
Με ένα self-test την εβδο-
μάδα μαθητές και

εκπαιδευτικοί από Δευτέρα

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ.
Μπούρας έθεσε την επιτακτική ανάγκη

επαναλειτουργίας του Θριασίου για
όλους τους ασθενείς

Έλαβε τη διαβεβαίωση
από τον Β. Κοντοζαμάνη ότι επιστρέφει

τις προσεχείς ημέρες
στην πλήρη λειτουργία του

Μεγάλες εκτάσεις αποδίδονται
στην τοπική κοινωνία για

κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό
Οι εν λόγω εκτάσεις αφορούν μεγάλα χερσαία τμήματα περιοχών στη Ζώνη
Λιμένος του ΟΛΕ στην Ελευσίνα, τη Νέα Πέραμο και τον Ασπρόπυργο.

Νέα δωρεά 5.500
αντιδραστηρίων στο

«ΘΡΙΑΣΙΟ»
Νοσοκομείο από τον

Όμιλο ΕΛΠΕ

Φωτιά
στη
Μάνδρα
Αττικής
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Στο ρέμα της Eσχατιάς ο Δήμαρχος
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει δια ζώσης
την πρόοδο των εργασιών της αναδόχου εται-

ρείας στο ρέμα

Τροπολογία για τα
ληξιπρόθεσμα των ΟΤΑ

– Πότε γλυτώνουν την παρακράτηση από τους ΚΑΠ

σσεελλ..  55

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ: 
Συζήτηση και συνάντηση των 

προπονητών ακαδημίας
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Η πολιτεία στηρίζει τις ανάγκες
της περιφερειακής βιομηχανίας σε τεχνικά

επαγγέλματα και μεσαία στελέχη 

- Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Γ. Γ.
του Υπουργείου Παιδείας Δρα Γ. Βούτσινο

ΣΣεελλ..  99

΄΄Πράσινο φως΄΄
για ενίσχυση σε 

γυμναστήρια και παιδότοπους,
ακολουθούν οι δικηγόροι

σσεελλ..  55
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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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστοτέλης, Τέλης

Θεράπων  
Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα, Δώρα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών,2111820405

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου,2105546444

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7, 

Εργατικές 2105541344

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΕΚαραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105985845

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ε ΚΑΡΡΑ - Α ΜΠΙΣΚΟΥ ΟΕ

Αγίου Διονυσίου 36,2102441644

Βασικό θέμα της
συνάντησης ήταν η μετα-
τροπή του Θριασίου
Νοσοκομείου από τις 7
Απριλίου σε αποκλει-
στική χρήση για περι-
στατικά COVID-19.

Ο κ. Μπούρας έθεσε
εκ νέου το θέμα στον κ.
Υπουργό, μεταφέρον-
τας την αγωνία των
κατοίκων και των Δημο-
τικών Αρχών της Δυτι-
κής Αττικής, για την επι-
τακτική ανάγκη επαναλειτουργίας  του Θριασίου
Νοσοκομείου ως γενικού Νοσοκομείου, εξυπηρ-
ετώντας τους ασθενείς με όλες τις κλινικές (παθολογική,
καρδιολογική, παιδιατρική, γυναικολογική κ.α).

Ο κ. Κοντοζαμάνης διαβεβαίωσε τον Αντιπρόε-
δρο ότι τις προσεχείς ημέρες το Θριάσιο Νοσο-
κομείου θα σταματήσει να εξυπηρετεί αποκλειστι-
κά COVID περιστατικά, επανερχόμενο στην προ
της 7ης Απριλίου  2021 λειτουργία του.

Μετά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, συνέχισαν τη 

συζήτησή τους, αναφερ-
όμενοι στην πορεία των
εμβολιασμών και τη λειτο-
υργία των Κέντρων
Υγείας Μεγάρων, Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου και
Ερυθρών, τα οποία απο-
τελούν και εμβολιαστικά
κέντρα. 

Ο κ. Μπούρας ενημέρ-
ωσε τον Υπουργό ότι το
πρόγραμμα «Ελευθερία»
στη Δυτική Αττική, μετά
και από προσωπική του

θεώρηση, εξελίσσεται ομαλά. Είναι σημαντικό να
συνεχίσει η ανταπόκριση των πολιτών, καθώς το
εμβόλιο αποτελεί τη δεδομένη στιγμή την κύρια
ασπίδα προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό. 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο κ. Κοντοζα-
μάνης επεσήμανε ότι εφόσον ομαλοποιηθεί η
παρούσα  κατάσταση, θα δοθεί η δυνατότητα περ-
αιτέρω στελέχωσης των Κέντρων Υγείας της Δυτι-
κής Αττικής, που αποτελούν σημαντικούς
πυλώνες στην προστασία της υγείας των πολιτών.

Τα ΕΛΠΕ παραμένουν δίπλα 
στα δοκιμαζόμενα νοσοκομεία της

χώρας
3.000.000 ευρώ σε δομές Υγείας και

Πρόνοιας της Δυτικής Αττικής

Από την  εμφάν ιση της
παν δημίας στη χ ώρας
μας ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται
σταθερά και αδιάλειπτα
δίπλα στο Εθν ικό
Σύστημα Υγείας, μέσα
από έν α ευρύ πρόγραμ-
μα στήριξης ύψους
8.000.000 ευρώ, που
εν ισχ ύει τη δυν αμικότ-
ητα των  ν οσοκομείων
και θωρακίζει τη δημόσια
υγεία.  

Για ακόμη μια φορά στο
επίκεν τρο βρέθηκαν  οι
αν άγκες της Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμέν α του
Γεν ικού Νοσοκομείου Ελευσίν ας «ΘΡΙΑΣΙΟ», στο
οποίο ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποιεί
ν έα προσφορά 5.500 αν τιδραστηρίων , για διαγν ωστι-
κούς ελέγχ ους COVID-19. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι, ο Όμιλος έχ ει ήδη προσφέρει
4 πλήρη συστήματα μοριακής αν ίχ ν ευσης του ιού
SARS  CoV-2 και 20 αν απν ευστήρες προηγμέν ης
τεχ ν ολογίας για την  εν ίσχ υση των  Μον άδων  Εν τατι-
κής Θεραπείας στα ν οσοκομεία «ΘΡΙΑΣΙΟ» και
«ΑΤΤΙΚΟΝ».

Από  την  έν αρξη της παν δημίας,  ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
κάλυψη αν αγκών  σε δομές υγείας και πρόν οιας της

Δυτικής Αττικής, με τις δωρεές εξοπλισμού και αν α-
λωσίμων  προς τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίν ας,
Μάν δρας- Ειδυλλίας και Μεγαρέων , καθώς και προς τα
ν οσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ», «ΘΡΙΑΣΙΟ», «Η ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ» ν α αν έρχ ον ται στα 3.000.000  ευρώ.

Ο Διοικητής του Γεν ικού Νοσοκομείου Ελευσίν ας
«ΘΡΙΑΣΙΟ», κ. Δημήτρ-
ης Αν των ίου, δήλωσε:
«Τα ΕΛΠΕ ήταν  από
την  πρώτη στιγμή στο
πλευρό  μας, στηρίζον -
τάς μας σε έν αν
πρωτόγν ωρο αγών α, με
στόχ ο ν α προστα-
τεύσουμε και ν α σώσο-
υμε αν θρώπιν ες ζωές.
Θέλω για ακόμη μια
φορά ν α ευχ αριστήσω
τον  Όμιλο, όχ ι μόν ο για
το γεγον ός ότι αν ταπο-
κρίν εται σε κάθε αν άγκη
και πρόκληση που αν τι-
μετωπίζουμε, αλλά

κυρίως για τον  τρόπο που το κάν ει. Άμεσα και αποτε-
λεσματικά, με πραγματική κοιν ων ική εν συν αίσθηση».  

Με αφορμή τη ν έα δωρεά στο Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»,
ο κ. Σωτήρης Αν αστασιάδης, Διευθυν τής Εταιρικών
Σχ έσεων  του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σημείω-
σε: «Ο αγών ας εν άν τια στην  παν δημία συν εχ ίζεται.
Είν αι μια μάχ η που δίν εται αδιάκοπα για πάν ω από
έν α χ ρόν ο. Όσο η πίεση στο ΕΣΥ παραμέν ει, τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα βρίσκον ται στην  πρώτη
γραμμή, δίπλα στην  Πολιτεία και την  κοιν ων ία,
συμβάλλον τας με κάθε δυν ατό τρόπο στην  προστασία
της δημόσιας υγείας».                                    

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ. Μπούρας έθεσε την
επιτακτική ανάγκη επαναλειτουργίας του Θριασίου

για όλους τους ασθενείς
Έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Β. Κοντοζαμάνη.

Νέα δωρεά 5.500 αντιδραστηρίων στο «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Νοσοκομείο από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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Οι εν λόγω εκτάσεις αφορούν μεγάλα χερσαία
τμήματα περιοχών στη Ζώνη Λιμένος του ΟΛΕ 

στην Ελευσίνα, τα Μέγαρα (Νέα Πέραμος) και τον 
Ασπρόπυργο, τα οποία δεν χρησιμοποιούντο

για λιμενικές εργασίες και μέχρι σήμερα δεν
εντάσσονταν στα σχέδια ανάπτυξης του Λιμένα. 

Η απόδοση της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων
στους Δήμους αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών καθώς έχει
κοινωφελή και κοινόχρηστο σκοπό.

Με αφορμή την τελευταία πράξη της διαδικασίας
πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση του
Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου, του
Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου
και του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Στα-
μούλη, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τον  Πρόεδρο
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Γεώργιο Κουμπέτσο, από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστο-
λο Καμαρινάκη, καθώς και από στελέχη του Οργα-
νισμού. 

Ολοκληρώθηκε ο επανακαθορισμός της Χερσαίας Ζώνης
Λιμένος Ελευσίνας με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ

- Μεγάλες εκτάσεις αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό

Ε
πισφραγίστηκε και τυπικά η διαδι-
κασία τροποποίησης και επανα-
καθορισμού των ορίων της Χερ-

σαίας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας (ΧΖΛ),
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευ-
σίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με τη δημοσίευση στο
ΦΕΚ (τ. 237 Δ’/08-05-2021 «Τροπο-
ποίηση και επανακαθορισμός των ορίων
Χ.Ζ.Λ. Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθρο
21 του ν. 2971/2001») της απόφασης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
τον αποχαρακτηρισμό μεγάλων εκτά-
σεων της ΧΖΛ και απόδοσής τους στους
Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Μεγαρέων, μετά από αντίστοιχα αιτήμα-
τα των ανωτέρω Δήμων. 

Τροπολογία για τα ληξιπρόθεσμα των ΟΤΑ
– Πότε γλυτώνουν την παρακράτηση από τους ΚΑΠ
Στη Βουλή κατετέθη 12Μαΐου και ψηφίζεται
σήμερα Πέμπτη 13Μαΐου, Τροπολογία του Υπο-
υργείου Οικονομικών, το άρθρο 5 της οποίας
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αυτό, αντικαθίσταται η παρ.2α του αρ.6 του
ν.4281/2014, η οποία είχε προστεθεί από τη νυν
Κυβέρνηση με το αρ.69 του ν.4714/2020.
Υπογραμμίζουμε ότι η αντικατάσταση γίνεται με
αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα ισχύσει από την
31η Ιουλίου του 2020.

Για να γίνει κατανοητό τι αλλάζει, είναι σημαν-
τικό να υπενθυμίσουμε ότι μέχρισήμερα το
ισχύον άρθρο ορίζει:

« 2.α. Ποσοστό 60 % επί των ποσών που θα
καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 ο
Κρατικός Προϋπολογισμός στους Φορείς Γενι-
κής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα
των ΟΤΑ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρα-
τείταιαπό τους πόρους που αποδίδονται στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με τα αρ.259 και 260 του
ν.3852/2010. Η παρακράτηση επί των Κεντρ-
ικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου
ΟΤΑ διενεργείται από το έτος 2022 και για χρο-
νική περίοδο που καθορίζεται με την Απόφαση
του α’ εδαφίου της παρ.2. »

Το ανωτέρω λοιπόν, με την Τροπολογία αντι-
καθίσταται ως εξής:
« 2.α. ΑΝ οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που
ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)δεν ολοκληρώσουν
την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας που τίθεται με την Απόφαση του α’
εδαφίου της παρ.2, ποσοστό 60 % επί των
ποσών που καταβάλλονται στους ΟΤΑ κατά τα
οικονομικά έτη2020 και 2021από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό για την εξόφλ-
ηση των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους προς
τρίτους, παρακρατείται από
τους αποδιδόμενους σε αυτούς
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρο-
υς (ΚΑΠ) μέσω του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τα αρ.259 και 260 του ν.3852/2010. Η παρα-
κράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ διενεργείται από το
έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθο-
ρίζεται με την Απόφαση του α’ εδαφίου της
παρ.2.

ΑΝ οι ΟΤΑ ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του
συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφω-
να με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθ-
ενται με την Απόφαση του α’ εδαφίου της παρ.2,
το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά

τα οικονομικά έτη 2020 και 2021από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ΔΕΝ παρακρατείται. ».
Όπως γίνεται αντιληπτό, η παρακράτηση του
60% από τους ΚΑΠ, ενώ ίσχυε μόνο για τις
επιχορηγήσεις ληξιπρόθεσμων του 2020, πλέον
επεκτείνεται και σε εκείνες του 2021.

Παράλληλα, εισάγεται μεν ένα κίνητρο για την
εμπρόθεσμη αποπληρωμή από τον ΟΤΑ του
συνόλου των ληξιπρόθεσμων, η ρύθμιση όμως
μένει πρακτικά να αποδειχθεί κατά πόσο είναι
ρεαλιστικά στην πράξη εφαρμόσιμή για το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων ενός Δήμου....
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ΕΔΙΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Ν.Π.Δ.Δ. 
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213.2014.936
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

1 / 2021

Για την  πρόσληψη προσωπι-
κού με  σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την  υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

«Περίοδος 2020-2021»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ
–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ-Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-
ξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του
άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ
17/Α /́7-2-2019).

2. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένα-
του του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικ-
ητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις του Ν.
4314/2014 «α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-
2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α /́23-12-
2014).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/τ.Α /́7-7-2016).

6. Τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του Ν.4528/2018 του
(ΦΕΚ 2774/τ.Β /́ 08-07-2020).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 61
του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α /́11-
3-2020).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/τ.Α /́12-10-2020).

9. Τις διατάξεις του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις.» (ΦΕΚ 6 /τ. Α /́15-1-
2021).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων), καθώς και τις

διατάξεις του νόμου του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου 4624/2019
(ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ’ αριθμ. 71383/08-07-
2020 Κ.Υ.Α.  «Σύστημα Διαχείρι-
σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθη-
σης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφα-
ρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής” έτους 2020-2021, συγχρημα-
τοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020» (ΦΕΚ 2774/τ.Β /́08-07-
2020) και την  αριθμ.89865/28-08-
2020 τροποποίηση της.

12. Την Ανακοίνωση της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους φορ-
είς, για την ένταξή τους στο
Μητρώο Φορέων/Δομών για τη
Δράση «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής»
περιόδου 2020-2021.

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ.
9 5 4 9 / 1 6 - 0 7 - 2 0 2 0
(ΑΔΑ:ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2) Πρόσ-
κληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής»
περιόδου 2020-2021, προς
τις/τους ωφελούμενες/ους της εν
λόγω Δράσης. 

14. Τον Ενδεικτικό και μη εξαν-
τλητικό κατάλογο Φορέων ανά
Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθε-
σή τους να συμμετέχουν στο
πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής» περιόδου 2020-2021,
κατόπιν της από 01-08-2020 Ανα-
κοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το
Δήμο: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, Νομός: Αττικής, Περιφέρ-
εια: Αττικής.

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2210 /
24-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΗ767Λ7-ΔΧ1)
απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-
κής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης
‘‘Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχο-
λικό έτος 2020-2021’’ με Κωδικό
ΟΠΣ 5069545 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3657/31-
07-2020 απόφαση
(ΑΔΑ:Ω74146ΜΤΛΡ-Υ2Θ)  της
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρ-
ωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με
θέμα: «Ένταξη της πράξης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021» με κωδ. ΟΠΣ
5069832 στο Ε.Π. ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ’’ 2014-2020».

17. Τον οριστικό πίνακα ωφελο-
υμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδι-
κού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν
της υπ’ αριθ. 9549/16-7-2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφ-
έροντος της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς
τους Ωφελούμενους, για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής»
περιόδου 2020-2021, για τον Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

18. Την υπ’ αριθ. 7/30-03-2021
(ΑΔΑ: 6ΘΔΟΟΚΛΞ-ΛΗ8) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού  Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας με θέμα: «Λήψη απόφασης
για τον προγραμματισμό και την
έγκριση πρόσληψης προσωπικού
με θέμα Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ
«Εναρμόνιση Οικογενειακή και
Επαγγελματικής Ζωής » για το
έτος 2021, με δυνατότητα ανανέω-
σης/παράτασης αυτών για όσο δια-
ρκεί το πρόγραμμα». 

19. Τον Οργανισμό του
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας (ΦΕΚ 1240/τ.Β’/ 11-04-
2017).

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 224/5-
04-2021 βεβαίωση του Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού  Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας»  περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης μισθ-
οδοσίας του υπό πρόσληψη προ-
σωπικού της παρούσας ανακοίνω-
σης.

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου  συν ολικά οκτώ
(8) ατόμων  για την  υλοποίηση της
δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους
2020-2021», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική  2014-
2020»,  στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός
Οργαν ισμός Κοιν ων ικής Αλληλεγ-
γύης και Πολιτισμού  Δήμου Μάν -
δρας-Ειδυλλίας,  που εδρεύει στη
Μάν δρα ,Ν. Αττικής και συγκεκρι-
μέν α του εξής, αν ά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αν τίστοιχα
απαιτούμεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

*Η έν αρξη ή συν έχιση της
σύμβασης συν αρτάται με την
προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή
θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχο-
υς «Αξία τοποθέτησης»
(v oucher), σύμφων α με τους εν
γέν ει καν όν ες του θεσμικού
πλαισίου που τον /την  διέπει, για
την  υλοποίηση της δράσης «Εν α-
ρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής» (Περίοδος
2020-2021), σύμφων α με την  υπ’
αριθμ. 71383/8-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2119/τ.Β’/6-6-2019) ΚΥΑ.

** Οι επιλεγέν τες/είσες
οφείλουν  ν α προσκομίσουν  κατά
την  πρόσληψη στον  Φορέα
πιστοποιητικό υγείας, σύμφων α
με την  υπ’ αριθμ.
Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική
Απόφαση.

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

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
(ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμεν η εμπειρία
για τους παρακάτω κωδικούς
θέσεων  ν οείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθή-
κον τα ή έργα συν αφή με το αν τι-
κείμεν ο των  προς πλήρωση
θέσεων .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

101,102
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάν εται υπόψη
μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών  με τον  οποίο οι υποψή-
φιοι μετέχουν  στη διαδικασία επι-
λογής. 

Για την  απόδειξη της εμπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτω-
ση Β ή Ειδικές περιπτώσεις από-
δειξης εμπειρίας του Παραρτήμα-
τος αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

Ως βαθμολογούμεν η εμπειρία
για τους παρακάτω κωδικούς 

θέσεων  της κατηγορίας υποχρ-
εωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβά-
ν εται υπόψη η απασχόληση σε
οποιαδήποτε καθήκον τα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

103,104
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Για την  απόδειξη της εμπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτω-
ση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις από-
δειξης εμπειρίας του Παραρτήμα-
τος αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της
εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες
περιγράφ ον ται αν αλυτικά στο
«Παράρτημα αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
εν ότητα Ε., υποεν ότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την  απόδειξη
των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν   ν α
υποβάλουν  ταχυδρομικά  με
συστημέν η επιστολή όλα τα  απαι-
τούμεν α από την  παρούσα αν α-
κοίν ωση και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφων α 

με τα οριζόμεν α στην  εν ότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του αν ωτέρω Παραρτήματος, 

Κατά τα λοιπά ισχύουν  τα
οριζόμεν α στο «Παράρτημα Αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης «02-
12-2019». 

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την  αίτηση με
κωδικό εν τυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και
ν α την  υποβάλουν   αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημέν η επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην  ακόλουθη διεύθυ-
ν ση:

Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργαν ι-
σμός Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας», Θεμιστοκλέους 10 και
Ετεοκλέους, Τ.Κ. 19600, Μάν δρα,
υπόψη της κας Λιούλη Θεοδώρας
(τηλ. Επικοιν ων ίας:
210.55.55.311).

Το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομην ία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την  αποσφράγισή
του επισυν άπτεται στην  αίτηση
των  υποψηφίων .

Κάθε υποψήφιος δικαιούται ν α
υποβάλει μία μόν ο αίτηση και για
θέσεις μίας μόν ο κατηγορίας προ-
σωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτι-
σμού  Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας»
Για τη στελέχωση 
Των  Παιδικών  Σταθμών

Μάν δρα
Ν. Αττικής

**ΤΕ Βρεφ ον ηπιοκό-
μων

* Από την  υπογρα-
φ ή της σύμβασης
μέχρι
31-7-2021

5

102
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτι-
σμού  Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας»
Για τη στελέχωση 
Των  Παιδικών  Σταθμών

Μάν δρα
Ν. Αττικής

**ΔΕ Βοηθών  Βρεφ -
ον ηπιοκόμων

* Από την  υπογρα-
φ ή της σύμβασης
μέχρι
31-7-2021

1

103
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτι-
σμού  Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας»
Για τη στελέχωση 
Των  Παιδικών  Σταθμών

Μάν δρα
Ν. Αττικής

**ΥΕ Βοηθών  Μαγείρ-
ων /
Μαγειρισσών

* Από την  υπογρα-
φ ή της σύμβασης
μέχρι
31-7-2021

1

104 Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτι-
σμού  Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας»
Για τη στελέχωση 
Των  Παιδικών  Σταθμών

Μάν δρα
Ν. Αττικής

**ΥΕ Καθαριστών /
τριών

* Από την  υπογρα-
φ ή της σύμβασης
μέχρι
31-7-2021

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών
βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολι-
κής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής
Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

103

104

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου
Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολ-
υτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνι-
κής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγε-
λματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδα-
πής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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Οι εργασίες που έχουν
ξεκινήσει πριν περίπου
δύο μήνες αφορούν το

μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής
θωράκισης με τη διευθέτηση του
ρέματος, σε μια διαδρομή η
οποία ξεπερνάει τα 11 χιλιόμετρα
και με την ολοκλήρωσή του ανα-
μένεται να δώσει οριστικό τέλος
σε ένα μεγάλο πρόβλημα για
τέσσερις δήμους. Το μεγαλύτερο
μέρος του – σχεδόν 65% –
αφορά τον Δήμο Αχαρνών, κάτι
που καταδεικνύει τη σημασία του
εμβληματικού και υπερτοπικού
αυτού έργου για την πόλη.

Ο κ. Βρεττός συνοδευόμενος
από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
υπηρεσιών Νίκο Δαμάσκο και
τον διευθυντή Τάσο Δαμάσκο
συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Δημήτρη Κούτρα,
από τον οποίο ενημερώθηκε
αναλυτικά για τις παραμέτρους
των εργασιών και το χρονοδιάγρ-
αμμά τους και ξεναγήθηκε στο
εργοτάξιο.

Πρόκειται για ένα μεγάλης
κλίμακας έργο, που περιλαμβά-
νεται στο πρόγραμμα του Υπο-
υργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών με προϋπολογισμό 36,7
εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του
2023.

Το βεληνεκές και η σημασία
του συγκεκριμένου πρότζεκτ
αναδεικνύονται και από το
γεγονός πως εκτός από αντιπ-
λημμυρική θωράκιση για όλη
αυτή τη διαδρομή θα δώσει και
μια νέα πνοή αλλά και μια και-
νούρια εικόνα στην περιοχή που
θα διέρχεται. Με τον εγκιβωτισμό
του έως τώρα ανοιχτού ρέματος
θα δημιουργηθεί επιφανειακά
ένας κοινόχρηστος χώρος, ο
οποίος θα αξιοποιηθεί με τον ιδα-
νικότερο τρόπο. Πρόκειται να
δημιουργηθούν χώροι πρασίνου
και ψυχαγωγίας, πεζόδρομοι για
ήπια άθληση και ποδηλατόδρο-
μοι.

«Είχαμε την ευκαιρία να δούμε
από κοντά το εργοτάξιο και τις
πρώτες εργασίες για το σπου-
δαίο αυτό έργο. Ευχαριστώ τον

πρόεδρο κ. Κούτρα για την
αναλυτική ενημέρωση που μας
παρείχε και την ξενάγηση. Πρό-
κειται για ένα έργο που η πόλη
μας περιμένει εδώ και τόσα χρό-
νια, για να δώσει τέλος σε ένα
σημαντικότατο πρόβλημα όπως
αυτό της αντιπλημμυρικής θωρά-
κισης. Είναι μεγάλη ευκαιρία
όμως πως θα συνδυαστεί με
έργα που θα αλλάξουν την εικό-
να της πόλης. 

Σε μια έκταση πάνω από έξι
χιλιόμετρα εντός των Αχαρνών
θα υπάρχει ένας άξονας
πρασίνου, αναψυχής και ήπιων
δράσεων. Τέτοιου είδους έργα
χρειάζονται πολλά για να μπορέ-
σουμε να κάνουμε την πόλη μας
όπως επιθυμούμε και σίγουρα το
ξεκίνημα είναι ιδανικό», σημείω-
σε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.  

Σύμφων α με τον  υπο-
υργό Αν άπτυξης, Άδων ι
Γεωργιάδη, συν ολικά
πρόκειται για 20 εκατομ-
μύρια ευρώ για γυμν α-
στήρια και παιδότοπους
και 16 εκατομμύρια ευρώ
για τους δικηγόρους

Στις 28-30 Μαΐου ξεκιν ά
το πρόγραμμα χ ρηματο-
δοτικής εν ίσχ υσης των
γυμν αστηρίων  και των
παιδότοπων  και το δεύτε-
ρο δεκαήμερο του Ιουν ίου
το πρόγραμμα χ ρηματο-
δοτικής εν ίσχ υσης για
την  ψηφιακή αν αβάθμιση
των  δικηγόρων .

Σε δήλωσή του ο Υπο-
υργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , κ. Άδων ις
Γεωργιάδης επισημαίν ει:

«Το Υπουργείο Αν ά-
πτυξης & Επεν δύσεων ,
όπως είχ α δεσμευθεί προ-
σωπικά από την  έν αρξη
αυτής της κρίσης, κάν ει
ό,τι μπορεί για ν α αξιο-
ποιήσει με τον  καλύτερο
και ταχ ύτερο δυν ατό
τρόπο τους ευρωπαϊκούς
πόρους για ν α στηρίξουμε
όλους τους κλάδους της
ελλην ικής οικον ομίας που
έχ ουν  πληγεί από την
πρωτοφαν ή παν δημία.

Αν ακοιν ών ω ότι στις

28-30 Μαΐου ξεκιν ά το
πρόγραμμα χ ρηματοδοτι-
κής εν ίσχ υσης των
γυμν αστηρίων  και των
παιδότοπων , προϋπολο-
γισμού 20 εκατ. ευρώ και
το δεύτερο δεκαήμερο του
Ιουν ίου το πρόγραμμα
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ή ς
εν ίσχ υσης για την  ψηφια-
κή αν αβάθμιση των  δικ-
ηγόρων , προϋπολογισμού
16 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά
έρχ ον ται σε συν έχ εια του
μεγάλου προγράμματος
της εστίασης που ξεκιν ά
Παρασκευή 14 Μαΐου, και
θα έχ ουν  ως συν έχεια το
πρόγραμμα για τον  τουρι-
σμό που θα αν ακοιν ώσο-
υμε σε λίγες ημέρες. Όπως
έχ ω πει από την  πρώτη
στιγμή, δεν  θα αφήσουμε
καν έν αν  μόν ο του πίσω.

Θέλω ν α συγχ αρώ τις
υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και
ιδιαίτερα τον  Ειδικό Γραμ-
ματέα, κ. Ζερβό και την
Ειδική Γραμματέα, κ. Δαν -
δόλου καθώς σε τέσσερις
μήν ες μαζί με τον  Γεν ικό
Γραμματέα, κ. Σκάλκο και
τον  Υφυπουργό, κ.
Τσακίρη, έχ ουμε επιτύχ ει
απορρόφηση όση είχ ε ο
ΣΥΡΙΖΑ σε τέσσερα χ ρό-
ν ια διακυβέρν ησης».

Στο ρέμα της Eσχατιάς ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει δια ζώσης την πρόοδο των 
εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο ρέμα 

Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας , στα παραρτή-

ματα και στο δικτυακό τόπο αυτής
(www.mandras-eidyllias.gr) καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρ-
ης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρ-
ιμένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
� Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγω-

νισμών Φορέων � Ορ. Χρόνου

ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι � Ανεξάρτητες και άλλες

αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην

κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Πολίτες � Έντυπα

– Διαδικασίες � Διαγωνισμών

Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης αποτε-
λεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης

«02.12.2019», το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) οδηγίες για τη συμπλήρ-
ωση της αίτησης – υπεύθυν ης
δήλωσης με κωδικό
εν τυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συν δυα-
σμό με επισημάν σεις σχετικά με
τα προσόν τα και τα βαθμολο-
γούμεν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά
που απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. 

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α έχουν  πρόσβαση στο Παράρτ-

ημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμέν α μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και
για την  αν αζήτηση του εν τύπου
της αίτησης δηλαδή: Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες ��Έν τυπα – Δια-

δικασίες �� Διαγων ισμών

φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ 

Φωτιά στη Μάνδρα Αττικής
Τέθηκε υπό έλεγχοη πυρκαγιά, η οποία
εκδηλώθηκε στην περιοχή Κεραμιδέζα, στη
Μάνδρα Αττικής
Η πυρκαγιά, εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερα-

μιδέζα, στη Μάνδρα Αττικής, το μεσημέρι της
Πέμπτης.
Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της

φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με
δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχή-
ματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και το

Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών
Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ).

ΠΠΠΠρρρράάάάσσσσιιιιννννοοοο    φφφφωωωωςςςς
για ενίσχυση σε γυμναστήρια
και παιδότοπους, ακολουθούν

οι δικηγόροι



6-θριάσιο Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

19 Μαΐου 2019. Το ίδιο έγινε και στις 19 Μαΐου
2020. Η είδηση για τον φωτισμό του Κοινοβου-
λίου έκανε τον γύρο του κόσμου σε Ελληνικό και
Διεθνή τύπο!

Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόν-
του, όπως έχει καθιερωθεί η 19η Μαΐου, φώτισε
τόσο το 2019 όσο και το 2020, μετά από πρωτο-
βουλία του e-Pontos την πρόσοψη του κτιρίου
της με Κόκκινο και  Μαύρο χρώμα, που
συμβολίζουν το αίμα των αθώων θυμάτων της
Γενοκτονίας και το διαχρονικό πένθος. 

Φέτος, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε τηλεφωνική
επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής κ. Τασούλα με τον διαχειριστή της σελίδας μας, ενημερωθή-
καμε ότι το αίτημα γίνεται δεκτό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα προβεί για τρίτη χρονιά στη συμβο-
λική αυτή πράξη, δηλώνοντας την άσβεστη ιστορική μνήμη και το διαρκές αίτημα της ιστορικής απο-
κατάστασης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 102 χρόνων από τη δεύτερη και πιο αποτρόπαια
φάση εξόντωσης των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου.

Η πρωτοβουλία του e-Pontos συνεχίζεται, ανοίγοντας το δρόμο και σε
άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες!

Σε ποιες περιοχές θα γίνονται σήμερα
δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ

Σήμερα Παρασκευή 14 Μαΐου, Κινητές Ομάδες
Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε
ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποι-
ούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00
Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 09:30 -
15:00
Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -
15:00
Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό
parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30 -15:00
Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως
Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00
Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας – Δημα-
ρχείο, 09:00 -15:00
Δ. Ηλιούπολης, Εθνικής Αντιστάσεως – Κεντρική
Πλατεία Ηλιούπολης, 09:00 -15:00
Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -
15:00
Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό
γήπεδο) , 09:00 -15:00
Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

ΟΡΙΣΤΙΚΟ! Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φωτιστεί
και φέτος συμβολικά στις 19 Μαΐου!

Κτηματολόγιο: Με διαδικασίες εξπρές πλέον οι αιτήσεις διόρθωσης

Η τροπολογία εισήχθη ως
άρθρο στο νομοσχέδιο του υπο-
υργείου Οικονομικών για την
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκών
οδηγιών 2019/878 και
2019/879, και φέρει τον τίτλο
«Εκσυγχρονισμός διαδικασίας
εξέτασης των αιτήσεων διόρθω-
σης του άρθρου 6Α και υποβο-
λής αντίθετων απόψεων θιγομέ-
νων κατά τη διαδικασία της κτημα-
τογράφησης - Τροποποίηση των
παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του
ν. 2308/1995».

Απώτερος στόχος της τροπο-
λογίας είναι να προχωρήσουν
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και
πιο απλά οι αιτήσεις διόρθωσης
για το Κτηματολόγιο, και προέκ-
υψε κατόπιν διαβούλευσης με
όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.

Σύμφωνα με πηγές του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
η τροπολογία έρχεται αφενός να
βελτιώσει τους χρόνους και τους
μηχανισμούς εξέτασης των αιτή-
σεων και αφετέρου να δημιο-
υργήσει ασφάλεια δικαίου στους
ιδιοκτήτες και στις συναλλαγές

γύρω από τα
ακίνητα.

Πρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ,
μάλιστα, να αποφ-
ευχθεί ένα ακόμα
πισωγύρισμα στις διαδικασίες,
οι  νέες ρυθμίσεις αφορούν
εκείνες τις περιοχές όπου η εξέ-
ταση των αιτήσεων διόρθωσης
δεν έχει ακόμα ξεκινήσει (δηλα-
δή περιοχές όπου η ανάρτηση
έγινε μετά τον Μάιο του 2020).
Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται
συνολικά η λειτουργία του
Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα η τροπολογία
προβλέπει τα εξής:

1. Η προτεινόμενη ρύθμιση
δίνει εκ νέου στους πολίτες την
δυνατότητα να προσφύγουν στις
δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εξέ-
τασης Υποθέσεων, είτε η έκθε-
ση του Γραφείου Κτηματογράφη-
σης εισηγείται την αποδοχή είτε
την απόρριψη της αίτησης διόρ-
θωσης. Με το μέχρι  τώρα
ισχύον καθεστώς, η δυνατότητα
αυτή υφίστατο μόνο στις περι-
πτώσεις θετικής εισήγησης.

Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την άσκηση αυτού του
δικαιώματος σε περίπτωση θετι-
κής εισήγησης είναι να θίγονται
δικαιώματα τρίτων, ειδάλλως η
προσφυγή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή καθίσταται άνευ αντι-
κειμένου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα
ορίζει η προς ψήφιση τροπο-
λογία, όλη η διαδικασία κατάθε-
σης, εξέτασης και εν γένει παρα-
κολούθησης της πορείας των
αιτήσεων διόρθωσης ψηφιοποι-
είται και διεξάγεται μέσω του
gov.gr. Με τον τρόπο αυτό διευ-
κολύνονται σημαντικά οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων σε περιοχές μακριά
από την κατοικία τους, αλλά και
όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγε-
λματίες στη διαδικασία. Αυτονόη-
τα, όποιος το επιθυμεί εξακολο-
υθεί να μπορεί να καταθέτει αιτή-
σεις διόρθωσης με φυσική παρ-
ουσία στα κτηματολογικά γραφ-
εία.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή τροπολογία του υπο-
υργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αποσ-
κοπεί στην απλοποίηση και την επιτάχυνσή
τόσο της υποβολής όσο και της εξέτασης των
αιτήσεων διόρθωσης για το Κτηματολόγιο.
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Άγνωστοι μέσω SMS που περι-
έχει σύνδεσμο, εξαπατούν πολίτες,
αφαιρώντας χρήματα από τον τρα-

πεζικό τους λογαριασμό.

Τον κώδωνα του κινδύνου για απα-
τεώνες που μέσω SMS, εξαπατούν
πολίτες, αδειάζοντας τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς, κρούει η Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται άγνωστοι
δράστες εξαπατούν πολίτες μέσω SMS
που περιέχει σύνδεσμο (link) και αφαιρ-
ούν χρήματα από τον τραπεζικό τους

λογαριασμό.

Το γραπτό μήνυμα έχει την εξής
μορφή:

«(όνομα τράπεζας): ελέγξτε εγκαίρως
το μήνυμα ασφαλείας- (link)». 

«Σε καμία περίπτωση μην πατάτε τον
σύνδεσμο (link)», προειδοποιούν οι
Αρχές.

Θύμα της απάτης έχει πέσει πολίτης
στην Πέλλα, όπως αναφέρει η Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας, που προειδοποι-
εί τους πολίτες : «Σε καμία περίπτωση
μην πατάτε τον σύνδεσμο (link)».

ΕΛ.ΑΣ: Με ένα SMS αφαίρεσαν πάνω από
8.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό 

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσαν
17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με
πρωτοβουλία του βουλευτή Δυτικής

Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, προς τον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την
συμπλήρωση της σήμανσης και το χρονο-
διάγραμμα ολοκλήρωσης του κυκλικού κόμ-
βου της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών
Κορίνθου (ΠΕΟΑΚ), όπως ενημερώνει
δελτίο τύπου από το γραφείο του βουλευτή.
Η Αναφορά κατατέθηκε με αφορμή σχετική
επιστολή του δημάρχου Μεγαρέων προς
τους βουλευτές και παράπονα πολιτών.
Όπως τονίζεται στην Αναφορά, η μεγάλη

χρονική διάρκεια εκτέλεσης της κατασκευής του
κυκλικού κόμβου της παλιάς Εθνικής Οδού έχει
δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα στην
περιοχή των Μεγάρων ενώ η έλλειψη οδικής
σήμανσης είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των
πολιτών αφού έχει ήδη προκαλέσει τροχαία ατυχή-
ματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλή

ματος για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής,
οι Βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών να παραδώσει το σχετικό 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, καθώς
και να μεριμνήσει άμεσα για την συμπλήρωση της
σήμανσης, ιδίως της νυκτερινής, για την αποφυγή
περαιτέρω ατυχημάτων.

«Αγωγή Υγείας για Παιδιά» την Τρίτη
18 Μαΐου 2021 από το Δήμο Χαϊδαρίου 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου υπό
την Αιγίδα του ΙΣΑ, ανακοινώνει τη συνέχεια του διαδικτυακού
προγράμματος «Αγωγή Υγείας για Παιδιά» την Τρίτη 18 Μαΐου
2021 και ώρα 18:30 μ.μ .
Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγρ-
αμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κ. Αναστά-
σιου Χατζή, Παιδιάτρου – Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή – Διε-
υθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Μέλος
ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω πλατφόρμας zoom.
Το σεμινάριο αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες με τα εξής
θέματα:

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Κάπνισμα, Αλκοόλ, Ναρκωτικά)
ΕΦΗΒΕΙΑ (Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα,
Παχυσαρκία, Εμβολιασμοί Εφήβων)
Η δεύτερη παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 1
ώρα (20’ εισήγηση και 40’ ερωτήσεις – συζήτηση) και θέμα τις
«ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ».
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση συγκεκρι-
μένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, εκπαιδευτικοί), που
μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης με έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση, ώστε να είναι γνώστες των συνεπειών της
έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και να λειτουργήσουν προ-
στατευτικά με γνώμονα την Πρόληψη.
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο: 
Είναι απαραίτητο να δηλώσετε το  e-mailσας στο
kepygeiashaidari@gmail.com ή καλώντας στο
2105812080, όπου θα σας σταλεί ο σύνδεσμος και
οδηγίες για τη συμμετοχή σας.
Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως Δευ-
τέρα 17 Μαΐου 2021 στις 15.00 μ.μ.

Κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

με πρωτοβουλία του βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, 

«Ενημέρωση για το Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου του
κυκλικού κόμβου της ΠΕΟΑΚ και ανάγκη συμπλήρωσης της οδικής

σήμανσης για τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων»
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε €371 εκ., μειωμένος
κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020
λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολα-
ρίου και των νομισμάτων που συνδέονται με
αυτό, ενώ κατά τα άλλα οι τάσεις των αγορών
παρέμειναν αυξητικές.

Σε τοπικά νομίσματα ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 3,2%. Η σταδιακή εξομάλυνση
των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία
του κορονοϊού, η λειτουργική ευελιξία του
Ομίλου και η αναβολή των εργασιών συντήρη-
σης στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την
αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) τα
οποία διαμορφώθηκαν στα €56,1 εκ. έναντι
€40,6 εκ. το 2020.

Σε συγκρίσιμη βάση, τα λειτουργικά κέρδη
(ΕΒΙΤDA) του πρώτου τριμήνου 2021 θα ήταν
χαμηλότερα κατά $10 εκ. τα οποία αφορούν το
εκτιμώμενο κόστος συντήρησης που θα πραγ-
ματοποιηθεί φέτος το δεύτερο τρίμηνο. Το
πρώτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
αυξήθηκαν σε €15,3 εκ., βελτιωμένα κατά €31
εκ., έναντι ζημίας €15,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο
του 2020, η οποία συμπεριελάμβανε €9εκ. από
την αποτίμηση συμβάσεων hedging επιτοκίου
σε δολάρια.

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά με τη ζήτηση στις
ΗΠΑ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα,
ιδίως τον μήνα Μάρτιο, τις τάσεις στις αγορές
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να διατηρ-
ούνται ισχυρές, τις εξελίξεις στην ελληνική
αγορά να παραμένουν θετικές και την αγορά
της Ανατολικής Μεσογείου να σημειώνει σχετι-
κή βελτίωση. Οι τάσεις των πωλήσεων ήταν
θετικές σε όλα τα προϊόντα. Οι πωλήσεις τσι-
μέντου και κλίνκερ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά
3% χάρη στην υψηλότερη ζήτηση στις περισ-
σότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου
σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και 1%
αντίστοιχα.

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη
Στην Ελλάδα, οι θετικές τάσεις που παρατ-

ηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν. Η ζήτηση
παρέμεινε ανοδική και οι πωλήσεις το πρώτο
τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε υψηλότε-
ρα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η
εγχώρια αγορά ενισχύεται από περιφερειακά
κατασκευαστικά έργα και από ιδιωτικές επεν-
δύσεις. Οι εξαγωγές προς τους ευρωπαϊκούς
σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου αυξήθηκαν
κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αποδεικνύοντας
την ευρύτερη ανάκαμψη της δραστηριότητας
στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι εξαγωγές που τιμο-
λογούνται σε δολάρια επλήγησαν από την εξα-
σθένηση του αμερικανικού δολαρίου και τα
έσοδα τους διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα
επίπεδα έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλά-
δα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους διατηρήθηκε σταθερός στα
€57,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση 0,9%. Τα λει-
τουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €6,8 εκ.
έναντι €1,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020,
κυρίως λόγω της καλύτερης σύνθεσης των
πωλήσεων (sales mix).

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

διατήρησε τις καλές επιδόσεις με ισχυρά
επίπεδα τιμών και πωλήσεων, συνέπεια του
κλίματος εμπιστοσύνης για επενδύσεις σε
κατασκευές στην περιοχή. Η κερδοφορία,
ωστόσο, περιορίστηκε κατά το 1ο τρίμηνο
εξαιτίας των υψηλότερων δαπανών συντήρη-
σης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών για τον γεωγραφικό
τομέα συνολικά αυξήθηκε κατά 2,2% στα €49
εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
μειώθηκαν κατά €0,7 εκ. στα €11,3 εκ. έναντι
του πρώτου τριμήνου το 2020.

Ανατολική Μεσόγειος
Οι πωλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου το

πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμειναν στα ίδια
επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2020

ξεκινώντας με χαμηλότερες πωλήσεις τον
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ωστόσο τον
Μάρτιο παρατηρήθηκε βελτίωση στις πωλή-
σεις και στις τιμές, η οποία συνεχίστηκε και τον
Απρίλιο.

Η Τουρκία κατέγραψε και πάλι αύξηση των
εγχώριων πωλήσεων και των τιμών, με σημαν-
τικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους
περιοχών της χώρας. Οι παράγοντες που ώθη-
σαν την κατανάλωση ήταν οι ιδιωτικές κατασ-
κευές κατοικιών και τα μικρής κλίμακας έργα
σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα.

Καθώς η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά
32% σε σχέση με το ευρώ μεταξύ του πρώτου
τριμήνου του 2020 και του πρώτου τριμήνου του
2021, οι βελτιωμένες επιδόσεις των δραστηριο-
τήτων μας στην Τουρκία είχαν μικρή επίδραση
στην κερδοφορία του Ομίλου. Ο κύκλος εργα-
σιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής
Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €37,7 εκ., κατα-
γράφοντας μείωση 9,3% έναντι της αντίστοιχης
περιόδου πέρυσι. Με βάση τα τοπικά νομίσμα-
τα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,9%.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε
€0,2 εκ. σε σύγκριση με ζημία ύψους €0,4 εκ. το
πρώτο τρίμηνο του 2020.

Βραζιλία
Η αγορά στη βορειοανατολική Βραζιλία

αυξήθηκε κατά 18% στη διάρκεια του τριμήνου,
επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρήθηκε
το 2020. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Αpodi
αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του
κλάδου κατοικιών και του κλάδου των εμπορ-
ικών ακινήτων. Το πρώτο τρίμηνο η Apodi
κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών φτά-
νοντας στα €18,3 εκ. (έναντι €16,3 εκ. το 2020)
και αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT-
DA) στα €4,9 εκ. έναντι €2,5 εκ. το 2020, παρά
την εξασθένιση του τοπικού νομίσματος.

Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικών
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη

Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα €759 εκ.,
εμφανίζοντας αύξηση €74 εκ. σε σχέση με τα
τέλη του 2020, αλλά μείωση €119 εκ. σε σχέση
με τα τέλη Μαρτίου 2020. Η προπληρωμή του
υπολοίπου της οφειλής προς την IFC για την
εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της στην
Αίγυπτο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ύψους €40,8 εκ. αύξησε τα επίπεδα δανεισμού.
Οι επενδυτικές δαπάνες, ανήλθαν σε €22 εκ. το
πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι €21 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφα-
λαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή στους εγγεγρ-
αμμένους ως μετόχους της Εταιρείας στις 29
Απριλίου 2021 (ημέρα καταγραφής – record
date). Η καταβολή ορίσθηκε για τις 2 Ιουλίου
2021.

Στις 22 Απριλίου 2021 η TITAN Cement
International S.A. προέβη στην αγορά 4.122.393
ιδίων μετοχών από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.
Αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η
TITAN Cement International S.A. προτίθεται να
προβεί σε ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών,
οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των
μετοχών της TITAN Cement International S.A. Η

διαδικασία ακύρωσης αναμένεται να ολοκ-
ληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου
2021, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέ-
πονται από τη βελγική νομοθεσία.

Επιδόσεις ESG
O Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετή-

σια Έκθεση Απολογισμού 2020 και ανακοίνωσε
τους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία,
Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, που υπο-
γραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη
βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας
για όλους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο ανα-
νεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης
των εκπομπών CO2 κατά -35% για το 2030 σε
σχέση με τα επίπεδα του 1990, μειώνοντας τις
εκπομπές σε 500 kg / τόνο τσιμεντοειδούς
προϊόντος (Scope 1, net).

Ο στόχος ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή
μας στην Συμφωνία των Παρισίων COP21 και
τον φιλόδοξο κλιματικό στόχο της Παγκόσμιας
Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA)
για σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρ-
ακα έως το 2050. Επιπλέον, κατά το πρώτο
τρίμηνο ο Όμιλος ξεκίνησε την παρακολούθηση
των εκπομπών CO2 της εφοδιαστικής
αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσι-
μέντου.

Ανάμεσα στα κύρια επιτεύγματα του Ομίλου
για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σχετικά με τη
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η
Separations Technology, θυγατρική του Ομίλου
με έδρα τις ΗΠΑ, έθεσε σε λειτουργία την
πρώτη βιομηχανική μονάδα στον κόσμο για
ανάκτηση, ξήρανση και ηλεκτροστατικό
διαχωρισμό ιπτάμενης τέφρας από χώρους
παλαιών αποθέσεων. 

Μέσα από αυτή την καινοτόμο διαδικασία,
ένα απόβλητο μετατρέπεται σε υψηλής ποιότ-
ητας «πράσινα» προϊόντα που χρησιμοποι-
ούνται στο τσιμέντο, στο σκυρόδεμα και στην
παραγωγή ενέργειας. Τα οφέλη που
προκύπτουν περιλαμβάνουν το συνολικά χαμ-
ηλότερο αποτύπωμα άνθρακα καθώς και μια
λύση για την αποκατάσταση περιοχών με
αποθέσεις ιπτάμενης τέφρας.

Προοπτικές
Οι τάσεις στις αγορές μας, καθώς και οι

εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, επιβε-
βαιώνουν τα ευνοϊκά θεμελιώδη, τα οποία ανα-
μένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των δρα-
στηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια του 2021
αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα αποτελέ-
σματα του 2021 θα επηρεασθούν αρνητικά από
την αύξηση του κόστους ενέργειας, μεταφο-
ρών και πρώτων υλών.

Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της
TITAN America και η ανάπτυξη της οικονομίας
στην Αμερική δείχνουν ότι η δραστηριότητα και
η κερδοφορία θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπε-
δα. 

Οι υπόλοιπες αγορές μας καταγράφουν
επίσης θετικές τάσεις και βελτιωμένες προο-
πτικές. Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες
βελτιώνονται σε όλες τις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε, οι εμβολιασμοί πραγ-
ματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς, οι οικο-
νομίες ανοίγουν εκ νέου και το κλίμα εμπι-
στοσύνης αποκαθίσταται, διατηρούμε τις θετι-
κές εκτιμήσεις που διατυπώσαμε στα αποτελέ-
σματα έτους 2020.

Με ένα self-test
μαθητές και 
εκπαιδευτικοί
από Δευτέρα

Μειώνονται από δύο εβδομα-
διαίως τα self-tests για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ανακοινώνει ότι, κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής των Ειδικών, αποφασίζονται τα εξής:

- Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης διεξαγωγή των εξετά-
σεων του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη
σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, με την
προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθη-
γητών.

- Δυνατότητα για διενέργεια με φυσική παρουσία
πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές μεταξύ του τέταρ-
του και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α’
κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα, με διενέρ-
γεια self-test μία φορά την εβδομάδα.

- Επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Ι και ΙΙ) στις 24/05/2021, με
διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα.

Για τη δια ζώσης επανέναρξη των παραπάνω δρα-
στηριοτήτων, επίκειται έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι από τη Δευτέρα 17/5 θα
απαιτείται η διενέργεια self-test μία φορά εβδομαδιαίως
για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητι-
κού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της
χώρας.

Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την
προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα
δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-
testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίω-
ση αρνητικού τεστ, που θα επιδεικνύουν στο σχολείο.

Αύξηση κερδών και μείωση τζίρου κατέγραψε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ το Α’ 3μηνο

Γ
ια τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα
των logistics μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών ο
κ. Άρις Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος,

Prodea Investments.

Όπως τόνισε, ο τομέας των logistics παρουσιάζει
ευκαιρίες για επενδύσεις λόγω της εξαιρετικής θέσης της
χώρας, της μεγάλης διακίνησης εμπορευμάτων από τα
γύρω κράτη μέσω της Ελλάδας αλλά και της αντοχής του
κλάδου την περίοδο της κρίσης.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις που έχει αναλάβει  η
εταιρεία, ο κ. Καρυτινός τόνισε πως ετοιμάζεται νέο
συγκρότημα αποθηκών στον Ασπρόπυργο, ενώ
υπάρχει επενδυτικό πρόγραμμα 50 εκατ. Ευρώ στα
logistics για φέτος.

Για το project του Πύργου του Πειραιά τόνισε πως
"είναι ένα εμβληματικό κτίριο, το οποίο αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023 και θα έχει μικτή
χρήση", ενώ για το Σαρόγλειο Μέγαρο στην Ομόνοια
ανέφερε πως θα δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο 200
δωματίων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η εταιρεία έχει σε εξέ-
λιξη έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα 200 από τα οποία
έχουν ήδη υπογραφεί και αφορούν κυρίως κλάδους
όπως τα γραφεία και τα logistics.

Α. Καρυτινός: Ετοιμάζεται
νέο συγκρότημα αποθηκών
στον Ασπρόπυργο



Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση της
Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Γενικό
Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου
Μάθησης και Νεολαίας Δρα Γεώργιο
Βούτσινο. 

Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο
κλίμα και επικεντρώθηκε στη συνερ-
γασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος (ΣΒΕ) με την Γενική Γραμ-
ματεία ΕΕΚΔΒΜ & Ν στα ακόλουθα
θέματα: 

στην ανάπτυξη προτάσεων από τον
ΣΒΕ για συμπερίληψη νέων ειδικοτή-
των εργαζομένων που ενδιαφέρουν
τη βιομηχανία στα προγράμματα
σπουδών των δημοσίων Επαγγελμα-
τικών Σχολών Κατάρτισης και των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης,

στην εξεύρεση μεταποιητικών
επιχειρήσεων μελών του ΣΒΕ, στις

οποίες θα
εκπονή -
σουν την
πρακτική
τ ο υ ς
ά σ κ η σ η
τα άτομα
που θα
σ υ μ μ ε -
τέχουν σε
π ρ ο -
γράμματα
εκπαίδευ-
σης σε
ε ι δ ι κ ό τ -
η τ ε ς
ενδιαφέρ-
ο ν τ ο ς
β ι ο μ -
ηχανίας,

στην από κοινού διερεύνηση σύστα-
σης «Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτή-
των» για τη συστηματική παρακο-

λούθηση των αναγκών σε επαγγε-
λματικές δεξιότητες της περιφερεια-
κής βιομηχανίας,

στην εκπόνηση έρευνας αναγκών
της τοπικής αγοράς εργασίας, και,

στην υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης εργαζομένων στην περιφ-
ερειακή βιομηχανία της χώρας

Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφ-
ωνήθηκε η υπογραφή εντός του Ιου-
νίου 2021 «Μνημονίου Συναντίληψης
και Συνεργασίας» μεταξύ ΣΒΕ και Γ.Γ.
ΕΕΚΔΒΜ & Ν. 

Προς τούτο συστήθηκε κοινή
«Ομάδα Εργασίας» που αποτελείται
από συνεργάτες και στελέχη της Γ.Γ.
ΕΕΚΔΒΜ & Ν και του Ερευνητικού
Ινστιτούτου του ΣΒΕ (ΙΝΣΒΕ) και η
οποία θα εργασθεί για την εξειδίκευ-
ση της συνεργασίας μεταξύ των δυο
φορέων, με την ανάπτυξη και τεκ-
μηρίωση συγκεκριμένων δράσεων
και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
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ΗΗ  πποολλιιττεείίαα  σσττηηρρίίζζεειι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  
ββιιοομμηηχχααννίίααςς  σσεε  ττεεχχννιικκάά  εεππααγγγγέέλλμμαατταα  κκααιι  μμεεσσααίίαα  σσττεελλέέχχηη  
--  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ΣΣΒΒΕΕ  μμεε  ττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠααιιδδεείίααςς  ΔΔρραα  ΓΓ..  ΒΒοούύττσσιιννοο

Λ. Κοσμόπουλος:
«Αποδίδουν θετικά οι 

παρεμβάσεις μας για την
προστασία της δημόσιας

υγείας των πολιτών 
στη Δυτική Αττική»

Το Θριάσιο Νοσοκομείο επαναλει-
τουργεί άμεσα τις επόμενες ημέρ-
ες ως γενικό νοσοκομείο και

παύει η λειτουργία του ως νοσοκομείο
αποκλειστικά για covid-19. 

Έπειτα από παρεμβάσεις και κοινή επι-
στολή του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρη Κοσμόπουλου και των
Δημάρχων Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου,
Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Μάνδρας-
Ειδυλλίας Χρ. Στάθη και Μεγάρων Γρ.
Σταμούλη, και συνάντηση που είχε ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρ-
ας, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντα-
ποκρίθηκε στις αγωνίες και τις ανάγκες
των πολιτών της Δυτικής Αττικής και αίρει
την προηγούμενη απόφασή της, σύμφω-
να με την οποία το Θριάσιο δεχόταν μόνο
περιστατικά covid-19. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να
αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του
Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας, ώστε
να εξυπηρετεί έκτακτα περιστατικά, να
παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας που
παρείχε και προ πανδημίας και να
συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία

της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περ-
ιοχής. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι:
«Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά από
σειρά ενεργειών που κάναμε και απέδω-
σαν, με τον Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου, τους Δημάρχους της Δυτικής
Αττικής και συνάντηση που είχε ο Αντιπρ-
όεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας με
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Β. Κον-
τοζαμάνη. 

Οι κοινές παρεμβάσεις των αιρετών της
τοπικής αυτοδιοίκησης αποδίδουν για το
καλό των πολιτών της Δυτ. Αττικής. Είμα-
στε παρόντες ώστε να εξασφαλιστεί η
προστασία της δημόσιας υγείας και να
βελτιωθεί καθοριστικά η ποιότητα ζωής
στον τόπο μας».

Θερμές ευχαριστίες του
Δημάρχου Φυλής Χ. Παππού
προς τον Αντιπρόεδρο της

Βουλής Θ. Μπούρα 
για την παρέμβασή του

σχετικά με την επαναλειτο-
υργία του Θριάσιου 

ως Γενικό Νοσοκομείο

Τι θερμές ευχαριστίες τους, προς τον
Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση
Μπούρα για την ουσιαστική παρέμβα

ση του, ώστε το Θριάσιο  που έχει
μετατραπεί σε νοσοκομείο μόνο για
περιστατικά  COVID, να επαναλειτο-
υργήσει ως Γενικό Νοσοκομείο,  εκφ-
ράζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής είχε
συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας
Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά τη διάρκεια
της οποίας του έθεσε το ζήτημα που
αφορά όλους τους κατοίκους της Δυτι-
κής Αττικής κι έλαβε τη διαβεβαίωση
ότι τις προσεχείς ημέρες το Θριάσιο
Νοσοκομείο, θα σταματήσει να εξυπηρ-
ετεί αποκλειστικά COVID περιστατικά,
εξυπηρετώντας τους ασθενείς με όλες
τις κλινικές (παθολογική, καρδιολογι-

κή, παιδιατρική, γυναικολογική κ.α),

“Για μια ακόμη φορά ο φίλος και αντι-
πρόεδρος της Βουλής Θανάσης
Μπούρας, αφουγκράστηκε την αγωνία
και το αίτημα των συνδημοτών μας  με
τη δυναμική  παρέμβασή του,  προς
τον Υπουργό,  το Θριάσιο Νοσοκομείο
που αποτελεί “καταφύγιο” για τους
ασθενείς όλης της Δυτικής Αττικής,  θα
επανέλθει στην πρότερη λειτουργία
του, ως Γενικό Νοσοκομείο. Τον ευχαρ-
ιστώ θερμά που το συλλογικό αίτημα
των συμπολιτών του Δήμου Φυλής,
βρήκε ανταπόκριση και λύση” επι-
σημαίνει ο Δήμαρχος  Χρήστος Παπ-
πούς. 

Αίρεται η απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Επαναλειτουργεί άμεσα πλήρως 
το Θριάσιο ως Γενικό Νοσοκομείο
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία     για

οικία, γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό
Σαλαμίνος 42,στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου,110 τετραγωνικων μέτρων. 

(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )
τηλ:6973900512
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Πωλείται
οικία ισόγειο
και πρώτος

όροφος
στο

Παλαιοχώρι
Μάνδρας 

σε
800 μέτρα
οικόπεδο .
Ανταλλαγή

με
διαμέρισμα
τηλέφωνο
6974 311

396.
Τιμή

συζητήσιμη



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Οδηγίες στα λιμάνια ενόψει ανοίγματος του τουρισμού

Σ
χέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακ-
της ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος
μεταδοτικού νοσήματος COVID-19 πρέπει

να διαθέτουν τα λιμάνια της χώρας, με πλοία διε-
θνών πλόων, όπως γνωστοποίησε με εγκύκλιο το
Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων με
πλοία διεθνών πλόων πρέπει να μεριμνήσουν για
την πρόβλεψη χώρων στις εγκαταστάσεις τους,
όπου θα μεταφέρονται τα ενδεχόμενα/επιβεβαιω-
μένα κρούσματα και οι επαφές τους για την εξέ-
τασή τους και την απομόνωση/καραντίνα, εφό-
σον κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, πρέπει  να οριστεί  ο μέγιστος
αριθμός κρουαζιερόπλοιων και επιβατών που
είναι δυνατόν να επισκεφτεί το λιμάνι είτε ως
"home port", είτε ως λιμάνι έκτακτης ανάγκης
"contingency port", είτε ως "transit port", τόσο
ημερησίως όσο και συνολικά για την τουριστική
σεζόν.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του μεγίστου
αριθμού πλοίων και επιβατών είναι τα εξής: 
α) δυνατότητα για επιβίβαση/αποβίβαση επι-
βατών και πληρωμάτων, ώστε να μην έρχονται σε
επαφή ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα άτομα τα οποία ταξιδεύουν με διαφορετικά
πλοία ή άτομα του ίδιου πλοίου που τα οποία
συμμετέχουν σε διαφορετικές κρουαζιέρες (συνι-
στάται καθαρισμός και αερισμός του χώρου για

30 λεπτά, εάν θα ακολουθήσει επιβίβαση από
τον ίδιο χώρο ατόμων σε διαφορετικό πλοίο), 

β) δυναμικότητα σε κλίνες νοσηλείας, εγκαταστά-
σεις καραντίνας και εγκαταστάσεις απομόνωσης
ανάλογου αριθμού με τη δυναμικότητα των
πλοίων με τα οποία έχει συμφωνηθεί το λιμάνι
βάσης ή το λιμάνι έκτακτης ανάγκης,

γ) αποφυγή συγχρωτισμού και διασφάλιση της
τήρησης των αποστάσεων στις εγκαταστάσεις
στη στεριά τις οποίες επισκέπτονται οι επιβάτες

(τουριστικοί, αρχαιολογικοί χώροι κτλ.)

Παράλληλα, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα,
ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την
ηλεκτρονική Φόρμα/Έντυπο PLF με τα στοιχεία
επαφής τους στην Ελλάδα.

Η φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου
πρέπει να διατηρείται ακόμα και σε συνδυασμό με
τη χρήση μάσκας προσώπου σε όλους τους εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους του επιβατι-
κού σταθμού.
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Συζήτηση και 

συνάντηση των 
προπονητών ακαδημίας

O προέδρος του Μανδραϊκού ΑΟ Xρήστος
Παπακωνσταντίνου(φωτό) και μέλη του ΔΣ,
συναντήθηκαν και συζήτησαν στο Φράγκειο»
Γήπεδο Μανδραϊκού με τους προπονητές των
Ακαδημιών Βασιλης Γριβας, Τάσο Γεωργα,
Σταύρος Κομιώτης.

Θα ακολουθήσει αύριο Παρασκευή 14/5 επι-
στημονική παρουσίαση στους προπονητές και
στους εφόρους των τμημάτων, για την ασφαλή
επάνοδο, υποδοχή, οργάνωση και προπόνηση
των παιδιών στο γήπεδο.

Ξεκινάμε Δευτέρα 17/5
Η Διοίκηση ήρθε εγκαίρως σε επαφή με την Δημοτική Αρχή και ήδη έχουν

ξεκινήσει εργασίες στο γήπεδο για την ασφαλή υποδοχή των παιδιών.
Για τις 3 εβδομάδες λειτουργίας των Ακαδημιών, που ανακοίνωσε η ΓΓΑ, 

ο Σύλλογος αποφάσισε να μην εισπράξει συνδρομές. Ο Μανδραϊκός είναι
πάνω από όλα μια οικογένεια με αλληλεγγύη.

Θα ανακοινωθεί στους γονείς το αναλυτικό πρόγραμμα και οι οδηγίες για
το υγειονομικό πρωτόκολλο. Στόχος: Διασκέδαση, Ψυχαγωγία, Υγεία, Αθλ-
ητισμός.

Οι αγώνες στην Football
League (12η αγωνιστική)

Κυριακή 16 Μαΐου(17.00)

Επισκοπή-Καλαμάτα
Αιγάλεω-Σαν τορίν η
Ιάλυσος-Νίκη Βόλου
Καλλιθέα-Ασπρόπυργος
Ρόδος-Αστέρας Βλαχιώτη

Τα αν αβληθέν τα ματς

Ρόδος-Ασπρόπυργος (9η αγων ιστική – 2/6)
Καλλιθέα-Ιάλυσος (10η αγων ιστική – 26/5)
Ασπρόπυργος-Αστέρας Βλαχιώτη (10η αγων ι-
στική – 9/6)

Σαν τορίν η 2020-Καλλιθέα (11η αγων ιστική –
2/6)
Αστέρας Βλαχιώτη-Επισκοπή (11η αγων ιστι-
κή – πιθαν ότατα στις 20/5)

SL2:   Οι αγώνες  του
Σαββατοκύριακου των πλέι οφ/πλει
άουτ

ΠΛΕΪ   ΑΟΥΤ:Σάββατο
(15/5)

Ο.Φ.  Ιεράπετρας  -
Παναχαϊκή
Τρίκαλα  -      Δόξα

Δράμας   
Απόλλων Λάρισας -Α.Ε .  Καραϊσκάκης

ΠΛΕΪ   ΟΦ Κυριακή (  16/5)
Διαγόρας -  Ιωνικός
Ξάνθη   - Εργοτέλης
Λεβαδειακός-Χανιά

ΓΈΘΝΙΚΗ: Οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτά-
θλημα της Γ΄Εθνικής με την 9η αγωνιστι-
κή.Συγκεκριμένα οι αγώνες.
Πανελευσινιακός-Αετός Λουτρών
Ακράτητος-Πυθαγόρας
Αιολικός-ΑΟ Καραβάς
Αίας Σαλαμίνας-Κερατσίνι
ΑΟ Πυλίου Κω-Θύελλα Ραφήνας
Μικρασιατική-Αστέρας Βάρης

SL:  Το πρόγραμμα των
πλέι άουτ και πλεί οφ

Σ Α Β Β Α Τ Ο ( 7 η
αγωνιστική)
πλέι άουτ

19:30 ΟΦΗ –
Παναιτωλικός
19:30 ΑΕΛ – ΠΑΣ
Γιάννινα1
9:30 Απόλλων Σμύρνης

– Λαμία
19:30 Ατρόμητος –
Βόλος

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η ( 1 0 η
αγωνιστική)
πλέι οφ

19.30 ΑΕΚ – Άρης
19.30 Παναθηναϊκός –
Ολυμπιακός
19.30 ΠΑΟΚ – Αστέρας
Τρίπολης
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-

λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 2 1 0
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



16-θριάσιο Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Η
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, με αφορμή
τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, σας προσ-
καλεί να ανεβάσετε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο

Facebook και στο Instagram μία φωτογραφία από ένα ταξίδι σας στην
Ευρώπη, συμπληρώνοντας την φράση “Ευρώπη για μένα είναι…”,
κάνοντας tag τους επ ίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της
Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και βάζοντας τo ακό-
λουθο hashtag #EuropeForMe. Μην ξεχάσετε να ορίσετε την τοποθεσία
που έχει τραβηχτεί η φωτογραφία.

Όλες οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν μέσα από Facebook και
Instagram Stories, με σκοπό να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ειρήνη και την
ενότητα στην Ευρώπη, αλλά και όλος ο κόσμος να μάθει… “Τι είναι για
σένα η Ευρώπη”.

Το κάλεσμα θα διαρκέσει έως τις 16 Μαΐου. 
Οι επ ίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ελευσίνας Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023: Facebook & Instagram

#EUROPEFORME:
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ;
Γιορτάζουμε την Ημέρα της 
Ευρώπης όλοι μαζί!


