουμε φάρμακα και υγειον ομικό υλικό για τους ωφελούμεν ους του
Κοιν ων ικού Φαρμακείου.

Το φαρμακευτικό υλικό που θα προσφερθεί θα πρέπει ν α έχ ει αν αγραφό-
μεν η ημερομην ία λήξης και ν α είν αι πέραν  του Μαρτίου 2023. Συγκεν τρών ο-
υμε όλα τα είδη σκευασμάτων  όπως χ άπια, μη χ ρησιμοποιημέν α σιρόπια,
αλοιφές, κρέμες, εισπν εόμεν α, σταγόν ες, κολλύρια, εν έσιμα καθώς και υγειο-
ν ομικό υλικό σε κλειστή συσκευασία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις
14:00 στην  Κεν τρική Πλατεία Μεγάρων .

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
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Σε θέση βολής ο
Πανελευσινιακός 5-1

τον ΑΟ Χαλκίδας

Ο Παν ελευσιν ιακός σε αν αβληθ-
έν τα αγών α της 12ης αγων ιστικής
του 3ου ομίλου επικράτησε στο
στάδιο Κοσμάς Παπαν ικολάου του
Χαλκίδας με 5-1 και βρίσκεται στο
κόλπο.

Τα τέρματα της ομάδας του
Σταύρου Ψιμουλάκη που μετράει
δύο ν ίκες στο πάγκο των  σταχ υοφ-
όρων  σημείωσαν  οι Μίσκου 3( 20′
25′ 43′), Πορφυρόπουλος 62′ Γεμι-
στός 79′. Για λογαριασμό της ομάδας
της Χαλκίδας σκόαρε ο Μαγγίν ας 73′

Διαιτήτευσε ο Μόσχ ου
(Λασιθίου)/Κυριακόπουλος (Αν ατο-
λικής Αττικής)-Καμπιώτης (Αθη-
ν ών ).

ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑ(Παν αγιώτης Χριστο-
φιλέας) Βλάμης, Α. Μπαλωμέν ος,
Μαν τζουραν άκης, Ρέν τζος, Δελ-
ηγιάν ν ης, Ογκεν ερόμπου, Ζαχ α-
ράκης, Βελής, Γκιόκας, Μάρκου,
Κυριακού.

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ 2-1

…Στο άλλο αν βληθέν τα
παιχ ν ίδι ο ΑΟ Υπάτου
επικράτησε με αν ατροπή
του Απόλλων α Πάργας με
2-1 και ισοβάθμισε στην
1η θέση με τον
Τηλυκράτη.Σκόρερ: 28’
Πολύζος, 45′ Σπηλιώτης –
8’ Σιδέρης.

ΑΟ Υπάτου: Διαμαν τής, Χριστο-
γιάν ν ης, Ροκάι, Γλυν ός, Σπηλιώτης
(72′ Αλμπάν ης), Πολύζος, Βρέτο
(89΄ Σαν τζάκου), Παπούλης, Αδα-
μάκης (71′ Ποτουρίδης), Σταγάκης,
Δρούγκας.

Απόλλων  Πάργας: Πατσιούρας,
Πάκος, Διαμαν τής, Κουλούρης,
Βασιλείου, Ντατίδης, Γεωργάκης,
Δοκός, Εμβραϊζόγλου, Τσιαφίτσας,
Σιδέρης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Τηλυκράτης 31
2 ΑΟ Υπάτου 31
3 Παν ελευσιν ιακός 28
4 Βύζας Μεγάρων  25
5 Αστέρας Πετριτή 24
6 Λευκίμμη 24
7 ΑΟ Τρίκαλα 24
8 ΠΟ Φήκη 22

9 Ζάκυν θος 19
10 Απόλλων  Πάργας 17
11 Παν αγριν ιακός 15
12 Διγεν ής Νεοχ ωρίου 14
13 Χαλκίδα 10
14 Ναυπακτιακός Αστ.3

Η επόμεν η 16η αγων ιστική

Αστέρας Πετριτή-ΑΟ Υπάτου
Τηλυκράτης Λευκάδας-Βύζας

Μεγάρων
ΑΟ Χαλκίδας-ΑΟ Τρίκαλα-
Απόλλων  Πάργας-Διγεν ής

Νεοχ ωρίου
Ζάκυν θος-Ναυπακτιακός Αστέρ-

ας
ΠΟ Φήκης-Παν αγριν ιακός
Παν ελευσιν ιακός-ΑΕ Λευκίμμης

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ Η  ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Εργα-
τικό Κέντρο Ελευσίνας (Παγκάλου και
Χαριλάου 28)  και ώρα 17.00 η Γενική
Συνέλευση της ΕΠΣΔΑ.

Θέμα 1:
Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπρόσω-

πων των σωματείων και έλεγχος της απα-
ρτίας των παρισταμένων μελών

Θέμα 2:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού

Συμβουλίου και εκλογή μελών εξελεγκτι-
κής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας,
σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό,
η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα,
στον ίδιο τόπο, στις 18:00.

Καλή παρουσία για τις ομάδες του
Βύζαν τα και Παν ελευσιν ιακού στην

Γ' Εθν ική

Μπορεί ο β΄γύρος της Γ' Εθνικής να έχει ξεκινήσει εδώ
και δύο αγωνιστικές, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ
μεγάλο, τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη της παραμο-
νής. Με εξαίρεση την Κοζάνη που έχει αποσπαστεί 11
βαθμούς, οι άλλοι πρωτοπόροι έχουν τρεις ή τέσσερις
βαθμούς διαφορά από τις δεύτερες ομάδες.

Ο Καμπανιακός, η Κοζάνη και η Μαρκό παραμένουν
αήττητες. Η Κοζάνη έφτασε τα 36 γκολ, ένα περισσότερο
από την Καβάλα και δύο από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου.

Ο ΑΟ Υπάτου και η Μαρκό έχουν δεχτεί από τέσσερα
μόλις γκολ.

Ο Γεμιστός το πρώτο καρέ
Το πρώτο καρέ της σεζόν στη Γ' Εθνική πέτυχε ο Γιώρ-

γος Γεμιστός την περασμένη Κυριακή. Ο επιθετικός του
Πανελευσινιακού πέτυχε τέσσερα γκολ στον αγώνα της
ομάδας του με τον Ναυπακτιακό εκτός έδρας.

Ο 29χρονος Γεμιστός, που πέρυσι βοήθησε την
Ηλιούπολη στην άνοδό της με 14 γκολ σε 21 αγώνες, έφτα-
σε τα οκτώ γκολ φέτος έχοντας σκοράρει και στα τέσσερα
τελευταία παιχνίδια του Πανελευσινιακού. Μάλιστα, πέτ-
υχε το τέταρτο γκολ στο 49' και αντικαταστάθηκε στο 51'.

Ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού σε επίπεδο
εθνικών κατηγοριών είχε να πετύχει τέσσερα γκολ εδώ και
25 χρόνια. Από τις 01.02.1998, όταν σκόραρε τέσσερις
φορές ο Θόδωρος Αρμύλαγος στον αγώνα Β' Εθνικής
Πανελευσινιακός - Πανσερραϊκός 6-0.

Την περασμένη σεζόν είχαν επιτευχθεί δύο καρέ και
ένα πενταρέ στην Γ' Εθνική. Αναλυτικά:

5 γκολ σε έναν αγώνα
Φώτης Καϊμακαμούδης, Ατσαλένιος - ΑΕ Νεάπολης 5-0

(20.03.2022)

4 γκολ σε έναν αγώνα
Λεωνίδας Μεγάλος, Αταλάντη - Νέα Αρτάκη 0-4

(27.02.2022)

Θανάσης Λιούμης Πανιώνιος - Πόρος 4-1 (20.03.2022)

Όμιλος των ισοπαλιών ο 5ος!
Η Μαρκό είναι η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες

στο φετινό πρωτάθλημα, αφού έχει εννέα σε 15 αγώνες.
Μάλιστα στον 5ο όμιλο, όπου είναι δεύτερη και αήττητη η
ομάδα των Μεσογείων, άλλες τέσσερις ομάδες έχουν
επτά ή οκτώ ισοπαλίες.

Οι ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες ως τώρα
9 ισοπαλίες: Μαρκό (5ος)

8 ισοπαλίες: Βύρων Καβάλας (1ος), ΠΟ Ελασσόνας
(2ος), Γιούχτας (5ος), Κερατσίνι (5ος), Εθνικός (5ος)

7 ισοπαλίες: Θερμαϊκός Θέρμης (1ος), Βύζας (3ος),
Αγία Παρασκευή (5ος)

Την ευρύτερη νίκη ο ΑΟΑΝ
Ο ΑΟ Αγίου Νικολάου νίκησε με 8-0 τον Άγιο Ιερόθεο, τη

μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα
του Περιστερίου χρειάστηκε να παίξει στο δεύτερο ημίχρ-
ονο με παίκτη γηπέδου ως τερματοφύλακα, το Σέργιο
Πρίφτη, καθώς ο Μανώλης Μανωλικίδης στην τελευταία
φάση του πρώτου ημιχρόνου τραυματίστηκε.

Το 8-0 είναι το ευρύτερο σκορ τα τελευταία τέσσερα και
πλέον χρόνια, μετά το Καλαμάτα - Εικοσιμία 9-0 στις
27.01.2019, όταν είχε πετύχει έξι γκολ ο Αντώνης Γιόνδης.

Δύο γκολ με φάουλ
Ο Βασίλης Βογιατζής της Ρόδου έγινε ο πρώτος παίκτης

που σκοράρει δύο φορές στο ίδιο παιχνίδι με χτύπημα
φάουλ. Μάλιστα ο 27χρονος Ηρακλειώτης μέσος σκόραρε
για πρώτη φορά με φάουλ στην καριέρα του. Συνολικά
έχουν επιτευχθεί 33 γκολ με χτύπημα φάουλ ως τώρα.

Ο Κουτσόπουλος πιάνει και πέναλτι

Λίγο πριν κλείσει τα 45 χρόνια του, ο Δημήτρης Κουτσό-
πουλος όχι μόνο είναι αναντικατάστατος κάτω από τα
δοκάρια του Διγενή Νεοχωρίου, αλλά απέκρουσε και
πέναλτι του Νίκου Σκόνδρα του ΠΟ Φήκης!

Α’ ΕΣΚΑΝΑ (19η Αγ.) :
Ο Αστέρας έβαλε

φρένο στην
Ακαδημία Ελευσίνας

Ηττα σοκ για την  ακαδημία Ελευ-
σίν ας που ηττήθηκε εν τός έδρας για
την  19η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ
από την  Αστέρα Αγίου Δημητρίου
74-77.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΓ. ΔΗΜ. 74-77
Διαιτητές : Τσαχ άκης, Μαυρέλης,
Καψαρίδης
Δεκάλεπτα : 20-11, 36-24, 56-53,
74-77
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν -
ν ης): Ηλιάδης 6, Γκουαλτιέρι 11(3),
Πολιτόπουλος 2, Καπών ης 14(2),
Χαρούν ι 14, Δούκας 15, Αχ είμαστος
2,Τσάτας 10 , Βαμβακίδης

ΑΣTΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. ( Κάσσης, Κερ-
αμιδάς): Μπάλας 22(2), Φωστέρης 8,
Ακρίβος 15(3), Δούβος 4 , Κουκου-
βάκης 2, Ραζής , Καραγιάν ν ης 2,
Τζαν ικιάν  1, Γεωργίου , Μαρόπουλος
23.

Η Βαθμολογία (σε 19 αγών ες) :

1.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 35 (16-3)

2.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 (14-5)
3.ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 33(14-5)
4.ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ 32
(13-6)
5.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 31 (12-
7)
6.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31
(12-7)
7.ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ 30
(11-8)  
8.ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 39 (11-8)
9.ΑΕ ΡΕΝΤΗ 28 (9-10)
10.ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 26
(7-12)
11.ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ 25 (6-13)
12.ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 23
(4-15)
13.ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
21 (2-17)
14.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
21 (2-17)  
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

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

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

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

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

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

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

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

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

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

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

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

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

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

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

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

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

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

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

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

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
Β’ και Γ’ τάξης και στους μαθητές του Τμήματος
Οχημάτων Γ’ τάξης για την επιλογή τους να ακολο-
υθήσουν την Τεχνική Εκπαίδευση.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιος Παπα-
μανώλης-Ντόζας, εξήρε την προσωπικότητα του
εκλιπόντος προέδρου και την ανθρωπιά που τον
διέκρινε και αναφέρθηκε στην προσφορά του στο
επιχειρείν και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
καθώς και στην πρωτοβουλία και τους αγώνες του
να αναδειχθεί και αναβαθμιστεί η Τεχνική
Εκπαίδευση, υπενθυμίζοντας ακόμη μια φορά τα
λόγια του Ανδριανού Μιχάλαρου, ότι «Η Τεχνική
Εκπαίδευση είναι επιλογή και όχι λύση ανάγκης».
Συνεχάρη τους καθηγητές του ΕΠΑΛ και απευθυνό-
μενος στους μαθητές , τόνισε , « η τεχνική
εκπαίδευση θα είναι το κλειδί για ένα καλύτερο
μέλλον για εσάς τους ίδιους, τις επιχειρήσεις, που
απαιτούν εξειδικευμένους τεχνίτες, αλλά και την
οικονομία γενικότερα».
Για την προσωπικότητα του αειμνήστου προέδρου
ΒΕΠ, τη συνεργασία που είχαν μαζί του, όπου δρα-
στηριοποιήθηκε,  επιχειρηματικότητα, Επιμελητήρ-
ιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και σε κοινωνικά
θέματα, αναφέρθηκαν οι κ.κ.: 
Ιωάννης Θεοδοσίου, Δ/ντής του ΕΠΑΛ Μεγάρων,
Ελευθέριος Κοσμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Δυτ. Αττικής, Γρηγόρης Σταμούλης, Δήμαρχος
Μεγάρων, Ευάγγελος Λιάσκος, Βουλευτής Ν.Δ.
Αττικής, Αγαθάγγελος Σερέπας, εκπρόσωπος
ΚΙΝΑΛ /ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Αγνιάδης, Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Γεν Γραμματέας της
Κ.Ε.Ε.Ε., Βασίλης Αποστολόπουλος, Δ/ντής Κ.Ε.Ε.Ε.,
Ιωαννης Παγκράτης, Πρόεδρος ΠΟΕΒΥ,  Χρήστος
Βασίλαινας, Πρόεδρος των συνεργείων των   

Μεγάρων, Αντώνης Υψηλάντης Υποψήφιος Βουλευ-
τής Δυτ.Αττικής ΚΙΝΑΛ -ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης
Μαργέτης, Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος
Δήμαρχος Μεγαρέων,Δήμητρα Νάστου, Β’
Αντ/δρος ΒΕΠ, Γιώργος Παπαθανασίου, Οικον.
Επόπτης ΒΕΠ, Δημήτριος Φανουργάκης, Υπεύθυ-
νος ΓΕΜΗ ΒΕΠ, οι Σύμβουλοι του Επιμελητηρίου,
Αντιγόνη Λιόση, Ελένη Μπρέγιαννη, Νικόλαος
Μπεθάνης, Γεράσιμος Μιχαλάκης, Ματθαίος Μιχά-
λαρος, Δημήτριος Σαμιωτάκης ,  και ο Δ/ντής
Β.Ε.Π., Μιχάλης Γιάγκας. 
Τους επαίνους στους μαθητές απένειμαν ο Πρόε-
δρος ΒΕΠ, οι επίσημοι προσκεκλημένοι και μέλη
της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.
Εκ μέρους της οικογένειας , ευχαρίστησε τη
Διοίκηση του Επιμελητηρίου και όλους όσους παρέ-
στησαν στην εκδήλωση μνήμης του εκλιπόντος, ο
γιός του Γιάννης Μιχάλαρος.
Αφιερωματικό βίντεο, στο οποίο παρουσιάστηκε ,
όσο αυτό ήταν δυνατόν, η πορεία και η δράση του
Ανδριανού Μιχάλαρου, στην προσπάθεια του για
την ανάδειξη και αναβάθμιση της Τεχνικής
Εκπαίδευσης, προβλήθηκε πριν λάβουν τον λόγο οι
ομιλητές.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη καθηγητές
του ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ και συμπολίτες του Προέδρου
Ανδριανού Μιχάλαρου για να τιμήσουν τη μνήμη
του.
Την εκδήλωση συντόνισε με επιτυχία η επί σειρά
ετών  Συνεργάτης/ Σύμβουλος του Προέδρου Ανδρ-
ιανού Μιχάλαρου  και Σύμβουλος του νυν Προέδρ-
ου Β.Ε.Π., κα Ευδοκία Μαυρομμάτη. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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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.

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΙΡΓΚΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΑΝΤ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΡΕΜΙΣΛΙΝΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΙΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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