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δημιουργία dry port στο
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Κ. Μητσοτάκης: Τόνωση της
εργασίας και 86.000

νέες θέσεις μέσω ΟΑΕΔ
το 2022
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕΤΡΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Πρόστιμο 100 ευρώ
από Δευτέρα σε
ανεμβολίαστους

άνω των 60
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Κορωνοϊός 
24.246 κρούσματα,

77 θάνατοι,
670 διασωληνωμένοι

Απαγόρευση μουσικής
και ωράριο λειτουργίας
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έως τις 23/1έως τις 23/1
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Ο  ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
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Super League 2 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις και ισχυρες καταιγίδες  
Θερμοκρασία απο 3  εως 8 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα
Αγίων  Ερμύλου και Στρατόν ικου των  μαρτύρων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ -

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 ΜΑΓΟΥΛΑ

2105558731

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Καραμανλή 38-40, Εντός Parking Καταστήματος
ΑΒ Βασιλόπουλος, 2102446460

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος 

Πρόστιμο 100 ευρώ από 
Δευτέρα σε ανεμβολίαστους
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρόστιμο 100

ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών από τη
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Παρά το  αλαλούμ με τις δια-
φορετικές τοποθετήσεις περί ενδεχόμενης παράτα-
σης του μέτρου, χθες, ο υπουργός Εσωτερικών,
Μάκης Βορίδης, ξεκαθάρισε το τοπίο.

Ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιοργάφους του
ΣΚΑΪ, ο κ. Βορίδης είπε: «Από Δευτέρα πρόστιμο».
Και συνέχισε:

«Δεν έχει νόημα να πούμε σε όσους συμμορφώθη-
καν, ότι καλά κάνατε εσείς που συμμορφωθήκατε,
αλλά οι άλλοι που δε συμμορφώθηκαν, δε θα έχουν
καμία κύρωση. Τότε ακυρώνεται οποιαδήποτε προ-
σπάθεια κάνουμε για να ενισχύσουμε τον εμβολια-
σμό».

Σε ό,τι αφορά στα κρούσματα κορονοϊού στο Δημό-
σιο, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες νοσήσεις, αλλά
όχι τέτοιες που να δημιουργούν σημαντικές δυσλειτο-
υργίες.

«Μας απασχόλησαν οι νοσήσεις εκπαιδευτικών και γι' αυτό
προχωράμε σε προσλήψεις αναπληρωτών», σημείωσε επίσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο να μην ισχύσει το παραπάνω με μία προϋπόθεση.
Όπως τόνισε, αν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι οι πολίτες αυτής
της ηλικιακής ομάδας σπεύσουν μαζικά να εμβολιαστούν,
ενδέχεται το πρόστιμο να μην ισχύσει. Από την πλευρά του,
πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου,
δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν θα δοθεί καμία απολύτως
παράταση στην εφαρμογή των προστίμων για τους άνω των 60
που επιμένουν να μην εμβολιαστούν. Όπως είπε επίσης στον
ΣΚΑΪ, έχουν ακόμη στη διάθεσή τους πέντε ημέρες για να
κλείσουν τα ραντεβού τους και να εμβολιαστούν.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού και για τους άνω των 50 ετών.

Ποιοι θα πληρώσουν 50 ευρώ
Όπως προβλέπεται, για τον μήνα Ιανουάριο θα ισχύσει

«έκπτωση» 50 ευρώ στο πρόστιμο.

Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης
δόσης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβο-
λιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτό, επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται
Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για:

Όσους έχουν νοσήσει και για διάστημα 180 ημερών από τη
νόσηση

Όσους έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που
εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Απαγόρευση μουσικής και ωράριο λει-
τουργίας έως τις 00:00 για τις επιχει-
ρήσεις εστίασης και διασκέδασης για
μια ακόμη εβδομάδα ζήτησαν οι ειδι-
κοί.
Στη συνεδρίασή τους κατέληξαν και
εισηγήθηκαν να παραμείνουν όλα τα
μέτρα εως τις 23/1 και ανάλογα με την
πορεία της πανδημίας και την πίεση
στα νοσοκομεία να αποφασίσουν εκ
νέου.

Πλέον τα μέτρα που παραμένουν είναι
τα ακόλουθα:

-Διακοπή λειτουργίας κέντρων εστία-
σης και διασκέδασης στις 12:00 τα μεσάνυκτα

-Οι πελάτες θα πρέπει να είναι μόνο καθήμενοι

-Όριο ατόμων ανά τραπέζι οι 6 πελάτες.

-Απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο
ή ιδιωτικό χώρο

-Υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας
(FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα
μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει συνωστισμός,
όπως και από τους εργαζόμενους στην εστίαση.

Σε ποσοστό πληρότητας 10% η παρακολούθηση των
θεατών στα γήπεδα και ανώτατο όριο έως 1.000 άτομα.
Τηλεργασία σε ποσοστό έως 50% σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα και κυλιόμενο ωράριο.

H ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

«Σήμερα, Τετάρτη 12/1, συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπει-
ρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να
εξετάσει τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της
χώρας.
Αποφασίστηκε τα μέτρα που ισχύουν, να παραταθούν
για μια εβδομάδα».

Απαγόρευση μουσικής και ωράριο 
λειτουργίας έως τις 00:00

Παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα Παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα έως τις 23/1έως τις 23/1
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Η
παρουσίαση των προγραμμά-
των του ΟΑΕΔ για το 2022,
μέσω των οποίων θα προσφερ-

θούν 86.000 νέες θέσεις εργασίας, ήταν
το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε
χθες στα κεντρικά γραφεία του Οργανι-
σμού παρουσία του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ενημε-
ρώθηκε επίσης από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη και τον Διοικητή του
ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για τα απο-
τελέσματα των προγραμμάτων τόνωσης
της απασχόλησης την τελευταία διετία.

Από τον Μάιο του 2020 έως τον Δεκέμ-
βριο του 2021, φάση κατά την οποία
ήταν σε εξέλιξη η πανδημία, δημιο-
υργήθηκαν 50.131 νέες θέσεις εργασίας
χάρη σε 16 προγράμματα που υλοποίησε
ο ΟΑΕΔ. Το 2022 θα προσφερθούν
επιπλέον 86.000 νέες θέσεις, μέσω 11
νέων τα οποία θα αντλήσουν σχεδόν 590
εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αλλά
και μέσω επτά συνεχιζόμενων δράσεων.

«Νομίζω ότι τα στοιχεία μιλούν από
μόνα τους: 42.000 θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν τα τέσσερα και κάτι χρό-
νια της προηγούμενης διακυβέρνησης.
Μόνο μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσα-
με 50.000 θέσεις εργασίας, κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας. Και βέβαια ο στόχος
είναι εξαιρετικά φιλόδοξος: να δημιο-
υργήσουμε 86.000 θέσεις εργασίας μέσα
στο 2022, με πόρους οι οποίοι θα έρχον-
ται αφενός από το Ταμείο Ανάκαμψης
και αφετέρου από το ΕΣΠΑ», ανέφερε ο
Πρωθυπουργός.

«Αυτές οι πολιτικές αποτελούν και την
καλύτερη απόδειξη του προοδευτικού
στίγματος της συνολικής πολιτικής που
έχει η κυβέρνηση στον τομέα της
εργασίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης, συμπληρώνοντας ότι ο προσανατολι-
σμός της κυβέρνησης «αποδεικνύει στην
πράξη ότι η μείωση των ανισοτήτων και
οι ευκαιρίες στους πιο αδύναμους αποτε-
λούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά
μας».

Τα προγράμματα της περιόδου 2020-21
κινούνταν σε τρεις κατευθύνσεις: την
τόνωση της απασχόλησης, την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας και τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας. Χαρακτηρίστηκαν
από υψηλό βαθμό απορροφητικότητας,
σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, όταν
είχε διαπιστωθεί ότι δράσεις με υψηλούς
προϋπολογισμούς είχαν απορροφητικότ-
ητα ακόμα και 3% έως 8%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι χάρη στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, την
εκπόνηση νέων προγραμμάτων και την
τροποποίηση παλαιότερων που είχαν
σχετικά μικρή αποτελεσματικότητα, επι-
τεύχθηκε μέσα σε ενάμιση χρόνο αύξηση
17,9% στη δημιουργία θέσεων σε σύγκρ-
ιση με ολόκληρη την τετραετία 2016-
2019, παρά τις επιπτώσεις της παν-
δημίας στην αγορά εργασίας.

Σε ετήσια βάση, εν μέσω της πανδημίας,
ο ΟΑΕΔ πετυχαίνει τη δημιουργία
33.400 και πλέον θέσεων ανά έτος,
αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με τις
10.627 θέσεις που δημιουργούνταν κατά
μέσο όρο κάθε χρόνο την προηγούμενη
τετραετία.

«Μόνο μία πτυχή της πολιτικής μας»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης
ότι το έργο του ΟΑΕΔ εντάσσεται στο
ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο που έχει θέσει
η κυβέρνηση για την ενίσχυση της
απασχόλησης, την αντιμετώπιση χρό-
νιων παθογενειών που βλάπτουν τους
εργαζόμενους αλλά και για καλύτερη ισο-
ρροπία μεταξύ της προσωπικής και της
επαγγελματικής σφαίρας.

«Να τονίσω ότι τα προγράμματα του
ΟΑΕΔ αποτελούν μόνο μία πτυχή της
συνολικής πολιτικής που το Υπουργείο
Εργασίας έχει, συνολικά, στα ζητήματα
απασχόλησης. Έχουμε μιλήσει πολύ για
τη σημασία του “Πρώτου Ενσήμου”,
δηλαδή για τη δυνατότητα ένας νέος στην
πατρίδα μας να σπάει αυτόν το φαύλο
κύκλο της μη δυνατότητας να έχει προϋπ-
ηρεσία», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή κάρτα
εργασίας, τόνισε πως πρόκειται για «μία
πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία
νομοθετήσαμε το περασμένο έτος, η
οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχο-
υμε μια πολύ ακριβή αποτύπωση, σε real
time, του χρόνου τον οποίο εργάζονται
οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να αποφύγο-
υμε φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν
δυστυχώς έχουν στιγματίσει αρνητικά την
αγορά εργασίας, εις βάρος των εργαζό-
μενων», ενώ στάθηκε και στη σημασία
της θεσμοθέτησης της άδειας και για τους
δύο γονείς.

«Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε
όλες τις πολιτικές που στηρίζουν τους
εργαζόμενους γονείς αλλά και τους
εργαζόμενους πατεράδες. Η γονική
άδεια και για τους δύο γονείς είναι μία
σημαντική πρωτοβουλία σε αυτή την
κατεύθυνση. Και βέβαια η περαιτέρω
ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας,
έτσι ώστε να αποφεύγουμε φαινόμενα
εκμετάλλευσης εργαζόμενων από τους
εργοδότες αποτελεί κι αυτή μια πολιτική
που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στον περ-
αιτέρω εξορθολογισμό της αγοράς
εργασίας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Cosco: Σχέδιο για δημιουργία dry port στο Θριάσιο Πεδίο
Οι συζητήσεις για την έγκριση

του έργου της κατασκευής της
προβλήτας IV έχουν παγώσει για
μία ακόμη φορά, παρά τις διπλω-
ματικές επαφές, το έντονο ενδιαφ-
έρον της κυβέρνησης του Πεκίνου
και των ενεργειών της κινεζικής
πρεσβείας στην Αθήνα.

Η απάντηση που παίρνουν οι
Κινέζοι είναι ότι το έργο δεν είναι
ώριμο για να γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
απόρροια αυτής της κατάστασης
είναι ο Πειραιάς να χάσει την 4η
θέση στη λίστα με τα κορυφαία
λιμάνια της Ευρώπης από τη Βαλέ-
νθια, βραχεία κεφαλή. 

Η Βαλένθια άγγιξε τα 5,6 εκατομ-
μύρια εμπορευματοκιβώτια, ενώ
στον Πειραιά ο αριθμός τους είναι
κατά τι χαμηλότερος.

Τα επιτελικά στελέχη της Cosco
μελετούν εναλλακτικά σχέδια, προ-
κειμένου να βρουν ζωτικό χώρο.
Ανάμεσα σε αυτά είναι η δημιο-
υργία dry port στο Θριάσιο Πεδίο, 

προκειμένου να προωθούν εκεί
τα εμπορευματοκιβώτια. 

Επένδυση, την οποία θα κάνουν
είτε οι ίδιοι οι Κινέζοι, είτε κάποιο
fund. Θα μεταφέρονται εκεί με 

τρένο απελευθερώνοντας χώρο-
υς στις προβλήτες του Πειραιά.
Πρέπει  όμως να γίνουν νέες
συζητήσεις, ώστε να δοθούν
εγκρίσεις.

Κ. Μητσοτάκης: Τόνωση της εργασίας και 86.000 
νέες θέσεις μέσω ΟΑΕΔ το 2022

Συνεχίζεται στη σελ  8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 1ης / 2022 Ειδικής
Συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:2
ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών  Οικο-

ν ομικής Επιτροπής Δήμου
Ασπροπύργου, για το χρον ικό
διάστημα, από 09.1.2022 έως

31.12.2023.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, σήμερα την  9η
Ιανουαρίου 2022, ημέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε ειδική δια ζώσης
συνεδρίαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 315/05-01-2022 έγγραφη
πρόσκληση της Δημοτικής
Συμβούλου, του επιτυχόντος
συνδυασμού, που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους,
κας ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ, σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρ-
ω ν 6 4 , κ α ι 7 4
τουΝ.3852/2010(Α’87) όπως τα
άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 71 του Ν.
4555/2018, 76 του Ν. 4555/18
και από την παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) και
101 του Ν. 4876/2021 (Α΄251),
αντίστοιχα και βάσει των
εγκυκλίων  του Υπουργείου
Εσωτ.: 933/96605/29-12-2021 &
932/96599/29-12-2021.

Η πρόσκληση επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της Ειδικής δια
ζώσηςσυνεδρίασης, συμμε-
τείχαν 30μέλη του Συμβουλίου.
Στο συγκεκριμέν ο θέμα, συν ο-
λικά  συμμετείχαν  30από τα 33
μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ 
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

3) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος,
κύριος Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας,
ανέθεσε καθήκοντα ειδικού
γραμματέα στην δημοτική
υπάλληλο κ. Μαρία Καμπόλη,
και κάλεσε το Συμβούλιο να
προβεί, στην ειδική αυτή συνε-
δρίαση, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων64,και74
τουΝ.3852/2010(Α’87),όπως τα
άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν,
με τα άρθρα 71 του Ν.
4555/2018, 76 του Ν. 4555/18,
και από την παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) και
101 του Ν. 4876/2021 (Α΄251),
αντίστοιχα και βάσει των
εγκυκλίων  του Υπουργείου
Εσωτ.: 933/96605/29-12-2021 &
932/96599/29-12-2021, όπως
ισχύει, για την εκλογή των τακ-
τικών και αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής, για την θητεία της τρέχου-
σας δημοτικής περιόδου, ήτοι
για το χρονικό διάστημα από
09.01.2022 έως 31.12.2023.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε,
θα εκλεγούν συνολικά  έξι ( 6 )
τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί
υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα
αποτελούν κατά σειρά σταυρών
προτίμησης τα αναπληρωματι-
κά μέλη της επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις,
όπως ισχύουν, στην Οικονομι-
κή Επιτροπή Δήμου Ασπρ-
οπύργου:

Η  Παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ»,
δικαιούται  τρία ( 3 ) εκλεγόμεν α
μέλη

Η  Παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ»,  δικαιούται  έν α ( 1 )
εκλεγόμεν ο μέλος

Η  Παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», δικαι-
ούται έν α ( 1 ) εκλεγόμεν ο μέλος

η  Παράταξη «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», δικαιούται
έν α ( 1 ) εκλεγόμεν ο μέλος.

Εν   συν εχεία, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου,
κάλεσε τις δημοτικές παρατά-
ξεις ν α καταρτίσουν  ψηφ οδέ-
λτια με τους υποψηφ ίους τους,
για την  πλήρωση των  θέσεων
που δικαιούν ται, στην  Οικον ο-
μική Επιτροπή.

Από τους δημοτικούς
συμβούλους της παράταξης
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ»,
έθεσαν  υποψηφ ιότητα, για
μέλη της Οικον ομικής Επιτρο-
πής,   έξι (6) σύμβουλοι, και
ον ομαστικά οι κ.κ. :

1 . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ

2.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Από την  παράταξη του
σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ,
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ»,  έθεσαν  υποψηφ ιότ-
ητα, για μέλη της Οικον ομικής
Επιτροπής, δύο  (2)  σύμβου-
λοι, και ον ομαστικά οι κ.κ. :

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από την  παράταξη του
σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ,
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»  έθεσαν
υποψηφ ιότητα για μέλη της
Οικον ομικής Επιτροπής, δύο
(2) σύμβουλοι, και ον ομαστικά
οι κ.κ. :

1.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Από την  παράταξη του
συν δυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»,
έθεσαν  υποψηφ ιότητα, για
μέλη της Οικον ομικής Επιτρο-
πής δύο (2) σύμβουλοι, και
ον ομαστικά οι κ.κ. :

1.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Τσόκας, κήρυξε
την έναρξη της εκλογικής διαδι-
κασίας και κάλεσε τους δημοτι-
κούς συμβούλους να επιλέξουν
μυστικά το ψηφοδέλτιο της
παράταξης που επιθυμεί ο κάθε

ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, για την ανάδειξη των έξι
(6) τακτικών μελών της Οικονο-
μικής Επιτροπής, με τους αναπ-
ληρωματικούς τους.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε
υποψηφίους, σε ανώτατο
αριθμό ίσο με το συνολικό
αριθμό εκλεγόμενων μελών της
Οικονομικής Επιτροπής. 

Ψηφοδέλτια στα οποία
σημειώθηκαν περισσότεροι στα-
υροί προτίμησης από τους
προβλεπόμενους ως άνω δεν
λήφθηκαν υπόψη (σ.σ. Δεν
βρέθηκαν).

Μετά το πέρας, της αν ωτέρω
διαδικασίας της ψηφ οφ ορίας,
διαπιστώθηκαν  από το Προε-
δρείο, τα ακόλουθα αποτελέ-
σματα:

Από την  Παράταξη «ΝΙΚΟΣ
ΜΕ Λ Ε ΤΙΟΥ -ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» :

Ο υποψήφ ιος ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, έλαβε δέκα έξι (16)
ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ, έλαβε δέκα έξι  (16)
ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έλαβε  δέκα έξι (16)
ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΚΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έλαβε δέκα πέν τε
(15)  ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ,
έλαβε  δέκα τέσσερις (14) ψήφ -
ους,

η υποψήφ ια ΠΗΛΙΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ, έλαβε δέκα τρείς (13)
ψήφ ους.

Από την  Παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ»:

Ο  υποψήφ ιος ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, έλαβε οκτώ (8) ψήφ -
ους,

ο υποψήφ ιος ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έλαβε επτά (7)
ψήφ ους.

Από την  Παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» :

Ο υποψήφ ιος ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, έλαβε  τέσσερ-
ις (4) ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΜΟΥΖΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, έλαβε  τρείς (3)
ψήφ ους.

Από την  Παράταξη «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»:

Ο υποψήφ ιος ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έλαβε μία (1)
ψήφ ο.

ο υποψήφ ιος ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δεν  έλαβε ψήφ ο.

Συνεπώς, τις τρείς (3) έδρες
της Οικονομικής Επιτροπής,
Τακτικών Μελών,  καταλαμβά-
νονται από τους Δημοτικούς
Συμβούλους της Παράταξης του
Δημάρχου: «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ», κατά σειρά, βάσει
του αριθμού σταυρών

προτίμησης που έλαβαν , ως
εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αν απληρωματικά μέλη εκλέ-
γον ται, από την  Παράταξη του
Δημάρχου «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ», κατά σειρά, βάσει
του αριθμού σταυρών
προτίμησης τρείς (3) υποψήφ ι-
οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως
ακολούθως:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1.ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
3.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Μια (1) έδρα της Οικον ομι-
κής Επιτροπής τακτικού μέλο-
υς καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο της παράταξης
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ», κατά σειρά, βάσει του
αριθμού σταυρών  προτίμησης
που έλαβε, ως κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.
Αν απληρωματικό  μέλος

εκλέγεται έν ας (1) Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ», κατά σειρά, βάσει του
αριθμού σταυρών  προτίμησης
που έλαβε, ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
:1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Μια (1) έδρα της Οικον ομι-
κής Επιτροπής τακτικού μέλο-
υς, καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο  της παράταξης
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»  κατά
σειρά, βάσει του αριθμού στα-
υρών  προτίμησης που έλαβε,
ως κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Αν απληρωματικό μέλος
εκλέγεται έν ας (1) Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», κατά
σειρά, βάσει του αριθμού στα-
υρών  προτίμησης που έλαβε,
ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
:

1.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Μια (1) έδρα της Οικον ομι-
κής Επιτροπής τακτικού μέλο-
υς, καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο της παράταξης
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κατά σειρά,
βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε, ως
κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 . Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Αν απληρωματικό  μέλος
εκλέγεται έν ας Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κατά σειρά,
βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε, ως
ακολούθως:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
:1.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Εν  κατακλείδι, ο Πρόεδρος
αν ακοίν ωσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, τα ον όματα των
εκλεγέν των  μελών  της Οικον ο-
μικής Επιτροπής για τη θητεία
από 09.01.2022, έως
και31.12.2023, ως κάτωθι :

Τακτικά Μέλη Οικον ομικής
Επιτροπής :

1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6 . Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Αν απληρωματικά Μέλη Οικο-
ν ομικής Επιτροπής, αν ά
παράταξη:

1.ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
3.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, από

την  παράταξη του Δημάρχου
Νικόλαου Ι. Μελετίου, και του
συν δυασμού αυτού,
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ»,

4 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, από την
παράταξη «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ ΜΕ - Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
ΗΛΙΑΣ»,

5.ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,
από την  παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
από την  παράταξη«ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Πρόεδρος της Οικον ομικής
Επιτροπής είν αι ο Δήμαρχος,
ή ο οριζόμεν ος απ’ αυτόν  Αν τι-
δήμαρχος, σύμφ ων α με την
παρ. 1 του άρθρου 76 του
Ν.4555/2018, όπως ισχύει.

Επίσης, σύμφ ων α με τις
αν ωτέρω διατάξεις στην  Επι-
τροπή, συμμετέχουν  δύο Αν τι-
δήμαρχοι οι οποίοι ορίζον ται,
με απόφ αση Δημάρχου.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 2.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

4-θριάσιο Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον Νόμο και
το καταστατικό της Εταιρ-
είας το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τους κ.κ.
Μετόχους της ναυτικής
εταιρείας με την επωνυμία
‘’ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.’’ η οποία
εδρεύει στoν Ασπρόπυργο

Αττικής, 16χλμ Ε.Ο Αθηνών-
Κορίνθου, σε Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση την 21η
Φεβρουαρίου 2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
στα γραφεία της Εταιρείας
στoν Ασπρόπυργο Αττικής,
16χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθ-
ου, για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα ημερη-
σίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση απόφασης
Διοικητικού Συμβουλίου για

διαγραφή-άφεση χρέους
της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
2. Οποιοδήποτε άλλο θέμα
προκύψει.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί
να μετάσχει στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση οφείλει
να καταθέσει τις μετοχές
του προ  της συνελεύσεως
σε Τράπεζα και να προσ-
κομίσει την σχετική από-
δειξη ή να καταθέσει τις
μετοχές του στην Γενική
Συνέλευση.

Σε περίπτωση όπου κατά
την ανωτέρω ημερομηνία
δεν συντελεστεί απαρτία η
Γενική Συνέλευση θα συνέ-
λθει εκ νέου,  όπως ορίζεται
από τον νόμο και το κατα-
στατικό, την ίδια ώρα και
στον ίδιο χώρο. 

Αθήνα, 31-12-2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο     
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ΝΕΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΜΗΕ 2023-2032
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΠΑ 2023-2032 

Αθήν α, 12 Ιαν ουαρίου 2022

Σ
ημαν τικά ν έα έργα που θωρ-
ακίζουν  την  αν θεκτικότητα του
Εθν ικού Συστήματος Μεταφο-

ράς και εν ισχ ύουν  τις εγχ ώριες και διε-
θν είς ηλεκτρικές διασυν δέσεις, περι-
λαμβάν ει το Προκαταρκτικό Σχ έδιο του
Δεκαετούς Προγράμματος Αν άπτυξης
(ΔΠΑ) 2023-2032 του Αν εξάρτητου
Διαχ ειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Εν έργειας, που τέθηκε σήμερα σε
δημόσια διαβούλευση. Με το ν έο ΔΠΑ
2023-2032, συν ολικού προϋπολογι-
σμού 4 δισ. Ευρώ ο ΑΔΜΗΕ συν εχ ίζει
δυν αμικά το επεν δυτικό του πρόγραμ-
μα, το οποίο έχ ει εμπροσθοβαρή σχ ε-
διασμό, καθώς περισσότερα από τα
μισά κεφάλαια θα επεν δυθούν  έως το
2026. 

Αναβαθμίζονται στρατηγικά τα
έργα διεθνών διασυνδέσεων

Στον  δεκαετή σχ εδιασμό 2023-2032
του ΑΔΜΗΕ αν αφέρεται για πρώτη
φορά η διασύν δεση Ελλάδας –
Αιγύπτου. Το επόμεν ο διάστημα προβ-
λέπεται ν α αν απτυχ θεί στεν ότερη
συν εργασία για το κομβικό αυτό έργο,
αν άμεσα στον  ΑΔΜΗΕ και τον  Διαχ ει-
ριστή Συστήματος Μεταφοράς της
Αιγύπτου.

Στη φάση εκπόν ησης μελετών   σκο-
πιμότητας βρίσκεται η  σχ εδιαζόμεν η
ν έα διασύν δεση Ελλάδας – Ιταλίας. Με
την  ολοκλήρωση των  μελετών  το αμέ-
σως επόμεν ο διάστημα, οι διαχ ειριστές
ΑΔΜΗΕ και TERNA θα αποφασίσουν
από κοιν ού την  πλέον  εν δεδειγμέν η
τεχ ν οοικον ομική λύση για την  υλο-
ποίηση της δεύτερης διασύν δεσης
μεταξύ των  δύο χ ωρών , η οποία προ-
γραμματίζεται ν α εν σωματωθεί στο
Τελικό Σχ έδιο ΔΠΑ 2023-2032 στα τέλη
Μαρτίου 2022.

Ο διαγων ισμός για τη διασύν δεση
Ελλάδας – Βουλγαρίας βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη και αν αμέν εται ν α ολοκ-
ληρωθεί τον  Ιαν ουάριο 2022. Ο προϋ-

πολογισμός για το ελλην ικό τμήμα του
έργου προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ,
εν ώ το έργο έχ ει ορίζον τα κατασκευα-
στικής ολοκλήρωσης το 2ο εξάμην ο
2022. Με τη ν έα διασύν δεση, η μεταφ-
ορική ικαν ότητα στο σύν ορο των  δύο
χ ωρών  αυξάν εται σημαν τικά και αν α-
μέν εται ν α αν έλθει σε 800 MW για την
κατεύθυν ση από την  Ελλάδα προς τη
Βουλγαρία και σε 1.350 MW για την
κατεύθυν ση από τη Βουλγαρία προς
την  Ελλάδα.

Ο ΑΔΜΗΕ έχ ει κιν ήσει τις διαδικασίες
για τη μελέτη ν έας διασύν δεσης Ελλά-
δας-Αλβαν ίας και στην  παρούσα φάση
συγκροτείται, για τον  σκοπό αυτό,
ομάδα εργασίας από κοιν ού με τον
Διαχ ειριστή του Συστήματος της
Αλβαν ίας. 

Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισμός
του Συστήματος Μεταφοράς με
τεχνολογίες αιχμής

Η εν ίσχ υση της ασφάλειας και αξιο-
πιστίας του Εθν ικού Συστήματος Μετα-
φοράς αν αδεικν ύεται σε έν αν  από
τους κεν τρικούς πυλών ες του μεσοπρ-
όθεσμου στρατηγικού σχ εδιασμού του
ΑΔΜΗΕ. Τα περισσότερα ν έα έργα του
ΔΠΑ 2023-2032 έχ ουν  ως στόχ ο την
εισαγωγή υπερσύγχ ρον ου τεχ ν ολογι-
κού εξοπλισμού σε κρίσιμες ηλεκτρικές
υποδομές της χ ώρας, μέσα από την
αν αβάθμιση του υφιστάμεν ου Προ-
γράμματος Αν αν έωσης Παγίων , ο
προϋπολογισμός του οποίου διευρύν ε-
ται από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ.
ευρώ. 

Νέα έργα ανάπτυξης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς στη Κρήτη 

Έν α σημαν τικό ν έο έργο του ΑΔΜΗΕ
που θα θωρακίσει την  ασφάλεια και
αξιοπιστία του συστήματος της Κρήτης
σε συν θήκες αυξημέν ης διείσδυσης
ΑΠΕ, είν αι η εγκατάσταση ν έου συστή-
ματος AC Chopper. Ο προϋπολογισμός
του έργου, το οποίο αν αμέν εται ν α
ολοκληρωθεί το 2024, εκτιμάται σε 20
εκατ. ευρώ.  

Επίσης στην  Κρήτη δρομολογείται η
καλωδιακή σύν δεση του ν έου Υπο-
σταθμού Χαν ιά ΙΙ και στο κλείσιμο του
βρόχ ου Καστέλι-Χαν ιά, με την  κατασ-
κευή ν έου Υποσταθμού 150 kV στον
Κάν ταν ο και δύο ν έων  Γραμμών  Μετα-
φοράς 150 kV Καστέλι-Κάν ταν ος και
Χαν ιά-Κάν ταν ος. 

Ανανεώνονται κρίσιμες υποδομές
στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα

Το ΔΠΑ 2023-2032 προβλέπει ν έα
έργα αν τικατάστασης πεπαλαιωμέν ου
εξοπλισμού σε Υποσταθμούς και Κέν -
τρα Υπερυψηλής Τάσης στη Βόρεια και
Δυτική Ελλάδα, εν ισχ ύον τας περαι-
τέρω την  αν θεκτικότητα της λειτουργίας
του ΕΣΜΗΕ. Συγκεκριμέν α, πρόκειται
ν α υλοποιηθούν  ν έα έργα αν αβάθμισης
στα ΚΥΤ Μελίτης, Αμυν ταίου, Αγίου
Δημητρίου και Αράχ θου, καθώς και
στον  Υποσταθμό Ορυχ είου Νοτίου
Πεδίου, επιτρέπον τας την  ασφαλέστε-
ρη διακίν ηση της παραγωγής μον άδων
ΑΠΕ. Παράλληλα, δρομολογείται ν έο
έργο αν τικατάστασης πεπαλαιωμέν ων
καλωδίων  σε περιοχ ές της Θεσσα-
λον ίκης, με καλωδιακές γραμμές σύγχ ρ-
ον ης τεχ ν ολογίας. 

Συνεχίζονται τα μεγάλα έργα των
νησιωτικών διασυνδέσεων

Με ταχ ύ ρυθμό προχ ωρά το εμβλημα-
τικό έργο της διασύν δεσης Κρήτης -
Αττικής που υλοποιεί η θυγατρική Εται-
ρεία του ΑΔΜΗΕ Αριάδν η
Interconnection, με ορίζον τα ολοκλήρ-
ωσης το 2024. Το έργο, με συν ολικό
προϋπολογισμό που υπερβαίν ει το 1
δισ. ευρώ, θα συν δέσει τη Δυτική Αττι-
κή με το Ηράκλειο Κρήτης με ηλεκτρικά
καλώδια μήκους 340 χ λμ., υπερυψηλής
τάσης 500 kV και συν ολικής ισχ ύος
1.000 MW. 

Στη γραμμή εκκίν ησης βρίσκεται η
τέταρτη και τελευταία φάση της
διασύν δεσης των  Κυκλάδων , με την
οποία η Σαν τορίν η, η Φολέγαν δρος, η
Μήλος και η Σέριφος ν α εν ωθούν  με
τον  ηπειρωτικό κορμό με καλώδια
συν ολικού μήκους 350 χ λμ.. Το έργο
έχ ει συν ολικό προϋπολογισμό 410
εκατ. ευρώ και συγχ ρηματοδοτείται από
το Ταμείο Αν άκαμψης με 165 εκατ.
ευρώ. Η κατασκευαστική φάση για το
πρώτο σκέλος του έργου, που αφορά
στη διασύν δεση Σαν τορίν ης-Νάξου,
αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει το αμέσως
επόμεν ο διάστημα και ν α ολοκληρωθεί
το 2023. Στις αρχ ές του 2022 θα πραγ-
ματοποιηθούν  και οι διαγων ισμοί για τα
τρία υπόλοιπα ν ησιά των  ν οτιοδυτικών
Κυκλάδων  που θα διασυν δεθούν  με
την  Αττική μέσω Λαυρίου, έν αν  χ ρόν ο
αργότερα, το 2024.

Μέχ ρι το τέλος της δεκαετίας, ο
ΑΔΜΗΕ πρόκειται ν α διασυν δέσει τα
Δωδεκάν ησα και τα ν ησιά του Βορειοα-
ν ατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο εν ός
ν έου κύκλου επεν δύσεων , συν ολικού 

προϋπολογισμού 2,35 δισ. ευρώ.
Σύμφων α με το ΔΠΑ 2023-2032, η
πρώτη φάση, με ορίζον τα ολοκλήρωσης
το 2027, προβλέπει τη διασύν δεση της
Κω και της Ρόδου με την  ηπειρωτική
χ ώρα, μέσω Κορίν θου, καθώς και τη
διασύν δεση Λήμν ου-Λέσβου, μέσω
Αν ατολικής Θράκης. Η δεύτερη φάση,
με ορίζον τα ολοκλήρωσης το 2028,
προβλέπει τις διασυν δέσεις Σκύρου-
Εύβοιας, Λέσβου-Χίου, Κω-Σάμου και
Ρόδου-Καρπάθου, εν ώ το έργο ολοκ-
ληρών εται το 2029 με τις διασυν δέσεις
Λέσβου-Σκύρου και Χίου-Σάμου.

Το καλοκαίρι του 2022, ολοκληρών ε-
ται η διασύν δεση της Σκιάθου με το
ηπειρωτικό σύστημα, μέσω της Εύβοι-
ας, στο πλαίσιο επέν δυσης 57 εκατ.
ευρώ. Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί
συν ολικά η ομαλή ηλεκτροδότηση του
ν ησιωτικού συμπλέγματος των  Βορ-
είων  Σποράδων .

Το επεν δυτικό πρόγραμμα του
ΑΔΜΗΕ για τα Ιόν ια Νησιά προβλέπει
έργα ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ
μέχ ρι το 2025, με στόχ ο την  ασφαλή
τροφοδότησή τους από το χ ερσαίο
Σύστημα. Τα προγραμματισμέν α έργα
περιλαμβάν ουν  την  αν τικατάσταση
της καλωδιακής σύν δεσης Κυλλήν ης-
Ζακύν θου, την  αν αβάθμιση της
διασύν δεσης Λευκάδας-Κεφαλον ιάς
καθώς και ν έα διασύν δεση μεταξύ Ηγο-
υμεν ίτσας και Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, κ.
Μάν ος Μαν ουσάκης, δήλωσε σχ ετικά:
«Ο ΑΔΜΗΕ, με τα επικαιροποιημέν α
Δεκαετή Προγράμματα Αν άπτυξης που
καταρτίζει κάθε χ ρόν ο, αποδεικν ύει
την  υψηλή του προσαρμοστικότητα
στις μεγάλες προκλήσεις της εποχ ής
και το όραμά του για έν α βιώσιμο εν ερ-
γειακό μέλλον . Την  τελευταία τετραετία
έχ ουμε ολοκληρώσει κρίσιμες στρατηγι-
κές επεν δύσεις άν ω του 1,1 δισ. ευρώ.
Το 2021, χ άρη στις άοκν ες προσπάθ-
ειες όλων  των  αν θρώπων  μας, κάν αμε
το πρώτο καθοριστικό βήμα για την
άρση της εν εργειακής απομόν ωσης της
Κρήτης, ολοκληρών ον τας τη διασύν δε-
ση του ν ησιού με την  Πελοπόν ν ησο
και πετυχ αίν ον τας σημαν τική πρόοδο
στη ‘μεγάλη’ διασύν δεση με την  Αττική.
Και συν εχ ίζουμε. Με τα ν έα έργα που
έχ ουμε εν τάξει στο επεν δυτικό μας
πρόγραμμα 2023-2032, αν αβαθμίζουμε
τεχ ν ολογικά τη ‘ραχ οκοκαλιά’ του
Συστήματος Μεταφοράς και εν τάσσο-
υμε όλο και περισσότερες υποδομές
μας στην  ψηφιακή εποχ ή. Επιπλέον ,
μέσω των  διεθν ών  διασυν δέσεων  που
δρομολογούμε προς κάθε πλευρά των
συν όρων , συμβάλλουμε έμπρακτα
στην  εμβάθυν ση της εν ιαίας αγοράς
ηλεκτρισμού και της περιφερειακής εν ε-
ργειακής συν εργασίας. Ο Διαχ ειριστής
θα συν εχ ίσει ν α εγγυάται την  ευστάθ-
εια και αν θεκτικότητα του Συστήματος
Μεταφοράς, παρά τη σφοδρότητα της
κλιματικής κρίσης, λειτουργών τας
παράλληλα ως καταλύτης για τον  δίκαιο
εν εργειακό μετασχ ηματισμό».  
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Η επέλαση του Διομήδη και οι θυελλώδεις άνεμοι
από τις βραδινές ώρες, "χτύπησαν" και την Ελευσίνα

Ι
σχυροί άνεμοι έπνεαν τις βράδυνες ώρες της
Τρίτης στη δυτική Αττική με αποτέλεσμα στο
δήμο Ελευσίνας να ξεριζωθεί δέντρο και να

καταπέσει στον δρόμο, επίθεση της οδού Κίμω-
νας.

Η ενημέρωση του δήμου Ελευσίνας:

Η επέλαση του Διομήδη και οι θυελλώδεις
άνεμοι από τις βραδινές ώρες, “χτύπησαν” και τον
Δήμο μας.

Νωρίς το πρωί, στην οδό Κίμωνος, έναντι του
Αγίου Γεωργίου, οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρο της
πλατείας.

Αμέσως, κλήθηκαν και παρενέβησαν τα συνερ-
γεία του Δήμου μας και η Πυροσβεστική για την
απομάκρυνσή του.

Ελευσίνα: Πτώση δέντρου στον Άγιο Γεώργιο, λογω των θυελλωδών ανέμων 

Τ
ην  Παρασκευή 14
Ιαν ουαρίου ο Δήμος
Αχ αρν ών  με την

Περιφέρεια Αττικής και τον
Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών
θα διεν εργήσει δωρεάν
Rapid Test για την
αν ίχ ν ευση του Cov id-19
στην  πλατεία του Δημα-
ρχ ιακού Μεγάρου από τις
10:00 έως τις 14:00. Οι
δημότες θα πρέπει ν α
γν ωρίζουν  τα εξής:

Θα πρέπει ν α έχ ουν
μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυν ομική τους ταυτότ-
ητα.

Θα πρέπει ν α ακολουθ-
ούν  πιστά τις οδηγίες που
προβλέπον ται από τα υγει-
ον ομικά πρωτόκολλα (μάσ-
κες, αποστάσεις ασφαλείας
κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής
βεβαίωσης αποτελέσματος
για τους διαγν ωστικούς
ελέγχ ους πραγματοποιείται
από την  ψηφιακή πύλη
gov .gr

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Αχαρνών

Ο
Δήμος Αχαρνών προχωρά στην λειτο-
υργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατ-

ηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου μας και έχει ως σκοπό την προώθηση της
κοινωνικής συνοχής και την κατάργηση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας δωρεάν
ενισχυτικά μαθήματα σε παιδιά του Δήμου που τα
έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου του Δήμου Αχαρνών, που θα υλο-
ποιηθεί από τη ΔΗΚΕΑ ζητούνται καθηγητές ή και
απόφοιτοι αντίστοιχων ΑΕΙ στις παρακάτω ειδικότ-
ητες:

Φιλόλογοι , Μαθηματικοί , Φυσικοί , Χημικοί ,
Βιολόγοι, Οικονομολόγοι και Πληροφορικής,
προκειμένου να διδάξουν κατά το υπόλοιπο του
σχολικού έτους 2021-22. 

Οι υποψήφιοι καθηγητές θα απασχοληθούν
μόνον κατά τις απογευματινές ώρες και σε ολιγο-
μελή τμήματα μαθητών.

Θα προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε μαθητές
που θα ενταχθούν σε τμήματα του φροντιστηρίου,
ύστερα από αξιολόγηση με κοινωνικά κριτήρια
από τον Δήμο.

Οι υποψήφιοι μπορούν  ν α αποστείλουν  τα
βιογραφικά τους, καθώς και βεβαίωση/εις
προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές
στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση-email:
koin.frontistirio.acharnes@gmail.com. μέχρι
την  Τρίτη 18 Ιαν ουαρίου 2022 και ώρα
11.00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  με τη γραμματεία
του Φρον τιστηρίου: 210-2440004–5, Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00.

Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο Δήμου Αχαρν ών :

Διεύθυν ση Παύλου Μελά 47 & Παγκάλου ,1ος
Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρν ές.

Τηλέφων ο: 210-2440004-5, e -
mail:koin.frontistirio.acharnes@gmail.com.

Αχαρνές: Δωρεάν Rapid Test στην Πλατεία
Δημαρχείου την Παρασκευή 14/1
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Ειδική άδεια 14 ημερών δικαιούνται οι γονείς
που τα παιδιά τους νοσούν από Covid-19, επι-
πρόσθετα των υπολοίπων ημερών αδείας που
δικαιούνται βάσει του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’
177 -15/9/2020), επισημαίνει η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).

Όπως σημειώνει, με την κύρωση: α) της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων
επειγόντων ζητημάτων, οι γονείς εργαζόμενοι σε
περίπτωση νόσησης από Covid-19, των τέκνων τους,
βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκ-
νων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας τους, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία,
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε
δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για
άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδι-
κής άδειας για την ασθένεια των τέκνων τους για 14
ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε
περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική
γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες
που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω
νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφ-
οριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους
κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκειά της.

Χρ. Σταικούρας:
«Δεν υφίσταται οποιοδήποτε
ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ»

«Παγώνουν» οι
σκέψεις για μείω-
ση του ΦΠΑ σε
κάποια προϊόντα.
«Αυτή τη στιγμή
που μιλάμε δεν
υφίσταται οποιο-
δήποτε ενδεχόμε-
νο μείωσης του
ΦΠΑ» ήταν η απάντηση του υπουργού Οικονομικών σε
σχετικό ερώτημα. Από την πλευρά του ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε ότι εξετάζεται
«σειρά παρεμβάσεων», προαναγγέλοντας πως σύντο-
μα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υφίσταται οποιοδήπο-
τε ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ» ήταν η απάντηση του
υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε σχε-
τικό ερώτημα που του ετέθη σε συνέντευξη στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Παραπολιτικά. 
Η επισήμανση έρχεται στον αποήχο των δηλώσεων του
υπ. Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, που είχε αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν και είχε Αναφερόμενος στα
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των ανατι-
μήσεων, ο Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε ότι η κυβέρν-
ηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του
κόστους ή τη μη επιβάρυνση των νοικοκυριών, για να
εξηγήσει παράλληλα ότι δεν γίνεται να εκτροχιαστεί ο
προϋπολογισμός από τον Ιανουάριο. 
Όσον αφορά το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προχωρή-
σει σε μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες
αγαθών, το απέκλεισε με βάση τα σημερινά δεδομέ-
να.ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. 

Το Υπουργείο
Εσωτερικών και
Ελληνική Εταιρεία

Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Ε., υπέγραψαν τη μεταξύ
τους Προγραμματική
Σύμβαση [Επισυναπτόμενα
αρχεία], για το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» έτους
2022.

Στα κυριότερα σημεία αυτής,

Η σύμβαση, όσον αφορά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, ισχύει
από 1η Ιανουαρίου 2022 και
εξικνείται μέχρι τη δημοσίευση
του διορισμού των επιτυχόντων
των οριστικών πινάκων
διοριστέων της Προκήρυξης
4Κ/2020, στην περίπτωση που
ο διορισμός αυτός, λάβει χώρα
πριν τις 31/12/2022.
Διαφορετικά, η διάρκεια της
παρούσας ορίζεται μέχρι την
31.12.2022.

Με την υπογραφή της

Σύμβασης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., με
απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθη

σης της Σύμβασης, θα
επικαιροποιήσει τις
διαδικασίες, θα συλλέξει και θα
καταγράψει με συστηματικό
τρόπο τα απαραίτητα στοιχεία
(υποδομές, προσωπικό,
εξυπηρετούμενα άτομα κ.λπ.)
όλων των δομών, που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι», όσον
αφορά στην χρηματοδότησή
τους για την περίοδο από
01/01/2022 έως και
31/12/2022.

Το Υπουργείο Εσωτερικών

θα καταβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
εντός των κατωτέρω
προθεσμιών τη
χρηματοδότηση που αφορά
στη συνέχιση του Προ

γράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι»:

- Α΄ δόση 75%

- Β΄ δόση το 17% και

- Γ΄ το 8% του
προβλεπόμενου συνολικού
ποσού των 60 εκ. €.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα
καταβάλλει έως την 31η Μαΐου
2023, τη δικαιούμενη

Τη διεύρυνση ΚΑΔ επιχειρή-
σεων για ένταξη στη ρύθμιση 36-
72 δόσεων πληττόμενων του
ΕΦΚΑ ζήτησε το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Πειραιά

Την επέκταση της Κοινής Υπο-
υργικής Απόφασης ώστε να συμπε-
ριληφθούν όλοι οι ΚΑΔ, που είχαν
χαρακτηρισθεί πληττόμενοι στη
διάρκεια της πανδημίας, με στόχο
την στήριξη της επιχειρηματικότ-
ητας, ζήτησε με επιστολή του προς
τους Υπουργούς Εργασίας και
Οικονομικών, κ.κ. Κ. Χατζηδάκη και
Χρ. Σταϊκούρα, αντίστοιχα, ο Πρόε-
δρος του Βιοτεχνικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος
Παπαμανώλης-Ντόζας, τονίζοντας

ότι τα νέα μέτρα δίνουν ανάσα στον
επιχειρηματικό κόσμο, αλλά ένας
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων
εξαιρείται.

Συγκεκριμένα, η επιστολή ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: 

«Δυστυχώς ο νέος χρόνος μας
βρίσκει  αντιμέτωπους με την κρίση
της πανδημίας η οποία είναι ακόμα
εδώ και πλήττει την χώρα μας με
πρωτοφανή αριθμό κρουσμάτων
με σημαντικές επιπτώσεις στην κοι-
νωνία και την οικονομία.

Τα νέα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης δίνουν ανάσα στον
επιχειρηματικό κόσμο. Παρόλα
αυτά ένας σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων εξαιρείται των μέτρ-
ων και συγκεκριμένα από τη ρύθμι-

ση οφειλών 36-72 δόσεων, γεγονός
που δημιουργεί σημαντικά προβλή-
ματα στους επιχειρηματίες εν μέσω
πανδημίας για την τακτοποίηση των
οφειλών του.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε
την επέκταση της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης ώστε να συμπεριλ-
ηφθούν όλοι οι ΚΑΔ που είχαν χαρ-
ακτηρισθεί πληττόμενοι στη διάρ-
κεια της πανδημίας με στόχο τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Πιστεύοντας στην θετική ανταπό-
κρισή σας και στην ετοιμότητά σας,
σας ευχαριστούμε και παραμένουμε
στη διάθεση σας για κάθε ενέργεια
στήριξης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων».

ΒΕΠ: ΖΗΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

««««ΒΒΒΒοοοοήήήήθθθθεεεε ιιιιαααα    σσσσττττοοοο    ΣΣΣΣππππίίίί ττττ ιιιι »»»»     2222000022222222
- Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση

Ιδιωτικοί υπάλληλοι: 
Ειδική άδεια 14 ημερών 
σε γονείς που τα παιδιά

τους νοσούν με Covid-19
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Τόνωση της εργασίας και
μείωση των ανισοτήτων

Στο πλαίσιο της αποτελεσμα-
τικότητάς τους, τα προγράμματα
του 2020 και του 2021 ήταν
ιδιαίτερα στοχευμένα ώστε να
υποστηρίξουν τις προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης
και επανένταξης ευάλωτων ομά-
δων ή ομάδων που υποεκπρο-
σωπούνται στο εργατικό δυνα-
μικό.

Ενδεικτικά, περισσότερες από
τις μισές προσλήψεις έγιναν σε
περιοχές της περιφέρειας και
εκτός των δύο μεγαλύτερων
αστικών ζωνών της χώρας,
δηλαδή εκτός Αττικής και Κεντρ-
ικής Μακεδονίας. Πάνω από το

50% αφορά γυναίκες και
περίπου τέσσερις στις δέκα αφο-
ρούν μακροχρόνια άνεργους.
Πρώτη σε προσλήψεις κατα-
τάχθηκε η ηλικιακή ομάδα έως
29 ετών.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός των
δράσεων του ΟΑΕΔ συνδέεται
με τις κεντρικές προτεραιότητες
που έχουν τεθεί για τον πράσι-
νο μετασχηματισμό της οικο-
νομίας και της ηλεκτροπαραγω-
γής, καθώς τέσσερα από τα νέα
προγράμματα που θα υλοποι-
ηθούν το 2022 συνδέονται με
την μεταλιγνιτική μετάβαση στις
λιγνιτικές περιοχές, όπως η
Δυτική Μακεδονία.

«Θέλω να σταθώ επίσης στο
γεγονός ότι τα προγράμματα

αυτά έχουν μία στόχευση η
οποία δεν είναι μόνο ηλικιακή
αλλά και γεωγραφική», σημείω-
σε σχετικά ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. «Ξέρουμε ότι πρέπει να
προσφέρουμε στους εργαζόμε-
νους αλλά και τους ανέργους
της περιοχής νέες ευκαιρίες,
καθώς θα δρομολογούμε μία
σημαντική μετάβαση στην μετα-
λιγνιτική εποχή», προσέθεσε.

Κ. Χατζηδάκης: «Στήριξη
των αδύναμων και ίσες
ευκαιρίες για όλους»

Ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι
τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
έδωσαν ισχυρή στήριξη στην

απασχόληση εν μέσω παν-
δημίας αφού χάρη σε αυτά
δημιουργήθηκαν 50.000 νέες
θέσεις εργασίας από τον Μάιο
του 2020 έως τον Δεκέμβριο
του 2021, αριθμός που υπερ-
βαίνει τις θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν καθ’  όλη τη
διάρκεια της τετραετίας 2016-
2019 (42.507 θέσεις).

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε
δε ότι η στήριξη όχι απλώς θα
συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί
φέτος, καθώς μέσα στο 2022 θα
ανοίξουν 86.000 νέες θέσεις
εργασίας με χρηματοδότηση του
Ταμείου Ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 587
εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
άλλες πρωτοβουλίες του Υπουρ-

γείου Εργασίας για την περαι-
τέρω μείωση της ανεργίας,
κάνοντας ειδική μνεία στο νέο
πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»
(που προωθεί την ένταξη για
πρώτη φορά στην αγορά
εργασίας νέων 18-29 ετών) και
την επέκταση -με άλλες 50.000
νέες θέσεις- του επιτυχημένου
προγράμματος των 100.000
νέων θέσεων εργασίας.

«Κοινή ομπρέλα όλων των
δράσεων που υλοποιούμε είναι
η στήριξη των αδύναμων και οι
ίσες ευκαιρίες για όλους, με
στόχο να μην μείνει κανένας
και καμία πίσω την επόμενη
ημέρα, καθώς η οικονομία ανα-
κάμπτει με ισχυρούς ρυθμούς»,
κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Αντιµέτωπη µε τον πιο βαρύ
λογαριασµό ενέργειας εδώ
και µία δεκαετία βρίσκεται η

Ευρώπη, µε τις ραγδαίες ανατιµή-
σεις στο φυσικό αέριο και το ρεύµα
να πλήττουν νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις ανά την ήπειρο. 

Η Citigroup υπολογίζει µε βάση τις
τρέχουσες τιµές  ότι το συνολικό
κόστος ενέργειας για την ήπειρο θα
φτάσει στα 1 τρισ. δολάρια. Και επι-
σηµαίνει ότι ενώ στο παρελθόν
εκτίναξη του κόστους είχαµε σε περ-
ιπτώσεις µεγάλης ανόδου του πετρε-
λαίου, σήµερα ό,τι έχει να κάνει µε
θέρµανση, ηλεκτροδότηση και
καύσιµα κίνηση ακολουθεί την
ανιούσα. 

«Το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό
ρεύµα καθίσταται απαγορευτικά
ακριβό στην Ευρώπη» γράφουν
αναλυτές της Citigroup. «Καταναλω-
τές και βιοµηχανίες ανά την περ-
ιοχή πιθανότατα θα κληθούν να
λάβουν σκληρές αποφάσεις για την
ενεργειακή κατανάλωση» σηµειώνει. 

Η Ευρώπη βιώνει µία βαθύτατη ενε-
ργειακή κρίση, καθώς τα αποθέµατα
φυσικού αερίου της ηπείρου έχουν
συρρικνωθεί σε χαµηλά τουλάχιστον
δέκα ετών.

Η τιµή του καυσίµου έφτασε να
6πλασιαστεί κάποια στιγµή και
σήµερα κινείται περίπου 250%
υψηλότερα σε σχέση µε έναν χρόνο
νωρίτερα, καθώς πέραν των δεδοµέ-
νων της προσφοράς και της ζήτησης
«φωτιά» βάζουν και οι γεωπολιτικές
εντάσεις ανάµεσα στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις και τη Ρωσία. 
Το αβέβαιο µέλλον του αγωγού
NordStream 2 κρατάει επίσης σε
υψηλά επίπεδα τις τιµές. 

Η υψηλή εξάρτηση από το ρωσικό
αέριο είναι µία σοβαρότατη πρόκ-
ληση για την Ευρώπη. Σηµειώνεται
ότι η Ευρώπη καλύπτει περίπου το
25% των ενεργειακών αναγκών της
µε φυσικό αέριο, όταν το αντίστοιχο
ποσοστό στην Ασία είναι 10%. 

Μέτρα στήριξης 

Υπό τις συνθήκες αυτές οι ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις προωθούν σειρά
µέτρων για να απαλύνουν τον πόνο
για νοικοκυριά, αλλά και επιχειρή-
σεις. Η Σουηδία ακολούθησε πρόσφ-
ατα το παράδειγµα της Γαλλίας και
της Ιταλίας ανακοινώνοντας ένα
πακέτο ύψους 6 δισ. κορονών για
την επιδότηση των καταναλωτών
ρεύµατος. 

Η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα
επέκτεινε τα µέτρα για την ανέρ-
γεια και για τον µήνα Ιανουάριο,
ενώ ανακοίνωσε ότι θα επανεξετά-
σει την κατάσταση τον Φεβρουάρ-
ιο. 
Στο νέο πακέτο ύψους 395 εκατ.
ευρώ για τον τρέχοντα µήνα θα
επιδοτηθούν κλιµακωτά όλες οι
παροχές ρεύµατος κύριας
κατοικίας, Στις επιχειρήσεις η
επιδότηση θα είναι οριζόντια.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα
µέτρα εδώ.  

Οι εκρηκτικές τιµές ενέργειας
έχουν πυροδοτήσει κύµα ανατιµή-
σεων σε βασικά αγαθά. Στην Ελλά-
δα ο πληθωρισµός υπολογιζεται
ότι έχει σπάσει το φράγµα του 5%
τον ∆εκέµβριο, αφού ο εναρµονι-
σµένος δείκτης τον ίδιο µήνα σκα-
ρφάλωσε στο 4,4%. 

Η κυβέρνηση αναζητεί «αντίδοτο»
στην ακρίβεια µε ένα νέο πακέτο
µέτρων στήριξης, που θα ανα-
κοινώσει µέσα στις επόµενες ηµέρ-
ες. Αρχικά στο τραπέζι έπεσε και
το ενδεχόµενο µείωσης του ΦΠΑ-
ωστόσο τα όποια σχέδια για κάτι
τέτοιο παγώνουν προς το παρόν,
αφού το δηµοσιονοµικό κόστος θα
ήταν εξαιρετικά υψηλό.  

11  ττρριισσ..  οο  ««λλοογγααρριιαασσµµόόςς»»  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη
--  Απλώνει το δίχτυ των µέτρων

Συνεχιζεται απο σελ. 3
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ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΟΟΜΜΒΒΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
Γ. Κώτσηρας: «Η Κυβέρνηση
στηρίζει εμπράκτως και 
διαρκώς την περιοχή της Δυτικής 
Αττικής, με στόχο τη βελτίωση
της καθημερινότητας των 
συμπολιτών μας»

Τ
ην ένταξη προς χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικά 105
έργων, προϋπολογισμού 340.323.034,50 ευρώ,

ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέ-
λιος Πέτσας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα 105 νέα έργα, περ-
ιλαμβάνονται και τρία σημαντικά έργα που σχετίζονται με
τις υποδομές σε δύο Δήμους της Δυτικής Αττικής και πιο
συγκεκριμένα:

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.436.660,00 €) ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Αγροτική οδοποιία Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας - Ερυθ-
ρών - Οινόης: Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις στο αγρ-
οτικό δίκτυο του Δήμου συνολικού μήκους περίπου
22,31 χλμ. Τα επιλεγμένα τμήματα οδών αφορούν 

αποκλειστικά υφιστάμενες αγροτικές οδούς, συγκεκριμέ-
να θα πραγματοποιηθούν δράσεις ασφαλτόστρωσης, τσι-
μεντόστρωσης και χαλικόστρωσης για το αγροτικό οδικό
δίκτυο των δημοτικών ενοτήτων Μάνδρας, Βιλίων και
Ερυθρών.

• ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
909.398,29 €) ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μελέτη κατασκευής Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου
Ελευσίνας: Αντικείμενο της σχετικής μελέτης αποτελεί η
ωρίμανση του έργου, με σκοπό τη δημοπράτησή του και
ανέγερση του κτιρίου του μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου
στο Ο.Τ. 344 (οδοί Ανυφαντή, Γεωργάκη, Πλουτάρχου
και ανωνύμου οδού) που βρίσκεται στην περιοχή
«Παράδεισος» του Δήμου Ελευσίνας. Στην παρούσα
φάση προβλέπεται η εκπόνηση μελετών ενός κτιρίου
4.992 τ.μ. (περιλαμβανομένων των υπογείων χώρων)
και του περιβάλλοντος αυτού χώρου 3.132 τ.μ.

• ΙΔΡΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 147.560,00 €) ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ίδρυση Ψηφιακού Μουσείου σε διαδικτυακό περιβάλλον
και ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας - Ερυθρών - Οινόης.
Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη και είδηση, που αφορά την
ένταξη χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων στο
αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:
«Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την
ένταξη νέων σημαντικών έργων υποδομής στο ανα-
πτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλαμβάνει
και τη Δυτική Αττική, γεγονός που έρχεται εκ νέου να
επιβεβαιώσει το έμπρακτο και άοκνο ενδιαφέρον της
παρούσας Κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότ-
ητας των συμπολιτών μας.
Η κυβερνητική στήριξη στα δίκαια αιτήματα των τοπικών
κοινωνιών είναι άμεση και διαρκής και θα ήθελα να εκφ-
ράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου, καθώς η στενή
συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τους αυτοδιοικητι-
κούς φορείς της Δυτικής Αττικής, μέρα με τη μέρα
αποδίδει καρπούς και φέρνει απτά και ουσιαστικά αποτε-
λέσματα.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, για ένα καλύτερο αύριο στην περ-
ιοχή της Δυτικής Αττικής».
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είναι: 
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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 

ΤΗΛ. 6981035626

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Τα αποτελέσματα
στην 

Super League 2

Στους χθεσινούς αγώνες της Super League 2 -
13η αγωνιστική σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσμα-
τα.

Βόρειος όμιλος

Θεσπρωτός- Ολυμπιακός Β 2-1 (24' Κωνσταν-
τίνου, 82' Μπονίγια - 6' Βοΐλης)
Καβάλα-Απόλλων Λάρισας 0-0
Αλμωπός Αριδαίας-ΑΕΛ 0-1 (27' Ηλιάδης)

Νότιος όμιλος

Διαγόρας Ρόδου-Χανιά 2-2 (24' Ζούνης, 65' Μπα-
στιάνος πεν. - 38' Μπαΐροβιτς, 86' Βασιλόγιαννης
πεν.)
ΑΕΚ Β-Λεβαδειακός 2-1 (19', 44' Γιούσης -
35΄Τζημόπουλος)
Καλαμάτα-Ηρόδοτος 2-0 (21' Τάτος, 38' Λουκίνας)
Εργοτέλης-ΟΦ Ιεράπετρας 1-3 (6' Κωστανάσιος-
2', 64' Αντερέγκεν, 36' Βουό)

Ο  ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΝΩΛΙΑ

Μια πολύ σημαν τική μεταγραφή για το παρόν  και το μέλλον  ολοκλήρωσε η διοίκηση   του
Βύζαν τα.   Με προσωπικές εν έργειες του τεχν ικού Διευθυν τή της ομάδας Κώστα Γιαν ν ακάρη

και με την  σύμφων η γν ώμη του προπον ητή Θόδωρου Παχατουρίδη απέκτησε τον
24χρον ο Χαράλαμπο Μαν ωλιά.

Ο ν εαρός αμυν τικός που θεωρείται έν α από τα μεγάλα ταλέν τα του Πειραϊκού ποδοσφαίρου,
ξεκίν ησε την  καριέρα από την  Αμφιάλη, αγων ίστηκε στον  Αστέρα Νικαίας και μεταπήδησε
στον  Ερμή Κορυδαλλού πραγματοποιών τας εκπληκτικές εμφαν ίσεις με (2) γεμάτες χρον ιές,
μια στο πρωτάθλημα της Α’ Πειραιά και την   επόμεν η στην  Γ’ Εθν ική.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην  Μαρκό, στην  Προοδευτική και στον  Αία Σαλαμίν ας, ομά-
δες με τις οποίες αγων ίστηκε στην  Γ’ Εθν ική.   Το ν έο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας
που θα καλύψει το αριστερό άκρο της αμυν τικής γραμμής, θα τεθεί από αύριο στην  διάθεση του
προπον ητή Θόδωρου   Παχατουρίδη.   Χαράλαμπε σε καλωσορίζουμε στην  ποδοσφαιρική
οικογέν εια του Βύζαν τα και σου   ευχόμαστε ν α έχεις υγείας και ν α συμβάλλεις σημαν τικά
στην  επίτευξη του μεγάλου στόχου της ομάδας μας.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 14ης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson
Super League 2, αγωνιστικής περιόδου
2021-2022 το Σαββατοκύριακο.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.1.2022 (14:45)
Π.Κ.Ρέντη, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β – Α.Ο
Καβάλα
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.1.2022 (17:00)
Καυτανζόγλειο, Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Α.Ο
Ξάνθη /  ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.1.2022 (14:45)

Δημοτικό Τρικάλων, Α.Ο. Τρίκαλα –
Ολυμπιακός Βόλου
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας –
Αλμωπός Αριδαίας
Σερρών, Πανσερραϊκός – Θεσπρωτός
Βέροιας, Ν.Π.Σ. Βέροια – Πιερικός
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου – Αναγέν-
νηση Καρδίτσας

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.1.2022 (17:00)
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Νίκη Βόλου  /  ERTSPORT
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.1.2022 (14:45)
Νέας Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος –
Παναθηναϊκός Β
Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος – ΑΕΚ Β  /  ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.1.2022 (14:45)
Δημοτικό Ζακύνθου, Α.Π.Σ. Ζάκυνθος –
Διαγόρας
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας – Αστέρ-
ας Βλαχιώτη
Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Εργοτέλης
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – Καραϊ-
σκάκης Άρτας  /  ΕRTSPORT
Δημοτικό Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Π.Σ.
Καλαμάτα  /  ΕΡΤ3
Π.Ι.Βαρδινογιάννης, Επισκοπή - Κηφισιά
ΡΕΠΟ: Χανιά

Η 14η αγωνιστική της Super League 2 
το Σαββατοκύριακο
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με
αριθμ. 1ης / 2022 ειδικής

συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 3
ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών  Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Ασπροπύργου για το
χρον ικό διάστημα από 09-01-

2022 έως 31-12-2023 .
Στον Ασπρόπυργο και στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, σήμερα την  9η
Ιανουαρίου 2022, ημέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε ειδική δια ζώσης
συνεδρίαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.:315/05-01-2022έγγραφη
πρόσκληση της Δημοτικής
Συμβούλου, του επιτυχόντος
συνδυασμού, που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους,
κας ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ, σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων
64, και 74 του Ν.3852/2010
(Α’87) όπως τα άρθρα αυτά αντι-
καταστάθηκαν με τα άρθρα 71
του Ν. 4555/2018, 76 του Ν.
4555/18 και από την παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Α’
134) και 101 του Ν. 4876/2021
(Α΄251), αντίστοιχα και βάσει
των  εγκυκλίων  του Υπουρ-
γείου Εσωτ.: 933/96605/29-12-
2021 & 932/96599/29-12-2021.

Η πρόσκληση επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου
ότι, σε σύν ολο 33 μελών ,
συμμετείχαν  στην  ειδική δια
ζώσης συν εδρίαση, 30 μέλη
και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ 
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

3) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ο ν εοεκλεγείς Πρόεδρος,
κύριος Θεμιστοκλής Τσό-
κας,αν έθεσε καθήκον τα ειδι-
κού γραμματέα στην  δημοτική
υπάλληλο κ. Μαρία Καμπόλη,
και κάλεσε το Συμβούλιο ν α
προβεί, στην  ειδική αυτή συν ε-
δρίαση, σύμφ ων α με τις διατά-
ξεις των  άρθρων  64, και 74
του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως
τα άρθρα αυτά αν τικαταστάθη-
καν  με τα άρθρα 71 του Ν.
4555/2018, 76 του Ν. 4555/18
και από την  παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) και
101 του Ν. 4876/2021 (Α΄251),
αν τίστοιχα και βάσει των
εγκυκλίων   του Υπουργείου
Εσωτ.: 933/96605/29-12-2021
& 932/96599/29-12-2021,για
την  διαδικασία συγκρότησης
και εκλογής τακτικών  και
αν απληρωματικών  μελών  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
για την  δεύτερη θητεία της
τρέχουσας δημοτικής περιό-
δου, ήτοι για το χρον ικό διά-
στημα από 09-01-2022 έως 31-
12-2023.

Ειδικότερα, όπως αν έφ ερε,

θα εκλεγούν  συν ολικά  έξι ( 6 )
τακτικά μέλη, εν ώ οι λοιποί
υποψήφ ιοι, αν ά παράταξη, θα
αποτελούν  κατά σειρά στα-
υρών  προτίμησης τα αν απληρ-
ωματικά μέλη της επιτροπής.

Σύμφ ων α με τις διατάξεις ,
όπως ισχύουν , στην  Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ασπροπύργου:

η Παράταξη «ΝΙΚΟΣ
ΜΕ Λ Ε ΤΙΟΥ ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» δικαιούται
τρία ( 3 ) εκλεγόμεν α μέλη

η Παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ» δικαιούται έν α ( 1 )
εκλεγόμεν ο μέλος

η Παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» δικαι-
ούται έν α ( 1 ) εκλεγόμεν ο μέλος

η  Παράταξη «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» δικαιούται
έν α ( 1 ) εκλεγόμεν ο μέλος

Στη συν έχεια ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
κάλεσε τις δημοτικές παρατά-
ξεις ν α καταρτίσουν  ψηφ οδέ-
λτια με τους υποψηφ ίους τους
για την  πλήρωση των  θέσεων
που δικαιούν ται στην  Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής.

Από τους δημοτικούς
συμβούλους της παράταξης
«ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ» έθεσαν  υποψηφ ι-
ότητα για εκλεγόμεν α μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έξι
(6) σύμβουλοι και ον ομαστικά
οι κ.κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από την  παράταξη του
συν δυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ»  έθεσαν  υποψηφ ιότ-
ητα για εκλεγόμεν α μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ς
(2)  σύμβουλοι και ον ομαστικά
οι κ.κ. 

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
Από την  παράταξη του

συν δυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΛΕΚΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ»  έθεσαν  υποψηφ ι-
ότητα για εκλεγόμεν α μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(2) σύμβουλοι και ον ομαστικά
οι κ.κ. 

ΤΣΙΓΚΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από την  παράταξη του

συν δυασμού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
Α Σ Π Ρ ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΥ » έ θ εσ αν
υποψηφ ιότητα για εκλεγόμεν α
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής  (2) σύμβουλοι και ον ο-
μαστικά οι κ.κ. 

ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακολούθως ο Πρόεδρος, κ.

Θεμιστοκλής Τσόκας, κήρυξε
την  έν αρξη της εκλογικής δια-
δικασίας και κάλεσε τους δημο-
τικούς συμβούλους ν α επιλέ-
ξουν  μυστικά το ψηφ οδέλτιο
της παράταξης που επιθυμεί ο
κάθε έν ας, σε ειδικά διαμορφ -
ωμέν ο χώρο, για την  αν άδειξη
των  έξι (6) τακτικών  μελών  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με
τους αν απληρωματικούς τους.

Κάθε Σύμβουλος ψήφ ισε
υποψηφ ίους, σε αν ώτατο
αριθμό ίσο με το συν ολικό
αριθμό εκλεγόμεν ων  μελών
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής. 

Ψηφ οδέλτια στα οποία
σημειώθηκαν  περισσότεροι
σταυροί προτίμησης από τους
προβλεπόμεν ους ως άν ω δεν
λήφ θηκαν  υπόψη (σ.σ. δεν
βρέθηκαν ).

Μετά το πέρας της παραπά-
ν ω ψηφ οφ ορίας διαπιστώθη-
καν  από το Προεδρείο τα ακό-
λουθα αποτελέσματα:

Από την  Παράταξη «ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

ο υποψήφ ιος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
έλαβε δέκα έξι (16)  ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έλαβε  δέκα έξι(16)
ψήφ ους,

η υποψήφ ια ΠΗΛΙΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ έλαβε δέκα τέσσερα
(14) ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ έλαβε δέκα πέν τε
(15) ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΤΣΙΓΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ έλαβε δέκα έξι
(16) ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε  δέκα τρία (13)
ψήφ ους,

Από την  Παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ»,

ο  υποψήφ ιος ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε  οχτώ (8) ψήφ -
ους,

η υποψήφ ια ΑΒΡΑΑΜ
ΚΡΕΟΥΖΑ έλαβε επτά (7) ψήφ -
ους,

Από την  Παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»,

ο υποψήφ ιος ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έλαβε  πέν τε (4)
ψήφ ους,

ο υποψήφ ιος ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ έλαβε  τρεις (3) ψήφ ο-
υς,

Από την  Παράταξη «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,

η υποψήφ ια ΚΑΜΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ έλαβε μία (1) ψήφ ο,

ο υποψήφ ιος ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Συν επώς οιτρείς (3) έδρες
της ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής
τακτικών  μελών  καταλαμβά-
ν ον ται από Δημοτικούς
Συμβούλους της Παράταξης του
Δημάρχου«ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά σειρά, βάσει
του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβαν , ως
κάτωθι:

1 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τακτικό
μέλος)

2 . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ ( Τα κ τ ι κ ό
μέλος)

3.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
(Τακτικό μέλος)

Αν απληρωματικά μέλη εκλέ-
γον ται, από την  Παράταξη του
Δημάρχου«ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά σειρά, βάσει
του αριθμού σταυρών
προτίμησης τρείς (3) υποψήφ ι-
οι δημοτικοί σύμβουλοι,ως
ακολούθως:

1.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Αν απληρ-

ωματικό μέλος)
2. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

(Αν απληρ-
ωματικό μέλος)

3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Αν απληρωματικό μέλος)

Μια (1) έδρα της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής τακτικού μέλο-
υς καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο της παράταξ-
η ς « Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ»κατά σειρά, βάσει του
αριθμού σταυρών  προτίμησης
που έλαβε, ως κάτωθι:

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Τακτικό μέλος)

Αν απληρωματικό  μέλος
εκλέγεται έν ας (1) Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ», κατά σειρά, βάσει του
αριθμού σταυρών  προτίμησης
που έλαβε,ως ακολούθως:

1.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
(Αν απληρ-

ωματικό μέλος)
Μια (1) έδρα της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής τακτικού μέλο-
υς, καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο  της παράταξ-
ης«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»  κατά
σειρά, βάσει του αριθμού στα-
υρών  προτίμησης που έλαβε,
ως κάτωθι:

1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
( Τα κ τ ι κ ό

μέλος)
Αν απληρωματικό μέλος

εκλέγεται έν ας (1) Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», κατά
σειρά, βάσει του αριθμού στα-
υρών  προτίμησης που έλαβε,
ως ακολούθως:

1.ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Αν απληρωματικό μέλος)
Μια (1) έδρα της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής τακτικού μέλο-
υς, καταλαμβάν εται από Δημο-
τικό Σύμβουλο της παράταξ-
ης«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατά σειρά,
βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε,ως
κάτωθι.:

1.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
( Τα κ τ ι κ ό

μέλος)
Αν απληρωματικό  μέλος

εκλέγεται έν ας (1) Δημοτικός
Σύμβουλος από την  παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κατά σειρά,
βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε, ως
ακολούθως;

1.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Αν απληρωματικό

μέλος)

Συν οψίζον τας, ο Πρόεδρος
αν ακοίν ωσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα ον όματα των
εκλεγέν των  μελών  της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής για τη
θητεία από 09-01-2022 έως 31-
12-2023, ως εξής:

Τακτικά Μέλη αν ά παρά-
ταξη: 1 . Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ ,
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΑΒΡΑΑΜ  3. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 4.ΗΛΙΑΣ
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ 5 . Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ &6.ΚΑΜΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ 

Αν απληρωματικά Μέλη αν ά
π α ρ ά τ α ξ η : 1 . Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
Π Α Ν ΤΕ Λ Η Σ 2 . Π Η Λ Ι Χ Ο Υ
ΓΕΩΡΓΙΑ 

3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5.ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ&
6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής είν αι ο Δήμα-
ρχος ή ο οριζόμεν ος απ’ αυτόν
Αν τιδήμαρχος, σύμφ ων α με
την  παρ. 1 του άρθρου 76 του
Ν.4555/2018, όπως ισχύει.

Επίσης, σύμφ ων α με τις
αν ωτέρω διατάξεις στην  Επι-
τροπή συμμετέχουν  δύο Αν τι-
δήμαρχοι οι οποίοι ορίζον ται
με απόφ αση Δημάρχου.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με
αριθμ. 1ης / 2022 ειδικής

συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 1

ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου
Δημοτικού Συμβου-

λίου,σύμφ ων α με το άρθρο
64,όπως αυτό αν τικαταστάθη-

κε με το άρθρο 71 τουΝ.
4555/2018, και το άρθρο 74 2
του Ν. 4623/2019, όπως αυτό

αν τικαταστάθηκε με το
άρθρο76 του Ν.4555/18 και

από την  παρ.1 του άρθρου 2
του Ν.4623/19.

Στον Ασπρόπυργο, και στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, σήμερα την
9ηΙανουαρίου 2022, ημέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε ειδική δια ζώσης
συνεδρίαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 315/05-01-2022έγγραφη
πρόσκληση της Δημοτικής
Συμβούλου, του επιτυχόντος
συνδυασμού, που έχει εκλεγεί
με τις περισσότερες ψήφους,
κας ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ, σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων
64 κα ι74
τουΝ.3852/2010(Α’87) όπως τα
άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 71 του Ν.
4555/2018 , 76 του Ν. 4555/18
και από την παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα
και βάσει των  εγκυκλίων  του
Υπουργείου Εσωτ.
933/96605/29-12-2021 &
932/96599/29-12-2021.

Η πρόσκληση επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥσύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμε-
τείχαν στην ειδική δια ζώσης
συνεδρίαση,30 μέλη και ονομα-

στικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ 
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

3) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Προεδρεύουσα Δημοτική
Σύμβουλος, κα Σοφία
Κ.Μαυρίδη, ανέθεσε τα καθή-
κοντα του ειδικού Γραμματέα
του Συμβουλίου, στη Δημοτική
υπάλληλο κα Καμπόλη Μαρία,
κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού με
βαθμό Α’, Τμηματάρχη του Γρα-
φείου Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων.

Στη συν εδρίαση αυτή,
σύμφ ων α με την  παρ. 1 του
άρθρου 71 του Ν.4555/2018
προεδρεύει η πλειοψηφ ούσα
Δημοτική Σύμβουλος του επιτ-
υχόν τος συν δυασμού, που
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες

ψήφ ους, κα Σοφ ία Μαυρίδη
οποία και συγκάλεσε το
συμβούλιο, εν ώ το σώμα εκλέ-
γει χωριστά, και με μυστική
ψηφ οφ ορία, τον  Πρόεδρο, τον
Αν τιπρόεδρο και τον  Γραμμα-
τέα του για διετή θητεία, ήτοι για
τη χρον ική περίοδο από 09-01-
2022   έως 31-12-2023. 

Το Προεδρείο του Δημοτικού
Συμβουλίου, συγκροτείται από
τον  Πρόεδρο, τον  Αν τιπρόε-
δρο και τον  Γραμματέα, ως
εξής :

α)Ο Πρόεδρος προέρχεται
από την  παράταξη του εκλεγέν -
τος δημάρχου, είτε αν αδείχθη-
κε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλο-
γική δύν αμη. 

β) Ο Αν τιπρόεδρος προέρχε-
ται από την  παράταξη που αν α-
δείχθηκε, αν τίστοιχα, δεύτερη
ή πρώτη σε εκλογική δύν αμη,
αλλά δεν  αν έδειξε τον  δήμα-
ρχο. 

γ) Ο Γραμματέας προέρχεται
από την  τρίτη σε εκλογική
δύν αμη παράταξη. Σε περίπτω-
ση που δεν  υπάρχουν  άλλες
παρατάξεις, πλην  αυτών  των
περ. α’ και β’, ο γραμματέας
προέρχεται από την  παράταξη
της περ. α’.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 71 του Ν. 4555/2018, ο
πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και
ο γραμματέας του δημοτικού
συμβουλίου εκλέγονται κατά τη
συνεδρίαση της παραγράφου
1του ίδιου νόμου, χωριστά και
με μυστική ψηφοφορία, σύμφω-
να με την ακόλουθη διαδικασία
:

α) Πρώτα καλούνται οι δημο-
τικοί σύμβουλοι που ανήκουν
στην παράταξη του δημάρχου
αν αποσυρθούν (προς το δεξιό
μέρος της αίθουσας) και εκλέ-
γουν με μυστική ψηφοφορία
έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο
για το αξίωμα του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου. 

Υποψήφιος για το αξίωμα
αυτό εκλέγεται όποιος συγκεν-
τρώσει την απόλυτη πλειοψ-
ηφία του συνόλου των μελών
της παράταξης. Εάν κανείς από
τους ενδιαφερόμενους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά
τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία
δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της παράταξης ή υπάρξει
ισοψηφία, τότε διενεργείται και
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των
δύο επικρατέστερων υποψήφ-
ιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
τη σχετική πλειοψηφία των

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψ-
ηφίας γίνεται κλήρωση. Την
κλήρωση διενεργεί ο προεδρ-
εύων σύμβουλος. 

β) Έπειτα καλούνται οι δημο-
τικοί σύμβουλοι που ανήκουν
στην παράταξη της περ. β της
προηγούμενης παραγράφου να
αποσυρθούν  (προς το αριστερό
μέρος της αίθουσας) και εκλέ-
γουν με μυστική ψηφοφορία
έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο
για το αξίωμα του αντιπροέδρ-
ου του δημοτικού συμβουλίου,
με την ίδια διαδικασία. 

γ) Εν συνεχεία καλούνται οι
δημοτικοί σύμβουλοι που ανή-
κουν στην παράταξη της περ. γ’
της προηγούμενης παραγράφ-
ου να αποσυρθούν (προς το
κέντρο της αίθουσας) και εκλέ-
γουν με μυστική ψηφοφορία
έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο
για το αξίωμα του γραμματέα
του δημοτικού συμβουλίου, με
την ίδια διαδικασία. 

Σε περίπτωση που για οποια-
δήποτε από τις ανωτέρω θέσεις
δεν υπάρξει υποψηφιότητα
προερχόμενη από την
αντίστοιχη παράταξη, τότε
καλείται το σύνολο του σώμα-
τος, προκειμένου να εκλέξει
μεταξύ του συνόλου των δημο-
τικών συμβούλων τον προ-
τεινόμενο για το αξίωμα για το
οποίο ελλείπει υποψήφιος, με
την διαδικασία της περ. α’. 

δ) Μετά την εκλογή του προ-
τεινόμενου υποψηφίου για καθ-
ένα από τα αξιώματα του προε-
δρείου του δημοτικού συμβου-
λίου, το δημοτικό συμβούλιο
καλείται να επικυρώσει με ψηφ-
οφορία την εκλογή του υπο-
δειχθέντος υποψηφίου για κάθε
αξίωμα. 

Ο υποδειχθείς υποψήφιος
για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι
εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί
διαφορετική πρόταση ή εάν
καμία από τις διαφορετικές
προτάσεις που τυχόν υποβληθ-
ούν, κατά τη μυστική ψηφοφο-
ρία που διεξάγεται και στην
οποία μετέχει και ο αρχικώς
υποδειχθείς υποψήφιος, δεν
καταφέρει να συγκεντρώσει τα
2/3 του συνολικού αριθμού των
μελών του δημοτικού συμβου-
λίου. 

Σε περίπτωση που υποβάλ-
λεται μία μόνο υποψηφιότητα
για κάποιο από τα αξιώματα του
προεδρείου, η υποψηφιότητα
αυτή προάγεται στη β’ φάση της
διαδικασίας, άνευ ενδοπαρατα-
ξιακής ψηφοφορίας σύμφωνα
με το προ του τελευταίου εδα-
φίου της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου . 3 του άρθρου 64
του ν.3852/2010, όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 71 του
ν.4555/2018, προστίθεται , εδά-
φιο , ως εξής:

«Στην περίπτωση  ενός
μόνου υποψηφίου για κάποιο
από τα αξιώματα του προεδρ-
είου, του Δημοτικού συμβου-
λίου, αυτός είναι ο υποψήφιος
που προτείνεται από την παρά-
ταξη».

Στη συνέχεια, και προκειμέ-
νου το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή των μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 71του Ν.
4555/2018, η Προεδρεύουσα,
κάλεσε τους δημοτικούς
συμβούλους που ανήκουν στην
παράταξη του Δημάρχου να
προτείνουν, έναν εξ αυτών ως
προτεινόμενο για το αξίωμα του
προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.

Από την  παράταξη
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ - Ω Ρ Α -
ΕΥΘΥΝΗΣ»,του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου, υποβλήθηκε μια μόν ο
υποψηφ ιότητα, του κου Θεμι-
στοκλή Γ.Τσόκα, για το αξίωμα
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου.

Κατά τον  ίδιο τρόπο και με
την  ίδια διαδικασία, κάλεσε
τους συμβούλους από την
παράταξη που αν αδείχθηκε,
αν τίστοιχα, δεύτερη σε εκλογι-
κή δύν αμη, αλλά δεν  αν έδειξε
τον  δήμαρχο, ν α προτείν ουν
τον  υποψήφ ιο για το αξίωμα
του Αν τιπροέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και από την
τρίτη σε εκλογική δύν αμη
παράταξη ν α προτείν ουν  τον
υποψήφ ιο για το αξίωμα του
Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Από την  παράταξη που αν α-
δείχθηκε δεύτερη σε εκλογική
δύν αμη, ήτοι τον  συν δυασμό
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ -ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ», υποβλήθηκε μια μόν ο
υποψηφ ιότητα, για το αξίωμα
του Αν τιπροέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, της κυρίας
Τσίγκου – Μαυράκη Ελέν ης.

Από την  τρίτη σε εκλογική
δύν αμη παράταξη, ήτοι τον
συν δυασμό «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ- ΑΛΕΚΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ», υποβλήθηκε μια
μόν ο υποψηφ ιότητα για το
αξίωμα του Γραμματέα, του
Δημοτικού Συμβουλίου, της κας
Λιάκου Μαρίας.

Μετά το πέρας της αν αφ ερό-

μεν ης διαδικασίας, και αφ ού
προτάθηκαν  οι υποψήφ ιοι για
τα αξιώματα του Προεδρείου, η
Προεδρεύουσα, κάλεσε το
σώμα του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ν α επικυρώσει την  εκλο-
γή τους ξεχωριστά για κάθε
αξίωμα, για τη διάρκεια της
πρώτης Αυτοδιοικητικής περι-
όδου,  ήτοι από 09-01-2022 έως
31-12-2023.

Το Σώμα επικύρωσε την
εκλογή των  ως άν ω προτειν ό-
μεν ων  υποψηφ ίων , για κάθε
αξίωμα καθώς δεν  υποβλήθηκε
διαφ ορετική πρόταση, με είκο-
σι εν ν έα (29)  ψήφ ους Υπέρ,
και μια (1) ψήφ ο Λευκή .

Κατόπιν  της αν ωτέρω δια-
δικασίας, το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου,
επικύρωσε τη σύν θεση του
Προεδρείου, του για τη χρον ική
περίοδο από 09-01-2022 έως
31-12-2023 ως κάτωθι:

� Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Δ.Α.,  ο Δημοτικός
Σύμβουλος, κος ΤΣΟΚΑΣ Γ.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,

� Αν τιπρόεδρος Δημο-
τικού Συμβουλίου Δ.Α,  η Δημο-
τική Σύμβουλος, κα ΜΑΥΡΑΚΗ
– ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,

� Γραμματέας Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δ.Α,  η Δημοτι-
κή Σύμβουλος κα ΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ.

Σύμφ ων α με την  παρ.6 του
άρθρου 71 του Ν.4555/2018, τα
πρακτικά της εκλογής διαβιβά-
ζον ται μέσα σε προθεσμία
πέν τε (5) ημερών  από τη διε-
ν έργεια της εκλογής στον  Επό-
πτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέ-
λτως, ή ύστερα από προσφ υγή
δημότη εν ώπιόν  του, η οποία
ασκείται εν τός αποκλειστικής
προθεσμίας πέν τε (5) ημερών ,
από τη διεν έργεια της εκλογής,
αποφ αίν εται, μέσα σε πέν τε
(5) ημέρες το αργότερο, αφ ότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη
ν ομιμότητα της εκλογής.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 1.

Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΣΟΦΙΑ Κ.  ΜΑΥΡΙΔΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ 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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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
Πολυτεχνείου.
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
κατάσταση, 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

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 γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου 
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 προϋπ-
ηρεσία 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-

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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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Δηλώσεις συμμετοχής αναλαμβάνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 
(πληροφορίες- συμμετοχές : κα Ηλία Πολυτίμη Αν. Προϊσταμένη Τμ. Προστασίας & Προαγωγής

Δημόσιας Υγείας , Τηλ. 2105575596  έως 13/01/2022, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00)

Κορωνοϊός – 24.246 κρούσματα, 77 θάνατοι & 670 διασωληνωμένοι
Η Αττική συνεχίζει να «δίνει» τα περισσότερα

κρούσματα, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Το
Λεκανοπέδιο «δίνει» 9.347, ενώ στη Θεσσα-
λονίκη εντοπίστηκαν 2.392 μολύνσεις.

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
24.246, εκ των  οποίων  68 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 1.592.460
(ημερήσια μεταβολή +1.5%), εκ των  οποίων  49.9%
άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευ-
ταίων  7 ημερών , 633 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.113 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα.

To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων  εκτι-
μάται σε 1.40 (95% ΔΕ: 1.22 – 1.58)

Η ημερήσια καταν ομή των  επιβεβαιωμέν ων  κρου-
σμάτων  είν αι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάν ει την
συν ολική, αθροιστική καταν ομή των  κρουσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 77, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 21.637 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Ο αριθμός των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
670 (59.7% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 64
έτη. To 79.9% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον -
ται διασωλην ωμέν οι, 565 (84.33%) είν αι αν εμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 105 (15.67%) είν αι πλήρ-
ως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.848 ασθεν είς. Οι εισα-
γωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της
επικράτειας είν αι 654 (ημερήσια μεταβολή +31.59%).

Μαγιορκίνης για Όμικρον – Δεν έχει κλείσει
ακόμα τον κύκλο της – Τι ισχύει με τις επανα-
λοιμώξεις

Αυξημέν ος είν αι ο κίν δυν ος επαν αμόλυν σης με τη
μετάλλαξη Όμικρον , σε σχ έση με τις άλλες παραλλαγές
του κορον αϊού, αποκάλυψε ο επίκουρος καθηγητής
Ιολογίας στο ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρ-
ογν ωμόν ων , Γκίκας Μαγιορκίν ης.

Μιλών τας στο ertnews.gr, ο κ. Μαγιορκίν ης επικαλέ-
στηκε στοιχ εία που προέρχ ον ται από το Ην ωμέν ο
Βασίλειο, λέγον τας ότι εκεί παρατηρήθηκε πως ο

κίν δυν ος επαν αμόλυν σης είν αι αυξημέν ος με την  Όμι-
κρον  σε σχ έση με άλλες, προηγούμεν ες παραλλαγές.

Ο ίδιος, πάν τως, θεωρεί ότι δεν  θα δημιουργηθεί περ-
αιτέρω επιδείν ωση της κατάστασης μέσω των  επαν α-
λοιμώξεων , εν ώ τόν ισε πως θα πρέπει ν α έχ ουμε στο
μυαλό μας ότι, μαζί με την  Όμικρον , αυτή τη στιγμή
κυκλοφορούν  κι άλλες ιώσεις.

Ακόμα, ο κ. Μαγιορκίν ης τόν ισε ότι δεν  έχ ει κλείσει
ακόμα ο κύκλος της Omicron και θα πρέπει ν α περι-
μέν ουμε γι’ αυτό τους επόμεν ους έν αν  με δύο μήν ες.

«Η καλύτερη εικόν α που έχ ουμε σχ ετικά με τις επα-
ν αμολύν σεις έρχ εται από το Ην ωμέν ο Βασίλειο, όπου
το UK Health Security  Agency  κάν ει μια μακροχ ρόν ια
μελέτη πάν ω σε αυτά τα δεδομέν α. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν  ότι με την  Όμικρον  ο
κίν δυν ος επαν αμόλυν σης είν αι αυξημέν ος και συγκε-
κριμέν α έχ ει αν αφερθεί κι έν ας μικρός αριθμός περι-
στατικών  όπου μολύν θηκαν  για τρίτη φορά, όχ ι με το
ίδιο στέλεχ ος, αλλά η Όμικρον  ήταν  η τρίτη τους επα-
ν αμόλυν ση, οπότε είν αι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε
όλο και πιο συχ ν ά. Έχ ουμε στοιχ εία ότι για παράδειγ-
μα κόλλησαν  Άλφα, Δέλτα και Όμικρον . Δεν
υπάρχ ουν  στοιχ εία για επαν αμόλυν ση μετά από Όμι-
κρον  εκ ν έου με Όμικρον  και γεν ικά οποιαδήποτε
λοίμωξη συμβεί εν τός 30-40 ημερών  – μέχ ρι και 60
μέρες – από την  αρχ ική λοίμωξη, είν αι εξαιρετικά
δύσκολο ν α αποδείξουμε ότι πρόκειται για επαν αμόλ-
υν ση», εξήγησε ο καθηγητής.


