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Ευάγγελος Λιάκος
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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: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία απο 7  έως 15  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη

Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια
Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38  - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 

2105551954

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πατρινού Μαρία

Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, 
2117000902

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 28 ΧΡΟΝΙΑ EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

««ΠΠΕΕΡΡΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΟΟΙΙΩΩΝΝ»»

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μ
ε απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευ-
σίνας συστήθηκε ειδική επιτροπή από έμπειρα
στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να εκκιν-

ηθεί  η διαδικασία τροποποίησης  του Ε.Κ.Λ.Ε αριθμ.43
«Περί παροπλισμού πλοίων στα αγκυροβόλια Ελευ-
σίνας».

Ο εν λόγω ειδικός κανονισμός λιμένα Ελευσίνας
εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 16-6-1994 με την Υπο-
υργική Απόφαση 3131.2/08/94 - ΦΕΚ 449/Β’  και ισχύει
μέχρι σήμερα.  

Η παραπάνω επιτροπή θα παραθέσει αναλυτικά και
εμπεριστατωμένα, τους λόγους που τεκμηριώνουν τη
ανάγκη τροποποίησης - επικαιροποίησης του ισχύοντος
Ε.Κ.Λ.Ε και θα προβεί στη σύνταξη προ-σχεδίου του
νέου (τροποποιημένου) κανονισμού, λαμβάνοντας
υπόψη μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: 

τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στον
κόλπο της Ελευσίνας και την απρόσκοπτη κίνηση των
διαφόρων τύπων πλοίων και σκαφών (πολεμικά πλοία,
Δ/Ξ, LPG, αλιευτικά κ.α.), 

τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων ΄΄καραβο-
στασίων΄΄ προς παροπλισμό πλοίων, 

τη μείωση του αριθμού των πλοίων και τη θέσπιση
περιορισμών στο είδος των πλοίων που θα προσεγ-
γίζουν τον κόλπο Ελευσίνας προς παροπλισμό, 

την μείωση των ορίων των καραβοστασίων λόγω ύπα-
ρξης ναυαγίων και απαγορευμένων περιοχών, 

την ύπαρξη στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή, 
την θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων και προϋποθέ-

σεων για την προσέλευση, την παραμονή και τον  παρ-
οπλισμό των πλοίων,

τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ασφαλείας και ενα-
ρμόνιση των πλοίων προς παροπλισμό, ανάλογα την κατ-
ηγορία τους, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις των Διεθνών
Συμβάσεων και της Ενωσιακής νομοθεσίας, 

τη ενσωμάτωση αυστηρότερων μέτρων για την προ-
στασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλευράς των
πλοίων,

την επικαιροποίηση των ισχυόντων διατάξεων και της
νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων – φυλάκων, 

καθώς και άλλων επιπλέον θεμάτων που δεν έχουν
προβλεφθεί  στον ισχύοντα Ε.Κ.Λ.Ε αλλά καθόλα τα έτη
εφαρμογής του κανονισμού έχουν αντιμετωπιστεί από τη
Λιμενική Αρχή και χρήζουν ρύθμισης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής,
θα ακολουθήσει ενημέρωση από τη Λιμενική Αρχή
Ελευσίνας των σχετικών προς το θέμα Υπηρεσιών και
Φορέων της πόλης.   

Πιστοποιητικό νόσησης: 
Ανακοινώσεις για όσους νόσησαν δεύτερη φορά
Πρόβλημα με την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης έχουν

όσοι νοσούν για δεύτερη φορά με Covid. Αρκετοί είναι οι
πολίτες που νοσούν για δεύτερη φορά από κορονοϊό και
δεν μπορούν να εκδώσουν δεύτερο πιστοποιητικό
νόσησης - καθώς ο νόμος δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα
- αλλά ούτε και πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς πρέπει
να μεσολαβήσει ένα ικανό διάστημα πριν προχωρήσουν
στην τρίτη δόση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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Φ
ωτιά με δύο εστίες, ξέσπα-
σε, χθες 15 Φεβρουαρίου
2022 και ώρα 16:30, στο

ρέμα Γιαννούλας της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής. 

Αμέσως έσπευσε η υδροφόρα
του Δήμου Φυλής κι εν συνεχεία η
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Επί τόπου βρέθηκαν ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, οι Αντι-
δήμαρχοι Μιχάλης Οικονομάκης

και Ελένη Λιάκου, ο πρώην Αντιδή-
μαρχος Σπύρος Μπρέμπος και ο
συνεργάτης του Δημάρχου Γιάννης
Λιάκος, οι οποίοι συντόνισαν την
προσπάθεια για να ελεγχθεί  η
φωτιά σε αυτή την ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους τοποθεσία του Δήμου. 

Τα αίτια της φωτιάς θα διευκρινι-
στούν από την προανάκριση που θα
διεξαγάγει η Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία.   

Την Παρασκευή, 4 Φεβρο-
υαρίου πραγματοποιήθηκε η
πρώτη Τελετή Αποφοίτησης
του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής (ΠΑ.Δ.Α.) «Βιομηχανικά
Συστήματα Πετρελαίου και
φυσικού Αερίου», «MSc Oil
and Gas Process Systems
Engineering», το οποίο υλο-
ποιείται έπειτα από πρωτο-
βουλία του Δήμου Ασπρ-
οπύργου και σε συνεργασία
με τον Όμιλο «Ελληνικά
Πετρέλαια». 

Στην έναρξη της εκδήλωσης,
ο Πρύτανης, κ. Παναγιώτης
Καλδής, ο Αντιπρύτανης, Δρ.
Ιωάννης Καλδέλλης και η Καθη-
γήτρια, Δρ. Αιμιλία Κονδύλη,
συνεχάρησαν του Απόφοιτους
και   εξήραν την άριστη συνερ-
γασία με τον Δήμο Ασπροπύρ-
γου αναφέροντας ότι, χωρίς τη
χρηματοδότηση του Δήμου, δε
θα υφίστατο αυτό το Μετα-
πτυχιακό. Ευχαρίστησαν,
επίσης, τον Δήμαρχο Ασπρ-
οπύργου κ. Νικόλαο Μελετίου
και  τον Πρόεδρο της ΔΕΠ κ
.Γεώργιο Φίλη για την αμέριστη 

συμβολή τους. Το μήνυμα του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου μετέφερε ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτρ-
οπής Παιδείας και Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος
Φίλης. 

«Σήμερα είναι μία μέρα που
με γεμίζει υπερηφάνεια και
ιδιαίτερη χαρά αφού η πρωτο-
βουλία μας  αυτή απέφερε καρ-
πούς.  Συγχαρητήρια τόσο 

στους απόφοιτους, όσο και
στους καθηγητές του Προγράμ-
ματος. Είσαστε η «πρώτη φουρ-
νιά» αποφοίτων, κατάλληλα
εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να
ανταπεξέλθετε στις σύγχρονές
τεχνικές απαιτήσεις του συγκε-
κριμένου κλάδου. Τόσο ο Δήμος
όσο και εγώ προσωπικά θα
συνεχίσουμε να ενισχύουμε
κάθε είδους πρωτοβουλία που
έχει ως στόχο την καταρτισμένη
και στοχευμένη μόρφωση των 

νέων. Καλή Σταδιοδρομία».
Ο κ. Φίλης με τη σειρά του

τόνισε ότι ,ο Δήμος μας θα
συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη
σε αυτό το μεταπτυχιακό, που
προσδίδει επιστημονική κατάρ-
τιση και εξειδίκευση στους
νέους μας, προκειμένου να στε-
λεχώνουν τις επιχειρήσεις του
Θριασίου Πεδίου. Στην εκδήλω-
ση το παρόν έδωσε και ο Αντι-
πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Αντώνιος Κοναξής. 

Μια πρωτοβουλία του Δήμου Ασπροπύργου και σε συνεργασία με τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια». 

Πρώτη Τελετή Αποφοίτησης του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος του ΠΑΔΑ
«Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΔΥΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ

Τα αίτια της φωτιάς θα διευκρινιστούν από την προανάκριση που 
διεξαγάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Μενίδι: Ποινική δίωξη στον 
αστυνομικό για τον θάνατο του 44χρονου

Η
εισαγγελία Πρωτοδικών  άσκησε ποιν ική δίωξη για θαν ατηφόρα σωματική
βλάβη σε βάρος του αστυν ομικού που συν ελήφθη για τον  ξυλοδαρμό που
οδήγησε στον  θάν ατο του 44χ ρον ου Ρομά, στο Μεν ίδι, εν ώ ο 65χ ρον ος

που ήταν  μαζί του διώκεται για συν έργεια.
Την  πόρτα του εισαγγελέα πέρασαν  εχ θες οι δύο συλληφθέν τες για τον  θάν ατο

του 40χ ρον ου που εν τοπίστηκε ν εκρός σε χ ωράφι στο Μεν ίδι το απόγευμα της
Κυριακής.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών  προχ ώρησε στην  άσκηση ποιν ικής δίωξης για θαν ατ-
ηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του αστυν ομικού που συν ελήφθη για τον  ξυλο-
δαρμό που οδήγησε στον  θάν ατο του 44χ ρον ου Ρομά, εν ώ ο 65χ ρον ος που ήταν
μαζί του διώκεται για συν έργεια.

Η σορός του άν δρα, υπεν θυμίζουμε, εν τοπίστηκε συγκεκριμέν α επί της οδού
Αχ αρν έων  Ιππέων  στο Μεν ίδι και άμεσα συν ελήφθησαν  2 άν δρες έν ας εκ των
δύο είν αι αστυν ομικός και ο άλλος είν αι ο 65χ ρον ος θείος του.

Σύμφων α με όσα έγιν αν  γν ωστά , το θυμα  προσπάθησε ν α μπει στο απόγευμα
στο σπίτι των  δύο αν δρών  για ν α κλέψει. Όταν  εκείν οι αν τιλήφθηκαν  την  παρου-
σία του, τον  εν τόπισαν , τον  ακιν ητοποίησαν  και τον  χ τύπησαν .

Ο άν δρας Ρομα, σύμφων α πάν τα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν  σεσημασμέν ος
για υποθέσεις κλοπών  και ν αρκωτικών .

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5



Στο θέμα αυτό αν αφέρθηκε ο γεν ικός
γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους.
Ο κ. Θεμιστοκλέους αν έφερε επίσης, ότι
εν τός των  επόμεν ων  ημερών  θα αν α-
κοιν ωθεί τι θα γίν ει με τα πιστοποιητικά
ν όσησης όσων  ν όσησαν  δεύτερη φορά.

Η Επιτροπή αν αμέν εται ν α αν αθεωρή-
σει το πρωτόκολλο, καθώς πολίτες που
έχουν  κάν ει τον  βασικό εμβολιασμό
τους και έχουν  ν οσήσει δύο φορές αν τι-
μετωπίζον ται ουσιαστικά ως «αν εμβολία-
στοι».

Πώς εκδίδεται το πιστοποιητικό
νόσησης
Οι προϋποθέσεις έκδοσης είναι:

Κατόπιν  εργαστηριακού ελέγχου με τη
μέθοδο PCR για κορων οϊό COVID-19,
εν τός 14 ημερών  μετά από τον  πρώτο
θετικό έλεγχο
Ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμέν ο-
υς, σύμφων α με τα οριζόμεν α στην  παρ.
2, και κατόπιν  θετικού ελέγχου με τη
χρήση ταχείας αν ίχν ευσης αν τιγόν ου
κορον οϊό COVID-19 (rapid test). Η
ισχύς του πιστοποιητικού ν όσησης δια-
ρκεί έως 90 ημέρες μετά από τον  κατά τα
αν ωτέρω μον αδικό ή πρώτο θετικό
έλεγχο.
Ο πρώτος θετικός έλεγχος διεν εργείται
από α) δημόσια αρχή σύμφων α με την

οικεία ν ομοθεσία

ή β) εργαστήρια αν αφοράς δημόσια ή
ιδιωτικά και περιλαμβάν ει το ον ομα-
τεπών υμο του προσώπου, όπως αυτό
αν αγράφεται στην  ταυτότητα ή στο δια-
βατήριο.

Εφόσον  πραγματοποιηθεί επαν αλ-
ηπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη
μέθοδο PCR μετά από τις 90 ημέρες συν
μία (1) ημέρα και είν αι θετικός, δεν
εκδίδεται πιστοποιητικό ν όσησης, τηρο-
υμέν ων  πάν τως των  επιβαλλόμεν ων
μέτρων  προστασίας της δημόσιας υγείας.

Για τη φυσική ν όσηση μίλησε προχθες
και η πρόεδρος της Εθν ικής Επιτροπής
Εμβολιασμών , κυρία Μαρία Θεοδωρίδου.
Όπως είπε, η προστασία από φυσική
ν όσηση μετά από Όμικρον  είν αι αισθη-
τά μικρότερη και κυμαίν εται στο 60%.
Όμως δεν  πρέπει ν α ξεχν άμε, τόν ισε η
κυρία Θεοδωρίδου, πως η φυσική
ν όσηση δεν  είν αι ίδια για όλα τα άτομα
και εξαρτάται από την  ηλικία, από την
βαρύτητα της ν όσου και τα υποκείμεν α
ν οσήματα τα οποία έχ ουν , επι-
σημαίν ον τας για μια ακόμη φορά για ότι
ο εμβολιασμός παρέχει σημαν τική προ-
στασία και έν αν τι της Ο.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι: 14/02/2022
Αρ. Πρωτ. οικ: 7804

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ
Η Λ Ε Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
OXHMAΤΩΝ &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου  προκ-
ηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων με
σφραγισμένες προσφορές για
την  «Ασφ άλιση των  οχημάτων
και μηχαν ημάτων  έργου του
Δήμου Χαϊδαρίου», για έν α (1)
έτος (xρόν ος ασφ αλιστικής κάλ-
υψης: από 17/03/2022 έως και
τις 17/03/2023), με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συμφ -
έρουσα από οικον ομικής άποψ-
ης προσφ ορά βάσει τιμής, για
την  Αν άδειξη αν αδόχου υπηρε-
σιών  ασφ άλισης οχημάτων  και
μηχαν ημάτων  έργων  του
Δήμου, προϋπολογι-
σμού πεν ήν τα χιλιάδων  ευρώ
(59.000,00 €). Η υπηρεσία απαλ-
λάσσεται από Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφω-

να με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της υπ΄αριθμ.
163/2022 Μελέτης της Δ/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρ-
ονικής Διακυβέρνησης & Δικ-
τύων και της σχετικής Διακήρ-
υξης, και όπως καθορίζονται από
τις διατάξεις του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως
έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρ-
ον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 14-02-2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
01-03-2022.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 1% της προεκτι-
μούμενης αξίας της Σύμβασης
εκτός του ΦΠΑ, ήτοι του ποσού
πεντακοσίων πενήντα ευρώ
(550,00€).

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικα-
νοί να προσφέρουν προσαρασ-
σόμενες υπηρεσίες, οι οποίοι θα
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική
οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις Προμηθευτών που υπο-

βάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υπο-
βάλλουν προσφορά στην
Ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
ακλουθώντας την σχετική διαδι-
κασία εγγραφής.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί
σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf)
στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος:
155378) και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr, στη διαδρομή:
Κεντρική Σελίδα→ Όλες οι Προκ-
ηρύξεις → Επιλογή (βάση της
ημερομηνίας διενέργειας –
καταληκτικής ημερομηνίας και
του τίτλου του Διαγωνισμού)→
Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη
μορφή για όποια απαιτείται
συμπλήρωση.15/02/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου εν ημερών ει
όλους τους εν διαφερόμεν ους

ότι ξεκίν ησε η υποβολή αιτήσεων  για
τον  4ο κύκλο του ΠΜΣ και παραθέτει
την  αν αλυτική προκήρυξη.

Το Τμήμα Μηχ αν ολόγων  Μηχ αν ικών
του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής με
την  υποστήριξη της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και του Δήμου
Ασπροπύργου προκηρύσσει τον  τέτα-
ρτο κύκλο του Προγράμματος Μετα-
πτυχ ιακών  Σπουδών
“MSc in Oil and Gas Process Sy stems
Engineering” (‘Βιομηχ αν ικά Συστήματα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου’).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχ ιακών
Σπουδών  (ΠΜΣ)
“MSc in Oil and Gas Process Sy stems
Engineering” αξιοποιεί τις υπάρχ ουσες
και αν αδυόμεν ες ευκαιρίες που δίν ον -
ται στο αν ταγων ιστικό και δυν αμικό
πεδίο των  υδρογον αν θράκων  και υλο-
ποιείται από επιστημον ική ομάδα με
αποδεδειγμέν η και εκτεν ή εμπειρία σε
καταξιωμέν α μεταπτυχ ιακά προγράμ-
ματα σπουδών  στο πεδίο της εν έργει-
ας.

Διάρκεια και Προϋποθέσεις Συμμε-
τοχ ής στο ΠΜΣ

Το ΠΜΣ είν αι πλήρους φοίτησης, έχ ει
διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμ-

ην α και περιλαμβάν ει την  παρακο-
λούθηση οκτώ μαθημάτων , την  εκπόν -
ηση της μεταπτυχ ιακής διπλωματικής
εργασίας και την  εκπόν ηση δίμην ης
Πρακτικής Άσκησης σε βιομηχ αν ία του
κλάδου. Επίσης περιλαμβάν ει την  παρ-
ακολούθηση εξειδικευμέν ων  διαλέξεων
από εμπειρογν ώμον ες του κλάδου
καθώς επίσης και εν τατικών  σεμιν α-
ρίων  σε σύγχ ρον α σχ ετικά με την
εν έργεια αν τικείμεν α.

Οι συμμετέχ ον τες στο ΠΜΣ θα πρέ-
πει ν α είν αι:

Απόφοιτοι παν επιστημιακών , πολ-
υτεχ ν ικών  σχ ολών  ή τέως Τεχ ν ολο-
γικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων
ειδικότητας Μηχ αν ολόγου, Ηλεκτρολό-
γου, Ηλεκτρον ικού, Χημικού Μηχ αν ι-
κού, Μηχ αν ικού Πετρελαίου, Μεταλλει-
ολόγου, Ναυπηγού, Αυτοματιστή, ή

Απόφοιτοι σχ ολών  θετικών  επι-
στημών  (φυσικοί, χ ημικοί, γεωλόγοι,
τεχ ν ολογίας υλικών ) ελλην ικών  ή
ξέν ων  ΑΕΙ.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι
φοιτητές είν αι απόφοιτοι μη ελλην ικών
ΑΕΙ θα πρέπει ν α διαθέτουν  αν αγν ωρ-
ισμέν ους τίτλους σπουδών  από τον
Διεπιστημον ικό Οργαν ισμό Αν αγν ώρι-
σης Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και Πληροφ-
όρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

Και ν α διαθέτουν
Άριστη αποδεδειγμέν η γν ώση της

Αγγλικής Γλώσσας
Ευχ έρεια στην  αξιοποίηση τεχ ν ολο-

γιών  πληροφορικής και επικοιν ων ιών
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Για την  επιλογή υποψηφίων  φοιτ-

ητών  στο Π.Μ.Σ. γίν εται αξιολόγηση
και μοριοδότηση στην  οποία βαθμολο-
γούν ται:

η συν άφεια της ειδικότητας με το
αν τικείμεν ο του Π.Μ.Σ.,

η συν αφής με το αν τικείμεν ο του
ΠΜΣ επαγγελματική εμπειρία,

η συν αφής με το αν τικείμεν ο του
ΠΜΣ ερευν ητική εμπειρία,

οι εν δεχ όμεν ες δημοσιεύσεις ή επι-
στημον ικές εργασίες,

η επίδοση σε σχ ετικό «test» αξιολόγ-
ησης και

το αποτέλεσμα της συν έν τευξης του
υποψηφίου από την  επιτροπή αξιολόγ-
ησης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχ ής στο ΠΜΣ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν  ν α

αξιολογηθούν  από την  επιτροπή
αξιολόγησης θα πρέπει ν α υποβάλουν :

Αίτηση συμμετοχ ής στο ΠΜΣ (σε
ηλεκτρον ική μορφή)

Αν τίγραφο πτυχ ίου ή πτυχ ίων  παν ε-
πιστημίων  της ημεδαπής ή
αν τίστοιχ ων  τμημάτων  ομοταγών  ιδρ-
υμάτων  της αλλοδαπής, αν αγν ωρισμέ-
ν ο από το Διεπιστημον ικό Οργαν ισμό
Αν αγν ώρισης Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

Πιστοποιητικό σπουδών  με αν αλυτι-
κή βαθμολογία προπτυχ ιακών  μαθημά-
των , στο οποίο ν α αν αγράφεται και ο
βαθμός πτυχ ίου

Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αν α-
φέρον ται αν αλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημον ι-
κή δραστηριότητα.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπει-
ρίας σε θέματα συν αφή με το αν τι-
κείμεν ο του ΠΜΣ

Βεβαίωση ξέν ης γλώσσας (ελάχ ιστο
επίπεδο First Certif icate Cambridge ή
Michigan για τα Αγγλικά)

Αν άτυπα πτυχ ιακής / διπλωματικής
εργασίας, δημοσιεύσεων  σε επιστημο-
ν ικά περιοδικά, τυχ όν  άλλου συγγραφ-
ικού έργου

Δύο συστατικές επιστολές
Φωτοτυπία της αστυν ομικής ταυτότ-

ητας
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και
οι Αιτήσεις για τον Τέταρτο Κύκλο

του ΠΜΣ γίνονται έως
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες καλέ-
στε  στο Γραφείο Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, υπεύθυν η Αικατερίν η
Δημητρούλη στο 2132006409-6410,
email: graf eiodimarx-
ou@aspropy rgos.gr καθώς και
στο email: registrations@oilgasmsc.gr

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 
ΠΜΣ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η
υποβολή αιτήσεων για τον 4ο κύκλο του ΠΜΣ και παραθ-
έτει την αναλυτική προκήρυξη.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: Νέα επίθεση με πέτρες
στον σταθμό του Ασπροπύργου

Έ
ν α ν έο περιστατικό λιθοβολισμού
συρμού, ήρθε ν α προστεθεί στα
δεκάδες που έχ ουν  καταγραφεί

έως τώρα κον τά στον  σταθμό του
Ασπροπύργου.
Σύμφων α με εν ημέρωση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εχ θές σημειώθηκε λιθοβο-
λισμός της αμαξοστοιχ ίας του Προα-
στιακού Σιδηροδρόμου 1314 (Πειραιάς
– Κιάτο), από την  οποία προκλήθηκε  θραύση εν ός υαλοπίν ακα, αλλά ευτυχ ώς
δεν  τραυματίστηκε καν είς . Οι επιθέσεις με πέτρες στους συρμούς που διέρχ ον -
ται την  περιοχ ή του Ασπροπύργου είν αι συχ ν ές και έχ ουν  γίν ει αλλεπάλληλες
καταγγελίες για την  καλύτερη αστυν όμευση στον  χ ώρο. Το 2019 μάλιστα σε αν ά-
λογο περιστατικό είχ αν  τραυματισθεί σοβαρά 3 επιβάτες. 
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Σ
ήμερα  16 Φεβρο-
υαρίου και ώρα
18.00 θα πραγμα-

τοποιηθεί διάλεξη στα
πλαίσια του Λαϊκού
Παν επιστημίου Ελευ-
σίν ας με θέμα την
Τέχ ν η του Παπουτσιού,
από τον  σχ εδιαστή
παπουτσιού και καθη-
γητή της Σχ ολής Εφαρ-
μοσμέν ων  Τεχ ν ών  και
Τεχ ν ικών  Επαγγελμά-
των , Γιώργο Μαλλή.
Πρόκειται για την  δεύτε-
ρη διάλεξη του Λαϊκού
Παν επιστημίου Ελευ-
σίν ας για φέτος, το

οποίο έχ ει τη θεματική
«Μαθαίν ον τας την
Τέχ ν η: Αφιέρωμα στα
χ ειροτεχ ν ικά επαγγέλμα-
τα». 

Η πρώτη διάλεξη με
θέμα την  Τέχ ν η της
Κατασκευής Μουσικών
Οργάν ων  έλαβε χ ώρα
την  προηγούμεν η
Τετάρτη από τον  κύριο
Γιώργο Μπασιά.

Ο οργαν οποιός και
καθηγητής οργαν οποιίας
μας παρουσίασε με
τρόπο άμεσο και διαδρα-
στικό πώς κατασκευάζε-
ται βήμα-βήμα έν α έγχ ο-

ρδο μουσικό όργαν ο.
Μας παρουσίασε τα
μέρη μιας κιθάρας, πώς ο
οργαν οποιός επεξεργά-
ζεται το καθέν α ξεχ ωρι-
στά και πώς τα συν αρ-
μολογεί, εν ώ ακόμη μας
επέδειξε τα βασικά εργα-
λεία του οργαν οποιού
και πού χ ρησιμεύουν . 

Αν αμέν ουμε, λοιπόν ,
μια αν τίστοιχ α εν διαφ-
έρουσα ομιλία από τον
κύριο Μαλλή, αυτή τη
φορά για μια άλλη τέχ ν η,
αυτήν  του σχ εδιαστή
παπουτσιού.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  τταα  δδωωρρεεάάνν
δδιιααδδιικκττυυαακκάά  σσεεμμιιννάάρριιαα
γγιιαα  αασσφφααλλήή  κκααιι  ααπποοττεελλεε--

σσμμααττιικκήή  χχρρήήσσηη  ττοουυ  δδιιααδδιικκττύύοουυ::
ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1166  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
««ΔΔιιααδδιικκττυυαακκέέςς  ΑΑππάάττεεςς::  ΠΠρροο--
σστταασσίίαα  ΨΨηηφφιιαακκώώνν  ΣΣυυσσκκεευυώώνν»»

HH  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  σσεε  σσυυννεερρ--
γγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς,,  σσττοο
ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΔΔρράάσσεειιςς
ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  ΨΨηηφφ--
ιιαακκοούύ  ΕΕγγγγρρααμμμμααττιισσμμοούύ»»  ((ΕΕππιιχχεειι--
ρρηησσιιαακκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑττττιικκήή
22001144--22002200»»))  δδιιοορργγααννώώννοουυνν
κκύύκκλλοο  δδωωρρεεάάνν  δδιιααδδιικκττυυαακκώώνν
σσεεμμιιννααρρίίωωνν  ((wweebbiinnaarrss))  γγιιαα  ττηηνν
εεννηημμέέρρωωσσηη  εεννηηλλίίκκωωνν  ((1188++))
γγοοννέέωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννωωνν,,  σσττεε--
λλεεχχώώνν  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  κκααιι  ττοοππιικκήήςς
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ
ττοομμέέαα,,  εεππιιχχεειιρρηημμααττιιώώνν,,  μμεελλώώνν
οορργγααννώώσσεεωωνν  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ
ττοομμέέαα  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν,,
σσχχεεττιικκάά  μμεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  εερργγααλλεείίαα
κκααιι  μμεεθθόόδδοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  κκααιι
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  χχρρήήσσηη  ττοουυ  δδιιαα--
δδιικκττύύοουυ..

ΣΣααςς  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  δδιιααδδιικκττυυαακκάά
ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1166  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ

22002222  σσττιιςς  1188::0000  σσττοο  wweebbiinnaarr  μμεε
θθέέμμαα  ««ΔΔιιααδδιικκττυυαακκέέςς  ΑΑππάάττεεςς::  ΠΠρροο--
σστταασσίίαα  ΨΨηηφφιιαακκώώνν  ΣΣυυσσκκεευυώώνν»»
σσττοο  κκααννάάλλιι  YYoouuTTuubbee  κκααιι  σσττηη
σσεελλίίδδαα  FFaacceebbooookk  ττοουυ  ΨΨηηφφιιαακκοούύ
ΕΕγγγγρρααμμμμααττιισσμμοούύ..

ΒΒαασσιικκόόςς  εειισσηηγγηηττήήςς  εείίννααιι  οο  κκ..
ΣΣππύύρροοςς  ΣΣττάάμμοουυ,,  ΣΣττέέλλεεχχοοςς  ΔΔυυττ..
ΑΑττττιικκήήςς  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  ττοουυ  ΨΨηηφφιιαα--
κκοούύ  ΕΕγγγγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερρ--
ιιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς..  

ΌΌσσοοιι  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  ββρρεεθθοούύνν
μμααζζίί  μμααςς,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς
κκάάννεεττεε  εεγγγγρρααφφήή  σσττηη  φφόόρρμμαα
hhttttppss::////ttiinnyyuurrll..ccoomm//ddiiggiittaallaattttiikkii  

ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
ννοο  wweebbiinnaarr  εείίννααιι  ααννοοιικκττήή  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς  κκααιι  ηη  ππααρραα--
κκοολλοούύθθηησσήή  ττοουυ  δδεενν  ααππααιιττεείί
κκααμμίίαα  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  γγννώώσσηη,,
εεμμππεειιρρίίαα  ήή  εεξξοοιικκεείίωωσσηη  ττοουυ
σσυυμμμμεεττέέχχοονντταα  σσεε  θθέέμμαατταα  δδιιααδδιικκ--
ττύύοουυ..  

ΜΜεε  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  wweebbii--
nnaarr  οοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  θθαα  λλάάββοουυνν
σσχχεεττιικκήή  ββεεββααίίωωσσηη  ππααρραακκοολλοούύθθηη--
σσηηςς,,  εεφφόόσσοονν  ττοο  εεππιιθθυυμμοούύνν..  

Δεύτερη διάλεξη του Λαϊκού 
Πανεπιστημίου Ελευσίνας, με θέμα

«Μαθαίνοντας την Τέχνη: Αφιέρωμα 
στα χειροτεχνικά επαγγέλματα»

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  τταα  δδωωρρεεάάνν  δδιιααδδιικκττυυαακκάά  
σσεεμμιιννάάρριιαα  γγιιαα  ττοουυςς  δδηημμοοττεεςς  ΦΦυυλλήήςς  

ΣΣήήμμεερραα  1166  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ««ΔΔιιααδδιικκττυυαακκέέςς  ΑΑππάάττεεςς::
ΠΠρροοσστταασσίίαα  ΨΨηηφφιιαακκώώνν  ΣΣυυσσκκεευυώώνν»»
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Ενισχύουµε τη ∆ηµοτική µας
Βιβλιοθήκη

Ο ∆ήµος Ελευσίνας, σε συνερ-
γασία µε το Όλοι Μαζί Μπορ-
ούµε, διοργανώνουν δράση µε
σκοπό τη συλλογή λογο-
τεχνικών βιβλίων.

Η συγκεκριµένη δράση, 

εντάσσεται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο δράσεων και συνεργα-
σιών του ∆ήµου Ελευσίνας, µε
το Όλοι Μαζί Μπορούµε, µε
κοινωνικό πρόσηµο.

Τα βιβλία που θα δωριστούν,
καινούργια ή παλιά σε καλή
κατάσταση, θα ενισχύσουν τη
∆ηµοτική Αισχύλειο Βιβλιοθ

ήκη του ∆ήµου µας.
Η δράση θα πραγµατοποιηθεί

το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου,
από τις 10:00 µέχρι τις 14:00
στο ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ
(Παγκάλου & Κίµωνος 11).

Ξαναδώστε ζωή στα βιβλία
που διαβάσατε και αγαπήσατε.

Χαρίστε τα!

ΠΑΚΠΠΑ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Σταδιακή ψηφιοποίηση του 
πολιτιστικού υλικού .

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας, έπειτα
από επιδότηση που έλαβε από το Υπο-
υργείο Πολιτισμού, προέβη στην προμήθ-

εια προγράμματος τεκμηρίωσης αρχείων και
συλλογών, καθώς και προγράμματος ηλεκτρονι-
κής διάθεσης τους στο κοινό.

Έτσι, ο φορέας έχει ξεκινήσει τη σταδιακή ψηφ-
ιοποίηση του πολιτιστικού υλικού που βρίσκεται
στην κατοχή του σε αρχεία υψηλής ανάλυσης. 

Παράλληλα, πραγματοποείται η ψηφιακή του
τεκμηρίωση, που επιτρέπει τη διάνθιση των
πληροφοριών σχετικά με τα έργα και τα αρχεία
των συλλογών του φορέα με τρόπο οργανωμένο
και διαρκή. Σύντομα, οι πολιτιστικές συλλογές και
αρχεία του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, θα είναι και στη διά-
θεση του κοινού ηλεκτρονικά.

Χαρίζουµε τα παλιά µας βίβλία 
Ο ∆ήµος Ελευσίνας, σε συνεργασία µε το Όλοι Μαζί Μπορούµε, 

διοργανώνουν δράση µε σκοπό τη συλλογή λογοτεχνικών βιβλίων.

OΠολιτιστικός Σύλλογος
Μεγάρων «Ο Θέογνις» ανοίγει
και πάλι τις πόρτες του,

ανοίγοντας νέες προοπτικές για τα
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Πρώτο βήμα η αναδιοργάνωση με
εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
όπως προέκυψε από την εκλογική
διαδικασία της 6ης Φεβρουαρίου 2022. 

Βασικό στοιχείο των εκλογών η
αυξημένη συμμετοχή νέων μελών, που
δίνει ώθηση στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και στο σύλλογο, για νέα
εγχειρήματα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων «Ο
Θέογνις», όπως συγκροτήθηκε σε σώμα
μετά την πρώτη συνεδρίαση των
εκλεγμένων μελών, έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Δημήτρης Γεωργακής
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Τσολιάκου
Γεν. Γραμματέας: Αλέκα Σταματιάδη
Ειδ. Γραμματέας: Αθηνά Μητρογιώργη
Ταμίας: Ιερόθεος Δρίτσας
Βοηθός ταμία: Λιάνα Δρίτσα 
Μέλος: Κατερίνα Μητρογιώργη 
Μέλος: Κώστας Μιχάλαρος 
Μέλος: Αθανάσιος Παπαμιχάλης

Το νέο Δ.Σ. έχει ως βασικό σκοπό να
γίνει ξανά ο «Θέογνις» πυρήνας
πολιτισμού της πόλης, μετά το πλήγμα
που έχει επιφέρει η πανδημία στο
συλλογικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Όραμα των νέων μελών η πολιτιστική
έκφραση, η σύνδεση με τις νέες γενιές, η
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, η
κοινωνική εκπροσώπηση και η
ουσιαστική προσφορά σε όλο το φάσμα
των δρωμένων στην τοπική κοινωνία,
στο πλαίσιο ανάδειξης της έννοιας της
κοινότητας μέσα από τον ιστορικό
συλλογικό φορέα του «Θέογνι» για τα
Μέγαρα. 

Σύντομα θα ανακοινωθούν νέες
δράσεις και εκδηλώσεις του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μεγάρων «Ο Θέογνις» στις
οποίες καλούνται όλοι οι συμπολίτες να
συμμετέχουν, με διάθεση ευρείας

Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις»

ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Δ
ιαδικαστικά θέματα σχ ετικά με
τη λειτουργία του Ειδικού
Γυμν ασίου, από το επόμεν ο

σχ ολικό έτος, συζήτησαν , κατά τη
διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποι-
ήθηκε την  Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022,
στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στην
Ελευσίν α, ο Διευθυν τής  Αθαν άσιος
Νικολόπουλος,  ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ι-
κής Υπηρεσίας Θαν άσης Σχ ίζας και ο
Πρόεδρος  Δευτεροβάθμιας  Σχ ολικής
Επιτροπής Δήμου Φυλής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας. Επιπλέον  συμμετείχ αν  η
ν έα Διευθύν τρια του Ειδικού
Γυμν ασίου, ο Προϊστάμεν ος του Κέν -
τρου Συμβουλευτικής Δυτικής Αττικής
και λοιποί υπηρεσιακοί παράγον τες.

Υπήρξε σχ ετική εν ημέρωση για τη
στελέχ ωση με εκπαιδευτικό προσω-
πικό καθώς και για τις αν αμεν όμεν ες
εγγραφές μαθητών   για το ν έο σχ ολικό
έτος 2022-23, τόσο από το Ειδικό

Δημοτικό Σχ ολείο Ζεφυρίου όσο και
από αν τίστοιχ α σχ ολεία όμορων
Δήμων . Επιπλέον  συζητήθηκε το θέμα
του υλικοτεχ ν ικού εξοπλισμού του
ν έου σχ ολείου, αρμοδιότητα που ασκεί
η ΑΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (πρώην
ΟΣΚ). 

Εκ μέρους του Δήμου Φυλής οι αν τι-
δήμαρχ οι μετέφεραν  την  έμπρακτη
βούληση του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού για την  άρτια και ολοκληρω-
μέν η έν αρξη λειτουργίας του ν έου ειδι-
κού Γυμν ασίου και παράλληλα από τον
Αθαν άσιο Σχ ίζα υπήρξε εν ημέρωση
σχ ετικά με τις εργασίες ολοκλήρωσης
τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξω-
τερικού περιβάλλον τα χ ώρου (διαμόρφ-
ωση οδών , πεζοδρομίων  κ.λ.π.). Από
το Νίκο Χατζητρακόσια υπήρξε αν ά-
λογη εν ημέρωση για τη δυν ατότητα
κάλυψης των  επιπλέον  αν αγκών  σε
εξοπλισμό, προκειμέν ου ν α τεθεί σε
λειτουργία το ν έο σχ ολείο.  
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Τ
ο ποσό των  27,7 εκατ. ευρώ καταν έμεται σε 100
μικρούς ν ησιωτικούς και ορειν ούς δήμους, για την
κάλυψη λειτουργικών  δαπαν ών  και την  υλοποίηση

έργων  και επεν δυτικών  δραστηριοτήτων , με απόφαση
του αν απληρωτή υπουργού Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα,
κατόπιν  συν εργασίας με την  Κεν τρική Έν ωση Δήμων
Ελλάδος.

Η καταν ομή πραγματοποιείται βάσει των  ιδιαίτερων
γεωμορφολογικών  και δημογραφικών  χαρακτηριστικών
των  δήμων , στο πλαίσιο σχ ετικής κυβερν ητικής
δέσμευσης. Η φετιν ή επιχορήγηση είν αι αυξημέν η κατά 

περίπου 14% από πέρυσι, εν ώ με απόφαση του κ.
Πέτσα έχουν  αν αμορφωθεί τα κριτήρια, και περιλαμ-
βάν ον ται ακόμη 11 ν έοι δήμοι, εκ των  οποίων
πέν τε μικροί ν ησιωτικοί (Πόρου, Σπετσών , Κυθήρ-
ων , Σκοπέλου, Μήλου) και έξι ορειν οί (Ερυμάν θου,
Ζηρού, Ζίτσας, Βόρειας Κέρκυρας, Διρφύων -Μεσ-
σαπίων , Μαλεβιζίου).

Σε δήλωση του ο αν . υπουργός Εσωτερικών  υπογραμ-
μίζει: "Τηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευση που δώσαμε
απέν αν τι στις τοπικές κοιν ων ίες και στηρίζουμε, στην
πράξη, τους μικρούς ν ησιωτικούς και ορειν ούς δήμους 

της χώρας, στη βάση
των  πραγματικών  αν αγ-
κών  και δυν ατοτήτων
τους. Στο πλαίσιο αυτό,
εκκιν ήσαμε ήδη τον  διά-
λογο για την  αν αμόρφωση
των  ΚΑΠ, με στόχο την
αύξηση του χρηματοδοτι-
κού φακέλου και τον  περ-

ιορισμό των  όποιων  αν ισοτήτων . Για εμάς, δεν
υπάρχουν  μικροί ή μεγάλοι δήμοι. Υπάρχουν  μόν ο οι
αν άγκες των  πολιτών . Και πρωταρχ ικός μας στόχος
δεν  είν αι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των  συμπολιτών  μας, σε κάθε γων ιά της Πατρίδας μας".

Συζήτηση επί των Πεπραγμένων
έτους 2019 και 2020, 

της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων

Yπό την προεδρία του 
Αντιπρόεδρου της Βουλής και

Βουλευτή Δυτικής Αττικής,
Θανάση Μπούρα 

Σ
το πλαίσιο του τακτικού ετήσιου ελέγχ ου του
έργου των  Αν εξάρτητων  Αρχ ών , η Ειδική
Μόν ιμη Επιτροπή Θεσμών  και Διαφάν ειας της

Βουλής των  Ελλήν ων , υπό την  προεδρία  του Αν τι-
πρόεδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής,
κ. Θαν άση Μπούρα, συν εδρίασε με θέμα ημερήσιας
διάταξης τη συζήτηση επί των  Εκθέσεων  Πεπραγμέ-
ν ων , ετών  2019 και 2020,  της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχ ου Παιγν ίων  και ακρόαση του Προέδρου
της.

Η εν  λόγω Επιτροπή έχ ει ως αποστολή  τη ρύθμι-
ση, την  εποπτεία και τον  έλεγχ ο των  παιγν ίων , προ-
κειμέν ου ν α διασφαλίζον ται η ν όμιμη και αδιάβλητη
διεξαγωγή τους, η προστασία των  παικτών  και του
κοιν ων ικού συν όλου, καθώς και τα έσοδα του
δημοσίου.

Αρχ ικά, έλαβε χ ώρα η ακρόαση του Προέδρου της
Επιτροπής, κ. Δημητρίου Ντζαν άτου. Συγκεκριμέν α,
ο κ. Ντζαν άτος εστίασε στα εξής σημεία : α) οικον ο-
μικά αποτελέσματα (έσοδα από παίγν ια)  β) βιωσιμότ-
ητα των  περιφερειακών  καζίν ο, γ) λειτουργία της δια-
δικτυακής αγοράς παιγν ίων  δ) έλεγχ ος παράν ομου
τζόγου και ε) στελέχ ωση της Επιτροπής. 

Η συν εδρίαση της Επιτροπής Θεσμών  και Διαφά-
ν ειας προβλήθηκε σε απευθείας μετάδοση από το
Καν άλι της Βουλής, δίν ον τας, έτσι, τη δυν ατότητα σε
κάθε Έλλην α πολίτη ν α εν ημερωθεί για το έργο της
Επιτροπής.

Από την  πλευρά του, ο κ. Μπούρας, αν αγ-
ν ωρίζον τας ότι το θέμα των  παιγν ίων , ειδικά τα δια-
δικτυακά παιχ ν ίδια, αφορούν  μεγάλη μερίδα του κοι-
ν ων ικού συν όλου, τους παίκτες, αλλά και τους γον είς
που επιθυμούν  την  προστασία των  αν ήλικων  παι-
διών  τους, έδωσε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
έμφαση στα θέματα ασφαλείας.

Νέα αύξηση κρουσμάτων και νέα τραγωδία με 77 
νεκρούς. Στα ύψη ξανά κι οι διασωληνωμένοι.

301 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της COVID-19 που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
21.412.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-
19 είναι 77, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
24.917 θάνατοι.Ο αριθμός των ασθ-
ενών που έχουν μολυνθεί από τον νέο
κορονοϊό και νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 489 (62.0% άνδρες).

Είναι η δεύτερη συνεχής ημέρα που
τα περιστατικά COVID αυξάνονται και δη
κατακόρυφα, όπερ σημαίνει ότι δεν
νοείται να υπάρχει εφησυχασμού.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/2/2022
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 836                                       ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 301

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 907                        ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 883
ΝΗΣΩΝ 98                                            ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 689

Έναρξη εγγραφών στο   
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του Δήμου Αχαρνών

Ξ
εκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του Δήμου Αχαρνών με σκοπό τη διδακτική υπο-
στήριξη μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και

Λυκείων της πόλης που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
δομήθηκε με απόλυτα επαγγελματικά πρότυπα, σε ένα
νέο κτίριο που τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφ-
ές και έμπειρους καθηγητές. Κριτήριο ένταξης των ενδια-
φερομένων θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοι-
κούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη
παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση κ.α.

Αναφερόμενος σε αυτή τη νέα δομή, κοινωνικής
αλληλεγγύης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
τονίζει: «Ο Δήμος μας προχωρά σε ένα ακόμη βήμα
έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων οικογενειών της
πόλης μας. Ένα ακόμη βήμα για να σταθεί ουσιαστικά
δίπλα στους μαθητές των Αχαρνών με τη λειτουργία του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Σε μια δύσκολη συγκυρία
αποδεικνύουμε πως στηρίζουμε κάθε συνδημότη μας,
επεκτείνουμε τις κοινωνικές μας παροχές σε κάθε
επίπεδο και συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική εξέλιξη
των ωφελούμενων μαθητών».

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή: 10:00 π.μ -15:00 μ.μ στα γραφεία: Παύλου
Μελά 47 & Παγκάλου, 2ος όροφος (τηλ:210-2440004) και
ηλεκτρονικά στο email:
koin.frontistirio.acharnes@gmail.com.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινω-
νικό φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα
τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (2020) ή

βεβαίωση απαλλαγής
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου απορίας
Άλλο έγγραφο (π.χ γνωμάτευση αναπηρίας, έκθεση

κοιν. Έρευνα κ.λ.π)

Στ. Πέτσας: "Ενίσχυση ύψους 27,7 εκατ. ευρώ σε 100 μικρούς 
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους"
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Τι απαντά η Μενδώνη για την κήρυξη κτηρίων της ΠΥΡΚΑΛ 
ως νεώτερα μνημεία στην Ελευσίνα

Στο χρονικό της καθυ-
στέρησης να κηρυχθούν
νεωτέρα μνημεία, κτήρια

του βιομηχανικού συγκροτήμα-
τος της ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελευ-
σίνα, από την προηγούμενη
κυβέρνηση, αναφέρθηκε σήμερα
στη Βουλή η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, απαντώντας σε ερώτηση
του βουλευτή του ΜΕΡΑ25
Κρίτωνα Αρσένη, τονίζοντας ότι
«προσπαθεί να δημιουργήσει
εντυπώσεις ότι γκρεμίζονται
μνημεία, ενώ, ίσως δεν γνωρίζει
ότι από τη στιγμή που ένα
ακίνητο τελεί υπό χαρακτηρισμό,
οποιαδήποτε ενέργεια επ’ αυτού,
τελεί και υπό τον έλεγχο του
Υπουργείο Πολιτισμού».

Αναφερόμενη στη διαδικασία
υποβολής του φακέλου στο
Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων, η Λίνα Μενδώνη είπε
ότι «η Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων Αττικής, Ανατολικής

Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων,
απέστειλε τον φάκελο της προ-
τεινόμενης κήρυξης, ήδη από τις
30 Ιανουαρίου 2019, στην αρμό-
δια Διεύθυνση Προστασίας Νεω-
τέρων και Σύγχρονων
Μνημείων, του ΥΠΠΟΑ. Παρόλα
αυτά, το θέμα εισήχθη στο Κεν-
τρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων, πέντε μήνες αργότε-
ρα, στις 6 Ιουνίου το 2019. Τότε
αποφασίστηκε να γίνει αυτοψία,
η οποία πραγματοποιήθηκε στις
12 Ιουνίου 2019 και το θέμα επα-
νεξετάστηκε, στις 27 Ιουνίου
2019. 

Η τότε Υπουργός Πολιτισμού,
υπέγραψε τη σχετική Aπόφαση
την τελευταία εργάσιμη ημέρα,
πριν από τις εκλογές. Δηλαδή,
την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019,
ενώ είναι προφανές ότι γνώριζε
πως δεν θα προλάβαινε το
Εθνικό Τυπογραφείο να τυπώσει
την Απόφαση και επομένως δεν
ολοκληρωνόταν η διαδικασία. 

Αν ήθελε πραγματικά να
κηρύξει τα κτήρια, δεν θα
περίμενε πέντε μήνες για την
εισαγωγή του θέματος στο Κεν-
τρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων». 

Στη Δευτερολογία της, η Υπο-
υργός απαρίθμησε κτήρια της
αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής
κληρονομιάς, τα οποία έχουν
κηρυχθεί ως Νεώτερα Μνημεία 

τα τελευταία δυόμισι χρόνια. 
Απόδειξη ότι το ΥΠΠΟΑ προ-

στατεύει στο ακέραιο την αρχι-
τεκτονική πολιτιστική κληρονο-
μιά και βιομηχανική κληρονομιά.

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ, 
σήμερα στις 12.00

Συνέρχεται σήμερα Τετάρτη 16
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
12:00, το Διοικητικό Συμβούλιο

στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και
Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Στη συνεδρίαση θα παραστούν διαδικ-
τυακά ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο
οποίος θα ενημερώσει το Δ.Σ. για θέματα
της αρμοδιότητάς του καθώς και η πρόε-
δρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτο-
διοίκησης της Ευρώπης,  Ιωάννα Ζαχα-
ράκη.

Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί
ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ
(www.kede.gr) ή στο
https://youtu.be/RMM71swRp5Y

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης είναι τα εξής:

Ενημέρωση Προέδρου.
Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής

Επιτροπής που συνεδρίασε με τηλεδιάσ-
κεψη στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Απόδοση και κατανομή τέλους φυσικού
αερίου έτους 2019, 2020, 2021 κατ’
άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 252) – ΥΑ-ΥΠΕΝ/ΔΥΡ/123679/3381
(ΦΕΚ 6292 Β΄/29.12.2021). Εισηγητής: κ.
Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Αποζημίωση μελών εκπροσώπων ΤΕΕ
σε Συμβούλια και Επιτροπές. Εισηγητής:
κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Λήψη μέτρων για την ενίσχυση του
έντυπου Περιφερειακού Τύπου.
Εισηγητής:κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός
Γραμματέας ΚΕΔΕ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ Α.Ε.,
σχετικά με τον προσδιορισμό κριτηρίων
κατανομής ΚΑΠ και εκπόνηση νέας πρό-
τασης. Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, 

Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των
Ο.Τ.Α.

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Δήμοι σχετικά με το θέμα της ναυαγοσω-
στικής κάλυψης.      Εισηγητής: κ. Κ.
Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων

Νομοθετική ρύθμιση για την τροπο-
ποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 – Ρύθμι-
ση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας
δήμων,του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερ-
ικών και άλλες διατάξεις». Εισηγητής: κ. Ι.
Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Καταδίκη και αίτημα άμεσης και απόλ-
υτης πάταξης των φαινομένων βίας και
απειλών σε βάρος αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Εισηγητές: – κ. Ι. Καϊ-
τεζίδης, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακε-
δονίας – κ. Δ. Κυριακίδης, Δήμαρχος Κιλ-
κίς

Ορισμός εκπροσώπων. Εισηγητής: Λ.
Κυρίζογλου  Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ
έτους 2022. Εισηγητής: κ. Σ. Μαντές, Αν.
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρ-
ια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνι-
κής Προσφοράς για το Διαγωνισμό «Παρ-
οχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής
αιρετών, στελεχών και συνεργατών της
ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
για το έτος 2022». Εισηγήτρια: κ. Δ. Λου-
κάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΚΕΔΕ

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

«ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

Σχολικές εκδρομές και αύξηση 
πληρότητας στα γήπεδα άνω του 50% 
στο τραπέζι των ειδικών

Σή μ ε ρ α
θα γνωρίζουμε τελικά αν και ποια
μέτρα πρόκειται να χαλαρώσουν

δεδομένου ότι ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου παρέπεμψε στη
σχετική συνεδρίαση των ειδικών. «Θα
περιμένουμε μέχρι την Τέταρτη. Θα
ακούσουμε τις εισηγήσεις των ειδικών που
θα σταθμίσει τα δεδομένα και αντίστοιχα να
αποφασίσουμε», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα θα αποφασιστεί η αύξηση στο 50% της χωρητικότητας στα γήπεδα καθώς και η
απελευθέρωση των σχολικών εκδρομών. Αναφορικά με τα καρναβάλια, το πιο πιθανό είναι
να επιτραπούν οι εκδηλώσεις, ενώ οι παρελάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.Σε ότι αφορά
στην… όρθια διασκέδαση, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή δεν πρό-
κειται να το θέσει -τουλάχιστον αυτή την χρονική περίοδο- στο τραπέζι ανάμεσα στα μέτρα
χαλάρωσης. Ο ορίζοντας της χαλάρωσης των μέτρων από την κυβέρνηση θέλει επίσης να
υπάρξει μια πλήρης ελευθερία μέχρι τον Μάρτιο για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό τους.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο εκτιμάται ότι φέτος
θα ανοίξει η τουριστική περίοδος (από τις αρχές Μαρτίου όπως είπε ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας) στην οποία ποντάρει πολλά η κυβέρνηση για τον τομέα των εσόδων.

«O κόσμος έχει πιεστεί»
Μιλώντας στο MEGA η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σημείωσε ότι την ερχό-

μενη εβδομάδα η επιτροπή θα αποφασίσει για τις Απόκριες.
«Δεν υπάρχει ακόμη εισήγηση της επιτροπής για τις Απόκριες. Θα αποφασίσει αυτές τις

μέρες και αποφασίζει βάσει των σκληρών δεικτών που είναι οι θάνατοι και οι διασωληνωμέ-
νοι στις ΜΕΘ. Όσον αφορά τα κρούσματα, ο αριθμός τους έχει μειωθεί αλλά χρειάζεται να
μειωθεί πολύ περισσότερο και αυτό θα γίνει τους επόμενους μήνες».

Η κ. Παγώνη σημείωσε πως η συσσωρευμένη κούραση του κόσμου οδηγεί τους πολίτες
να θέλουν να ξεσκάσουν. «Ο κόσμος έχει πιεστεί, θέλει να γιορτάσει είναι λογικό μετά από
2 χρόνια κι επιπλέον υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Πρώτα από όλα όμως προέχει η
υγεία. Δε θα είναι όπως πέρσι και πρόπερσι που ήταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους.
Λογικό είναι να μαζευτεί ο κόσμος στα σπίτια για να διασκεδάσει».

Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών σημείωσε πως: «περνάμε δύσκολες μέρες
ακόμα. Ό,τι γινεί θα αξιολογείται βάσει των δεικτών και των αποτελεσμάτων που θα έχουμε
αυτές τις μέρες από τις επιδημιολογικές μελέτες».
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

13 γκολ: Πασάς (Βέροια).

12 γκολ: Κανίς (Πανσερραϊκός).

11 γκολ: Ρόβας (Αλμωπός Αριδαίας).  

8 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ)

6 γκολ: Διαμαντόπουλος (Ξάνθη), Φοφανά
(Βέροια), Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’), Σαραντίδης
(Θεσπρωτός).

5 γκολ: Ματίας Τομάς (Ηρακλής), Ακούνια
(ΑΕΛ), Ενομό (Απόλλων Πόντου).

4 γκολ: Σταμένκοβιτς (Καβάλα), Χατζής
(Απόλλων Λάρισας), Γιακουμάκης (Βέροια),
Βασιλάκης (Θεσπρωτός), Τσουκαλάς (Νίκη
Βόλου), Κωστή, Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’), Ιμπρ-
αΐμι (Ξάνθη), Μπιανκόνι (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Σιάφα (Ολυμπιακός Βόλου), Κου-
σκουνάς (Τρίκαλα).

3 γκολ: Πανίδης (ΠΑΟΚ Β’), Βλαχομήτρος
(Νίκη Βόλου), Τσέλιος, Γκινσάρι (Ξάνθη), Κου-
ντουριώτης, Βερνάρδος (Ολυμπιακός Βόλου),
Μαρίνος (Ολυμπιακός Β’), Σταματής (Απόλ-
λων Λάρισας), Ρούνει, Σουντουρά (Απόλλων
Πόντου), Μούργος (Βέροια), Ριζογιάννης
(Τρίκαλα), Κανούλας, Ζαφειράκης (Πιερικός),
Γκίνη (Αναγέννηση Καρδίτσας), Ρίβας
(Αλμωπός Αριδαίας), Κωνσταντίνου (Θεσπρ-

ωτός).
2 γκολ: Τζίμας, Χατζηστραβός (ΠΑΟΚ Β’),

Τσουμάνης, Ηλιάδης (ΑΕΛ), Οκάν, Σαμ-
πανίδης (Καβάλα), Νούσιος, Γιαννίτσης
(Απόλλων Λάρισας), Πρίκας (Αλμωπός Αρι-
δαίας), Μπαστακός, Χρουσιέλ (Ηρακλής),
Ραμίρεζ (Θεσπρωτός), Σαπουντζής
(Ολυμπιακός Β’), Λαρέα, Μπενγκόα, Πολίτης,
Αθανασιάδης (Αναγέννηση Καρδίτσας), Αμαρ-
αντίδης, Φράγκος (Απόλλων Πόντου), Γαβρι-
ηλίδης, Σκόνδρας (Βέροια), Ευθυμίου, Ελευθε-
ριάδης, (Τρίκαλα), Παναγιωτίδης, Τζιώρας,
Κάσσος, Γκαρσία (Νίκη Βόλου), Πλατέλλας
(Ξάνθη), Χαντζάρας (Πιερικός), Παπαβασι-
λείου Μαρκιόνι (Πανσερραϊκός).

1 γκολ: Νιάρος (Τρίκαλα), Ντιαμπί, Ξύδας,
Φιλίποβιτς, Κότος, Στάμου, Σκοπελίτης, Μαρ-
κοπουλιώτης, Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός
Βόλου), Σουρλής, Πινακάς, Ξενιτίδης, Νίκολιτς,
Κίτσος, Μπα (Ολυμπιακός Β’), Παπαδόπου-
λος, Τόσκας, Μπουόλι, Εμπουσί, Καρανά-
τσιος, Παντελιάδης, Μαυρίδης, Καγκελίδης
(Πιερικός), Δεληγιαννίδης, Αλί Μπαμπά,
Θυμιάνης, Παπάζογλου, Γκόμεζ, Φαζός,
Μονρόζ (Ξάνθη), Κουτσιανικούλης, Μπάλλας,
Κοτσώνης, Βιδάλ, Μάνιος (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Ζαχόπουλος, Λίταινας, Ζιάκας
(Απόλλων Λάρισας), Πούφλης, Πατσέκο,
Μπονίγια, Ντ’ Αλέσιο, Γώγος, Βαταμίδης
(Θεσπρωτός), Σουλιώτης, Πέττας, Παρασκε-
υάς, Κολλαράς, Γιουκούδης, Καράμπελας
(Αλμωπός Αριδαίας), 

Μαυριάς, Κολομπίνο, Γιάκος (ΑΕΛ), Α.

Παπαστεριανός, Κωστούλας, Πατράλης,
Κάκκο, Τότσκα, Καρτσαμπάς, Μ. Παπαστερ-
ιανός (Ηρακλής), Γκορντεζιάνι, Παναγιώτου,
Ινγκασον (ΠΑΟΚ Β΄), Βασιλείου, Μπόσιο, Τζο-
βάρας, Ροχάνο, Μέτσε, Μιράντα (Νίκη Βόλου),
Κούατενγκ, Πόζογλου, Μπουκουβάλας, Ράμος
(Βέροια), Μπαργκάν, Ελέ, Ζαχαράκης, Καλο-
γέρης, Δαλιανόπουλος (Απόλλων Πόντου),
Ζέρης, Κόντσι (Πανσερραϊκός), Αλίμι, Εμπε-
ρτ, Στίκας, Μουσιγιά (Καβάλα).

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

11 γκολ: Λουκίνας (Καλαμάτα), Μπαΐροβιτς
(Χανιά)

7 γκολ: Αρναρέλλης (Αιγάλεω), Αντερέγκεν
(ΟΦΙ), Βασιλόγιαννης (Χανιά), Γιούσης (ΑΕΚ
Β’),

6 γκολ: Νίλι (Λεβαδειακός), Σταματελόπου-
λος (Ρόδος), Μουνιέ (Καλλιθέα).

5 γκολ: Αθανασακόπουλος (Παναθηναϊκός
Β’), Τετέι (Κηφισιά), Ποζατζίδης (Ηρόδοτος),
Κωστανάσιος (Εργοτέλης), Μεσσιδόρο (ΟΦΙ),
Δούμτσιος (Λεβαδειακός).

4 γκολ: Τζημόπουλος (Λεβαδειακός), Ντο-
ναλντόνι (Καραϊσκάκης), Ντοριβάλ (Κηφισιά),
Ναζίμ (Καραϊσκάκης), Κόνραντ (Εργοτέλης),
Τριμμάτης (Αιγάλεω), Χατζησάββας (Ηρόδο-
τος).

3 γκολ: Εμπόι (Επισκοπή), Πολέτο (Λεβαδει-
ακός), Κυνηγόπουλος, Ντεμέτριους (Καλλιθ-
έα), Χριστόπουλος (ΑΕΚ Β’), Σινγκ, Κουϊρου-

κίδης (Διαγόρας Ρόδου).
2 γκολ: Τσιμέλι (Ζάκυνθος), Φλένσμποργκ,

Σοκολάροφ (Αστέρας Βλαχιώτη), Σέχου,
Δημητριάδης, Τσιλιγκίρης (Αιγάλεω), Νεκούλ,
Λεμονής, Βουό (ΟΦΙ), Ζούνης (Διαγόρας
Ρόδου), Κολλάς, Βαρκάς (Χανιά), Φελίπε,
Μαρκόφσκι, Αναστασόπουλος (Καλαμάτα),
Μαρκόφσκι (Ρόδος), 

Κωστίκας, Δούμτσης (Καλλιθέα), Καραγ-
κούνης (Κηφισιά), Κορνέζος, Κοσίδης (ΑΕΚ Β’),
Μυτίδης (Λεβαδειακός), Νταρζίσιο (Επισκο-
πή), Σαρδέλης, Τσιριγώτης (Παναθηναϊκός
Β’), Μαρουκάκης (Καλλιθέα).

1 γκολ: Σταθόπουλος, Πέτρου, Μπαρμπόσα,
Πολυχρόνης (Επισκοπή), Λαμπίρης, Καρατά-
σιος, Μπαστιάνος (Διαγόρας Ρόδου), Σουλάι,
Δελαπόρτας, Αδαμάκης, Παπάζογλου, Μαρ-
τσάκης, Μακρυδημήτρης (Ρόδος), Βαζ, Καλ-
λέργης, Σόουζα, Σωτηράκος, Οικονομίδης
(Κηφισιά), Αμούρ (ΑΕΚ Β'), Τσαμούρης, Κογιέ-
τε, Καμαρά, Τριανταφυλλάκος (Χανιά),
Χάμοντ, Bρακάς, Βήχος, Νίκας (Λεβαδειακός),
Αμπάνκουα, Αντο, Λεωνιδόπουλος, Ζαΐμι,
Λάμτσε (Αστέρας Βλαχιώτη), Πέιος, Ποζατ-
ζίδης, Μπουρσέλης, Βουτσάς, Κούατενγκ
(Εργοτέλης), Χιμένεθ, Τορίμπιο (ΟΦH), 

Μανθάτης (Καλλιθέα), Κρυπαράκος,
Θεοχάρης, Ρόμπι, Σιδεράς, Κούτσιας
(Παναθηναϊκός Β’), Ματέους, Τάτος, Μοζέρ,
Παυλίδης Μπακαγιόκο, (Καλαμάτα), Βουκελά-
τος (Αιγάλεω), Χαλκιαδάκης, Γκίνη, Γκόμεζ
(Ηρόδοτος), Κάρλος Εντουάρντο, Ντάσης
(Ζάκυνθος), Κλιγγόπουλος (Καραϊσκάκης).

Οι γκολτζήδες  στην σούπερ λίγκα 2 σε νότο και βορρά



Οι διαιτητές της
σούπερ λίγκα 2
σήμερα
(19η αγων ιστική)

Super League 2 – 19η
αγωνιστική
Τετάρτη 16/2 – 15:00

Βόρειος όμιλος

Πιερικός-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας), Φαλτάκας
(Γρεβενών)

Αναγέννηση Καρδίτσας-
Καβάλα
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακε-
δονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος, Αϊνάλ-
ης (Μακεδονίας)

Απόλλων Πόντου-Αλμωπός
Αριδαίας
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσ-
σαλίας)
Βοηθοί: Μπαλιάκας, Πραχάλ-
ης (Κοζάνης)

Βέροια-Νίκη Βόλου

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττι-
κής)
Βοηθοί: Παγουρτζής, Γεωρ-
γακόπουλος (Πειραιά)

Ηρακλής-Ολυμπιακός Βόλου

Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Χατζηνάκος, Τσακίρ-
ης (Δράμας)

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσ-
σαλίας)
Βοηθοί: Νίκζας, Παραφέστας
(Λάρισας)

Ολυμπιακός Β-Τρίκαλα

Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακ-
λείου)
Βοηθοί: Δασκαλάκης, Μαυρ-
αντωνάκης (Ηρακλείου)

Απόλλων Λάρισας-ΑΕΛ
Διαιτητής: Περράκης (Αθη-
νών, φωτ.)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας), Σπυρόπουλος
(Ανατ. Αττικής)

Ρεπό: Ξάνθη

Νότιος όμιλος

Αιγάλεω-Ζάκυνθος (14:00)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρε-
βενών)
Βοηθοί: Σταΐκος (Λάρισας),
Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής)

Λεβαδειακός-Διαγόρας
(14:00)
Διαιτητής: Μπεκιάρης
(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Δίπλαρης
(Καρδίτσας), Κωνσταντόπου-
λος (Κορινθίας)

Κηφισιά-Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Αναστασάκης, Κομι-
σοπούλου (Χανίων)

Επισκοπή-Εργοτέλης
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας),
Αραβίδης (Αθηνών)

Ρόδος-Αστέρας Βλαχιώτη
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττι-
κής)
Βοηθοί: Ισσά (Αθηνών), Δέτση
(Δωδ/νήσου)

Ηρόδοτος-Χανιά
Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας),
Γουρνιάς (Ανατ. Αττικής)

Καλλιθέα-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Ματσούκας
(Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Κωνστάντιος, Πριόνας
(Εύβοιας)

ΑΕΚ Β-Παναθηναϊκός Β
(15:30)

Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθη-
νών)

Βοηθοί: Πλακάς (Δυτ. Αττικής),
Μποζατζίδης (Μακεδονίας)

Ρεπό: Καλαμάτα
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Eπιστρέφει στον 
Πανελευσινιακό ο 
Ευγένιος Σεργιένκο

Eπιστρέφει στον
Παν ελευσιν ιακό ο Ευγέν ιος
Σεργιέν κο, με τον  24χρον ο
«ψηλό» ν α τα βρίσκει σε όλα με
την  ομάδα της Αττικής και ν α
αν ακοιν ών εται με κάθε
επισημότητα το απόγευμα της
Δευτέρας (14/2).

Έτσι, η αρμάδα του coach
Βούλγαρη, που απέχει μόλις 4
βαθμούς με αγών α λιγότερο από
την  κορυφή του 1ου ομίλου της Β'
Εθν ικής, εν ισχύει ακόμα

περισσότερο την  frontline της και
ελπίζει σε έν α όσο το δυν ατόν
καλύτερο πλασάρισμα.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

«Σεργιέν κο η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!!!

Ο 24χρον ος πάουερ
φόργουορν τ (2.03) αγων ίστηκε
την  τρέχουσα σεζόν  στα
Μελίσσια, έχον τας 9,5 πόν τους
κατά μέσο όρο, και πλεόν
επιστρέφει στο κλειστό «Τάκης
Βογιατζής» μετά από εισήγηση
του coach Νίκου Βούλγαρη !

Με μεγάλη
επιτυχία πραγ-
ματοπο ι ήθηκε
το σεμινάριο
πρώτων βοηθ-
ειών του συνδέ-
σμου Διαιτητών
Δυτικής Αττικής.

Εννέα, διαιτ-
ητές μέλη  και
φίλοι  του
σ υ ν δ έ σ μ ο υ
πι στο πο ι ή θ η -
καν και  είναι
έτοιμοι  να
β ο η θ ή σ ο υ ν
έκτακτα περιστα-
τικά εντός και
εκτός γηπέδου.

Ο πρόεδρος του
συνδέσμου Βαγγέλης
Δημόπουλος ευχα-
ρίστησε την αντιδήμα-
ρχο περιβάλλοντος
ποιότητας ζωής και
πολιτικής προστασίας

του Δήμου Περιστε-
ρίου Τσιώτα Μαίρη για
την άμεση ανταπόκριση 

και βοήθεια ώστε να
βρεθεί  χώρος για
μάθηση ,όλους τους
συμμετέχοντες ,και τον
εκπαιδευτή του ελληνι-

κού Ερυθρού
Σ τ α υ ρ ο ύ
Τσήμα Γεώρ-
γιο για την
άψογη ερμ-
ηνεία και καθο-
δήγηση της
π ρ α κ τ ι κ ή ς
άσκησης των
μαθημάτων.

Την πιστο-
ποίηση έλαβε
το ιδρυτικό
μέλος και αντι-
πρόεδρος του
σ υ ν δ έ σ μ ο υ
μας κος Κολ-
λημένος Κων-

σταντίνος .
Η προσπαθεία να

είμαστε χρήσιμοι στην
κοινωνία και το ποδό-
σφαιρο συνεχίζεται.

Επόμεν ος σταθμός
η Δυτική Αττική.

Επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο πρώτων βοηθειών
στον σύνδεσμο διαιτητών Δυτικής Αττικής

Οι διαιτητές των  αγών ων  εξ’αν αβολής
σήμερα (16/2) για το πρωτάθλημα της Γ’
Εθν ικής.

Γ’ Εθν ική – Εξ αν αβολής

Τετάρτη 16/2 – 15:00
3ος όμιλος – 12η αγων ιστική

ΑΟ Υπάτου-Ατρόμητος Παλαμά
Διαιτητής: Τσιγαρίδας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Κατσαρός, Σέμελης (Ευρυταν ίας)

4ος όμιλος – 16η αγων ιστική

ΑΟ Διαβολιτσίου-Παν αχ αϊκή
Διαιτητής: Κόκκορης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Τσούκας, Παπαγεωργίου

(Αρκαδίας)
5ος όμιλος – 11η αγων ιστική
Ερμιον ίδα-Άγιος Ιερόθεος
Διαιτητής: Μποζίν ος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κων σταν τόπουλος, Λουκάς
(Αρκαδίας)

Σαν τορίν η-Φωστήρας
Διαιτητής: Ρεν τίφης (Αν ατ. Αττικής)
Βοηθοί: Σούζας (Αιτ/ν ίας), Ιωαν ν ίδης
(Πειραιά)

6ος όμιλος – 12η αγων ιστική

ΑΟ Πυλίου Κω-Αίας Σαλαμίν ας
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν ατ. Αττικής)
Βοηθοί: Καστριν άκης, Πυκν ής (Αν ατ.
Αττικής)

Γ’ Εθνική: Οι διαιτητές των εξ’αναβολής σήμερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(3η φάση)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
15:00 ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΝΕΑΠΕΡΑΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
15:00 ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
15:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.
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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:
Υπάλληλος 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:
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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός 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:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
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
Εκπαίδευσης
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
κατεψυγμένων 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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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΜΑΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η
ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ 

O ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΑΝΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΣΙΚΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΙΣΠΙΡΩΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΟΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
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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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



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,
ΑIRCONDITION,
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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022


