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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€ 
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα
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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 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 8  έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγάπιος

Παγκόσμια Ημέρα Καταν αλωτή
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αστυν ομικής Βαρβαρότ-

ητας,Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παπαγιαννοπούλου Κορίνα

Θριασίου Πεδίου 48, Μαγούλα, 2105559963

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.Μητρομάρα 25 & Αγίου

Γεωργίου, 2102400124

Από 22 Μαρτίου ξεκινούν ξανά τα τρένα - Σε 5 φάσεις η
επανεκκίνηση - Τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας

Τη σταδιακή επανεκ-
κίνηση της λειτουργίας
του σιδηροδρόμου σε
5 φάσεις (ανά πενθή-
μερο), με προτεινό-
μενη έναρξη στις
22.03.2023, ανα-
κοίνωσε ο εκτελών
χρέη υπουργού Μετα-
φορών Γιώργος Γερα-
πετρίτης, με το δρο-
μολόγιο Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη να ξεκινά
λίγο αργότερα και
συγκεκριμένα την 1η
Απριλίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης
εξήγησε ότι η επανεκ-
κίνηση ενός σιδηροδρομικού δικτύου ύστερα
από μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής δρομο-
λογίων απαιτεί σειρά ενεργειών ώστε αυτά να ξεκι-
νήσουν με όρους μέγιστης δυνατής ασφάλειας. Οι
ενέργειες αυτές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
επιθεώρηση υποδομών και  έναρξη δρομο-
λογίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι για την άμεση
ενίσχυση της ασφάλειας των δρομολογίων και
μέχρι τουλάχιστον την οριστική παράδοση των
έργων τεχνολογικής αναβάθμισης του δικτύου, οι
ανοιχτοί σταθμοί θα στελεχώνονται με 2 σταθ-
μάρχες, όλοι οι προαστιακοί συρμοί θα στε-

λεχώνονται με 2 μηχανοδηγούς και 1 συνοδό, τα
δε InterCity με 3 συνοδούς αντί 2 προηγουμέ-
νως, ενώ οι συρμοί θα κινούνται με μειωμένη
ταχύτητα στα τμήματα που δεν καλύπτονται από
σηματοδότηση, και συγκεκριμένα με ταχύτητα 80
χλμ. οι  προαστιακές/εμπορευματικές αμαξο-
στοιχίες και με 100 χλμ. οι επιβατικές.

Αναλυτικά, όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης: 

H επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου είναι αναγ-
καία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοι-
νού. 

Με τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής Θανάση Μπούρα, τον
Πρύτανη του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Σπύρο Κίντζιο
και τον Αντιπρύτανη Εμμανο-
υήλ Φλεμετάκη, συναντήθηκε,
την Παρασκευή 10 Μαρτίου
2023 ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς. Αντικείμενο της
συνάντησης, που πραγματοποι-
ήθηκε στη Βουλή, ήταν η ανέ-
γερση Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια. Συζητήθηκαν ο
συντονισμός των ενεργειών για
την υλοποίηση του σχεδίου και
η επέκταση της συνεργασίας με
την εγκαθίδρυση δομών και την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
εμπίπτουν στα αντικείμενα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

«Μελετήσαμε τις θεσμικές
παρεμβάσεις που απαιτούνται
για την ανάπτυξη της συνερ-
γασίας μας με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο. Επιδίωξη του
Δήμου Φυλής είναι η σταθερή και μόνιμη συνεργασία του με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε όλα τα
επίπεδα. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα για τη διαχρονική υποστήριξή του
στο Δήμο μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής. 

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Φυλής 
με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και τον Πρύτανη

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την ανέγερση
Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9
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ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΖΕΝΤΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Με τον Υπουργό Μάκη Βορίδη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Συνάντηση με τον υπουργό Εσω-
τερικών, Μάκη Βορίδη, είχε ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Κατά την διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν μια σειρά σημαντικών
θεμάτων που αφορούν τις ανάγκες,
τις προτεραιότητες και τις δράσεις
που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, με
ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην
ίδρυση ανεξάρτητης Δημοτικής
κοινότητας Ολυμπιακού Χωριού, η
οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Αχαρνών, κ. Θέμης
Οικονόμου ενώ η συζήτηση πραγμα-
τοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με τη
διαβεβαίωση του Υπουργού κ. Μάκη
Βορίδη για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με
το Δήμο Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε
μετά την συνάντηση:“Με τον Υπουργό Εσωτερ-
ικών Μάκη Βορίδη συζητήσαμε σημαντικά θέματα

για την πόλη μας, με το βάρος
να δίνεται στο Ολυμπιακό
Χωριό.

Θέσαμε υπ’ όψιν του την
ίδρυση ανεξάρτητης δημοτικής
κοινότητας Ολυμπιακού Χωρ-
ιού, η οποία έχει εγκριθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά
έχουμε ακόμη δρόμο ώστε να
εξασφαλίσουμε τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την ίδρυσή
της.

Επιπλέον, συζητήσαμε για τη
δημιουργία εκλογικού κέντρου
στις επερχόμενες Εθνικές εκλο-
γές.

Οι προσπάθειες θα συνεχι-
στούν μέχρι να πετύχουμε τους
στόχους μας και το Ολυμπιακό

Χωριό να αποκτήσει τη θέση που όλοι θέλουμε και
αξίζει να έχει”.

Παράνομη κρίθηκε η
απεργία της ΑΔΕΔΥ για

την Πέμπτη 16/3
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του

Υπουργείου Εσωτερικών

Παράν ομη κρίθηκε από το Μον ομελές Πρωτοδικείο
Αθην ών , μετά από αγωγή που κατέθεσαν  εκπρο-
σωπών τας το Ελλην ικό Δημόσιο, ο Υπουργός Εσω-
τερικών  Μάκης Βορίδης και ο Υπουργός Οικον ο-
μικών  Χρήστος Σταϊκούρας, η απεργία – αποχ ή των
δημοσίων  υπαλλήλων  από τα καθήκον τά τους που
είχ ε προκηρύξει για την  Πέμπτη 16 Μαρτίου η
Αν ώτατη Διοίκηση Εν ώσεων  Δημοσίων  Υπαλλήλων
(ΑΔΕΔΥ) με αίτημα ν α μην  εφαρμοστεί η διαδικασία
αξιολόγησης και στοχ οθεσίας στο Δημόσιο.

Ο υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης σχ ολιάζον -
τας την  απόφαση του δικαστηρίου δήλωσε τα εξής:

«Μου προξέν ησε κατάπληξη η απόφαση της ΑΔΕΔΥ
ν α κηρύξει απεργία από τη διαδικασία αξιολόγησης
και στοχ οθεσίας. Μια τέτοια απόφαση πάν τα προξε-
ν εί κατάπληξη, αλλά ειδικά στην  παρούσα συγκυρία,
που αν αδεικν ύον ται με τον  πλέον  δραματικό τρόπο
οι αβελτηρίες εν ός ολόκληρου συστήματος λειτο-
υργίας και οι τραγικές συν έπειές του, πραγματικά
προκαλεί την  πιο αλγειν ή εν τύπωση».

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Πετρούπολης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική
οργάνωση τα μέλη της οποίας,
δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστειών
σε βάρος κυρίως ανήλικων σε διάφορες
περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση
που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες στις
9 Μαρτίου 2023, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη
της οργάνωσης από τα οποία, δύο 2 ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για
εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη
και  σε απόπειρα, αποδοχή και  διάθεση
προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων και
δικαστικών προσώπων καθώς και παράβαση της
νομοθεσίας για τα όπλα.

Δείτε επίσης:
Φυγόποινος ληστής συνελήφθη δίπλα σε σπίτι

υπουργού στα Σπάτα
Θρήνος στην Δυτική Αττική – Εφυγε από τη

ζωή ο Βασίλης Τζαφέρης
Τον Δήμο Ασπροπύργου θα διεκδικήσει ο

Σεραφείμ Τσόκας
Όπως προέκυψε από την προανακριτική

έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον το
τελευταίο δίμηνο, προσέγγιζαν κυρίως
ανήλικους ή άτομα νεαρής ηλικίας και με τη
χρήση ή απειλή σωματικής βίας αφαιρούσαν
κινητά τηλέφωνα, χρηματικά ποσά κλπ.
χρησιμοποιώντας μάλιστα σε ορισμένες
περιπτώσεις μαχαίρια, κατσαβίδια κ.α.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε
οικίες σε Αθήνα καθώς και  σε διάφορες
περιοχές της Δυτικής Αττικής, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

9 κινητά τηλέφωνα,
πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκε

στις αξιόποινες πράξεις,
3 κουκούλες τύπου full face,
αεροβόλο πιστόλι,
μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα με καψούλια,
6 μαχαίρια,
2 σιδερογροθιές,
940 ευρώ,
2 μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο.
Μέχρις στιγμής έχουν εξιχνιαστεί  24

περιπτώσεις ληστειών και  2 αποπειρών
ληστειών, οι οποίες διαπράχθησαν σε βάρος
κυρίως ανηλίκων, σε διάφορες περιοχές της
Δυτικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια
εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες, για την πλήρη
εξακρίβωση του εύρους της παράνομης
δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται.

συνεχίζεται στη σελ. 15

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για
ληστείες ανηλίκων στη Δυτική Αττική

Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης από τα οποία δύο ήταν ανήλικοι.
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Έν α άκρως αθλητικό Σαββατοκύριακο πέρασαν  οι μικροί αθλητές του μπάσκετ
από διάφορα μέρη της Αττικής  στο Κλειστό Γυμν αστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος
Θ. Τσόκας», μια εκδήλωση που διοργάν ωσε η Ελλην ική Ομοσπον δία Καλαθοσφ-
αίρισης σε συν εργασία με την  ΕΚΟ, μέγα χ ορηγό της Εθν ικής Ομάδας Μπάσκετ.  

Οι 12 ομάδες μαζί με τους προπον ητές τους και συγκεκριμέν α «Ευρυάλη», «Ελε-
υθερία Μοσχ άτου»,  «Έν ωση Γλυφάδας»,  «Αμφιάλη»,  «Ολυμπιακός»,  «Μίλων ας»,
«Παν ιών ιος», «Πρωτέας Βούλας»,  «Θρία Ασπροπύργου»,  «Μαν δραϊκός»,  «Φιλία
Περάματος» και «Προοδευτική»  έπαιξαν  φιλικούς αγών ες εν ώ διαγων ίστηκαν  και
σε βολές, εισπράττον τας το πιο θερμό χ ειροκρότημα όλων .   

Έκπληξη για όλους τους παρευρισκόμεν ους  αποτέλεσε η στιγμή όπου πρώην
παίκτες της Εθν ικής Ομάδας Μπάσκετ, ο Κώστας Τσαρτσαρής και ο Σοφοκλής Σχ ο-
ρτσιαν ίτης, εισέβαλαν  στον  χ ώρο και με ιδιαίτερα καλή διάθεση συν ομίλησαν  με
τους μικρούς αθλητές, εν ώ μοίρασαν  δώρα στα παιδιά. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός και ο Αν τιπρόεδρ-
ος, κ. Αν τών ης Κον αξής συν εχ άρησαν  όλα τα παιδιά για την  προσπάθειά τους,

καθώς και τους διοργαν ωτές για την  άψογη συν εργασία. Τόν ισαν , ότι τέτοιου είδο-
υς Φεστιβάλ βοηθούν  τους αθλητές ν α μάθουν  την  έν ν οια της ομαδικότητας, ν α
αν απτύξουν  τις δεξιότητές τους, αλλά και ν α μάθουν  ν α διαχ ειρίζον ται τα αποτε-
λέσματα των  αγών ων .
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ JAMBOREE-
MINIBASKET ΜΑΓΕΨΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ"
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Με πλήθος κόσμου η ενημερωτική εκδήλωση
για τα ενεργειακά ζητήματα από την Ένωση 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής
Πραγματοποιήθηκε με απόλ-

υτη επιτυχία, το απόγευμα της
Δευτέρας 13 Μαρτίου 2023, η
εκδήλωση για τα ενεργειακά
ζητήματα που διοργάνωσε η
νεοιδρϋθείσα Ένωση Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών Δυτικής
Αττικής, στο αμφιθέατρο του
Ελληνικού Ινστιτούτου
Συγκολλήσεων, στην Ελευσίνα.

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδή-
λωσης, Γιάννης Μανιάτης, Καθη-
γητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και
πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) καθόλα εμπεριστατωμένος
καθήλωσε στη κυριολεξία το κοινό
που παρακολουθούσε, αναφερόμε-
νος στα αίτια που οδήγησαν στην
ενεργειακή κρίση σε διεθνές και
εγχώριο επίπεδο καθώς επίσης και
στις συντεταγμένες ενέργειες που
πρέπει να λάβουν χώρα από την
πολιτεία και τις επιχειρήσεις, δίνον-
τας το στίγμα για το παραγωγικό
όραμα που πρέπει να ακολουθήσει
η Ελλάδα με ορίζοντα το 2030 με
αιχμή του δόρατος το σύνθημα
«Made in Greece» για το επιχειρείν.

Οι κ.κ. Βασίλης Τσολακίδης,
πρώην Πρόεδρος Κέντρου Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης,
πρώην Πρόεδρος Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, ανέλυσαν
διεξοδικά τις ευκαιρίες και τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει
να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για
την ενεργειακή τους μετάβαση και
τον τεχνολογικό τους μετασχηματι-
σμό. Μεταξύ άλλων τόνισαν ότι οι
ενεργειακές κοινότητες, οι πόροι

του ταμείου ανάκαμψης αλλά και
μια σειρά από ανοιχτές προσκλήσεις
συγχρηματοδοτούμενων έργων
είναι ανοιχτά και οι επιχειρηματίες
οφείλουν να αδράξουν την ευκαιρία
για να εξοικονομήσουν ενεργεια-
κούς πόρους που θα συμβάλλουν
αφενός στη βιωσιμότητά τους και
αφετέρου στην περαιτέρω ανά-
πτυξη τους. 

Προς τη κατεύθυνση αυτή, η δικ-
τύωση αλλά και οι συνέργειες που
δύναται να αναπτυχθούν περιλαμ-
βάνουν δυνητικά και τη συμμετοχή
της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμέ-
σου της οποίας είναι εφικτό να τρέ-
ξουν προγράμματα ενίσχυσης και
ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττι-
κής.

Ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης,
Υπονάυαρχος Λ.Σ. (ε.α.) – Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας, αφού επε-
σήμανε το στρατηγικό ρόλο που
φέρει η περιοχή ευθύνης του ΟΛΕ
με το παράλιο μέτωπο του Ασπρ-
οπύργου, της Ελευσίνας και των
Μεγάρων να αποτελούν σημαντικό
πυλώνα επιχειρηματικής ανάπτυξης
στη Δυτικής Αττική, ανέπτυξε το
ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης
της Ναυτιλίας και των Λιμένων και
τη σπουδαιότητα που φέρει η
χρήση «πράσινων» καυσίμων στα
πλοία ώστε να μειωθούν οι εκπομ-
πές από αυτά. Παράλληλα, μέσα
από την διαδικασία και τη πρόκληση
αυτή, αυτόματα έχει γεννηθεί ένα
διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο
επχειρηματικής δραστηριότητας
που αναμένεται να αποφέρει αρκε-
τές θέσεις εργασίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της

Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών Δυτικής Αττικής κ. Ηλίας Μου-
σταΐρας, ευχαρίστησε τους εξαίρε-
τους ομιλητές που αποτέλεσαν
εχέγγυο για την υψηλού επιπέδου
ενημέρωση που παρείχαν  στο
κοινό που ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα της Ένωσης και γέμισε το αμφ-
ιθέατρο. Τόνισε δε, ότι τα ζητήματα
της ενεργειακής κρίσης όσο και της
ενεργειακής μετάβασης των επιχει-
ρήσεων αποτελούν ύψιστο θέμα για
τη βιωσιμότητα και την ανταγωνι-
στικότητα τους καθώς επίσης και
για την προσπάθεια διεύρυνσης και
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων
τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτι-
κής Αττικής βράβευσε τον κ. Γιάννη
Μανιάτη αποδίδοντάς του τιμητική
πλακέτα, για τη προσφορά του στο
τομέα της ενέργειας και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος στη
χώρα μας.

Ευχαριστήριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας σε Συλλόγους και

Φορείς για την θερμή
ανταπόκριση στην κοινή
δράση με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ για την 
συγκέντρωση φαρμάκων και

υγειονομικού υλικού 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού  με την συνεργασία του ¨Όλοι Μαζί

Μπορούμε¨, ευχαριστεί τον κόσμο και τους
Συλλόγους της περιοχής, οι οποίοι ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα για την ενίσχυση των Κοι-
νωνικών Φαρμακείων των Δήμων, στη δράση
που πραγματοποιήθηκε στις 4/3/2023 στους

Δήμους όλης της χώρας.

Γεώργιος Αντωνόπουλος,
Αναπληρωτής Δήμαρχος Φυλής

Εντεταλμένος Σχεδιασμού &
Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΣΤΟ ΕΚΕΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σας εν ημερών ο-
υμε πως  το
Δίκτυο Υπηρε-
σιών  Πληροφ-
όρησης και
Συμβουλευτικής
Εργαζομέν ων
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
για θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις, αποδοχ ές,
άδειες κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοιν ων ικής ασφάλι-
σης (θεμελίωση και κατοχ ύρωση συν ταξιοδοτικού
δικαιώματος, συν τάξεις χ ηρείας, συν τάξεις αν απηρίας,
πλήρεις και μειωμέν ες συν τάξεις, απασχ όληση συν τα-
ξιούχ ων  κλπ), 
λόγω της 24ωρης Παν ελλαδικής Γεν ικής Απεργίας της
ΓΣΕΕ η προγραμματισμέν η επίσκεψή του για την
Πέμπτη 16/3/23  αν αβάλλεται.  
Οπότε θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέν τρο   την  επό-
μεν η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 καθώς και την  Πέμπτη
6 Απριλίου 2023, κατά τις ώρες 12:00 έως 15:30 (οδός
Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όροφος).
Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφων α: 210 5546321
και 210 0102809.-
Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ               ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

«Η μεγάλη γιορτή
του Καραγκιόζη» 

στους Παιδικούς Σταθμούς ως
το τέλος Μαρτίου 

Παραστάσεις θεάτρου Σκιών με τον τίτλο «Η
μεγάλη γιορτή του Καραγκιόζη», θα απολαύσουν
ως το τέλος του Μαρτίου όλοι οι μικροί μαθητές
των Παιδικών Σταθμών. 

Σε επιστολή του,  ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινό-
πουλος αναφέρει σχετικά τα εξής: 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Mε στόχο τη χαρά, τη διασκέδαση των μικρών
μας φίλων και τον εμπλουτισμό των ψυχαγω-
γικών μας δράσεων, μετά τις παραστάσεις κου-
κλοθέατρου, μαριονέτας, αλλά και το σόου

μαγείας, που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο
των σταθμών μας, ήρθε η ώρα για μία μοναδική
και παραδοσιακή παράσταση Καραγκιόζη.
Το θέατρο Σκιών, είναι ένα είδος λαϊκού θεάτρ-
ου που αντλεί τα θέματα του από παραμύθια και
επικά ποιήματα, με ήρωες πολεμιστές, πρίγκι-
πες, ανθρώπους πλούσιους και φτωχούς.
Η παράσταση έχει τίτλο «Η μεγάλη γιορτή του
Καραγκιόζη» 
Σε αυτό το έργο, όλες οι φιγούρες του θεάτρου
Σκιών εμφανίζονται στην σκηνή, ώστε να τους
γνωρίσουν τα παιδιά σε μία κωμωδία με πολύ
γέλιο, διδάγματα και διαδραστικό παιχνίδι.
Κούκλες, μαριονέτες, φιγούρες του θεάτρου
Σκιών, επισκέπτονται τον χώρο των σταθμών
μας με απώτερο σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε
επαφή με διαφορετικά ήδη θεάτρου.          

Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων μπορ-
είτε να βρείτε φωτογραφικό υλικό στην ιστο-
σελίδα μας    www.psdf.gr

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος      



Οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι πλέον δεν
χρειάζεαι να υποβάλλον-
ται σε rapid test, όπως
πλέον ανακοίνωσε
επίσημα το υπουργείο
Υγείας. Μέχρι τώρα, οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι υποχρεώνονταν να
κάνουν τακτικά rapid test
και μάλιστα ίσχυε πρόστι-
μο.

Με την άρση των μέτρ-
ων για τον κορονοϊό,
μετά και την δημοσίευση
της απόφασης στο ΦΕΚ, τα rapid test
για ανεμβολίαστους καταργούνται .
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Υγείας της Τρίτης (14/3) για
την άρση μέτρων:

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρ-
ης αναφορικά με τη σημερινή συνε-

δρίαση της Επιτροπής Εμπειρογ-
νωμόνων δήλωσε:

«Στη σημερινή συνεδρίαση της
Επιτροπής Εμπειρο-γνωμόνων το
Υπουργείο Υγείας εισηγήθηκε την
άρση των μέτρων που ισχύουν έναν-
τι της Covid-19 με εξαίρεση στις 

δημόσιες και  ιδιωτικές
υγειονομικές δομές και
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-
μένων. 

Η εισήγηση έγινε αποδέκτη
από την Επιτροπή και αναμέ-
νεται η άρση των μέτρων.

Παραμένει ωστόσο η ανάγ-
κη προστασίας ευάλωτων
ομάδων έναντι της Covid-19
και για το λόγο αυτό συνιστά-
ται η τήρηση των μέτρων ατο-
μικής προστασίας, ο επικαιρ-
οποιημένος εμβολιασμός και
η λήψη αντιικής θεραπείας

για όσους νοσούν».

Όσα αλλάζουν  με την  χρήση
μάσκας

Πλέον, μετά την άρση μέτρων για 
τον κορονοϊό, δεν θα είναι πλέον

υποχρεωτική η χρήση μάσκας για:

α) Τα μέσα μαζικής μεταφοράς
αστικών συγκοινωνιών όπως λεωφ-
ορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και
ΟΑΣΘ ΑΕ, λεωφορεία δημοτικής
συγκοινωνίας, μέσα σταθερής
τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ,
σιδηρόδρομος όταν κινείται  σε
αστικό ιστό και αναβατήρες (τελεφε-
ρίκ).

β)Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης
(ΕΔΧ) οχήματα κάθε κατηγορίας
(όπως ταξί, ταξί ειδικής μίσθωσης).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληρ-
οφορίες, χωρίς μάσκες θα γίνονται
και τα δρομολόγια των πλοίων, ενώ
ήδη για τα αεροπλάνα η χρήση μάσ-
κας δεν ήταν υποχρεωτική.
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Rapid test τέλος για ανεμβολίαστους εργαζόμενους 
Τέλος τα rapid test για ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Η επίσημη ανακοίνωση του 

Υπουργείου Υγείας για την άρση μέτρων για τον κορονοϊό.

Σ
την ετήσια συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
διευρωπαϊκού δικτύου για την

Ενσωμάτωση και την Κοινωνική
Δράση σε Τοπικό Επίπεδο
(ELISAN), που πραγματοποιήθηκε
στις αρχές (1-2) Μαρτίου 2013, στη
Βενετία, συμμετείχε, ο Δήμαρχος
Φυλής  Χρήστος Παππούς,(μέλος
του ΔΣ από το 2016) με την ιδιότητα
πλέον του Αντιπροέδρου του ΔΣ.

Η συμμετοχ ή του Δήμου Φυλής στο
ELISAN διευκολύν ει την  αν ταλλαγή
βέλτιστων  πρακτικών  - πολιτικών  στον
κοιν ων ικό τομέα, κυρίως μέσω της
κυκλικής οικον ομίας, με άλλες Ευρωπαϊ-
κές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχ ές
καθώς και στην  από κοιν ού διαμόρφω-
ση προτάσεων  και υιοθέτηση καιν οτό-
μων  πολιτικών .

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς κατά την  ομιλία του  αν αφέρθηκε
στην  εν εργειακή και υδρολογική αυτάρ-
κεια  του Δήμου. 

Προτεραιότητα του Δήμου Φυλής
είν αι η αν άπλαση με δεν δροφυτεύσεις
και η σωστή χ ρήση του ΧΥΤΑ όχ ι μόν ο
για τη βελτίωση του περιβαλλον τικού
του αποτυπώματος αλλά και για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών  του.

Η εν εργειακή και η υδρολογική αν ε-
ξαρτησία καθώς και η εξάλειψη του φαι-
ν ομέν ου της εν εργειακής έν δειας απο-
τελούν  τις βασικές προτεραιότητες του
Δήμου. Σε συν εργασία με την  περιφέρ-

εια Αττικής, τις Εθν ικές Αρχ ές
και με τη χ ρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερει-
ακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ),  η
Φυλή έχ ει εγκαταστήσει φωτο-
βολταϊκά στον  ΧΥΤΑ και τον
μετατρέπει σε πρότυπο Εν ερ-
γειακό Πάρκο, που θα διαθέτει
φωτοβολταϊκά πάν ελ ισχ ύος 10
MW, εκτός από την  παραγωγή
βιοαερίου.

Έτσι δημιουργείται έν ας
πν εύμον ας πρασίν ου στον
Δήμο και με την  εν έργεια που
θα παραχ θεί οι πολίτες του θα
έχ ουν  τελικά δωρεάν  ρεύμα.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δημιούργησε
την  πρώτη Εν εργειακή Κοιν ότητα, η
οποία έχ ει στόχ ο ν α στηρίξει  ευάλωτες
οικογέν ειες χ αμηλού εισοδήματος που
κιν δυν εύουν  από εν εργειακή φτώχ εια.

Η υιοθέτηση των  αρχ ών  της κυκλικής
οικον ομίας είν αι συν ειδητή επιλογή του
Δήμου, προκειμέν ου ν α αν ταποκριθεί
στις ν έες προκλήσεις, ν α επιτύχ ει τους
στόχ ους του Ευρωπαϊκού Πράσιν ου
Συμφών ου και ν α παρέχ ει ν έες κοιν ω-
ν ικές υπηρεσίες σε περίπτωση κρίσης.

Η Φυλή στοχεύει στην παραγωγή
δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας για
όλους τους πολίτες της, ειδικά αυτή
την περίοδο της κρίσης, που οι
καταναλωτές πρέπει να προστατευ-
τούν από τη δραματική αύξηση των
τιμών.

0 Δήμαρχ ος, τον  οποίο συν όδεψε η
αρχ ιτέκτων  Μηχ αν ικός και Διευθύν τρια
της Υπηρεσίας Δόμησης Έλλη Κατσα-
ν ού,  είχ ε την  ευκαιρία στο πλαίσιο της
συν εδρίασης, ν α συζητήσει  και ν α
αν ταλλάξει απόψεις με την  Πρόεδρο
του δικτύου κα Sy lv ie Carrega, τον
Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβου-
λίου της Βεν ετίας κ. Roberto Ciambetti,
τον   Πρόεδρο της Πολων ικής περιφέρ-
ειας Kujawsko-Pomorskie κ. Piotr
Calbecki και την  αρμόδια Υπουργό της
Περιφέρειας Βεν ετίας για την  Υγεία και
τις Κοιν ων ικές Υπηρεσίες κα Manuela
Lanzarin, για θέματα όπως τις ευρωπαϊ-
κές κατευθυν τήριες γραµµές στον  κοι-
ν ων ικό τομέα, τις τρέχ ουσες χ ρηματο-
δοτικές δυν ατότητες καθώς και τις ν έες
στρατηγικές της Ε.Ε. αν αφορικά με την
κοιν ων ική εν σωμάτωση.

Στο πλαίσιο των  συν αν τήσεων  που

π ρ αγματ ο π ο ι ή θ η κ αν
στην  έδρα του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου της
Βεν ετίας, ο Δήμος Φυλής
δεσμεύτηκε ν α συμμε-
τέχ ει στην  «Διακήρυξη
της Βεν ετίας 2023» που
αφορά την  υλοποίηση της
«Νέας Ατζέν τας Βιώσιμης
Αν άπτυξης 2030» του
Οργαν ισμού Ην ωμέν ων
Εθν ών  (Ο.Η.Ε.) και
αποβλέπει στην
«εγκαθίδρυση πόλεων  και
οικισμών  χ ωρίς αποκλει-
σμούς, ασφαλείς, αν θεκτι-

κούς και βιώσιμους».        
Για ν α διασφαλιστεί ότι οι στόχ οι

αυτής της δέσμευσης θα πραγματοποι-
ηθούν , ο Δήμος Φυλής θα υποβάλλει
έκθεση παρακολούθησης κάθε χ ρόν ο
μέχ ρι τις 31 Μαρτίου. Η έκθεση  θα
παρουσιάζεται στο Τμήμα Οικον ομικών
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  των  Ην ω-
μέν ων  Εθν ών  από τη γραμματεία της
Διεθν ούς Ομοσπον δίας για την  Αν ά-
πτυξη της Οικογέν ειας, με πληροφορίες
σχ ετικά με την  πρόοδο που σημειώθη-
κε σε 10 θεματικά πεδία, που αφορ-
ούν : Στη στέγαση, στις ν έες τεχ ν ο-
λογίες, στην  εκπαίδευση, στην  υγειο-
ν ομική περίθαλψη, στην  ασφάλεια, στο
περιβάλλον , στις μεταφορές, στην
προσιτότητα των  παρεχ όμεν ων  υπηρ-
εσιών  και των  πολιτιστικών
εκδηλώσεων , καθώς και στην  προ-
στασία των  ευάλωτων  οικογεν ειών .

Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο για Βιώσιμες Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς 
Αντιπρόεδρος του Δ. Σ του διευρωπαϊκού δικτύου ο Δήμαρχος Φυλής Χ. Παππούς 
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Τέμπη: Έγγραφο «φωτιά» της
ΡΑΣ 4 μέρες πριν την τραγωδία
δείχνει την ελλιπή εκπαίδευση και
τα «λάθη»

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται
στη δημοσιότητα μετά την τραγωδία στα Τέμπη,
και δείχνουν τις σημαντικές παραλήψεις της -
ανύπαρκτης- εκπαίδευσης και των εξετάσεων.
Το έγγραφο που σοκάρει από την Ρυθμιστική
Αρχή Σιδηροδρόμων προς τον ΟΣΕ και την
Ηellenic Train, μόλις 4 μέρες πριν την σύγκρ-
ουση των τρένων.

Στα έγγραφα αυτά η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρ-
οδρόμων ρωτά αν αναλυθήκαν οι παράγοντες
που οδήγησαν το προσωπικό του ΟΣΕ σε αυτό
και ποιοι μπορεί να είναι (η ελλιπής εκπαίδευ-
ση, η κόπωση προσωπικού, άλλος παράγον-
τας) ή αν πρόκειται να ληφθούν μέτρα για την
αντιμετώπισή τους.

Στη δημοσιότητα ήρθε χθες ένα έγγραφο που
έστειλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
προς τον ΟΣΕ και την Ηellenic Train μόλις τέσ-
σερις ημέρες πριν την ασύλληπτη τραγωδία
στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρ-
ωποι.

Στο έγγραφο αυτό -το οποίο είχε σταλεί αρκε-
τές φορές- τονίζεται η ελλιπής εκπαίδευση των
εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε ένα από αυτά τα
έγγραφα που έλαβε ο ΟΣΕ και η Ηellenic Train
στις 24 Φεβρουαρίου (η σύγκρουση έγινε στις
28 Φεβρουαρίου), γίνεται αναφορά σε 2 εκτρ-
οχιασμούς.

Πιο συγκεκριμένα στον σταθμό στο Λιανοκλά-
δι και στον σταθμό στην Τιθορέα που συνέ-
βησαν οι εκτροχιασμοί.

Στις 10 και στις 21 Οκτωβρίου του 2022 δια-
πιστώθηκε από τις εκθέσεις των συμβάντων ότι
τα «λάθη» και οι εκτροχιασμοί γινόντουσαν
από άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα με παρα-
δείγματα όπως «μη ορθή διευθέτηση της αλλα-
γής τροχιάς από σταθμάρχη και βλάβη ψευ-
δούς ένδειξης κατάληψης κυκλώματος».

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μέσα από
αυτά τα έγγραφα ζητούσε απαντήσεις σχετικά
με το γιατί επιλέχτηκε αυτό το προσωπικό και
πώς έγιναν οι εκτροχιασμοί όπως «η ελλιπής
εκπαίδευση, η κόπωση προσωπικού, άλλος
παράγοντας».

Μάλιστα ρωτούσε αν θα παρθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,
και όλα αυτά μόλις 4 ημέρες πριν την τραγωδία
στα Τέμπη.

Α
πό μέρα σε μέρα – πιθαν ώς
και σήμερα – αν αμέν εται ν α
γίν ει η προδημοσίευση του

οδηγού για το πολυαν αμεν όμεν ο
πρόγραμμα επιδότησης «Φωτοβο-
λταϊκά στις Στέγες». Έτσι, αφού
ολοκληρωθεί μια ολιγοήμερη δια-
βούλευση και ετοιμαστεί και η σχ ε-
τική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για
την  υποδοχ ή των  αιτήσεων , θα
προχ ωρήσει και η έν αρξη του προ-
γράμματος, προς τα τέλη του μήν α,
ή στις αρχ ές Απριλίου.

Το πρόγραμμα θα αφορά τελικά
μόν ο οικιακούς καταν αλωτές καθώς
τα διαθέσιμα κον δύλια δεν  επαρ-
κούν  για αγρότες και επιχ ειρήσεις,
όπως προέβλεπε ο αρχ ικός σχ ε-
διασμός του. Όσον  αφορά στις

επιχ ειρήσεις θα
μπορούν  ν α
στηριχ θούν  μέσω
της δράσης «Πρά-
σ ι ν ο ς
Μετασχ ηματισμός
Μι κ ρ ο με σ α ί ων
Επ ιχ ειρήσ εων »
του υπουργείου
Αν άπτυξης, του
οποίου η πρόσ-
κληση υποβολής
αιτήσεων  χ ρημα-

τοδότησης δημοσιεύθηκε στις 6 του
μην ός. Οι αγρότες σχ εδιάζεται ν α
υπαχ θούν  σε επόμεν η φάση του
προγράμματος, εφόσον  διασφαλι-
στούν  τα σχ ετικά κον δύλια.

Για τα ν οικοκυριά έχ ουν  εξασφα-
λιστεί περί τα 150 εκατ. ευρώ.
Επιδότηση θα δίν εται για την  εγκα-
τάσταση μόν ο φωτοβολταϊκών
συστημάτων  με μπαταρίες, εν ώ
προαπαιτούμεν ο για την  υποβολή
αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα
θα είν αι η υποβολή της Σύμβασης
Σύν δεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχ ειριστής Ελλην ι-
κού Δικτύου Διαν ομής Ηλεκτρικής
Εν έργειας). 

Για την  υπαγωγή στο πρόγραμμα
μον αδικό κριτήριο θα είν αι η χ ρο-

ν ική προτεραιότητα υποβολής της
αίτησης, στη δεύτερη πλατφόρμα
που ετοιμάζει ο Διαχ ειριστής.

Μέσω του προγράμματος θα επι-
δοτούν ται συστήματα μέγιστης
ισχ ύος έως 10 kW (κιλοβάτ) με
χ ωρητικότητα μπαταρίας τουλάχ ι-
στον  10 kWh (κιλοβατώρες) για
τριφασική παροχ ή και έως 5 kW για
μον οφασική παροχ ή με μπαταρίες
από 5 kWh. 

Ειδικότερα, σύμφων α με πληροφ-
ορίες, θα διαμορφωθούν  τρεις κατ-
ηγορίες για ν οικοκυριά:

τα ευάλωτα θα επιδοτούν ται στο
100% για τη μπαταρία και στο 65%
για το φωτοβολταϊκό σύστημα.

με ατομικό εισόδημα έως 20.000
ευρώ ή οικογεν ειακό έως 40.000
ευρώ θα επιδοτούν ται στο 100%
για τη μπαταρία και στο 35% για το
φωτοβολταϊκό.

με ατομικό εισόδημα άν ω των
20.000 ευρώ ή οικογεν ειακό άν ω
των  40.000 ευρώ θα επιδοτούν ται
στο 90% για τη μπαταρία και στο
25% για το φωτοβολταϊκό.

Επίσης, έχ ει προβλεφθεί bonus
επιδότησης για τις κατηγορίες
ΑΜεΑ, μον ογον εϊκών  οικογεν ειών
και πολύτεκν ων .

Φωτοβολταϊκά στη στέγη 
Όλο το πρόγραμμα επιδοτήσεων για τα νοικοκυριά

Προσωπικός Βοηθός: Ξεκινούν να εργάζονται
δίπλα σε άτομα με αναπηρία
Ικανοποιούμε μετά από δεκαετίες ένα αίτημα του αναπηρικού κινήματος λέει η
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου

Προσωπικό Βοηθό μπορούν να αποκ-
τήσουν από σήμερα οι πολίτες. Σύμφω-
να με το υπουργείο Εργασίας, η πολιτεία
παρέχει έως 1.663 ευρώ ανά μήνα για
την αμοιβή τους, επιπλέον των επιδομά-
των και λοιπών παροχών που ήδη λαμ-
βάνουν.

Ήδη, οι πρώτοι 176 συμπολίτες μας,
που έχουν αξιολογηθεί, μπορούν από
σήμερα να εισέρχονται με τους κωδικούς
τους στην ειδική πλατφόρμα
prosopikosvoithos.gov.gr ώστε:

● να δουν το αποτέλεσμα της απόφα-
σης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,

● να δουν την απόφαση του ΟΠΕΚΑ, με
την οποία τους απονέμεται συγκεκριμέ-
νο χρηματικό ποσό που μπορούν να
αξιοποιούν κάθε μήνα για την αμοιβή του
Προσωπικού Βοηθού τους,

● να αναζητήσουν τον Προσωπικό
Βοηθό της προτίμησής τους, στο Μητρώο
Προσωπικών Βοηθών,

● να υποβάλουν το συμφωνητικό τους
με τον Προσωπικό Βοηθό, ώστε να ξεκι-
νήσει η αμειβόμενη παροχή της υπηρ-
εσίας.

Μέχρι σήμερα 520 άτομα έχουν αιτηθεί
να γίνουν Προσωπικοί Βοηθοί και καθ-
ημερινώς αυξάνονται. Ήδη από αυτούς
οι 241 έχουν ήδη ολοκληρώσει την ειδική
επιμόρφωση, που παρέχεται δωρεάν
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, ώστε να είναι διαθέ-

σιμοι στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών,
ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης και των υπολοίπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Βοηθ-
ός μπορεί να απασχολείται είτε ως
ωρομίσθιος είτε σε καθεστώς
συνοίκησης, δηλαδή να ζει στο σπίτι ενός
ωφελούμενου. Στην πρώτη περίπτωση η
αμοιβή του ανέρχεται σε 6 ευρώ μικτά
ανά ώρα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση
ο μεν Προσωπικός Βοηθός αμείβεται με
1.200 ευρώ μικτά μηνιαίως, ο δε ωφε-
λούμενος 250 ευρώ μηνιαίως για τα
έξοδα που θα κάνει για τον

Προσωπικός Βοηθός
Η καταβολή των χρημάτων γίνεται κάθε

μήνα από τον ΟΠΕΚΑ, στον τραπεζικό
λογαριασμό που δηλώνουν οι δικαιούχοι.

Από τους 176 συμπολίτες μας με
αναπηρία που ήδη αξιολογήθηκαν, για 97
κρίθηκε ότι τελούν σε «απόλυτη και δια-
ρκή εξάρτηση» από Προσωπικό Βοηθό
και θα λάβουν ποσό 1.663 ευρώ το μήνα,
για 56 ωφελούμενους κρίθηκε ότι τελούν
σε μεγάλη ανάγκη και θα λάβουν 1.247
ευρώ, για 12 κρίθηκε ότι τελούν σε μέτρ-
ια ανάγκη και θα λάβουν 831 ευρώ, για 6
κρίθηκε ότι τελούν σε μικρή ανάγκη και
θα λάβουν 416 ευρώ, ενώ για 5 κρίθηκε
ότι δεν είναι επιλέξιμοι.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να
πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες αξιολο-
γήσεις, καθώς και η έναρξη της β’ φάσης
του πιλοτικού προγράμματος εκτός της
Αττικής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων «Προσωπικός Βοηθός για άτομα
με αναπηρία», υλοποιείται στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθ-
εκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
NextGenerationEU.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου,
δήλωσε: «Τέσσερα χρόνια τώρα, κάνο-
υμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε
να διασφαλίσουμε την ανεξάρτητη
διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπ-
ηρία. Από σήμερα κάνουμε ακόμα ένα
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτέ-
λους ένα αίτημα δεκαετιών του αναπηρι-
κού κινήματος ικανοποιείται και οι
πρώτοι συμπολίτες μας μπορούν από
σήμερα να έχουν τον δικό τους Προσω-
πικό Βοηθό. Συνεχίζουμε να εργαζόμα-
στε εντατικά ώστε το 2024 να εφαρμόσο-
υμε την υπηρεσία του Προσωπικού
Βοηθού σε όλη τη χώρα. Γιατί για εμάς, η
ισότιμη συμμετοχή κάθε συμπολίτη μας
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας,
αποτελεί προτεραιότητά μας. Δεν αφή-
νουμε κανέναν πίσω».
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ΗΕΚΟ, ως Μέγας Χορηγός όλων
των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ,
στέκεται αρωγός και του νέου

Προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα
Αστέρια», το οποίο φιλοδοξεί να βοηθή-
σει τα παιδιά να γνωρίσουν το μπάσκετ
και, με εκπαιδευτικό τρόπο, να τους
εμφυσήσει την αγάπη για το άθλημα και
τη διαχρονική αξία του «Ευ Αγωνίζεσθ-
αι».

Η πανελλαδική πρωτοβουλία της ΕΟΚ
«Γαλανόλευκα Αστέρια», προσφέρει την
ευκαιρία σε μικρούς αθλητές ηλικίας 11
και 12 ετών να νοιώσουν ξεχωριστοί,
φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ομά-
δας Μπάσκετ και  συμμετέχοντας σε ένα
Πανελλαδικό Τουρνουά. Περισσότερα
από 15.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα
αναμένεται να ζήσουν αυτή τη μοναδική
εμπειρία.

Το Jamboree MiniBasket με τα
«Γαλανόλευκα Αστέρια» φιλοξενήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, το διήμερο 11 και 12
Μαρτίου 2023, στον Ασπρόπυργο. Συνο-
λικά 200 παιδιά, ταλαντούχοι νέοι αθλ-
ητές και αθλήτριες, γέμισαν ασφυκτικά
το Κλειστό Γήπεδο Ασπροπύργου σκο-
ρπώντας χαρά και χαμόγελα, σε μια
άρτια οργανωμένη εκδήλωση υπό την
αιγίδα της ΕΟΚ και με την χορηγία της
ΕΚΟ, που στηρίζει διαχρονικά τα προ-
γράμματα ανάπτυξης της Ομοσπονδίας,
ενώ υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία
με τον Δήμο Ασπροπύργου, τον Οργανι-
σμό Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, καθώς και την Ένωση Σωμα-

τείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής
(ΕΣΚΑΝΑ). Το τουρνουά τίμησαν με την
παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ενώ το παρών έδωσαν
μέλη της ΕΟΚ, παλαίμαχοι καλαθοσφαιρ-
ιστές και η Διευθύντρια Marketing
Εγχώριας Εμπορίας – ΕΚΟ, Χριστίνα
Μηλιαράκη.

Οι μικροί αθλητές και το κοινό που
παρακολούθησε τους αγώνες υπο-
δέχτηκαν με δυνατό χειροκρότημα τους
παλαίμαχους καλαθοσφαιριστές Σοφοκ-
λή Σχορτσιανίτη και Κώστα Τσαρτσαρή,
οι οποίοι παρότρυναν τα παιδιά να
κυνηγήσουν το όνειρό τους και, μεταφ-
έροντας την εμπειρία τους από τα διεθνή
παρκέ, επιχείρησαν να μεταλαμπα-
δεύσουν τις αξίες της Εθνικής Ομάδας
Μπάσκετ στην επόμενη γενιά πρωταθλ-
ητών.

Η Διευθύντρια Marketing Εγχώριας
Εμπορίας – ΕΚΟ, Χριστίνα Μηλιαράκη,
δήλωσε: «Η ΕΚΟ αγαπά το μπάσκετ και
το αποδεικνύει στηρίζοντας εδώ και 8
χρόνια την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθ-
οσφαίρισης, ως Μέγας Χορηγός των
Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ. Με το νέο
Πρόγραμμα «Γαλανόλευκα Αστέρια» διε-
υρύνουμε τη συνεργασία μας και είμαστε
περήφανοι που μας δίνεται η δυνατότητα
να επενδύσουμε στο μέλλον του ελληνι-
κού μπάσκετ και παράλληλα να υπο-
στηρίξουμε τη νέα γενιά του Δήμου
Ασπροπύργου, στον οποίο δραστηριο-
ποιείται ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY,
προωθώντας την ενασχόληση των παι-
διών με τον αθλητισμό, που βοηθά όχι

μόνο στη σωματική υγεία, αλλά και στην
κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νίκος
Μελετίου, δήλωσε σχετικά: «Φιλοξε-
νούμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
την πρωτοβουλία JAMBOREES Γαλανό-
λευκα Αστέρια  της Ομοσπονδίας Καλαθ-
οσφαίρισης με τη χορηγία της ΕΚΟ στις
σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του
Δήμου Ασπροπύργου. Υποδεχόμαστε
τους μικρούς μας μπασκετμπολίστες  που
αύριο θα φορέσουν τη Γαλανόλευκη και
θα συνεχίσουν να  κρατούν την Ελληνική
Καλαθοσφαίριση στην κορυφή του Παγ-
κόσμιου Μπάσκετ γεμίζοντας υπερηφά-
νεια όλους εμάς. Σας εκφράζω τα θερμά
μου συγχαρητήρια και παραμένω αρωγός
στις πρωτοβουλίες σας».

Ο Κώστας Τσαρτσαρής, Υπεύθυνος
του Αναπτυξιακού Προγράμματος της
ΕΟΚ ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος
που βρίσκομαι σήμερα στον Ασπρόπυργο
στο Jamboree ΜiniBasket ανάμεσα σε
τόσα γαλανόλευκα αστέρια. Η πρωτο-
βουλία αυτή της Ομοσπονδίας με την
στήριξη της ΕΚΟ προφέρει την ευκαιρία
σε μικρούς μπασκετμπολίστες από όλη
την Ελλάδα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους παίζοντας με μπάλες που αντιπρο-
σωπεύουν την ηλικία τους και χαμηλές
μπασκέτες. Να ευχηθώ στα γαλανόλευκα
αστέρια, πολλά καλάθια!»

Η ΕΚΟ στο πλευρό της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και των «Γαλανόλευκων Αστεριών»

Μαζική συμμετοχή ταλαντούχων νεαρών αθλητών, 11 και 12 ετών, στο Jamboree MiniBasket
στον Ασπρόπυργο, με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια»

συν εχ ιζεται απο τη σελ. 2

Επιπλέον, η καθυστέρηση έναρξης της λειτο-
υργίας, έστω και με περιορισμένο αριθμό δρομο-
λογίων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κλοπών
ή/και δολιοφθορών. Τέλος, υπάρχει σοβαρότατο
πρόβλημα στις εμπορευματικές μεταφορές προς
τα γειτονικά κράτη. 

Η επανεκκίνηση ενός σιδηροδρομικού δικτύου
ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής
δρομολογίων απαιτεί σειρά ενεργειών ώστε αυτά
να ξεκινήσουν με όρους μέγιστης δυνατής ασφάλει-
ας. Οι ενέργειες αυτές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
επιθεώρηση υποδομών και έναρξη δρομολογίων.

Α. Επιθεώρηση υποδομών
Όταν διακόπτεται η κυκλοφορία των τρένων, εμφ-

ανίζονται προβλήματα στις υποδομές. Ειδικότερα, η
σιδηροτροχιά οξειδώνεται και καλύπτεται από σκο-
υριά με αποτέλεσμα να χάνεται η συνεχής επαφή
της γραμμής με τους τροχούς των τρένων. Έτσι, δεν
ανιχνεύεται η θέση του τρένου από τον σηματοδότη.
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να κινηθεί δοκιμαστικά
ένα τρένο για να απομακρύνει τη σκουριά. Επιπ-
λέον, στην επιφάνεια των γραμμών μπορεί να
υφίστανται εμπόδια που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας, όπως θραύση
σιδηροτροχιάς, πέτρες, λάστιχα και φερτά από καθ-
ιζήσεις. Οπτικός έλεγχος και ειδικές δρεζίνες θα
πρέπει να διατρέξουν το δίκτυο, ώστε να αρθεί κάθε
εμπόδιο. 

Η επιθεώρηση όλου του δικτύου υπολογίζεται να
διαρκέσει περί τις 4 ημέρες.

B.    Έναρξη δρομολογίων
Όταν έχει γίνει καθολική διακοπή δρομολογίων σε

ένα σιδηροδρομικό δίκτυο για ικανό χρονικό διά-
στημα, μεγαλύτερο των 3 ημερών, η επανεκκίνηση
γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου μερικών
εβδομάδων. Κριτήρια για τον καθορισμό των
φάσεων της σταδιακής επανεκκίνησης είναι: κοινω-

νικές ανάγκες, κυρίως σε δρομολόγια προαστιακού
και περιαστικού χαρακτήρα που  χρησιμοποιούνται
από εργαζόμενους· διεθνείς υποχρεώσεις για λει-
τουργία εμπορευματικών γραμμών · ανάγκες που
συνδέονται με τον τουρισμό και συναφείς δραστηρι-
ότητες (πχ δρομολόγια οδοντωτού).

Υπό το φως των ανωτέρω, θα υπάρξει σταδιακή
επανεκκίνηση λειτουργίας σε 5 φάσεις (ανά πενθή-
μερο) με προτεινόμενη έναρξη την 22.03.2023:
Συγκεκριμένα: 

* 22.03.2023. Επανεκκίνηση: 
- Προαστιακός Πειραιάς – Αθήνα – Σιδηροδρομικό

Κέντρο Αχαρνών - Αεροδρόμιο 
-  Προαστιακός Κάντζα – Λιόσια 
- Προαστιακός Αθήνα – Οινόη – Χαλκίδα 
- Θεσσαλονίκη – Φλώρινα
- Θεσσαλονίκη – Δράμα
- Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη
-  Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο
-  Κάτω Αχαΐα – Πάτρα
- Πάτρα – Ρίο
-  Διακοφτό – Καλάβρυτα 
- Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο
-  Βόλος – Μηλιές 
- Εμπορευματικά από Θεσσαλονίκη προς Ειδω-

μένη και Προμαχώνα (1 ή 2 ζεύγη)
- Εμπορευματικά Θριάσιο – Θεσσαλονίκη  (1 ή 2

ζεύγη ημερησίως)

* 27.03.2023. Επανεκκίνηση (επιπλέον): 

- Προαστιακός Αθήνα – Σιδηροδρομικό Κέντρο
Αχαρνών – Κόρινθος – Κιάτο – Αίγιο

* 01.04.2023.  Επανεκκίνηση (επιπλέον):
- InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη (1 πρωινό ζεύγος)
- Προαστιακός Θεσσαλονίκη – Λάρισα
- Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα
- Λάρισα – Βόλος 
- Λαμία – Στυλίδα

* 06.04.2023.  Προσθήκη (κατόπιν αξιολόγησης
συνθηκών):

- InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη (1 ή 2 ζεύγη ημε-
ρησίως)

- Εμπορευματικά Θριάσιο – Θεσσαλονίκη  (1 ή 2
ζεύγη ημερησίως)

* 11.04.2023.  Προσθήκη (κατόπιν αξιολόγησης
συνθηκών):

- Λοιπά δρομολόγια

Τουλάχιστον έως την οριστική παράδοση των
έργων τεχνολογικής αναβάθμισης του δικτύου, θα
εφαρμόζονται επιπλέον τα ακόλουθα:

α. Άμεση ενίσχυση ασφάλειας  
- Κλειστοί 5 σταθμοί (θα λειτουργούν μόνο για

επιβίβαση – αποβίβαση).
- Στελέχωση ανοικτών σταθμών με 2 σταθμάρχες.
- Μείωση ταχύτητας σε τμήματα που δεν

καλύπτονται από σηματοδότηση σε 80 χλμ και 100
χλμ για προαστιακούς/εμπορευματικούς και επιβα-
τικές αμαξοστοιχίες αντιστοίχως. 

- Στελέχωση με 2 μηχανοδηγούς όλων των προα-
στιακών συρμών

- Στελέχωση των προαστιακών συρμών με 1
συνοδό.

- Στελέχωση με 3 συνοδούς των InterCity Αθήνα –
Θεσσαλονίκη έναντι των 2 που υπάρχουν σήμερα.

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΣΕ και
Hellenic Train.

β. Μηχανισμοί επίλυσης προβλημάτων
- Σταδιακή εγκατάσταση από την Hellenic Train

καταγραφικού στις αμαξοστοιχίες με δυνατότητα
καταγραφής επικοινωνιών καμπίνας μεταξύ των
μηχανοδηγών και του προσωπικού κυκλοφορίας του
ΟΣΕ (σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και
τηλεδιοικητές).

- Δημιουργία Technical Help Desk με σκοπό την
ανταλλαγή  τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των

μηχανοδηγών και της τεχνικής βάσης για την άμεση
επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την πορεία
ενός συρμού.

- Εξυπηρέτηση επιβατών σε σημαντικούς σταθ-
μούς του σιδηροδρομικού δικτύου (ιδίως Αθήνα, Λάρ-
ισα, Θεσσαλονίκη, Λιανοκλάδι).

γ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
- Ταχεία ολοκλήρωση πρόσληψης προσωπικού

στον ΟΣΕ βάσει προγραμματισμού για το έτος 2022
που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

- Για λόγους ταχύτητας, από την υφιστάμενη προ-
κήρυξη 2022 θα καλυφθεί και ο προγραμματισμός
προσλήψεων 2023 για κρίσιμους τομείς συντήρη-
σης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτρ-
οκίνησης, καθώς και τεχνικού προσωπικού.

- Παραμονή των υπηρετούντων με δελτίο παρ-
οχής υπηρεσιών.

- Διερεύνηση δυνατότητας ανανέωσης συμβά-
σεων με το προσωπικό φύλαξης ισόπεδων διαβά-
σεων.

- Επαναξιολόγηση εκπαίδευσης και επανεκ-
παίδευσης κρίσιμου προσωπικού.

- Ενεργοποίηση ψυχολογικής υποστήριξης κρίσι-
μου προσωπικού ΟΣΕ και Hellenic Train από εξειδι-
κευμένο ιατρικό προσωπικό.

δ. Αναβάθμιση και επιτήρηση υποδομών
- Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκ-

λήρωσης των έργων σηματοδότησης και τηλε-
διοίκησης του κύριου άξονα. 

- Άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάταξη
και συντήρηση σηράγγων. 

- Λειτουργία στο συντομότερο δυνατό χρόνο του
συστήματος GSM-R στο τροχαίο υλικό για όλες τις
επικοινωνίες εργαζομένων στο σιδηροδρομικό
δίκτυο του ΟΣΕ, καθιστώντας δευτερεύον το σύστημα
VHF.

- Αστυνομική προστασία υποδομών σε κρίσιμα
σημεία του δικτύου.
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 92895
Ημερ:16/12/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.

ΣΟΧ 2/2023για την  πρόσληψη 
προσωπικού με σύν αψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσ-
σάρων  (4) ατόμων  για την  παρ-
οχή υπηρεσιών  έν αν τι λοιπών
αν τικαταβολών , του Δήμου
Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον  της
Περιφ ερειακής Εν ότητας Δυτι-
κού Τομέα Αθην ών , και συγκε-
κριμέν α του εξής, αν ά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 

με τα αν τίστοιχα απαιτούμεν α
(τυπικά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Ιλίου
(Δημοτικό Κοιμ-
ητήριο)

Ίλιον 
(Δήμος Ιλίου)
Π.Ε. Δυτικού
Τομέα
Αθηνών

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 2

102 Δήμος Ιλίου
(Δημοτικό Κοιμ-
ητήριο)

Ίλιον 
(Δήμος Ιλίου)
Π.Ε. Δυτικού
Τομέα
Αθηνών

ΥΕ Εργατών
Κοιμητηρίου

8 μήνες 2

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

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

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α  ́τάξης ειδικότητας 1ης ή
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*), 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδι-
κού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθη-
τείας 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, 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 συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α  ́τάξης ειδικότητας 1ης ή
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*), 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλο-
δαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υπο-
βάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α  ́τάξης ειδικότητας 1ης ή
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερ-
ης Ευκαιρίας ή απολυτήριος 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 παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α  ́τάξης ειδικότητας 1ης ή
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερ-
ης Ευκαιρίας ή απολυτήριος 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 παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012,
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονο-
λογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ  ́παρ. 1 άρθρου
40 του Ν. 4765/2021).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Σημείωση: Οι  εξαιρέσεις της
παρ. 2 του άρθρου 6 εφ αρμό-
ζον ται και στις περιπτώσεις
του άρθρου 37 του Ν.
4765/2021, σύμφ ων α με την
παρ.3 του άρθρου 39 του ως
άν ω ν όμου.

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρ-
αφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48 – 50,
Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνον-
τάς την στο Τμήμα Προσωπικού
και Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού υπόψιν κ.κ Σφέτσα
Σεραφείμ, Καρατέλιου Αφρ-
οδίτης (τηλ. επικοινωνίας:
2132030126, 213 2030123, 213
2030117, 2132030105, 213
2030106 και 213 2030122) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρ-
ευση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4
μήνες ανεργίας και 60 μονάδες
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4
μηνών, με ανώτατο όριο τους 
18  μήνες)
μήνες            μονάδες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18 και άνω

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18
ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα
ανεργίας , με ανώτατο όριο τους
9 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9 και άνω

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η  ́ΤΕΚΝΟ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες)

5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50
μονάδες για καθένα με ανώτατο
όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
6

6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και
ΤΕ οι μονάδες του βασικού
τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με το 40,
ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ
5 … 5,5…6…6,5…7…7,5…8…
8,5…9…9,5…10
κατηγορία ΔΕ
10…11…12…13…14…15…16
…17…18…19…20
μονάδες
200…220…240…260…280…
300…320…340…360…380…400

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
(για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ
150 μονάδες) *
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
(για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος
70 μονάδες) *
9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
(για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ
integrated master 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ  *
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών

(για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,
της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών
(για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας 25
μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά

μήνα εμπειρίας και έως 84
μήνες)
μήνες εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
57
58
59
84 και άνω

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
(200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ,
ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονά-
δες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπο-
λογίζονται αθροιστικά για τους/τις
κατόχους διδακτορικού και μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών και
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(intergrated master) και δεύτερου
τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσοτέρων του ενός
διδακτορικών διπλωμάτων ή/και
μεταπτυχιακών τίτλων ή/και
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), ή/και δεύτερου
τίτλου σπουδών, βαθμολογείται
επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των
τίτλων και εάν πρόκειται για μη
ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολο-
γείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμ-
βάνοντας σε κάθε περίπτωση το
ήμισυ των μονάδων που αντι-
στοιχούν στον οικείο τίτλο σπου-
δών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των  υποψηφ ίων  καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρ-
ευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν
στην ανακοίνωση προβλέπονται
τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που
μπορεί να καλυφθούν επικουρ-
ικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφ-
ωνα με τα αναφερόμενα στον
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
Στην  περίπτωση αυτή ο υποψή-
φιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρη-
σιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των δέκα (10) ημερών (υπο-
λογιζομένων ημερολογιακά) και

αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ιλίου
και  στον διαδικτυακό του τόπο
(www.ilion.gr),  εφόσον η ανάρτ-
ηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη 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
ακολουθών τας από την  κεν τρι-
κή 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
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες και

άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-

ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Κατάταξη υποψηφ ίων
Αφ ού η υπηρεσία μας επεξεργα-
στεί τις αιτήσεις των  υποψ-
ηφ ίων , τους κατατάσσει σε
πίν ακες κατάταξης κατά κατηγο-
ρία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά
φ θίν ουσα σειρά βαθμολογίας,
βάσει των  κριτηρίων  του ν όμου
(όπως αν αλυτικά αν αφ έρον ται

0
0
0
200
260
320
380
440
500
560
620
1040

μονάδες
40
80
120
160
200
240
280
320

360

μονάδες
50
100
150
200
250
300

μονάδες
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
…
399
406
413
588
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στο Παράρτημα της αν ακοίν ω-
σης). 

Η κατάταξη των  υποψηφ ίων ,
βάσει της οποίας θα γίν ει η τελι-
κή επιλογή για την  πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια προσόν-
τα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου
σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα,
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος,

ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
μεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master), δεύτερος τίτλος
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία συγγενι-
κού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθμο-
λογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο
πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας
και τέκνο πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής. Αν οι υπο-
ψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν,
προηγείται  ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθ-
ούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάν ει το
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμέν ου χρόν ου αμέσως μετά
την  κατάρτιση των  πιν άκων
κατάταξης των  υποψηφ ίων .
Τυχόν  αν αμόρφ ωση των  πιν ά-
κων  βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’
έν σταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συν επάγεται αν ακατάταξη των
υποψηφ ίων , εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φ ορέα, εν ώ
απολύον ται οι υποψήφ ιοι που
δεν  δικαιούν ται πρόσληψης
βάσει της ν έας κατάταξης. Οι
απολυόμεν οι λαμβάν ουν  τις
αποδοχές που προβλέπον ται για
την  απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από
την  αιτία αυτή. 
Προσληφ θέν τες οι οποίοι
αποχωρούν  πριν  από τη λήξη
της σύμβασής τους, αν τι-
καθίσταν ται με άλλους από τους
εγγεγραμμέν ους και διαθέσιμους
στον  πίν ακα της οικείας ειδικότ-
ητας, κατά τη σειρά εγγραφ ής
τους σε αυτόν .
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφ ι-
οι που προσλαμβάν ον ται είτε
κατόπιν  αν αμόρφ ωσης των

πιν άκων  από το ΑΣΕΠ είτε λόγω
αν τικατάστασης αποχωρ-
ούν των  υποψηφ ίων , απασχο-
λούν ται για το υπολειπόμεν ο,
κατά περίπτωση, χρον ικό διά-
στημα και μέχρι συμπληρώσεως
της εγκεκριμέν ης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμέν ου
χρόν ου.
Υποψήφ ιοι που επιλέγον ται για
πρόσληψη, προκειμέν ου ν α
ελεγχθεί, εκ ν έου, το κώλυμα της
οκτάμην ης απασχόλησης,  πρέ-
πει κατά την  ημέρα αν άληψης
των  καθηκόν των  τους ν α υπο-
βάλουν  στο φ ορέα υπεύθυν η
δήλωση κατά το άρθρο 8 του
ν .1599/1986 στην  οποία ν α
δηλών ουν  ότι από την  ημερομ-
ην ία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία
έως και την  ημερομην ία πρό-
σληψης δεν  έχουν  απασχοληθεί
ή έχουν  απασχοληθεί (δηλών ε-
ται το χρον ικό διάστημα και ο
φ ορέας απασχόλησης) με
σύμβαση εργασίας ορισμέν ου
χρόν ου για την  αν τιμετώπιση
εποχιακών  ή άλλων  περιοδικών

ή πρόσκαιρων  αν αγκών  σε
φ ορέα του δημόσιου ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε
περίπτωση μη υποβολής της
αν ωτέρω υπεύθυν ης δήλωσης,
η σχετική απόφ αση πρόσληψης
αν ακαλείται. Εάν  η δήλωση είν αι
ψευδής ή αν ακριβής, η σύμβαση
εργασίας είν αι αυτοδικαίως
άκυρη και η πρόσληψη αν ακα-
λείται υποχρεωτικά. Στις αν ω-
τέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέν -
τες ή προσληφ θέν τες υποψήφ ι-
οι 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 . 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας αν ακοίν ωσης αποτελεί
και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης
«10-06-2021», το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή των  υποψηφ ίων

στη διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυν ης δήλωσης
με κωδικό, εν τυπο ασεπ  ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ, σε συν δυασμό με επι-
σημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις·. Οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α έχουν  πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την  αν αζήτ-
ηση του εν τύπου της αίτησης
δηλαδή:  Κεν τρική σελίδα ��
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδικασίες

�� Διαγων ισμών  φ ορέων  �� Ορ.

Χρόν ου ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 11

Ετοιμάζεται το νέο γήπεδο  Τέννις στην
Μάνδρα
Συνεχίζονται τα έργα
από τον Δήμος Μάνδρ-
ας - Ειδυλλίας και σε
λίγες ημέρες θα είναι
έτοιμο για χρήση από
τους αθλητές του Μαν-
δραϊκός ακαδημίες
ΤΕΝΙΣ αλλά και για
όλους τους πολίτες
που αγαπούν το άθλ-
ημα,
Οι εγγραφές στο τμήμα μας για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται. Ο καιρ-
ός πλέον βοηθάει για να γνωρίσετε τη μαγεία και την χαρά του tennis. ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτε-
λέσματα και η βαθ-
μολογία στην Α΄και
Β΄κατηγορία

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η
αγων ιστική)

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 55

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ 53

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 35

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
34

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ 28

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ 27

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 27
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

23
ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 23
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 22
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 22
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ 16
ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

Η επόμεν η (21η Αγων ι-
στική)

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

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(17η αγων ιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-0
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-4
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1-
1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 37
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡ.31
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 24
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΒΥΖΑΣ Β 13
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

2

Η επόμεν η(18η Αγων ιστι-
κή)

ΒΥΖΑΣ Β – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
– ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙ ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ηττα οι γυναίκες του
ΑΟΚ Πανελευσινιακού
Για την  β΄φάση 1ος όμιλος (11η αγων ι-
στική) της ΑΈΣΚΑΝΑ γυν αικών  η
γυν αικεία ομάδα του ΑΟΚ Παν ελευσι-
ν ιακού γν ώρισε την  ήττα εν τός έδρας
απο τον  Προφήτη Ηλία 60-70.

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ-Α.Ο. Προφήτη
Ηλία 60-70

Διαιτητές: Κατσέλη, Παπαχ ρυσαν θακό-
πουλος
Δεκάλεπτα: 19-28, 35-39, 46-60, 60-70

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης):
Τσίρμπα 2, Οικον όμου 2, Κον τού 2,
Χαραλαμποπούλου, Πολυζώτη 11,
Τσιούν η 11(3), Γρύλλια 12, Ζήκα 4, 

Ιακώβου 16(1), Γκιέτα, Σωτηροπούλου,
Μπέκα.

Α.Ο. Προφήτης Ηλίας (Σκληρός):
Θεοδώρου 4, Λουκάτου 17, Στεφάν ου
Κ. 17(1), Κρίτσαλου 7, Στεφάν ου Α.-Μ.
14(1), Κοσκιν ά 11(1), Κομν ην έλη.
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Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: Ο Πανε-
λευσινιακός με τον
Τηλυκράτη σήμερα.
Ο Βύζας στο Αγρίνιο

Σε αγωνιστική δράση σήμερα με
την 19η εμβόλιμη  αγωνιστική
στον 3ο 4ο και 5ο  όμιλο. Ο
Πανελευσινιακός υποδέχεται στο
ντέρμπι τον Τηλυκράτη Λευκά-
δας ενώ ο Βύζας αγωνίζεται στο
Αγρίνιο με τον Παναγρινιακό.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις
15:00.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ -ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ -ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΛΕΥΚΙΜΜΗ -ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΟ ΦΗΚΗΣ-ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ
ΖΆΚΥΝΘΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΡΓΑΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ε Ρ Μ Ι Ο ΝΙ Δ Α -Δ Ι Α Β Ο Λ Ι Τ ΣΙ :
Μάρκος, Σοβολος-Αντωνόπου-
λος (Λακωνίας)
ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ: Σαφαρίκας,
Τάκος-Βλαχοδήμος (Αιτ/νιας)
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ-ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ:
Μπόζνος, Λουκας-Παπαγεωρ-
γιου (Αρκαδίας)
ΡΟΔΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ: Αλατσάκης,
Λεωνιδας-Πετριδης (Πειραιά,
Τρικάλων-Πειραιά)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Λάμπρου, Καρα-
γιάννης-Μαυρομάτης (Δυτικής
Αττικής)
Α ΙΟΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ:
Ζαχαρόπουλος, Τσέλιος-Παν-
τελίδου (Ανατολικής Αττικής)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟ ΠΟΡΟΥ:
Πατεράκης, Τράντας-Αναστασό-
πουλος (Αθηνών)
ΜΑΡΚΟ-ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολορίζος,
Ρούσσος-Τζάνης (Φθιώτιδας,
Αθηνών-Αθηνών)
ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ:Χρόνης
Κοκοτάκης-Καφεσάκης (Δυτικής
Αττικής,-Λασιθιου-Λασιθιου)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΟΑΝ: Του-
λούμης, Σούζας-Παπαδόπουλος
(Εύβοιας, Ανατολικής Αττικής –
Πειραιά)
ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ:
Μόσχου, Ιωάννου-Βασιλειου
(Λασιθιου, Εύβοιας-Βοιωτίας)
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΓΙΟΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Τραϊφόρος, Νεγρ-
ης-Ντοβολης (Πειραιά, Εύβοιας-
Εύβοιας)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΑΟΤ:
Μαυραντωνάκης, Παπαδάμ-
Μουμπογιατζόγλου (Χιου, Πειρ-
αιά-Πειραιά)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της 
Super League 2 ΠΣΚ
Το πρόγραμμα της 15ης
αγωνιστικής για το Πρωτά-
θλημα Betsson Super
League 2, ΠΣΚ.
Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.03.2023

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός
(13:45/ΕΡΤ3)
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΠΑΟ Β (14:45)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας – ΝΠΣ Βέροια
(14:45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.03.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας – Απόλλων Π.
(14:45)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός – ΠΟΤ Ηρακλής
(14:45)

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων Λάρισας – Πανσερραϊ-
κός (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΑΕΛ (14:45)
ΡΕΠΟ: Αλμωπός Αριδαίας

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.03.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Καλαμάτα (15:15/ΕΡΤ3)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.03.2023
ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β – Χανιά (14:45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.03.2023
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – ΠΑΟ Ρουφ
(14:45)
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Αιγάλεω (14:45)
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος – Επισκοπή
(14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπετρας – Ηλιούπολη
(14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.03.2023
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κηφισιά – Απόλλων Σμύρν-
ης (15:15/ΕΡΤ3)
ΡΕΠΟ: Παναχαϊκή

A' ΕΣΚΑΝΑ: Αλώβητη η ακαδημία
Ελευσίνας

Για την  21η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ Αν δρών  η
ακαδημία Ελευσίν ας επικράτησε της Ευρυάλης
Γλυφάδας 74-61.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 74-61
Διαιτητές : Κιουλάφας , Σίμα, Λαμπίρης
Δεκάλεπτα : 16-18, 30-30, 59-43, 74-61
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης, Ρόκας) :
Γκουαλτιέρι 3(1), Πετρόγιαν ν ος 2, Κον τούλης 14,
Πολιτόπουλος 17(1), Καπών ης 10(2), Χαρούν ι 12,
Δούκας 5, Αχ είμαστος , Τσάτας 11(3)
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κακαβάς,Ξυπν ητός):
Καράμπελας 8(1) , Καγιαμαν ίδης 22(4), Σερέτης ,
Βάβουλας , Κούκουρας 19(5), Μερκούρης 9,
Κεφαλογιάν ν ης , Κοπακάκης , Πεφάν ης 3(1).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39  
2 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ           35
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            35  
4 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ         35  
5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ         35
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    33  
7 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   32
8 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ     32
9 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               32  
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    28
11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                27
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ     25  
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   24
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ    23  

Οι γυναίκες του
Π ή γ α σ ο υ
Θριασίου 1-0
εκτός τις Νέες
Δραπετσώνας
Για τον 3ο όμιλο της ΒΈθνικής
γυναικών 10η αγωνιστική ο
Πήγασος Θριασίου 2012 επι-
κράτησε εκτός έδρας της
ομάδς Νέες Δραπετσώνας με
0-1. Το τέρμα της ομάδας της

Αθηνάς Ρεντούμη σημείωσε η
Πέππα.
Τα αποτελέσματα και οι
σκόρερ:
ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου-ΑΕΚ:0-
16
(5xΓεωργακοπούλου,4xΣτεφ-
άτου,2xΝίκα,Μπίρλη,Μπούτλ
α,Μπαλντίδη,Πράπα,Γιαζατ-
ζίδη)
ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας-
Νέες Εργοτέλη:2-0
(Καϊάφα,Τσέλα)
Νέες Ατρομήτου 2018-ΑΟ
Χανιά:3-1

(Payton,Γιούσια,Γιαννή-Τσι-
κουδάκη)
Νέες Δραπετσώνας-Πήγασος
Θριασίου:0-1
(Πέππα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΕΚ 28
2.Νέες Ατρομήτου 2018 25
3.Πήγασος Θριασίου 24
4.Νέες Δραπετσώνας 12
5.ΑΟ Χανιά 10
6.ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας
10
7.Νέες Εργοτέλη 5

8.ΠΟΙ Βασίλισσα Νότου 0
*Εκκρεμεί ο εξ αναβολής
αγώνας Νέες Εργοτέλη-Νέες
Ατρομήτου 2018.
Επόμενη αγωνιστική(11η)

Πήγασος Θριασίου-Νέες
Εργοτέλη
ΑΕΚ-Νέες Δραπετσώνας
ΑΟ Χανιά-ΑΣ Ποντίων Δραπε-
τσώνας
Νέες Ατρομήτου 2018-ΠΟΙ
Βασίλισσα Νότου

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ : Η Ενωση
Ν.Περάμου στην παράταση
75-73 εκτός την Τερψιθέα
Σε αξαν αβολής παιχ ν ίδι για την  21η αγων ιστική
της Β΄ΕΣΚΑΝΑ αν δρών  η Εν ωση Νέας Περά-
μου επικράτησε εκτός έδρας της Τερψιθέας 73-
75. (καν ον ικός αγών ας 65-65).
ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
75-73 ΠΑΡΑΤ. (ΚΑΝ. ΑΓ. 65-65)
Διαιτητές : Καραβίτης Σκάρας
Δεκάλεπτα :  12-14 24-34 50-51 65-65 (καν .
αγ.) 75-73παρ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  ( Αποστολάκης ):
Σκούρτης 5(1), Κουτσιάφτης Α 13(3), Πετρό-
πουλος 3(1), Χαριτων ίδης 13, Ζεμπίλας 8(2),
Αγγελόπουλος , Φωτειν άκης, Δήμος 2, Ζάγκλης,
Μπακλαβάς 6(1), Πουλακίδας, Σκουμής 23(1)
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπης)
:Κον τόπουλος 19(3), Παπαδόπουλος, Καρ-
αίσκος 14(4), Κομματάς, Αν τιπάτης 6, Στεφά-
ν ου 23(1), Σταυράκης, Μπούρας 11(1), Γαβα-
λάς, Καπέτσης, Θεοχ αρίδης
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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

48

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 ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945
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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 ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΟΜΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ

ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

«Η Κυβέρνησή μας έχει
νομοθετήσει και
εφαρμόζει από τις αρχές
του έτους το νέο σύστημα
αξιολόγησης και
στοχοθεσίας στο
Δημόσιο, προκειμένου
να διορθώσει τα κακώς
κείμενα και να ξεπεράσει
παθογένειες δεκαετιών,
προσπαθώντας να
αφήσουμε πίσω μας ένα
σύστημα αξιολόγησης
που όλοι ήταν άριστοι και
δεν υπήρχε καμία
διαδικασία αξιολόγησης
των δεξιοτήτων και
διαδικασιών βελτίωσης
του Δημοσίου».
«Ψηφίσαμε τον νόμο,
μόνοι μας φυσικά, χωρίς τη στήριξη της
αριστερής αντιπολίτευσης. 

Εκδώσαμε ταχύτατα τη δευτερογενή νομοθεσία
και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας από
1/1/23 έχουμε αρχίσει 

να εφαρμόζουμε το νέο
σύστημα αξιολόγησης. Σε
αυτή τη συγκυρία η ΑΔΕΔΥ
θεώρησε σκόπιμο να
κηρύξει απεργία από την
αξιολογητική διαδικασία. Η
απόφαση αυτή είναι
πραγματικά εξοργιστική. Για
τον λόγο αυτό προσφύγαμε
στα δικαστήρια που
κήρυξαν παράνομη την
απεργία και επομένως η
διαδικασία θα συνεχιστεί
κανονικά. Θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε,
προκειμένου να
διαμορφώσουμε συνθήκες
αποτελεσματικής
λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης και πιστεύουμε

ότι, στην προσπάθεια μας αυτή, συμπαραστάτες
έχουμε και τη συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων στο Δημόσιο».



16-θριάσιο Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Σ
το κατάμεστο Πν ευματικό Κέν τρο Ασπροπύρ-
γου ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης
(14/3) η επίσημη πρώτη για τον  την  υποψηφι-

ότητα του Σεραφείμ Τσόκα, ο οποίος θα διεκδικήσει τα
ην ία του Δήμου στις επερχ όμεν ες Αυτοδιοικητικές
Εκλογές.

Στο κατάμεστο Πν ευματικό Κέν τρο Ασπροπύργου
ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/3) η
επίσημη πρώτη για τον  την  υποψηφιότητα του Σεραφ-
είμ Τσόκα, ο οποίος θα διεκδικήσει τα ην ία του Δήμου
στις επερχ όμεν ες Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Η εκδήλωση τιμήθηκε από πλήθος πολιτών  αλλά και
αν θρώπων  της αυτοδιοίκησης όπως ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου κος Νίκος Μελετίου (ο οποίος δεν  θα
είν αι εκ ν έου υποψήφιος), ο κος αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτ. Αττικής κος Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχ ος

Φυλής κος Χρήστος Παπ-
πούς, ο αν τιδήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας κος Λεων ίδας Παππάς,
ο δήμαρχ ος Μάν δρας κος
Χρήστος Στάθης εν ώ παρε-
υρέθηκε και ο Αν τιπρόεδρος
της Βουλής και βουλευτής
Δυτικής Αττικής κος Θαν άσης
Μπούρας.

Ψήφος εμπι-
στοσύνης από τους
δημάρχους της Δυτι-
κής Αττικής

Κατα την  έν αρξη της εκδή-

λωσης τον  λόγο πήραν  οι
κ.κ. Μελετίου, Παππούς
και Στάθης και ο κάθε
έν ας μίλησε για τη σχ έση
τους με τον  κο Τσόκα
τόσο σε προσωπικό αλλά
και σε αυτοδιοικητικό
επίπεδο. Κοιν ή συν ιστα-
μέν η στις ομιλίες τους η
αν αφορά η εμπειρία του κ.
Τσόκα σε θέσεις ευθύν ης
αλλά και στην  ισχ υρή
δυν αμική της υποψηφιότ-
ητας του για τα ην ία της
πόλης.

Συμμετοχικότητα και ενότητα

Κατα την  έν αρξη της ομιλίας του κου Τσόκα τηρήθη-
κε εν ός λεπτού σιγή για τα θύματα της σιδηροδρομικής
τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο ίδιος έθεσε τις προκλήσεις της επόμεν ης ημέρας
για τη διοίκηση της πόλης αλλά και τους στόχ ους, που
απαιτούν  άτομα ικαν ά και με εμπειρία.  Σεραφείμ Τσό-
κας«Ο μόν ος δρόμος είν αι η σύν θεση και όχ ι η διαίρε-
ση» αν έφερε χ αρακτηριστικά προτάσσον τας φρέσκιες
ιδέες αλλά και εν ότητα. Στάθηκε στην  συμμετοχ ικότ-
ητα που απαιτεί η οικον ομική και κοιν ων ική πρόοδος
της πόλης τον ίζον τας πως οι δύν αμη του Ασπροπύρ-
γου είν αι οι άν θρωποι του.

Σεραφείμ Τσόκας: Η δύναμη του Ασπροπύργου
είναι οι άνθρωποι του


