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Ελαφρώς μειωμένες για τον
μήνα Φεβρουάριο

οι επιδοτήσεις των λογαριασμών 
ρεύματος οικιακών καταναλωτών και

επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΤΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παράταση στην κήρυξη 
της Μαγούλας σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης μετά τις
πλημμύρες του 2018

Τελεσίγραφο Πλεύρη
σε υγειονομικούς: 

Εκτός ΕΣΥ από 31
Μαρτίου

οι ανεμβολίαστοι
σσεελλ..    33

σσεελλ..    33

346 κρούσματα στη Δυτική Αττική:

111199  θθάάννααττοοιι,,  

557766  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι,,

1199..773311  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα

ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάάρρττιισσηηςς
γγιιαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ααννέέρργγοουυςς

ΟΑΕΔ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Microsoft για
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

σσεελλ..  77

ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
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ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  

Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του 
Όρμου της Βλύχας 

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

ΜΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΘΝΙΚΗ: 
Ο Πανελευσινιακός 79-64 τον 

Εθνικό Πειραιά
Ήττα οι γυναίκες του 

Πανελευσινιακού από τον Πορφύρα

ΕΠΣΔΑ: Αγώνες κυπέλλου για
την 3η φάση την Τετάρτη

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  1166
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά και κρύοι 

Θερμοκρασία απο 3  έως  8 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τρύφων , Τρύφων ας, Τρυφων ία
Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος, Δημαρχείου &
Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178
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Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του 
Όρμου της Βλύχας 

Σύμφωνα με τον προγρ-
αμματισμό του 2022 θα
υλοποιηθούν υπογειοποι-
ήσεις για δίκτυο 1000
χιλιομέτρων προϋπολογι-
σμού 100 εκατ. ευρώ ενώ
το 2023 προβλέπεται να
γίνουν υπογειοποιήσεις
δικτύου μήκους 1500
χιλιομέτρων, συνολικού
προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο κομμάτι των υπογειοποιήσεων
αφορά στην Αττική, όπου θα υλοποιηθεί περίπου
το 30% των συνολικών επενδύσεων, ενώ μεγάλο
τμήμα των επενδύσεων θα αφορά και στα νησιά
(30%). 
Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr το
μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί σε περιοχές που
βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις ή περιλαμ-
βάνουν δασικές εκτάσεις καθώς εκεί εντοπίζεται ο

μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης
βλαβών και πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι οι υπογειοποιήσεις
έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται
από το 2021, όταν άρχισε να κατασ-
κευάζεται μεγάλος αριθμός έργων
κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη
ολοκληρωθεί όπως για παράδειγμα η
υπογειοποίηση του δικτύου διανομής

στο Τατόι, σε κάποια άλλα σημεία της Βαρυμπόπ-
ης καθώς και στο Παλαιό Ψυχικό.

Πέρυσι επίσης ξεκίνησαν και συνεχίζονται
μέχρι σήμερα υπογειοποιήσεις δικτύων σε
πάνω από 20 δήμους σε όλη την Αττική όπως
στο Ίλιον (Πάρκο Τρίτση), στη Βόρεια Αττική
(Θρακομακεδόνες) και σε άλλα σημεία όπως
στα Μέγαρα. Τα έργα που ξεκίνησαν το 2021
έχουν προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με
γνώμονα την αξιοποίηση όλων των σημείων
αρμοδιότητάς του και με προσήλωση στην προ-

στασία του περιβάλλοντος, προχώρησε σε Μελέτη Λειτο-
υργικής Οργάνωσης του Όρμου της Βλύχας, σε αναμο-
νή της ολοκλήρωσης του νέου μάστερ πλαν του Λιμένα
Ελευσίνας, στο  οποίο θα υποδεικνύεται η τελική χρήση
και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Η Λειτουργική Οργάνωση του Όρμου της Βλύχας πρό-
κειται να ενισχύσει τις λιμενικές δραστηριότητες, αλλά
κυρίως να εξυγιάνει μία απομονωμένη και υποβαθμι-
σμένη παράκτια ζώνη της Ελευσίνας από παθογένειες
του παρελθόντος.

Η Βλύχα δίνει εικόνα εγκατάλειψης λόγω της συσσώρ-
ευσης παλαιών και εγκαταλελειμμένων πλοίων, τα
οποία προορίζονταν για διάλυση στο διαλυτήριο που λει-
τουργούσε παλαιότερα στην περιοχή. Επίσης το σημείο
υπήρξε κατ' επανάληψη τόπος παράνομης ρίψης
μπαζών.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ επιχειρεί
συστηματικά δράσεις καθαρισμού στην περιοχή, ενώ
έχει ζητήσει την συνδρομή του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας για την αύξηση των μέτρων αστυνόμευσης
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας
και η ασφάλεια, προς αποφυγήν τυχόν ατυχημάτων,
πρόκλησης φθορών και λοιπών παραβάσεων. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκαταρκτική
Μελέτη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, η χερσαία ζώνη λιμένα στην
θέση “Βλύχα” θα διαμορφωθεί κατάλληλα με τεχνικές
παρεμβάσεις (βελτίωση φωτισμού, φυλάκιο ελέγχου,
μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης τροχοφόρων κ.α) προ-
κειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει πληρέστερα
ο χώρος όπου πραγματοποιούνται λιμενικές εργασίες.
Τα έργα θα συμβάλλουν ουσιαστικά και στην περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής
Αττικής. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10

Εκτεταμένο πρόγραμμα υπογειοποιήσεων καλωδίων
ρεύματος σε πάνω από 20 δήμους της Αττικής 
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ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παράταση στην κήρυξη 
της Μαγούλας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μετά τις

πλημμύρες του 2017 & 2018

Μετά από επιστολή του Δημάρχου Ελευ-
σίν ας, Αργύρη Οικον όμου αλλά και τη θετική
αν ταπόκριση της Περιφέρειας Αττικής, η
Δημοτική Εν ότητα Μαγούλας κηρύσσεται εκ
ν έου σε κατάσταση Εκτάκτου Αν άγκης Πολι-
τικής Προστασίας.

Ο λόγος κήρυξης της Μαγούλας σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης έγκειται στη διαχείριση των
συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα,
που έπληξαν σε μεγάλο βαθμό την περιοχή, στις
15/11/2017 & στις 26-27/6/2018.

Η διάρκεια της νέας κήρυξης αφορά στο διά-
στημα έως και 28 Ιουλίου 2022.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου: "Ήταν επιτακτική ανάγκη η
εκ νέου κήρυξη της Μαγούλας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι αυτήν τη στιγμή
βρίσκονται σε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα,
που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υπο-
δομών, με το οποίο είμαστε και σε διαρκή επι-
κοινωνία για την παράδοση του έργου εντός χρο-
νοδιαγράμματος, ενώ παράλληλα, το έργο αποχέ-
τευσης ομβρίων βρίσκεται σε προδημοπρατικό
στάδιο. 

Σκοπός της επιστολής για επανακήρυξη της
Μαγούλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν
φυσικά, η απρόσκοπτη δρομολόγηση και εξέλιξη
των εργασιών με σκοπό την κατάλληλη θωράκιση
της πόλης, που όλοι θυμόμαστε τι πέρασε τον
Νοέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018" 

Ειδικότερα ο κ.
Θάν ος Πλεύρης
μιλών τας στην  τηλε-
όραση του ΣΚΑΪ
τόν ισε ότι οι αν εμ-
βολίαστοι υγειον ομι-
κοί θα τεθούν  εκτός
ΕΣΥ από τις 31
Μαρτίου. Συγκεκρι-
μέν α ο κ. Πλεύρης
δήλωσε πως «Όσοι
υγειον ομικοί δεν
έχ ουν  εμβολιαστεί
μέχ ρι τις 31 Μάρτιου
δεν  θα πρέπει ν α
παρέχ ουν  υπηρ-
εσίες στο σύστημα
υγείας» . 

«Ο ν όμος για την
αν αστολή έλεγε ότι
αν  δεν  έχ εις κάν ει τις 2 δόσεις
μπαίν εις σε αν αστολή. Αυτός ο
ν όμος δεν  έχ ει αλλάξει. Άρα, αυτή
την  στιγμή δεν  μπαίν ει σε αν α-
στολή κάποιος που δεν  έχ ει κάν ει
την  εν ισχ υτική δόση. Συν ολικά
έχ ει δοθεί μια παράταση μέχ ρι τις
31 Μαρτίου για γίν ει ο εμβολιασμός
σε όσους δεν  έχ ουν  κάν ει, συν ο-
λικά έως τότε θα υπάρχ ει σαφής
βούληση και ν ομοθέτηση στη
κυβέρν ησης για το τι θα κάν ουμε
από δω και πέρα. 

Ως υπουργός Υγείας έχ ω τοποθ-
ετηθεί, γιατί θέλω ν α είμαι τελείως
αν οιχ τός, ότι η θέση του υπ.
Υγείας που έχ ει εισηγηθεί είν αι ότι
όσοι δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί από
τις 31 Μαρτίου και μετά, δεν  θα
πρέπει ν α μέν ουμε μόν ο στο κομ-
μάτι της αν αστολής εργασίας, αλλά
δεν  θα μπορούν  ν α παρέχουν  τις
υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ», τόν ισε
χ αρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς εάν  θα απολυθούν  οι
αν εμβολίαστοι υγειον ομικοί, ο κ.

Π λ ε ύ ρ η ς
α π ά ν τ η σ ε :
«Αν  η εισήγ-
ηση γίν ει
δ ε κ τ ή ,
σημαίν ει ότι ο
εργαζόμεν ος
δεν  θα πληρεί
τα τυπικά
προσόν τα –
άρα «δεν  τίθε-
ται απόλυσης,
αλλά ότι ο ίδιος
θέτει τον
εαυτό του
εκτός ΕΣΥ».

Σε παρόμοια
ερώτηση, διευ-
κρίν ισε: «Είτε
θα υπάρχ ει

παράταση αν αστολής είτε θα
υπάρξει ρύθμιση που θα λέει ότι
αν  δεν  έχ εις εμβολιαστεί θέτεις
τον  εαυτό σου εκτός ΕΣΥ»

Πρόσθεσε δε ότι «το 96% είν αι
αυτοί που έχ ουν  εμβολιαστεί στο
σύστημα Υγείας».

Ο κ. Πλεύρης διευκρίν ισε ότι
από την  επόμεν η Τρίτη, 7 Φεβρο-
υαρίου, θα θεωρείται αν εμβολία-
στος όποιος δεν  έχ ει πραγματο-
ποιήσει στην  τρίτη δόση του
εμβολιασμού.

Τη Δευτέρα 31
Ιανουαρίου, ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε ότι έχα-
σαν τη μάχη με τον
κορωνοϊό 119 ασθε-
νείς, ενώ 576 παρα-
μένουν διασωληνω-
μένοι. Στα 19.731 τα
νέα κρούσματα που
εντοπίστηκαν.

«Τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 19.731, εκ των
οποίων 58 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε
1.940.723 (ημερήσια μεταβολή
+1.0%), εκ των οποίων 49.8%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 431 θεωρούνται σχετιζό-
μενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 1.856 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 119, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 23.500 θάνατοι. 

Το 95.0% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 576 (60.8% άνδρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To
83.9% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
452 (78.47%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 124
(21.53%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.035 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 398 (ημερήσια 

μεταβολή -18.78%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 433
ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 35 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Τα κρούσματα στις περιφερ-
ειακές ενότητες που ανήκουν
στην Αττική:

Ανατολική Αττική:
735 κρούσματα

Βόρειος Τομέας Αθηνών:
725 κρούσματα

Δυτική Αττική: 346 κρούσμα-
τα

Δυτικός Τομέας Αθηνών:
727 κρούσματα

Κεντρικός Τομέα Αθηνών:
1.528 κρούσματα

Νήσων: 104 κρούσματα
Νότιος Τομέας Αθηνών:

648 κρούσματα

Πειραιώς: 935 κρούσματα

346 κρούσματα στη Δυτική Αττική:
111199  θθάάννααττοοιι,,  557766  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι,,

1199..773311  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα

Τελεσίγραφο Πλεύρη σε υγειονομικούς: 
Εκτός ΕΣΥ από 31 Μαρτίου οι ανεμβολίαστοι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτ. 96/24.01.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Για την  πρόσληψη Εκπαιδευτι-
κού – Καλλιτεχν ικού προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας Ορι-

σμέν ου χρόν ου (μερικής
ωριαίας απασχόλησης)

Ο Οργανισμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας -
Δ.Ο.Κ.Α.Π
έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση του Υπουργείου
εσωτερικών με ΑΔΑ
:ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ, όπου
επιχορηγείται ο Δήμος  Μάνδρας
Ειδυλλίας  με 120.92, 00 Ευρώ
για το κόστος μισθοδοσίας των
δομών των ΚΔΑΠ για το σχολ
έτος 2021-2022 .
2. Τις Εντολές Τοποθέτησης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 18 συνολικά
παιδιών στις Δομές «ΚΔΑΠ» του
ΔΟΚΑΠ  για το σχολικό έτος
2021 - 2022.
3. Την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ
“Οριστικοί πίνακες δικαιούχων
και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτ-
ησης (voucher), ανά νομό, όπου
αποτυπώνεται στον Δήμο Μάν-
δρας Ειδυλλείας  πάνω από
30 παιδιά με πλήρη φάκελο τα
οποία δεν έλαβαν αξία τοποθέτ-
ησης (voucher).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107
του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α /́2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτε-
ρου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ
50/τ.Α΄/16.3.2018) «Κύρωση
σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-
ξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμά-
των διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)
και του άρθρου 64 του
Ν.4590/2019.
7. Τον Προϋπολογισμό Οικονομι-
κού Έτους 2022, στον οποίο
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για
την απασχόληση του εν λόγω
προσωπικού ορισμένου χρόνου. 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 14 του Νόμου
4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-
2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν
απαιτείται πλέον έγκριση από
Κεντρικούς Φορείς, συμπληρω-
ματικά με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014,
σύμφωνα με τις οποίες οι καλλι-
τέχνες για απασχολήσεις που
προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους
εξαιρούνται από έγκριση ΠΥΣ, σε
συνδυασμό με τη διάταξη της
παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 της
ΠΥΣ 33/2006.
9. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012
περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ
και τις διατάξεις του ν.
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του
Ν.3812/09
11. Τις διατάξεις του Π.Δ.
524/1980 καθώς και τις τροπο-
ποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι
σήμερα.
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 26 του Νόμου
4325/2015, δεδομένου ότι πρό-
κειται για Εκπαιδευτικό και Καλ-
λιτεχνικό προσωπικό.
13. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-
7-2021 Απόφαση Ένταξης της
Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγε-
λματικής και Οικογενειακής Ζωής
για το σχολικό έτος 2021-2022
με  ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 68
του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-
2016) που αφορά σε συμβάσεις
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου προσωπικού των
ΟΤΑ α  ́και β  ́βαθμού καθώς και
των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών,
το οποίο απασχολείται στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμε-
νο ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Επαγγελματικής
και Οικογενειακής Ζωής».
15. Την με αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-
10-2016 που αφορά σε προσλή-
ψεις προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και
σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου στο πλαίσιο συγχρηματο-
δοτούμενων προγραμμάτων. 
16. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμέν-
ης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν 

17. Τον Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α134
31.7.2021) Άρθρο 59 περί ανα-
νέωσης των συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου στο πρόγραμμα της
Εναρμόνισης.  
18. Τις διατάξεις του ν.4765/2021
(ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄).
19. Τον ΟΕΥ του Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Μάν-
δρας – Ειδυλλίας  - Δ.Ο.Κ.Α.Π
20. Το γεγονός ότι έχουν προβ-
λεφθεί στον Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2022
πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041 και
ΚΑ 60.6054
21. Την υπ’ αριθμ. 2/17.01.2022
(αρ. Πρωτ. 73/18.01.2022) του
Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη
τεσσάρων (04) ατόμων Εκπαιδευ-
τικού – Καλλιτεχνικού προσωπι-
κού, με Σύμβαση Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου-Μερικής-ωριαίας
Απασχόλησης (με δυνατότητα
ανανέωσης για όσο διαρκεί το
πρόγραμμα), στα «ΚΔΑΠ» της
Δράσης «Εναρμόνιση οικογενεια-
κής και επαγγελματικής ζωής
έτους 2021 – 2022».
22. Την με αριθμ 3/17.12022 (αρ.
Πρωτ. 73/18.01.2022) του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η Κατάρτιση των όρων
προκήρυξης για την πρόσληψη
μερικής ωριαίας απασχόλησης
εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού
προσωπικού με Σύμβαση
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για
το 4ο ΚΔΑΠ  «Κέντρο Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών» που
λειτουργεί στην Δημοτική
Κοινότητα των Ερυθρών του
Δήμου Μάνδρας από το
Δ.Ο.Κ.Α.Π», στα πλαίσια της δρά-
σης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής»,  

Α ν  α κ ο ι ν  ώ ν  ε ι

Την  πρόσληψη τεσσάρων  (04)
ατόμων  εκπαιδευτικού-καλλι-
τεχν ικού προσωπικού με Σύμβα-
ση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμέν ου χρόν ου με μερική
ωριαία απασχόληση, , για την
υλοποίηση της Δράσης
« Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περι-
όδου 2021-2022, » για το 4ο
ΚΔΑΠ  «Κέν τρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών » που
λειτουργεί στην  Δημοτική
Κοιν ότητα των  Ερυθρών  του
Δήμου Μάν δρας από τον   Οργα-
ν ισμό Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού Δήμου Μάν δρας
– Ειδυλλίας- Δ.Ο.Κ.Α.Π , που εδρ-
εύει  στην  Μάν δρα Αττικής οδός
:  Θεμιστοκλέους 10, Μάν δρα
Αττικής ΤΚ 19600 και συγκεκρι-
μέν α του εξής, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Μοριοδότηση Κριτηρίων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του προσωπικού
θα γίνει με βάση τον παρακάτω
πίνακα. Στην τελευταία στήλη
παρουσιάζεται η βαρύτητα του
κάθε άξονα κριτηρίων στην τελι-
κά βαθμολογία όλων των υποψ-
ηφίων.
1. Η γενική προϋπηρεσία μοριο-
δοτείται ανεξάρτητα του φορέα
που πραγματοποιήθηκε.
2. Προϋπηρεσία που πραγματο-
ποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό
έτος μοριοδοτείται ως προϋπηρ-
εσία ενός έτους, ανεξάρτητα αν
είναι σε περισσότερους του ενός
φορέα. 
3. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
της αλλοδαπής απαιτείται αναγ-
νώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Ο βασικός τίτλος σπουδών
μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη
κλίμακα με άριστα το 10 και
σύνολο μορίων 20. Ο συναφής
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
μοριοδοτείται με 05 μόρια ενώ ο
συναφής διδακτορικός τίτλος
σπουδών μοριοδοτείται με 05
μόρια.
5. Προϋπηρεσία από 1 μήνα έως
12 μήνες  24 μόρια αναλογικά, 02
μόρια ανά μήνα από τον 1Ο
Μήνα . 
Για προϋπηρεσία από 1 έτος έως
2 χρόνια επιπλέον 06 μόρια, τα
οποία κατανέμονται 0,5 μόρια
ανά μήνα αναλογικά σύνολο
μορίων  6 μόρια 
Προϋπηρεσία από 24-36 μήνες
θα μπορούν να λάβουν αναλογι-
κά 0,5 μόρια ανά μήνα αναλογικά
σύνολο μορίων  6 μόρια.
6.  Ένα μόριο ανά μήνα ανεργίας
έως και 12 μήνες. 
7. Τα κοινωνικά - οικογενειακά
κοινωνικά κριτήρια αναλύονται
ως εξής: μονογονέας 02 μόρια
τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
02 μόρια, υποψήφιος με αναπ-
ηρία 50% και άνω 02 μόρια
Αναπηρία γονέα , τέκνου ή αδε-
λφού συζύγου 02 μόρια,
πολύτεκνος με δύο 02 μόρια
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με
δύο 02 μόρια, τρίτεκνος 01 μόριο
και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας
01 μόρια, σύνολο μορίων 14  
Η οικογενειακή κατάσταση
αναλύεται ως εξής: παντρεμένος
με ένα παιδί λαμβάνει σύνολο 2
μόρια, με 2 παιδιά λαμβάνει
σύνολο 4 μόρια, με 3 παιδιά λαμ-
βάνει 6 μόρια. Με 4 παιδιά και
άνω λαμβάνει 8 μόρια.  Ανώτατο
σύνολο μορίων 08. 
Τελικό σύνολο μορίων είκοσι δύο
22 μόρια 

Βασικός τίτλος σπουδών , μετα-
πτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι
σπουδών  30%
Διδακτική προϋπηρεσία στο
αν τικείμεν ο  36%
Χρόν ος αν εργίας ( από 1 έως 12
μήν ες)  12%
Κοιν ων ικά και οικογεν ειακά κρι-
τήρια: οικογεν ειακή κατάσταση
(μον ογον έας τέκν ο μον ογον εϊ-
κής οικογέν ειας υποψήφ ιος με
αν απηρία 50%  Αν απηρία γον έα
, τέκν ου ή αδελφ ού συζύγου
πολύτεκν ος, τέκν ο πολύτεκν ης
οικογέν ειας μον ογον έας, τρίτεκ-
ν ος τέκν ο τρίτεκν ή οικογέν ειας
αν ήλικα τέκν α)
22%
ΣΥΝΟΛΟ  100%

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ
Ψυχολογίας 

01 Από την υπογραφή της σύμβασης και ως
31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ
Δασκάλων

01 Από την υπογραφή της σύμβασης και ως
31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό-
Πολιτικών  Επιστημών   ΠΕ

01 Από την υπογραφή της σύμβασης και ως
31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό-
Φιλοσοφίας- ΠΕ

01 Από την υπογραφή της σύμβασης και ως
31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

ΣΥΝΟΛΟ 04

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
ΠΕ Ψυχο-
λογίας 

01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ 4ο ΚΔΑΠ  

ΠΕ Από την
υπογραφή
της σύμβα-
σης έως
31/8/22

Πτυχίο του Τμήματος
Ψυχολογίας  Πανεπι-
στημίου της ημεδαπής
ή το ομώνυμο Πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότ-
ητας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότ-
ητας .

Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
ΠΕ Δασκάλων

01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ 4ο ΚΔΑΠ  

ΠΕ Από την
υπογραφή
της σύμβα-
σης έως
31/8/22

Πτυχίο Παιδαγωγικών
Τμημάτων (Δημοτικής
Εκπαίδευσης) ή το
ομώνυμο Πτυχίο ή
Δίπλωμα του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (ΕΑΠ) της ημε-
δαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών την
ημεδαπής ή αλλοδα-
πής αντίστοιχης
ειδικότητας

Εκπαιδευτικό
Προσωπικό-
Πολιτικών
Επιστήμών
ΠΕ

01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ 4ο ΚΔΑΠ  

ΠΕ Από την
υπογραφή
της σύμβα-
σης έως
31/8/22

ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή το
ομώνυμο Πτυχίο ή
Δίπλωμα του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (ΕΑΠ) της ημε-
δαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών την
ημεδαπής ή αλλοδα-
πής αντίστοιχης
ειδικότητας

Εκπαιδευτικό
Προσωπικό-
Φιλοσοφίας-
ΠΕ

01 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΥΘΡΩΝ 4ο ΚΔΑΠ  

ΠΕ Από την
υπογραφή
της σύμβα-
σης έως
31/8/22

Πτυχίο Ανθρωπι-
στικών και Κοινω-
νικών επιστημών του
τμήματος Φιλοσοφίας
ή το ομώνυμο Πτυχίο
ή Δίπλωμα του
Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών την
ημεδαπής ή αλλοδα-
πής αντίστοιχης
ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ 04
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καταθέσουν τις αιτήσεις τους
είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία του
Νομικού Προσώπου που
βρίσκεται επί της οδού Θεμι-
στοκλέους 10, Μάνδρα Αττικής
ΤΚ 19600 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τις 8:00
π.μ. – 13:30 μ.μ., υπόψη της
κας Λιούλη Θεοδώρας   τηλ. επι-
κοινωνίας 210.55.55.311 μαζί
με τα αντίγραφα όλων των
απαιτούμενων δικαιολογ-
ητικών και τίτλων, είτε ταχυδρ-
ομικά με συστημένη επιστολή
που να αναγράφεται η ημερομ-
ηνία αποστολής και να απο-
στέλλεται , στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ίδια
διεύθυνση 

Αν δεν συνυποβληθούν, οι
υποψήφιοι θα τίθενται εκτός
διαδικασίας και η αίτηση τους
θα απορρίπτεται.

Το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψ-
ηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας

δημοσίευσης περίληψης της
παρούσας σε δύο (2) τοπικές
εφημερίδες του Νομού Αττικής
και της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Μάν-
δρας Ειδυλλείας  όσο και στο
δημοτικό κατάστημα του Νομι-
κού προσώπου και στο δικ-
τυακό τόπο του Δήμου
www.mandras -e i dy l l i as .gr,
καθώς και στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Eφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες η
προθεσμία ξεκινάει από τότε. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων και ολόκληρη την
προκήρυξη στο δικτυακό τόπο
της υπηρεσίας μας
www.mandras -ei dy l l i as .gr.,
καθώς και να την αναζητήσουν
από τα γραφεία του Νομικού
προσώπου ΔΟΚΑΠΜΕ, στην
οδό Θεμιστοκλέους 10, Μάν-
δρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (8:00 π.μ. – 13:30
μ.μ.), υπόψη κας Λιούλη
Θεοδώρας, τηλ. επικοινωνίας
210.55.55.311 

Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που αναγράφει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπροθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγιση του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο πρέπει απαραιτή-
τως να εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη, με φυσική υπογραφή .
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να καταθέσουν αίτηση για μία
(1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι
που καταθέσουν για πάνω από
μια θέση θα απορρίπτονται εξα-
ρχής. 

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα απασχόλησης των
επιτυχόντων δύναται να ανα-
προσαρμόζεται, με δυνατότητα
αύξησης ή μείωσης των ωρών
εργασίας τους, ανάλογα με την
προσέλευση ή αποχώρηση των
παιδιών στα επιμέρους τμήματα
των δράσεων του Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα
προσληφθούν οφείλουν να
προσκομίσουν τυχόν απαρ-
αίτητη άδεια εργασίας. 

Οι συνταξιούχοι και οι δημό-
σιοι υπάλληλοι κατατάσσονται
στο τέλος του κάθε αξιολογικού
πίνακα αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθ-
μολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες
στο πρώτο βαθμολογούμενο
κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και,
αν αυτές συμπίπτουν, αυτός

που έχει τις περισσότερες μονά-
δες στο δεύτερο κριτήριο
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης
οικογένειας) και ούτω καθεξής.
Αν και πάλι ισοβαθμούν, προη-
γείται ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαν-
τληθούν όλα τα παραπάνω κρι-
τήρια, η μεταξύ τους σειρά καθ-
ορίζεται με δημόσια κλήρωση

Οι ενδιαφερόμενοι που θα
προσληφθούν οφείλουν να
προσκομίσουν τυχόν απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά υγείας
που απαιτούνται.

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων
θα γίνει από την επιτροπή επι-
λογής προσωπικού που θα
συσταθεί με απόφαση της
Προέδρου του ΔΟΚΑΠ  μετά
την λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής των δικαιολογητικών. Ο
προσωρινός πίνακας κατάταξης
των υποψηφίων θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου και του Νομικού
Προσώπου και στον δικτυακό
τόπο του Δήμου και θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης. 

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ένσταση, ενώπιον
της Επιτροπής Αξιολόγησης
των Αιτήσεων μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία, η οποία λήγει
μετά την πάροδο τριών (03)
ημερολογιακών ημερών από

την ανάρτηση των προσωρινών
αποτελεσμάτων. Μετά την εξέ-
ταση των ενστάσεων από την
αρμόδια επιτροπή  θα συνταχθ-
εί και σχετικό πρακτικό ανάρτ-
ησης.  

Ο οριστικός πίνακας των
επιτυχόντων θα καταρτισθεί
από την ως άνω τριμελή επιτρο-
πή μετά το πέρας προθεσμίας
των ενστάσεων, και αξιολόγηση
αυτών .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανα-
κοίνωσης, η οποία πρέπει να
περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία ου
άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994, όπως ισχύει, να
δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημε-
ρίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές του Νομού Αττικής,
στον πίνακα του Δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μάν-
δρας ΕΙδυλλίας καθώς και στο
Δημοτικό κατάστημα Δήμου
Μάνδρας-Ειδλλίας, στο κατά-
στημα του νομικού Προσώπου
και στη ιστοσελίδα του Δήμου
(www. mandras-eidyllias.gr)

Ανάρτηση επίσης, ολόκληρ-
ης της ανακοίνωσης θα γίνει
στο κατάστημα του Δήμου, στο
κατάστημα του Νομικού
Προσώπου Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού και στο δικ-
τυακό τόπο του Δήμου
www.mandras-eidyllias.gr,  . Θα

συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο φορέα (σύμφω-
να με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει)  και
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η Υπηρεσία θα προσλάβει το

προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου ωριαίας
απασχόλησης, από την υπογρ-
αφή της σύμβασης και μετά την
κατάρτιση των πινάκων κατά-
ταξης των υποψηφίων και ως
τις 31/08/2021, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προ-
γράμματος μετά την κατάρτιση
των οριστικών πινάκων κατά-
ταξης των υποψηφίων. Η πρό-
σληψη ανεξάρτητα από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της απόφ-
ασης στο ΦΕΚ έχει ισχύ από
την ημερομηνία της σύμβασης
και έναρξης της απασχόλησης
(άρθρο 3 της ΠΝΠ 26/2015,
ΦΕΚ 102/τ. Α /́2015.

Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύμβασής τους, αντι-
καθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέ-
σιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγρ-
αφής τους σε αυτόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτι-
κού Οργαν ισμού Κοιν ων ικής

Αλληλεγγύης & Πολιτισμού
Μάν δρας – Ειδυλλίας-

Δ.Ο.Κ.Α.Π

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ

ΕΕννττααττιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοο  
ααππόό  ττηηνν  ΤΤρροοχχααίίαα  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς        

Συντονισμένες  επιχειρήσεις τροχονομικών ελέγχων,
πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιανουάριο  στην Ελευ-
σίνα  και τη Νέα Πέραμο. Κατά τη διάρκειά τους ελέγχθηκαν
μεταξύ άλλων, τα έγγραφα των οδηγών και οχημάτων, καθώς
και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μέτρησης αλκοόλ στους
οδηγούς (αλκοτέστ).

Διενεργήθηκαν 86 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν συνολικά 15
παραβάσεις μεταξύ των οποίων, σε 09 παραβάσεις οι
οδηγοί των οχημάτων στερούνταν άδεια οδήγησης, σε 03
παραβάσεις τα οχήματα ήταν ανασφάλιστα και σε 03 καταγγέ-
λθηκαν παραβάσεις για  ΚΤΕΟ.  

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν  από την Τροχαία του Κεν-
τρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, με σκοπό την τήρηση και
εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., εντός περιοχής αρμοδιότητας Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                                  

Πέραμα: Συνελήφθησαν 7 άτομα
-Για παραβάσεις του νόμου
περί όπλων και βεγγαλικών

Για παραβάσεις του ν όμου περί όπλων  και βεγγαλικών
συν ελήφθησαν  7 άτομα, για τα  επεισόδια στο Πέραμα.

Σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ., προχ θες βράδυ, ομάδα εκατό
περίπου ατόμων  συγκεν τρώθηκε στην  περιοχ ή του
Περάματος, κρατών τας ξύλιν α κον τάρια και καπν ογό-
ν α και επιτέθηκε σε δύο διερχ όμεν α αυτοκίν ητα στα
οποία προκάλεσαν  φθορές.
Την  ίδια ώρα πραγματοποιείτο, σε γραφεία συν δέσμου
φιλάθλων  στην  περιοχ ή, εκδήλωση κοπής πρωτοχ ρο-
ν ιάτικης πίτας.Κατασχ έθηκαν  φωτοβολίδες και μαχ αίρ-
ιαΑστυν ομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙΑΣ), που
πραγματοποίησαν  αν αζητήσεις στην  περιοχ ή, εν τόπι-
σαν  οκτώ (8) ημεδαπούς και σε γεν όμεν ο έλεγχ ο
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  στην  κατοχ ή επτά (7) εξ
αυτών :
10 φωτοβολίδες3 αν αδιπλούμεν α μαχ αίριααν αδιπ-
λούμεν ος μεταλλικός σουγιάς (τύπου πεταλούδα)2
σπρέι πιπεριούΟι αν ωτέρω προσήχ θησαν  στην  Υπο-
διεύθυν ση Αν τιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρ-
ους της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, όπου και
συν ελήφθησαν .Σε βάρος των  επτά ημεδαπών
σχ ηματίσθηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν  στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Πειραιά.

Πολύτιμο ενημερωτικό εργαλείο,
κκααττάά  ττηηςς  κκαακκοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν 
το ημερολόγιο της Επιτροπής Ισότητας 

ου Δήμου Φυλής 

Μ
ια  ν έα πρωτοβουλία αν έλαβε η Επιτροπή Ισότητας  του Δήμου
Φυλής. Προχ ώρησε στην  εκτύπωση ημερολογίου για το 2022.
Στόχ ος ν α προσφέρει έν α καθημεριν ό χ ρηστικό εργαλείο στις

γυν αίκες, το οποίο, παράλληλα, ν α τις εν ημερών ει για τον  τρόπο με
τον  οποίο θα αν τιδράσουν  στο εν δεχ όμεν ο κακοποίησης, πως θα
την  αποφύγουν  και από που θα ζητήσουν  βοήθεια.
Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση, που έχ ει γίν ει αν άρπαστη από
τις συν δημότισσές μας και δικαιών ει την  άποψη ότι πολλές φορές,
πρωτοβουλίες, όπως της Επιτροπής Ισότητας, διαδίδον ται με πολύ
απλό τρόπο...
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Στις εκδηλώσεις
“Βουρβάχεια 2022”
που με  κάθε επι-
σημότητα τιμήθηκε η
Μάχη του Καματερού
έδωσε το παρών ο
Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς το
πρωί της  Κυριακής
30 Ιανουαρίου 2022. 

Η επίσημη Δοξολογία
τελέστηκε στον  ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου
Καματερού και η επιμ-
ν ημόσυν η δέηση στην
Πλατεία Ηρώων  όπου
δεσπόζει το μν ημείο του
Ελλην ογάλλου Συν ταγ-
ματάρχ η Διον υσίου
Βούρβαχ η. 

Προσκεκλημέν ος του
Δημάρχ ου Αγίων  Αν α-
ργύρων  Καματερού κ.
Σταύρου Τσίρμπα ο
Δήμαρχ ος Φυλής, παρέ-
στη στις εκδηλώσεις
όπου και κατέθεσε στε-
φάν ι στο Μν ημείο του
Διον υσίου Βούρβαχ η.
Παρούσα στην  επιμ-
ν ημόσυν η δέηση και η
Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α

Δημάρχ ου Φυλής Χρυ-
σούλα Κουράση. 

Ο Παν ηγυρικός της
Ημέρας εκφων ήθηκε
από τον  κο. Γ. Διον ά,
μέλος του Παραδοσιακού
Λαογραφικού Συλλόγου
Καματερού «Το Γιορν τά-
ν ι». 

Η συγκίν ηση μεταξύ
των  παρισταμέν ων  κορ-
υφώθηκε κατά την
τήρηση εν ός λεπτού
σιγής και στην  αν άκρου-
ση του Γαλλικού και του
Ελλην ικού Εθν ικού
Ύμν ου από τη Φιλαρμο-
ν ική του Δήμου. 

Στις τιμητικές
εκδηλώσεις συμμετείχ αν
εξάλλου, ο Ακόλουθος
Άμυν ας της Γαλλικής
Πρεσβείας κος Oliv ier
Madiot, εκπρόσωποι
των  Ελλην ικών  Σωμά-
των  Ασφαλείας, της Περ-
ιφέρειας  πολλά μέλη της
Διοίκησης και του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αγίων
Αν αργύρων  Καματερού
και πολλοί κορυφαίοι
Πολιτιστικοί Φορείς του
τόπου. 

Στις εκδηλώσεις τηρήθηκαν
όλα τα μέτρα  περί περιορι-
σμού της πανδημίας.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Στην εκδήλωση Μνήμης “Βουρβάχεια 2022”
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Από την Τετάρτη 02/02 έως και την
Τρίτη 08/02 θα μπορούν οι μαθητές
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί
να προμηθευτούν πέντε δωρεάν self
test.
Πέντε δωρεάν self test θα μπορούν
να προμηθευτούν οι μαθητές και οι
εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί  από
την Τετάρτη 02/02/2022 έως και την
Τρίτη 08/02/2022.

Σύμφωνα με την απόφαση των αρμό-
διων υπουργείων, η λειτουργία του
Συστήματος Διάθεσης self test θα

ανασταλεί  από το Σάββατο
05/02/2022 και ώρα 17:00 έως τη
Δευτέρα 07/02/2022 και ώρα 8:00.

Αθλητής του ΕΟΣ Αχαρνών ο 21χρονος ορειβάτης
Ερμής Θεοχαρόπουλος

που το νήμα της ζωής του κόπηκε στα Τζουμέρκα.

Μόλις 21 ετών ήταν ο
ορειβάτης που έχασε
την ζωή του την Κυρ-
ιακή στα Τζουμέρκα.
Καταγόταν από αθλ-
ητική, ορειβατική
οικογένεια και είχε
μεγάλη εμπειρία στα
σπορ του βουνού.

O Θεοφάνης Ερμής
Θεοχαρόπουλος ηταν
γιος του Γιάννη
Θεοχαρόπουλου, ο οποίος υπήρξε προπονητής αναρρίχησης της Εθνικής
Ελλάδας, η μητέρα του Μαρίνα είναι ορειβάτης, ενώ και οι δυο τους ήταν
διοργανωτές αγώνων. Τραγική είναι η είδηση ότι τον νεαρό ορειβάτη εντό-
πισε ο πατέρας του και ενημέρωσε τις αρχές.

Ακολουθεί η συγκινητική ανάρτηση του ΕΟΣ Αχαρνών

Ερμή μας.

Εξακολουθείς να υπάρχεις ανάμεσά μας, από τότε που μωρό ακόμα σκαρφάλωνες
στην πίστα του ΕΟΣ Αχαρνών, που σε κυνηγούσαμε στο ποδήλατο, που μας
οδηγούσες στα μονοπάτια της Πάρνηθας, που γέλαγες όπως και τώρα. Κι αυτό δεν
μπορεί να χαθεί, Ερμή μας, να το ξέρεις: το φως απ’  το πρόσωπό σου, η δύναμη
με την οποία σου ανήκουν όσα αγαπάς, οι αναρριχητικές διαδρομές, οι αγώνες, οι
διακρίσεις, οι μουσικές σου, οι άνθρωποι σου, η λαχτάρα σου για τις πιο ψηλές κορ-
υφές.

Είναι που στη ζωή αυτή υπάρχεις με όλα όσα μας χαρίζεις, σε κάθε αποτύπωμά
σου στα βράχια, σε κάθε χνάρι στις χιονισμένες πλαγιές, σε όλες αυτές τις φορές
που είσαι σε όλους σαν άνθρωπος απλός, όπως ακριβώς η οικογένειά σου που σου
στέκεται για μια ζωή. Και να το ξέρεις, αν κάτι μας λείψει πιο πολύ είναι που μας
έχεις μάθει να σε καμαρώνουμε και να σε θαυμάζουμε όσο ψηλά κι αν τα καταφέρ-
νεις να βρεθείς.

Να τους χαμογελάς με δύναμη όπου κι αν σκαρφαλώνεις, Ερμή μας.

Κυριακή 30 Ιανουαρίου, έφυγε από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι ο αθλητής του
Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ερμής Θεοχαρόπου-
λος. Ο δικός μας Ερμής το μωρό που πρώτα έμαθε να σκαρφαλώνει στην πίστα μας
πριν μάθει να περπατά. Έφυγε στα 21 του κάνοντας προπόνηση στο Ορειβατικό Σκι
στα Τζουμέρκα το αγαπημένο του βουνό που τα τελευταία χρόνια ζούσε κοντά του
και που θέλησε να τον κρατήσει για πάντα στην αγκαλιά του.

Το Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών όπως και όλη η ορειβατική οικογένεια που γνώρισε το
χαμόγελό του, είναι συγκλονισμένη. Πρέπει, όλοι εμείς, να μάθουμε πλέον να ζούμε
χωρίς αυτό το χαμόγελο που ζέσταινε τις καρδιές. Αλλά κυρίως πρέπει να μάθει να
ζει χωρίς τη φυσική του παρουσία η οικογένειά του και γνωρίζουμε πόσο αβάστακτο
είναι αυτό.

Τους ευχόμαστε να είναι δυνατοί και να τον θυμούνται πάντα έτσι όπως ήταν
μέχρι τη τελευταία στιγμή. Δυνατός και δραστήριος. Ένα πνεύμα ανήσυχο, που
ήθελε να δοκιμάζει τα πάντα στο βουνό και τη φύση…

Καλό ταξίδι Ερμή μας

Self test μαθητών: Ξεκινά η διάθεση,
πότε θα είναι «εκτός» το σύστημα
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Σχολικές Καθαρίστριες:
Σε 326 Δήμους 51 εκατομ.

για τη μισθοδοσία τους
Στην κατανομή 51.074.568,00 ευρώ σε 326 Δήμους

προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη
δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις προσωπι-
κού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σε σχολικές μονάδες πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβα-
νομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των
οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιου-
νίου 2022.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων.

Αφορούν συνολικά μέγιστο αριθμό προσλαμβανομένων
ατόμων 15.482 και συνολικά μέγιστο αριθμό ωρών ημερή-
σια απασχόλησης 46.421.

“Το 2022 θα είναι μια
ενδιαφέρουσα και κρίσιμη
χρονιά για τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και το αμέσως επόμενο
διάστημα θα
ανακοινώσουμε τις
οριστικές μας αποφάσεις»,
δήλωσε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, ο οποίος είχε
σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη
με τον υφυπουργό Σταύρο
Καλαφάτη και τον
Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη 

Σάββα, στα γραφεία της
Διοίκησης.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι ο
ίδιος θέλει να υπάρξει
επίσπευση και να εκδηλωθεί
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
2022 η πρώτη νομοθετική
παρέμβαση της κυβέρνησης
για τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, παρά το γεγονός
ότι το σχέδιο προβλέπει η
ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων να γίνει μέχρι
το τελευταίο τρίμηνο του
έτους.

Οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις είναι ένας

ισχυρός πυλώνας και
φορέας αποκεντρωμένης
κρατικής διοίκησης και ο
στόχος των παρεμβάσεων
είναι ο συντονισμός των
διαφόρων επιπέδων ώστε
να γίνει αποτελεσματικότερη
η πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση, σημείωσε ο
υπουργός.

«Ο βασικός μας στόχος
είναι να βρούμε τρόπους να
κάνουμε ακόμα πιο
αποτελεσματική τη
διοίκηση, επικεντρώνουμε
την προσπάθεια μας στη
διερεύνηση για να βρούμε
τις πιο πρόσφορες λύσεις
για τα προβλήματα που
αφορούν στους συμπολίτες
και είμαστε σε έναν καλό
δρόμο για να βελτιώσουμε
ακόμα περισσότερο τις
επιδόσεις μας», τόνισε ο
υφυπουργός Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και
Θράκης) Σταύρος
Καλαφάτης.

ΕΕΡΡΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΒΒΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ,,
ΚΚΑΑΤΤΑΑΙΙΓΓΙΙ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ
ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

Ένα βαροµετρικό χαµηλό από την κεν-
τρική Ιταλία, αναµένεται να κινηθεί
γρήγορα ανατολικότερα, να περάσει

πάνω από την Αδριατική και το Ιόνιο και την
Τρίτη - Τετάρτη να επηρεάσει και την Ελλά-
δα.Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας
θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες στις περ-
ισσότερες περιοχές της χώρας, οι ισχυροί
νοτιάδες, η πτώση της θερµοκρασίας η οποία
θα γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια
Ελλάδα αλλά και οι χιονοπτώσεις που θα
επηρεάσουν τα ορεινά, αρκετές ηµιορεινές
περιοχές κυρίως της κεντρικής ηπειρωτικής
χώρας αλλά ακόµη και ΠΕ∆ΙΝΕΣ περιοχές
της βόρειας Ελλάδας.

Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, µεριµνώντας για τη λήψη µέτρ-
ων αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδήλωση έντονων και-
ρικών φαινοµένων απευθύνει η γενική γραµ-
µατεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της
επιδείνωσης του καιρού από το µεσηµέρι της
Τρίτης

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η
εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων,
καταιγίδων ή θυελλωδών ανέµων οι πολίτες
καλούνται:

-Να ασφαλίσουν αντικείµενα τα οποία αν
παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινό-
µενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές

ή τραυµατισµούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορρ-
οές των κατοικιών δεν είναι φραγµένα και
λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειµάρρους
και ρέµατα, πεζή ή µε όχηµα, κατά τη διάρ-
κεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά
και για αρκετές ώρες µετά το τέλος της εκδή-
λωσής τους

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

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

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από µεγάλα
δέντρα, κάτω από αναρτηµένες πινακίδες και
γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείµε-
να (πχ γλάστρες, σπασµένα τζάµια κ.λπ.) µπο-
ρεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδα-
φος (πχ κάτω από µπαλκόνια).

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

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να µετακινηθούν µε το
αυτοκίνητο:

-Να ενηµερωθούν για τον καιρό και για την
κατάσταση του οδικού δικτύου

-Να έχουν στο όχηµά τους αντιολισθητικές
αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεµάτο καύσιµα

-Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά
προτίµηση στη διάρκεια της ηµέρας προ-
τιµώντας τους κεντρικούς δρόµους

-Να ενηµερώνουν τους οικείους τους για τη
διαδροµή που πρόκειται να ακολουθήσουν

-Να µεταβάλλουν το πρόγραµµα των µετακι-
νήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχµή
των καιρικών φαινοµένων

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

Αν µετακινούνται πεζή:

-Να ντύνονται µε πολλά στρώµατα από ελαφ-
ριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να
φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να απο-
φύγουν τραυµατισµούς λόγω της ολισθηρότ-
ητας

-Να αποφεύγουν τις άσκοπες µετακινήσεις
κατά την διάρκεια αιχµής των φαινοµένων
(έντονη χιονόπτωση,  συνθήκες παγετού)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η γενική
γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του υπουργείου
Κλιµατικής Κρίσης & Πολιτικής Προ-
στασίας, έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρε-
σιακά εµπλεκόµενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις περιφέρειες και τους δήµους
της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξηµένη
ετοιµότητα πολιτικής προστασίας, προκειµέ-
νου να αντιµετωπίσουν άµεσα τις επιπτώσεις
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαι-
νοµένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά
µε την επικρατούσα κατάσταση και την
βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής
πληµµυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονο-
πτώσεων και παγετού, οι πολίτες µπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ
www.astynomia.gr.

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

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  έέννττοοννωωνν  κκααιιρριικκώώνν  φφααιιννοοµµέέννωωνν    ΤΤρρίίττηη  --  ΠΠέέµµππττηη  
--  ΣΣυυσσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΓΓΓΓΠΠΠΠ  ππρροοςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  εεννόόψψεειι  ττηηςς  εεππιιδδεείίννωωσσηηςς  ττοουυ  κκααιιρροούύ

Μ. Βορίδης: Υπέρ της χρονικής 
επίσπευσης νομοθετικής παρέμβασης που

αφορά τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
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Μιλώντας στο 39ο συνέδριο της ΠΟΜΙ∆Α ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Στ. Πέτσας ανακοίνωσε την
κατάργηση της βεβαίωσης ΤΑΠ κατά τη σύνταξη συµβολαίων

µεταβίβασης.

Την ίδια στιγµή ο ∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε Γ.
Πιτσιλής ανέφερε ότι το 2021 η πλατφόρµα
myΡroperty υποδέχθηκε 105.000 ηλεκτρονι-
κές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης, δωρεών και
γονικών παροχών, και ότι εντός του έτους θα
ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα οι
κληρονοµιές και οι άτυπες δωρεές. 

Όπως είπε το τελευταίο 10ήµερο υπεβλήθη-
σαν ηλεκτρονικά πάνω από 20.000 δηλώσεις
φόρου µεταβιβάσεων ακινήτων.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό της κυβέρνησης και
της ΑΑ∆Ε

- Καταργείται το πιστοποιητικο
περί µη οφειλής Τέλους
Ακίνητης περιουσίας για τις
µεταβιβάσεις ακινήτων. Το
πιστοποιητικό ΤΑΠ εκδίδεται
από τους δήµους και σήµερα
εκκρεµούν περισσότερες από
4.000 βεβαιώσεις ΤΑΠ. Οι
πολίτες στην καλύτερη περίπτω-
ση περιµένουν από έναν και στην
χειρότερη έως και 9 µήνες για
να εκδοθεί το σχετικό πιστο-
ποιητικό. Ο πρόεδρος της

ΠΟΜΙ∆Α Στράτος Παραδιάς ανέφερε ότι η
εκτεταµένη φορολογική και πολεοδοµική
πιστοποιητικοκρατία στις µεταβιβάσεις ακι-
νήτων, τις έχει µεταβάλει σε πραγµατικό
"Γολγοθά" και ζήτησε και κατάργηση πιστο-
ποιητικών όπως για το ΤΑΠ.

- Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονο-
µιάς και άτυπων δωρεών. Τέλος στις επισκέ-
ψεις στην εφορία για την υποβολή της δήλω-
σης φόρου κληρονοµιάς τόσο για ακίνητα ή
κινητά περιουσιακά στοιχεία Εντός του 2022
οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά µέσω της πλατφόρµας myProperty από
το γραφείο του συµβολαιογράφου Σύµφωνα

µε το σχεδιασµό ηλεκτρονι-
κά θα υποβάλλονται: 

∆ηλώσεις που
αφορούν οποια-
δ ή π ο τ ε
περίπτωση

ε π ι β ο λ ή ς

φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για κτήση
ακινήτων ή κινητών, αξιών, χρηµατικών
ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται
συµβολαιογραφικό έγγραφο.

Εκπρόθεσµες ή τροποποιητικές δηλώσεις.

∆ηλώσεις µε αίτηµα αναβολής φορολογίας.

∆ηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη
συµβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και
για τη διόρθωση ή επανάληψη συµβολαίου.

∆ηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός αντι-
κειµενικού συστήµατος.

∆ηλώσεις µε αντικείµενο κινητά κάθε είδους
ή µετρητά, για τα οποία ο φορολογούµενος
παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τρά-

πεζας, προκειµένου να
βεβαιωθεί ο φόρος σε
δόσεις.

∆ηλώσεις µε αντικείµενο
χρηµατικά ποσά

προς τους δικαι-
ούχους της Β'
και Γ' κατηγο-
ρίας.

∆ηλώσεις µε
α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο

χρηµατικά ποσά προς

δικαιούχους της Α' κατηγορίας, όταν ο φόρος
υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή 10%.

∆ηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προ-
συµφώνου µε αυτοσύµβαση.

∆ηλώσεις που υποβάλλονται µονοµερώς από
το δωρεοδόχο.

∆ηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περι-
έρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθ-
εί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκ-
τά και την επικαρπία, για την οποία υπόκει-
ται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας
της πλήρους κυριότητας.

- Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής
ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής. Επίσης
όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Πιτσιλής έχει
ξεκινήσει η προετοιµασία για διασύνδεση της
βάσης δεδοµένων της ΑΑ∆Ε µε το Κτηµα-
τολόγιo. Στο µεταξύ σύµφωνα µε πληροφορίες
ο συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ καταργείται
τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις
επιχειρήσεις.

ΤΤααχχύύττεερρεεςς  µµεεττααββιιββάάσσεειιςς  αακκιιννήήττωωνν  --  ΤΤέέλλοοςς  σσττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ΤΤΑΑΠΠ

Ελαφρώς μειωμένες για
τον μήνα Φεβρουάριο 
οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος 
οικιακών καταναλωτών και επιχειρήσεων

Ε
λαφρώς μειωμένη θα είναι η
επιδότηση στο ρεύμα για τους
οικιακούς καταναλωτές τον

Φεβρουάριο, έναντι  του πρώτου
μήνα του 2022. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο λόγος είναι πως το
κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά πως το
χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας θα παρουσιάσει  μικρή
αποκλιμάκωση τον επόμενο μήνα,
της τάξης των 10 ευρώ ανά
Μεγαβατώρα, συγκριτικά με τον
Ιανουάριο. 

Επομένως, η εξέλιξη αυτή θα
δημιουργήσει το περιθώριο για πιο
περιορισμένη απορρόφηση των
ανατιμήσεων από τους οικιακούς
λογαριασμούς ρεύματος. Κάτι που
πρακτικά σημαίνει πως ένα κατά τι

μικρότερο ποσό ενίσχυσης
θα περιορίσει σε παρόμοια
επίπεδα, έναντι  του
Ιανουαρίου, τις αυξήσεις της
χονδρεμπορικής αγοράς
που θα «περάσουν» στις

τελικές χρεώσεις των νοικοκυριών. 
Την ίδια στιγμή, όπως και τον

Ιανουάριο, το μέτρο θα καλύψει και
πάλι  αποκλειστικά τις κύριες
κατοικίες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν
θα παρασχεθεί και αυτή τη φορά
ενίσχυση στους λογαριασμούς των
δεύτερων κατοικιών (π.χ. εξοχικών)
ή των κοινοχρήστων των
πολυκατοικιών. 

Την επέκταση των μέτρων για την
αντιμετώπιση του αυξημένου
ενεργειακού κόστους προανήγγειλεο
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως
σημείωσε ο υπουργός, το ποσό
ενίσχυσης μπορεί να μην καλύπτει
το σύνολο της αύξησης του κόστους

της ενέργειας, αλλά μέρος της. 
Υπενθυμίζεται ότι για τον Ιανουάριο

η επιδότηση διαμορφωνόταν στα 42
ευρώ για τις πρώτες 300
κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης.
Η επιδότηση ήταν κλιμακωτή,
αγγίζοντας τις 160 €/MWh για τις
πρώτες 150 KWh και 120 €/MWh
ενώ για τη μηνιαία κατανάλωση από
151-300 KWh. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το ύψος της
επιδότησης θα καθορισθεί  τον
Φεβρουάριο λίγο χαμηλότερα από 40
ευρώ για τις πρώτες κιλοβατώρες.
Επίσης, φαίνεται πως και πάλι θα
ακολουθηθεί μία ανάλογη κλιμακωτή
«φόρμουλα», ώστε να δοθεί κίνητρο
εξοικονόμησης. 

Χωρίς κριτήρια για τις επιχειρήσεις
 
Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση

θα εφαρμοσθεί  οριζόντια για το
σύνολο των επιχειρήσεων, όπως
έγινε τον Ιανουάριο. Έτσι, το μέτρο

θα καλύψει  όλα τα μη οικιακά
τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά,
βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές
χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους
και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση,
Υψηλή Τάση). 

Αρχική πρόθεση του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν η
στήριξη να εφαρμοσθεί στοχευμένα
στους μη οικιακούς καταναλωτές από
τον Φεβρουάριο, ώστε να καλύψει
εκείνες τις επιχειρήσεις στις οποίες
το ενεργειακό κόστος αποτελεί
σημαντικό μέρος του συνολικού
λειτουργικού τους κόστους. 

Ωστόσο, το ΥΠΕΝ δεν κατάφερε να
ολοκληρώσει εντός του μήνα τις
σχετικές διαβουλεύσεις με τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Κομισιόν. 

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, η
εφαρμογή σχετικών κριτηρίων
πρέπει να πάρει το «πράσινο φως»
από την DG Comp, ώστε να
διασφαλισθεί πως η «φόρμουλα»
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Το χρέος των δημόσιων επιχειρήσεων
ανήλθε στο 170,6% του ΑΕΠ το 2020,
μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ, ενώ οι
κρατικές εγγυήσεις αυξήθηκαν το ίδιο
έτος στα 10,5 δισ. ευρώ ή 6,4% του ΑΕΠ

Εκτός από το υψηλότερο χρέος της γενι-
κής κυβέρνησης στην ΕΕ, που στο τρίτο
τρίμηνο του 2021 ανερχόταν περίπου στο
200% του ΑΕΠ, η Ελλάδα έχει τα πρωτεία 

και στο χρέος των δημοσίων επιχειρή-
σεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το
χρέος των δημοσίων επιχειρήσεων εκτός
της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο
170,6% του ΑΕΠ το 2020, μακράν το
υψηλότερο στην ΕΕ, με τη Γερμανία και
την Ολλανδία να ακολουθούν με 100,7%
και 88,9%, αντίστοιχα.
Όπως εξηγεί η Eurostat, τα πολύ υψηλά 

επίπεδα χρέους οφείλονται βασικά στις
κρατικές τράπεζες, με τις καταθέσεις σε
αυτές  - από νοικοκυριά και άλλους ιδιω-
τικούς ή δημόσιους φορείς - να αποτε-
λούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους
τους. 
Βέβαια, οι τράπεζες έχουν και σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό), τα
οποίο όμως δεν παρουσιάζονται στην
έρευνα της Eurostat. 

Από τον πίνακα της Eurostat
προκύπτει ότι το χρέος των
μη τραπεζικών δημόσιων
επιχειρήσεων αποτελεί ένα
μικρό ποσοστό του συνολι-
κού χρέους τους. 

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου

Οσον αφορά τις εγγυήσεις
του δημοσίου, οι οποίες
συνιστούν δυνητικό δημόσιο
χρέος (στην περίπτωση που
δεν αποπληρωθούν τα
δάνεια από τις επιχειρήσεις ή
όποιους έλαβαν τις εγγυή-
σεις), το ύψος τους αυξήθηκε

το 2020, λόγω των μέτρων στήριξης για
την πανδημία, στα 10,5 δισ. ευρώ ή 6,4%
του ΑΕΠ από 7,5 δισ. ευρώ ή 4,1% του
ΑΕΠ το 2019.

Οι εγγυήσεις του δημοσίου αυξήθηκαν
σημαντικά γενικότερα στις χώρες της ΕΕ,
με τα υψηλότερα ποσοστά στο ΑΕΠ να
έχουν η Φινλανδία (27,1%), η Δανία
(19,8%), η Αυστρία (19,1%), η Γερμανία
(17,5%) και η Γαλλία (17,1%).

EEEEuuuurrrroooossssttttaaaatttt ::::     
Η Ελλάδα 
πρωταθλήτρια και 
στο χρέος των 
δημόσιων 
επιχειρήσεων

Η« τ ε λ ι κ ή
λ ύ σ η »  ό λ ω ν
τ ω ν  μ η

ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ μ ε ν ω ν
δ α ν ε ί ω ν ,  μ ε  τ ο ν
έ ν α ν  ή  τ ο ν  ά λ λ ο ν
τ ρ ό π ο ,  π ε ρ ν ά ε ι ,
σ χ ε δ ό ν  π ά ν τ ο τ ε ,
α π ό  τ ο ν  πτωχευ-
τικό ν ό μ ο .  Τράπε-
ζες, Δ η μ ό σ ι ο  κ α ι
α σ φ α λ ι σ τ ι κ ά
τ α μ ε ί α  τ η ν  τελευ-
ταία δ ε κ α ε τ ί α
κ λ ή θ η κ α ν  κ α ι
κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α
λ ά β ο υ ν  δ ύ σ κ ο λ ε ς
α π ο φ ά σ ε ι ς  αναφο-
ρικά μ ε  τ η  ρ ύ θ μ ι σ η
δ α ν ε ί ω ν  κ α ι  τ η  δ ι α γ ρ α φ ή  μ έ ρ ο υ ς
τ ω ν  α π α ι τ ή σ ε ώ ν  τ ο υ ς .  Α π ο φ ά σ ε ι ς
π ο υ  σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ν  κ α ι  σ ο β α ρ έ ς
ε υ θ ύ ν ε ς  γ ι α  α υ τ ο ύ ς  π ο υ  τ ι ς  προ-
συπογράφουν, μ ε  α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο  αποτέ-
λεσμα τ η  δ υ σ τ ο κ ί α  ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ί η σ η ς
τ ω ν  ρ υ θ μ ί σ ε ω ν .  Α κ ό μ α  κ α ι  έ τ σ ι ,
ό μ ω ς ,  π ο λ λ έ ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς ,  συμφ-
ωνίες ε ξ υ γ ί α ν σ η ς  ή  α ν α κ τ ή σ ε ι ς  απαι-
τήσεων π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν  κ α ι  π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν ,
ό π ω ς  σ η μ ε ι ώ ν ε ι  η  Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή .

Πολλά, όμως, πολύ μεγάλα κόκκινα δάνεια παραμένουν
ακόμα χωρίς λύση, με τους πιστωτές αλλά και τους οφει-
λέτες, όχι πάντα σε συμφωνία, να αναζητούν διέξοδο
στον νέο πτωχευτικό. Οι περιπτώσεις των Ναυπηγείων
Ελευσίνας ή της Χαλυβουργικής είναι χαρακτηριστικές
ως εκκρεμότητες, με τη συμφωνία εξυγίανσης για τα
πρώτα να μην έχει ακόμα κατατεθεί, αφού δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί, και την αίτηση ειδικής διαχείρισης της Εθνι-
κής για τη δεύτερη να έχει απορριφθεί. Μαζί αυτές οι δύο
υποθέσεις αθροίζουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των
τραπεζών ή του Δημοσίου κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Αλλα
500 εκατ. είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών (που περι-
λαμβάνουν τη ΔΕΗ) της ΛΑΡΚΟ που βρίσκεται ήδη σε
ειδική διαχείριση, με τη διαγωνιστική διαδικασία
εκποίησης ή εκμίσθωσης περιουσιακών στοιχείων της σε
εξέλιξη.

Φυσικά τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να ανακτηθούν στο
σύνολό τους παρά σε κλάσμα μόνο της ονομαστικής
αξίας των απαιτήσεων. Αλλες περιπτώσεις όπως τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά διήλθαν επιτυχώς τη βάσανο της 

ειδικής διαχείρισης και πουλήθηκαν μέσω πλειστηρια-
σμών, αλλά εκκρεμότητες από προσφυγές τρίτων εξακο-
λουθούν να καθυστερούν το κλείσιμο των συναλλαγών.
Υπάρχουν ωστόσο και ολοκληρωμένες συμφωνίες όπως
του Νεωρίου Σύρου ή της Carrefour-Μαρινόπουλος. 
Η συμφωνία εξυγίανσης της τελευταίας με στρατηγικό
επενδυτή τη Σκλαβενίτης οδήγησε σε «κούρεμα» της
τάξης του 50% τους προμηθευτές, οι συνολικές απαιτή-
σεις των οποίων κινούνταν στα επίπεδα του ενός δισεκα-
τομμυρίου.

Αλλες περιπτώσεις βρίσκονται τώρα στα μέσα της διαδι-
κασίας υπό τον νέο πτωχευτικό νόμο, αναμένοντας τις
αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων ή τα αποτελέσμα-
τα των ενεργειών που επεβλήθησαν. 
Ενα μεγάλο μέρος του προβλήματος για τις τράπεζες διε-
υθετήθηκε με την πώληση των δανείων στις εταιρείες
διαχείρισης επισφαλειών, στις οποίες το νομικό πλαίσιο
λειτουργίας τους παρέχει εναλλακτικές που καθιστούν
ευκολότερη τη ρύθμισή τους. 
Με απλά λόγια τους δίνει τη δυνατότητα να «κουρέψουν»
τις υποχρεώσεις που αυτοί έχουν αγοράσει σε κλάσμα
της ονομαστικής αξίας. Ωστόσο, τόσο οι εταιρείες διαχείρ-
ισης όσο και οι τράπεζες, που σε πολλές περιπτώσεις

είναι και οι ίδιες μέτοχοι των εταιρειών διαχείρισης, έχουν
μπροστά τους ανηφορικό δρόμο για τη ρύθμιση υποχρ-
εώσεων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Εχουν
όμως ήδη διανύσει και αρκετό δρόμο.

Χααλλυυββοουυρργγίίαα  ΕΕλλλλάάδδοοςς::  ΡΡύύθθμμιισσηη  οοφφεειιλλώώνν
117700  εεκκααττ..  ππρροοςς  ττηη  CCeeppaall  κκααιι  κκέέννττρροο

llooggiissttiicc  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου συζητήθη-
κε στα μέσα Ιανουαρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης της Χαλυβουργίας Ελλάδος με τους
πιστωτές της.

Το σχέδιο, το οποίο προσυπογράφουν πιστωτές της
που εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των
απαιτήσεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξα-

σφαλισμένων, και κυρίως η Cepal και το επενδυτικό κεφ-
άλαιο HIG Capital, προβλέπει τη μακρόχρονη ρύθμιση
των τραπεζικών υποχρεώσεων της Χαλυβουργίας προς
τη Cepal (προέρχονται από την Alpha Bank και υπο-
λογίζεται ότι ανέρχονται στα 170 εκατ. ευρώ) στο ακέραιο.
Προβλέπει όμως επίσης τη διαγραφή των απαιτήσεων
της HIG, τις οποίες το fund αγόρασε διαδοχικά από τη
Eurobank (ονομαστικής αξίας 53 εκατ.) και από τις τρά-
πεζες Πειραιώς και Εθνική (ονομαστικής αξίας 90 εκατ.
περίπου), έναντι της εκχώρησης του ενός από τα δύο
εργοστάσια του ομίλου. Η συμφωνία εξυγίανσης, η
απόφαση για την επικύρωση της οποίας αναμένεται τους
αμέσως επόμενους μήνες, προβλέπει την απόκτηση του
εργοστασίου Ασπροπύργου (λειτουργούσε το ένα από τα
δύο χαλυβουργεία της εταιρείας και καταλαμβάνει
περίπου 300 στρέμματα στον Ασπρόπυργο, ενώ περι-
λαμβάνει περίπου 70.000 τετραγωνικά στεγασμένων
χώρων με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό) από την
πιστώτρια HIG. Στην έκταση, το αμερικανικό fund αναμέ-
νεται να επενδύσει περί τα 100 εκατ. ευρώ για τη δημιο-
υργία ενός σύγχρονου κέντρου logistic. Εφόσον η συμφ-
ωνία αυτή εγκριθεί –η σχετική απόφαση αναμένεται το
επόμενο διάστημα– εξασφαλίζεται η εργασία σε 500
εργαζομένους της εταιρείας στον Βόλο, αλλά και σε εκα-
τοντάδες έμμεσους συνεργάτες, όπως οι εργαζόμενοι στο
λιμάνι του Βόλου, του οποίου η Χαλυβουργία είναι ο
μεγαλύτερος πελάτης, στα μηχανουργεία και σε εργολά-
βους της περιοχής, αλλά και σε μεταφορείς, ενώ η ελληνι-

ΔEYTEΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
Το παράδειγμα της ΧαλυβουργίαςΤο παράδειγμα της Χαλυβουργίας
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Ακόμη δύο μεγάλα έργα υπογειοποιή-
σεων αναμένεται να ξεκινήσουν στην
Αττική και συγκεκριμένα στην Παλαιά
και Νέα Πεντέλη, που αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 και
στα Μελίσσια. Τα δύο αυτά έργα
προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ
αφορούν στην υπογειοποίηση δικτύου
πάνω από 70 χιλιόμετρα.
Πάντως το μεγαλύτερο έργο της Αττι-
κής αφορά στο Δήμο Διονύσου και θα
περιλαμβάνει όλες τις δημοτικές ενότ-
ητες της περιοχής, δηλαδή Κρυονέρι,
Άνοιξη, Δροσιά, Σταμάτα, Ροδόπολη,
Άγιο Στέφανο και θα έχει προϋπολογι-
σμό 28,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά προβ-
λέπεται να υπογειοποιηθούν περίπου
200 χιλιόμετρα εναέριου δικτύου.
Επίσης πέρυσι ξεκίνησαν να γίνονται
εργασίες υπογειοποίησης δικτύου σε
νησιά και συγκεκριμένα στα Δωδεκάν-
ησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε
άλλες περιφέρειες εργασίες υπογειο-
ποιήσεων ξεκίνησαν να υλοποιούνται
στην Πελοπόννησο και τη Δ. Ελλάδα.
Συνολικά προβλέπεται να υπογειοποι-
ηθούν 45 χιλιόμετρα, με προϋπολογι-
σμό 16,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται τέλος ότι στο Ταμείο Ανά-
καμψης έχουν περιληφθεί επιδοτήσεις
για υπογειοποίηση δικτύων ύψους 60
εκατ. ευρώ, που πρόκειται να χρημα-
τοδοτήσουν έργα προϋπολογισμού
150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα
που αναμένεται να υλοποιηθούν από
το ΔΕΔΔΗΕ την επόμενη 4ετία.
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ΜΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΘΝΙΚΗ:
Ο Πανελευσινιακός
79-64 τον 
Εθνικό Πειραιά

Για τον  1ο όμιλο της Β΄εθν ικής
μπάσκετ 13η αγων ιστική ο Παν ε-
λευσιν ιακός επικράτησε στο
Τάκης Βογιατζής του Εθν ικού Πει-
ραιά.

Παν ελευσιν ιακός - Εθν ικός 79-64
Διαιτητές: Τσάτσης, Ουσταμ-
πασίδης, Καλογριάς

Δεκάλεπτα: 20-8, 44-24, 60-43,
79-64

Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης):
Νίκου, Κούτουλας, Καράμπελας 9
(1), Μαστρομιχ άλης 7 (1), Πετρό-
γιαν ν ος, Κρασάκης 1, Μουμπάρ-
ακ 22 (3), Λεκάκης 8 (2), Παπαφ-
λωράτος 19 (3), Ρεκουν ιώτης 9,
Δεν δριν ός 4, Κατσαν εβάκης.
Εθν ικός (Καράμπελας): Βαϊδάκης
4, Γεωργιάδης 10, Μπασδέκης 9
(1), Λιβαν ός 1, Καραφάν της 12
(4), Καραδημητρίου, Παπουτσής
3, Ρεμπάπης, Ραπτόπουλος,
Κασιούμης 25.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 13ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Προδρόμου (Φαν άρια Νάξου)
25

Κασιούμης (Εθν ικός) 25

Μουμπάρακ (Παν ελευσι-
ν ιακός) 22

Γεραμάν ης (Αργον αύτης) 22
Αδαμόπουλος (Έσπερος Καλ-

λιθέας) 21

Μαγιν τόμπε (Έσπερος Καλλιθ-
έας) 21

Αν αγν ωστόπουλος (Φαν άρια
Νάξου) 20

Παππάς (ΝΕΟΛ) 20

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παν ελευσιν ιακός - Εθν ικός 79-64

ΑΕΝΚ - Έσπερος Καλλιθέας 68-
78

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Έν ωση Ιλίου
85-67

Παπάγος - Πεν τέλη 80-56

Αχ αγιά '82 - Αργον αύτης Ραφή-
ν ας 75-77 (παρ.)

Φαν άρια Νάξου - ΝΕΟΛ 71-69

Ρεπό: ΚΑΟ Κορίν θου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 10-2 (938-858) 22

2. Εσπερος Καλλιθέας 9-3 (971-
878) 21

3. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 9-3 (948-856)
21

4. Φαν άρια Νάξου 8-4 (927-860)
20

5. Παν ελευσιν ιακός 7-5 (924-852)
19

6. Αργον αύτης Ραφήν ας 6-6
(858-894) 18

7. ΚΑΟ Κορίν θου 5-7 (809-881)
17

8. ΝΕΟΛ 5-7 (862-886) 17

9. ΑΕΝΚ 5-6 (820-797) 16

10. Εθν ικός 4-8 (795-860) 16

11. Έν ωση Ιλίου 4-7 (774-812)
15

12. Αχ αγιά ’82 3-9 (806-926) 15

13. Πεν τέλη 2-10 (815-887) 14

* Εκκρεμεί ο αγών ας Έν ωση
Ιλίου - ΑΕΝΚ (12η αγων ιστική,
2/2, 18:30)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Κ15 (2007-2008)
Από τους Υπεύθυν ους του
Εκπαιδευτικού Προγράμμα-
τος Γιάν ν η Φατόλια & Τάσο
Στασιν όπουλο και τους
συν εργάτες τους Παν α-
γιώτη Παυλίδη & Παν αγιώτη
Γεωργιάδη καλούν ται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2/2022 και ώρα
14.45 στο γήπεδο ́
́ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́  ́  για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθ-
οι ποδοσφαιριστές με αθλ-
ητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι
– άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΣΑΧΙΜ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)

Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
( Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΜΑΖΓΑΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΔΟΥΚΑΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α Σ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΕΛΛΗΣ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)

Κ Ο Ρ Ω Ν Α Ι Ο Σ
( Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΓΚΙΟΛΙΑΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΠΑΛΟΥΚΑ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
( Δ Υ Ν Α Μ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΜΥΡΤΑΪ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΕΠΣΔΑ: Αγώνες κυπέλλου για την 3η φάση
την Τετάρτη

Την Τετάρτη 2/2/2022 θα
γίνουν τρείς συναντήσεις για
την 3η φάση του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική. Τα
παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις
15:00.

ΒΥΖΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)    

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)        

Hττα οι γυναίκες του
Πανελευσινιακού από
τον Πορφύρα

Την ήττα γνώρισαν οι γυναίκες του
Πανελευσινιακού εκτός έδρας στο Κλ.
Παν. Σαλπέας από τον Πορφύρα 51-
41.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 51-41
Διαιτητές : Μαυρέλης, Ερμίδης
Δεκάλεπτα: 16-14, 30-25, 38-31, 51-41
ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Οικονομόπουλος, Φατούρος): Βόπη 2, Μπαλαμπάνη 6 (2),
Κοκκίνη 2, Μπουκουβάλα 13(1), Ρουμπελάκη 8, Σταθάκη, Δαρμή, Μαργαρίτη,
Κοντραφούρη 10, Καλογερία 6, Καρακλή 4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαννης, Παναγιωτόπουλος): Μεγαλούδη Κ. 6 (1),
Τσίρμπα 7(1), Οικονόμου 4, Κασάμπα, Χαραλαμποπούλου, Γιαννακούλια 12
(1), Κοντού 4, Ευαγγελάτου, Ιακώβου 3, Τσιούνη 5.

>>>Την Κυριακή υποδέχονται εντός έδρας την Προοδευτική.

Kλήση προεθνικής Κ:15 την Τετάρτη



12-θριάσιο Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης: Υπάλ-
ληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού Μηχα-
νήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:  Μηχα-
νικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης: Πικαδόρ-
οι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην προετοι-
μασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης: Φορτοε-
κφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευ-
σης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία κατεψυγμέ-
νων και νωπών  ψαριών

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                     

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δήμος Ελευσίνας, 28/01/2022  
Α.Π. οικ.: 1282

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ΔΑΠΑΝΗΣ
279.999,44 €
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΟΥ
Φ.Π.Α. 24% ) 

Ο Δήμος Ελευσίν ας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού πρ-
οϋπολογισμού 279.999,44€
(συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α.
24% ) για την  υλοποίηση της δα-
πάνης με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με κριτήριο κα-
τακύρωσης την  πλέον  συμφέρ-
ουσα από οικον ομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (
χαμηλότερη τιμή ), όπως προδια-
γράφ ον ται στην  αρ. 160/2021
Τεχν ική  Προδιαγραφή του Δήμου
Ελευσίν ας, που συν έταξε η
Διεύθυν ση Καθαριότητας,
Αν ακύκλωσης, Περιβάλλον τος
και Πρασίν ου του Δήμου Ελευ-
σίνας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρ-
ον ικών Δημοσίων Συμβάσεων (
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov .gr την
28/01/2022. 
Καταληκτική ημερομην ία και ώρα
υποβολής των  προσφ ορών
01/03/2022 και ώρα: 15:00.

Η διάρκεια της σύμβασης ο-
ρίζεται σε τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή της με δικαίωμα παρά-
τασης, μετά από απόφαση των θ-
εσμοθετημένων οργάνων και εφ-
όσον  υπάρχει υπόλοιπο στον  πρ-
οϋπολογισμό. Στην  περίπτωση α-
πορρόφ ησης του προϋπολογι-
σμού πριν  την  λήξη της σύμβα-
σης, δύν αται ν α συν τελείται η
λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρ-

εσίας επειδή δεν  υπάρχει πλέον
αντικείμενο.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκ-
τά φ υσικά ή  ν ομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, εν ώσεις
των  αν ωτέρω φ υσικών  ή ν ο-
μικών προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε ποσοστό 2%  ( δύο ) τοις εκατό
(% ) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο
ποσό των  4.516,12€.
Ο Διαγων ισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρον ικά με την  ανάρτηση της
προκήρυξης στην  εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 28/01/2022.. 
Το πλήρες κείμεν ο της προκήρ-
υξης με τα συν ημμέν α μέρη της
(σε ηλεκτρον ική μορφή) διατίθεται
επίσης στην  ιστοσελίδα του δή-
μου στη διεύθυν ση:
https://www.elefsina.gr/el/diakirix
eis-diagonismoi.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Σήμερα στον Όρμο της Βλύχας εξυπηρετούνται
φορτηγά πλοία εσωτερικών πλόων, μεταφοράς
χύδην φορτίου κατ' εξοχήν αδρανών υλικών. 

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, το έργο
της Διοίκησης του Οργανισμού στοχεύει στην
ολιστική ανάπτυξη της δυναμικής του διεθνούς
ενδιαφέροντος Λιμένα Ελευσίνας, ο οποίος απο-
τελεί  σημαντικό κρίκο της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και των Logistics στη χώρα μας λόγω
της κομβικής γεωγραφικής του θέσης πλησίον
του κεντρικού οδικού και σιδηροδρομικού δικ-
τύου, καθώς και της εγγύτητας του στο κέντρο
των διεθνών εμπορευματικών ροών και στο
πρώτο υπό ίδρυση Εμπορευματικό Κέντρο Εθνι-
κής Εμβέλειας του Θριασίου, στο αεροδρόμιο
Ελευσίνας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε ευχάριστο κλίμα , έκοψε την Κυριακή 30 Ιανουα-
ρίου , ανήμερα των Τριών Ιεραρχών, στο κλειστό
Γυμναστήριο Ζεφυρίου, την Πρωτοχρονιάτικη

Βασιλόπιτα του το τμήμα  handball του ΔΑΣ Ζεφυρίου,
παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.
Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφημέριος του Ι.Ν. Παναγίας
Γρηγορούσας πρωτοπρεσβύτερος Άγγελος Κανέλλος ο
οποίος ευχήθηκε καλή πρόοδο στα παιδιά.
Ο Πρόεδρος Σωκράτης Σταυρόπουλος επέλεξε να κόψει
το κομμάτι του μαζί με τον Γενικό Αρχηγό του τμήματος
handball Τάκη Πήλιουρα. Ο κ. Σταυρόπουλος  αφού
καλωσόρισε τον κόσμο και ευχήθηκε χρόνια πολλά εξήρε
το έργο των προπονητών και τους έδωσε συγχαρητήρια
για τις πολλές νίκες των παιδιών και ευχαρίστησε το ΔΣ
του συλλόγου για την καλή συνεργασία.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ευχήθηκε καλή
χρονιά και καλούς αγώνες χωρίς τραυματισμούς, 

αφιέρωσε το κομμάτι του στην νεολαία  και το πρόσφερε
συμβολικά,  σε μια από τις μικρές  αθλήτριες.
Κομμάτι έκοψαν και ευχήθηκαν χρόνια πολλά ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, ο Αντιδήμα-
ρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος,ο Αντιπρόεδρος
του ΔΑΣ Ζεφυρίου Βασίλης Νικολαϊδης, ο Αντιπρόεδρος
της ΕΣΧΑ( Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Αττικής )
και Αντιπρόεδρος του ΔΑΣ Καματερού Βαγγέλης Παπα-
ϊωάννου και ο προπονητής Προκόπης Τσιακανίκας.
Το μέλος του ΔΣ του ΔΑΣ Ζεφυρίου και Γενικός Αρχηγός
του τμήματος χάντμπολ, Τάκης Πήλιουρας ευχαρίστησε
το Δήμαρχο Φυλής για την σθεναρή  στήριξή του στο ΔΑΣ
Ζεφυρίου και αφιέρωσε το κομμάτι του στο Χρήστο Παπ-
πού για τη διαχρονική στήριξή του στον αθλητισμό.

Στην εκδήλωση τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας
κατά της πανδημίας.

Ευχές για νέες μεγάλες νίκες στην
Βασιλόπιτα handball του ΔΑΣ Ζεφυρίου
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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

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:
Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο
της, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττι-
κής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον-
τα είναι: 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέ-
ση.
Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών
και προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγω-
γής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγό-
μενων προϊόντων.
Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας
των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών
με την εύρυθμη λειτουργία των

μηχανών.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχα-
νικές και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμο-
στικότητα.
Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για ε-
ργασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βε-
λτίωση και ανάπτυξη προσόντων, πρό-
σθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαι-
ρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και
συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμι-
λο.
Τηλέφων α επικοιν ων ίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email: HumanRe-
sources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Ζητείται φαρμακοποιός για εργασια ως υπεύθυνος

φαρμακοποιος στο φαρμακείο μου στα Μέγαρα Αττικής.

Υπάρχει δυνατότητα για ρύθμηση εύκολου ωραρίου 

εργασίας και παρέχεται γεύμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2296027338



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ
ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
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 Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  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 αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 Ασπρ-
οπύργου 
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
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ
ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS

KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.

2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για
κατάστημα στην Ελευσίνα

Τηλ.6938437614

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  
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ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάάρρττιισσηηςς  γγιιαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ααννέέρργγοουυςς
ΟΑΕΔ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Microsoft για

ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
Ν

έα προγράμματα κατάρτισης για χιλιάδες ανέργους
προβλέπει το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο
ΟΑΕΔ και η Microsoft Hellas στον τομέα ανάπτυξης των
ψηφιακών δεξιοτήτων, σε εκδήλωση παρουσία του Υπο-

υργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.
Η πρώτη δράση της νέας συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft θα
αφορά την δωρεάν εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη
κατάρτιση 1.000 ανέργων, 18-45 ετών, με προτεραιότητα σε
πτυχιούχους και αποφοίτους Πληροφορικής, μέσω της πλατφόρ-
μας «Microsoft Skills Academy».
Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που σχεδιάζονται θα
αφορούν στα εξής εκπαιδευτικά αντικείμενα: Microsoft Azure
Fundamentals (AZ 900), Microsoft Azure Data Fundamentals (DP
900), Microsoft 365 Fundamentals (MS 900), Microsoft Security,
Compliance, and Identity Fundamentals (SC 900) και Microsoft AI
Fundamentals (AI 900).
Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, διάρκειας 8 εβδομά-
δων, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση πιστο-
ποίησης, με την προϋπόθεση επιτυχούς συμμετοχής σε
αντίστοιχες εξετάσεις.
Προηγήθηκε συνάντηση του κ. Χατζηδάκη και του Διοικητή του
ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα κ. Θεοδόσης Μιχαλό-
πουλος και την Διευθύντρια Μάρκετινγκ της και Λειτουργιών της
εταιρείας κ. Χριστίνα Λεϊμονή, κατά την οποία τονίστηκε ότι οι
ψηφιακές δεξιότητες –που έχουν ήδη τεθεί στο επίκεντρο των
προγραμμάτων κατάρτισης και επανακάρτισης ανέργων που
σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ- αποτελούν «συστατικό στοιχείο» για τις
θέσεις εργασίας που έχουν υψηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις
στην παρούσα φάση.
Η συνεργασία ΟΑΕΔ- Microsoft εντάσσεται στο πλαίσιο της

πρωτοβουλίας «GR For Growth» της Microsoft και έχει ως στόχο
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε

τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς
αιχμής και την
αποτελεσματική
αντιμετώπιση του
ψηφιακού χάσμα-
τος στην αγορά
εργασίας.
Ως μέλη της Εθνι-
κής Συμμαχίας
για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και
την Απασχόληση,
οι δυο οργανισμοί
επιβεβαίωσαν τη
βούλησή τους να
αναλάβουν από
κοινού δράσεις
για την παροχή
ποιοτικής και
δωρεάν εξ’ αποστάσεως κατάρτισης σε ανέργους.
Ο ΟΑΕΔ διευρύνει το πεδίο συμπράξεών του με καινοτόμες εται-
ρείες τεχνολογίας (με δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί συνερ-
γασίες με την Google, την Amazon Web Services και τη Cisco).    
Την ίδια στιγμή, σηματοδοτεί με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση το

αυξημένο βάρος που δίνει στις ψηφιακές δεξιότητες. Τα προ-
γράμματα αυτά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από εργαζομένους και
ανέργους, δεδομένου του καινοτόμου χαρακτήρα και της «σφρ-
αγίδας» αξιοπιστίας των διεθνών κολοσσών.
Ειδικά όσον αφορά στη συνεργασία με τη Microsoft, αυτό που

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ξεχωρίζει το συγκεκριμένο πρόγρ-
αμμα είναι ότι οι δεξιότητες που προσφέρονται έχουν επιλεγεί με
βασικό κριτήριο να καλύπτουν πραγματικά κενά στην αγορά
εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση σε συγκεκριμένα

επαγγέλματα, αξιοποιώντας
στοιχεία και αναλύοντας δεδομέ-
να χιλιάδων επιχειρήσεων, μέσα
από την πλατφόρμα LinkedIn (που
ανήκει στη Microsoft).

Όπως δήλωσε ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης, «Η
συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ και
Microsoft Hellas αποτελεί προ-
πομπό του νέου μοντέλου κατάρ-
τισης που προωθεί το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και που ενσωματώνει -
μεταξύ άλλων- συνεργασίες με
τις πιο καινοτόμες εταιρίες τεχνο-
λογίας στον κόσμο.
Το νέο αυτό μοντέλο θα παρου-

σιαστεί μέσα από το νομοσχέδιο
για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και το νέο ρόλο του ΟΑΕΔ που
θα παρουσιάσουμε σύντομα. Πρόκειται για μια ριζική μεταρρύθ-
μιση της κατάρτισης στη χώρα, με βασικές αρχές την ποιότητα,
την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τόσο των παρόχων της
κατάρτισης, όσο και των καταρτιζόμενων. Αλλά και με φροντίδα
τα χρήματα που θα πάνε στην κατάρτιση να πιάνουν τόπο.

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με ψηφιακούς
κολοσσούς δείχνουν το δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε για
την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του 1 εκατ. ευρώ για το
Ταμείο Ανάκαμψης, με προγράμματα που θα ωφελήσουν 500.000
νέους, εργαζομένους και ανέργους τα επόμενα χρόνια. Γιατί για
εμάς η κατάρτιση δεν είναι απλά ένα χαρτί, αλλά ένα μέσο
απόκτησης των πιο σύγχρονων δεξιοτήτων, ένα ουσιαστικό εφό-
διο εργαζομένων και ανέργων για το μέλλον».


