
ΥΠΕΣ: Νέες εντάξεις 89
έργων ύψους 162,6 εκατ.

ευρώ στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

Ποια είναι τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 352
επιχειρηματίες 30-45

ετών θα επιχορηγηθούν
με 14.800 ευρώ

ΣΣυυμμμμοορρίίαα  ααννηηλλίίκκωωνν
λλήήσσττεευυεε  μμααθθηηττέέςς

σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

––  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο
ααρρχχηηγγόόςς  κκααιι  δδύύοο  μμέέλληη

Από τις αρχές του 2023 δρούσε η συμμορία στα δυτικά προάστια Αττικής, με στόχο συνήθως
μαθητές, ενώ μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία 24 ληστείες.

22..22  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
ααππόό  ττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΑΑννάάκκααμμψψηηςς  
γγιιαα  ααννααππλλάάσσεειιςς  οοδδώώνν  σσττοονν

ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

-Ποιους δρόμους αφορά η υλοποίηση
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ΟΟ  ΑΑππόόλλλλωωννααςς  ΠΠοοννττίίωωνν  ιισσοοππέέδδωωσσεε

ττοονν  ΑΑΟΟ  ΜΜίίμμαα  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή  μμεε  66--00

H Ένωση Πανασπροπυργιακού 
2-0 την Νέα Πέραμο

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο
Ηρακλής Ελευσίνας

Μπακαλιάρος: Απλησίαστη η
τιμή ενόψει 25ης Μαρτίου

Φειδωλοί στις αγορές τους οι καταναλωτές

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

ΣΣτταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  2266  --  2288
ΜΜααρρττίίοουυ  22002233  ττοο  ffiinnaall  ffoouurr

ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  μμππάάσσκκεεττ
γγυυννααιικκώώνν σσεελλ..  1166

Ξεκίνησε η επισκευή Ξεκίνησε η επισκευή 
της δεύτερης της δεύτερης 

δεξαμενήςδεξαμενής
στα Ναυπηγεία στα Ναυπηγεία 

ΕλευσίναςΕλευσίνας
Για επισκευές στο Ναυπηγείο Ελευσίνας

βρίσκονται δύο πλοία, ενώ συνολικά
έχουν επισκευαστεί άλλα οκτώ

σσεελλ..  33--1111

σσεελλ..22

ΣΣεε  έέωωςς  7722  δδόόσσεειιςς  
κκααιι  οοιι  οοφφεειιλλέέςς  σσεε  δδήήμμοουυςς  

– Αναβιώνει και η ρύθμιση των 100 δόσεων προς ΟΤΑ
σσεελλ..  77

σσεελλ..    1133

ΣΣοοκκααρριισσττιικκήή  κκααττααγγγγεελλίίαα  γγιιαα
ττοο  ΜΜεεττρρόό  

– Χωρίς εξαερισμό εδώ και 8 χρόνια ο
σταθμός της Ομόνοιας

Παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου.

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  22--44
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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: Αιθριος με  ηλιοφανεια  

Μέχρι και 26 βαθμούς η θερμοκρασία

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα για το Σύν δρομο Down
Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου
Θωμά πατριάρχ ου Κων σταν τιν ουπόλεως, Βηρύλλου
επισκόπου Κατάν ης, Μαρτύρων  Δομν ίν ου και Φιλή-
μον ος των  εκ Θεσσαλον ίκης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 77, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

ΣΣυυμμμμοορρίίαα  ααννηηλλίίκκωωνν  λλήήσσττεευυεε  μμααθθηηττέέςς
σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  ––  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο  ααρρχχηηγγόόςς

κκααιι  δδύύοο  μμέέλληη
Από τις αρχές του 2023 δρούσε η συμμορία στα δυτικά προάστια Αττικής, με στόχο συνήθως

μαθητές, ενώ μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία 24 ληστείες.

Από τις αρχές του 2023 δρούσε η συμμορία στα δυτι-
κά προάστια Αττικής, με στόχο συνήθως μαθητές, ενώ
μέχρι στιγμής
ε ξ ι χ ν ι ά σ τ η κ α ν
από την Ελληνική
Αστυνομία 24
ληστείες.

Oι τέσσερις δρά-
στες, στις 3
Μαρτίου 2023,
επέβαιναν σε δύο
μηχανές μεγάλου
κυβισμού και
κινούνταν στην
οδό Θερμοπυλών
στο Χαϊδάρι. 

Οι δύο από τους
δράστες συνεπι-
βάτες, φαίνονται
να κατεβαίνουν
από τις μηχανές όταν εντοπίζουν τους τρεις μαθητές να
κινούνται πεζή.

Τους σταματούν και τους παίρνουν τα κινητά τηλέφω-
να. Στη συνέχεια γυρίζουν πίσω στο σημείο που
βρίσκονται οι συνεργοί με τις μηχανές και εξαφανίζονται.

Την ίδια μέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχαν πραγματο-
ποιήσει άλλες τρεις ληστείες με θύματα ανήλικους σε

Π ε τ ρ -
ούπολη και
σε Χαϊδάρι.
Μ ά λ ι σ τα ,
ανέβαζαν
και στα
μέσα κοι-
ν ω ν ι κ ή ς
δικτύωσης
τους λογα-
ρ ιασμούς
που είχαν
σ τ ο
Facebook
βίντεο με
τα επιχει-
ρ η σ ι α κ ά
αυτοκίνητα

και τις μοτοσικλέτες, αλλά και με χρήματα που αποκόμι-
ζαν από τη δράση τους.

Συνελήφθη ο 19χρονος αρχηγός και δύο ανήλικοι, 17
και 16 ετών. Ο 19χρονος προφυλακίστηκε και οι δύο
ανήλικοι συνεργοί του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιορι-
στικούς όρους.

γδόντα εννέα έργα, συνολικού ύψους 162,6
εκατ. ευρώ, εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο
αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απόφαση του αναπ-
ληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται πράξεις που αφορ-
ούν, μεταξύ άλλων:

Στην Πρόσκληση υποδομών ύδρευσης εντάσσονται οκτώ έργα, όπως η «Αντικατάσταση εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου» ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, η «Βελτίωση
υποδομών ύδρευσης Δήμου Δέλτα - Φάση Β'», ύψους 4,5 εκατ ευρώ, η «Αναβάθμιση υποδομών ύδρ-
ευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω», ύψους 5 εκατ. ευρώ και η «Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών,
έλεγχος διαρροών και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας», ύψους 4,6 εκατ ευρώ..

Στην Πρόσκληση διαχείρισης αστικών λυμάτων εντάσσονται 5 έργα όπως, έργα διαχείρισης λυμάτων
για την βιώσιμη ανάπτυξη νησιών όπως η Νίσυρος (2 εκατ. ευρώ), η Φολέγανδρος (3,7 εκατ. ευρώ) και
η Ελαφόνησος (4 εκατ. ευρώ).

Δεκατρία έργα στην Πρόσκληση ΑΤ05, συνολικού ποσού χρηματοδότησης 443.000 ευρώ για τη
βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμων της χώρας, όπως του Δήμου Γόρτυνας, του Δήμου Τρικ-
καίων, του Δήμου Καρδίτσας, του Δήμου Ερμιονίδας, του Δήμου Πύργου, του Δήμου Ανδρίτσαινας -
Κρεστένων, του Δήμου Κιλκίς, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Διστόμου - Αράχω-
βας - Αντίκυρας και του Δήμου Σικίνου.

Στην Πρόσκληση Ατ06 «Αστική Αναζωογόνηση» εντάσσονται έξι έργα. Ενδεικτικά, «Δράσεις Αστικής
Αναζωογόνησης Περιφέρειας Κρήτης», 22,5 εκατ. ευρώ, που αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
ολιστικών αστικών αναπλάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων της Περ-
ιφέρειας Κρήτης. Παρεμβάσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, ύψους 8.850.000 ευρώ. για την
αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των περιοχών επέμβασης προκειμέ-
νου να επέλθει ουσιώδης μεταβολή των χώρων με νέες χρήσεις (πχ δίκτυα ποδηλατόδρομων).

ΥΠΕΣ: Νέες εντάξεις 89 έργων ύψους 162,6 εκατ.
ευρώ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ποια είναι τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Συνεχίζεται στη σελ 4
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Ξεκίνησε η επισκευή Ξεκίνησε η επισκευή 
της δεύτερης δεξαμενήςτης δεύτερης δεξαμενής
στα Ναυπηγεία Ελευσίναςστα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Για επισκευές στο Ναυπηγείο Ελευσίνας βρίσκονται δύοΓια επισκευές στο Ναυπηγείο Ελευσίνας βρίσκονται δύο
πλοία, ενώ συνολικά έχουν επισκευαστεί άλλα οκτώπλοία, ενώ συνολικά έχουν επισκευαστεί άλλα οκτώ

Η ΟΝΕΧ του Πάνου
Ξενοκώστα, παρά το γεγονός

ότι θα αργήσει να εκδοθεί η
τελική απόφαση από το Πρωτο-

δικείο για την εξυγίανση στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, προχωρ-
εί στην επισκευή της δεύτερης
δεξαμενής από τις τρεις που
έχουν υποστεί ζημιές και είναι
σε αχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
ήδη έχουν αναλάβει δύο εργο-
λαβικές εταιρείες, οι οποίες

δραστηριοποιούνται στο Πέρα-
μα, για την επισκευή της δεύτε-
ρης δεξαμενής με στόχο να την
ολοκληρώσουν στους προ-
σεχείς δύο με τρεις μήνες.

Επίσης, όσον αφορά την
εκκρεμότητα του σχεδίου
εξυγίανσης, διέρρευσε η πληρο-

φορίες ότι το Πρωτοδικείο ζήτ-
ησε συμπληρωματικά έγγραφα
και στοιχεία προκειμένου να
εκδώσει την τελική απόφαση.

Τέλος, για επισκευές στο
Ναυπηγείο Ελευσίνας βρίσκον-
ται δύο πλοία, ενώ συνολικά
έχουν επισκευαστεί άλλα οκτώ
πλοία.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ατυχοι χειρισμοί επιτηδείων

εκθέτουν τα Μέγαρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στην  πόλη μας πρίν  δυό μέρες σημειώθηκε έν α
τραγικό περιστατικό με το θάν ατο άτυχ ου μαθητή του
ΕΠΑΛ Μεγάρων . Έν α παιδί  έχ ασε τη ζωή του και
προφαν ώς όλοι θρην ούμε την  απώλεια της ψυχ ής
του.

Η είδηση για το λυπηρό γεγον ός έπεσε “ως κεραυ-
ν ός εν  αιθρία” στην  σχ ολική κοιν ότητα και στην
τοπική κοιν ων ία και υπήρξαν  διάφοροι ψίθυροι, που
αν αστάτωσαν  την  πόλη των  Μεγάρων .

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για ν α μην
γίν εται παραπληροφόρηση γίν εται γν ωστό ότι ο
Δήμαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταμούλης εν διαφέρ-
θηκε από την  πρώτη στιγμή που γν ωστοποιήθηκε το
γεγον ός κι επικοιν ών ησε με την  οικογέν εια, που τον
επισκέφθηκε στο Γραφείο του και προς την  οποία
εξέφρασε τα ειλικριν ή του συλληπητήρια δηλών ον τας
έμπρακτα και την  συμπαράσταση του Δήμου και ικα-
ν οποίησε τα αιτήματά τους.

Αν τιπροσωπεία μαθητών  του ΕΠΑΛ επισκέφτηκαν
τον  Δήμαρχ ο και συζήτησαν  το όλο θέμα και κατέλ-
ηξαν  διαμαρτυρόμεν οι  πως κάποιοι εκμεταλλευόμε-
ν οι την  οδύν η και τον  πόν ο από την  τραγική
απώλεια του συμμαθητή τους με άτυχους χ ειρισμούς
δίν ουν  έκταση στο όλο θέμα δυσφημών τας το Σχ ο-
λείο, τους μαθητές και τους Καθηγητές και κατ’ επέκ-
ταση και το Δήμο Μεγαρέων  με εν έργειες που προ-
καλούν  δίκαια την  αγαν άκτηση της Διοίκησης του
Δήμου ο οποίος εν τέλει συμπαραστάθηκε όπως
άρμοζε στη διαχ είριση του άτυχ ου γεγον ότος.

Εραν ος από τους μαθητές για την  οικον ομική στήρ-
ιξη της οικογέν ειας είν αι αχ ρείαστος, οι κοιν ων ικές
υπηρεσίες του Δήμου είν αι κον τά στην  οικογέν εια και
επιτέλους ας σταματήσουν  κάποιοι επιτήδειοι με
άτυχ ους χ ειρισμούς ν α εκθέτουν  πρόσωπα και το
Δήμο Μεγαρέων .

Το παρόν  Δελτίο Τύπου εκδίδεται ύστερα από
απαίτηση των  μαθητών  του ΕΠΑΛ, για ν α μπούν  τα
πράγματα στη θέση τους και ν α σταματήσουν  κάποι-
οι ν α διακιν ούν  ψιθύρους και συκοφαν τίες.

Η απώλεια της ζωής του άτυχ ου συμμαθητή τους
είν αι έν α τραγικό συμβάν  που μας έχ ει συγκλον ίσει
όλους, προξεν ών τας θρήν ο και σπαραγμό  και ασφ-
αλώς δεν  προσφέρεται για οποιαδήποτε περαιτέρω
εκμετάλλευση.

Εκ του Γραφείου Επικοιν ων ίας
& Δημοσίων  Σχ έσεων

Εγκρίθηκε, από το
Ταμείο Ανάκαμψης, η
χρηματοδότηση ύψους
2.240.000 ευρώ για την
υλοποίηση τμήματος
του έργου «Σχέδιο
ολοκληρωμένης προ-
σβασιμότητας και παρ-
εμβάσεις για την
ενίσχυση της βαδι-
σιμότητας και του ποδ-
ηλάτου στον Δήμο
Ελευσίνας στο πλαίσιο
της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας Ευρώπης
2021».

Πρόκειται για το δεύτε-
ρο τμήμα της δεύτερης φάσης (Β2) του έργου,
καθώς το πρώτο τμήμα της Β φάσης έχει ήδη
εγκριθεί από τον Αύγουστο του 2022.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση
Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνερ-
γασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευ-
σίνας.

Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα της συνολικού
έργου που προβλέπεται από τη μελέτη «Σχέδιο
ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβά-
σεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο
της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης
2021».

Συγκεκριμένα αφορά στην υλοποίηση των
παρακάτω τμημάτων οδών:

• Οδός Κουγιουμτζόγλου (από την Ελ. Βενιζέ-
λου έως Δήμητρος)

• Οδός Ι. Αγάθου (βόρειο τμήμα –Από την Ελ.
Βενιζέλου έως Φρ. Φουτρή)

• Οδός Τσόκα (Από Ηρ. Πολυτεχνείου έως
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

• Οδός Πετράκη (Από Ηρ. Πολυτεχνείου έως
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

• Οδός Περσεφόνης (Από Ηρ. Πολυτεχνείου
έως Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

• Οδός Δήμητρος (Από Χατζηδάκη έως Λεωφ.
Εθνικής Αντιστάσεως)

• Οδός Χατζηγεωργίου (Από Ηρ. Πολ-
υτεχνείου έως Ι. Αγάθου –νότιο τμήμα)

• Οδός Παγκάλου (Από Χατζηδάκη έως Ι. Αγά-
θου – νότιο τμήμα)

• Οδός Χατζηδάκη (Από Αφ. Μουρίκη έως
Παγκάλου & από Δήμητρος έως Βενιζέλου)

Όλοι οι ανωτέρω δρόμοι θα λειτουργούν με
συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα επιτρέ-
πεται η είσοδος και στάθμευση μόνο στους μόνι-
μους κατοίκους, με μέγιστη ταχύτητα έως
30χλμ/ώρα.

Οι βασικοί άξονες των παρεμβάσεων που περ-
ιγράφονται στο σχέδιο αφορούν σε:

1. Δημιουργία ασφαλούς οδικού περιβάλλον-
τος

22..22  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ααππόό  ττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΑΑννάάκκααμμψψηηςς  γγιιαα
ααννααππλλάάσσεειιςς  οοδδώώνν  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

-Ποιους δρόμους αφορά η υλοποίηση

Συν εχ ίζεται στη σελ 11
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Υψηλό εμφαν ίζεται (77%) το ποσοστό
των  Ελλήνων  που ενημερώνεται από τα
μέσα κοινων ικής δικτύωσης, ενώ διαπι-
στώνεται η τάση των  περισσοτέρων  να
δίνουν  έμφαση στην  πληροφορία που
προέρχεται από το tik tok και το f ace-
book, τόν ισε ο αναπληρωτής καθηγητής
Διεθνούς Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλον ίκης, Νίκος
Παναγιώτου, μιλώντας στο συνέδριο με
θέμα «Ο ρόλος της ενημέρωσης στη ν έα
βαλκαν ική πραγματικότητα».

Το γεγονός αυτό, είπε, διευκολύνεται
από τη χρήση του διαδικτύου και των  κιν -
ητών  τηλεφώνων , ωστόσο είναι σημαν -
τικό να διακρίν εται η πηγή των  ειδήσεων ,
που είναι τα πρακτορεία ειδήσεων , από τη
γέφυρα μέσω της οποίας οι πληροφορίες
μεταφέρον ται στο κοινό, που είναι τα
μέσα κοινων ικής δικτύωσης.

Παράλληλα, τόν ισε ότι τα πρακτορεία
ειδήσεων  θα πρέπει να έχουν  μια συμπα-
γή εκπροσώπηση στο διαδίκτυο ώστε να
δεσμευτούν  με το κοινό και να έχουν  μια
συνεχή επαφή με αυτό.

Ο κ. Παναγιώτου επισήμανε ότι επιβάλ-
λεται η ανάγκη να υπάρχουν  επιβεβαιω-
μένες πληροφορίες, γι΄αυτό και τα παρα-
δοσιακά μέσα έχουν  ισχυρό πλεονέκ-
τημα, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει
ισορροπία ανάμεσα στο ρόλο των  πρακ-
τορείων  για τη δημιουργία της είδησης και
το ρόλο των  μέσων  κοινων ικής δικτύωσης
για τη διάδοσή της και υπογράμμισε ότι
είναι σημαν τικό να περνά το κοινό χρόνο
στην  πηγή της είδησης και όχ ι μόνο στην

γέφυρα μετάδοσής της.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την  ενότητα με

θέμα «οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοα-
ν ατολική Ευρώπη και η σημασία της
ενημέρωσης», ο αν . καθηγητής του ΑΠΘ
μίλησε για τις προσπάθειες βελτίωσης του
δείκτη αλφαβητισμού των  μέσων  και το
ρόλο του Διεθνούς Κέν τρου Εκπαίδευσης
Δημοσιογράφων .

Για το θέμα αυτό ο Γεν ικός Γραμματέας
Επικοινων ίας και Ενημέρωσης Δημήτρης
Γαλαμάτης, επισήμανε ότι εδώ και 10
μήνες λειτουργεί στην  Ελλάδα μια ομάδα
διοίκησης έργου, μια task f orce στην
οποία συμμετέχουν  εκπρόσωποι από
όλους τους φορείς του χώρου, από
Ενώσεις Δημοσιογράφων , από την  ΕΡΤ,
από το ΑΠΕ, από έξι υπουργεία, από
ενώσεις τεχν ικών  της τηλεόρασης και από
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

«Είναι μια ομάδα 25 ανθρώπων  που
ασχολείται με ζητήματα που έχουν  να
κάνουν  με την  ασφάλεια των  δημοσιογρά-
φων  παράγει προτάσεις, λειτουργεί ως
μοχλός πίεσης στην  κυβέρνηση και επιφ-
έρει θεσμικές και άλλου είδους αλλαγές που
θωρακίζουν  το δημοσιογραφικό επάγγε-
λμα. Παιδί αυτής της ομάδας διοίκησης
έργου είναι η σχολή που παρουσίασε ο κ.
Παναγιώτου» είπε και πρόσθεσε: «ήδη
ξεκινούμε το στήσιμο μιας διεθνούς σχο-
λής για την  εκπαίδευση των  δημοσιογράφ-
ων  εδώ στη Θεσσαλον ίκη, σε χώρους της
Θεσσαλον ίκης και της ευρύτερης Μακε-
δον ίας για το πώς θα μπορούν  να ασκούν
το επάγγελμά τους με ασφάλεια, μέσα από

θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς
διδασκαλίες αλλά
και πρακτικές και
μελέτη περι-
πτώσεων».

Από την  πλευρά του, ο Γεν ικός Γραμ-
ματέας της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών  Πρακ-
τορείων  Ειδήσεων  (ΕΑΝΑ), Αλεξάν τρου
Γκίμποϊ σημείωσε ότι οι οργαν ισμοί των
μέσων  ενημέρωσης παίζουν  σημαντικό
ρόλο καθώς παρέχουν  στους πολίτες την
ειδησεογραφία. Σχολίασε ότι τα παραδο-
σιακά μέσα παραμένουν  ένας πυλώνας
της κοινων ίας και γνωστοποίησε ότι έχει
αυξηθεί ο ρόλος τους ενώ είναι ζωτικής
σημασίας. Παράλληλα όπως είπε, η πρό-
σβαση στην  αληθιν ή δημοσιογραφία είναι
επιτακτική καθώς, «η πίεση είναι μεγάλη
για τα μέσα και αυτό θα πρέπει να μας
οδηγήσει στο να εξελιχτούμε ακόμη περισ-
σότερο».

Στη συνεργασία μεταξύ των  πρακτορ-
είων  ειδήσεων  αν αφέρθηκε ο Κίριλ
Βάλτσεφ- Γεν ικός Διευθυν τής του ΒΤΑ
(Βουλγαρία), επισημαίνον τας ότι η ένωση
των  πρακτορείων  υπήρχε ήδη εδώ και
τριάν τα χρόν ια ωστόσο ο ρόλος της ανα-
βαθμίζεται πλέον  μετά και την  απόκτηση
νομικής μορφής. 

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε τη
σημασία της επικοινων ίας μεταξύ των
πρακτορείων  και της αν ταλλαγής καλών
πρακτικών  και εμπειριών .

Το 77% των Ελλήνων μαθαίνει τις ειδήσεις από τα social media 
– Tik tok και facebook σε πρώτο πλάνο Συνεχίζονται οι εντάξεις στο Πρόγρ-

αμμα «Αντώνης Τρίτσης», σχολικών
υποδομών, όπως του Μουσικού
Γυμνασίου Λυκείου Γιαννιτσών
Δήμου Πέλλας (10 εκατ. ευρώ), του
Δήμου Ερέτριας (2,6 εκατ. ευρώ),
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (3,7
εκατ. ευρώ).

Στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart
cities» εντάσσονται 6 πράξεις, ύψους
854.722 ευρώ συνολικά. Ενδεικτικά
αναφέρονται έργα στον Δήμο Παλλήν-
ης, στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού,
στο Δήμο Πεντέλης και στο Δήμο
Μεγαλόπολης. Σημαντική η παρέμ-
βαση με τίτλο «Ψηφιακή έξυπνη Περ-
ιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Αγροδιατρ-
οφικός χάρτης» της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, ύψους 1.352.000
ευρώ.

Συνεχίζονται οι δράσεις προσει-
σμικού ελέγχου των Δήμων της
χώρας με την ένταξη 17 αιτήσεων
χρηματοδότησης, συνολικού ποσού
χρηματοδότησης 1,4 εκατ. ευρώ, σε
πρώτη φάση για την διενέργεια
ελέγχων Α' και Β' βαθμού σε Δημοτι-
κά Κτίρια και Σχολικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, στη Πρόσκληση δράσεων
ηλεκτροκίνησης στους Δήμους,
εντάσσονται  6 προτάσεις Δικαι-
ούχων, ύψους 874.000 ευρώ.

Η συνεχεια από σελ. 2
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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπολει-
τουργία των δημόσιων συγκοινωνιών μετά την
τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Το
δυστύχημα, έφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες
των σωματείων των σιδηροδρομικών που είχαν
μιλήσει τόσο για την έλλειψη προσωπικού, όσο
και για τη μη λειτουργία ή ύπαρξη των απαρ-
αίτητων συστημάτων ασφαλείας που θα μπορ-
ούσαν να προλάβουν ή να διορθώσουν το οποιο-
δήποτε ανθρώπινο λάθος.

Μαζί με αυτές ήρθαν στο προσκήνιο καταγγελίες
που αφορούν γενικότερα στην ασφάλεια των Μετα-
φορών στην χώρα μας, με χαρακτηριστική την
καταγγελία για μη λειτουργία του συστήματος εξαε-
ρισμού στον σταθμό Ομόνοιας, τα τελευταία 8 χρό-
νια, που έφερε στο φως η εφημερίδα  ΤΑ ΝΕΑ με
σημερινό της δημοσίευμα.

Όπως καταγγέλλει και ο πρόεδρος Εργαζομένων
ΣΤΑΣΥ για τη γραμμή του ΗΣΑΠ, Πάνος Κοντο-
γιάννης, πρόκειται  για κενό ασφαλείας που
εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2015 και 8 χρόνια
μετά παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, καταγγελία εργαζομέ-
νου από το 2018, που αφορούσε τη μη λειτουργία
του εξαερισμού στο τμήμα της σήραγγας Μονα-
στηράκι – Ομόνοια, οδήγησε τον Μάρτιο του 2018
τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών να
ορίσει, στο πλαίσιο επείγουσας παραγγελίας, δύο
πραγματογνώμονες για να διερευνηθεί κατά πόσο
τηρούνται όσα προβλέπει ο νόμος αναφορικά με
την ασφάλεια στο τμήμα της γραμμής του ΗΣΑΠ
από τον σταθμό Μοναστηράκι ως τον σταθμό Αττι-
κή.

«Αν  εργαζόμεν οι και επιβάτες γλιτώσουν  από
φωτιά, θα πεθάν ουν  από ασφυξία»
Σύμφωνα με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλει-
ας Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, το περιεχόμενο του

σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ
πορίσματος – το
οποίο τέθηκε, όπως
αναφέρει η εφημερίδα,
υπόψιν της διοίκησης
– παραμένει άγνωστο
στους ίδιους, καθώς
επίσης και  το κατά
πόσο αποκαταστάθηκε
το πρόβλημα που είχε
εντοπιστεί πριν από 5
χρόνια.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Κοντογιάννης στα ΝΕΑ,
λόγω των χημικών σε πρόσφατη συγκέντρωση,
ανακάλυψαν ότι από το 2015 έως το 2023 δεν έχει
ακόμα φτιαχτεί η βλάβη

Σύμφωνα με τον  Δημήτρη Γουρτή, μέλος της Επι-
τροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της
ΣΤΑΣΥ, «ο κίνδυνος είναι πως αν ξεσπάσει φωτιά
μέσα στο τούνελ, ο καπνός δεν θα μπορεί να
διοχετευθεί προς τα έξω και ακόμα και αν εργαζό-
μενοι και επιβάτες γλιτώσουν από τη φωτιά, θα
πεθάνουν από ασφυξία. Και καθώς δεν υπάρχουν
και φωτιζόμενες ενδείξεις για την έξοδο κινδύνου,
δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν».

ΣΤΑΣΥ: Καταγγελίες για τρομακτικές ελλείψεις
σταθμαρχών  και χιλιάδες ώρες υπερεργασίας
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα  το συνδικάτο σταθ-
μαρχών – εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ «Πρώτη Γραμ-
μή», κατήγγειλε ότι  υπάρχουν τρομακτικές
ελλείψεις σε σταθμάρχες στο δίκτυο των Σταθερών
Συγκοινωνιών (ΗΣΑΠ,  Μετρό και ΤΡΑΜ), που
εύλογα δημιουργούν την απορία τι θα μπορούσε
να συμβεί σε κάποιο αντίστοιχο «ανθρώπινο
λάθος» όταν καθημερινά εκτελούνται χιλιάδες
δρομολόγια.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, υπάρχουν 89 οργανικά

κενά μόνο για σταθμάρχες. Συγκεκριμένα
υπάρχουν 335 σταθμάρχες για 424 οργανικές
θέσεις.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες ώρες
υπερεργασίας και χιλιάδες χαμένες ημέρες ρεπό
και αδειών, κάτι που φυσικά δημιουργεί ζητήματα
απόδοσης των σταθμαρχών καθώς υπάρχουν
δυσκολίες στην κάλυψη των βαρδιών και δεν
υπάρχει ανάπαυση.

Ακόμα το συνδικάτο καταγγέλλει απαρχαιωμένες
διαδικασίες λειτουργίας, ελλιπέστατη αστυνόμευ-
ση σταθμών της ΣΤΑΣΥ και σοβαρότατες ελλείψεις
υλικών και ανταλλακτικών εξοπλισμού.

Ο Προαστιακός και η έλλειψη σηματοδότησης
Αξίζει να σημειωθεί και η σοβαρή καταγγελία, για
τον Προαστιακό στην οποία προχώρησαν μέλη
των Σωματείων σιδηροδρομικών δύο περίπου
24ωρα μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με
αυτή, μέρος της διαδρομής από τον σταθμό «Δου-
κίσσης Πλακεντίας» μέχρι το Αεροδρόμιο, διαδρ-
ομή που εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες ανά εικοσι-
τετράωρο, λόγω  της πρόσβασης στο «Ελ. Βενιζέ-
λος», δεν διαθέτει επαρκή σηματοδότηση.

Καταγγελία που προκάλεσε την  άμεση παρέμ-
βαση του προϊσταμέν ου της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών  Αν τών η Ελευθεριάν ου.

ΤΤέέμμππηη::  ΣΣοοκκααρριισσττιικκήή  κκααττααγγγγεελλίίαα  γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττρρόό  
– Χωρίς εξαερισμό εδώ και 8 χρόνια ο σταθμός της Ομόνοιας

Λόγω των χημικών σε πρόσφατη συγκέντρωση,
 ανακάλυψαν ότι από το 2015 έως το 2023 δεν έχει ακόμα

φτιαχτεί η βλάβη
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Στάση Εργασίας (11 μ. – 3 μ.μ.) των εργαζομέ-
νων μέσω προγραμμάτων Δ.Υ.ΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
σε μονάδες υγείας -  Συγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας (Σταδίου 29) στις 12 μ. 

--------------------------------------------
Χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοι, μέσω προ-

γραμμάτων ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ (Ειδικό Πρόγρ-
αμμα «4.000 στην Υγεία», Πρόγραμμα  Απασχόλ-
ησης Μακροχρονίων Ανέργων 55 – 67 ετών, Πρό-
γραμμα Προεργασίας ανέργων νέων 18 – 29
ετών), επικουρικοί, με ΣΟΧ, μέσω ΕΟΔΥ  εργά-
ζονται στις δημόσιες μονάδες και υπηρεσίες,
καλύπτοντας σημαντικό μέρος των μεγάλων
ελλείψεων σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Εργάζονται, δίπλα στους μόνιμους συνάδελφο-
υς, αλλά με «πετσοκομμένα» δικαιώματα. Αντιμετωπίζουν τον εμπαιγμό των κυβερνήσεων, που «αναγνωρίζουν την
προσφορά τους» αλλά αρνούνται πεισματικά το δίκαιο αίτημα μας για μονιμοποίηση τους.

Γνωρίζουμε ότι η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων αποτελούν υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης για χτύπημα της μόνιμης εργασίας και σε συνδυασμό με την διαιώνιση των ελλείψεων προσωπι-
κού, εντάσσονται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το
δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουμε στη Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, για να δυναμώσει
η διεκδίκηση για:

► να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες και
υπηρεσίες υγείας με πλήρη μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα (πχ. κανονική άδεια, επιδόματα τέκνων κλπ)

► να αναγνωρισθεί πλήρως η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α καθώς και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπου-
δών και να ληφθούν υπόψη αναδρομικά για τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. τις προϋποθέσεις

Για τη συνέχιση του αγώνα, προγραμματίζουμε νέα Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, όπου θα επιδιώξουμε συνάν-
τηση με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων, για την προώθηση των αιτημάτων μας.

Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου
Καλεσμα σε  Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Με  αθρόα συμμετοχή μαθητών από όλες τις σχολικές
βαθμίδες διεξήχθη το 9ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλ-
ημα Σκακιού το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο στο “Βορεινό”, στην έδρα του Σκα-
κιστικού Ομίλου “Τριαντάφυλλος Σιαπέρας” . 

Την διοργάνωση έφεραν σε πέρας με απόλυτη επιτ-
υχία η Δευτεροβάθμια Σχολική επιτροπή του Δήμου
Φυλής και ο Πρόεδρος της Νίκος Χατζητρακόσιας σε
συνεργασία με τον Σκακιστικό  Όμιλο  και τον Σύλλογο
της Ζωφριάς. 

Επικεφαλής – διαιτητής των αγώνων τέθηκε ο προ-
πονητής Σκάκι, Θεόδωρος Αγραπίδης και Διευθυντής ο
Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου “Τριαντάφυλλος Σια-
πέρας” Νικήτας Στέφανος. 

Η απονομή των βραβείων και των επάθλων έγινε σε
κλίμα ενθουσιασμού το μεσημέρι του Σαββάτου αμέσως
μετά την ολοκλήρωση των αγώνων που χωρίστηκαν σε
5 Ομίλους (Νήπια – Α Δημοτικού – Β και Γ Δημοτικού,  Δ
και Ε Δημοτικού, Στ Δημοτικού  – Γυμνάσια – Λύκεια). 

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας που ανέλαβε με χαρά τη διοργά-
νωση (μετάλλια – κύπελλα κ.τ.λ) κατά την απονομή

μετέφερε τις θερμές ευχές του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου που με ενέργειες του διαμορφώθηκε και  παρ-
αχωρήθηκε  ο χώρος του ΒΟΡΕΙΝΟΥ ως έδρα του Σκα-
κιστικού Ομίλου για τα μαθήματα αλλά και  για  τέτοιο-
υς είδους  διοργανώσεις.  Ο Νίκος Χατζητρακόσιας εξάλ-
λου, μετέφερε  το ευχετήριο μήνυμα του  Αντιπροέδρ-
ου της Βουλής, Θανάση Μπούρα που δεν μπόρεσε να
παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων. 

“Το Σκάκι είναι ένα κορυφαίο Άθλημα που προάγει την
ευγενή άμυλα και καλλιεργεί το πνεύμα. Σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις  και τη βούληση του Δημάρχου μας Χρή-
στου Παππού, η στήριξη μας σε αυτές τις προσπάθειες
είναι δεδομένη και ολόπλευρη” τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
απηύθυνε επίσης τις  ευχαριστίες του  προς τους γονείς
για την παρουσία και την στήριξή τους ενώ  απένειμε
βραβεία και κύπελλα κι έδωσε τα συγχαρητήριά του, σε
δεκάδες αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά στους Αθλητές βρέθηκε

επίσης ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ν.Δ Ευάγγελος Λιά-
κος, ενώ στις απονομές συμμετείχαν κι έδωσαν τα
συγχαρητήρια τους  στα παιδιά αλλά και στους  γονείς
τους, ο Πρόεδρος του Σακιστικού Ομίλου “Τριαντάφυ-
λλος  Σιαπέρας' και Διευθυντής των αγώνων Νικήτας
Στέφανος, ο προπονητής και “ψυχή”  των αγώνων Θεό-
δωρος Αγραπίδης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου της
Ζωφριάς Γιάννης Σχίζας ο οποίος μετέφερε και τις ευχές
της Προέδρου του Συλλόγου Ευαγγελίας Κωβαίου, η
Γραμματέας της Ζωφριάς Δέσποινα Πλευριά κ.α. 

Όλοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμο
Φυλής και την Β' βάθμια Σχολική Επιτροπή για την ευγε-
νική χορηγία επισημαίνοντας πως θα είναι αρωγοί σε
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 

Ηλικιωμένος χτυπούσε και έσερνε το
εγγόνι του στο πεζοδρόμιο

Αστυν ομικός ακιν ητοποίησε τον  ηλικιωμέ-
ν ο, εν ώ η συν άδελφός του προσπαθούσε ν α
καθησυχάσει το μικρό παιδί που ήταν  σε
κατάσταση σοκ,

Αποτρόπαιες εικόνες εκτυλίχθηκαν το
μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Λάρισας,
με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο και ένα μικρό
παιδί.

Σύμφωνα με
αυτόπτες μάρτυρες,
το συμβάν έγινε επί
της οδού Κύπρου
στη διασταύρωση
με την Παναγούλη
στις 2:30 περίπου,
όταν ηλικιωμένος
άντρας (κατά μαρτ-
υρίες ο παππούς)
άρχισε να χτυπάει ένα μικρό παιδί και να το σέρ-
νει στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις παραινέσεις των περαστικών να στα-
ματήσει, ο ίδιος συνέχισε να συμπεριφέρεται με
βάναυσο τρόπο στο παιδί. Ωστόσο, εκείνη την
ώρα διερχόμενο περιπολικό αντιλήφθηκε το
συμβάν και σταμάτησε στο σημείο.

Σε κατάσταση σοκ το παιδάκι

Ο αστυνομικός ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο,
ενώ η συνάδελφός του προσπαθούσε να καθη-
συχάσει το μικρό παιδί που ήταν σε κατάσταση
σοκ, όπως μεταδίδει το onlarissa. Σε λίγα λεπτά
στο σημείο έφθασαν και άλλες αστυνομικές δυνά-
μεις, αλλά και η γιαγιά του παιδιού, με τους τρεις
να επιβιβάζονται σε περιπολικό.

Τραγική λεπτομέρεια  -σύμφωνα με την μαρτ-
υρία των ανθρώπων που σοκαρισμένοι παρακο-
λούθησαν το περιστατικό- είναι ότι το μικρό παιδί
φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας

ΦΥΛΗ: Αθρόα η συμμετοχή μαθητών από όλες τις σχολικές
βαθμίδες στο 9ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού



Αναβίωση της ρύθμισης των 
100 δόσεων στους δήμους

Οι αιτήσεις στους δήμους

Μετά τα χρέη σε εφορία και ταμεία,
το οικονομικό επιτελείο φέρνει και
νέα ρύθμιση για τα χρέη των πολιτών
προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Με διάταξη στο πολ-
υνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών προβλέπεται  ρύθμιση
χρεών στους δήμους σε 36 ή 72
δόσεις.

Συγκεκριμένα, οφειλές προς
δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθε-
σμες μετά την 1η.11.2021 και έως
την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμι-
στούν:

*είτε σε 36 δόσεις με επιτόκιο που
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο
δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο
δανείων σε ευρώ χωρίς καθορι-
σμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαρ-
ιασμών, πλέον είκοσι πέντε εκατο-
στών της εκατοστιαίας μονάδας
(0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο,

*είτε σε έως εβδομήντα δύο (72)
δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζε-
ται με βάση το τελευταίο δημοσιε-
υμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων
σε ευρώ, πλέον μιάμισης εκατο-
στιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως
υπολογιζόμενο, υπό τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρ-
όθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες

ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμεια-
κές υπηρεσίες των δήμων την
1η.11.2021 και επιπλέον να έχει
καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις
των ρυθμίσεων των εκατό (100)
δόσεων, έως την ημερομηνία υπα-
γωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε
υπαχθεί σε αυτές.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει
όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για

την τελευταία πενταετία μέχρι την
31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπα-
γωγής στη ρύθμιση να μην έχει κατα-
δικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή
ή λαθρεμπορία.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβο-
λής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Μπορούν να ενταχθούν στη νέα
ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδο-
μήντα δύο (72) δόσεων και οφειλές
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγ-
μένες σε εξυπηρετούμενες κατά την
1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφό-
σον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβά-
νουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 θριάσιο-7

ΑΑρργγύύρρηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ
ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  υυγγρροοµµόόννωωσσηηςς  ττηηςς
οορροοφφήήςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ΑΑννδδρρέέααςς  ∆∆αασσκκααλλάάκκηηςς..  

Ένα επιβεβληµένο έργο για την εύρυθµη διεξαγωγή προπονήσεων,
αγώνων και φυσικά για την ασφάλεια των αθλητών. 

Σε συνδυασµό µε τις εργασίες συντήρησης του ανοιχτού γηπέδου µπάσ-
κετ, µε το νέο ελαστικό δάπεδο, την επισκευή των µπασκετών και τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το γήπεδο αναβαθµίστηκε και µπο-
ρούν να το χαρούν µικροί και µεγάλοι.

ΣΣεε  έέωωςς  7722  δδόόσσεειιςς  κκααιι  οοιι  οοφφεειιλλέέςς  σσεε  δδήήμμοουυςς  
– Αναβιώνει και η ρύθμιση των 100 δόσεων προς ΟΤΑ

Δήμος Αχαρνών: Τροποποίηση δρομολογίου της
Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Εντάσσεται και η περιοχή της Αυλίζας

Η Δημοτική Συγκοιν ων ία του Δήμου Αχ αρν ών  είν αι εδώ για ν α εξυπηρετεί τις
αν άγκες των  πολιτών , επισκεπτών  και κατοίκων , συν δέον τας τις περιοχ ές του
δήμου μας.Λαμβάν ον τας υπόψιν  το χ ρόν ιο αίτημα του Συλλόγου Αυλίζας, η επι-
τροπή δημοτικής συγκοιν ων ίας αποφάσισε την  τροποποίηση της γραμμής, έτσι
ώστε ν α εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχ ής.
Το ν έο δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοιν ων ίας διαμορφών εται ως εξής: Κόκκιν ος
Μύλος- Αυλίζα- Κάραβος -Άγιος Πέτρος- Αγ. Ι. Ρώσος.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούν ται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ξεκιν ούν
στις 06:30 το πρωί από τον  Αγ. Ι. Ρώσο και στις 07:00 από το Δημαρχείο.
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Απόστρατος ο πατέρας που κλειδώθηκε με τα
παιδιά του στο ΙΧ και άνοιξε φιάλη υγραερίου

– Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Φρουρούμενος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης νοσηλεύεται ο 62χρονος που κλειδώθηκε με τα δίδυμα
παιδιά του – ηλικίας μόλις 2,5 ετών, σε αυτοκίνητο, όπου άνοι-
ξε μία φιάλη υγραερίου με την οποία φαίνεται να επιχείρησε
να προκαλέσει κακό τόσο στα ανήλικα όσο και στον εαυτό
του.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της
Κυριακής στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης κι έγινε αντιληπτό
από την πρώην σύζυγό του και μητέρα των διδύμων (ένα αγο-
ράκι κι ένα κοριτσάκι) η οποία κάλεσε την ‘Αμεση Δράση.

Η κλήση της μητέρας και η έγκαιρη επέμβαση των αστυνο-
μικών

Γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής, η γυναίκα πραγ-
ματοποίησε κλήση στο «100» και ανέφερε ότι ο πρώην άντρ-
ας της βρισκόταν κλειδωμένος στο αυτοκίνητό του, με τα δύο
ανήλικα παιδιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού
Σταθμού Σοχού  και τα μέλη του πληρώματος έσπασαν το
παρμπρίζ του αυτοκινήτου, απεγκλωβίζοντας τα παιδιά με
τον πατέρα τους. Η έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών
απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς από την έντονη δυσοσμία
στην καμπίνα του οχήματος τα ανήλικα δίδυμα είχαν περιέλθ-
ει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσο-
κομείο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Δυσφορία αισθάνθηκε, και αστυνομικός του παραπάνω
πληρώματος που χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες, στο 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Απόστρατος ο πατέρας
Ο 62χρονος – κατά πληροφορίες του ΑΜΠΕ, πρόκειται για

πρώην αξιωματικό της Αεροπορίας – μεταφέρθηκε κι αυτός
σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε νοσοκομείο με την υγεία του να
μην διατρέχει κίνδυνο.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο
αυτοκίνητο διαπιστώθηκε ότι στο πορτ – μπαγκάζ υπήρχε και
δεύτερη φιάλη υγραερίου που, σε αντίθεση όμως με την
πρώτη, ήταν ασφαλισμένη.

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η
προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά
Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ν
έες πληρωμές ξεκινουν για
τους δικαιούχους Market pass
του δεύτερου κύκλου υποβο-

λής αιτήσεων, των πολιτών που
υπέβαλαν αίτηση έως τις 15
Μαρτίου.

Παράλληλά, περίπου 100.000
δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις
εγκρίθηκαν μεν αλλά στην πορεία
κάπου βρήκαν εμπόδιο, θα λάβουν
emai l  για να διορθώσουν τα
στοιχεία των αιτήσεών τους, προκει-
μένου να πάρουν τα χρήματα για το
Market pass.

Nα σημειώσουμε ότι η δεύτερη
τριμηνιαία δόση, για τους μήνες
Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, καταβάλλε-
ται στις 3 Μαΐου.

-Ο απαιτούμενος κωδικός που
πρέπει να ενεργοποιήσουν οι παρ-
αγωγοί στo POS3 εκατ. αιτήσεις για
το Market passΣύμφωνα με τα

στοιχεία του υπουργείου Οικονο-
μικών, μέχρι την καταληκτική ημερ-
ομηνία της 15ης Μαρτίου, υπεβ-
λήθησαν περίπου 3 εκατομμύρια
αιτήσεις για το Market Pass, με το
μεγαλύτερο όγκο μάλιστα να υπο-
βάλλονται λίγο πριν εκπνεύσει η
προθεσμία. 

Εγκρίθηκαν 2.840.463 αιτήσεις εκ
των οποίων 2,3 εκατομμύρια έχουν
ήδη πληρωθεί τις πρώτες δόσεις.

Από το συνολικό αριθμό των αιτή-
σεων το 97% υποβλήθηκε ηλεκτρο-
νικά από δικαιούχους ή λογιστές και
περίπου 100.000 υποβλήθηκαν
μέσω ΚΕΠ. 

Περίπου το 75% των δικαιούχων
επέλεξε να λάβει λιγότερα χρήματα
(το 80% του συνολικού επιδόματος)
με πίστωση των ποσών στον τραπε-
ζικό τους λογαριασμό έναντι της
άυλης ψηφιακής κάρτας.

Market pass: Νέες πληρωμές -Ποιοι καλούνται να διορθώσουν τα στοιχεία τους

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 352 επιχειρηματίες 30-45 ετών 
θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ

Αν αρτήθηκαν  τα αποτελέσματα
εξέτασης των  εν στάσεων  για το
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ ει-
ρηματικών  πρωτοβουλιών
απασχόλησης 3.220 ν έων  ελεύθερ-
ων  επαγγελματιών  ηλικίας 30 έως 45
ετών , στις Περιφέρειες Αν . Μακε-
δον ίας και Θράκης, Δυτικής Ελλά-
δας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεν τρι-
κής Μακεδον ίας και Δυτικής Μακε-
δον ίας, με έμφαση στην  ψηφιακή
οικον ομία».

Συγκεκριμέν α, μετά την  εξέταση
των  εν στάσεων  θα χρηματοδοτηθ-
ούν  352 ν έες επιχ ειρήσεις επιπ-
λέον  των  1.020 επιχ ειρήσεων  που
είχαν  ήδη εγκριθεί στο τέλος Ιαν ο-
υαρίου.

Η δράση αφορά στην  εν ίσχυση
ν έων  επιχ ειρήσεων  που έχουν  

δημιουργήσει (από 1 Ιαν ουαρίου 
2022) πρώην  άν εργοι ηλικίας 30-

45 ετών , με έμφαση στις επιχ ειρή-
σεις που δραστηριοποιούν ται σε
κλάδους της ψηφιακής οικον ομίας.

Η επιχ ορήγηση αν έρχ εται σε
14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε
τρεις δόσεις ως εξής:• 1η δόση
4.000 ευρώ, μετά την  έγκριση της
αίτησης χρηματοδότησης• 2η δόση
5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξα-
μήν ου από την  έν αρξη ή από την
ημερομην ία θεμελίωσης του συν ό-
λου των  όρων  και προϋποθέσεων
της δράσης• 3η δόση 5.400 ευρώ,
μετά τη λήξη του β’ εξαμήν ου από
την  έν αρξη ή από την  ημερομην ία
θεμελίωσης του συν όλου των  όρων
και προϋποθέσεων  της δράσης.

Ο συν ολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος αν έρχ εται σε
47.656.000 ευρώ και συγχρηματο-
δοτείται από το Ελλην ικό Δημόσιο
και το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό
Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αν ταγων ι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καιν οτομία - ΕΠΑν ΕΚ 2014-2020.

Έρχεται ο Β' κύκλος του προ-
γράμματος

Ο Β΄ κύκλος του προγράμματος θα
αν ακοιν ωθεί εν τός του αμέσως
επόμεν ου διαστήματος.Η διαδι-
κασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρ-
ια αξιολόγησης των  αιτήσεων  περι-
γράφον ται αν αλυτικά στη Δημόσια
Πρόσκληση. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε τη
διεύθυν ση www.dy pa.gov .gr

Συν εχ ιζεται στη σελ. 14
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Ιδιαίτερα αλμυρός θα είναι ο μπα-
καλιάρος φέτος καθώς η αγορά άρχι-
σε να ζεσταίνεται ενόψει της 25ης
Μαρτίου καθώς παρότι κερδίζει και
φέτος στις προτιμήσεις των κατανα-
λωτών η τιμή του έχει αυξηθεί
αισθητά.

Φέτος όμως το αγαπημένο έδεσμα
πολλών Ελλήνων που είθισται να
σερβίρεται ανήμερα της 25ης
Μαρτίου είναι φέτος απλησίαστο για
πολλούς καταναλωτές, αφού το 1
κιλό αγγίζει τα 23 ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το
MEGA ο μπακαλιάρος α’ ποιότητας
Ισλανδίας κυμαίνεται από 19,80-
22,80 € το κιλό, ενώ πέρσι από 18-
20 το κιλό.

Οι περισσότεροι καταναλωτές
άρχισαν να προετοιμάζονται από
τώρα για το τραπέζι της 25 Μαρτίου
κάνοντας έρευνας αγοράς από ιχθυο-

πωλείο σε ιχθυοπωλείο. Οι περισσό-
τεροι προτιμούν μπακαλιάρο, καλα-
μάρια και γαρίδες.

Οι καταναλωτές αναμένεται να
είναι φέτος είναι πιο φειδωλοί στις
αγορές τους, καθώς παρατηρούν
αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων
σε σχέση με πέρυσι.

«Αν και το κατεξοχήν  φαγητό
είναι μπακαλιάρος σκορδαλιά, το
παραδοσιακό, ο κόσμος έχει αρχίσει
και ψωνίζει ψάρια. Είναι πιο προσεκ-
τικοί, γιατί σίγουρα η αγοραστική
δύναμη έχει πέσει τα πράγμα είναι
λίγο πιο ακριβά σε σχέση με πέρυ-
σι», είπε ο Χαράλαμπος Λιβιεράτος,
υπεύθυνος ιχθυοπωλείου.

Την Τετάρτη λίγο πριν την 25η
Μαρτίου αναμένεται σε συγκε-
κριμένα σούπερ μάρκετ ο κατε-
ψυγμένος μπακαλιάρος να μπει
στο καλάθι του νοικοκυριού.

Μπακαλιάρος: Απλησίαστη η τιμή ενόψει 25ης Μαρτίου
Φειδωλοί στις αγορές τους οι καταναλωτές

ΥΠΑΑΤ: Εντατικοποίηση
ελέγχων για αποτροπή
ελληνοποιήσεων 
αμνοεριφίων ενόψει Πάσχα

Στις πύλες εισόδου για την πιστή
καταγραφή και ιχνηλάτηση της ροής των

εισαγόμενων αμνοεριφίων και στα σφαγεία
ώστε να διασφαλιστεί ότι μόνο ελληνικά

αμνοερίφια παίρνουν τη σχετική  σήμανση.

Σαφή εντολή για εντατικοποίηση, ενόψει
Πάσχα, των ελέγχων για την καταπολέμ-
ηση των ελληνοποιήσεων αμνοεριφίων

έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου, στο πλαίσιο τηλε-
διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των
αρμόδιων φορέων.

Ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε την απαρέγκλιτη τήρηση
του νόμου στην αλυσίδα εμπορίας για προστασία
των ελληνικών προϊόντων και επισήμανε την
ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων στις πύλες
εισόδου, για αποτροπή παράνομων φαινομένων
και εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του κρέατος,

δηλαδή από το σφαγείο μέχρι και τα σημεία λια-
νικής πώλησης.

«Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να εστιάσουμε:
στις πύλες εισόδου για την πιστή καταγραφή και
ιχνηλάτηση της ροής των εισαγόμενων αμνοερ-
ιφίων και στα σφαγεία ώστε να διασφαλιστεί ότι
μόνο ελληνικά αμνοερίφια παίρνουν τη σχετική
σήμανση» τόνισε ο υφΑΑΤ και υπογράμμισε την
ανάγκη για ανιχνευσιμότητα των ζώντων αμνοερ-
ιφίων που διακινούνται από  χώρες της Ε.Ε.

Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων
ήταν η άμεση συγκρότηση ειδικών κλιμακίων, σε
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
(Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, υπουργείο
Οικονομικών, υπουργείο Ανάπτυξης, Τελωνειακές
υπηρεσίες, ΣΔΟΕ, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό) για τη διε-
νέργεια ελέγχων που θα συμβάλλουν άμεσα στην
πάταξη των ελληνοποιήσεων, στην προστασία του
καταναλωτικού κοινού από την παραπλάνηση και
στην προστασία του εισοδήματος των ελλήνων
κτηνοτρόφων.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός
Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι γενι-
κοί γραμματείς των υπουργείων Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνα Καλογήρου, και
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος, ο γενικός διευθυντής Φορολο-
γικών Λειτουργιών, Τίμος Παπαδόπουλος, ο
γενικός διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ της ΑΑΔΕ,
Κωνσταντίνος Μουρτίδης, ο επιχειρησιακός διε-
υθυντής του ΣΔΟΕ και προϊστάμενος στην ειδική
διεύθυνση ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών
Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθο-
ράς, Ηλίας Κωσταντέας, ο διοικητής της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος
Πιτσιλής, κι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Σπύρος Ντουντου-
νάκης.

Νέα επιδείνωση το επόμενο διήμερο:
Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου

Έν α ν έο κύμα κακοκαι-
ρίας έρχ εται Τρίτη και
Τετάρτη, σύμφων α με τον
Κλέαρχ ο Μαρουσάκη
εν ώ, για την  25η Μαρτίου
ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
Έν α κύμα κακοκαιρίας έρχ εται Τρίτη και Τετάρτη,
σύμφων α με τον  Κλέαρχ ο Μαρουσάκη, με βροχ ές από
τα δυτικά προς τα αν ατολικά, που όμως δεν  θα προβ-
ληματίσει, απλά θα κάν ει πιο μουν τό τον  καιρό. Την
Τετάρτη απομακρύν ον ται τα φαιν όμεν α. Την  25η
Μαρτίου ο καιρός θα είν αι πολύ καλός, με αν εβασμέν ες
θερμοκρασίες, «κατάλληλος καιρός για αποδράσεις»,
όπως είπε ο γν ωστός μετεωρολόγος.

Ανδρέας Πάτσης: Δίωξη σε βάρος του για
δύο αδικήματα

– Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα και η
πρώην και νυν σύζυγος του βουλευτή

Υπόλογος για δύο ποινικά αδικήματα είναι ο ανεξάρτητος βου-
λευτής Ανδρέας Πάτσης, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης που
άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας, αφού είχε προηγηθεί η απόφ-
αση της Βουλής που άνοιγε το δρόμο για την ουσιαστική διερ-
εύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη.

Ο Ανδρέας Πάτσης κατηγορείται συγκεκριμένα για δύο πλημμε-
λήματα που είναι:

Ανακριβής και ελλιπής δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατ
εξακολούθηση
Συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή αυτοπροσώπως
και δια παρένθετου προσώπου, κατ’ εξακολούθηση.
Στο μικροσκόπιο και οι σύζυγοι
Η ποινική δίωξη αφορά επίσης την πρώην και την νυν σύζυγο
του. Η σύζυγός του ανεξάρτητου βουλευτή ελέγχεται για συνέρ-
γεια σε συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή δια
παρένθετου προσώπου, ενώ η πρώην για ανακριβή και ελλιπή
δήλωση περιουσιακής κατάστασης συζύγου του υπόχρεου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα φέρονται να έχουν
τελεστεί το διάστημα από 17/7/2019 έως 25/2/2022.

Για την υπόθεση θα ακολουθήσει κύρια ανάκριση από εφέτη
ειδικό ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να οριστεί από την Ολομέ-
λεια Εφετών.
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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

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 



2. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου
κίνησης πεζών

3. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου
κίνησης ποδηλάτου

4. Μονοδρομήσεις

5. Parklets

6. Αντικατάσταση οδοφωτισμού

Αργύρης Οικονόμου: Αλλάζει η εικόνα της
Κάτω Ελευσίνας και του κέντρου της πόλης

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Είμαστε ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένοι που μία ακόμη πρότασή μας
προς χρηματοδότηση και μάλιστα, ενός τόσο
μεγάλου και ζωτικής σημασίας έργου,
εγκρίθηκε. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα του
έργου «Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότ-
ητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο
Ελευσίνας στο πλαίσιο 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης
2021» το οποίο όχι μόνο θα αλλάξει την εικό-
να της Κάτω Ελευσίνας και του κέντρου της
πόλης αλλά θα την κάνει πιο λειτουργική και
σύγχρονη. 

Μέρα με τη μέρα και μετά από επίμονες και
επίπονες προσπάθειες βρισκόμαστε όλο και
πιο κοντά στον αρχικό μας στόχο που δεν
είναι άλλος από τη δημιουργία μίας πόλης…
αλλιώς»
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Τα σπαθιά του μεγάλου Σουλιώτη ήρωα της Ελλην ικής επαν άστασης  Μάρκου
Μπότσαρη θα βρεθούν  για δεύτερη φορά στην  Ελευσίν α.
Στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου του ελευσίν ιου εκπαιδευτικού-ψυχ ολό-
γου-συγγραφέα Μιχ άλη Λεβέν τη "Αν αζητών τας τον  Μάρκο Μπότσαρη" που διορ-
γαν ών ουν  ο Παν ηπειρωτικός Σύν δεσμος Ελευσίν ας και οι εκδόσεις Σταμούλη την
Κυριακή 26 Μαρτίου στις 11:30 στο Εργατικό κέν τρο Ελευσίν ας (Χαριλάου 28).
Το 2023 συμπληρών ον ται 200 χ ρόν ια από τον  θάν ατο του μεγάλου αυτού ήρωα
της ελλην ικής ιστορίας και η οικογέν εια των  απογόν ων  του Μάρκου Μπότσαρη
αποφάσισε ν α δώσει τη δυν ατότητα σε μικρούς και μεγάλους ν α δουν  από κον τά
τα σπαθιά του και ν α μάθουν  τα κατορθώματα του μέσα από το πόν ημα του
συμπολίτη μας Μιχ άλη Λεβέν τη.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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H Eνωση Πανασπροπυργιακού 2-0 την Νέα Πέραμο

Για την 21η αγωνιστική η
Ενωση
Πανασπροπυργιακού
Δόξας επικράτησε με 2-0
τη Νέα Πέραμο.

Τα τέρματα της ομάδας
του Κυριάκου Μίχα
σημείωσαν οι
Σερέπας(44′) και
Τούσης(81′).

Διαιτήτευσε ο
Ντάουλας.Βοηθοί:Παύλος-
Μανούρας.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
Πρωτόπαππας,

Αποστόλου, Παρασχάκης, Νικολόπουλος, Πατσατζόγλου, Γιουκαρής, Ταβάρες,
Νέρες, Σερέπας, Μακρίδης, Παροτσίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βανδώρος, Νάκος, Μυρτάι, Ζουμπλιός, Πατσιονίδης, Γεωργιάδης,
Τσακάι, Καμπόλης, Σεβαστής, Κοκόσι, Καραγιάννης.

Φωτό: Θ.Γ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(21η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 5-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
– ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
– Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6-0
Ρεπό ο ΠΑΟΚ Μάνδρας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 58

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ 56

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 35

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
34

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 31

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 30
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 27
ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 26
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 26
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 22 19
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 22
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

16
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ 16
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

12
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(22η Αγωνι-
στική)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ –

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

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(18η αγωνιστική)

ΒΥΖΑΣ Β – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

– ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-0
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 40
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

31
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

27
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΒΥΖΑΣ Β 16
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(19η Αγωνι-
στική)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΒΥΖΑΣ Β
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Επέστρεψε στις
επιτυχίες ο Ηρακλής

Ελευσίνας

Βαθμολογικά αν άσα πήρε ο Ηρακλής
Ελευσίν ας που επικράτησε στο γήπεδο
Γιώργος Ρουμελιώτης της φορμαρισμέν ης
στις τελευταίες αγων ιστικές ομάδα της
Ζωφριάς με 4-0.

Τα γκολ των  πράσιν ων   σημείωσαν  οι
Ρεφεν δάριος(1′ αυτογκόλ), Ζίου(45′
πέν αλτι) Πουρής(67′) και Τσακο-
υρίδης(77′).

Η Ζωφριά είχ ε δοκάρι με τον  Πλαταν ιά
στο 10′.Εν ω ολκλήρωσαν  το παιχ ν ίδι με
10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής με
δεύτερη κίτριν η κάρτα του Μπούρα 45'

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης. Βοηθ-
οί:Μαυρομάτης-Μαν ούρας.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Γερογιάν ν ης, Παρο-
τσίδης(86′ Γούσιος), Παν αγιωτόπουλος,
Χότζα, Πουρής, Γκόρος, Ρούσσος(76′
Ράλλης), Αλίκια, Αγάθης(70′ Μαγγαν άς),
Ζίου, Τσακουρίδης(76′ Παπασταματάκ-
ης).

ΖΩΦΡΙΑ: Μπελλάς, Λάβδας(70′ Σιδηρό-
πουλος), Μαν άφας(46′ Μαρμούτας),
Νίκα, Νιτσόγλου, Ρεφεν δάριος(89′ Ασλά-
ν ι), Πλαταν ιάς(58′ Ηροδότου), Βάρρ-
ας(46′ Λάβδας), Νικολάου, Γεγές, Μπούρ-
ας.

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα και η
βαθμολογία στην Δυτική Αττική



Ο Απόλλωνας Ποντίων ισοπέδωσε τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατική με 6-0

Συν εχ ίζον τας τον  φρεν ήρη για τον  τίτλο ο
Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου για την  21η
αγων ιστική της Α' κατηγορίας  ισοπέδωσε στην
Γκορυτσά τον  ΑΟ Μίμα Μικρασιατική με 6-0.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι: Γιώργος Αθαν ασιάδης(15′, 43′,
59′),    Κουσίδης 2(24′, 40′) και  Φραγκόπου-
λος(57′ ).

Διαιτήτευσε ο Αλιάγας.Βοηοί : Πλάκας Χ-Καρα-
γιάν ν ης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κολιάκης, Καψής, Φραγκόπουλος,
Πουλικίδης(69′ Παϊραχ ταρίδης), Κομιώτης, Κουρ-
ούμα(75′ Πουρουζίδης Δ.), Τσουτσάν ης,
Παπαδόπουλος Ν.(62′ Βασιλειάδης), Γκαβ-
ζίδης(69′ Πουρουζίδης Ν.), Κουσίδης, Αθαν ασιάδης(62′ Παπαδόπουλος Ν.).

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Κουφής, Χριστόπουλος, Κουτσουμπής, Μήτσος, Κήττας(34′ λ.τρ. Φουρν άρης), Τσολιάκος,
Ζουμπουρλής, Μήτσος Δ., Μπαγδάτογλου(79′ Κάμπαξης), Στρατάκης, Δέσκος(62′ Πουλάκος).
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Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου
3-0 τον Εργοτέλη

Για την 11η αγωνιστική στην Β΄Εθνική γυναικών
(3ο όμιλο) οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου
επικράτησαν του Εργοτέλη με 3-0.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό
γήπεδο “Γιώργος Ρουμελιώτης” και είχε ως
απόλυτη πρωταγωνίστρια την Πέππα, η οποία
πέτυχε χατ τρικ.

Β’ Εθνική Γυναικών – 3ος όμιλος – 11η αγωνι-
στική

Πήγασος Θριασίου – Νέες Εργοτέλη 3-0
ΑΕΚ – Νέες Δραπετσώνας 12-0
ΑΟ Χανιά – Πόντιες Δραπετσώνας 1-2
Νέες Ατρομήτου – Βασίλισσα Νότου (αναβλήθη-

κε)

Βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 31
2. Πήγασος Θριασίου 27
3. Νέες Ατρομήτου** 25

4. Πόντιες Δραπετσώνας 13
5. Νέες Δραπετσώνας 12
6. ΑΟ Χανιά 10
7. Νέες Εργοτέλη* 5
8. Βασίλισσα Νότου* 0

Επόμενη (12η) αγωνιστική:
Νέες Δραπετσώνας – Νέες Ατρομήτου
Πόντιες Δραπετσώνας – Βασίλισσα Νότου
Νέες Εργοτέλη – ΑΟ Χανιά
ΑΕΚ – Πήγασος Θριασίου

O Πανελευσινιακός ΑΟΚ Under 23
90-66 την Πόλις Καλλιθέας

Σε εξ αν αβολής αγών α  Γ' Αν δρών  ΕΣΚΑΝΑ - 1ος
Όμιλος - 21η αγων ιστική ο  Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ
Under 23   επικράτησε  της    Πόλις Καλλιθέας 90-66   ,
ολοκληρών ον τας έτσι με το απόλυτο ν ικών  μια απαιτ-
ητική σειρά 3 αγών ων  σε 5 ημέρες.

Δεκάλεπτα: 31-14, 51-33, 72-55, 90-66
Διαιτητές: Γερουλάν ος, Μιτουλάκης
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης): Μπουρίτης 11,

Δεν δριν ός 14(1), Κεφάλας 4, Μαν ωλάτος 18(4), Έξα-
ρχ ος 3, Πατρίκης 7(1), Μπουρν τέν ης, Ρόκας 5(1),
Κατσαν εβάκης 19(1), Λομτατίν τζε 6(2), Κιάν ζεβ, Πουρ-
ουτσίδης 3(1)

ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μεσσήν ης): Ορφαν άκος 2,
Βασιλοπαν αγής 5, Κιρκασιάδης 10(2), Καν έτης, Βιτ-
ζηλαίος Γ. 21(7), Ζάκι 20, Βιτζηλαίος Στ. 8

Για την Α' κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ Β' φάση - 1ος Όμι-
λος (12η αγωνιστική) οι γυναίκες του Πανελευσι-
νιακού ΑΟΚ γνώρισαν την ήττα από τον Ιωνικό
Νικαίας.
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Δεκάλεπτα: 21-8, 28-11, 38-20, 43-32
Διαιτητές: Αυγουστόγλου, Μαυροειδής

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Κάργιαννης Ι. - Κάργιαννης
Θ.): Τσίρμπα 2, Οικονόμου 6, Κοντού, Χαραλαμ-
ποπούλου, Πολυζώτη 2, Τσιούνη 6(1), Γρύλλια 6,
Ζήκα 10.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Μονδερά): Σαρίκου 6,
Κούρτη, Μηνά 5(1), Ψουρογιάννη, Μανουρά
13(1), Κιαούλια 2, Καπαρέλου 2, Τσουμπρή 3,
Σερδάρη 2, Ζεβαχιργιάν 3(1), Χάτζιου 5(1), Γου-
λούμη 2

OOιι  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυ  ΑΑκκρράάττηηττοουυ  
33--00  ττοονν  ΦΦοοίίννιικκαα  ΚΚααλλλλιιθθέέααςς

ΗΗ  γγυυννααιικκεείίαα  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΑΑκκρράάττηηττοουυ  ΑΑννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν  σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττιιςς  κκααλλέέςς  ττηηςς
εεμμφφααννίίσσεειιςς  εεππιικκρράάττηησσεε  ττοουυ  ΦΦοοίίννιικκαα
ΚΚααλλλλιιθθέέααςς  μμεε  33--00..

ΣΣεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  τταα  άάλλλλαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
ττοουυ  88οουυ  οομμίίλλοουυ  εείίννααιι  σσττααθθεερράά  σσττηηνν  11ηη
θθέέσσηη  κκααιι  δδιιεευυρρύύννθθηηκκεε  ηη  δδιιααφφοορράά    μμεε  ττιιςς
υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς..

ΓΓΚΚΟΟΛΛ  ::  ΛΛυυμμππέέρρηη,,  ΡΡοοΐΐδδηη,,  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ
ΕΕιιρρ..

ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ::  ΤΤσσοομμππααννοοπποούύλλοουυ,,  ΠΠααππππάά,,
ΓΓοούύττσσοουυ,,  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΕΕιιρρ..,,  ΧΧάάψψαα,,
ΛΛυυμμππέέρρηη  ((8800''  ΒΒαασσιιλλιικκοουυδδηη)),,
ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΘΘ..,,  ΒΒρρααχχάά,,  ΣΣκκααννδδάάλλοουυ,,
ΡΡοοΐΐδδηη,,  ΠΠοουυρρσσααννίίδδηη..

ΗΗ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ

ΑΑκκρράάττηηττοοςς  1188
ΑΑΕΕ  ΛΛήήμμννοουυ  1133
ΦΦωωσσττήήρρααςς  ΚΚααιισσααρριιααννήήςς  1133
ΠΠΑΑΣΣ  ΛΛέέσσββοουυ  1133
ΠΠααιιααννιιαακκόόςς  44
ΦΦοοίίννιικκααςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααςς  00
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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

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 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

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην  σχ ετική αν ακοίν ωση της Αστυν ομίας για το περιστατικό αν αφέρε-
ται:

«Καθοριστική ήταν  η επέμβαση αστυν ομικών  του Α.Σ. Σοχού, όταν
κλήθηκε πλήρωμα περιπολικού τους από το Κέν τρο της Άμεσης Δράσης
Θεσσαλον ίκης ν α επιληφθεί σε περιστατικό εν δοοικογεν ειακής βίας σε
περιοχ ή του Δήμου Λαγκαδά.

Προηγήθηκε κλήση σε βοήθεια από μητέρα δύο ν ηπίων . Άμεσα προ-
σέτρεξαν  οι αστυν ομικοί οι οποίοι εν τόπισαν  έν αν  εν ήλικα και δύο αν ήλι-
κα ν α βρίσκον ται κλειδωμέν οι εν τός οχ ήματος, από το οποίο προερχ όταν
έν τον η οσμή υγραερίου.

Χωρίς ν α χ άσουν  χρόν ο, έσπασαν  τον  εμπρόσθιο αν εμοθώρακα του
οχ ήματος (παρμπρίζ), απασφάλισαν  τις πόρτες, απεγκλώβισαν  τα τρία
άτομα που βρισκόταν  σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και ασφάλισαν  φιάλη
υγραερίου που εν τόπισαν  εν τός του αυτοκιν ήτου.

Πρόκειται για 62χ ρον ο ημεδαπό άν τρα και τα δύο αν ήλικα παιδιά του, οι
οποίοι μεταφέρθηκαν  με ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ σε δύο ν οσηλευτικά
ιδρύματα της πόλης. Σημειών εται ότι, ο πρώτος ν οσηλεύεται φρουρούμε-
ν ος.

Σε έρευν α του οχ ήματος διαπιστώθηκε ότι στον  αποθηκευτικό χ ώρο
υπήρχ ε και δεύτερη φιάλη υγραερίου, σφραγισμέν η.

Μετά την  επιχ είρηση απεγκλωβισμού και λόγω της έν τον ης μυρωδιάς του
υγραερίου, αισθάν θηκε δυσφορία έν ας από τους επιληφθέν τες αστυν ομι-
κούς και μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο 424 Γ.Σ.Ν.
Θεσσαλον ίκης.

Προαν άκριση για τις συν θήκες του συμβάν τος διεν εργούν  αστυν ομικοί
του Τμήματος Εγκλημάτων  κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Θεσσαλον ίκης».
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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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΓΑΜΟΣ 

O ΓΚΑΤΣΙ ΝΤΕΝΑΛΝΤ ΤΟΥ ΣΠΕΤΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ Η

ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΥΛΙΜΠΑΜΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222



16-θριάσιο Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΣΣτταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  2266  --  2288  ΜΜααρρττίίοουυ
22002233  ττοο  ffiinnaall  ffoouurr  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ

μμππάάσσκκεεττ  γγυυννααιικκώώνν

Σ
υν εχ ίζει την  παράδοση της φιλοξεν ίας μεγάλων  αθλητικών  διοργαν ώσεων  ο
Δήμος Φυλής. Αυτή τη φορά θα διεξαχ θεί, στο 3ο Κλειστό Γυμν αστήριο Άν ω
Λιοσίων  (συν οικία Ζωφριάς), από τις 24 μέχ ρι τις 26 Μαρτίου 2023, η τελι-

κή φάση (f inal f our) του Κυπέλλου OPAP Μπάσκετ Γυν αικών .
Στην  τελική φάση έχ ουν  προκριθεί οι ομάδες μπάσκετ γυν αικών  του Παν αθη-

ν αϊκού, του ΠΑΣ Γιάν ν ιν α, της Ελευθερίας Μοσχ άτου και της Νίκης Λευκάδας.
Για την  αν άληψη της διοργάν ωσης συν εργάστηκε στεν ά με την  Ελλην ική Ομο-

σπον δία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργαν ισμού του Δήμου Φυλής (ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑΣ) Γιώργος Μαυροειδής. 

«Eργαζόμαστε, μεθοδικά, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού για την  αλλαγή της φυσιογν ωμίας (brand name) του Δήμου Φυλής. Μετά
τους δύο αγών ες της Εθν ικής Ομάδας αν δρών  με την  Τουρκία και τη Σερβία φιλο-
ξεν ούμε, τώρα, το Κύπελλο Γυν αικών  του μπάσκετ, δηλαδή την  δεύτερη, τη τάξει,
διοργάν ωση του γυν αικείου μπάσκετ. Δημιουργούμε παραστάσεις από μεγάλα αθλ-
ητικά γεγον ότα για τους ν έους μας, που θέλουμε ν α είν αι περήφαν οι για τον  τόπο
τους», δήλωσε ο Γιώργος Μαυροειδής. 


