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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σέργιος, Σεργία, Σεργιαν ή, Σεργιούλα 
Βάκχ ος, Βάκχ η, Βακχ ία
Πολυχ ρόν ης, Πολυχ ρόν ιος, Χρόν ης, Πολυχ ρον ία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ,. 28ης Οκτωβρίου 49,

2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1,2105542410

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ, Αθηνών 23, 
2102465432

Τα ν έα δεδομέν α που θα ισχ ύσουν  σε ότι αφορά
την  παν δημία αν ακοίν ωσε ο Θάν ος Πλεύρης, που
απέδωσε τα εύσημα στην  επιστημον ική επιτροπή.
Οπως είπε από εδώ και πέρα θα συν εχ ίσει ν α δίν ει τις
βασικές κατευθύν σεις. Πρακτικά:

* Ο χ αρακτηρισμός μιας περιοχ ής ως κόκκιν ης έχ ει
απλά εν ημερωτικό χ αρακτήρα.

* Η διασκέδαση στους χ ώρους αμιγώς για εμβολια-
σμέν ους θα είν αι ελεύθερη

* Επαν εξετάζεται όλο το καθεστώς περιορισμών
εν τός 15ημερών .

Τα μέτρα θα ισχ ύσουν  από το Σάββατο για 15 ημέρ-
ες και θα επαν εξεταστούν  και θα εξειδικευτούν  ώστε
ν α είν αι απλά και καταν οητά. 

Οπως σημείωσε ο υπουργός, από εδώ και στο εξής
οι γν ωστοποιήσεις για τις κόκκιν ες περιοχ ές θα έχ ουν
χ αρακτηριστικά εν ημέρωσης και δεν  θα επισύρουν
ν έα μέτρα. Αν  χ ρειαστούν  ν έα μέτρα σε μια περιοχ ή
θα γίν ει εισήγηση της επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό
καταργείται η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 01:00
και η απαγόρευση μουσικής στις κόκκιν ες περιοχ ές.

Θα υπάρχ ει πλήρης ελευθερία όπου είν αι μόν ο
εμβολιασμέν οι, είπε ο υπουργός Υγείας. Στην  εστίαση
(αμιγείς χ ώροι) δεν  υπάρχ ει καν έν ας περιορισμός (σε
ότι αφορά αποστάσεις, ορθίους κ.τλ.). Για το προσω-
πικό θα ισχ ύουν  τα μέτρα της μάσκας. Στους αν οικ-
τούς χ ώρους θα ισχ ύουν  τα ίδια αν  είν αι μόν ο για
εμβολιασμέν ους.

Στους αν οικτούς μεικτούς χ ώρους  (σ.σ. και για μη
εμβολιασμέν ους) ισχ ύουν  οι υφιστάμεν οι περιορισμοί.

Ολοι οι άλλοι χ ώροι που είν αι μόν ο για εμβολιασμέ-
ν ους θα έχ ουν  για τις επόμεν ες ημέρες τους περιορι-
σμούς που ισχ ύουν  και σήμερα σε μάσκα και απο-
στάσεις, καθώς όλα αυτά θα επαν εξεταστούν .

ΠΠΛΛΗΗΡΡΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ
γγιιαα  ττοουυςς  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοουυςς  σσττηηνν  εεσσττίίαασσηη

ΚΚααττααρργγεείίττααιι  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  κκααιι  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  μμοουυσσιικκήήςς

σσττιιςς  κκόόκκκκιιννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς..    ΣΣεε  1155  ηημμέέρρεεςς  εεππααννεεξξέέτταασσηη  ττοουυ  ππλλααιισσίίοουυ

Σ
υν άν τηση εργασίας
με τον  καθηγητή
Δυν αμικής Τεκτον ι-

κής Εφαρμοσμέν ης Γεω-
λογίας και Διαχ είρισης
Φυσικών  Καταστροφών
στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρο
του ΟΑΣΠ, Δρ. Ευθύμιο
Λέκκα, είχ ε τη Δευτέρα 4
Οκτωβρίου, ο Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρετ-
τός.

Κατά τη συν άν τηση
έγιν ε διεξοδική συζήτηση
για τις πληγείσες- από τις
πρόσφατες πυρκαγιές-
περιοχ ές του δήμου, τα
επικίν δυν α σημεία που χ ρήζουν  άμεσης παρέμβασης
καθώς τις μακροπρόθεσμες συν έπειες των  καταστρο-
φών .

Ο Δήμαρχ ος Σπύρος Βρεττός αν έφερε : «Στη συν άν -
τηση με τον  κ. Λέκκα εν ημερώθηκα  αν αλυτικά  για τα
βήματα που πρέπει γίν ουν  για την  αν τιμετώπιση των
συν επειών  από τις καταστροφικές πυρκαγιές του
Αυγούστου. Έργα και παρεμβάσεις για τις οποίες απαι-
τείται η συν εργασία υπουργείων , Περιφέρειας και των

υπόλοιπων  αρμόδιων  φορέων  για την  όσο το δυν ατόν
πιο γρήγορη πραγματοποίησή τους. Οι πυρκαγιές, ως
γν ωστό, αφήν ουν  έν α βαρύ περιβαλλον τικό
αποτύπωμα που πρέπει ν α αν τιμετωπιστεί με την
αν άλογη στήριξη κι εν ίσχ υση».

Παρόν τες στη συν άν τηση ήταν  ο Γεν ικός Γραμμα-
τέας του Δήμου Γιάν ν ης Δημητρακόπουλος, ο Αν τιδή-
μαρχ ος Παν αγιώτης Αν αγν ωστόπουλος και ο Γεν ικός
Διευθυν τής του Δήμου Νίκος Γεωργακόπουλος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΒΡΕΤΤΟΥ - ΕΥΘΥΜΗ ΛΕΚΚΑ 

Για τις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές
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Σ
το δίκτυο των υποστηρικτικών
μελών της Ελληνικής Ένωσης
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλ-

λοντος- HELMEPA εντάχθηκε ο Οργανι-
σμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ,
μετά από πρωτοβουλία του Διευθύνον-
τος Συμβούλου Απόστολου Καμαρινάκη,
με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών
του Οργανισμού σε θέματα προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Λιμέ-
να Ελευσίνας και της HELMEPA, πραγ-
ματοποιήθηκε  συνάντηση εργασίας στην
οποία συμμετείχαν από την πλευρά της
Ένωσης η Γενική Διευθύντρια της
HELMEPA κα Όλγα Σταυροπούλου και ο
Επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης
κ. Κώστας Τριανταφύλλου και από την πλευρά
του Ο.Λ.Ε. ΑE ο κ. Καμαρινάκης και στελέχη του
Οργανισμού.

Κατά τη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα
θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν οι
ιδιαιτερότητες του Λιμένα Ελευσίνας και οι μέχρι
σήμερα δράσεις του για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης εξετάστηκαν
οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο φορέων σε

σημεία αμοιβαίου περιβαλλοντικού ενδιαφέρον-
τος και οι από κοινού δράσεις με επίκεντρο τους
χώρους της χερσαίας και θαλάσσιας Ζώνης Λιμέ-
νος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, που προάγουν την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση στον τομέα της ναυ-
τιλίας και κατ́  επέκταση της τοπικής κοινωνίας. 

“Στις κορυφαίες προτεραιότητες του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ είναι θέματα προστασίας του θαλάσσιου περ-
ιβάλλοντος, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα μόνο

με την θάλασσα αλλά με την ποιότητα της
ζωής και την οικονομική ανάπτυξη γενικότε-
ρα της περιοχής. Στις     περιβαλλοντικές
προκλήσεις της εποχής μας, εντείνουμε τις
προσπάθειες μας και απαντάμε με συνέρ-
γειες, που συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και ενισχύουν την αειφορία
για όλους” ανέφερε σε δήλωσή του ο κ.
Καμαρινάκης 

«Καλωσορίζουμε τον Οργανισμό Λιμένος
Ελευσίνας, ως Υποστηρικτικό Μέλος της
HELMEPA, και προσδοκούμε ότι μέσα από
αυτή την ανοιχτή, συμμετοχική, συνέργεια
προάγεται η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την επίτε-
υξη βιώσιμης ανάπτυξης στις αρχές της

κυκλικής οικονομίας» δήλωσε η  Όλγα Σταυρο-
πούλου, Γενική Διευθύντρια HELMEPA.

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος – HELMEPA είναι εθελοντικός,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός, τον
οποίο ίδρυσαν Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτι-
κοί, στον Πειραιά το 1982, με σκοπό τη προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφ-
άλειας στη θάλασσα.

Εμβόλιο: 3η δόση 
για όλους έως το 
τέλος του 2021

Ο
ι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού με
την τρίτη δόση του εμβολίου θα γίνουν
για όλους έως το τέλος του χρόνου.

Αυτό, αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Είπε ακόμα ότι πολύ σύντομα αναμένεται να
ληφθούν οι αποφάσεις για χορήγηση τρίτης
δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους
τους εμβολιασμένους πολίτες.

Αυτό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί όπως
σημείωσε είναι πόσοι μήνες θα πρέπει να
έχουν παρέλθει από τη δεύτερη δόση για τη
χορήγηση της τρίτης αναμνηστικής.

Υ
πογράφηκε η σύμβαση του Δήμου με
τον εργολάβο που ανέλαβε, μετά από
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, το έργο της

σύνδεσης των νοικοκυριών με το δίκτυο αποχέ-
τευσης και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες του
Δήμου Φυλής. 

Με το έργο θα δοθεί η δυνατότητα στους
συνδημότες μας να συνδεθούν με το δίκτυο
αποχέτευσης, βελτιώνοντας τις συνθήκες της
ζωής τους και  εξοικονομώντας σημαντικά
χρηματικά ποσά.  

Ειδικότερα θα κατασκευασθούν 174m νέου
αγωγού ακαθάρτων και 810m νέων συνδέσεων
ακινήτων. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν 180
νέα φρεάτια προσαρμογής (φρεάτια «ταυ») σε
κάθε νέα σύνδεση ακινήτου, 4 νέα φρεάτια
επίσκεψης δικτύου και θα καθαριστούν 90 υφι-
στάμενα φρεάτια επίσκεψης δικτύου και
510m αγωγού αποχέτευσης από λύματα που
καθιστούν το δίκτυο μη λειτουργικό ή σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ακόμα και ανενεργό. 

Τη σύμβαση υπέγραψε, το μεσημέρι  της
Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, παρουσία του Αντιδ-
ημάρχου Θανάση Σχίζα και του Ειδικού Συνε-
ργάτη του Γιάννη Λιάκου.  

«Παράλληλα με τα μεγάλα έργα, συνεχίζουμε
τα μικρότερα που είναι εξ ίσου σημαντικά, γιατί
βελτιώνουν την καθημερινότητα των
συνδημοτών μας. Ένα από αυτά είναι και οι
συνδέσεις νοικοκυριών με το υφιστάμενο δίκτυο
αποχέτευσης. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου
και όλους τους εργαζομένους του Δήμου που
προσπαθούν, καθημερινά, να προχωρούν τα
έργα που θα κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη
και πιο λειτουργική» δήλωσε σχετικά ο Χρήστος
Παππούς.   

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ μέλος της HELMEPA
Μετά από πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου Απόστολου Καμαρινάκη

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Προχωρά η σύνδεση νοικοκυριών με το
δίκτυο αποχέτευσης στις τρεις Κοινότητες

του Δήμου Φυλής 
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Ψεκασμοί καταπολέμησης του δάκου στους ελαιώνες 
από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Οδηγίες προς αγρότες, κτηνοτρόφους, βιοκαλλιεργητές,
μελισσοκόμους για προστασία της παραγωγής και του περιβάλλοντος

Η
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής υλοποιεί και
φέτος πρόγραμμα δακοκτονίας για την προστασία
της παραγωγής των ελαιώνων της περιοχής από

τον δάκο. Συγκεκριμένα, φέτος πραγματοποιούνται ψεκα-
σμοί δακοκτονίας κατά το χρονικό διάστημα από 07 ως 17
Οκτωβρίου 2021.

Η αρμόδια υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ενημε-
ρώνει ότι οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους
με τo φυτοπροστατευτικό DECIS 25EC στις ελαιοκομικές
περιοχές του Δήμου Μεγαρέων Δημοτικής Ενότητας Μεγάρ-
ων και Νέας Περάμου και στις ελαιοκομικές περιοχές του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων,
της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και Δ.Κ. Οινόης.

Αναγκαία & προληπτικά μέτρα

Έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον
παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγ-
καία και προληπτικά μέτρα:

• Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην
πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.

• Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την
κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.

• Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση
στους ψεκασμένους ελαιώνες.

• Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς
και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φρον-
τίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων

ψεκασμού.

Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφω-
να με το υπ΄ αριθμ . 2148/25984/ 5 - 03 - 2015 έγγραφο του
ΥΠΑΠΕΝ θα είναι:

• Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφα-
ρμοσθεί σε συγκαλλιεργούμενα ελαιοκτήματα).

• Μακριά από κατοικημένες περιοχές.
• Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας

ελαιώνων ή ακαλλιέργητων
και κλειστών ελαιώνων .
• Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω από το

25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες
ελιές και πάνω από 20% για τις βρώσιμες. Μικρές
κηλίδες της τάξεως των 1.000 έως 10.000 ελαιοδέντρων
έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέπει να
εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρ-
μοζόμενης μεθόδου.

Ιδιαίτερα για την συγκαλλιέργεια

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτε-
ταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτε-
ρη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε
ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην
ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ
ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που
προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί : Περιορ-
ισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. Συγκεκριμένα
επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. 

Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι
απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα
μέσα εφαρμογής .

Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το
χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά
και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι
αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιερ-
γειών.

Στη περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται
για τη κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας
αναγραφόμενα.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιο-
ρίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα
η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.
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Πανεκπαιδευτική 24ωρη 
Απεργία στις 11/10 
Σε Πανεκπαι-

δευτική 24ωρη
Α π ε ρ γ ί α
προχωρούν τη
Δευτέρα 11
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
ΟΛΜΕ-ΔΟΕ. 

Την ίδια μέρα
καλούν σε
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η
στις 11.30 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. 

Στην κοινή ανακοίνωση τους σημειώνουν:

Χαιρετίζουμε τους/τις χιλιάδες συναδέλφους που
αντέδρασαν και αντιδρούν στην ολομέτωπη επίθεση
που χτυπά το σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών και των μαθητριών μας. Που δε φοβήθηκαν,
δεν έσκυψαν το κεφάλι στις κυβερνητικές απειλές.

Το ΥΠΑΙΘ μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών  στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ την προη-
γούμενη σχολική χρονιά νομοθέτησε πρωτοφανείς
απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας στην τρομοκράτηση
των εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία.
Όταν συνειδητοποίησε ότι  ο κλάδος δεν σκύβει το κεφ-
άλι ούτε υπό την έωλη απειλή των κυρώσεων αποφά-
σισε να σύρει και πάλι την ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για να
απαγορεύσει την απεργία.  Το ΥΠΑΙΘ, μετά τις απανω-
τές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή στην
αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση
των εκπαιδευτικών και  να τους επιτεθεί με αύρες, χημι-
κά και βία. 

Ταυτόχρονα, επιστράτευσε τα συστημικά ΜΜΕ, προ-
κειμένου να κατασυκοφαντήσει τους/τις εκπαιδευτικούς.
Ξεχνά το ΥΠΑΙΘ ότι είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ες που
κρατούν εδώ και χρόνια το Δημόσιο Σχολείο όρθιο απέ-
ναντι σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, που κράτ-
ησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο την περίοδο της παν-
δημίας ενώ το ίδιο δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας
της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Συνεχίζει τον εκφοβισμό με τη νέα απαράδεκτη
εγκύκλιο Κόπτση, η οποία αποκρύπτει την συνολική
απόφαση του δικαστηρίου και διακηρύσσει ότι η συμμε-
τοχή στην απεργία αποχή είναι παράνομη. Ο κλάδος
μας όμως δεν κάμπτεται και δεν τρομοκρατείται!
Συνεχίζει μαζικά την απεργία – αποχή από την αξιολόγ-
ηση. Επιβεβαιώνει την αγωνιστική του διάθεση να απο-
κρούσει την αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν υποτάσσεται ούτε τρομο-
κρατείται!

Όλοι και όλες απεργούμε την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου!
Ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρν-

ησης!

Συνεδριάζει σήμερα  Πέμπτη και ώρα 10 το πρωί
το ΔΣ της ΚΕΔΕ μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν

μεταξύ των θεμάτων, τα κριτήρια κατανομής της έκτακ-
της χρηματοδότησης λόγω covid 19, που δόθηκε στους
δήμους τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και θεσμικά
ζητήματα.

Επίσης στη συνεδρίαση θα παραστούν εκπρόσωποι
του Ιδρύματος Μποδοσάκη, προκειμένου να ενημε-
ρώσουν για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ίδρυμα
για τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για τη Δημό-
σια Υγεία, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες επι-
στημονικές προτάσεις για την αναβάθμιση του τομέα
στην Ελλάδα, με προδιαγραφές 21ου αιώνα, καθώς και
οδικό χάρτη για την υλοποίησή τους στην μετά κορονοϊό
εποχή.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής που
συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 23 Σεπτεμβρίου
2021.

3. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περι-
βαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «PROLEPSIS»
στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλία σε κάθε Ηλικία».

Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
4. Αναγνώριση υπηρεσίας αιρετών και Γενικών Γραμ-

ματέων Δήμων σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυ-
νσης ή Διεύθυνσης.

Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής
Θεσμών & Διαφάνειας

5. Δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας επ
αμοιβή από τους Γενικούς Γραμματείς των Ο.Τ.Α.

Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής
Θεσμών & Διαφάνειας

6. Πρόβλεψη θέσεων ΤΕ 22 σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής

Θεσμών & Διαφάνειας
7. Απαλλαγή δημοτικών οχημάτων από την καταβολή

διοδίων.
Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής

Θεσμών & Διαφάνειας
8. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση

λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων.
Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής

Θεσμών & Διαφάνειας
9. Κριτήρια κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης

λόγω covid 19, που δόθηκε στους Δήμους της χώρας σε
πέντε δόσεις, τα τελευταία δύο χρόνια.

Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής
Οικονομικών Ο.Τ.Α.

10. Λήψη απόφασης για αναβολή τέλους ταφής.
Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτρο-

πής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων

11. Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτι-
κής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου, συνεδρίου με θέμα: «Διεθνής Πρω-
τοβουλία Αναδάσωσης», στο Μπουραζάνι (Κόνιτσα)
στις 11-12 Νοεμβρίου 2021.

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτρο-
πής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων

12. Αίτημα για εισαγωγή προς συζήτηση στο Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ, του θέματος της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Εισηγητής: κ. Κ. Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων (Λαϊκή
Συσπείρωση)

13. Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 11 «Ρύθμιση
θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων».

Εισηγητής: κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ
14. Αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων αποστείρωσης

αέρα Aura AirSterionizer για τις αίθουσες του Ετήσιου
Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, 14-16 Οκτωβρίου 2021.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διε-
υθύντρια ΚΕΔΕ

15. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας HUAWEI μιας
οθόνης Intelligent Collaboration IdeaHub 86 για τις
εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, 14-16
Οκτωβρίου 2021.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διε-
υθύντρια ΚΕΔΕ

16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 

Παράταση λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων, αναβολή τέλους
ταφής και έκτακτη χρηματοδότηση λόγω covid 19 στην ημερήσια διάταξη 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα
αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 48 του
ν.4837/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 178/1.10.2021).

Με το νέο άρθρο τροποποιήθηκε η παρ.1 του
αρ.10 του ν.2072/1992 ως προς τους Φορείς
που δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν
“Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης”.

Στους Φορείς λοιπόν, που έχουν αυτή τη
δυνατότητα, προστέθηκαν πλέον και οι Δήμοι
και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ευχαριστεί
τα φαρμακεία του Δήμου Αχαρνών

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώρ-
γιος Πετάκος και το Τμήμα Προστασίας και Προα-
γωγής της Δημόσιας Υγείας, έχουν την ανάγκη να
εκφράσουν δημόσια τις θερμές τους ευχαριστίες
στα Φαρμακεία του Δήμου μας για τις δωρεές τους
σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό στο Κοι-
νωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών.

Η στήριξη και η συμβολή σας σε ένα τόσο λεπτό
και ευαίσθητο θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντική και
άξια συγχαρητηρίων.

Στόχος μας είναι η δωρεάν παροχή φαρμάκων
σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους
συμπολίτες μας, καθώς και η ευαισθητοποίηση
και συνδρομή των πολιτών και η συνεργασία μας
με τα τοπικά φαρμακεία, συλλόγους, Μ.Κ.Ο. κ.α.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε τέτοιες πράξεις προ-
σφοράς να βρουν και άλλους μιμητές.

Ευελπιστούμε στην συνέχιση της συνεργασίας
μας.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Γεώργιος Πετάκος

Πολύτιμες δωρεές σε φαρμακευτικό και υγειονομικό
υλικό στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

ΙΔΡΥΟΥΝ  “ΚΕΝΤΡΑ
ΑΠΟΠΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εντείνεται η προσπάθεια της
Δημοτικής Αστυνομίας  
Αχαρνών, για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ά
νω των 850 οχημάτων βρίσκονται καταχωρημένα
στη μεγάλη λίστα εγκαταλελειμμένων οχημάτων
της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας των τελευταίων

ετών, με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας
Μιχάλη Βρεττό να έχει θέσει ψηλά τον πήχη στην άμεση
απομάκρυνσή τους με εντατικούς ελέγχους και πυκνές
περιπολίες για τη χαρτογράφηση των δρόμων του
Δήμου μας.
Μόνο οι αρχικές καταχωρήσεις εγκαταλελειμμένων
οχημάτων, που αφορούν είτε (τηλεφωνικές/ γραπτές)
καταγγελίες πολιτών είτε διαπιστώσεις της ίδιας της
Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις περιπολίες, έχουν
αγγίξει τις 300 σε αριθμό κατά το έτος 2021 και συγκε-
κριμένα τους μήνες Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2021.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των αρχικών κατα-
γραφών των οχημάτων για το 2021 έχει αυξηθεί κατά
450% και για το έτος 2020 κατά 260% σε σύγκριση με
το 2017.
Το τηλεφωνικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας λαμ-
βάνει καθημερινά τουλάχιστον 3-4 κλήσεις σχετικά με
οχήματα που θεωρούνται εγκαταλελειμμένα από τους
πολίτες και αναλαμβάνει το χρονοβόρο έργο της
διαπίστωσης, της καταγραφής, του επανελέγχου, της
ειδικής σήμανσης, της υποχρέωσης ενημέρωσης των
εμπλεκόμενων φορέων και της τελικής απόσυρσής
τους από τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρο-
υς του Δήμου μας.

Κατά τα έτη 2020 – 2021, περίπου 465 οχήματα έχουν
απομακρυνθεί επιτυχώς από το οδόστρωμα, είτε κατό-
πιν επανειλημμένων συστάσεων της Δημοτικής
Αστυνομίας προς τους ιδιοκτήτες τους είτε με την από-
συρση με ιδιωτικό γερανό συνεργαζόμενο με το Δήμο
μας. Σημειώνεται, δε, ότι σε διάστημα λιγότερο του ενός
έτους από την υπογραφή της σύμβασης με την συνερ-
γαζόμενη εταιρεία έχουν αποσυρθεί περίπου 160 εγκα-
ταλελειμμένα οχήματα.

Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Δημοτικής
Αστυνομίας Μιχάλη Βρεττού, η Δημοτική Αστυνομία
βρέθηκε δίπλα στους πυρόπληκτους πολίτες στην περ-
ιοχή της Βαρυμπόμπης, τα οχήματα των οποίων κάη-
καν, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς της 3ης
Αυγούστου 2021. Στην περιοχή που επλήγη από την
πυρκαγιά, έσπευσαν κλιμάκια της Δημοτικής
Αστυνομίας ώστε να γίνει η άμεση καταγραφή των
ολοσχερώς ή μερικώς καμένων, τα οποία και αποσύρ-
θηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας
στο έργο του Δήμου για την όσο το δυνατόν άμεση
επούλωση των πληγών των πολιτών.

Σύμφωνα με το αρχείο της Δ/νσης Δημοτικής
Αστυνομίας, επιπλέον 110 εγκαταλελειμμένα οχήματα
έχουν λάβει το πράσινο φως ώστε να αποσυρθούν,
δίνοντας ανάσα στο πρόβλημα στάθμευσης που δημιο-
υργείται στο κεντρικό τμήμα των Αχαρνών και συμβάλ-
λοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθύνεστε στο τηλεφ-
ωνικό κέντρο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας στο
210 2415472, αλλά και ηλεκτρονικά στο
dimast@acharnes.gr (Τμήμα Αστυνόμευσης



ΟΑντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Θεμι-

στοκλής Τσίγκος,  στο πλαίσιο της
πολιτικής του Δήμου, αναφορικά με
τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, ενημερώνει τους δημό-
τες για μια νέα πρωτοβουλία, που θα
ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα, 11
Οκτωβρίου 2021. 

Η πρωτοβουλία συνίσταται στη
δυνατότητα των πολιτών, που διαμέ-
νουν εντός των διοικητικών ορίων
του Ασπρόπυργου να σημάνουν
ηλεκτρονικά με microchips τα
κατοικίδιά τους, με το ελάχιστο
δυνατό κόστος. 

Η ενεργεία αυτή θα πραγματοποι-
είται από συμβεβλημένο κτηνίατρο

στο Δημοτικό Κτηνιατρ-
είο, επί της οδού Αχα-
ρνών 3.   

Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ως μέλος της
Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΚΕΔΕ, έχει
καταθέσει συγκεκριμέ-
νες προτάσεις για το
νομικό περιεχόμενο
που πρέπει να διέπει
την Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Με την παρα-
πάνω ενέργεια απο-
δεικνύεται στην πράξη
η ενεργός πολιτική του Δήμου για τα
δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς.  

Για περισσότερες πληροφορίες και
για τον καθαρισμό ραντεβού, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με το Γραφείο του
αρμόδιου Αντιδημάρχου, στα τηλέφ-
ωνα 2132006455 – 59. 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 θριάσιο-7

Ι
σχυρό άνεμο και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία
«Αθηνά». Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία
δείχνουν ένα βαρομετρικό χαμηλό, που θα κάνει

την εμφανίση του από τα ξημερώματα της Πέμπτης στη
βορειοδυτική χώρα με «έντονα και εν δυνάμει
επικίνδυνα» φαινόμενα. Στη συνέχεια, το βράδυ της
Πέμπτης τα φαινόμενα αυτά θα κινηθούν στα βορειοα-
νατολικά της χώρας.Η Αττική θα επηρεαστεί τα ξημε-
ρώματα της Παρασκευής.

Για την Εύβοια ο  Σάκης Αρναούτογλουανέφερε ότι θα
υπάρχει και «ένα πέρασμα» με βροχές και καταιγίδες,
αλλά εκτιμά ότι τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα.Ο ίδιος
συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στη δυτική Ελλάδα, όπου ο
καιρός θα είναι άστατος για αρκετές ημέρες, με διαδοχι-
κές έντονες βροχές, μπόρες και καταιγίδες, και μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαι-
ρίας που προβλέπεται από σήμερα το βράδυ. Η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχον-
ται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς
και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλω-
ση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών
ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθ-
ούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προ-
καλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των
κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονι-
κά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέμα-
τα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και 

βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το
τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηρι-
ότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρ-
κεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων
(κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας
χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε
αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο,
παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η
χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για
τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περ-
ιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπα-
σμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επι-
κρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικ-
τύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.civilprotection.gr.

-Κακοκαιρία «Αθήνα»: Ποιες περιοχές θα πλήξει 
Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες 
ενόψει των ακραίων καρικών φαινομένων 

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΤΤΤΤΗΗΗΗ    ΔΔΔΔΕΕΕΕΥΥΥΥΤΤΤΤΕΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑ    11111111    ΟΟΟΟΚΚΚΚΤΤΤΤΩΩΩΩΒΒΒΒΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    
Διάθεση microchips για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 
από το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Η επιδότηση για το φυσικόΗ επιδότηση για το φυσικό
αέριο θα είναι για όλους αέριο θα είναι για όλους 

Σ
την  εξαγγελία πως η επιδότηση για το φυσικό
αέριο θα είν αι για όλους και δεν  θα δοθεί με
κοιν ων ικά και εισοδηματικά κριτήρια,

προχ ώρησε ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , Άδων ις Γεωργιάδης.

Δεν  θα αφήσουμε την  αύξηση στην  εν έργεια ν α
επηρεάσει τους λογαριασμούς του καταν αλωτή σε
ρεύμα και φυσικό αέριο, η κυβέρν ηση με μέτρα θα
απορροφήσει τις αυξήσεις για το μέσο ν οικοκυριό.

Όσον  αφορά στο ρεύμα και το φυσικό αέριο αυτό
θα είν αι για όλους, για το πετρέλαιο θέρμαν σης αυτό
θα αφορά τους δικαιούχ ους», δήλωσε χ αρακτηριστικά
στην  ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης.

Oι τιμές στα τρόφιμα έχ ουν  επιστρέψει στα επίπε-
δα του 2019, δεν  είν αι υψηλότερες, πλην  των  καυ-
σίμων  και των  ν ωπών  φρούτων », είπε ο κ. Γεωρ-
γιάδης και πρόσθεσε ότι οι αλυσίδες τροφίμων  μπορ-
ούν  ν α απορροφήσουν  τις αυξήσεις στα ν αύλα.

«Η εν έργεια είν αι ειδική κατηγορία, δεν  σημαίν ει ότι
επειδή έχ ουμε αύξηση σε έν α κομμάτι της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας πρέπει την  άλλη μέρα τα καταστήματα
ν α αυξήσουν  τις τιμές» είπε.

Υπεν θυμίζουμε ότι εν τός των  ημερών  θα εκδοθεί η
Υπουργική Απόφαση με την  οποία θα οριστικοποι-
ηθούν  οι λεπτομέρειες για την  επιδότηση των  κατα-
ν αλωτών  ρεύματος και φυσικού αερίου.
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Κάλεσμα ΥΠΕΝ στους Δήμους 
να συμμετάσχουν στις 100 κλιματικά

ουδέτερες πόλεις

Μ
ε την  επ ίσημη
έν αρξη της Ευρω-
παϊκής Αποστολής

για τις 100 κλιματικά ουδέ-
τερες πόλεις έως το 2030
(Mission Board “100 cli-
mate neutral cit ies by
2030”) που κήρυξε η Ευρ-
ωπαϊκή Επ ιτροπή, ο
Γεν ικός Γραμματέας Χωρι-
κού Σχ εδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλον τος, Ευθύμιος Μπακο-
γιάν ν ης, απευθύν ει κάλεσμα συμμε-
τοχ ής στους ελλην ικούς Δήμους.

Το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε συν εργασία
με το EU Mission Board και προετοι-
μάζει από τον  Απρίλιο του 2020 τις
ελλην ικές συμμετοχ ές για το μεγάλο
εγχ είρημα μετασχ ηματισμού τους σε
κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το
2030.

Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Αποστο-
λή ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
οι Δήμοι Ηρακλείου, Ιωαννιτών,
Καλαμάτας, Τρικκαίων, Κοζάνης,
Θήρας και Φυλής και η Γεν ική Γραμ-
ματεία Χωρικού Σχ εδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλον τος καλεί ν α συμμε-
τάσχ ουν  όσο το δυν ατόν  περισσότε-
ροι Δήμοι, παρέχ ον τάς τους την  απα-
ραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση.

Η Ελλάδα μάλιστα, αν αγν ωρίζεται
από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία
από τις λίγες Ευρωπαϊκές χ ώρες που
υποστηρίζουν  την  Ευρωπαϊκή Απο-
στολή με πρωτοβουλία της Κυβέρν -
ησης του κράτους - μέλους, μέσω του
ΥΠΕΝ. 

Γι’ αυτόν  τον  λόγο η Ελλάδα αν αφέρ-
θηκε ον ομαστικά μαζί με την  Ισπαν ία,
την  Αυστρία και τη Σουηδία στην
εκδήλωση έν αρξης της Ευρωπαϊκής
Αποστολής, από τον  Διευθυν τή του 

Mission Board “100 climate neutral
cities by  2030Matthew Baldwin.

Τον ίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Αποστολή
(Mission Board “100 climate neutral
cities by  2030”) θα καλύψει τις αν άγκες
του επαν ασχ εδιασμού και της αν α-
ζωογόν ησης των  αστικών  περιοχ ών
με αν αμεν όμεν α αποτελέσματα τη
βελτίωση:

1) της ποιότητας και της αισθητικής
του αστικού περιβάλλον τος,

2) της εν εργειακής απόδοσης και της
ποιότητας των  κτιρίων ,

3)του περιβαλλον τικού αποτυπώμα-
τος του υπαίθριου δημόσιου χ ώρου,

4) τη μείωση παραγωγής ρύπων  από
τις καθημεριν ές μετακιν ήσεις,

5) την  εξοικον όμηση φυσικών
πόρων , καθώς και

6) τον  ψηφιακό μετασχ ηματισμό των
αστικών  περιοχ ών .

Τέλος, η υλοποίηση όλων  των  δρά-
σεων  θα συν δέσει τις υφιστάμεν ες με
τις ν έες πρωτοβουλίες και πολιτικές
της ΕΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
ήδη τρέχ ουν  π.χ . ΣΒΑΚ) με συν ολικό
παρον ομαστή την  Ευρωπαϊκή Πρά-
σιν η Συμφων ία (GreenDeal).

Έ
ρχ εται έως το
τέλος του 2021 το
άυλο συν αιν ετικό

διαζύγιο, όπως και οι
μεταβιβάσεις ακιν ήτων , η
ίδρυση ατομικής
επιχ είρησης, η πιστοποι-
ημέν η δεξιότητα σε στρα-
τευμέν ους ν έους κατά τη
διάρκεια της θητείας τους,
εν ώ και οι συν τάξεις θα
γίν ουν  ψηφιακές έως τα
μέσα της επόμεν ης χ ρο-
ν ιάς, αν ακοίν ωσε ο o
υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, Κυριά-
κος Πιερρακάκης, στο
πλαίσιο συν έδριου
Cy ber Greece 2021 με
κεν τρικό θέμα «Το τερά-
στιο άλμα της Ελλάδας
προς την  ψηφιακή
εποχ ή».

Σύμφων α με τον  υπο-
υργό, «έως το τέλος του
έτους θα αν ακοιν ώσουμε
το άυλο συν αιν ετικό
διαζύγιο, στις αγοραπωλ-
ησίες θα φτιάξουμε έν α
σύστημα όπου όλα θα
γίν ον ται στον  συμβολαι-

ογράφο, εν ώ, γι' αυτό
που λέμε γεγον ότα της
ζωής μας, μέχ ρι το καλο-
καίρι του 2022 θα έχ ει
καλυφθεί το μεγαλύτερο
κομμάτι της απόστασης».

Για το θέμα της σταθε-
ρής τηλεφων ίας, ο υπο-
υργός μίλησε για την
αν άγκη αποχ αλκο-
ποίησης του δικτύου,
λέγον τας ότι «περν ών τας
στην  οπτική ίν α, θα έχ ο-
υμε γρήγορες ταχ ύτητες».
Αν αφερόμεν ος στο 5G,
έκαν ε λόγο για τη μεγάλη
αλλαγή που έρχ εται
κυρίως μέσα από τις εφα-
ρμογές, όπως για παρά-
δειγμα αυτόν ομη οδήγ-
ηση, ρομποτική χ ειρουρ-
γική από απόσταση. «Η
αλλαγή έρχ εται, απλά
πρέπει ν α είμαστε παρ-
όν τες στον  σχ εδιασμό
της» πρόσθεσε και υπο-
γράμμισε ότι ξεκιν ά η
μείωση του τέλους κιν -
ητής τηλεφων ίας που θα
απαλλάξει από τις «πλά-
τες» των  πολιτών  68 εκα-

τομμύρια ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφ-
ρασε την  ικαν οποίησή
του, καθώς - όπως είπε -
«πετύχ αμε ν α υπερ-
βούμε την  προσδοκία»
όσον  αφορά τις ψηφιακές
υπηρεσίες και επισήμαν ε
πως οι ψηφιακές συν αλ-
λαγές των  πολιτών  έφτα-
σαν  το α΄ εξάμην ο του
2021 τις 150 εκατομμύρια
επισκέψεις, από τα 8,8
εκατομμύρια που κατα-
γράφηκαν  το 2018. 

«Φέτος θα περάσουμε
τα 300 εκατομμύρια»
σχ ολίασε και χ αρακτήρι-
σε το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρν ησης ως
«υπουργείο καθημεριν ότ-
ητας και πρώτης γραμ-
μής». 

Όπως τόν ισε, λόγω της
συγκυρίας της παν -
δημίας, ήρθε πιο κον τά
και συν εργάστηκε περισ-
σότερο με το υπουργείο
Υγείας και την  Πολιτική
Προστασία, «ήταν  αν αγ-
καία η συν εργασία μας»
αν έφερε.

«Χρειαζόμαστε ψηφιακές
δεξιότητες για όλους. Η
κυβέρν ηση φέρν ει έν α
καιν ούριο θεσμικό
πλαίσιο κι υπάρχ ει κι η
χ ρηματοδότηση από το
Ταμείο Αν άκαμψης. Στα
πολύ στοχ ευμέν α έχ ο-
υμε κεν ά και στόχ ος
είν αι ν α μην  υπάρχ ει
ασυμμετρία της πληροφ-
όρησης» δήλωσε ο υπο-
υργός Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης.

Κ. Πιερρακάκης: Έως το τέλος του
2021 το άυλο συναινετικό διαζύγιο 

- Στα μέσα του 2022 οι ψηφιακές συντάξεις

Κρήτη: Συναγερμός για επιτήδειους
που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
τον πόνο των σεισμόπληκτων
Η Κρήτη και ιδιαίτερα η περιοχή του Αρκαλοχωρίου στον
Δήμο Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται στο «στόχαστρο» του
Εγκέλαδου. Μόνο που κάποιοι επιτήδειοι επιδιώκουν να
κερδίσουν από τον πόνο των σεισμόπληκτων.

Η αν ακοίν ωση από τον  Δήμο Μιν ώα Πεδιάδας
«Επιτήδειοι-κακόβουλοι, με το πρόσχημα οικονομικής
ενίσχυσης του Δήμου και των σεισμόπληκτων της περ-
ιοχής μας, προσπαθούν να πείσουν πολίτες για την κατα-
βολή χρηματικών ποσών μέσω ερανικών δωρεών οι
οποίες σε κάθε περίπτωση – διευκρινίζουμε ότι – δεν 

αποτελούν πρωτοβουλία του Δήμου και έχουν ως σκοπό
την εξαπάτηση/παραπλάνηση των πολιτών οι οποίοι επιθ-
υμούν να δείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην
πληγείσα περιοχή μας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες
μας να μην ανταποκρίνονται στις εν λόγω πρακτικές, που
μόνο στόχο έχουν την εξαπάτησή τους», σημειώνει ο
Δήμος.

Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι «όποιοι συμπολίτες
μας επιθυμούν να προβούν στην κατάθεση χρημάτων
υπέρ των σεισμόπληκτων του Δήμου μας μπορούν να το
κάνουν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (Τράπεζα: EUROBANK Αρ. Λογ/σμού:
0026.0240.30.0201205013, IBAN:
GR2602602400000300201205013) με την αιτιολογία
/ένδειξη «Σεισμόπληκτοι Κρήτης»».



Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 θριάσιο-9

Βασικά σημεία της  ομιλίας του κ. Μάνου
Μανουσάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, στο συνέδριο Cyber
Greece 2021.

Η
ψηφιοποίηση κρίσιμων υποδομών του
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας εν μέσω ενεργειακής μετά-

βασης και κλιματικής κρίσης καθώς και η προ-
ετοιμασία του ΑΔΜΗΕ απέναντι στις προκλή-
σεις της Κυβερνοασφάλειας αποτελούν κρίσι-
μες παραμέτρους της στρατηγικής του Διαχει-
ριστή για τα επόμενα έτη.

Το ηλεκτρικό σύστημα ψηφιοποιείται με
έργα 70 εκατ. ευρώ

Για την αντιμετώπιση των νέων κλιματικών
συνθηκών κρίσης, είναι απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της λειτο-
υργίας των βασικών ηλεκτρικών στοιχείων του
Συστήματος. Ο σχεδιασμός της Εταιρείας περ-
ιλαμβάνει έργα ψηφιοποίησης σε τουλάχιστον
17 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και 27 Υπο-
σταθμούς του ΑΔΜΗΕ ανά την Ελλάδα με
συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και
ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 7 έτη.  Παράλληλα,

εκσυγχρονίζουμε τον τηλεπικοινωνιακό εξοπ-
λισμό του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και άρα του τρόπου επικοινωνίας
μεταξύ των ηλεκτρικών στοιχείων του Συστή-
ματος. Δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο
δίκτυο για την επικοινωνία των Κέντρων
Ελέγχου Ενέργειας, των Κέντρων Υπερυ-
ψηλής Τάσης, των Υποσταθμών στα πρότυπα
των σύγχρονων Διαχειριστών. Παράγοντας-
κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η
επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέσω των
χερσαίων και νησιωτικών ηλεκτρικών δια-
συνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ. 

Η ελληνική αγορά ενέργειας
μετασχηματίζεται

Οι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται στον
ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, τόσο σε επίπε-
δο ενεργειακής μετάβασης όσο και σε επίπε-
δο ενοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, καθιστούν επιβεβλημένο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του οργανισμού σε όλα τα
επίπεδα. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης υλοποίησης του Target Model τον Νοέμ-
βριο 2020, προχωράμε σήμερα στο επόμενο
βήμα, το λεγόμενο «Market Reform Plan» και τη
διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες
της αγοράς εξισορρόπησης. Οι μεταρρ-
υθμίσεις του Market Reform Plan έχουν στόχο
την περαιτέρω αναβάθμιση των πληροφορ-
ιακών υποδομών μέσω της διασύνδεσης με τις
ευρωπαϊκές πλατφόρμες εξισορρόπησης
(MARI/PICASSO), με στόχο την ενοποιημένη
και αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά ηλεκ-
τρικής ενέργειας. 

Η Grid Telecom στον πυρήνα της στρατ-
ηγικής τηλεπικοινωνιών

Ιδιαίτερη θέση στην ψηφιακή στρατηγική μας
έχει η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δικτύου
οπτικών ινών από την Grid Telecom, 100%

θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Η Grid
έχει ήδη μισθώσει σε τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους πάνω από 3.000 χλμ. οπτικών ινών
και σύντομα αναμένεται να διαθέσει υπηρ-
εσίες υπερυψηλών χωρητικοτήτων, ενισχύον-
τας περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια χον-
δρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών. 

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο
ανοικτός διαγωνισμός για την ανάπτυξη του
δικτύου κορμού υπερυψηλών ταχυτήτων τεχνο-
λογίας DWDM και παράλληλα η Grid διεκδικεί,
σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, 4
από τα 7 LOTs στον τηλεπικοινωνιακό διαγωνι-
σμό Ultra Fast Broadband. Με το έργο αυτό, η
θυγατρική του ΑΔΜΗΕ θα αποκτήσει ένα ευρύ
οπτικό δίκτυο σε περισσότερους από 30
νομούς τις χώρας.  Επόμενος στόχος της Εται-
ρείας είναι η επέκταση του δικτύου της Grid και
εκτός συνόρων το 2022, προσφέροντας εναλ-
λακτικές διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες
αλλά και με μεγάλους  τηλεπικοινωνιακούς
κόμβους της Ευρώπης. 

Θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς
μέσω της Κυβερνοασφάλειας

Ως διαχειριστής κρίσιμων υποδομών και
δεδομένων για το ηλεκτρικό σύστημα της
χώρας, αλλά και αρμόδιος για το σύστημα
κατανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε
αναπτύξει συστήματα και μηχανισμούς
υψηλού επιπέδου ασφάλειας με στόχο τη
θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κυβερνοασφά-
λειας που έχουμε αναπτύξει, κατασκευάζουμε
ένα Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας (SOC),
το οποίο θα στηρίζει την ανίχνευση των
απειλών και τη διαχείριση των περιστατικών
ασφαλείας σε μηχανισμούς τεχνητής
νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης. Το pro-
ject έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 5,5 έτη αλλά

ήδη από το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του
έργου θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το
Επιχειρησιακό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του
ΑΔΜΗΕ. Η στρατηγική μας αυτή αναπτύσσεται
σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου Κυβερ-
νοασφάλειας των υπόλοιπων ευρωπαίων
Διαχειριστών με πρωτοβουλία του ευρωπαϊ-
κού συνδέσμου ENTSO-Ε και τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Open data για διαφάνεια και ενεργειακή
Δημοκρατία

Ο ΑΔΜΗΕ φιλοδοξεί να πρωτοπορεί στο
θέμα της διαφάνειας των δεδομένων που
διαχειρίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσο-
υμε ένα ολοκληρωμένο Οικοσύστημα Ανάλ-
υσης Δεδομένων (Data Analytics) επενδύοντας
στην ανεμπόδιστη πρόσβαση των stakehold-
ers, αλλά και ευρύτερα των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας είναι, μέσω
των open data, να βελτιστοποιηθεί η λήψη απο-
φάσεων για τους stakeholders και ταυτόχρονα
να προάγουμε την ενεργειακή Δημοκρατία. Για
αυτό το λόγο, στις αρχές του 2021 δημιουργή-
σαμε την εφαρμογή IPTOanalytics που
παρέχει πληροφορία για την παραγωγή ενέρ-
γειας, τη ζήτηση και τη διείσδυση ΑΠΕ στο
ελληνικό Σύστημα σε πραγματικό χρόνο.  Εν
μέσω της ενεργειακής μετάβασης, η ενσωμά-
τωση μεγάλου όγκου δεδομένων που σχετίζον-
ται με τις ΑΠΕ προσφέρουν επίσης μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια τόσο στις προβλέψεις για την
ανανεώσιμη παραγωγή όσο και τις ενδεχόμε-
νες διακοπές στο δίκτυο λόγω ακραίων καιρ-
ικών φαινομένων. 

Στον ίδιο άξονα εντάσσεται η παρακολούθη-
ση των υποδομών μας με αυτοματοποιημένα
μέσα καθώς και η ανάπτυξη λογισμικού για την
επεξεργασία των δεδομένων που προέρχον-
ται από την επιθεώρηση των Γραμμών Μετα-
φοράς με drones.

Συνέδριο Cyber Greece 2021
Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Στρατηγική προτεραιότητα 
η ψηφιοποίηση των κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών

Τη βούληση του ν α συν εχ ίσει
τη διεκδίκηση της παράτασης
των  συμβάσεων  όσων  εργαζο-
μέν ων  έχ ουν  προσληφθεί στις
Περιφέρειες και στους Δήμους
προκειμέν ου ν α αν τιμετωπι-
στεί η πρωτόγν ωρη συν θήκη
της παν δημίας με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέν ου
Χρόν ουκαι μετά το τέλος του
έτους, διατύπωσε ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης,
απευθυν όμεν ους στους
συμβασιούχ ους που απασχο-
λούν ται στην  Περιφέρεια, κατά
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης. 

Στη σχ ετική συζήτηση η
οποία πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την  τροπολογία του
ΥΠΕΣ που κατατέθηκε πρόσφ-
ατα και η οποία προβλέπει την
παράταση μέχ ρι τις 31/12/2021
των  συμβάσεων  Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμέν ου Χρόν ου,
συμμετείχ αν  επίσηςο Εκτελε-
στικός Γραμματέας Γ. Σελίμης,
η Γεν ική Διευθύν τρια Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και Αν θρώπι-
ν ου Δυν αμικού της Περιφέρειας
Γ. Προκοπιάδου. 

Ο κ. Πατούλης τόν ισε πως η
συγκεκριμέν η απόφαση είν αι
σε θετική κατεύθυν ση, επι-
σημαίν ον τας πως είν αι και
αποτέλεσμα των  συν εχ ών
διεκδικήσεων  από πλευράς του
τόσο από τη θέση του Περιφε-
ρειάρχ η όσο και από τη θέση
του Α’ Αν τιπροέδρου της
ΕΝΠΕ, προς το αρμόδιο Υπο-
υργείο Εσωτερικών . Ωστόσο, 

όπως υπογράμμισε, είν αι
απολύτως αν αγκαίο ν α παρα-
ταθούν  οι συμβάσεις όσων
έχ ουν  προσληφθεί για ν α αν τι-
μετωπιστεί η πρωτόγν ωρη
συν θήκη της παν δημίας, 422
στον  αριθμό, και μετά το τέλος
του έτους. 

«Η αδιάλειπτη συν εισφορά
σας στην  κάλυψη αυτών  των
αν αγκών , με δεδομέν α τα
σημαν τικά κεν ά που
υπάρχ ουν  λόγω έλλειψης μόν ι-
μου προσωπικού, επιβεβαιών ει
την  αν άγκη περαιτέρω αν α-
ν έωσης των  συμβάσεων . Όλο
αυτό το διάστημα που εργάζε-
στε σε κρίσιμες υπηρεσίες της
Περιφέρειας έχ ετε αποκτήσει
μια σημαν τική εμπειρία γι΄αυτό
και κρίν ουμε και την  περαιτέρω
παραμον ή σας απολύτως απα-
ραίτητη, για την  εύρυθμη λειτο-
υργία και την  άρτια αν ταπόκρι-
ση των  υπηρεσιών  μας»,
αν έφερε χ αρακτηριστικά.  

Στη συν έχ εια ο Περιφερει-
άρχ ης διαμήν υσε στους συμβα-
σιούχ ους πως τους θεωρεί μέλη
της ευρύτερης οικογέν ειας της
Περιφέρειας και επισήμαν ε πως
η προσπάθεια που δίν ει όλο
αυτό το διάστημα προκειμέν ου
ν α παραταθούν  οι συμβάσεις
τους, θα συν εχ ιστεί με την  ίδια
δυν αμική στο πλαίσιο του
ισχ ύον τος ν ομοθετικού
πλαισίου, με συν οδοιπόρους
τους ίδιους τους εργαζόμεν ους. 

« Από την  πλευρά μου και
αν αγν ωρίζον τας τη σημαν τική
συμβολή σας στην  προσπάθ-
εια διασφάλισης της απρόσκο-
πτης λειτουργίας των  ΟΤΑ,
προς όφελος πάν τα των
πολιτών , θα ξαν αθέσω το
συγκεκριμέν ο ζήτημα τόσο
στην  ΕΝΠΕ όσο και στην
ΚΕΔΕ, με στόχ ο ν α βρεθεί μία
βιώσιμη λύση», επισήμαν ε ο κ.
Πατούλης και τους ευχ αρίστησε
για την  προσφορά τους. 

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής με τους 422 συμβασιούχους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Γ. Πατούλης: « Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την περαιτέρω παράταση 
των συμβάσεων σας και μετά το τέλος του έτους, προς όφελος των πολιτών»
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Στις 17/10 η σέντρα στην
Super League 2

Η σέντρα της Super League 2 θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου.
Μετά από απόφαση του ΔΣ εκτός κλήρωσης μένουν Καβάλα,
Δόξα Δράμας και Ασπρόπυργος.

Οι ομάδες  της Super League 2

Βόρειος όμιλος: ΑΕΛ, Αλμωπός Αριδαίας, Αναγέννηση
Καρδίτσας, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, Βέροια, 

Θεσπρωτός, Νίκη
Βόλου, Ξάνθη, Παν-
σερραϊκός, Πιερικός,
ΠΑΟΚ Β, Ηρακλής,
Τ ρ ί κ α λ α ,
Ολυμπιακός Β,
Ολυμπιακός Βόλου.

Νότιος όμιλος:
Εργοτέλης, Λεβαδει-

ακός, Χανιά, Διαγόρας Ρόδου, ΟΦ Ιεράπετρας, Καλαμάτα,
Επισκοπή, Κηφισιά, Καλλιθέα, Αιγάλεω, Αστέρας Βλαχιώτη,
Ρόδος, Ηρόδοτος, ΑΕΚ Β, Παναθηναϊκός Β.

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού
ΑΟΚ με την Εθνική μπάσκετ Κωφών

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την  πόλη και την  ομάδα μας
η παρουσία της Εθν ικής Μπάσκετ Κωφών  Γυναικών  για
τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με τη γυναικεία ομάδα του
Πανελευσιν ιακού.

Η Εθν ική Κωφών  Γυναικών  εν  όψει της συμμετοχής
της στο European Deaf  Basketball Championships που
θα διεξαχθεί από 15-23 Οκτωβρίου στην  Πεσκάρα της
Ιταλίας, όπου πηγαίν ει για να υπερασπιστεί τον  τίτλο
της, δίν ει ένα δυνατό φιλικό με την  ομάδα μας στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την  εν  εν εργεία
Ολυμπιον ίκη ομάδα, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και
κάτοχο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην  κατηγο-
ρία της.

Σας περιμένουμε όλους την  Παρασκευή 8 Οκτωβρίου
και ώρα 21:00 στο Κλειστό "Τάκης Βογιατζής" (Γούβα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΙΣ 15-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγα-
ρέων ανακοινώνει ότι στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2021 θα έχει την χαρά να φιλο-
ξενήσει στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Νέας Περάμου «Γεώργιος Τσαλδάρης»
τον Περιφερειακό αγώνα ενόργανης γυμναστικής Νότιας Αττικής της Γ’ (παίδων –

κορασίδων) 
και της Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων) 

που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής.
Το απόγευμα της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι προπονήσεις των

συμμετεχόντων αθλητικών συλλόγων και το Σαββατοκύριακο 
16 & 17 Οκτωβρίου πρωί - απόγευμα θα διεξαχθεί ο αγώνας που αποτελεί κριτήριο

για την συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάθε κατηγορίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

ΕΕΑ: Η Επιτροπή 
χορήγησε πιστοποιητικό
στον Ασπρόπυργο για
την Super League 2

Η ΕΕΑ έδωσε …πράσιν ο φως για την
Super League 2 σε Ασπρόπυργο και
Καβάλα, αν τίθετα κόπηκε η Ζάκυν θ-
ος.
Η Καβάλα έτσι θα παίξει στην  Super
League 2 εν τέλει. Η ΕΕΑ της έδωσε
πιστοποιητικό συμμετοχ ής καθώς
αν ακλήθηκε η αρχ ική απόφαση.
«Πράσιν ο φως» δόθηκε και στον
Ασπρόπυργο, εν ώ εκτός πρωταθλήμα-
τος τέθηκε η Ζάκυν θος, όπως και
προαν αφέραμε….

Η αν ακοίν ωση της ΕΕΑ:
«ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ σχ ετικά με το
ν υν  ιδιοκτησιακό της καθεστώς. (εξ
αν αβολής)
ΑΚΡΟΑΣΗ- Ζητήθηκαν  έγγραφα.

2. Η Επιτροπή χ ορήγησε πιστοποιη-
τικό στην  κάτωθι ΠΑΕ:
ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αίτηση της ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ περί αν άκλησης της από
03.08.21 απόφασης της Επιτροπής.
(εξ αν αβολής)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, κατά πλειοψηφία την
αίτηση

Αίτηση της ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
1926 περί αν άκλησης της από
07.09.21 απόφασης της Επιτροπής.
(εξ αν αβολής)

ΑΝΑΒΟΛΗ για 12-10-2021

Αίτηση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 2003 περί
αν άκλησης της από 02.08.21 απόφα-
σης της Επιτροπής. (εξ αν αβολής)

ΑΝΑΒΟΛΗ για 12-10-2021

Αίτηση της ΠΑΕ Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1961 περί αν άκλησης της από
17.09.21 απόφασης της Επιτροπής.
(εξ αν αβολής)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, κατά πλειοψηφία την
αίτηση, λόγω κωλύματος του άρθρου 3
παρ.παρ.1,2 ν .2725/1999

Αίτηση της ΠΑΕ Α.O. KΑΒΑΛΑ 1965
περί αν άκλησης των  από 03.08.21 και
30.08.21 αποφάσεων  της Επιτροπής.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ, κατά πλειοψηφία, τις από
03.08.21 και 30.08.21 αποφάσεις περί
μη χ ορήγησης πιστοποιητικού στην
ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 1965 και χ ορηγεί
το πιστοποιητικό»

Αλλες δύο μεταγραφές
ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων

Άλλες 2 ν έες μεταγραφές στο ρόστερ του Α.Π.Ο
Ακράτητου, αφού ήρθε σε συμφων ία με τον  Αργεν -
τίν ο Luca Molina και τον  Βαγγέλη Κολέτσι.
Luca Molina, 21 ετών

·Θέση: επιθετικός
·Συμμετοχ ές:
-Ακαδημίες :
Riv er Plate
-Αν τρικό:
Club Atlético Excursionistas
Fernando Cáceres Fútbol Club

Βαγγέλης Κολέτσι, 28 ετών
•Θέση: μπακ χ αφ
•Συμμετοχ ές:
ΑΕ Ζεφυρίου
Θρασύβουλος Φυλής
Σκορπιός Φυλής
Το ΔΣ και όλη η οικογέν εια του Α.Π.Ο Ακράτητου,
τους καλωσορίζει και τους ευχ όμαστε υγεία και επιτ-
υχ ίες.

Η κλήρωση της
Super League 2

Εγινε η κλήρωση στην Super
League 2. Ασπρόπυργος, Δόξα

Δράμας, Καβάλα θα έχουν προθε-
σμία μέχρι τις 12/10 να βρουν

λύση με τα δελτία τους.Αναλυτικά
ο πίνακας

της 1ης αγωνιστικής.

Βόρειος όμιλος
1η αγωνιστική

Ολυμπιακός Β-Τρίκαλα
Απόλλων Λάρισας-Βέροια

Πιερικός-Θεσπρωτός

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β
Απόλλων Πόντου-Αλμωπός Αρι-

δαίας
Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου-Ξάνθη
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

Βόλου

Νότιος όμιλος
1η αγωνιστική

Κηφισιά-Ρόδος
Αστέρας Βλαχιώτη-Ηρόδοτος

ΟΦ Ιεράπετρας-Παναθηναϊκός Β
Καλλιθέα-Επισκοπή

Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης
Χανιά-Καλαμάτα

Εργοτέλης-Αιγάλεω
Διαγόρας-ΑΕΚ Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρ-

καβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 06/10/2021
Αριθ. Πρωτ. :  31755

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδι-
κας Δήμων  και Κοιν οτήτων »
και τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ
Α 76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»,
βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτ-
ης 189/2021 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φ άκελο με
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .      

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
28/10/2021 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια
της προσπάθειάς του για απο-
συμφόρηση των Πολεοδομικών
Ενοτήτων «Κέντρο», «Ζωφριά
1» και «Άγιος Γεώργιος»  της

Δ.Ε  Άνω Λιοσίων  και της Δ.Ε
Φυλής από σταθμευμένα οχήμα-
τα  και για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών, των
καταστημάτων και των υπηρε-
σιών του Δήμου, ενδιαφέρεται
για τη μίσθωση οικοπέδων στην
ευρύτερη περιοχή , με σκοπό τη
χρήση τους ως υπαίθριοι χώροι
στάθμευσης οχημάτων.

Συγκεκριμένα προτίθεται να
μισθώσει:

A) Ένα οικόπεδο έκτασης
300-350 m2 στην Πολεοδομική
Ενότητα «Κέντρο» της Δ.Ε  Άνω
Λιοσίων για την αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας επί της Πλα-
τείας Ηρώων και των παρακείμε-
νων αυτής δρόμων.

Β) Ένα οικόπεδο έκτασης
300-350 m2 στην Πολεοδομική
Ενότητα «Κέντρο» της Δ.Ε  Άνω
Λιοσίων για την αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας επί της οδού
Ελευθερίας και των παρακείμε-
νων αυτής δρόμων.

Γ) Ένα οικόπεδο έκτασης
περίπου 200 m2 στην Πολεοδο-
μική Ενότητα «Κέντρο» της Δ.Ε
Άνω Λιοσίων, για την αποσυμφ-
όρηση της κυκλοφορίας επί των
οδών Πάρνηθος, Εθνικής
Αντίστασης και των παρακείμε-
νων δρόμων.

Δ) Ένα οικόπεδο έκτασης
500-550 m2 στην Π.Ε «Ζωφριά
1» της Δ.Ε Άνω Λιοσίων, με
σκοπό την αποσυμφόρηση της
κυκλοφορίας επί της Λεωφόρου
Μεγάλου Αλεξάνδρου και των
παρακείμενων αυτής δρόμων.

Ε) Ένα οικόπεδο έκτασης
500-550 m2 στην Π.Ε «Άγιος
Γεώργιος» της Δ.Ε Άνω
Λιοσίων, με σκοπό την απο-
συμφόρηση της κυκλοφορίας
στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΤ) Ένα οικόπεδο έκτασης
περίπου 350 m2 στη Δ.Ε
Φυλής, πλησίον της Λεωφόρου
Φυλής, για την αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας επί  της  Λεωφ-
όρου Φυλής και των παρακείμε-
νων αυτής δρόμων.

Τα οικόπεδα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμα από επιβα-
τικά οχήματα και η μορφολογία
τους να τα καθιστά κατάλληλα
για υπαίθριους χώρους στάθμευ-
σης οχημάτων. Επίσης θα πρέ-
πει να είναι ελεύθερα κτισμά-
των, εγκαταστάσεων και
πυκνών δενδροστοιχιών.

Επιπροσθέτως και για κάθε
μία από τις παραπάνω περι-
πτώσεις, μπορεί να μισθωθούν
και δύο όμορα οικόπεδα, αρκεί η
κυριότητά τους να είναι του
ιδίου ιδιοκτήτη και να πληρούν
τις προϋποθέσεις, όσον αφορά
το εμβαδόν συνολικά και τα ποι-
οτικά τους χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα οι υπό μίσθωση
χώροι δύναται:

α) Να είναι ασκεπή αδόμητα
οικόπεδα χωρίς διαμόρφωση και
να παρέχεται η εξουσιοδότηση

στο Δήμο να εκτελέσει τις απαι-
τούμενες εργασίες / διαμορ-
φώσεις / κατασκευές ώστε να
αδειοδοτηθούν (Βεβαίωση
Νόμιμης Λειτουργίας από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα στην οικ.
1 3 9 2 9 / 9 2 9 / 1 1 - 4 - 2 0 1 4
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτι-
κά) 

β) Να διαθέτουν Βεβαίωση
Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου
σταθμού οχημάτων από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα στην οικ.
1 3 9 2 9 / 9 2 9 / 1 1 - 4 - 2 0 1 4
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτι-
κά) 

γ) Να πληρούν αποδεδειγμέ-
να τις προϋποθέσεις και να
έχουν εκτελεστεί όλα τα απαι-
τούμενα έργα σε αυτούς, με τις
εγκρίσεις που προβλέπει η ανα-
φερόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο Εγκύκλιος Διαταγή,
ώστε να βρίσκονται σε άμεση
ετοιμότητα για υποβολή πλήρο-
υς φακέλου αδειοδότησης ως
υπαίθριου σταθμού οχημάτων,
από την Δ/νση Μεταφορών,
κατά τα οριζόμενα στην οικ.
13929/929/11- 4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο.

Οι προσφορές εκδήλωσης
ενδιαφέροντος πρέπει να περι-
έχουν  απαραιτήτως:

A) Αίτηση-προσφ ορά με περ-
ιγραφ ή του προσφ ερόμεν ου
προς εκμίσθωση ακιν ήτου.
Μπορεί ν α είν αι και δύο όμορα
οικόπεδα, αρκεί η κυριότητά
τους ν α είν αι του ιδίου ιδιοκ-
τήτη.

Β) Συμβολαιογραφ ική πράξη
καταχωρημέν η στο υποθηκο-
φ υλακείο Αχαρν ών  του προ-
σφ ερόμεν ου ακιν ήτου.

Γ) Απόσπασμα Κτηματολογι-
κού Φύλλου του προσφ ερόμε-
ν ου ακιν ήτου από το Εθν ικό
Κτηματολόγιο.

Δ) Απόσπασμα Κτηματολογι-
κού Διαγράμματος του προσφ ε-
ρόμεν ου ακιν ήτου από το
Εθν ικό Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία επιλογής του
αν αδόχου θα γίν ει με δημοπρ-
ασία μειοδοτική, προφ ορική και
φ αν ερή, σύμφ ων α με το υπ
αριθμόν  270/81 Π.Δ του
Ν.3130/2003 και του εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ 114 Α /́8-6-2006
<<Κώδικας Δήμων  και Κοιν ο-
τήτων >>.

Αν άδοχος αν ακηρύσσεται
εκείν ος που θα προσφ έρει το
χαμηλότερο μίσθωμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

48
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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

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 6
946288952

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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 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  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)



Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα «Αλεποχώρεια 2021»

Μ
ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δια-
συλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας «Αλε-
ποχώρεια 2021» της κατηγορίας OPTI-

MIST με αθλητές 7-15 ετών, που διεξήχθη υπό
την αιγίδα του Ναυτικού Ομίλου Αλεποχωρίου.

Ήταν ένα διήμερο που συνδύασε το αθλητικό

πνεύμα με το φυσικό
κάλος του Κορινθιακού
κόλπου και την αγάπη του
Ναυτικού Ομίλου Αλε-
ποχωρίου για το άθλημα
της ιστιοπλοΐας.

Ο Ναυτικός Όμιλος Αλε-
ποχωρίου ιδρύθηκε το
1977 και συνεχίζει μέχρι
σήμερα να δίνει σε νέους
αθλητές την ευκαιρία να
γνωρίσουν την θάλασσα
και τα μυστικά της, προά-
γοντας το αθλητικό
ιδεώδες.

Παρόντες στις απονομές
ήταν ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης Χρήστος Ε. Στάθης και ο Αντιδήμαρχος
Δημήτρης Δουδέσης.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε απευθυνόμενος στους
αθλητές την πλήρη στήριξη του και τους χαρακ-
τήρισε «Αργοναύτες της χαράς όλων μας».  

16-θριάσιο Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021


