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Απεργία από 
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πλοία, φοιτητές 
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με το λάστιχο 70χρονη ασθενή 

Σοκ με το περιστατικό που
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Ισόπαλοι 2-2 ΠΑΟΚ Μάνδρας
- Κριός Ασπροπύργου

Ματς γκραν-γκινιόλ στο Πανόραμα 
Εθνικός-Ζωφριά 2-3

Ίδρωσε η Ενωση 
Πανασπροπυργιακού

σσεελλ..  1122--  1133

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ                                                                                                                                            
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ  

13 και 14 Μαρτίου 

Ρυθμίσεις χρεών: Σύντομα στη
Βουλή το νομοσχέδιο 

– Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων,
ευνοϊκότερη μεταχείριση από τα ισχύοντα, για τα
χρέη που δημιουργήθηκαν τους 16 μήνες της

ακρίβειαςΣΣεελλ..    77 ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  22

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
της ανάπλασης του Ο.Τ 64

στους Θρακομακεδόνες από το
Πράσινο Ταμείο σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

Προς Εφέτη 
– Ανακριτή η

δικαστική έρευνα
για τα Τέμπη
Ανεξάρτητη έρευνα για 

τα έργα που ποτέ δεν έγιναν
σσεελλ..  99

Φωτιά σε
διαμέρισμα στο 

Χαϊδάρι 
– Μία γυναίκα με ελαφρά

εγκαύματα
σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--1111

Αναδρομικό χαράτσι 65ετίας! 
στα δημοτικά τέλη θα απαιτούν οι δήμοι

με διάταξη του ΥΠΕΣ
- Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΜΙΔΑ σσεελλ..  88



Ο
Δήμος Ελευσίν ας εν ημερών ει
τους εν διαφερόμεν ους
συμπολίτες μας για την

παράταση του προγράμματος επα-
ν ασύν δεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε
ευάλωτα ν οικοκυριά (ΚΥΑ υπ. αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/13.07.2020,
όπως τροποποιήθηκε με την  ΚΥΑ
υπ. αριθμ.
Υ Π ΕΝ / ΔΗ Ε/ 124788/ 215028-12-
2021, ΦΕΚ 6302/τ.Β/29-12-2021, και
όπως τροποποιήθηκε και ισχ ύει με
την  ΚΥΑ υπ.
αριθμ.Υ ΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21-1-
2023, ΦΕΚ 276/23-1-2023).

Οι πολίτες που αδυν ατούν  ν α εξο-
φλήσουν  τους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κής εν έργειας, μπορούν  ν α υποβά-
λουν  αίτημα για επαν ασύν δεση της παροχ ής τους, εφόσον  αυτή αφορά στην  κύρια κατοικία τους.

Βασική προϋπόθεση για την  έγκριση του αιτήματος είν αι ν α έχ ουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές, ν α έχ ουν  απο-
συν δεθεί από το δίκτυο μέχ ρι τις 31-12-2022 και ν α παραμέν ουν  αποσυν δεδεμέν οι μέχ ρι και την  ολοκλήρωση
της διαδικασίας.

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α υποβάλουν  την  αίτηση-υπεύθυν η δήλωσή τους, μαζί με τα απαιτούμεν α δικαι-
ολογητικά, στο Κεν τρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίν ας.

Τη σχ ετική αίτηση, μπορούν  ν α την  «κατεβάσουν » οι εν διαφερόμεν οι από το site του Δήμου Ελευσίν ας elef -
sina.gr.
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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: Συνννεφιά και πιθανότητα βροχής 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευγένιος, Ευγένης *, Ευγενία

Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ , Δήλου 12 & 
Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.

Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Τ
ην  κήρυξη 24ωρης παν ελλαδικής παν δημοσιοϋ-
παλληλικής απεργίας για την  Τετάρτη, 8 του
Μάρτη 2023, αποφάσισε στη σημεριν ή της

συν εδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ,
σύμφων α με την  εξουσιοδότηση του Γεν ικού Συμβου-
λίου.

Αποφασίστηκε συγκεκριμέν α ν α μετατραπεί σε
24ωρη απεργία η στάση εργασίας για την  Παγκόσμια
Ημέρα της Γυν αίκας «για ν α απαιτήσουμε μαζί με όλους
τους εργαζόμεν ους και το λαό ν α μπει τέρμα στη πολι-
τική των  ιδιωτικοποιήσεων  και ν α αποδοθούν  οι πραγ-
ματικές ευθύν ες για το δολοφον ικό έγκλημα των  Τεμ-
πών ».

Την  ίδια μέρα στην  Αθήν α, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της
Αθήν ας και η Συν τον ιστική Επιτροπή των  Μαθητών
προχ ωρούν  σε κιν ητοποίηση στις 12 μ. στα
Προπύλαια.

Θα υπάρξει συγκέν τρωση στην  Αθήν α, στις 12:30,
στην  πλατεία Κλαυθμών ος.

«Στις 8 του Μάρτη απεργούμε και συμμετέχ ουμε στις
συγκεν τρώσεις. Συν εχ ίζουμε τις πολύμορφες πρωτο-
βουλίες μέσα και έξω από τις τάξεις. 

Είμαστε παρόν τες και διεκδικούμε ασφάλεια στις
μεταφορές, δικαίωμα στη μόρφωση και στην  υγεία με
κοιν ων ικό κράτος στην  υπηρεσία των  πολιτών » 

""ΝΝεεκκρρώώννεειι""  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  
--  2244ωωρρηη  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ΑΑππεερργγίίαα  ααπποο  ΣΣωωμμααττεείίαα,,

φφοορρεείίςς,,  φφοοιιττηηττέέςς  

Παράταση του προγράμματος επανασύνδεσης
ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
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συνεχιζεται στη σελ. 14

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης
των απαλλοτριωμένων 

ακινήτων στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών

Νέες εξελίξεις
προκύπτουν
για την

υπόθεση του
ντροπιαστικού βίντεο
από τον Ωρωπό.

Λίγη ώρα μετά την
ε ι σ α γ γ ε λ ι κ ή
παρέμβαση, από το
υπουργείο Υγείας
ανακοινώθηκε ότι
παρενέβη ο υπουργός
Θάνος Πλεύρης,
ζητώντας να τεθεί
άμεσα σε αργία ο ένας
εκ των δυο
εργαζόμενων και να
κινηθεί η διαδικασία
για την απόλυσή του.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για το
σοκαριστικό περιστατικό στον Ωρωπό

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας
αναφέρει:«Αναφορικώς με το άθλιο περιστατικό
απάνθρωπης συμπεριφοράς στον Ωρωπό το
συγκεκριμένο πλήρωμα αφορά σε ιδιωτικό
ασθενοφόρο που δεν σχετίζεται με το ΕΚΑΒ και
το υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο ο ένας από τους δύο ιδιωτικά
εργαζόμενους προκύπτει ότι παράλληλα είναι και
υπάλληλος σε νοσοκομείο με δυνατότητα
άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ως εκ τούτου, παρόλο που η πράξη του έχει
γίνει στο πλαίσιο του ιδιωτικού έργου άσχετα
από τα υπαλληλικά του καθήκοντα, λόγω της
απαξίας της πράξης του τίθεται με εντολή του
Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη άμεσα σε αργία
και κινείται η διαδικασία απόλυσης του».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο με
πρωταγωνιστές τους δύο υπαλλήλους ιδιωτικής
εταιρείας που διαχειριζόταν το ασθενοφόρο του
δήμου Ωρωπού, όταν κλήθηκαν να παράσχουν
βοήθεια σε 70χρονη ανήμπορη γυναίκα.

Η εικόνα που προκάλεσε σοκ και δείχνει την
70χρονη γυμνή στην πυλωτή πολυκατοικίας να
την πλένουν με λάστιχο οι νοσηλευτές -Σοκ και
αποτροπιασμός

Το περιστατικό έκανε χθες τον γύρο των Social
media με τον δήμαρχο Ωρωπού να ανακοινώνει
την απόλυση των δύο υπαλλήλων και τη διακοπή
της συνεργασίας με την ιδιωτική εταιρεία που
διαχειρίζεται το ασθενοφόρο του Δήμου και
παράλληλα τη διενέργεια ΕΔΕ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ωρωπού
δήλωσε πως το ασθενοφόρο κλήθηκε να πάει
στη συγκεκριμένη πολυκατοικία καθώς υπήρχαν
διαμαρτυρίες από ενοίκους της ότι η 69χρονη
μυρίζει άσχημα, ότι μένει μόνη της και δεν
μπορεί να αυτοσυντηρηθεί. 

Συμπεριφερόμενοι χωρίς ίχνος ανθρωπιάς και
πέρα από την ευαισθησία και την προσφορά που
συνεπάγεται η άσκηση επαγγέλματος σαν του
δικού τους, έπλυναν την ηλικιωμένη στην
πυλωτή πολυκατοικίας με το λάστιχο, από
μακριά, αφού την ξεγύμνωσαν και την ξάπλωσαν
σε μια κουβέρτα.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο των ενεργειών ανάδειξης του αρχαίου
θεάτρου Αχαρνών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπά-

γεται το μνημείο, πραγματοποίησε την κατεδάφιση των
απαλλοτριωμένων κτισμάτων επί της οδού Χειλίου και
Αρχαίου Θέατρου, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του
2022.
Η κατεδάφιση έγινε σύμφωνα με την άδεια με α/α πράξ-

ης 451412/21-7-2022 της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Αχαρνών με ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό και δαπάνη του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα εν λόγω κτίσματα βρίσκονταν σε δύο από τα τρία

οικόπεδα που απαλλοτριώθηκαν από το Υπουργείο Πολι-

τισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1039597/1035/0012/26-
4-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/30-4-2012) κήρυξη απαλ-
λοτρίωσης και την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ450/208589/13599/172
6/416/17-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 190/Δ/19-4-2019) ειδο-
ποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης.

Πρόκειται για τα όμορα κτίσματα στα βόρεια του
αρχαίου θεάτρου, κάτω από τα οποία εκτείνεται το κοίλο
του θεάτρου.

Ύστερα από τις απαιτούμενες διοικητικές και νομικές
ενέργειες τα ακίνητα περιήλθαν τελικά στην ιδιοκτησία
της Εφορείας τον Ιούνιο του 2021.
Ακολούθησε εντός του 2022 η διαδικασία έγκρισης
πιστώσεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
έκδοση άδειας κατεδάφισης και την κάλυψη των υπηρε-
σιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης μη
επικίνδυνων αποβλήτων κατεδαφίσεως κτισμάτων.

Η Εφορεία προγραμματίζει την έναρξη της ανασ-
καφικής έρευνας στον προαναφερθέντα απαλλο-

τριωμένο χώρο εντός του 2023.
Το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών. Ιστορικό της έρευνας

Η ύπαρξη θεάτρου στις Αχαρνές ήταν γνωστή από δύο
επιγραφές που είχαν βρεθεί παλαιότερα στην περιοχή και
σήμερα φυλάσσονται στο Επιγραφικό Μουσείο στην
Αθήνα και στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών. Το
αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το 2007 κατά την επίβλεψη
εκσκαφικών εργασιών από την τότε αρμόδια Β΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού για την ανέγερση οικοδομής σε ιδιωτικό οικό-
πεδο επί της οδού Σαλαμίνος (νυν Αρχαίου Θεάτρου)

Φωτιά σε διαμέρισμα
στο Χαϊδάρι 

– Μία γυναίκα με ελαφρά εγκαύματα
Στο σημείο επιχείρησαν δώδεκα
πυροσβέστες με τρία οχήματα

Φ
ωτιά ξέσπασε χθες γύρω στις 10 το πρωί στην περιοχή
του Χαϊδαρίου σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου, το οποίο
βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 78.

Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυρ-
οσβέστες και ένα ειδικό βραχινοφόρο όχημα. Προκειμένου να
αντιμετωπισθεί η φωτιά και να δράσουν οι πυροσβέστες με
μεγαλύτερη ευκολία η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο μπροστά
από την πολυκατοικία.
Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην

οδό Καραϊσκάκη από της ύψος της οδού Δαβάκη ως το ύψος της
οδού Πλαστήρα στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το

διαμέρισμα με ελαφρά εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκο-
μείο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από την Πυροσβε-
στική μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Απολύεται ο υπάλληλος που έπλυνε με το λάστιχο 70χρονη ασθενή 
Σοκ με το περιστατικό που θύμισε 

Μεσαίωνα στον Ωρωπό 
- Παρέμβαση Θ. Πλεύρη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΝΠΔΔ

Ασπρόπυργος, 06/03/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. 1/2023
Για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (έως 9
μήν ες)
Καλλιτεχν ικού εκπαιδευτικού
προσωπικού για την  παροχή
υπηρεσιών
Έν αν τι Αν τιτίμου από τους
ωφ ελούμεν ους

Η Πρόεδρος ΔΣ Πν ευματικού
Κέν τρου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου έχον τας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των  άρθρων  40
και 41 του Ν.4765/2021, ως
ισχύουν .
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτον ική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεν τρω-
μέν ης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν  τροποποιηθεί και
ισχύουν .
2. Την  υπ’ αριθ. 21/1646/10-08-
2022 απόφ αση Διοικητικού
Συμβουλίου του Πν ευματικού
Κέν τρου με θέμα: «Λήψη απόφ -
ασης για τον  προγραμματισμό
προσλήψεων  Συμβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου με αν τίτιμο έτους
2022». 
4. Την  υπ’ αριθ. Πρωτ.:
21322/07-12-2022 βεβαίωση του
ΑΣΕΠ.
5.Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 90737/29-
12-2022 έγγραφ ο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών , με το οποίο
εγκρίν ον ται οι συμβάσεις μίσθ-
ωσης έργου του Πν ευματικού
Κέν τρου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.
6. Την  υπ’ αριθ. 02/101/20-01-
2023 απόφ αση Δ.Σ. του Πν ευμα-
τικού Κέν τρου περί καθορισμού
ειδικοτήτων  των  συμβάσεων
μίσθωσης έργου με τη μορφ ή
αν τιτίμου. 
7.Την  υπ’ αριθ. Πρωτ.: 213/03-
02-2023 βεβαίωση της Αν απ-
ληρώτριας Προϊσταμέν ης
Διεύθυν σης του Π.Κ. για την
ύπαρξη πιστώσεων  στους
κωδικούς.
8. Την  υπ’ αριθ. Πρωτ.:
11246/07-02-2023 έγκριση
συμβάσεων  μίσθωσης έργου
από την  Αποκεν τρωμέν η
Διοίκηση Αττικής.
9. Τον  Οργαν ισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πν ευματικού
Κέν τρου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου (ΦΕΚ 5591/12-12-2018).

Αν ακοιν ών ει

Την  σύν αψη σύμβασης μίσθω-
σης έργου για την  παροχή υπηρ-
εσιών  έν αν τι αν τιτίμου από
τους ωφ ελούμεν ους, με συν ολι-
κά οχτώ (8) άτομα για την  κάλ-
υψη αν αγκών  του Πν ευματικού
Κέν τρου, που εδρεύει στο Δήμο
Ασπροπύργου, με αν τικείμεν ο
την  εκτέλεση του έργου: «Διδασ-
καλία μουσικών  οργάν ων  &
εικαστικών » συν ολικής διάρκει-
ας έως εν ν έα (9) μήν ες. Στο
πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί αν ά τόπο εκτέλε-
σης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-
μων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό
απασχόλησης)

Οι υποψήφ ιοι των  ειδικοτήτων
πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18
έως 65 ετών

Σύμφ ων α με τη σχετική ν ομοθ-
εσία (Ν.2190/94) το εκπαιδευτικό-
καλλιτεχν ικό προσωπικό εξαιρ-
είται από τις διαδικασίες του
ΑΣΕΠ, επομέν ως δύν αται το
ΝΠΔΔ ν α ορίσει τα ειδικά τυπικά
προσόν τα καθώς και τον  τρόπο
αξιολόγησης του προσωπικού,
έτσι ώστε ν α εκδοθεί άμεσα η
προκήρυξη θέσεων .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α υποβάλ-
λουν :
1.-Αίτηση στην  οποία ν α αν αφ -
έρεται ο κωδικός θέσης και η
ειδικότητα καθώς και τα επι-
συν απτόμεν α δικαιολογητικά.
2.-Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/1986, όπου δηλών εται:
Η εκπλήρωση των  στρατιω-
τικών  υποχρεώσεων  ή η ν όμιμη
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
(μόν ο για άν δρες)

Ο υποψήφ ιος με την  υπογραφ ή
της αίτησης αποδέχεται ότι:  α)
δεν  έχει καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποιν ή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοιν ή και στην  υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφ ία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκον -
τος καθ’ υποτροπή, συκοφ αν τι-
κή δυσφ ήμιση, καθώς και για
οποιαδήποτε έγκλημα κατά της
γεν ετήσιας ελευθερίας ή οικον ο-
μικής εκμετάλλευσης της γεν ετή-
σιας ζωής, β) δεν  είν αι υπόδι-
κος και δεν  έχει παραπεμφ θεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργ-
ημα ή για πλημμέλημα της προη-
γούμεν ης περίπτωσης, έστω και
αν  το αδίκημα παραγράφ ηκε, γ)
λόγω καταδίκης, δεν  έχει στερηθ-
εί τα πολιτικά του δικαιώματα και
για όσο χρόν ο διαρκεί η στέρηση
αυτή, δ) δεν  τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.

3.-Βιογραφ ικό σημείωμα
4.-Επικυρωμέν ο φ ωτοαν τίγρα-
φ ο των  δύο όψεων  της Αστυν ο-
μικής τους Ταυτότητας.
5.-Ευκριν ή φ ωτοαν τίγραφ α
τίτλων  σπουδών  όπως αν αφ έρ-
ον ται παραπάν ω για τις
αν τίστοιχες ειδικότητες. Οι τίτλοι
σπουδών  που προέρχον ται από
ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει

ν α συν οδεύον ται από επίσημη
μετάφ ραση και ν α αν αφ έρουν
αν αγν ωρισμέν η ισοτιμία του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
5.-Αποδεικτικά της εργασιακής
εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία
ν οείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ορισμέν ου χρόν ου ή με
σύμβαση έργου σε αν αγν ωρι-
σμέν α μουσικά ιδρύματα επο-
πτείας Υπουργείου Πολιτισμού,
στο δημόσιο ή στον  ιδιωτικό
τομέα ή ΟΤΑ ή δημοτικές επιχει-
ρήσεις, σε καθήκον τα συν αφ ή
προς το αν τικείμεν ο των  προς
πλήρωση θέσεων .

6.-Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/86, όπου δηλών εται
τυχόν  απασχόληση σε Δημόσιο
ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
(παράλληλη απασχόληση)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ,
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμεν ες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε ημερήσια
εφ ημερίδα και συγκεκριμέν α από
Πέμπτη 09/03/2023 έως και Δευ-
τέρα 20/03/2023. 
Η παρούσα θα αν αρτηθεί στο
χώρο αν ακοιν ώσεων  του
Δήμου Ασπροπύργου και του
Πν ευματικού Κέν τρου Δήμου
Ασπροπύργου, στην  ιστοσελίδα
του Δήμου η οποία είν αι
www.dimosaspropyrgou.gr και
σε δύο ημερήσιες τοπικές εφ ημε-
ρίδες.

Οι αιτήσεις των  εν διαφ ερομέ-
ν ων  με τα απαιτούμεν α δικαιο-
λογητικά θα γίν ον ται δεκτές είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημέν ο από αυτούς
πρόσωπο, εφ όσον  η εξου-
σιοδότηση φ έρει την  υπογραφ ή
τους θεωρημέν η από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημέν η επιστολή, στο
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας
στην  ακόλουθη διεύθυν ση:
Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήν ης 2,
τ.κ.19300, απευθύν ον τας την
στο Τμήμα Διοικητικό Οικον ο-
μικό υπόψη κ. Νερούτσου Δήμ-
ητρας (τηλ. Επικοιν ων ίας
210.5577862, 210.5579341
εσωτ. 3), είτε ηλεκτρον ικά στο e-
mail pkasp@aspropyrgos.gr.
Στην  περίπτωση αποστολής

των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομ-
ην ία που φ έρει ο φ άκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την  απο-
σφ ράγισή του επισυν άπτεται
στην  αίτηση των  υποψηφ ίων .
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρον ικά πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφ αν ίζεται
υπογεγραμμέν η, με φ υσική υπο-
γραφ ή. Αν υπόγραφ ες αιτήσεις
δεν  γίν ον ται δεκτές.

Κάθε υποψήφ ιος δικαιούται ν α
υποβάλει μία μόν ο αίτηση και για
επιλογές απασχόλησης μίας
μόν ο κατηγορίας προσωπικού. 
Η σώρευση επιλογών  απασχόλ-
ησης διαφ ορετικών  κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσό-
τερες αιτήσεις συν επάγεται αυτο-
δικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων  των  αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφ ίου
από την  περαιτέρω διαδικασία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ,
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η αξιολόγηση των  υποψηφ ίων
θα γίν ει από τριμελή επιτροπή
που θα ορίσει με απόφ ασή της η
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πν ευμα-
τικό Κέν τρο».

Η επιτροπή αξιολόγησης
συν έρχεται την  έκτη (6) εργάσιμη
ημέρα από τη λήξη της προθε-
σμίας των  αιτήσεων  και δύν α-
ται ν α καλέσει σε ακρόαση
υποψηφ ίους, σε ημερομην ία
που θα αν ακοιν ωθεί από τους
ίδιους.

Οι πίν ακες κατάταξης των
υποψηφ ίων  θα αν αρτηθούν  στο
κτίριο του Δήμου Ασπροπύργου
και του Πν ευματικού Κέν τρου
Δήμου Ασπροπύργου καθώς και
στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
του Δήμου Ασπροπύργου
www.dimosaspropyrgou.gr. Η
ορισθείσα επιτροπή θα επεξεργα-
στεί τις αιτήσεις των  υποψ-
ηφ ίων , θα συν τάξει τα σχετικά
πρακτικά και θα κατατάξει τους
υποψηφ ίους βάσει των  κριτ-
ηρίων  της αν ακοίν ωσης και η
αξιολόγησή τους θα γίν ει με βάση
τον  παρακάτω πίν ακα. Στην
τελευταία στήλη παρουσιάζεται η
βαρύτητα του κάθε άξον α κριτ-
ηρίων  στην  τελική βαθμολογία
όλων  των  υποψηφ ίων .

Κωδικός
απασχόλησης 

Ειδικότητα Τόπος εκτέλεσης Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101 Δάσκαλος Φλάουτου Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

102 Δάσκαλος Τρομπέτας Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

103 Δάσκαλος Τρομπονιού
(Βαρύτονου)

Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

104

Δάσκαλος Κλαρίνου Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

105 Δάσκαλος Σαξόφωνου
Τενόρου

Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

106 Δάσκαλος Αρμονίου Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

107 Δάσκαλος Εικαστικών Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

108 Δάσκαλος Σύγχρονου
Τραγουδιού

Πνευματικό κέντρο
& χώροι διεξαγωγής

εκδηλώσεων

Έως 9 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης 

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

101 Δίπλωμα Φλάουτου αναγνωρισμένο από το Υπο-
υργείο Πολιτισμού.
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες)

102 Δίπλωμα Τρομπέτας αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες)

103 Δίπλωμα Τρομπονιού (Βαρύτονου) αναγνωρισμέ-
νο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες)

104

Δίπλωμα κλαρινέτου αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες)

105 Δίπλωμα σαξοφώνου αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Πολιτισμού ή πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση
σαξοφώνου.
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών 
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες, συμμετοχή σε
διαγωνισμούς)

106 Πιστοποιητικό διδασκαλίας αρμονίου
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των πέντε
(5) ετών  
Θα συνεκτιμηθούν καλλιτεχνική δραστηριότητα
στο γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσι-
κά σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες), σπουδές
κλασικού πιάνου 

107 Πτυχίο Α.Ε.Ι εικαστικών τεχνών ή βεβαίωση μαθη-
τείας εικαστικών τεχνών ΙΕΚ ή Ιδιωτικής σχολής
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των τριών (3)
ετών  
Θα συνεκτιμηθούν καλλιτεχνική δραστηριότητα
στο γνωστικό αντικείμενο (εκθέσεις, διαγωνισμοί,
συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα)

108 Πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού από Ωδείο αναγ-
νωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο
Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο άνω των τριών
(3) ετών 
Θα συνεκτιμηθεί καλλιτεχνική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο (συνεργασίες με μουσικά
σχήματα, δισκογραφία, συναυλίες, συμμετοχή σε
διαγωνισμούς και φεστιβάλ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό
απασχόλησης)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ             ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ                                ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1 Σπουδές      1.1 Βασικές σπουδές, σχετική επιμόρφωση                     30%
1.2 Παρεμφερείς τίτλοι σπουδών                                     5%

2 Προϋπηρεσία 2.1 Διδακτική Προϋπηρεσία γενική-ΥΠΠΟΑ    15%
2.2 Διδακτική Προϋπηρεσία στο φορέα          15%

3 Καλλιτεχνικό Έργο   3.1 Καλλιτεχνική δραστηριότητα           7%
/Παιδαγωγικά              3.2 Παιδαγωγική εμπειρία/προσέγγιση κλπ  8%
και ειδικά προσόντα                                            

4 Συνέντευξη            4.1 Προσωπικότητα, ικανότητες κλπ        20%



Εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση της

ανάπλασης του 
Ο.Τ 64 στους 

Θρακομακεδόνες από
το Πράσινο Ταμείο

Την έγκριση της χρηματοδότησης ενός σημαν-
τικού έργου για τους Θρακομακεδόνες, της ανάπ-
λασης του Ο.Τ 64, από το Πράσινο Ταμείο ανα-
κοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγρ-
αμματισμού Χρύσανθος Κόνταρης, στη συνεδρία-
ση του Δημ. Συμβουλίου την 28η Φεβρουαρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά το 1
εκ. ευρώ και το Πράσινο Ταμείο καλύπτει το
μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης  γύρω
στις  810.000 ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχε-
ται από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο το συγκεκριμένο
έργο δίνει προστιθέμενη αξία  και η κατασκευή
του θα σημάνει την αναβάθμιση της ευρύτερης
περιοχής.

Ειδικότερα, η  ανάπλαση θα περιλαμβάνει
σημαντική ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου
και θα γίνει σε έκταση περίπου 7,5 στρεμμάτων
στην κεντρική πλατεία των Θρακομακεδόνων,
δίπλα από τον βρεφονηπιακό σταθμό.

«Ως Δήμος χρησιμοποιούμε κάθε μέτρο, μέσο
και πρόγραμμα, διεκδικώντας εντατικά και δυνα-
μικά πόρους που θα κάνουν τον Δήμο μας
καλύτερο», τόνισε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.
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Στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Ασπροπύργου 

«Γεώργιος Θ. Τσόκας» το
Φεστιβάλ  - Jamboree

MiniBasket

ΟΟργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) φιλοξενεί το Σάβ-

βατο και την Κυριακή, 11 & 12 Μαρτίου 2023,  από
τις 9 έως τις 14:00,  στο Κλειστό Γυμναστήριο
Ασπροπύργου «Γεώργιος Θ. Τσόκας», το Φεστιβάλ
– JAMBOREE MINIBASKET (Ε΄ και ΣΤ΄), στα
γαλανόλευκα, που διοργανώνει η Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε συνεργασία με την
ΕΚΟ,  μέγα χορηγό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
Ομάδες μπάσκετ, από όλη την Αττική θα συμμε-

τάσχουν στο Φεστιβάλ, για να διαγωνιστούν στο
αγαπημένο τους άθλημα, το μπάσκετ, και να περά-
σουν ένα ιδιαίτερα αθλητικό διήμερο, ενώ πολλές
εκπλήξεις περιμένουν τα παιδιά,  από σπουδαίους
αθλητές, που στο παρελθόν φόρεσαν και τίμησαν
τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.    

Προσοχή! Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με τα
αναπηρικά  επιδόματα ΟΠΕΚΑ 

– Τα χρήματα μπήκαν ήδη στους λογαριασμούς των δικαιούχων 
Εν ημερών ουμε τους δημότες που εισέπραξαν  στην  πληρωμή αν απηρικών  επιδομάτων  του ΟΠΕΚΑ στις 28/02/2023 μικρότερο ποσό από το

σύν ηθες οτι αυτό έγιν ε λόγω εν ός προβλήματος στο λογισμικό του Οργαν ισμού. ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ διόρθωσαν  άμεσα τη βλάβη, τα χρήματα με
έκτακτη καταβολή μπήκαν  στους λογαριασμούς των  δικαιούχων  και από σήμερα μπορείτε ν α κάν ετε αν άληψη από την  Τράπεζα ή το Ταχυδρ-
ομείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α καλέσετε το Κέν τρο Κοιν ότητας Ζεφυρίου στο 213-2038819. Ο ΟΠΕΚΑ ζητά συγν ώμη για
την  ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Ο Προϊστάμεν ος Κοιν ων ικής Πολιτικής Άγγελος Γιαν ν ουλάκης 
Ο Αν απληρωτής Δήμαρχος Κοιν ων ικής Πρόν οιας Απόστολος Βαδεβούλης   

Η υπηρεσία μας θα αν αρτήσει,
το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες
από την  έκδοση των  πρακτικών
της επιτροπής αξιολόγησης, τους
πίν ακες κατάταξης των  υποψ-
ηφ ίων  στο κτίριο του Δήμου
Ασπροπύργου και του Πν ευματι-
κού Κέν τρου Δήμου Ασπροπύρ-
γου, θα συν ταχθεί και σχετικό
πρακτικό αν άρτησης (σύμφ ων α
με το άρθρο 21 παρ. 11 του
Ν.2190/1994 όπως ισχύει) το 

οποίο θα υπογραφ εί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των  πιν άκων  αυτών , οι
εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
υποβάλλουν  έν σταση  μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών
(3) ημερών  (υπολογιζόμεν ες ημε-
ρολογιακά), η οποία αρχίζει από
την  επόμεν η ημέρα της αν άρτ-
ησής τους, στους πίν ακες αν α-
κοιν ώσεων  στην  ακόλουθη
διεύθυν ση: Σωτήρη Πέτρουλα 

και Ειρήν ης 2, Ασπρόπυργος
Ταχ. Κωδ. 19300, (τηλέφ ων ο επι-
κοιν ων ίας:  2105577862-
2105579341 εσωτ.3)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η υπηρεσία προβαίν ει στη
σύν αψη μίσθωσης έργου με
τους επιλεγέν τες αμέσως μετά
την  κατάρτιση των  πιν άκων
κατάταξης των  υποψηφ ίων .

Τυχόν  αν αμόρφ ωση των  πιν ά-
κων  συν έπεια εν στάσεως,
συν επάγεται αν ακατάταξη των
υποψηφ ίων , εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φ ορέα, εν ώ λύεται
η σύμβαση μίσθωσης έργου με
τους υποψηφ ίους που δεν  δικαι-
ούν ται πρόσληψης βάσει της
ν έας κατάταξης. 
Οι υποψήφ ιοι αυτοί λαμβάν ουν
τις αποδοχές που προβλέπον ται
για την  απασχόλησή τους έως

την  ημέρα της λύσης της σύμβα-
σης, χωρίς οποιαδήποτε αποζ-
ημίωση από την  αιτία αυτή.
Απασχολούμεν οι που αποχωρ-
ούν  πριν  από τη λήξη της σύμβα-
σής τους, αν τικαθίσταν ται με
άλλους από τους εγγεγραμμέν ους
και διαθέσιμους στον  πίν ακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφ ής τους σε αυτόν .
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφ ι-
οι που επιλέγον ται είτε κατόπιν
αν αμόρφ ωσης των  πιν άκων

είτε λόγω αν τικατάστασης
αποχωρούν των  υποψηφ ίων
απασχολούν ται για το υπολειπό-
μεν ο, κατά περίπτωση, χρον ικό
διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμέν -
ης διάρκειας της σύμβασης
μίσθωσης έργου.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
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Επιχείρηση ευπρεπισμού του δρόμου
προς προς το νέο Κοιμητήριο Άνω

Λιοσίων
Επιχείρηση ευπρεπισμού στο δρόμο, από

την Λεωφόρο ΝΑΤΟ προς το νέο Κοιμητήριο
Άνω Λιοσίων, ανέλαβε, το Σάββατο 4
Μαρτίου 2023, το Τμήμα Πρασίνου του
Δήμου Φυλής, υπό την επίβλεψη του αρμό-
διου αναπλ. Δημάρχου Βασίλη Γεωργιάδη. 

Οι εργαζόμενοι έκοψαν χόρτα και θάμνους
και κλάδεψαν δέντρα που εμπόδιζαν τη διέ-
λευση των αυτοκινήτων. Η συγκεκριμένη
επιχείρηση αποτελεί μέρος της συνολικής

παρέμβασης του Δήμου στο Κοιμητήριο, για την
αποκατάσταση του πρασίνου που κάηκε στην

πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2021 και τη
φύτευση νέου. 

«Στόχος του Δήμου είναι η αναβάθμιση του
Κοιμητηρίου, που αποτελεί ιερό χώρο για όλους
μας. Οι κατεύθυνση που έχει δώσει ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς αφορά στη συνολική εικόνα
του Κοιμητηρίου και σε μας αντιστοιχεί το κομμά-
τι του πρασίνου. Ευχαριστώ τους συνεργάτες
μου που εργάζονται με συνέπεια και σοβαρότητα
για την εκπλήρωση της αποστολής τους», δήλω-
σε ο Βασίλης Γεωργιάδης. 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΔΥΠΑ: Ανοιξαν οι αιτήσεις για την
επιχειρηματικότητα Ρομά
με επιχορήγηση 14.800 €

Ξ
εκίν ησε η υποβολή ηλεκτρον ικών  αιτήσεων
χ ρηματοδότησης για το ν έο «Πρόγραμμα επιχ ο-
ρήγησης επιχ ειρηματικών  πρωτοβουλιών

απασχ όλησης ν έων  ελεύθερων  επαγγελματιών  ηλικίας
20 έως 44 ετών , που αν ήκουν  σε περιθωριοποιημέ-
ν ες κοιν ων ικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο
του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»,
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο στόχ ος της δράσης, διάρκειας 12 μην ών , είν αι η
προώθηση στην  αυτοαπασχ όληση 59 αν έργων  Ρομά,
ηλικίας 20 έως 44 ετών , μέσω της δημιουργίας βιώσι-

μων  επιχ ειρήσεων  στην  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ως προθεσμία λήξεως υποβολής αιτήσεων  ορίζεται η
27η Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και κατα-
βάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότ-
ητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου
από την έναρξη

3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου
από την έναρξη

Δικαιούχ οι της δράσης είν αι εγγεγραμμέν οι/ες άν ερ-
γοι/ες Ρομά στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 20-44 ετών ,
που υποβάλλουν  αίτηση χ ρηματοδότησης και πρότα-
ση επιχ ειρηματικού σχ εδίου μέσω του Πληροφορια-

κού Συστήματος Κρατικών  Εν ισχ ύσεων  (ΠΣΚΕ) του
Υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  στη διεύθυ-
ν ση https://www.ependy seis.gr 

Το πρόγραμμα, συν ολικού προϋπολογισμού 874.000
€, συγχ ρηματοδοτείται από το Ελλην ικό Δημόσιο και
το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την
Απασχ όληση των  Νέων  στο πλαίσιο του Επιχ ειρη-
σιακού Προγράμματος «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου
Δυν αμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 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

Πετρούπολη: Θύμα
ληστείας τρεις 14χρονοι
Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5
Μαρτίου, στην περιοχή της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 20:30, δύο
άγνωστοι δράστες ακινητοποίησαν τρεις 14χρο-
νους στην οδό Πλούτωνος και με τη χρήση
σωματικής βίας τούς αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφω-
νά τους.

Αμέσως μετά οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και
τη σύλληψή τους.



Η
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου Ελευσίνας,

ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του προγράμματος Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρο-
μής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), θα
πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων

και ειδών πρώτης ανάγκης στους
δικαιούχους του ΤΕΒΑ τη Δευτέρα
13 και την Τρίτη 14 Μαρτίου, στο
κτίριο της Υπηρεσίας επί των οδών
Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως,
Ελευσίνα.

Οι ωφελούμενοι θα ενημερ-
ωθούν με SMS για την ακριβή ώρα
και μέρα προσέλευσής τους και τα

απαιτούμενα μέτρα που θα τηρηθ-
ούν για την αποφυγή της διάδοσης
του κορωνοϊού, ενώ για να παραλά-
βουν τα είδη θα πρέπει να έχουν
μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητά
τους και έγγραφο από το οποίο να

προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους. Εάν δεν
δύνανται να προσέλθουν αυτοπρ-
οσώπως μπορεί να προσέλθει τρίτο
άτομο που να έχει εξουσιοδότηση
του δικαιούχου μετά γνησίου υπο-
γραφής.
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Η συμμετοχή δεκάδων χιλιά-
δων συμπολιτών μας στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που οργάνωσαν τα σωματεία
των σιδηροδρομικών χτες
Κυριακή 05/03/23 στο
Σύνταγμα, αποτελεί ένα ακόμη
ηχηρό μήνυμα, συσπείρωσης
και αντίστασης των δυνάμεων
της εργασίας, απέναντι στο
γενικευμένο κλίμα αδιαφορίας
και διαφθοράς που έχει επιβ-
ληθεί στο λαό μας.

Η γενικευμένη πλέον
απαίτηση της Ελληνικής κοι-
νωνίας για άπλετο φως στα
πραγματικά αίτια της τρα-
γωδίας των Τεμπών, καθώς
και η πλήρης απόδοση ευθυ-
νών εκεί που υπάρχουν, δεν
χειραγωγείται από ψεύτικες
συγνώμες στο όνομα ολόκληρ-
ου του πολιτικού συστήματος,
ούτε από τον πρωτοφανή
αποπροσανατολισμό από
μεγάλη μερίδα των

συστημικών ΜΜΕ.
Η άμεση λήψη των απαρ-

αίτητων μέτρων ασφάλειας σε
όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς
(ΟΣΕ-ΣΤΑΣΥ-ΤΡΑΜ) καθώς
και σε όλα τα αστικά δίκτυα
μεταφορών (ΟΑΣΑ,
ΟΣΥ,ΟΑΣΘ κλπ.), όσο κι αν
τους κοστίζουν, αποτελεί
ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

Η άμεση διαβούλευση με
τους εκπροσώπους των εργα-
ζομένων, για πλήρη εφαρμο-
γή των κανόνων Υγείας και
Ασφάλειας, σε κάθε εργασιακό
χώρο, αποτελεί ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

Η μη συγκάλυψη αλλά και η
παραδειγματική τιμωρία όλων
των πολιτικών προσώπων
που φέρουν τις ευθύνες του
χαμού τόσων συνανθρώπων
μας, αποτελεί ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

Για τους λόγους αυτούς, η
Διοίκηση του ΕΚΕΔΑ αποφά-
σισε ΟΜΟΦΩΝΑ την κήρυξη
24ωρης Πανθριασιακής Απε-
ργίας την Τετάρτη 8 Μαρτίου

2023 και καλεί όλα τα Σωμα-
τεία μέλη του να συμμετέχουν
στη συγκέντρωση διαμαρτ-
υρίας στο Σύνταγμα στις 12 το
μεσημέρι.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ
ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!!!

ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΟΙ
ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!!!

Πούλμαν θα αναχωρήσουν
από το δημοτικό πάρκινγκ
Ελευσίνας στις 10:30 το
πρωί.

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ        

Ο ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΒίίννττεεοο  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ττοουυ
ΛΛυυκκεείίοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  

κκααττάά  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  εεκκφφοοββιισσμμοούύ
μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΗΗμμέέρραα

κκααττάά  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΒΒίίααςς

ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  66  ΜΜααρρττίίοουυ  22002233,,    ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιαα  ΗΗμμέέρραα  κκααττάά  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΒΒίίααςς  κκααιι  ττοουυ
ΕΕκκφφοοββιισσμμοούύ,,  δδηημμοοσσιιοοπποοιιοούύμμεε  έένναα  εεκκππλληηκκττιικκόό
ββίίννττεεοο  πποουυ  δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ
ΛΛυυκκεείίοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ,,  ππρριινν  εεννάάμμιισσηη  χχρρόόννοο,,  ώώσσττεε
νναα  ααννααδδεείίξξοουυνν  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  μμπποούύλλιιννγγκκ
((bbuullllyyiinngg))  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  σστταα  σσχχοολλεείίαα  κκααιι  μμεε
ααυυττόό  ττοο  ττρρόόπποο  νναα  δδώώσσοουυνν  ττοο  δδιικκόό  ττοουυςς  μμήήνν--
υυμμαα..

ΤΤοο  ββίίννττεεοο  έέχχεειι  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς
χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  εευυρρωωππααϊϊκκοούύ    ππρροογγρράάμμ--
μμααττοοςς  WWaallkk  tthhee  GGlloobbaall  WWaallkk..,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ττοο
σσυυννττοοννιισσμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίχχαανν  ααννααλλάάββεειι  οο
ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ηη  AAccttiioonnAAiidd..

ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  σσττοο  ββίίννττεεοο  ήήτταανν  τταα  ίίδδιιαα  τταα
ππααιιδδιιάά  μμεε  ττηηνν  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ττοουυ  σσκκηηννοοθθέέττηη
ΑΑπποοσσττόόλληη  ΗΗλλιιόόπποουυλλοουυ  κκααιι  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΔΔεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..  

HH  δδιιεευυθθύύννττρριιαα  ττοουυ  ΓΓΕΕ..ΛΛ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  ΑΑρρμμεεννάάκκαα
ΒΒαασσιιλλιικκήή,,  εευυχχααρριισσττεείί  ττηηνν  ΚΚαα  ΓΓάάγγκκοουυ  ΙΙοουυλλίίαα
κκααιι  ττηηνν  ΚΚαα  ΑΑθθαανναασσοοπποούύλλοουυ  ΆΆνννναα  πποουυ  ααννέέλλαα--
ββαανν  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοονν  ΚΚοο  ΜΜιιττσσιι--
λλέέγγγγαα  ΖΖααρρίίφφηη  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσττοο  ββίίννττεεοο..
ΙΙδδιιααίίττεερρεεςς  εευυχχααρριισσττίίεεςς  σσττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΓΓΕΕ..ΛΛ
ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυννέέββααλλαανν  σσττηη  δδηημμιιοο--
υυρργγίίαα  ττοουυ  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρριιοο  ττοουυ  22002211..

LLiinnkk  ββίίννττεεοο::  hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//HHvvPPggSSCCaatthh--AA  

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΠΑΝΘΡΙΑΣΙΑΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/23) 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ                                                                                                                                            
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

13 και 14 Μαρτίου 
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Ρυθμίσεις χρεών:
Σύντομα στη Βουλή

το νομοσχέδιο 
– Το νομοσχέδιο προβλέπει,
μεταξύ άλλων, ευνοϊκότερη

μεταχείριση από τα ισχύοντα, για τα
χρέη που δημιουργήθηκαν τους 16

μήνες της ακρίβειας

Αντίστροφη μέτρηση για την υπαγωγή εκατον-
τάδων χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου (σε εφο-
ρίες και ασφαλιστικά ταμεία) καθώς το υπουργείο
Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει άμεσα στη
Βουλή νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες τις
εξαγγελθείσες αλλαγές στις ρυθμίσεις χρεών για
παλαιούς και νέους οφειλέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού
Ταχυδρόμου οι νέες ρυθμίσεις που θα ψηφι-
στούν και θα ισχύσουν άμεσα θα μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους οφειλέτες από τον επόμε-
νο μήνα καθώς η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να προχωρήσει
στις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις των
μηχανογραφικών της συστημάτων προκειμένου
να μπορούν οι οφειλέτες να επιλέξουν όχι μόνο
από την πάγια ρύθμιση που ισχύει σήμερα αλλά
από 5 διαφορετικές ρυθμίσεις όπως προκύπτει
από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί το υπο-
υργείο Οικονομικών.

Δεύτερη ευκαιρία

Με τις νέες ρυθμίσεις, ουσιαστικά η κυβέρνηση
δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους οφειλέτες δεν
ήταν συνεπείς, λόγω της υγειονομικής και στη
συνέχεια, της ενεργειακής κρίσης μέσω της
αναβίωσης των 72 ή 120 δόσεων, χωρίς ωστόσο
να κάνει καν λόγο για νέα γενικευμένη ρύθμιση
120 δόσεων για παλαιότερα ή νεότερα χρέη ούτε
για αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής της
πάγιας ρύθμισης που ισχύει σήμερα.

Ευνοϊκότερα για τα χρέη της περιόδου της
ακρίβειας

Πέραν της αναβίωσης των 72 ή 120 δόσεων
για εκείνους που είχαν σταματήσει να τις εξυπηρ-
ετούν λόγω αδυναμίας πληρωμής, ευνοϊκότερη
μεταχείριση σε σύγκριση με τον αριθμό των
δόσεων της υφιστάμενης πάγιας ρύθμισης έχουν
τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο από
1η Νοεμβρίου 2021 έως 1η Φεβρουαρίου 2023,
δηλαδή για τους 16 μήνες της ακρίβειας. Τα χρέη
της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μπορούν
να πληρωθούν σε έως 36 ή έως 72 δόσεις αντί
για έως 24 ή 48 δόσεις που ισχύει σήμερα.

Αναδρομικό
χαράτσι 65ετίας!
στα δημοτικά
τέλη
θα απαιτούν οι
δήμοι με διάταξη
του ΥΠΕΣ

Σύμφωνα με καταγγελία
της ΠΟΜΙΔΑ

Χαράτσι αν αδρομικών  δημο-
τικών  τελών  ακόμη και από
το… 1958 επιβάλουν  το υπο-
υργείο Εσωτερικών  και οι
Δήμοι στους ιδιοκτήτες ακιν ή-
των  που κατά τη μεταβίβαση
ακιν ήτων  οι μηχαν ικοί αν α-
καλύπτουν  κάποια αδήλωτα
τετραγων ικά!!

Μάλιστα την συγκεκριμένη ρύθμι-
ση το υπουργείο Εσωτερικών την
πέρασε εν κρυπτώ και μάλιστα με
δόλιο τρόπο αφού αντικατέστησαν
την αρχική ρύθμιση που είχε τεθεί
σε διαβούλευση και κατατεθεί για
ψήφιση με την οποία προβλεπό-
ταν 5ετή παραγραφή για δημοτικά
τέλη και χρέη από το ΤΑΠ, τελικά
την άλλαξε και ψήφισε μια εντελώς
άλλη, αντίθετη ρύθμιση, με την
οποία καθιέρωσαν το ουσιαστικά
απαράγραπτο τέτοιων οφειλών.

Αυτό καταγγέλλει με ανακοίνωση
της, η ΠΟΜΙΔΑ. Ειδικότερα το
υπουργείο Εσωτερικών παρότι
αρχικά επιχειρηματολογούσε υπέρ
της 5ετούς παραγραφής στα συνο-
δευτικά κείμενα του νομοσχεδίου
επισημαίνοντας ότι με το προη-
γούμενο καθεστώς επιβάλλοντας
αναδρομικό χαράτσι από το 1958
για τα δημοτικά τέλη και από το
1993 για το ΤΑΠ!!!

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκρι-
μένη ρύθμιση πέρασε με νέο νόμο
«Σύστημα Καινοτομίας στον δημό-
σιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής
Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις
για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α ́ και
β ́  βαθμού και των αποκεντρωμέ-
νων διοικήσεων και για την ευζωία
των ζώων συντροφιάς – Λοιπές
επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα
από την Βουλή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η
Ομοσπονδία, με την αιφνιδιαστική
εν κρυπτώ τροποποίηση της ρύθμι-
σης για τα έσοδα των Δήμων που
ψηφίστηκε με τον νόμο
5027/2.3.23, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών και οι Δήμοι επιβάλουν
χαράτσι αναδρομικών δημοτικών
τελών ακόμη και από το… 1958
στους ιδιοκτήτες ακινήτων που κατά
τη μεταβίβαση ακινήτων οι μηχανι-
κοί ανακαλύπτουν κάποια αδήλωτα
τετραγωνικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της
ΠΟΜΙΔΑ, “λίγες εβδομάδες πριν
από τις εθνικές και τις δημοτικές
εκλογές, αλλά και την παραμονή
της ανακοίνωσης του «ηλεκτρονι-
κού φακέλου μεταβίβασης ακινή-
του», το αρμόδιο υπουργείο και οι
δήμαρχοι επέλεξαν να αιφνιδιά-
σουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων,
αντικαθιστώντας ταχυδακτυλουργι-
κά κατά τη συζήτηση στην Βουλή τη
ρύθμιση που είχε τεθεί σε δια-
βούλευση και κατατεθεί για ψήφιση
με άλλη εντελώς αντίθετη ρύθμιση,
με την οποία καθιέρωσαν το ουσια-
στικά απαράγραπτο τέτοιων
οφειλών, καταπατώντας κάθε
έννοια λογικής και χρηστής
διοίκησης, και επιβάλλοντας δημευ-
τικού χαρακτήρα αναδρομικές
χρεώσεις σε ανυποψίαστους
πολίτες.

Η αρχική διατύπωση για την
οποία η ΠΟΜΙΔΑ εξέφρασε την
ικανοποίησή της, προέβλεπε την
κατάργηση της 20ετούς προθεσμίας
παραγραφής που ίσχυε από το
2014 ως τώρα και την σταδιακή
εντός διετίας επαναφορά της πεντα-
ετούς παραγραφής των κάθε είδο-
υς υποχρεώσεων των πολιτών
προς τους Δήμους. Το υπουργείο
Εσωτερικών επιχειρηματολογούσε
μάλιστα αναφανδόν υπέρ της
5ετούς παραγραφής στα συνοδευτι-
κά κείμενα του νομοσχεδίου επι-
σημαίνοντας ότι με το προηγούμενο
καθεστώς «παρατηρούνται η επι-
βάρυνση και ο αιφνιδιασμός των
πολιτών που καλούνται ακόμα και
23 χρόνια μετά να καταβάλουν
ποσά για κάποιο πρόστιμο που
μπορεί να έχουν πληρώσει χωρίς
να έχουν κρατήσει μετά από τόσο
καιρό την απόδειξη, επιβάρυνση
των δικαστηρίων με πολλές
δυσαπόδεικτες και περιορισμένης
σημασίας προσφυγές, διενέξεις και
διαρκής ένταση μεταξύ δημοτικών
αρχών, συλλογικών φορέων και
εποπτευουσών αρχών και εντέλει
ανασφάλεια δικαίου».

Η 5ετής παραγραφή των οφειλών
ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις που υιοθέτησαν μόλις
πρόσφατα το υπουργείο Οικονο-
μικών για τους φόρους και το υπο-
υργείο Εργασίας για τις ασφαλιστι-
κές εισφορές ύστερα και από σχετι-
κή απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Όμως το υπουργείο

Εσωτερικών και οι Δήμοι φαίνεται
ότι αποτελούν ένα άλλο κράτος,
αποφασίζοντας και νομοθετώντας
όχι μόνο να μην μειώσουν την
περίοδο παραγραφής των οφειλών,
ως όφειλαν,  αλλά και να την επεκ-
τείνουν προς τα πίσω, έως τα μέσα
του 20ου αιώνα καθώς εξαιρέθη-
καν από την πενταετή παραγραφή
οι οφειλές από κάθε αδήλωτη ή
ελλιπή επιφάνεια ακινήτου, με την
πρωτοφανή στα νομικά χρονικά
διατύπωση ότι  θα βεβαιώνονται σε
βάρος των ιδιοκτητών «από τη
γένεση της υποχρέωσής τους»!!!
Δηλαδή έως και από το 1958 για τα
δημοτικά τέλη και από το 1993 για
το ΤΑΠ!!! 

Η ΠΟΜΙΔΑ απηύθυνε σχετική
επιστολή διαμαρτυρίας προς τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη
Βορίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, τον
Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών κ.
Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον Πρόε-
δρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπα-
στεργίου και τον Δήμαρχο Αθη-
ναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη,
ζητώντας άμεση ανάκληση της
πρωτοφανούς νομικής βαρβαρότ-
ητας αυτής ρύθμισης, δηλαδή της
επιβολής αναδρομικών δημοτικών
τελών αναγομένων στον …προη-
γούμενο αιώνα!
Στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ

άλλων ότι «Με τη διάταξη αυτή, κάθε
ανυποψίαστος πολίτης ο οποίος από
την λεπτομερή επιμέτρηση που
κάνει σήμερα ένας μηχανικός για
ταυτότητα κτιρίου λόγω συμβολαίου
γονικής παροχής ή μεταβίβασης
ακινήτου, διαπιστώνει για πρώτη
φορά ότι κάποια τετραγωνικά μέτρα
εμβαδού του ακινήτου του δεν είχαν
δηλωθεί στον οικείο δήμο, θα χρεω-
θεί με αστρονομικά αναδρομικά
ποσά πολλών δεκαετιών, που, ειδι-
κά στα επαγγελματικά ακίνητα όπου
τα δημοτικά τέλη είναι κατά κανόνα
πενταπλάσια των οικιακών, θα υπε-
ρβαίνουν ακόμη και την αξία του
ίδιου του ακινήτου, με τελικό αποτέ-
λεσμα τη «δήμευσή» του, επειδή θα
είναι αδύνατον να πληρωθούν. Ενώ
το δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία, αλλά και σύσσωμη η νομο-
λογία, υιοθετούν την πενταετία, οι
δήμαρχοι, με τις ευλογίες της
Κυβέρνησης θα «γδέρνουν» κυριο-
λεκτικά τους πολίτες με απαράγρα-
πτα αναδρομικά τέλη ακόμη και έως
30-65 ετών!!!»
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Η Ολομέλεια Εφετών Λάρισας θα
αποφασίσει για την ανάθεση σε Εφέτη
- Ανακριτή της ανάκρισης για τα
Τέμπη. Εντός των επόμενων ημερών
αν όχι και ωρών θα συγκληθεί η Ολο-
μέλεια των Προέδρων Εφετών Λάρι-
σας  που αποτελείται από 21 δικαστές,
προκειμένου να αποφανθεί για την
αναβάθμιση των ανακριτικών ερευ-
νών για το θανατηφόρο σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύγκληση της Ολομέλειας Εφετών Λάρι-
σας

Την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας
Εφετών Λάρισας ζήτησε ο προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Εφετών, Σταμάτης Δασ-
καλόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με πληρο-
φορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό πρακτο-
ρείο ειδήσεων, με έγγραφό του,  λόγω της
σοβαρότητας της υπόθεσης, ζητά από την
Ολομέλεια των Εφετών να συνεδριάσει
προκειμένου να λάβει απόφαση για το αν
θα ανατεθεί ή όχι σε εφέτη-ανακριτή η
έρευνα για το θανατηφόρο σιδηροδρομικό
δυστύχημα των Τεμπών. 

Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης
και του ειδικού κοινωνικού ενδιαφέροντος
που συγκεντρώνει,  αναμένεται ότι αν τελι-
κά η διενέργεια της κυρίας ανάκρισης για
την υπόθεση ανατεθεί σε εφέτη ανακριτή ο
οποίος και θα οριστεί με απόφαση της Ολο-
μέλεια των Εφετών, με την ίδια απόφαση θα οριστούν και επίκουροι εφέτες οι οποίοι
και θα τον συνδράμουν στο ανακριτικό του έργο.

Τα πλεονεκτήματα της ανάθεση της ανάκρισης σε Εφέτη – Ανακριτή
Εκτιμάται ότι  ανάθεση της υπόθεσης σε εφέτη ανακριτή έχει το πλεονέκτημα ότι θα

αναλάβει την κυρία ανάκριση ένα πολύπειρος δικαστικός λειτουργός, πολύ πιο έμπειρ-
ος από έναν πρωτοδίκη, ο οποίος και είναι ο «φυσικός» δικαστής με βάση τη δικονομία.

Επιπλέον, η ανάθεση της έρευνας σε εφέτη ανακριτή έχει ως στόχο την κατά το
δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση της ολοκλήρωσης της δικαστικής έρευνας, καθώς
ο εφέτης που θα αναλάβει δεν βαρύνεται με κανένα άλλο υπηρεσιακό καθήκον πλην
αυτού.

Η κατεύθυνση της κυρία ανάκρισης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος της Δικαιοσύνης είναι ελεγχθούν τα πάντα:

Οι συνομιλίες με τους άλλους σταθμάρχες, πολλές από τις οποίες έχουν δει το το φως
της δημοσιότητας όπως επίσης  και το  αν είχαν μερίδιο ευθύνης στο τραγικό σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα, οι ίδιοι οι μηχανοδηγοί των μοιραίων αμαξοστοιχιών, οι οποίοι
βρίσκονται ανάμεσα στα δεκάδες θύματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες, Κυριακή, 05-03-2023,  η συντονιστική επιτροπή της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είχαν ζητήσει την
ανάθεση της  υπόθεσης των Τεμπών σε εφέτη ανακριτή.

Ανεξάρτητη έρευνα για τα έργα που ποτέ δεν έγιναν

Την ίδια ώρα, ανεξάρτητη έρευνα που θα διενεργηθεί στην Αθήνα για τις καθυστε-
ρήσεις στα έργα του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου εκτιμάται ότι θα διαταχθεί
μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου κ. Ισίδωρο Ντογιάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετούνται δύο
ενδεχόμενα:

Αν δηλαδή θα ανασυρθεί αρχειοθετημένη δικογραφία από την Οικονομική Εισαγγελία
που αφορούσε στα έργα του σιδηροδόμου, ή αν θα ξεκινήσει, νέα, αυτοτελής έρευνα
για τις καθυστερήσεις στα έργα υποδομής του δικτύου.

Προς Εφέτη – Ανακριτή η δικαστική
έρευνα για τα Τέμπη
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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δηλών ει η Διδασκαλική Ομοσπον δία Ελλάδας, που συμμετέχ ει την
Τετάρτη στην  24ωρη παν ελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και τη
συγκέν τρωση στις 12:30 στην  πλατεία Κλαυθμών ος.

Η ΔΟΕ χ αιρετίζει «τις μαζικές και δυν αμικές κιν ητοποιήσεις των
εργαζομέν ων  και της ν εολαίας  που απαιτούν  ν α μην  υπάρχ ει καμία
αν οχ ή και καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη. Καταδικάζο-
υμε την  καταστολή και την  απόπειρα φίμωσης της κοιν ων ίας.

Ο λαός δεν  μπορεί ν α γίν ει ξαν ά μάρτυρας σε έν α προδιαγεγραμ-
μέν ο έγκλημα, Ο “εκσυγχ ρον ισμέν ος” και “απελευθερωμέν ος” σιδηρ-
όδρομος όλων  των  κυβερν ήσεων  τελικά αποδείχ τηκε ότι ήταν  συρ-
μοί θαν άτου…

Δεν  είν αι η ώρα της σιωπής, είν αι η ώρα της φων ής και του
αγών α!» τον ίζει.

Όπως συμπληρών ει, «δεν  θα περιμέν ουμε, άπραγοι, το επόμεν ο
τραγικό δυστύχ ημα. Τώρα είν αι η ώρα ν α φων άξουμε ακόμα πιο
δυν ατά: Καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη!».

Επιπλέον , η Ομοσπον δία ζητεί «και ν α παλέψουμε για:
Σύγχ ρον ες δημόσιες, και ασφαλείς συγκοιν ων ίες για όλο τον  λαό,

εν άν τια στην  πολιτική των  ιδιωτικοποιήσεων  που θεωρεί την  αν θ-
ρώπιν η ζωή κόστος.

Προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού με άρτια εκπαίδευση, εφαρμογή
σύγχ ρον ων  τεχ ν ολογιών  ασφαλείας σε όλα τα ΜΜΜ και άμεση υλο-
ποίηση των  διεκδικήσεων  των  συν δικάτων .

Ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής και της περ-
ιουσίας του λαού. Μέτρα υγιειν ής και ασφάλειας σε δημόσιες υποδο-
μές και χ ώρους δουλειάς.

Σύγχ ρον ες και ασφαλείς σχ ολικές υποδομές για μας και τα παιδιά
μας.

Επαρκή χ ρηματοδότηση των  σχ ολείων  από τον  κρατικό προϋ-
πολογισμό ώστε ν α καλυφθούν  οι πραγματικές αν άγκες, ν α διαμορ-
φωθούν  οι στοιχ ειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιειν ής, ν α
πραγματοποιηθούν  έλεγχ οι σε όλα τα σχ ολεία με ευθύν η του κράτο-
υς και στελέχ ωση των  αρμόδιων  υπηρεσιών .

Κυβέρν ηση, αρμόδια υπουργεία και τοπική διοίκηση ν α πάρουν
τις ευθύν ες τους για όλα τα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των
σχ ολείων .

Να πραγματοποιηθούν  άμεσα αν τισεισμικοί έλεγχ οι σε όλα τα
σχ ολεία με ευθύν η του κράτους.

Να εκδοθούν  πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ελέγχ ου του ηλεκ-
τρομηχ αν ολογικού εξοπλισμού σε όλα τα σχ ολεία, από κρατικό
φορέα και πρωτόκολλα εν εργειών  που αφορούν  τους προβλεπόμε-
ν ους όρους υγιειν ής και ασφάλειας των  σχ ολικών  μον άδων ».

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στην  Αλεξαν δρούπολη, στις 6.30 μ.μ. στο δημαρχ είο
Στο Αλιβέρι, στη 1 μ.μ., στο άγαλμα Λιγν ιτωρύχ ων
Στην  Άμφισσα, στην  πλ. Κεχ αγιά (άν ω πλατεία) στις 12.30 μ.μ.
Στον  Βόλο στις 7 μ.μ. στην  Πλ. Ελευθερίας

Στην  Καλαμάτα στις 6.30
μ.μ. στην  πλ. 23ης Μαρτίου
Στην  Κόριν θο, στις 6.30
μ.μ. στα Περιβολάκια
Στην  Κω, στις 6.30 μ.μ.
στην  πλατεία Ελευθερίας
Στην  Λαμία, στη 1 μ.μ.,
στην  πλ. Πάρκου
Στη Λέσβο στην  πλ. Σαπφ-
ούς
Στη Χαλκίδα, στη 1 μ.μ.,
πίσω από τα Δικαστήρια –
Στάση εργασίας από το
Εργατικό Κέν τρο Εύβοιας 12
μ. ως 4 μ.μ.

Απεργία στα πλοία
Παράλληλα, 24ωρη απεργία
αν ακοίν ωσε Παν ελλήν ια
Έν ωση Ναυτών  Εμπορικού
Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) για την
Τετάρτη.

Απεργία και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά

Την  απόφαση για 24ωρη απεργία την  Τετάρτη, 8 Μαρτίου έλαβε
χ θες και το Εργατικό Κέν τρο Αθήν ας συμμετέχ ον τας στις κιν ητο-
ποιήσεις που έχ ουν  αν ακοιν ώσει ήδη οργαν ώσεις και συν δικάτα
για εκείν η την  ημέρα.Την  ίδια απόφαση έλαβε και το Εργατικό Κέν -
τρο Πειραιά.

Επίσης για τις 8 Μαρτίου, Ημέρα της Γυν αίκας, η Ομοσπον δία
Γυν αικών  Ελλάδας καλεί σε συμμετοχ ή στις απεργιακές συγκεν -
τρώσεις σε όλη τη χ ώρα.
«Εν ών ουμε τις φων ές μας με τα εργατικά σωματεία και συμμετέχ ο-

υμε στις απεργιακές συγκεν τρώσεις των  συν δικάτων  την  Τετάρτη 8
Μάρτη σε όλη τη χ ώρα και στην  Αθήν α στις 12.30 μ.μ. στα
Προπύλαια» αν αφέρεται μεταξύ άλλων  στην  αν ακοίν ωσή της η
ΟΓΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι καλούν  σε
συγκέν τρωση στα Προπύλαια: «Την  Τετάρτη 8 Μάρτη κλείν ουμε τη
σχ ολή μας και συμμετέχ ουμε στο συλλαλητήριο φοιτητών -μαθητών -
εργαζομέν ων  στις 12:00 στα Προπύλαια. Προχ ωράμε σε ν έο
συν τον ισμό φοιτητικών  συλλόγων  μετά την  πορεία»

Τρένα: Ακινητοποιημένα έως την Τετάρτη
Τέλος, ακιν ητοποιημέν α θα μείν ουν  τουλάχ ιστον  έως την  Τετάρτη
και τα τρέν α, σύμφων α με την  απόφαση της συν εδρίασης της
Κυριακής (5/3).

Ειδικότερα κατά τη προχ θεσιν ή συν εδρίαση σωματείων  εργαζομέ-
ν ων  της Hellenic Train: το Σωματείο Εργαζομέν ων  Προσωπικού
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την  Παν ελλήν ια Έν ωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την
Παν ελλήν ια Έν ωση Προσωπικού Έλξης με την  Παν ελλήν ια Έν ωση
Σταθμαρχ ών  ΟΣΕ αποφασίστηκε τη συν έχ ιση των  απεργιακών
κιν ητοποιήσεων  μέχ ρι και την  Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023.

Στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλον ίκη εργατικά σωματεία καλούν  σε στάση εργασίας

από τις 11 π.μ. ως τις 3 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. ως τις 9 μ.μ. Καλούν
όλο τον  λαό της Θεσσαλον ίκης ν α συμμετάσχ ει μαζικά στην  απερ-
γιακή κιν ητοποίηση στις 12 μ. στο Άγ. Βεν ιζέλου και στο παλλαϊκό
συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο ίδιο μέρος. 

Στη στάση εργασίας καλούν  οι: Επιτροπή Αγών α Μηχ αν οστάσιου
Θεσσαλον ίκης ΟΣΕ, ΣΕΤΗΠ, Σωματείο Μισθωτών  Τεχ ν ικών , Ιδ.
Υπαλλήλων , Οικοδόμων , Μετάλλου, Τροφίμων  – Ποτών , Εμφιαλωμέ-
ν ων  Ποτών , Οδηγών  – Πωλητών , Εργαζομέν ων  στη «Μαλαματίν α»,
Δασεργατών , Καθαριότητας – Φύλαξης, Κατεργασίας Ξύλου, Ηλεκτρ-
οτεχ ν ιτών  και Βοηθών  Αν ελκυστήρων , Υπαλλήλων  Συμβολαιογράφ-
ων , ΣΕΤΕΠΕ, Οδηγών  Τουριστικών  Λεωφορείων  «Ο Κάσσαν δρος»,
Εργαζομέν ων  στο ξεν οδοχ είο ΜΕΤ, στη σίτιση της Φοιτητικής
Λέσχ ης του ΑΠΘ, Εργαζόμεν ων  «Ηy att regency », Χημικής Βιομ-
ηχ αν ίας, Τύπου – Χάρτου, Φαρμάκου, Ιματισμού, Λογιστών , Επιτρ-
οπή Αγών α εργαζομέν ων  «Deloitte», Εμποροϋπαλλήλων , Παράρτ-
ημα Παν ελλαδικού Σωματείου «Praktiker», Eργαζομέν ων  «Σκλα-
βεν ίτη» Β. Ελλαδος, Εργαζομέν ων  ΥΜΑΘ, διοικητικού προσωπικού
ΑΠΘ, ΟΤΑ, εργαζομέν ων  ΔΙΠΑΕ, εργαζομέν ων  ΠΑΜΑΚ, εργαζομέ-
ν ων  στη v eltia, Παν ελλήν ιος μουσικός σύλλογος (παράρτημα Θεσ-
σαλον ίκης), ειδικής αγωγής, ιδ. Κλιν ικών , ΕΝΙΘ, Εργαζομέν ων
ΟΑΣΘ.
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ΕΠΣΔΑ: 
Τα αποτελέσματα η
βαθμολογία και η
επόμενη αγωνιστική
στην Δυτική Αττική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγων ιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3-5
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 2-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 49
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 47
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 34

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 31
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 27
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 26
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 23
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 22
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 21
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 16
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(19η αγων ιστική)

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

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγων ιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΒΥΖΑΣ Β 1-2
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-7

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 37
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 28
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 21
ΒΥΖΑΣ Β 13
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(17η αγων ιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΒΥΖΑΣ Β,ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(ΔΕΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ματς γκραν-γκινιόλ στο Πανόραμα
Εθνικός-Ζωφριά 2-3

Μάτς για γερά ν εύρα στο γειτον ικό ν τέρμπι της 18ης αγων ιστικής της
Α΄κατηγορίας στο γήπεδο Παν οράματος όπου η Ζωφριά επικράτησε
του Εθν ικού με 2-3.
Τα τέρματα του ΑΟΖ  σημείωσαν  οι Ασλάν ι(3′), Γεγές(61′) και Παρτάλ-
ης(85′).
Για τον  Εθν ικό σκόραραν  οι Κατσίκης(36′ πέν αλτι) και Παν αϊ-
λίδης(90′).
Δοκάρι είχε ο Ασλάν ι για την  Ζωφριά  στο 10′.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας.Βοηθοί: Νάκος-Τριαν ταφυλλίδης.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Μολν ταβάν , Ζεϊτιν ίδης(75′ Κορδεράς), Κουραβέλας(65′ Καρ-
ακων σταν τόπουλος), Παν αϊλίδης, Αμπαζάι, Αν δριώτης, Μαν ασίδης,
Τζαν έτος, Γεωργιάδης, Κατσίκης, Βασίλης.
ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Λάβδας(80′ Χάσα), Ασλάν ι(52′ Παρτάλης), Νίκα,
Νιτσόγλου, Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς Γ., Βάρρας, Νικολάου(80′ Μαν άφ-
ας), Γεγές, Ηροδότου(63′ Μπούρας).

Ίδρωσε η Ενωση Πανασπροπυργιακού
Mε σκόρερ τον  Παν τελή Κατσάφαρο στο 81' που αποδείχ τηκε χ ρυσή αλλαγή από
τον  προπον ητή Κυριάκο Μίχα η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού Δόξας για την  18η
αγων ιστική της Α΄κατηγορίας έκαμψε την  αν τίσταση του Σκορπιού Φυλής στο
δημοτικό γήπεδο Γιάν ν ης Παθιακάκης με 1-0 και κυν ηγά τον  Απόλλων α Πον τίων .
Διαιτήτευσε ο Μαν ούρας Χ. Βοηθοί:  Πλάκας Σ., Τόσιος Ι. Αποβλήθηκε στην  φάση
του γκόλ ο σκόρερ Π.Κατσάφαρος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σταυρόπουλος, Μπραχ ίμι, Αν αστόπουλος, Πετράκης, Σκαμαν τζούρ-
ας, Πατραμάν ης, Κίτσας, Κάσος, Χωματιαν ός, Γρίμας, Δημητρόπουλος, .
Αγων ίστηκαν  και οι Καπογιάν ν ης, Καψάλας, Αν των όπουλος και Μπαλής.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Αν δριόλας, Παροτσίδης, Πίν ης, Νικολόπουλος, Θεοδώρου(46′
Μαζιώτης), Γιουκαρής, Νέρες(46′ Σερέπας), Τούσης(75′ Κον τούλης), Ταβάρες(66′
Κατσάφαρος), Μακρίδης, Αποστόλου.



Ήττα οι γυναίκες του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού

Την εντός έδρας ήττα γνώρισαν οι Γυναίκες του
AOK Πανελευσινιακός απέναντι στην ομάδα
των Κυρίαρχων Π. Κοκκινιάς.
Το ντεμπούτο τους έκαναν δύο κορίτσια, που
ηλικιακά ανήκουν στις Παγκορασίδες, δείχνον-
τας ότι υπάρχει συνέχεια και αισιοδοξία για το
μέλλον του γυναικείου μπάσκετ στην Ελευσίνα,
η Ευγενία Τουμπανιάρη (2009) και η Βίβιαν
Ιακώβου (2009).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή του
Ανδρικού τμήματος, Νίκο Βούλγαρη, για την
παρουσία του στον πάγκο, προσφέροντας την
βοήθεια του αλλά κυρίως δείχνοντας στην 

πράξη ότι ο Πανελευσινιακός είναι μια ομάδα
που λειτουργεί ενιαία και αδιαίρετα για όλα της
τα τμήματα.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ-Α.Ο. Κυρίαρχοι Π. Κοκ-
κινιάς 45-56

Δεκάλεπτα: 16-14, 26-35, 37-43, 45-56

Διαιτητές: Κιουλάφας, Καραπάνος

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Κάργιαννης): Τσίρμπα
8, Οικονόμου, Κοντού, Χαραλαμποπούλου,
Πολυζώτη 4, Τσιούνη, Γρύλλια 6, Ζήκα 2,
Ιακώβου Ε. 23(1), Τουμπανιάρη, Ιακώβου Π. 2

Κυρίαρχοι Π. Κοκκινιάς Α.Ο. (Γανωτή, Παπα-
γιάννης): Καρούση, Σταμάτη 9(1), Δρένη, Νικο-
λαΐδου 9(1), Σερέτη 4, Αθανασίου 11(3),
Μαυράκη 21, Μυλωνά 2, Αμανατίδη.
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Οι γυναίκες του Πήγασου
Θριασίου 3-2 τον ΑΣΠΔ

Για τον  3ο όμιλο και την  9η αγων ιστική της
Β΄Εθν ικής Γυν αικών  ο Πήγασος Θριασίου
ύστερα από ν ε συν αρπασικό μάτς επικράτησε
με 3-2 του ΑΣ Πον τίων  Δραπετσών ας.
Πήγασος Θριασίου-ΑΣ Πον τίων  Δραπε-
τσών ας:3-2
(2xΠέππα,Παβάλ-Nagel,Ζευγώλη)
Νέες Δραπετσών ας-ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου:5-0
(Θεοδωράκη,Rabua,Ζάχου,Ροπόκη,Μουκάζη)
Νέες Εργοτέλη-Νέες Ατρομήτου 2018:Αν αβολή

ΑΟ Χαν ιά-ΑΕΚ:0-5
(Μπούτλα,Βασιλακοπούλου,Τσελέν τη,Παυλο-
πούλου,Πατέστη)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(9η αγων ιστική)

1.ΑΕΚ(54-1)25
2.Νέες Ατρομήτου 2018(43-2)22
3.Πήγασος Θριασίου(26-11)21
4.Νέες Δραπετσών ας(12-24)12
5.ΑΟ Χαν ιά(19-21)10
6.ΑΣ Πον τίων  Δραπετσών ας(18-18)7
7.Νέες Εργοτέλη(9-20)5
8.ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου(0-74)0

Ισόπαλοι 2-2 ΠΑΟΚ Μάνδρας-
Κριός Ασπροπύργου

Συν αρπαστικό παιχν ίδι έγιν ε στο φράγκειο της Μάν δρας με
αν ατροπές όπου ο ΠΑΟΚ και ο Κριός Ασπροπύργου αν α-
δείχθηκαν  ισόπαλοι 2-2.
Τα τέρματα των  γηπεδούχων  σημείωσαν  οι Σωπιάδης(49′)
και  Χαϊν τούτης(86′ αυτογκόλ).Για λογαριασμό των  φιλοξεν ο-
υμέν ων  σκόραρε ο Τόλας(30′, 58′),
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος που απέβαλε τους Λέν α(60′
εξύβριση) και Ράγγο(83′ 2η κίτριν η).Βοηθοί: Πλάκας-Μαν ούρ-
ας.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Σπαχίγια, Ντόκα(46′ Αξιώτης), Δαν ιηλίδης,
Τσετσάι, Τσιριγώτης, Λέν ας, Τσουκαλάς, Μουστάκα, Σωπιάδ-
ης, Βαλλιάν ος, Κακαράν τζας(77′ Μήν ος).

ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Μαζμαν ίδης, Κουσιορής, Ράγγος, Σφακια-
ν άκης Αν τ., Καγιάς, Σφακιαν άκης Αγγ., Χαϊν τούτης, Μεϊμα-
ρίδης(71′ Σούτας), Τόλα, Μπαρν τόκ(46′ Λακάι).

Οι γυναίκες του  Ακράτητου 4-0 εκτός τον ΑΠΟ Παμπαιανικό

Οι γυναίκες του Ακράτητου
Ανω Λιοσίων σε φιλικό αγώνα
που έγινε στο δημοτικό γήπε-
δο Παιανίας επικράτησαν του
ΑΠΟ Παμπανικού με 4-0.
Τα γκολ σημείωσαν οι Σκανδά-
λου, Πουρσανίδου, Παπαδο-
πούλου Θ., Ροΐδη.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσομπανο-
πούλου, Παππά, Γούτσου (75'
Πουμπουρίδου), Παπαδο-
πούλου Ειρ.,Χάψα, Λυμπέρη
(70' Βασιλικούδη), Παπαδο-
πούλου Θ., Βραχά (80'
Ουστίνοβα), Σκανδάλου,
Ροΐδη, Πουρσανίδου.
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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

21, στο Ο.Τ. 66, στο κέντρο του σύγχρονου Δήμου Αχαρνών. Η ανασ-
καφική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τμήμα του κοίλου. Στο φως
ήρθε πλήρης η μεσαία κερκίδα με 10
σειρές εδωλίων από ασβεστόλιθο, τμήμα άλλων δύο κερκίδων και μέρος
της ορχήστρας.

Το μεγαλύτερο τμήμα του κοίλου συνεχίζεται βόρεια κάτω από τα όμορα
οικόπεδα, ενώ τμήμα της ορχήστρας και η σκηνή, εφόσον το θέατρο
διέθετε, βρίσκονται κάτω από την οδό Αρχαίου Θεάτρου. Το μνημείο
χρονολογείται στον 4ο αιώνα π. Χ., ενώ ο χώρος ήταν σε χρήση έως και
τα ρωμαϊκά χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας το
2008, το θέατρο
καλύφθηκε για λόγους προστασίας. Στη συνέχεια το Υπουργείο Πολιτι-
σμού προέβη στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου, που εντοπίστηκε το
θέατρο, με την υπ’ αρ. 1121645/8149/Δ0010/22-12-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
616/ΑΑΠ/31-12-2008) κήρυξη απαλλοτρίωσης και την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ/Φ.446/93543/1505/7-10-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/24-10-
2011) ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης.

Η ανεύρεση του αρχαίου θεάτρου στον πολυπληθέστερο δήμο της Αττικής κατά την κλασική περίοδο αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των
τελευταίων χρόνων, με μεγάλη προβολή από τα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης
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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.

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για
την  στελέχ ωση της
φ ύ λ α ξ η ς
B ι ο μ η χ α ν ι κ ών
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

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ανακοίνωση για εθελοντή 
στο Κοινωνικό φαρμακείο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών  λειτουργεί  Κοινωνικό Φαρμακείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «  «Αττική 2014-2020» με  τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινω-
νικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» και MIS 5001330.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης η οποία παρέχει σε ωφε-

λούμενα άτομα,  φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα με σκοπό την πρόσβα-
ση στην φαρμακευτική περίθαλψη πολιτών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Η δομή στεγάζεται επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου, Προφήτης Ηλίας – Εργατικές
Κ α τ ο ι κ ί ε ς .
Λειτουργεί καθημερινά και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους δικαι-
ο ύ χ ο υ ς .
Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και εν όψει προσεχώς της λειτουργίας δεύτερου
κοινωνικού φαρμακείου στο δήμο μας  παρακαλούμε για την εθελοντική προσφορά Φαρμακοποιών  με
αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσω της απασχόλησής τους στο χώρο του Κοινωνικού Φαρ-
μακείου επί της οδού επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου, Προφήτης Ηλίας – Εργατικές
Κ α τ ο ι κ ί ε ς .
Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την Φόρμα εθελοντή και την Υπεύθυνη

Δήλωση  και να την αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@acharnes.gr

Στους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση για τις υπηρεσίες τους.


