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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: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοφανώ, Μόδεστος

Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού, 
Αγίου Μοδέστου πατριάρχου Ιεροσολύμων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος,2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

2105549968

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & 

Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ

Δημοκρατίας 222, 2102312615

Πυροβολισμοί έξω από σπίτι στον Ασπρόπυργο
Άγνωστος, ο οποίος ήταν πεζός, άρχισε
να πυροβολεί με την καραμπίνα που είχε
μαζί του σε σπίτι της περιοχής

Σκηνές «φαρ ουεστ» σημειώθηκαν την Τρίτη στον
Ασπρόπυργο. Άγνωστος, ο οποίος ήταν πεζός,
άρχισε να πυροβολεί με την καραμπίνα που είχε
μαζί του σε σπίτι της περιοχής, όπου διαμένει μια
οικογένεια.
Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο από
τους πυροβολισμούς βρέθηκαν πέντε κάλυκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ευτυχώς δεν υπήρξε
κάποιος τραυματισμός.
Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

ΜΜεεγγάάλληηςς  κκλλίίμμαακκααςς  ππααρρέέμμββαασσηη  
σσττοο  ΔΔάάσσοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

Βιοκλιματική ανάπλαση με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με
τη μέγιστη αρμονική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον

Σ
την τελική ευθεία μπαίνει η
ανάπλαση της πλατείας
Ηρώων Πολυτεχνείου.

Δημοπρατήθηκε την Παρασκευή
10/12 από τον Δήμο Χαϊδαρίου το
έργο  ανάπλασης της κεντρικής Πλα-
τείας του Δάσους. Οι διαμορφώσεις
που θα υλοποιηθούν συγκροτούν μια
συνολική βιοκλιματική ανάπλαση με
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με
τη μέγιστη αρμονική προσαρμογή στο
φυσικό περιβάλλον. Στόχος της
παρέμβασης είναι η Πλατεία και οι
πεζόδρομοι να αποτελέσουν ισχυρό
πόλο έλξης κατοίκων αλλά και επισκε-
πτών  όλων των ηλικιών για ξεκούρ-
αση και αναψυχή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι:

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση με βιοκλιματικό
σχεδιασμό της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και των
συμβαλλόντων σε αυτήν πεζοδρόμων Ηρώων Πολ-
υτεχνείου και Αφροδίτης.

Η Πλατεία και οι πεζόδρομοι έχουν διαμορφωθεί
πριν 30 χρόνια  και παρουσιάζουν πλέον εμφανείς
φθορές και καταστροφές οι οποίες μειώνουν τη λειτο-
υργικότητα τους ως εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της
συνοικίας του Δάσους Χαϊδαρίου. Η αποκατάσταση και
η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή τους θα
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και στην τόνωση της τοπικής οικονομικής
ζωής.

Με το έργο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα φθο-
ρών και ολισθηρότητας στην πλακόστρωση της κεντρι-
κής πλατείας του Δάσους και των πεζόδρομων που
καταλήγουν σε αυτήν.

Η χρήση βιοκλιματικών υλικών στην πλακόστρωση,
οι φυτεύσεις και η τοποθέτηση σκιάστρων θα αντιμε-
τωπίσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, δηλαδή
των υπερβολικά μεγάλων θερμοκρασιών που ανα-
πτύσσονται στις αστικές περιοχές όταν επικρατεί
καύσωνας. Θα χρησιμοποιηθούν ψυχρά υλικά που
διαθέτουν καλύτερα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση του
μικροκλίματος και υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής
ακτινοβολίας.

Μια πρόσθετη καινοτομία είναι ότι τα υλικά των δαπέ-

δων θα είναι υδατοδιαπερατά, συμβάλλοντας έτσι στην
οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Ο Δημοτικός Φωτισμός θα αντικατασταθεί με χρήση
φωτιστικών LED.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην αύξηση του
πρασίνου στους πεζόδρομους και την πλατεία, στην
δημιουργία πρόσθετου πρασίνου και χώρων  ανα-
ψυχής στις νησίδες. Οι ζώνες πρασίνου θα  εμπλουτι-
στούν με  διάφορα είδη θάμνων και φυτών, ενώ θα
φυτευτούν  δέντρα κατάλληλα για «πλούσια» σκιά και
θα εγκατασταθεί δίκτυο αυτόματου ποτίσματος.

Επίσης θα γίνει λειτουργική και αισθητική αναβάθμι-
ση των υποδομών (καθιστικά, πέργκολες) που εξυπηρ-
ετούν τους επισκέπτες της πλατείας, με παράλληλη εκμε-
τάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη φόρτιση κινητών
τηλεφώνων, ηλεκτρικών ποδηλάτων κλπ.

Με το έργο διασφαλίζεται η άνετη προσπέλαση από
τις οδούς και την πλατεία όλων και ιδιαίτερα των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες.

Η ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου έχει
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον Δήμο Χαϊδαρίου
και οι προτάσεις των κατοίκων έχουν ληφθεί υπόψη
στην τελική διαμόρφωση της μελέτης.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός της Πλατείας Ηρώων
Πολυτεχνείου και των πεζοδρόμων που συνδέονται με
αυτήν συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και
έχει Προϋπολογισμό 861.566,13 Ευρώ + ΦΠΑ.
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Τ
ο διάστημα 20-23 Δεκεμβρίου επιδιώκει το υπο-
υργείο Εργασίας ν α καταβάλει το επίδομα των  250
ευρώ στους 830.000 χαμηλοσυν ταξιούχους. Οι

απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων  προχωρούν  από
την  ΑΑΔΕ με ταχείς ρυθμούς, με στόχο έως το τέλος της
τρέχουσας εβδομάδας ν α έχουν  «κλειδώσει» οι τελικοί
δικαιούχοι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο «στοίχημα» που
έχει βάλει ο ΕΦΚΑ έως το τέλος της χρον ιάς, σε μια προ-
σπάθεια ν α ικαν οποιηθεί άμεσα η προ μην ός πρωθυ-
πουργική εξαγγελία.

Τα πρώτα στοιχ εία που προκύπτουν  από τις δια-
σταυρώσεις που έχ ουν  ολοκληρωθεί έως τώρα
δείχ ν ουν  πως υπάρχ ουν  δικαιούχ οι, με κύρια
σύν ταξη έως 600 ευρώ, αλλά χωρίς επικουρική. Υπε-
ν θυμίζεται ότι το επίδομα των  250 ευρώ θα έχει και
προσαύξηση κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμεν ο μέλος
του όποιου δικαιούχου. Ο έλεγχος που διεν εργείται
βασίζεται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που
έχ ουν  ήδη υποβληθεί στην  οικον ομική αρχ ή.
Σημειών εται ότι η συγκεκριμέν η έκτακτη οικον ομική
εν ίσχυση καταβάλλεται άπαξ. Είν αι αφορολόγητη,
ακατάσχετη και εάν  ο συν ταξιούχος έχει χρέη, το
επίδομα δεν  συμψηφίζεται με αυτά.

Την  ίδια στιγμή, υπάρχει και μια άλλη ομάδα συν τα-
ξιούχων , που θα διαπιστώσει αύξηση στη σύν ταξη
του Ιαν ουαρίου, που θα χορηγηθεί πριν  από τις εορ-
ταστικές ημέρες των  Χριστουγέν ν ων . Πρόκειται για
περίπου 140.000 συν ταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν
την  τρίτη από τις πέν τε δόσεις αυξήσεων  που τους
οφείλον ται λόγω επαν υπολογισμού των  συν τάξεων .
Τις πρώτες δύο δόσεις, για τα έτη 2020 και 2021, τις
έλαβαν  με τις συν τάξεις του Οκτωβρίου, καθώς τότε
ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαν υπολογισμού. Είν αι
«παλαιοί» συν ταξιούχοι, δηλαδή είχαν  υποβάλλει την
αίτησή τους για απον ομή σύν ταξης πριν  από τις 13
Μαΐου 2016, ημερομην ία έν αρξης ισχύος του τότε
ασφαλιστικού ν όμου (ν . 4387/16), γν ωστού και ως
«ν όμου Κατρούγκαλου». Έχουν  περισσότερα από 30
έτη ασφάλισης και μικρή προσωπική διαφορά. Έτσι, με
τον  επαν υπολογισμό της σύν ταξής τους, λόγω βελτιω-
μέν ων  ποσοστών  αν απλήρωσης, από την  εφαρμογή
του ν εότερου ασφαλιστικού ν όμου (ν . 4670/20), γν ω-
στού και ως «ν όμου Βρούτση», η προσωπική διαφορά
εξαν εμίστηκε και προέκυψε θετικό αποτέλεσμα, δηλα-
δή αύξηση στη σύν ταξή τους. Βάσει ν όμου, η όποια
αύξηση θα χορηγηθεί σε πέν τε ετήσιες ισόποσες
δόσεις. Τώρα, με την  πρώτη σύν ταξη του 2022, θα
καταβληθεί το τρίτο μέρος της αύξησης, που θα ολοκ-

ληρωθεί στις αρχές του 2024. Οι αυξήσεις κατά μέσο
όρο κυμάν θηκαν  στα επίπεδα των  40-50 ευρώ. Έν α
μέρος αυτών  θα καταβληθεί τώρα.

Την  ίδια στιγμή, στον  ΕΦΚΑ καταβάλλον ται προ-
σπάθειες ώστε μέχρι τέλος του έτους ν α δοθούν  και τα
ποσά που οφείλον ται ως αν αδρομικά σε περίπου
άλλες 16.000 περιπτώσεις που δεν  έχουν  ακόμα
εκκαθαριστεί. Πρόκειται για τις πλέον  «δύσκολες» περ-
ιπτώσεις από τον  επαν υπολογισμό των  συν τάξεων ,
καθώς αφορούν  σχεδόν  στο σύν ολό τους διαδοχ ική
ασφάλιση, εν ώ σε αρκετές εξ αυτών  υπάρχουν  και
αρκετοί κληρον όμοι.

Προγραμματισμέν ες πληρωμές

Υπάρχουν  επίσης και οι προγραμματισμέν ες πληρ-
ωμές, που αφορούν  τις καταβολές των  συν τάξεων ,
κύριων  και επικουρικών , του μην ός Ιαν ουαρίου. Οι
ημερομην ίες χορήγησης των  αν άλογων  ποσών , με
βάση το χρον οδιάγραμμα που εγκρίθηκε στο τελευταίο
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, έχουν  ως εξής:

- Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου: Θα καταβληθούν  οι κύριες
και επικουρικές συν τάξεις των  μη μισθωτών  (δηλαδή
των  συν ταξιούχων  που προέρχον ται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

- Τρίτη 21 Δεκεμβρίου: Θα καταβληθούν  οι κύριες και
επικουρικές συν τάξεις των  μισθωτών  (δηλαδή των
συν ταξιούχων  που προέρχον ται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον  ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

- Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου: Θα καταβληθούν  οι κύριες
και επικουρικές συν τάξεις των  μισθωτών  (δηλαδή των
συν ταξιούχων  που προέρχον ται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον  ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου: Θα καταβληθούν  κύριες και
επικουρικές συν τάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.
ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Μεγάλη επένδυση της «Μασούτης» για logistics center στον Ασπρόπυργο

Σ
ε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η
«Μασούτης Α.Ε.», για την
απόκτηση  εν ός υπό κατασκευή

μεγάλου logistics center, στην  Αττική,
το οποίο θα καλύπτει τις αν άγκες του
δικτύου της Εταιρείας, από τη Λαμία και
ν ότια, σημεριν ές και μελλον τικές.

Η Εταιρεία πρόκειται ν α υλοποιήσει
μία μεγάλη επέν δυση σε ν έο Κέν τρο
Aποθηκεύσεων  και Logistics, κάλυψης
περίπου 40.000 τ.μ.. Ήδη βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για την  απόκτηση
κατάλληλου ακιν ήτου στην  περιοχ ή
του Ασπροπύργου.

Σημειών εται ότι η «Μασούτης»
πούλησε για το ποσό των  6 εκατ. ευρώ
το αποθηκευτικό κέν τρο στη Μαγούλα,
που είχ ε περάσει στην  ιδιοκτησία της
όταν  εξαγόρασε την  Προμηθευτική.
Όπως είπε ο κ. Μασούτης, οι χ ώροι των  5.500 τ.μ. δεν
επαρκούσαν  για την  αποθήκευση εμπορευμάτων , για

τα καταστήματα από τη Λαμία και ν οτίως, που σήμερα
είν αι σε αριθμό κον τά στα 70, εκ των  οποίων  τα 58
βρίσκον ται στην  Αττική.

Από το ν έο κέν τρο logistics θα εφο-
διάζον ται τα καταστήματα σε Λαμία,
Εύβοια, Αττική, Πάτρα, ν ησιά και όσα
επιπλέον  δημιουργηθούν  στην
Πελοπόν ν ησο και ευρύτερα στη Νότιο
Ελλάδα. Προς το παρόν  ο εφοδιασμός
των  καταστημάτων  εξυπηρετείται από
έν αν  εν οικιασμέν ο σταθμό μεταφόρτω-
σης που προφαν ώς δεν  επαρκεί για τις
αν άγκες της αν απτυσσόμεν ης αλυσίδας.

Να σημειωθεί ότι στο Καβαλάρι Θεσ-
σαλον ίκης, το 2011, η «Μασούτης Α.Ε.»
δημιούργησε έν α μεγάλο logistics cen-
ter, κάλυψης 62.000 τ.μ.

Οι δυν ατότητες αποθήκευσης που
εξασφαλίζει το Κέν τρο στο Καβαλάρι,
επιτρέπουν  στην  επιχ είρηση, η οποία
βεβαίως διαθέτει και την  απαιτούμεν η
ρευστότητα, ν α απορροφήσει μέρος των
πιέσεων  που ασκούν ται από τις αν ατι-

μήσεις ώστε ν α μη περάσουν , στο πλήρες εύρος τους,
στους καταν αλωτές

Σ
ε δέκα ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νέας παραλλαγής του κορονα-
ϊού «Όμικρον» στην Ελλάδα.

Δύο μολύνσεις της «Όμικρον» που εντοπίστηκαν
στην Αττική και τρία στη νότια Πελοπόννησο
ήρθαν να προστεθούν στον κατάλογο των κρου-
σμάτων, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί την Πέμ-
πτη.

Επιπλέον, εννέα περιστατικά διερευνώνται ως
ύποπτα στην Κρήτη.

Δέκα κρούσματα

Από τις 29 Νοεμβρίου, όταν επιβεβαιώθηκε με
αλληλούχιση και ανάλυση του γονιδιώματος του
ιού (γονιδιωματική επιτήρηση) το πρώτο κρούσμα
της Όμικρον στην Ελλάδα, στη χώρα μας έχουν
επιβεβαιωθεί συνολικά 10 κρούσματα.
Σημειώνεται πως ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει την

περασμένη εβδομάδα την καταγραφή τριών κρου-
σμάτων της παραλλαγής Όμικρον -δύο εισαγώμενα
και ένα εγχώριο- κατά τη γονιδιωματική ανάλυση
σε 1.007 δείγματα που επελέγησαν τυχαιοποιημένα
ή στοχευμένα την περίοδο 21 Οκτωβρίου 2021 έως
2 Δεκεμβρίου 2021.
Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, δύο ακόμα κρούσματα

της «Όμικρον» επιβεβαιώθηκαν στην Κρήτη και
συγκεκριμένα στο νομό Λασιθίου.

Πότε θα καταβληθούν τα 250 ευρώ στους
χαμηλοσυνταξιούχους

10 κρούσματα 
της παραλλαγής Όμικρον

στην Ελλάδα
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Τ
ο πλαίσιο για τον συνολικό Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό της Δυτικής Αθήνας με χρονικό
ορίζοντα το έτος 2030, παρουσιάστηκε σε

ημερίδα με τίτλο  "Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030"
που διοργάνωσε ο ΑΣΔΑ τη Δευτέρα 13 Δεκεμ-
βρίου 2021, με την ενεργή συμμετοχή του Δήμου
Φυλής ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους
Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση

Σχίζα και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Γιώργο Αντωνόπουλο και τους
Ειδικούς Συνεργάτες του
Δημάρχου, Γιάννη Λιάκο, Μαρίνα
Νικολοπούλου και  Σπυριδούλα
Ζάχαρη.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της διαδικασίας δια-
βούλευσης με αντικείμενο τη
διαμόρφωση στρατηγικής χωρικής
ανάπτυξης, εστιάζοντας κυρίως
στο σχεδιασμό της Ολοκληρωμέν-
ης Χωρικής Επένδυσης της Δυτι-
κής Αθήνας για τη νέα Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021-27. 

Στην ημερίδα ανακοινώθηκε με
τον πλέον επίσημο τρόπο η συμμε-

τοχή του Δήμου Φυλής στην "Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση Δυτικής Αθήνας 2021-27". Η
συμμετοχή του Δήμου Φυλής ήταν αποτέλεσμα
συντονισμένων ενεργειών του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού που εξασφαλίζουν για το Δήμο
μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2021-27.

Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο Δήμαρχος
Περιστερίου και Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας
Παχατουρίδης ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. 

Στη 1η Θεματική Ενότητα της ημερίδας με αντι-
κείμενο τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Χώρας
και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής,
αναλύθηκε το Εθνικό Αναπτυξιακό Πλαίσιο
(ΕΣΠΑ 2021-27, ΕΛΛΑΔΑ 2.0 κλπ.), το νέο προ-
τεινόμενο Περιφερειακό Πρόγραμμα  «Αττική
2021-27» αλλά και το εργαλείο των Ολοκληρωμέ-
νων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Στη 2η Θεματική Ενότητα με αντικείμενο την
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής
Αθήνας 2014-2020 παρουσιάστηκε η πρόοδος
υλοποίησης της επένδυσης καθώς και καλές
πρακτικές που αναδείχθηκαν.

Τέλος, στη 3η Θεματική Ενότητα παρουσιά-
στηκε το Πλαίσιο Σχεδιασμού, Διαβούλευσης και
το Περιεχόμενο της Αναπτυξιακής και Χωρικής
Στρατηγικής της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-
2027.

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΕΕξξαασσφφααλλίίζζεειι  ππρρόόσσθθεεττηη  ππηηγγήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27

Α
νανεώθηκε η σύμβαση που
σύναψε ο Δήμος Ελευσίνας, με
κέντρο φιλοξενίας και φύλαξης

αδέσποτων ζώων, φροντίζοντας
στοχευμένα και υπεύθυνα για την
ομαλή μετάβασή τους σε ασφαλέστερο
περιβάλλον.

Με ιδιαίτερη μέριμνα αλλά
και σχέδιο, ο Δήμος Ελευ-
σίνας, τα τελευταία δύο χρό-
ν ια έχει φροντίσει μέσω δρά-
σεων  και ενεργειών , να
προάγει την υπεύθυνη υιοθ-
εσία των αδέσποτων ζώων,
με στόχο πάντα την ευζωΐα
τους.

Υπενθυμίζεται, πως το
περασμένο διάστημα και σε
αγαστή συνεργασία με τον
Σύλλογο Αδέσποτων Ζώων
και την Dog’s Voice, ο Δήμος
Ελευσίνας προχώρησε για
πρώτη φορά στην καθιέρωση
της γιορτής «Ημέρα Αγάπης
και Υιοθεσίας», με σκοπό
την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση γύρω από τα
αδέσποτα ζώα.

Ταυτόχρονα, και μέσω της ανανέω-
σης της εν  λόγω σύμβασης, με μία από
τις καλύτερες δομές φιλοξεν ίας ζώων, ο
Δήμος στοχεύει στην ομαλή και φυσι-
κά, στην ασφαλή διαμονή τους σε
κατάλληλο περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, Αργύρης
Οικονόμου: «Στόχος μας δεν είναι

απλώς η μείωση των αδέσποτων
ζώων αλλά και η υπεύθυνη υιοθεσία
από ανθρώπους και οικογένειες που
θα δώσουν στους τετράποδους φίλους
μας, την αγάπη και φροντίδα που
χρειάζονται. 

Κάνουμε στοχευμένες δράσεις για
τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων
του Δήμου μας, σε συνεργασία με εθε-
λοντικές ομάδες και με στόχο πάντα

την ευζωΐα τους και την αρμονική
συνύπαρξή μας. 

Ο σεβασμός μας άλλωστε, προς τα
ζώα δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα
και τον  πολιτισμό μας. Και
ευτυχ ώς, ο Δήμος μας βρίθει από
αν θρώπους που δείχ ν ουν
εμπράκτως τον  σεβασμό και τη
φρον τίδα τους».

Ανανέωση σύμβασης ανάμεσα 
σε Clever Canin και Δήμο Ελευσίνας

Για τη φιλοξενία και φύλαξη αδέσποτων ζώων 

«Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
από την Περιφέρεια Αττικής
μέχρι  τις 7 Ιανουαρίου»

Σ
το ΠΕΔΙΟ του ΑΡΕΩΣ ανοίγει η αυλαία των
εκδηλώσεων στις 17 Δεκεμβρίου και στο Πάρκο
Τρίτση αύριο Πέμπτη  16 Δεκεμβρίου

Γ. Πατούλης: «Το Πεδίο του Άρεως  και το Μητροπολι-
τικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης «ντύνονται» γιορτινά και
περιμένουν όλους τους πολίτες στις χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις μας» 
Η Περιφέρεια Αττικής γιορτάζει φέτος τη λάμψη των

Χριστουγέννων και τον ερχομό του Νέου Έτους, με την
υλοποίηση ενός πλούσιου προγράμματος  Χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων με μουσική, παιδικές παραστά-
σεις και show που θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Ιανουα-
ρίου 2022. 
Με στόχο να χαρίσει μοναδικές στιγμές σε μικρούς και

μεγάλους καθ’  όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημε-
ρών, μετατρέπει από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου
το Πεδίο του Άρεως, σε ένα φωτεινό και λαμπερό Χρι-
στουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο. Επιπλέον στο Μητρο-
πολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"  στήνεται  ένα  πλωτό
χριστουγεννιάτικό  χωριό  στη μεγαλύτερη λίμνη όπου
θα δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να απολαύσουν
δωρεάν βαρκάδα. 
Παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να

απολαύσουν βόλτα με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι στο
πάρκο καθώς και σειρά εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 
Η έναρξη των εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο
θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στις 5
το απόγευμα. 



Τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ζεφυρίου, που διακρίθηκαν και απέσπασαν σημαντικό
βραβείο για την συμμετοχή τους,  στον 8ο Διεθνή Μαθητικό

Διαγωνισμό “Το σχολείο αφηγείται“,  τίμησε σε κλίμα συγκίνησης , ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, το απόγευμα της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων “Μελίνα Μερκούρη” του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων. 

Οι μαθητές που διακρίθηκαν,
έφτιαξαν ένα βίντεο 16 λεπτών
υλοποιώντας την  ιδέα  της
Ζεφυριώτισσας  Παιδαγωγού Αθανασίας
– Μαρίας Παπαδοπούλου, μέσα από το
οποίο προβάλλεται η ιστορία του
Διδακτηρίου του  1ου Δημοτικού
Σχολείου Ζεφυρίου, που είχε ως
απαρχή το πρότυπο σχολείο “Σαφαρίκα”  

Τον διεθνή διαγωνισμό  συνδιοργάνωσε  το Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) με το
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και η τελετή βράβευσης έγινε
την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου διαδικτυακά, λόγω των
μέτρων για την πανδημία.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, που
συνεχάρη με θέρμη την συντοπίτισσα Παιδαγωγό
Αθανασία – Μαρία Παπαδοπούλου και τους διακριθέντες
μαθητές, τους πρόσφερε αναμνηστικά δώρα κι επαίνους.  

Αξίζει να σημειωθεί πως καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία των παιδιών  έπαιξε η Συνέντευξη που τους
παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας
αφηγούμενος τις αναμνήσεις του ως πρώην μαθητής του
πρότυπου σχολείου “Σαφαρίκα”. 

Ο Θανάσης Σχίζας που έδωσε το παρών στην εκδή-
λωση εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθη-
τές και στην Παιδαγωγό τονίζοντας ότι θα βρίσκεται πάντα
στο πλευρό τους και σε άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες,
που  προάγουν τη συλλογική δουλειά και προβάλλουν την
όμορφη ιστορία της πόλης του Ζεφυρίου. 

Τα συγχαρητήρια του έδωσε επίσης στην Αθανασία
Μαρία Παπαδοπούλου και στα παιδιά,  ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος δίνοντας ταυτόχρονα τη
δέσμευση όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν
να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Ζεφύρι προκειμένου να
προβληθεί η δουλειά των μαθητών , η ιστορία του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου και να γίνει ευρύτερα γνω-
στή στην πόλη η διάκρισή τους, προκειμένου να γίνουν
παράδειγμα προς μίμηση. 

Ο Γιάννης Μαυροειδάκος δεν παρέλειψε επίσης να
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο πρώην Δήμαρχο
Ζεφυρίου  Απόστολο Ζέρβα  καθώς και στον Γενικό Γραμ-
ματέα του Δήμου Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλο, για το

αξιοσημείωτο έργο τους, στην καταγραφή και ανάδειξη της
Ιστορίας του Ζεφυρίου. 

Από την πλευρά της, η κα Αθανασία – Μαρία Παπαδο-
πούλου ανταπέδωσε την τιμή που δέχθηκε από τον Δήμο
Φυλής,  προσφέροντας αναμνηστικά  δώρα στον  Δήμα-
ρχο Χρήστο Παππού, στους Ζεφυριώτες  Αντιδημάρχους
Θανάση Σχίζα και Γιάννη Μαυροειδάκο  και στον  Σύλλογο
Γονέων για την πολύτιμη στήριξη τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μοιράστηκαν την χαρά
των παιδιών, ο Διευθυντής, καθηγητές, μαθητές και οι
γονείς των μικρών μαθητών που διακρίθηκαν, η
συντοπίτισσα μας κα Κατερίνα Σαφαρίκα που πρόφερε
για την έρευνα των παιδιών  πολύτιμα στοιχεία και φωτο-
γραφικό υλικό καθώς και η ερυθροσταυρίτισσα Αριστέα
Πλακίδα.  

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης αν μην τι άλλο ήταν οι
βραβευθέντες μαθητές: 

Στον ρόλο των αφηγητών οι : 
Χριστίνα Κυριακοπούλου 
Παναγιώτα Αντωνάκου 
Παρασκευή Βενεκα 
Βασιλική Δημητρίου 
και στο ρόλο των Δημοσιογράφων οι: 
Ευθυμία Κυριακοπούλου 
Αντώνιος - Παναγιώτης Φλαρούτσος 
Ελευθέριος Παπαοικονόμου 
Χρήστος Πατρώνης 
Μιλτιάδης Παπαδούλης 
Νίκη Σκαμπαρδώνη 
Ακολουθεί το βραβευμένο Video 
https://youtu.be/oNXtno0-dv4

Επισυνάπτεται ο λόγος της Αθανασίας – Μαρίας
Παπαδοπούλου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την
εκδήλωση της βράβευσης 
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Όπως σημειώνουν αστυνομικές
πηγές, στη δυτική Αττική το πρόβ-
λημα της εγκληματικότητας είναι
οξυμένο και έτσι το «βάρος» της
ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να πέσει στις
συμμορίες που διαπράττουν δια-
ρρήξεις, ληστείες, κλοπές οχημά-
των και άλλα σοβαρά αδικήματα.
Ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις δια-
δοχικές ληστείες σημειώθηκαν
στην περιοχή των Αχαρνών το από-
γευμα της Πέμπτης με θύματα τέσ-
σερις πολίτες.
Προβληματισμό προκαλεί ότι την

ώρα που έγιναν οι διαδοχικές
ληστείες αστυνομικοί απασχο-
λούνταν στη δυτική Αττική με
συλλήψεις ατόμων που κατείχαν
πολύ μικρές ποσότητες ναρκω-
τικών.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικές
δυνάμεις συνέλαβαν δύο νεαρούς,
21 και 23 ετών, που πέρασαν
αυτόφωρο για κατοχή 0,2 γραμμα-
ρίων ινδικής κάνναβης. 
Επικεφαλής της έρευνας για τις
συλλήψεις των νεαρών ήταν αξιω-
ματικός της Αστυνομίας, ο οποίος
συμμετείχε στον έλεγχο.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο
των ειδικών επιχειρησιακών δρά-
σεων στη δυτική Αττική. 

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν
ότι «οι συλλήψεις σωστά έγιναν για
τα ναρκωτικά αλλά δεν μπορεί να
αφήνεις τους ληστές να επιτίθενται
σε πολίτες για να συλλάβεις άτομα
που κατείχαν ουσίες για προσωπι-
κή χρήση».

Τρεις ληστείες μέσα σε λίγες ώρες στο Μενίδι

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Ανακοίνωση για Στρατεύσιμους 2004 Σε κλίμα συγκίνησης η βράβευση των
μαθητών του 1ου Δημοτικού Ζεφυρίου 

για την διάκρισή τους 
σε Διεθνή μαθητικό Διαγωνισμό
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Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης στην Παρουσίαση της Έκθεσης
UNICEF για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα

Γ. Κώτσηρας: «Η κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των παιδιών και η προ-
στασία της ανηλικότητας, αποτελεί
προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης»

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη Βουλή, με
αφορμή την «Παρουσίαση της Έκθεσης της UNICEF για την κατάσταση των παιδιών στην
Ελλάδα. Προτεραιότητες και δράσεις της Πολιτείας για την περίοδο 2022-2027», συμμετείχε τη

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας.

Στην ειδική συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Εκπρόσωπος της
UNICEF στην Ελλάδα, κ. Luciano Calestini και η Αναπληρώτρ-
ια Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, κ. Άσπα Πλακαν-
τωνάκη, ενώ εκ μέρους της Κυβέρνησης συμμετείχαν ο Υπο-
υργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, η
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή, η
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόμνα
Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη και η Υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Σοφία Βούλτεψη.

Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν επίσης, η Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης - Επικεφαλής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και
εκμετάλλευση, κ. Έλενα Ράπτη, ο Εθνικός Εισηγητής για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Ηρακλής Μοσκώφ, η Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Δρ. Άρτεμις Αναγ-
νώστου -
Δεδούλη και ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Ανδρέας Ποττάκης.

Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθ-
ρώπου, ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:«Το Υπο-
υργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την
UNICEF, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολι-
τικών για την προώθηση της φιλικής στα παιδιά Δικαιοσύνης.

Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και η προ-
στασία της ανηλικότητας, άλλωστε, αποτελεί προτεραιότητα για
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και συμπεριληφθεί στα
ετήσια σχέδια δράσης του.

Μεταξύ άλλων σημαντικών παρεμβάσεών μας:

• Ολοκληρώσαμε τη σύνταξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο αφορά την
περίοδο 2021-2023.

• Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του φιλικού προς τα παιδιά χαρ-
ακτήρα των διαδικασιών, μέσω των πρόσφατων τροποποιή-
σεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών
πράξεων και ιδίως στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανή-
λικα θύματα.

• Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του παιδοκεντρικού χαρ-
ακτήρα των διαδικασιών και της αναβάθμισης των υποδομών,
μετά από ενέργειες, συνεχείς παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και
διαρκή συνεργασία με άλλους φορείς αντιμετωπίστηκαν οι
πρακτικές δυσχέρειες και πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία το
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυματ́ων (θεσμός
«Σπίτια του Παιδιού») της Αθήνας.

Επίσης, στην αλλαγή του νομικού πλαισίου για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που ψηφίστηκε από την Ολο-
μέλεια της Βουλής πριν λίγες ημέρες, προβλέφθηκε νομοθετικά
ξεχωριστή θεματική για την επιμόρφωση των δικαστών επί των
δικαιωμάτων των ανηλίκων και της φιλικής προς αυτούς Δικαι-
οσύνης.

Παράλληλα, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία
με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την υλοποίηση
εντός του 2022 διεπιστημονικών σεμιναρίων για τη φιλική στα
παιδιά Δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των παιδιών θυμάτων
εγκληματικών πράξεων που θα βασίζονται στις κατευθυντήριες
οδηγιές του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού
Θεμελιωδων́ Δικαιωμάτων της Ε.Ε.».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ακόμα στη στενή
συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε όλα τα συναρμό-
δια Υπουργεία, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας προσθέσαμε στα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων ύλη σχετική με τα ανθρώπινα
δικαιώματα με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των παιδιών, γονέων, επαγγε-
λματιών για τα δικαιώματα των παιδιών και την φιλική προς τα
παιδιά Δικαιοσύνη έχει προστεθεί σχετική ενότητα στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα περιλαμβάνει
ειδικές ενότητες για παιδιά, γονείς και επαγγελματίες με όλο το
έγκυρο και απαραίτητο πληροφοριακό υλικό και θα επικαιρο-
ποιείται συνεχώς.

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
το Freedom Pass μέχρι και την
30 Ιουνίου 2022 θα έχουν οι

νέοι ηλικίας 18-25 ετών (γεννηθέντες
από 1/1/1996 έως 31/12/2003) που
έχουν ολοκληρώσει την πρώτη (ή μονα-
δική) δόση του εμβολιασμού τους κατά
της Covid-19 έως και τις 31/12/2021. 

Συγκεκριμένα, με Κοινή Απόφαση
των υπουργών Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρα-
κάκη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, και Υγείας Θάνου
Πλεύρη, καθώς και του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου
Σκυλακάκη η ισχύς της ψηφιακής προπ-
ληρωμένης κάρτας παρατείνεται για έξι
ακόμα μήνες.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από
μισό εκατομμύριο νέοι έχουν ήδη κάνει
χρήση του Freedom Pass. Συγκεκριμέ-
να, στο πρώτο πεντάμηνο ισχύος του
(από 20/07/2021), έχουν υλοποιηθεί
506.520 αιτήσεις για την απόκτησή του.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά
τη δυνατότητα αξιοποίησης των 

Freedom Pass που θα έχουν εκδοθεί 

μέχρι το τέλος του 2021 για ένα επιπ-
λέον εξάμηνο και όχι στη δυνατότητα
έκδοσης νέου μετά την 01/01/2022.

Το Freedom Pass αποτελεί μία ψηφ-
ιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα
αξίας 150 ευρώ που προορίζεται για
αγορές σε ελληνικές επιχειρήσεις του
τουριστικού και πολιτιστικού κλάδου. Η
δράση υλοποιήθηκε από την Κοινωνία
της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ). Κάθε
δικαιούχος θα μπορεί να πληρώνει με
α υ τ ή ν :

είτε για αγορές με φυσική παρουσία,
«σκανάροντας» στο ταμείο το κινητό του
τ η λ έ φ ω ν ο ,

είτε για ηλεκτρονικές αγορές, εισάγον-
τας τα στοιχεία της κάρτας.

Η διαδικασία
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

είναι ιδιαίτερα απλή. 

Οι ενδιαφερόμενοι 
εισέρχονται στο freedompass.gov.gr 
χρησιμοποιώντας μόνο τους κωδι-

κούς τους στο Taxisnet. Στη συνέχεια, 
καταχωρούν και επιβεβαιώνουν τον

αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και 
τη διεύθυνση e-mail τους. Όσοι δεν

διαθέτουν κωδικούς Taxisnet, μπορούν
να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία
στα ΚΕΠ. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα
λάβουν SMS και e-mail για την ενεργο-
ποίηση της κάρτας και τις οδηγίες χρή-
σης της.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση, το Freedom Pass μπορεί να
αξιοποιηθεί μέχρι την 30/06/2022 για
αγορές εντός Ελλάδας, σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
του τουρισμού, του πολιτισμού και των
μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .  

Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία
ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή
για το σύνολο του ποσού που απαιτείται
για το προϊόν ή την υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότ-
ητα ανάληψης του ποσού ή συναλ-
λαγών με εμπόρους του εξωτερικού.

Παρατείνεται η ισχύς του Freedom Pass για τους νέους 18-25 ετών
Εξάμηνη παράταση - Πάνω από μισό εκατομμύριο νέοι έχουν ήδη κάνει χρήση της προπληρωμένης κάρτας

ΟΛΜΕ: «Μεγάλη αύξηση σε περιστατικά
βίας στο σχολικό περιβάλλον»

Η
Ο Λ Μ Ε
ζ η τ ά
ά μ ε σ α

συνάντηση με την
πολιτική ηγεσία
του υπουργείου
Παιδείας, παρου-
σία και του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής
(ΙΕΠ), προκειμέ-
νου να κατατεθ-
ούν και να συζητηθούν οι προτάσεις αντιμετώπισης των περι-
στατικών βίας στα σχολεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομο-
σπονδίας.

Παράλληλα, καλεί το υπουργείο να πάρει μέτρα κατά της δια-
σποράς τού ιού σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών, όπου σε ορισμένες,
πρόσφατα, σημειώθηκε έκρηξη κρουσμάτων.

«Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, κατα-
γράφεται μεγάλη αύξηση σε περιστατικά βίας στο σχολικό
περιβάλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ. Σημειώνει
ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε κλειστό λόγω
καραντίνας 8 μήνες, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
χώρα, «με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ που δεν πήρε επαρκή μέτρα για
την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την προστασία της
υγείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών», και προσθέτει: Το
ψυχολογικό στρες, η απουσία κοινωνικοποίησης και η πλήρης
αποσχολειοποίηση των μαθητών/τριων, εκτός από τα μαθησια-
κά κενά επέφεραν και μεγάλες ψυχοκοινωνικές συνέπειες στο
μαθητικό πληθυσμό.

Σε άλλη ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ αναφέρει πως οι σχολικές
εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν τελευταία έφεραν νέα έκρ-
ηξη των κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά, σχολείο
της Γλυφάδας επέστρεψε με 40 καταγεγραμμένα κρούσματα,
ενώ σχολείο του Βύρωνα αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως
την δεύτερη μόλις ημέρα της εκδρομής, αφού νόσησαν 30 από
τους/τις 75 συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες.

Επίσης, ζητεί να αποδοθούν τα μόρια δυσμενών συνθηκών
μετάθεσης σε όσους/ες εκπαιδευτικούς εργάστηκαν ως αναπ-
ληρωτές/τριες στα σχολεία των φυλακών και να μη γίνεται
καμία διάκριση στην προϋπηρεσία μόνιμων και αναπληρ-
ωτών/τριών εκπαιδευτικών.

Τέλος, η ΟΛΜΕ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν
αύριο Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, στη διαδήλωση διαμαρτυρίας
για τον προϋπολογισμό, που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ με το Εργα-
τικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και καλεί σε προσυγκέντρωση στην
πλατεία Κλαυθμώνος στις 17.30. Μεταξύ των διεκδικήσεων της
ΟΛΜΕ είναι η «αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας, της
Υγείας και των Κοινωνικών Δαπανών, μέτρα στήριξης για
όσους/ες εργάζονται μακριά από την κατοικία τους και άμεση
καταβολή επιδόματος τεχνολογικού εξοπλισμού».



Με τη διαδικτυακή προβολή του βίντεο έργου
«Αγροτικά αποτυπώµατα Ασπροπύργου/Η Ποντια-
κή κουλτούρα» κλείνουν στις 21 ∆εκεµβρίου, για τη
φετινή χρονιά, οι δυναµικές δράσεις που διορ-
γανώθηκαν από την εικαστικό, performance artist
Αιµιλία Μπουρίτη, στο πλαίσιο του διεθνούς προ-
γράµµατος «Αµολή», Ένα Συλλογικό Έργο στην
Αγροτική, Μεταβιοµηχανική, Πολυπολιτισµική
Κοινότητα του Ασπροπύργου, του οποίου είναι
παράλληλα η εµπνεύστρια του. 

Στις 21 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί η δια-
δικτυακή προβολή του βίντεο έργου µε τίτλο «Αγρ-
οτικά αποτυπώµατα Ασπροπύργου|| Η Ποντιακή
κουλτούρα». Το βίντεο έργο είναι µία καταγραφή
του συµµετοχικού έργου που είχε πραγµατοποιηθ-
εί τον Ιούλιο 2020 σε γειτονιά της περιοχής Γκορυ-
τσάς Ασπροπύργου και αποτελείται από συµµετοχι-
κή δράση, site specific installation performance,
µαρτυρίες και τραγούδια από Πόντιους κατοίκους
από τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα. 

Το έργο µεταφέρει τις µαρτυρίες των Ποντίων
για τη σχέση τους µε την καλλιεργήσιµη γη και την
ιστορία τους, αποκτά όµως µέσα στην περίοδο της
πανδηµίας  µία επιπρόσθετη αξία καθώς ανασύρον-
ται µνήµες που αφορούν µεταδοτικές σοβαρές ασθ-
ένειες όπως Τσιχότκα, Βράσα, Τσουµάµ όταν οι

συµµετέχοντες ή οι πρόγονοι τους κατοικούσαν
στις πρώην δηµοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Το
έργο µεταφέρει το µήνυµα ότι η δύναµη της τέχνης,
η αλληλεγγύη της κοινότητας και η ιστορική
µνήµη λειτουργούν απελευθερωτικά σε καιρούς
πανδηµίας.

Το έργο θα προβληθεί σε ιστοσελίδες και χώρους
κοινωνικής δικτύωσης.

Emilia Bouriti | YouTube
Emilia Bouriti SynErgasia | facebook

Σκηνοθεσία,performance, εικαστική εγκατάστα-
ση: Αιµιλία Μπουρίτη

Συµµετέχουν από την ποντιακή κοινότητα οι:
Ευθύµιος Ανδρεάδης, Ελένη Μασκαλίδου

Κλαυδία Μασµανίδου, Χριστίνα Σοφιανίδου, Χρυ-
σούλα Τοπαλίδη, Ελένη Τσιρίποβα

Λύρα - τραγούδι: Βασίλης Σεµερτζής

Παράλληλα στο πλαίσιο αυτού του κύκλου δρά-
σεων η Αιµιλία Μπουρίτη πραγµατοποίησε µία
σειρά συναντήσεων και συνεντεύξεων µε αγρότες
του Ασπροπύργου, διαφόρων ηλικιών, µε σκοπό τη
συλλογή στοιχείων που βοηθούν στη διατήρηση της
µνήµης των κατοίκων, της αγροτικής τους
αρβανίτικης ταυτότητας, που µέχρι το 1950 κυρια-
ρχούσε στον Ασπρόπυργο.

Τα στοιχεία αυτά συµβάλλουν στην ανάπτυξη
µίας «τράπεζας µνήµης» που η Αιµιλία Μπουρίτη
δηµιουργεί από το 2017. 

Επίσης στις 21 Νοεµβρίου, έγινε η έναρξη του
υπαίθριου, ερευνητικού, εκπαιδευτικού εργα-
στηρίου στα αγροκτήµατα Ασπροπύργου µε τη
συµµετοχή αγροτών, καλλιτεχνών, ερευνητών,
εκπαιδευτικών και φοιτητών από το Εργαστήριο
Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας  Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.

Το διεθνές πρόγραµµα «Αµολή |Τέχνη και
Πολιτισµός», το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την µη κερδοσ-
κοπική εταιρεία «Συν + εργασία», το Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου, το Εργαστήριο
Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περι

βάλλοντος, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Σχολή Μηχανολόγων Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττι-
κής και τον Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύργου.
Άλλοι συνεργαζόµενοι φορείς: Πάνθεον Σορβόννης
(Ερευνητική οµάδα) Πανεπιστήµιο της Γαλλίας
(Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne),
Comunitatea Elena Prahova- - Ploiesti, Αδελφο-
ποίηση πόλεων Ασπροπύργου και Πλόεστι,
Ρουµανίας, ECTE (European Center in Training
for Employment - Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης
για την Απασχόληση) και τα ιδρύµατα τριτοβάθ-
µιας όπως και ιδρύµατα πρωτοβάθµιας και δευτερ-
οβάθµιας εκπαίδευσης Θριασίου Πεδίου.

Ώρα έναρξης: 20.30

Περισσότερες πληροφορίες:
h t t p s : / / s y n e r g a

sia.wixsite.com/synergasiwww.emiliabouriti.com

8-θριάσιο Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΜΜΟΟΛΛΗΗ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΣΣττιιςς  2211  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππρροοββοολλήή
ττοουυ  ββίίννττεεοο  έέρργγοουυ  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΑΑγγρροοττιικκάά  ααπποοττυυππώώµµαατταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ||||

ΗΗ  ΠΠοοννττιιαακκήή  κκοουυλλττοούύρραα»»..  

«Ψαλίδι» στις εορταστικές αγορές
για έξι στους δέκα καταναλωτές

Μ
ειωμένες θα είναι οι εορταστικές δαπάνες θεωρεί το 58% των συμμε-
τεχόντων σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
& Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), η οποία αναδεικνύει την ανησυχία

του κοινού σε σχέση με τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, το 31% που «βλέπουν» μείωση των
εορταστικών δαπανών, θεωρεί ότι η μείωση θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του
προηγούμενου έτους. Στο μεταξύ, το 52% του συνόλου των συμμετεχόντων εκτιμά ότι θα
δαπανήσει για αγορές λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα.

Στην έρευνα καταγράφονται οι εκτιμήσεις των καταναλωτών
σε σχέση με τις αγορές των Χριστουγέννων. Παράλληλα κατα-
δεινύονται από τη μία η σημαντική αλλαγή που επήλθε στις αγο-
ραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού τον τελευταίο
χρόνο, λόγω πανδημίας, και από την άλλη η μεγάλη επίδραση
των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, και κατ'
επέκταση στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία του κοινού (58%) θεωρεί ότι η
αξία των αγορών της τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μειωμένη,
ενώ μόλις ένα 7% εκτιμά ότι θα είναι αυξημένη, και 35% θεωρ-
ούν ότι θα μείνει αμετάβλητη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 31%, θεωρεί ότι η μείωση αυτή θα
είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους,
άνω του 50%. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών
μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση της τάξης του -20%,
δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 1/5 του περυσινού «τζίρου».

Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές
την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται

σε 146 ευρώ κατά κεφαλήν. Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει
τίποτα, το 14% μέχρι 50 ευρώ, το 23% έως 100 ευρώ, το 25% από
101 έως 200 ευρώ, το 17% από 200 έως 500 ευρώ και το 7% πάνω
από 500 ευρώ. Πρακτικά το μισό κοινό, ποσοστό 52% θα δαπα-
νήσει λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγο-
ρές.

Καταναλωτικές τάσεις: Προγενέστερες αγορές και
διαδίκτυο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% - ένας στους 5 καταναλωτές -
έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγορές του για τα Χριστούγεννα, το 7%
την περίοδο του black Friday και το υπόλοιπο 13% νωρίτερα. Η
πλειοψηφία του κοινού σε ποσοστό 43% αναμένεται να κάνει τις
αγορές την εβδομάδα που διανύουμε, ενώ το 37% την εβδομάδα
των Χριστουγέννων.

Σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές, όπως φαίνεται στο
σχήμα 3, το 16% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των
αγορών του ηλεκτρονικά, ποσοστό που δείχνει τη δυναμική των
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το 68% δηλώνει ότι θα κάνει το
μεγαλύτερο μέρος σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα 17%
δηλώνει ότι δεν θα αγοράσει. Πρακτικά η αναλογία διαμορ-
φώνεται σε 1 καταναλωτής αγοράζει κυρίως ηλεκτρονικά για 4
καταναλωτές που αγοράζουν κυρίως φυσικά.

Τα παραπάνω ευρήματα σχετίζονται και με τις εξελίξεις σε
σχέση τόσο με την πανδημία COVID-19 όσο και σε σχέση με την
επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους ενέργειας και των ανα-
τιμήσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Σύμφωνα
με την έρευνα, το ποσοστό των καταναλωτών που αγορά-
ζουν προϊόντα με βασικό κριτήριο την χρηματική δαπάνη
αυξήθηκε από 43% πέρυσι την ίδια εποχή σε 59% των
2021 με όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Τα στοιχεία δείχνουν
ότι και η ανησυχία του κοινού σε σχέση με τις ανατιμήσεις
έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη

του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 9-11 Δεκεμ-
βρίου 2021 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 859
καταναλωτών.  

Κορωνοϊός: 4.801 νέα
κρούσματα 
– 92 στη Δυτική Αττική

Τα νέα εργαστηριακά
ε π ι β ε β α ι ω μ έ ν α
κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι
4.801, εκ των οποίων
12 εντοπίστηκαν κατό-
πιν  ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο

συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.017.445
(ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.
To RT για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε
0.93 (95% ΔΕ: 0.86 – 1.02).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 77, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 19.553
θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 683 (60.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη.
To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 553 (80.97%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 130 (19.03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.632
ασθενείς.
Στην Αττική χθες 15/12/2021 εντοπίστηκαν 1486 νέα
κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. 
Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμερα είναι
εξής:
Ανατολική Αττική 169
Βόρειος Τομέας Αθηνών 186
Δυτικής Αττικής 92
Δυτικός Τομέας Αθηνών 202
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 474
Νήσων 17
Νότιος Τομέας Αθηνών 158
Πειραιώς 188
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Όμιλος ΕΛΠΕ: Παρέδωσε Παιδικές Χαρές, για παιδιά με ειδικές
ανάγκες, στους δήμους Ασπροπυργου και Ελευσίνας 

Νικόλαος Μελετίου: « Με το ν έο αυτό έργο «κόσμημα» μπορούμε πλέον  ν α μιλήσουμε για περισσότερη συμπεριληπτικότητα
των  παιδιών  με αν απηρία στην  κοιν ων ική ζωή και στην  ψυχαγωγία.  Υποσχεθήκαμε μια πόλη πιο προσβάσιμη σε όλους και με κάθε τρόπο,

πόσο μάλλον  αυτόν  της εταιρικής κοιν ων ικής ευθύν ης, το πραγματοποιούμε.» 

Η συγκεκριμέν η δωρεά αποτελεί άλλη
μια στοχ ευμέν η πρωτοβουλία του
Ομίλου ΕΛΠΕ για τη βελτίωση των  υπο-
δομών  στις τοπικές κοιν ων ίες, εν ώ
έχ ει εν ταχ θεί στο Εθν ικό Ημερολόγιο
Δράσεων  και Εκδηλώσεων  για την
Επέτειο των  200 χ ρόν ων  μετά την
Επαν άσταση και τελεί υπό την  Αιγίδα
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Κι αυτό
γιατί, οι προσβάσιμες παιδικές χ αρές,
εκτός τον  πρακτικό τους χ αρακτήρα,
εν σωματών ουν  συμβολικά την  σύγχ ρ-
ον η Ελλάδα ως κοιν ων ία που προο-
δεύει, με αξίες όπως ο σεβασμός, η
αποδοχ ή και η αν άγκη όλοι ν α εξελισ-
σόμαστε μαζί, χ ωρίς αν ισότητες και
αποκλεισμούς. 

Οι ίδιες αυτές παραδοχ ές, εξάλλου,
οδήγησαν  πρόσφατα τον  Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην  απόφα-
ση ν α επεκτείν ει και ν α αν αβαθμίσει
την  υποστήριξή του προς την  Ελλην ι-
κή Παραολυμπιακή Επιτροπή, ως
«Μέγας Χορηγός» για την  επόμεν η
τριετία.

Οι τρεις (3) ν έες παιδικές χ αρές σχ ε-
διάστηκαν  και κατασκευάστηκαν  με τα
πιο αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές
όσον  αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας
των  οργάν ων , του εξοπλισμού ασφά-
λειας και της εγκατάστασής τους, εν ώ
στο σύν ολό τους έχ ουν  λάβει πιστο-
ποίηση συμμόρφωσης με τα ισχ ύον τα
πρότυπα. Προάγουν  το δημιουργικό
και βιωματικό παιχ ν ίδι, με έμφαση
στην  πλήρη προσβασιμότητα στα παι-
διά με ειδικές αν άγκες, δημιουργών τας
χ ώρους διάδρασης και από κοιν ού
παιχ ν ιδιού για όλα τα παιδιά, με απόλ-
υτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και
την  αν απηρία. 

Παράλληλα, κατά την  δημιουργία τους
αξιοποιήθηκαν  τεχ ν ολογίες Αν αν εώσι-
μων  Πηγών  Εν έργειας, όπως τα ηλιακά
φωτιστικά που εκμηδεν ίζουν  το κόστος
λειτουργίας για τους Δήμους, λειτο-
υργών τας ως μια μόν ιμη υπεν θύμιση
της αν άγκης για εξοικον όμηση εν έργει-

ας και αξιοποίηση σύγχ ρον ων  τεχ ν ο-
λογιών  για την  εν εργειακή μετάβαση. Οι
παρεμβάσεις που έγιν αν  δίν ουν  ν έα
πν οή στις περιοχ ές, ως σύγχ ρον οι
χ ώροι φιλοξεν ίας και συμπεριληπτικότ-
ητας για παιδιά και γον είς της ευρύτερ-
ης περιοχ ής κάθε Δήμου.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιάν ν ης
Παπαθαν ασίου, επεσήμαν ε: «Ο Όμιλος
ΕΛΠΕ δηλών ει συν εχ ώς παρών  όπου
απαιτείται, με δράσεις που συμβάλουν
στη διαρκή βελτίωση των  συν θηκών
στις τοπικές κοιν ων ίες. Η παράδοση
σύγχ ρον ων , άρτιων  και πλήρως προ-
σβάσιμων  παιδικών  χ αρών  σε τρεις
γειτον ικούς με τις εγκαταστάσεις μας
Δήμους, είν αι μία από την  πληθώρα
των  δράσεων  του Ομίλου που αποδεικ-
ν ύουν  στην  πράξη και όχ ι στα λόγια
ότι εν διαφερόμαστε για την  βελτίωση
της καθημεριν ότητας των  πολιτών , στις
περιοχ ές όπου βρίσκεται η καρδιά των
δραστηριοτήτων  μας. 

Στη συγκεκριμέν η περίπτωση η ικα-
ν οποίησή μας είν αι διπλή, επειδή η
προσφορά μας απευθύν εται στα πιο
πολύτιμα μέλη της κοιν ων ίας μας, τα
παιδιά»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα
2021», κα Γιάν ν α Αγγελοπούλου –
Δασκαλάκη, δήλωσε: «Η συγκεκριμέν η
πρωτοβουλία της εταιρίας “Ελλην ικά
Πετρέλαια” για τη δημιουργία παιδικών
χ άρων  προσβάσιμων  από ΑμεΑ, έχ ει
τεράστια σημασία για την  Επιτροπή.
Και αυτό διότι από την  πρώτη στιγμή
ζητούμεν ο για εμάς ήταν  ν α πραγματο-
ποιηθούν  δράσεις που θα αφήν ουν  μία
σημαν τική παρακαταθήκη, όχ ι μόν ο σε
υποδομές αλλά κυρίως σε ν οοτροπίες
και στάσεις. 

Η υλοποίηση λοιπόν  δράσεων  που
αν τιμετωπίζουν  τον  αποκλεισμό
ευπαθών  ομάδων , ειδικά όταν  πρόκει-
ται για παιδιά, έχ ει τεράστια σημασία.
Αφαιρούν  εμπόδια από τη ζωή αν θ-
ρώπων , διευκολύν ον τάς τους ν α

εν ταχ θούν  στο σύν ολο και ν α αν α-
πτύξουν  τα ταλέν τα και τις δεξιότητές
τους.  Ήταν  από τις δράσεις των
οποίων  η υλοποίηση μας έδωσε ιδιαίτε-
ρη χ αρά και αξίζουν  θερμά συγχ αρη-
τήρια στην  εταιρεία για την  ευαισθησία
που έδειξε υποστηρίζον τάς την .»

Παιδική Χαρά Δήμου Ασπροπύργου
Η ν έα παιδική χ αρά βρίσκεται στην

οδό 28ης Οκτωβρίου 47 και δημιο-
υργήθηκε σε χ ώρο αν τίστοιχ ης παλαιάς
εγκατάστασης, σε έκταση 420 τ.μ. Περ-
ιλαμβάν ει 7 ν έα όργαν α για παιδιά με
ειδικές αν άγκες, καθώς και τον  συν ο-
δευτικό εξοπλισμό (* παγκάκια, χ λοο-
τάπητας, ηλιακά φωτιστικά, κάδοι απο-
ρριμμάτων  με φωτοβολταϊκό σύστημα
και βρύση ειδικού σχ εδιασμού για
ΑΜΕΑ).

Παιδική Χαρά Δήμου Ελευσίν ας
Δημιουργήθηκε σε τμήμα υπάρχ ου-

σας παιδικής χ αράς που βρίσκεται
στην  οδό Ηρώων  Πολυτεχ ν είου 108.
Διαθέτει 6 σύγχ ρον α όργαν α για παιδιά
με ειδικές αν άγκες και όλο το συν οδευ-
τικό εξοπλισμό.

Παιδική Χαρά Δήμου Αμπελοκήπων  –
Μεν εμέν ης

Δημιουργήθηκε σε αδιαμόρφωτο
ελεύθερο χ ώρο και βρίσκεται στη δια-
σταύρωση των  οδών  Δαβάκη και Ελε-
υθερίου Βεν ιζέλου. Καταλαμβάν ει έκτα-
ση 300 τ.μ., με 5 σύγχ ρον α όργαν α για
παιδιά με ειδικές αν άγκες και όλο το
συν οδευτικό εξοπλισμό.

Παιδι κή Χαρά ΑσπρόπυργουΠαιδική Χαρά Ασπρόπυργου
– Από αριστερά, Νίκος Μελετίου Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, Ιωάν ν ης Παπαθαν ασίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ και Γιώργος Καπελλάκης Πρόεδρος Ελλην ι-
κής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρέδωσε σήμερα τρεις (3)
πλήρως εξοπλισμένες παιδικές χαρές, στους Δήμους Ασπρ-
οπύργου, Ελευσίνας και Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η μελέτη,

ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Παιδικών Χαρών, έγιναν με βασικό
μέλημα την προσβασιμότητα και την ασφαλή χρήση τους, κυρίως από
παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος, με την αξιοποίηση τεχνολογιών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. 

Παιδική Χαρά ΕλευσίναςΠαιδι κή Χαρά Ελευσίνας
– Ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου (αριστερά) και δίπλα του ο Διευθυ-
ν τής Διυλιστηρίου Ελευσίν ας Στέλιος Κυριάκου
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Στους αγώνες για την εμβόλιμη 8η
αγωντική  της Super League 2
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα.

Βόρειος όμιλος

Ολυμπιακός Βόλου-Θεσπρωτός 0-1
(32' Ραμίρεζ)
ΠΑΟΚ Β-Ξάνθη  0-1 (3' Γκινσάρι)
ERTSPORTS
Τρίκαλα-Πιερικός 1-0 (90+4' Κου-
σκουνάς)
ΑΕΛ-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
Απόλλων Λάρισας-Απόλλων Πόντου
0-2 (50', 90+5' πεν. Ενομό)

Ολυμπιακός Β-Βέροια 1-1 (48' Βοΐλ-
ης - 90' Φοφανά) ΕΡΤ3
Πανσερραϊκός-Ηρακλής 2-0 (29', 76'

πεν. Κανίς)

Νότιος όμιλος
Ζάκυνθος-ΑΕΚ Β 0-0
Χανιά-Καλαμάτα 1-2 (58' Βασιλόγιαν-
νης - 34', 84' Λουκίνας) (14:30)
ΟΦ Ιεράπετρας-Κηφισιά 2-1 (45'
Μεσιδδόρο, 60' Αντερέγκεν - 34'
Τετέι)
Αιγάλεω-Ρόδος 3-1 (21' Τσιλιγγίρης
πεν., 63' Aρναρέλλης πεν., 68'
Tριμμάτης - 47' Παναγιώτου αυτ.)

Ηρόδοτος-Λεβαδειακός 0-1 (43' Νίλι)
Αστέρας Βλαχιώτη-Καραϊσκάκης 1-1
(90' Λεωνιδόπουλος - 45+2' Ρούνεϊ)

Διαγόρας-Παναθηναϊκός Β 1-2 (3'
Κουϊρουκίδης - 12' Τσιριγώτης, 30'
Σιδεράς)

SSuuppeerr  LLeeaagguuee  22  ::    ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
ττηηςς  εεμμββόόλλιιμμηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  κκααιι  οοιι  σσκκόόρρεερρ
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Οι αγώνες της  9ης αγωνιστική της
Super League 2 το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Betsson Super
League 2, το Σαββατοκύριακο.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.12.2021 (14:45)
Καυτανζόγλειο, Απόλλων Πόντου –
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β’ ERTSPORT

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.12.2021 (17:00)
Δημοτικό Βέροιας, Ν.Π.Σ. Βέροια –
Πανσερραϊκός ΕΡΤ 3

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός
– ΠΑΟΚ Β
Δημοτικό Καρδίτσας, Αναγέννηση
Καρδίτσας – Απόλλων Λάρισας
Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – ΑΕΛ
Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ Καβάλα –
Ολυμπιακός Βόλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.12.2021 (17:00)
Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη – ΑΟ Τρίκαλα
ERTSPORTS
ΡΕΠΟ: Ηρακλής
**Λόγω ανάκλησης του πιστοποιητι-
κού από την ΕΕΑ ορίστηκε ο αγώνας
του Αλμωπού Αριδαίας με τη Νίκη
Βόλου.

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Ασπροπύργου, Παναθηναϊ-
κός – Χανιά ΕΡΤ 3

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος – ΠΑΣΑ Ηρό-
δοτος
Π.Ι. Βαρδινογιάννης, Επισκοπή –
Αιγάλεω
Στ. Μαυροθαλασσίτης, ΑΕΚ Β – ΟΦ
Ιεράπετρας ERTSPORTS
Δημοτικό Μεσσήνης, Καλαμάτα –
ΑΠΣ Ζάκυνθος
Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης
Αρτας – Διαγόρας
Μ. Κρητικόπουλος, Κηφισιά – Καλ-
λιθέα ΕΡΤ3
Θ. Βαρδινογιάννης, Εργοτέλης –
Αστέρας Βλαχιώτη
ΡΕΠΟ: Λεβαδειακός

Τα αποτελέσματα της 7ης αγων. 
του τουρνουά Νίκος Αδάμ

Τα αποτελέσματα της 7ης αγων ιστικής για το (τουρν ουα Νίκος Άδαμ)
των  Βετεράν ων  Πειραια

Δόξα Πειραιά-– Νέοι Ευγεν είας 1-3
Μοσχάτο- Ασπρόπυργος  5-1
Παν φαληρικός- – Ηρακλής Νίκαιας  2-5
Αστέρας Μαγούλας- Ερμής Κορυδαλλού  5-5
Νίκη Ρέν τη- Εθν ικός Πειραιά 2-4
Βετ.Περαματος- Αιας Σαλαμίν ος ΑΝΑΒΟΛΗ
Ιων ικός Νικαίας – Αργον αύτης  5-2
Χαραυγή- Δραπετσών α  3-2

ΕΠΣΔΑ: Δεσπόζει το γειτονικό ντέρμπι του
Βύζαντα Μεγάρων και της Νέας Περάμου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ     ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ    Σάβ-
βατο    18/12/21    15:00        
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ     ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ    Κυριακή    19/12/21    15:00        
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυρια-
κή    19/12/21    15:00        
ΒΥΖΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Κυριακή
19/12/21    15:00        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή    19/12/21    15:00        
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    Κυριακή    19/12/21    15:00        

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Σάββατο    18/12/21    15:00        
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυριακή    19/12/21    11:00        
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή
19/12/21    11:30        
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    Κυρ-
ιακή    19/12/21    11:30   

Οι διαιτητές  του 
Σαββατοκύριακου στην
Β΄Εθνική μπάσκετ

Αναλυτικά οι διαιτητές σε Β' Εθνική:

1ος Όμιλος (10η αγωνιστική)
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

Ν. Πεντέλης 17.00 Πεντέλη-Πανελευ-
σινιακός Παπαφωτίου-Γρίβα-Καρα-
κωνσταντόπουλος (Μπίκας)

Β’ Κλ. Κακούρης 17.00 Ένωση
Ιλίου-Εθνικός Καραβίτης-Φασόλης-
Γεράνιος (Παπαδόπουλος Στ.)

Ραφήνας 17.00 Αργοναύτης Τριγ-
λίας- ΑΕ Ν. Κηφισιάς Στρέμπας-Απο-
στολίδης Β.-Μαρτινάκος (Τηγάνης)

Ληξουρίου 13.00 ΝΕΟ Ληξουρίου-
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ Λιότσιος-Κανελλόπου-
λος-Μακρόπουλος (Κοκορδάτος)

Κορίνθου 17.00 ΚΑΟ Κορίνθου-
Παπάγου Δαρλαμήτσος-Τσακιράκη-
Λάμπος (Ελένης)

Δ. Περιστεράκης 13.00 ΑΠΑΣ Νάξου
«Τα Φανάρια»-Αχαγιά 82 Τσάτσης-
Ορφανός Ιορ.-Λαζόγκα

2ος Όμιλος (10η αγωνιστική)

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

1ο Μάνδρας 17.00 Μανδραϊκός-
Δούκας Τσαχάκης-Κονταράτος-Σιδέρ-
ης (Αναστασίου)

ΝΕΜ BC Aρένα 17.00 ΝΕ Μεγα-
ρίδος-Άρης Νίκαιας Ουσταμπασίδης-
Χριστοδουλάκης-Λεβεντάκος (Βαμ-
βακάς)

ΒΑΚ 17.00 ΟΦΗ-ΚΑΟ Μελισσίων
Χαλαμπαλάκη ς-Ραχι ώτη ς-Ξ υ λάς
(Ευαγγελινός)

Α. Βαρίκας 17.00 Πανιώνιος-ΑΟΚ
Χανιά Δημάδης-Ασλανίδης-Κουτσο-
δήμος (Παυλόπουλος)

Σ. Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-
Ηλυσιακός Καλογερόπουλος Φ.-
Κούλης Χ.-Παπαδόπουλος Χ. (Διμ-
πινούδης)

Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Πρωτέας
Βούλας Σκαλτσής-Τζίμης-Κούλης Κ.
(Ορφανός)

Αγ. Δημητρίου 17.00 Κρόνος Αγ.
Δημητρίου-ΕΦΑΟ Ζωγράφου
Ζιώγας-Σπυρόπουλος-Χρηστίδης
Ηλ. (Ζώης)



12-θριάσιο Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»
Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Δ/ν ση Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
& 
Διοικητικών  Υπηρεσιών
Τμήμα Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, T.K. 12461
Τηλ: 213 2047 304- 305
email:  grprosopikou@haidari.gr

Αρ. Πρωτ.: 24174

Ημερ.:14/12/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄
αριθμ. ΣΜΕ 3/2021

Για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο
υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εν αρμόν ιση

Οικογεν ειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 40
και 41 του Ν. 4765/2021, ως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58
του Ν. 3852/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, με
τις οποίες προστέθηκε στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’) η
περίπτωση κζ ως εξής «Οι συμβά-
σεις μίσθωσης έργου που συγχρ-
ηματοδοτούνται στο πλαίσιο προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή
στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραμμάτων, καθώς
και οι συμβάσεις εργασίας ή
απασχόλησης του προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου που προσλαμ-
βάνεται για ορισμένο χρόνο ή για
ωριαία απασχόληση για την εκτέ-
λεση των ως άνω συγχρηματοδο-
τούμενων πράξεων και οι ανα-
νεώσεις και οι παρατάσεις
αυτών».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  σύν αψη σύμβασης μίσθω-
σης έργου με έν αν  (1) ΠΕ Παιδία-
τρο, για την  υλοποίηση του έργου
της ιατρικής παρακολούθησης
και φ ρον τίδας των  παιδιών
προσχολικής ηλικίας που φ ιλοξε-
ν ούν ται στους Βρεφ ον ηπια-
κούς σταθμούς του Δήμου μας
με τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρ-
ακολούθηση της υγείας των  παι-
διών , κατά τη διάρκεια της παρα-
μον ής στο Σταθμό, β) τήρηση και
εν ημέρωση φ ακέλου υγείας για
κάθε παιδί, γ) πραγματοποίηση
τουλάχιστον  τριών  εν ημερω-
τικών  συγκεν τρώσεων  σχε-
τικών  με θέματα υγιειν ής των
παιδιών . Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί αν ά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών  και
ν α έχουν  την  υγεία και τη φ υσι-
κή καταλληλότητα που τους επι-
τρέπει την  εκτέλεση των  καθη-
κόν των  του αν τικειμέν ου της
απασχόλησής τους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφ ιοι για την  απόδειξη
των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και
της εμπειρίας τους οφ είλουν  ν α
προσκομίσουν  είτε ηλεκτρον ικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα  απαι-
τούμεν α από την  παρούσα αν α-
κοίν ωση και το «Παράρτημα
αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με
σήμαν ση έκδοσης «6-7-2021»,
δικαιολογητικά, σύμφ ων α με τα
οριζόμεν α στην  εν ότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ αλαίου ΙΙ
του αν ωτέρω Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους
υποψήφιους επικαλούνται Πολ-
υτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται
υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται από την Ανακοίνω-
ση, πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα και
να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο « Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση
έκδοσης «6-7-2021» .

• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος
ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή
βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέ-
πει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής και της λήξης της
προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο
και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
μενα στο «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδο-
σης «6-7-2021»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ  ΣΜΕ
1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(grprosopikouhaidari@gmail.com
) είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικ-
ητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθ-

ρώπινου Δυναμικού, Καραϊ-
σκάκη 138, Τ.Κ. 12461 Χαϊδάρι,
υπόψιν των κ. Νιδέλτσου Ειρήν-
ης, κ. Λαγουδάκου Ηλία (τηλ. επι-
κοινωνίας: 213 2047 305).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρ-
όθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπο-
γεγραμμένη, με φυσική υπογρα-
φή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με
το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανο-
νισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR,
που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το
λόγο αυτό, η συμμετοχή των
υποψηφίων στη διαδικασία πρό-
σληψης με την οικειοθελή υποβο-
λή αίτησης με τα συνημμένα σε
αυτή δικαιολογητικά προς τον
Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνε-
ση του υποψηφίου για τη συλλο-
γή και επεξεργασία των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που
τους αφορούν, καθώς και για την
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκρ-
ιμένο σκοπό και για όσο χρόνο

απαιτείται, προκειμένου να ολοκ-
ληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν
να προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι
διατηρούν το δικαίωμα ανάκ-
λησης της συναίνεσής τους ανά
πάσα στιγμή και κατόπιν υποβο-
λής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυν ης δήλωσης και η
ευθύν η της ορθής συμπλήρω-
σής της είν αι αποκλειστικά του
υποψηφ ίου.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμεν ες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφ ημερίδες, στην  ιστοσελίδα του
Δήμου και στο χώρο των  αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Χαϊδαρίου,
εφ όσον  η αν άρτηση είν αι τυχόν
μεταγεν έστερη της δημοσίευσης
στις εφ ημερίδες. Η αν ωτέρω
προθεσμία λήγει με την  παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν  αυτή είν αι, κατά
ν όμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την  επό-
μεν η εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α αν αζ-
ητήσουν  τα έν τυπα των  αιτή-
σεων : α) στην  υπηρεσία μας
στην  αν ωτέρω διεύθυν ση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
ακολουθών τας από την  κεν τρι-
κή σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-

ν ισμών  Φορέων�� Μίσθ. Έργου

(ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέν -
τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην  ηλεκτρον ική
τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύν δεσμοι
�� Αν εξάρτητες και άλλες αρχές ��
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν  στην  κεν -
τρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν  πρόσβαση στα έν τυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-

ν ισμών  Φορέων�� Μίσθ. Έργου

(ΣΜΕ)·

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας αν ακοίν ωσης αποτελεί
και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων  Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμαν ση
έκδοσης «6-7-2021», το οποίο
περιλαμβάν ει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –

υπεύθυν ης δήλωσης με κωδικό
εν τυπο ασεπ ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ, σε
συν δυασμό με επισημάν σεις
σχετικά με τα προσόν τα και τα
βαθμολογούμεν α κριτήρια κατά-
ταξης των  υποψηφ ίων  σύμφ ω-
ν α με τις ισχύουσες καν ον ιστι-
κές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούν ται για
την  έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι εν διαφ ε-
ρόμεν οι μπορούν  ν α έχουν  πρό-
σβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμέν α μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολούθησαν  και για
την  αν αζήτηση του εν τύπου της
αίτησης, δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –

Διαδικασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων�� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Η αν ακοίν ωση μαζί με το
«Παράρτημα αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμαν ση έκδοσης «6-
7-2021» και την  προθεσμία υπο-
βολής των  αιτήσεων  ν α αν αρτ-
ηθούν  στο χώρο των  αν α-
κοιν ώσεων  του  δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊδα-
ρίου και στο διαδικτυακό τόπο
αυτού (www.haidari.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Από την  Υπογραφ ή της
σύμβασης έως 31/7/2022

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

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

101

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς τουλάχιστον
εννέα (9) μηνών.
6. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό απασχόλησης)
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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: ifoniton-
amea@gmail.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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, από 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
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