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έέκκτταακκττοο  εεππίίδδοομμαα
ΠΠάάσσχχαα  

γγιιαα  ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα
Κλειδί τα δημοσιονομικά περιθώρια
- Οριστικές αποφάσεις το Μάρτιο
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία απο 7  έως 15  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα,
Θοδώρα, Πουλχ ερία, Πουλχ ερίν α, Πουλχ έρη *

Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρων ος, 
Αγίων  Μαρκιαν ού και Πουλχ ερίας των  βασιλέων ,

Άγιος Θεόδωρος Βυζαν τίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου,
2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π., Αδελφών Κυπραίου 54,

2105546916

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,  2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία

Αριστοτέλους 132, 
2102462255

ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς::  ΣΣττοο  «ττρρααππέέζζιι» έέκκτταακκττοο  
εεππίίδδοομμαα  ΠΠάάσσχχαα  γγιιαα  ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα

Κλειδί τα δημοσιονομικά περιθώρια - Οριστικές αποφάσεις το Μάρτιο

Π
αράθυρο για χορήγηση έκτακτου
επιδόματος το Πάσχα σε ευάλωτα
νοικοκυριά για την κάλυψη των

απωλειών από την ακρίβεια άνοιξε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας σε συνέντευξή του στην εκπομπή
«Αταίριαστοι».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπο-
υργός επεσήμανε ότι το βοήθημα βρίσκε-
ται στο τραπέζι του οικονομικού επιτε-
λείου, σημειώνοντας ότι οι οριστικές απο-
φάσεις θα ληφθούν το Μάρτιο ανάλογα με
την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού και τα δημοσιονομικά περιθώρια
που θα προκύψουν καθώς και τις
εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ο κ. Σταϊκούρας δεν έδωσε περισσότερ-
ες λεπτομέρειες για τα κριτήρια χορήγ-
ησης και το ύψος του βοηθήματος υπο-
γραμμίζοντας με νόημα ότι η επιλογή της κυβέρνησης
είναι η όποια ενίσχυση να πάει κατευθείαν στους 

πολίτες και να μην χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα
όπως τυχόν μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα.

Καραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο
Αθηνών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης
(16/2). Λόγω του τροχαίου ατυχήματος στο
ύψος του Σχιστού, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από την Τροχαία, η κίνηση ήταν γιααρ-
κετή ωρα αυξημένη στο ρεύμα προς Κόρι-
νθο μετά το Δαφνί.
Από το τροχαίο σημειώθηκαν υλικές ζημι-

ές στα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν
αστυνομικές δυνάμεις και γερανοί για την
απομάκρυνσή τους.

Καραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο ΑθηνώνΚαραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών
στο ύψος του Σχιστού στο ύψος του Σχιστού 

Φρίκη για ηλικιωμένη στον Ασπρόπυργο
- Ληστές την ξυλοκόπησαν άγρια- Ληστές την ξυλοκόπησαν άγρια

Θ
ύμα άγριας επίθεσης και βάν αυσου
ξυλοδαρμού από ληστές έπεσε μία
ηλικιωμέν η στον  Ασπρόπυργο. Η κ.

Χρυσούλα, όπως είν αι το όν ομά της,
μίλησε για τον  τρόμο που βίωσε, έχ ον τας
εμφαν ή τα σημάδια από την  κακοποίηση
στο πρόσωπό της.

Δείχ ν ον τας απίστευτη βιαιότητα ο ληστής,
ο οποίος παραμόν ευε την  ώρα που η ηλι-
κιωμέν η έμπαιν ε στο σπίτι της, της επι-
τέθηκε και της προξέν ησε μώλωπες από
τα χ τυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα,
παρά το γεγον ός ότι το θύμα της ληστείας
δεν  αν τιστάθηκε.

"Τα λεφτά σου, τα λεφτά σου φών αζε μπαίν ον τας στο σπίτι", δήλωσε η ηλικιωμέν η η οποία κατάφερε ν α συρθεί
μέχ ρι την  πόρτα και ν α φων άξει για βοήθεια την  ώρα που ο ληστής έψαχ ν ε στα δωμάτια για κλοπιμαία.
"Ήταν  τέσσερα – πέν τε άτομα. Αν  ερχ όν τουσαν  και άλλοι θα με σκότων αν ", δήλωσε εμφαν ώς σοκαρισμέν η η
ηλικιωμέν η. Σε μια συγκλον ιστική μαρτυρία η κ. Χρυσούλα περιέγραψε πώς ο δράστης της έκλεισε το στόμα για
ν α μην  ακουστεί στη γειτον ιά.

Σύμφων α με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι κιν ήσεις των  ληστών  έχ ουν  καταγραφεί από κάμερες και η αστυν ομία
είν αι στα ίχ ν η τους καθώς έχ ει βρεθεί ο ιδιοκτήτης του οχ ήματος με το οποίο διέφυγαν .
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Στην σύσταση εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο
“ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ  Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.” προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος

Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ με ομόφωνη απόφαση του Διοικ-
ητικού του Συμβουλίου, για την υλοποίηση της θαλάσ-
σιας διασύνδεσης της Ελευσίνας με τον Πειραιά.

Η ίδρυση της εταιρείας για την Θαλάσσια Ιερά Οδό
αφορά την χάραξη μιας νέας θαλάσσιας γραμμής, που
θα συνδέει την Ελευσίνα με τον Πειραιά μέσω πλοια-
ρίων, τα οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο δια-
δραστικό πρόγραμμα θαλάσσιας σύνδεσης – περιήγ-
ησης – αναψυχής, αναδεικνύοντας τα ιστορικά σημεία
της διαδρομής στα νερά όπου έλαβε χώρα η Ναυμαχία
της Σαλαμίνας  καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο όπου
τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Η νέα γραμμή θα ξεκινά από την πόλη του Πειραιά και
θα καταλήγει στην Ελευσίνα, ενώνοντας 7 Δήμους (Πει-
ραιά, Κερατσινίου–Δραπετσώνας, Περάματος, Χαϊδα-
ρίου, Ασπροπύργου, Σαλαμίνας, Ελευσίνας). 

Η καινοτόμος δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνε-
ργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
με την Ελευσίνα 2023-
Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα σε θέματα πολιτι-
σμού, με στόχο την
στήριξη των
εκδηλώσεων που θα
τελεστούν σε χώρους
της χερσαίας ζώνης του
λιμένα Ελευσίνας για
τους εορτασμούς της
ανακήρυξης της πόλης
ως Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης
για το 2023. Η Θαλάσ-
σια Ιερά Οδός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως απώτερο
στόχο την  πολιτιστική – τουριστική αναβάθμιση ολόκ-

ληρης της περιοχής της Δυτικής Αττικής με την δημιο-
υργία ενός μόνιμου θεσμού πόλου – ανάπτυξης, ο
οποίος θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το 2023 ως
ένας μεγάλος πολιτιστικός – τουριστικός προορισμός.  

Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού σχεδιά-
ζεται να συμπέσουν με την έναρξη των εορτα-

στικών εκδηλώσεων της Ελευσίνας -Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας τον Ιανουάριο του 2023.

Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού θα πραγματο-
ποιήσει η Αθηναϊκή τριήρης “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” σε μία λαμπρή
τελετή, που χρονικά σχεδιάζεται να συμπέσει με την ένα-
ρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Ελευσίνας -Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας τον Ιανουάριο του 2023.

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία “Θαλάσσια Ιερά Οδός” έχει
την μορφή της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχι-
κής Εταιρείας (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε) με έδρα την Ελευ-
σίνα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Εταιρεία  μπορ-
εί να συστήσει Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει

εκπρόσωπος από την
Ελευσίνα 2023-Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και τους Δήμο-
υς Ελευσίνας, Πειραιά,
Κερατσινίου – Δραπε-
τσώνας, Περάματος,
Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου και
Ασπροπύργου. Διαχειρι-
στής της εταιρείας ορίζε-
ται ο εκάστοτε Διευθύνων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ ή όποιο άλλο πρόσω-
πο επιλέξει με απόφασή
της η Συνέλευση των

εταίρων και δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή. Για την
πρώτη εταιρική χρήση η διαχείριση ανατίθεται στον Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και εμπνευστή της

δράσης κ. Απόστολο Καμαρινάκη.
Η “Θαλάσσια Ιερά Οδός” διακρίνεται για την πολύπλε-

υρη δυναμική αξιοποίησης σε θέματα Πολιτισμού, διαμο-
ρφώνοντας ένα σύγχρονο τουριστικό–πολιτιστικό
προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται στους επιβάτες των
κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στον  Πειραιά τους θερ-
ινούς μήνες και στους μαθητές των σχολείων κατά τους
χειμερινούς μήνες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρ-
ομών.    

Προγραμματίζονται επαφές και με τις υπουργούς
Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει ήδη αναπτύξει εποι-
κοδομητική επαφή με τους υπουργούς Τουρισμού κ.
Βασίλη Κικίλια και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Πανα-
γιωτόπουλο για την συμμετοχή τους στο εν λόγω εγχείρ-
ημα και για την συνεργασία τους στην υλοποίησή του,
ενώ προγραμματίζονται σχετικές επαφές και με τις υπο-
υργούς Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη και Παιδείας και
Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως. Επίσης, η δράση
έχει την στήριξη του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου
Πατούλη, την συνεργασία των Δημάρχων Πειραιώς κ.
Γιάννη Μώραλη, Σαλαμίνας κ. Γιώργου Παναγόπουλου,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Χρήστου Βρεττάκου,
Περάματος κ. Γιάννη Λαγουδάκη, Ασπροπύργου κ.
Νικολάου Μελετίου, Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελου Ντηνιακού,
καθώς και του ΟΛΠ ΑΕ.

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Συστάθηκε εταιρεία για την
“Θαλάσσια Ιερά Οδό”

Πολιτιστική – τουριστική αναβάθμιση 
ολόκληρης της περιοχής της Δυτικής Αττικής με την δημιουργία

ενός μόνιμου πόλου έλξης επισκεπτών

Εμπνευστής της δράσης ο κ. Απόστολος Καμαρι-
νάκης

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Διευρύνεται η συνεργασία Δήμου Ασπροπύργου και ECORESET ΑΕ

Η
ECORESET AE ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και αναγνωρίζοντας τη
σημασία υποστήριξης των εκπαιδευτικών μονάδων προχώρησε σε νέα
δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευών όπως προκύπτουν από τη

λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ). Η λειτουργία του ΚΔΤ
ξεκίνησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου ReWEEE, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αυτή τη φορά, αποδέκτης ήταν η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου, στην οποία παραδόθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
και πιο συγκεκριμένα φορητοί υπολογιστές και περιφερειακά, για την κάλυψη
των αναγκών του Νομικού Προσώπου.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης μαζί με το προσωπικό υποδέχτηκαν τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο της Εταιρείας, κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή,
κ. Σπύρο Καραμούτσο και την Υπεύθυνη του Τμήματος Βιωσιμότητας και Σχέ-
σεων με τις Δημόσιες Αρχές, κ. Σοφία Μαντέ  και τους ευχαρίστησαν για τη
δωρεά. Παράλληλα, τόνισε ότι η εν λόγω κίνηση θα συνδράμει σε μέγιστο
βαθμό και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ασπρόπυργος  14-02-2022                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ
1/2022 
(αριθ. πρωτ.29214/6.12.21)

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Π.Ε.
Δυτικής Αττικής,  Αν ακοιν ών ει:
Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου οκτώ (8) ατό-
μων , για την  κάλυψη αν αγκών
της Διεύθυν σης Καθαριότητας
Αν ακύκλωσης και Πράσιν ου,  με
διάρκεια οχτώ μήν ες:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ
Κ Α ΤΗ Γ ΟΡ Ι Α / Ε Ι Δ Ι Κ ΟΤΗ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό
θέσης)  

Κωδικός Θέσης
101 ΔΕ Χειριστών
Μηχαν ημάτων  Έργου(Ομάδας Β’
– 1ης Ειδικότητας, Μ.Ε.1.3.)
Ειδικότητα
ΔΕ Χειριστών  Μηχαν ημάτων
Έργου(Ομάδας Β’ – 1ης Ειδικότ-
ητας, Μ.Ε.1.3.)
Αριθμός ατόμων
2

Κωδικός Θέσης
102
Ειδικότητα
ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας
(Συν οδοί Απορριμματοφ όρων )
Αριθμός ατόμων
6

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ(αν ά κωδικό θέσης)  

Κωδικός Θέσης: 101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας B  ́ τάξης
Δ  ́του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειρ-
ιστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολ-
υκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια
μηχανοδηγού - χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδή-
ποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότι-
μος και αντίστοιχος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτο-

τελώς είτε με  συνυπολογισμό και
εμπειρίας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθ-
ούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας B  ́ τάξης
Δ  ́του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειρ-
ιστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργ ικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,
απολυτήριος τίτλος αναγνωρι-
σμένης κατώτερης τεχνικής σχο-
λής της ημεδαπής  ή ισότιμος και
αντίστοιχος  τίτλος σχολής της
αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια μηχανοδ-
ηγού-χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδή-
ποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμό-
διας για την έκδοση  της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού - χειριστή χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθ-
ούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας B  ́ τάξης
Δ  ́του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειρ-
ιστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
( Η ) / 5 . 3 . 2 0 1 3
(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε  και ισχύει (*),  
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον τριών (3) ετών,  μετά
την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθ-
ούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας B  ́ τάξης
Δ  ́του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειρ-
ιστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

( Η ) / 5 . 3 . 2 0 1 3
(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε  και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια
την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ.113/2012, εφόσον στην
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρο-
νολογία κτήσης αυτής, οφείλουν
να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρ-
εσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,
προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας.
Για τα  θερμικά μηχανήματα
γίνονται δεκτές και οι άδειες
μηχανοδηγών χειριστών μηχαν-
ημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που
έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία
ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθ-
εί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος,
ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις χορήγησης
της αντίστοιχης κατηγορίας 
άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,
άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής
(εκτός κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Κωδικός Θέσης: 102
Δεν  απαιτούν ται ειδικά τυπικά
προσόν τα (τελευταίο εδάφ ιο
περ. στ  ́παρ.1 άρθρου 40 του Ν.
4765/2021).

-Οι υποψήφ ιοι/ες όλων  των  ειδι-
κοτήτων  πρέπει ν α είν αι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά: (protokol-
lo.a@gmail.com), είτε ταχυδρομι-
κά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος

Ασπρόπυργου, Λ. Δημοκρατίας
141 (πρώην 18), Ασπρόπυργος,
Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς την
στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων, υπόψη κ. Ιωάννη Παρο-
τσίδη (τηλ. επικοινωνίας: 213 200
6709).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής και
στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρ-
όθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπο-
γεγραμμένη, με φυσική υπογρα-
φή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με
το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανο-
νισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR,
που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το
λόγο αυτό, η συμμετοχή των
υποψηφίων στη διαδικασία πρό-
σληψης με την οικειοθελή υποβο-
λή αίτησης με τα συνημμένα σε
αυτή δικαιολογητικά προς τον
Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνε-
ση του υποψηφίου για τη συλλο-
γή και επεξεργασία των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, καθώς και για
την ασφαλή διατήρησή τους σε
αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο
χρόνο απαιτείται, προκειμένου
να ολοκληρωθούν οι νόμιμες δια-
δικασίες πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν τα
προσωπικά στοιχεία των υποψ-
ηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η
ασφαλής επεξεργασία των δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι διατηρούν το
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνε-
σής τους ανά πάσα στιγμή και
κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσής της είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού ( ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγορ-
ιών προσωπικού σε μία ή περισ-
σότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο
κατηγοριών και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπε-
ται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατ-
ηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλ-
υφθούν επικουρικώς με εμπειρία
και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατ-
ηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό θέσης). Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της
ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιή-
σει μία μόνο αίτηση στην οποία
θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των  δέκα (10) ημερών (υπο-
λογιζομένων ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ασπρ-
οπύργου και στον διαδικτυακό
του τόπο
(www.dimosaspropyrgou.gr), εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθε-
σμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανω-
τέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-
σβαση στα έντυπα μέσω της δια-
δρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργα-
στεί τις αιτήσεις των υποψηφίων,
τους κατατάσσει σε πίνακες κατά-
ταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα και κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας, βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλ-
υτικά αναφέρονται στο Παράρτ-
ημα της ανακοίνωσης). Η κατά-
ταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου,
πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια προσόν-
τα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου
σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα,
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος,
ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
μεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master), δεύτερος τίτλος
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία συγγενι-
κού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθμο-
λογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο
πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτε-

ρο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας
και τέκνο πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής. Αν οι υπο-
ψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν,
προηγείται  ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθ-
ούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου αμέσως μετά την κατάρτιση
των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγε-
λτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατά-
ταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που
δεν δικαιούνται πρόσληψης
βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις απο-
δοχές που προβλέπονται για την
απασχόλησή τους έως την ημέρα
της απόλυσης, χωρίς οποιαδήπο-
τε αποζημίωση από την αιτία
αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι
που προσλαμβάνονται είτε κατό-
πιν αναμόρφωσης των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατά-
στασης αποχωρούντων υποψ-
ηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για
πρόσληψη, προκειμένου να
ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της
οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέ-
πει κατά την ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων τους να υποβά-
λουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνουν ότι από την ημερομ-
ηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία
έως και την ημερομηνία πρό-
σληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή
έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται
το χρονικό διάστημα και ο
φορέας απασχόλησης) με σύμβα-
ση εργασίας ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση εποχιακών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρ-
ων αναγκών σε φορέα του δημό-
σιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4765/2021. Σε περίπτωση μη
υποβολής της ανωτέρω υπεύθυ-
νης δήλωσης, η σχετική απόφαση
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η
δήλωση είναι ψευδής ή ανακρι-
βής, η σύμβαση εργασίας είναι
αυτοδικαίως άκυρη και η πρό-
σληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επι-
λεγέντες ή προσληφθέντες υπο-
ψήφιοι αντικαθίστανται με άλλο-
υς από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
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Π
α ρ α τ ε ί ν ο ν τ α ι
έως τις 30
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ

2022 οι συμβάσεις επι-
κουρικού ιατρικού,
ν οσηλευτικού, λοιπού
βοηθητικού και πάσης
φύσεως προσωπικού
που συν ήφθησαν  στο
πλαίσιο της αν τιμετώπι-
σης εκτάκτων  αν αγκών
λόγω της παν δημίας του
κορων οϊού.

Αυτό προβλέπεται -
μεταξύ άλλων  ρυθμίσεων
- με τροπολογία που
κατατέθηκε στο
ν ομοσχ έδιο για τον
εκσυγχ ρον ισμό του
ΕΦΚΑ.

Οι κυριότερες
ρυθμίσεις των  τροπολο-
γιών  που κατατέθηκαν
στο ν ομοσχ έδιο για τον
εκσυγχ ρον ισμό του
ΕΦΚΑ 

Παράταση ασφαλιστι-
κής ικαν ότητας για έν α
χ ρόν ο χ ωρίς προϋποθέ-
σεις για ευάλωτες κοιν ω-
ν ικές ομάδες 

Την  1η Μαρτίου αν α-
ν εών εται η ασφαλιστική
ικαν ότητα, δηλαδή η
πρόσβαση σε ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, 

όσων  κατά το προη-
γούμεν ο έτος είχ αν
πραγματοποιήσει του-
λάχ ιστον  50 ημέρες (ή
δύο μήν ες) ασφάλισης. 

Με την  προτειν όμεν η
ρύθμιση όμως παρα-
τείν εται χ ωρίς προϋποθ-
έσεις για έν α χ ρόν ο η
ασφαλιστική ικαν ότητα
των  ασφαλισμέν ων   (και
των  μελών  των  οικογε-
ν ειών  τους), για τους
οποίους η ασφαλιστική
ικαν ότητα αν αν εων όταν
με ειδικές διατάξεις μέχ ρι
και το 2020.

Σε αυτούς περιλαμβά-
ν ον ται μεταξύ άλλων , οι
μακροχ ρόν ια άν εργοι
ηλικίας 29-55 ετών  και οι
αν ασφάλιστοι υπερήλι-
κες.

Επιπροσθέτως, με την
ίδια διάταξη παρατείν ε-
ται η ασφαλιστική κάλ-
υψη εργαζομέν ων  οι
οποίοι κατά το προη-
γούμεν ο έτος συν έχ ι-
σαν  ν α υφίσταν ται τις
επιπτώσεις της παν -
δημίας και έλαβαν  αποζ-
ημίωση ειδικού σκοπού
από το Υπουργείο
Εργασίας για χ ρον ικό
διάστημα τουλάχ ιστον  2
μην ών  (όπως επαγγε-
λματίες της τέχ ν ης και
του πολιτισμού, εποχ ικά 

εργαζόμεν οι κλπ). 

Παράταση συμβάσεων
προσωπικού σε προν οι-
ακές δομές για την  αν τι-
μετώπιση των  συν ε-
πειών  της παν δημίας
του κορων οϊού 

Παρατείν ον ται έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2022 οι
συμβάσεις επικουρικού
ιατρικού, ν οσηλευτικού,
λοιπού βοηθητικού και
πάσης φύσεως προσω-
πικού που συν ήφθησαν
στο πλαίσιο της αν τι-
μετώπισης εκτάκτων
αν αγκών  λόγω της παν -
δημίας του κορων οϊού.

«Παρά τα υψηλά
ποσοστά εμβολιασμού
των  φιλοξεν ουμέν ων
στις εν  λόγω προν οιακές
δομές καθώς και των
εργαζομέν ων  σε αυτές,
οι κίν δυν οι από την
παν δημία δεν  έχ ουν
εξαλειφθεί και με δεδομέ-
ν ο ότι οι φιλοξεν ούμεν οι
στις προν οιακές δομές
σ υμπ εριλαμβάν ον τ αι
στις πλέον  ευάλωτες
ομάδες, επιβάλλεται η
μέγιστη δυν ατή προ-
στασία τους, την  οποία
εγγυάται -μεταξύ άλλων -
και το προσωπικό που
έχ ει προσληφθεί για τον

σκοπό αυτό», τον ίζει το
Υπ. Εργασίας . 

Διεύρυν ση της έν ν οι-
ας της εποχ ικότητας των
επιχ ειρήσεων  για την
επιδότηση αν εργίας ειδι-
κά για το 2021 

Ειδικά για το έτος
2021, για τον  προσδιορ-
ισμό μιας εργασίας ως
εποχ ιακής, τίθεται ως
προϋπόθεση ότι για το
χ ρον ικό διάστημα του
ημερολογιακού έτους
κατά το οποίο δε λειτο-
υργεί, δεν  απασχ ολεί
προσωπικό που υπερ-
βαίν ει το 27% του μέσου
όρου του προσωπικού,
το οποίο απασχ ολεί
κατά την  περίοδο αιχ μής
της δραστηριότητας της
(αν τί για 25% που είν αι
η γεν ική διάταξη).

«Η τροποποίηση αυτή
θεσπίζεται κατ’ εξαίρεση
για το έτος 2021, καθώς
οι ακραίες καιρικές συν θ-
ήκες και ιδίως ο παγετός
που έλαβε χ ώρα πέρυσι
την  άν οιξη επέφερε την
έλλειψη πρώτων  υλών  σε
εποχ ικές επιχ ειρήσεις,
όπως αυτές που
σχ ετίζον ται με την  κον -
σερβοποίηση, μετα-
ποίηση, συσκευασία και
διαλογή αγροτικών
προϊόν των  κλπ, με απο-
τέλεσμα ν α απασχ ολή-
σουν  λιγότερο εποχ ικό
προσωπικό σε σχ έση με
τα προηγούμεν α έτη και
ν α κιν δυν εύουν  οι
εργαζόμεν οι ν α μην
καταστούν  δικαιούχ οι
επιδότησης αν εργίας,
καθώς δεν  υπερβαίν ουν
τόσο το μόν ιμο προσω-
πικό που απασχ ολείται
σε τέτοιου είδους επιχ ει-
ρήσεις». 

Παρατείνονται έως τις 30 
Σεπτεμβρίου οι συμβάσεις προσωπικού 

σε προνοιακές δομές
Μ. Θεμιστοκλέους:

ΔΔεενν  ππρροοχχωωρράάμμεε
σσεε  44ηη  δδόόσσηη  εεμμββοολλίίοουυ  σσττοονν

γγεεννιικκόό  ππλληηθθυυσσμμόό
«Ναι» σε χαλάρωση των μέτρων,
αλλά συντεταγμένα και σταδιακά

Η
επέκταση της τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά
της Cov id-19 στον  γεν ικό πληθυσμό δεν  είν αι
στα σχέδια, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομέν α,

δήλωσε ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως είπε, με βάση τα
δεδομέν α που υπάρχουν  με τη μετάλλαξη «Όμικρον »,
δεν  θα υπάρξει τέταρτη δόση εμβολίου στο γεν ικό
πληθυσμό αλλά μόν ο στους αν οσοκατεσταλμέν ους.
«Αν  αλλάξει κάτι, θα το δούμε στην  πορεία», πρόσθε-
σε.

Παραθέτον τας τα τελευταία στοιχ εία για τον  εμβολια-
σμό στην  Ελλάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι μετά
την  υποχρεωτικότητα στους άν ω των  60 παρατ-
ηρήθηκε σημαν τική αύξηση στους εμβολιασμούς ωστό-
σο πλέον  ο αριθμός των  ν έων  ραν τεβού είν αι μικρός
περί τις 1.000 με 1.500 την  ημέρα. Στους άν ω των  60
έχει εμβολιαστεί το 91% και απομέν ει έν α 9% περίπου
300.000 πολίτες.

Τα πιστοποιητικά που έχουν  λήξει καθώς μερίδα
πολιτών  δεν  έκαν ε ακόμη την  τρίτη δόση, αν έρχον -
ται σε περίπου 300.000. Όπως εξήγησε ο κ. Θεμι-
στοκλέους παρότι μειών ον ται συν εχώς, λήγουν  και
ν έα πιστοποιητικά οπότε ο αριθμός τους κυμαίν εται
από 270.000 έως 310.000.

Στο ερώτημα εάν  η χαλάρωση των  περιορισμών
λόγω της παν δημίας θα πλήξει το εμβολιαστικό πρόγρ-
αμμα, ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι είν αι περιορι-
σμέν ες οι πιθαν ότητες ν α εμβολιαστούν  όσοι δεν  το
έχουν  ήδη πράξει. «Δεν  θα πετύχουμε ν α εμβολιάσο-
υμε έν α πολύ μεγάλο αριθμό από τις 300.000 και αυτό
δεν  είν αι θέμα τόσο του εμβολιαστικού προγράμματος
και των  μέτρων . Έχουν  αποφασίσει ν α μην  εμβολια-
στούν  το βλέπουμε και στους υγειον ομικούς», είπε.

Ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας τάχθηκε υπέρ της χαλάρωσης των  μέτρων  αλλά
συν τεταγμέν α και σταδιακά και όχ ι ν α αν οίξουν
σχεδόν  τα πάν τα όπως σε άλλες χώρες.

Για το εμβόλιο της Nov av ax αν έφερε ότι τα ραν τε-
βού θα αν οίξουν  αφού επιβεβαιωθεί η ημέρα παράδο-
σης της παρτίδας την  επόμεν η εβδομάδα.

Στα παιδιά είπε ότι τα ποσοστά είν αι αν έλπιστα
καλά με τον  εμβολιασμό στους εφήβους 15-17 ν α φτά-
ν ει στο 50% με 60% και στα παιδιά 5-11 ετών  στο
20%.



6 - θριάσιο                                                                                                                                           Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Σ
ε κλίμα έντονης
σ υν α ι σ θημ α τ ι κ ής
φόρτισης, παρουσία

πλήθους παρευρισκομένων,
της οικογένειας του εκλιπόν-
τος, αλλά  και συμμετεχόν-
των διαδικτυακά, πραγματο-
ποιήθηκε στις 14 Φεβρουα-
ρίου η εκδήλωση μνήμης του
Προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά,
Ανδριανού Μιχάλαρου, και η
τελετή ονοματοδοσίας  της
Αίθουσας Συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου
Β.Ε.Π. σε «Αίθουσα Συνεδρ-
ιάσεων  «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ».

« Είναι κάποιες στιγμές
της ζωής σου που εύχεσαι να
μην τις ζήσεις ποτέ! Μια
τέτοια στιγμή είναι και η
σημερινή, ακριβώς ένα
χρόνο μετά από τον αδόκητο
χαμό του Ανδριανού
μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος του Β.Ε.Π., Γιώρ-
γος Παπαμανώλης-Ντόζας,
στην έναρξη της εκδήλωσης.
«Συγκεντρωθήκαμε εδώ
σήμερα, αλλά και ηλεκτρονι-
κά, για να τιμήσουμε τη
μνήμη του και βρισκόμαστε
στην αίθουσα που ανα-
καινίσθηκε επί προεδρίας
του και φέρει πλέον το όνομά
του, Αίθουσα Συνεδριάσεων
« Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Ο Σ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ», με ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελ-
ητηρίου μας»

Αναφέρθηκε στην αγα-
στή συνεργασία που υπήρχε
μεταξύ τους και εξήρε την
προσωπικότητα του
εκλιπόντος Προέδρου, την
οξυδέρκεια και την ανθρω-
πιά του, τους αγώνες του για
τη βιοτεχνία και την αναβάθ-
μιση της Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης και εμφανώς συγκινημέ-
νος κατέληξε: «Θα ήθελα να
σ΄ ευχαριστήσω από καρ-
διάς για όσα απλόχερα μου
έδωσες και να σου πω ότι θα
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο
για να ολοκληρώσουμε το
έργο σου. Ανδριανέ ευχαρι-
στούμε για όλα!»  

Για την προσωπικότητα,
τη συνεργασία, που ανέ-
πτυξαν μαζί του από τους
χώρους που δραστηριοποι-
ήθηκε, του αείμνηστου Ανδρ-
ιανού Μιχάλαρου μίλησαν
στη συνέχεια και ο πρ.
Πρωθυπουργός και Πρόεδρ-
ος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος
Παπανδρέου, ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Πειρ-
αιά, κ.κ. Σεραφείμ, οι Υφυ-
πουργοί Δικαιοσύνης και
Ναυτιλίας, Γιώργος Κώτσηρ-
ας και Κώστας Κατσαφάδος,
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του
Ευγενιδείου Ιδρύματος,
Λεωνίδας Δημητριάδης-
Ευγενίδης, ο Περιφερει-
άρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης, ο Δήμαρχος  Πει-
ραιά, Γιάννης Μώραλης, ο
Δήμαρχος Μεγάρων, Γρη-
γόρης Σταμούλης, ο Βουλευ-
τής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ,
εκπρόσωπος του αρχηγού
της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης και προέδρου
του κόμματος, Αλέξη

Τσίπρα, Χαράλαμπος
Μαμουλάκης, ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Ε.Ε.,  Γιάννης
Μασούτης, ο Πρόεδρος
ΠΕΣΑ και ΕΒΕΠ, Βασίλης
Κορκίδης, ο Πρόεδρος του
Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου, ο Πρόεδρος του
Ε.Ε.Π., Γιάννης Βουτσινάς, ο
Α΄Αντ/δρος Β.Ε.Π., Γιώργος
Κωνσταντόπουλος, ο πρ.
Πρόεδρος Β.Ε.Π., Ευάγγελος
Τσιτούρας, ο Οικονομικός
Επόπτης και ο Γεν Γραμμα-
τέας Β.Ε.Π., Γιώργος
Παπαθανασίου και Θεόδωρ-
ος Ματθιουδάκης,
αντίστοιχα, και αναγνώσθη-
κε ομιλία του πρ. Νομάρχη
Δυτικής Αττικής, Αριστείδη
Αρκουδάρη.

Στη συνεργασία τους,
στο ήθος και στις αξίες  του
Ανδριανού Μιχάλαρου, στα
οράματα και στα εξαιρετικά
ανθρώπινα χαρακτηριστικά
του, αναφέρθηκε η Ειδική
Σύμβουλος του Β.Ε.Π.,
Ευδοκία Μαυρομμάτη,
τονίζοντας, μεταξύ άλλων: 

«Ήσουν άνθρωπος της
προόδου. Άνοιγες δρόμο-
υς εκεί που οι άλλοι έβλε-
παν τοίχους. Δεν υπήρχε
το Εγώ για σένα, αλλά το
Εμείς!!!Είχες πίστη στις
νέες γενιές και ήθελες να
τις βλέπεις να εξελίσσον-
ται. 

Τα παιδιά των ΕΠΑΛ είναι
το μέλλον της χώρας μας
έλεγες» Και κλείνοντας
ανέφερε : «Αν μια φράση σε
χαρακτηρίζει Πρόεδρε είναι
αυτή του αγαπημένου σου
Επίκουρου: Ποτέ μου δεν
επεδίωξα να αρέσω στους
πολλούς, αυτά που τους
αρέσουν δεν τα γνώρισα και
αυτά που εγώ γνωρίζω
απέχουν πολύ από το να τα
καταλάβουν».

Τις ομιλίες έκλεισε ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Υπαλλήλων Επι-
μελητηρίων Ελλάδας και
Δ/ντής Β.Ε.Π., Μιχάλης Γιάγ-
κας, ο οποίος μεταξύ άλλων
ανέφερε:   «Θέλω, ως  Πρόε-
δρος των εργαζόμενων, να
μεταφέρω και να εκφράσω
την βαθύτατη εκτίμηση και
αγάπη των εργαζόμενων
στο πρόσωπο του Ανδριανού
Μιχάλαρου.

Μας σεβάστηκε και τον
σεβαστήκαμε. Γι’ αυτό
δώσαμε το καλύτερο εαυτό
μας για την επιτυχία του
έργου και την υλοποίηση των
οραμάτων του.   

Ως Διευθυντής θέλω να
δηλώσω ότι ο Ανδριανός
Μιχάλαρος είχε όλα τα χαρ-
ακτηριστικά στοιχεία ενός
Πραγματικού Ηγέτη. Ενός
ηγέτη που δεν χρειάζεται να

επιβληθεί με απειλές, ανα-
σφάλειες και φοβικά σύνδρ-
ομα. Αλλά ενός ηγέτη με
άποψη, με θέση, με στόχους.
Ασφαλής, Δίκαιος, ανθρώπι-
νος, συνεργάσιμος. 

Και αυτό αποτυπώθηκε
καθ’ όλη τη διαδρομή του στο
Επιμελητήριο».  

Ευχαριστίες, εκ μέρους
της οικογένειας, απηύθυνε ο
γυιός  του εκλιπόντος
προέδρου, Γιάννης Μιχάλα-
ρος, στον οποίο ο πρόεδρος
του ΒΕΠ, Γιώργος Παπα-
μανώλης-Ντόζας, παρέδω-
σε πλακέτα στη μνήμη του
για την πολυετή, ουσιαστική
και ανιδιοτελή προσφορά
του στην επιχειρηματικότητα
και στο Βιοτεχνικό Επιμελ-
ητήριο Πειραιά.   

Πριν λάβουν το λόγο οι
ομιλητές προβλήθηκε δεκά-
λεπτο αφιερωματικό βίντεο,
στο οποίο συμπυκνώθηκε η
παρουσία και δράση του
Ανδριανού Μιχάλαρου, τόσο
από τη συμμετοχή του στα
κοινά όσο και την επιχειρ-
ηματική του διαδρομή και την
πολυετή παραμονή του στο
τιμόνι του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά.

Στη εκδήλωση παρα-
βρέθηκαν, ακόμη, οι : Στα-
ματιάδης Αντώνιος, Γεν.
Γραμματέας Εμπορικού
Συλλόγου Νίκαιας, Γιώργος
Καββαθάς, Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης
Δημητρίου, Πρόεδρος Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων,
Δημήτρης Καρύδης, Αντιδή-
μαρχος Πειραιά, Ηλίας
Κλάππας, Πρόεδρος Δικ-
ηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
Ηλίας Χατζηεφραιμίδης,
Πρόεδρος WIMA, Θεόδωρος
Δρίτσας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Α΄Πειραιά, Θεόδωρος
Καπράλος, Πρόεδρος
Εμπορικού Συλλόγου Πειρ-
αιά, Σοφία Ευφραίμογλου-
Κουνενάκη, Α΄Αντ/δρος
ΕΒΕΑ, Θεόφιλος Παγιάτης,
Πρόεδρος ΠΟΒΑΣ, Γιάννης
Μελάς, Βουλευτής Ν.Δ.
Α΄Πειραιά, Γιάννης Σγουρός,
πρ. Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Λεωνίδας Αθανασιάδης,
πρ. Αντιπεριφερειάρχης
ΕΣΠΑ, Νίκος Παπαγεω-
ργίου, Α΄Αντ/δρος Ε.Ε.Π. και
Περιφερειακός Σύμβουλος,
Σωτήρης Σκιαδαρέσης,
Πρόεδρος του Επιμ. Λευκά-
δας και του ΕΟΑΕΝ, Απόστο-
λος Πάνας, Βουλευτής Χαλ-
κιδικής, εκπρόσωπος του
Προέδρου ΚΙΝΑΛ, Νίκου
Ανδρουλάκη, Γιώργος Μπε-
νέτος, πρ. Πρόεδρος Ε.Ε.Π.,
και πολλοί άλλοι. 

Την εκδήλωση συντόνισε
με επιτυχία ο Διευθυντής του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, Μιχάλης Γιάγκας.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Το Β.Ε.Π. τίμησε τη μνήμη του Προέδρου 
Ανδριανού Μιχάλαρου

ΧΧεειιμμεερριιννέέςς  εεκκππττώώσσεειιςς  ::  
ΜΜέέχχρριι  ππόόττεε  θθαα  
δδιιααρρκκέέσσοουυνν
HH  ΈΈννωωσσηη  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚαατταανναα--
λλωωττώώνν  ΚΚρρήήττηηςς  σσυυμμββοουυλλεεύύεειι  ττοουυςς
κκααττααννααλλωωττέέςς,,  ττιι  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροο--
σσέέχχοουυνν  σσττιιςς  εεκκππττώώσσεειιςς  ώώσσττεε  νναα
κκάάννοουυνν  έέξξυυππννεεςς  ααγγοορρέέςς..

ΥΥιιοοθθεεττοούύμμεε  σσυυννεεττήή  κκααττααννααλλωωττιικκήή
σσυυμμππεερριιφφοορράά

ΑΑγγοορράάζζοουυμμεε  έέχχοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοονν
οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  μμααςς
κκααιι  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  δδυυννααττόόττηηττέέςς
μμααςς..  ΚΚααττααρρττίίζζοουυμμεε  λλίίσστταα  μμεε  τταα  ααππαα--

ρρααίίττηητταα  εείίδδηη..
ΔΔεενν  ααγγοορράάζζοουυμμεε  υυππόό  ππίίεεσσηη..

ΟΟιι  εεκκππττώώσσεειιςς  θθαα  δδιιααρρκκέέσσοουυνν  έέωωςς
ττιιςς  2288--22--22002222,,  οοππόόττεε  κκααλλόό  εείίννααιι  νναα
κκάάννοουυμμεε  έέρρεευυνναα  ααγγοορράάςς  κκααιι
σσύύγγκκρριισσηη  ττιιμμώώνν  κκααιι  πποοιιόόττηηττααςς,,  σσεε
σσυυννάάρρττηησσηη,,  ββέέββααιιαα  μμεε  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς
μμααςς..
ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  μμεε
ππίίσσττωωσσηη  ((ππιισσττωωττιικκήή  κκάάρρτταα  μμεε
δδόόσσεειιςς  ήή  κκααττααννααλλωωττιικκόό  δδάάννεειιοο)),,
εελλέέγγχχοουυμμεε  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοουυςς  εεππιι--
μμέέρροουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  λλααμμββάάννοουυμμεε
υυππόόψψηη  ττιιςς  χχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  σσυυννεεππάά--
γγεεττααιι  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττοουυςς  ττόόκκοουυςς,,  ττοονν
ααρριιθθμμόό  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  κκ..λλππ..  σσεε
σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  εειισσόόδδ--
ηημμάά  μμααςς..

Παραδίδεται προς χρήση το γήπεδο
στη Βαλαρία Μάνδρας 

Ε
ντός των προ-
σεχών εβδομά-
δων το γήπεδο

ποδοσφαίρου στην
περιοχή Βαλαρία,
κανονικών διαστάσεων
(11Χ11), κι όχι μικρό-
τερων (8Χ8) όπως
αρχικά είχε σχεδιασθ-
εί , με χλοοτάπητα
τελευταίας γενιάς, ανα-
μένεται να  παραδοθεί προς χρήση στις ομάδες του Δήμου μας.   

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ευχαριστεί θερμά τον Αντι-
πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Δυτ. Αττικής Αθανάσιο Μπούρα για τις
ενέργειες του στην παραχώρηση των δύο προκατασκευασμένων οικίσκων,
οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά ως αποδυτήρια και μέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής των προβλεπόμενων υποδομών της αθλητικής
εγκατάστασης.
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««ΒΒΡΡΑΑΧΧΝΝΑΑΣΣ»»  ΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΡΡΗΗΞΞΕΕΙΙΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΟΟΛΛΙΙΟΟΦΦΘΘΟΟΡΡΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
Αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

Ασπροπύργου προς τη Δημοτική Αρχή για 
προσλήψεις σχολικών φυλάκων 

Ο Δήμος Μεγαρέων εντάχθηκε στον προγραμματισμό για 
σύνδεσή του με το εθνικό δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου

Με αν ακοίν ωσή του, ο Δήμος Μεγαρέων
εν ημερών ει ότι ο Δήμος εν τάχ θηκε στον

προγραμματισμό για σύν δεσή του με το
εθν ικό δίκτυο διαν ομής Φυσικού Αερίου.

Σε δημόσια δήλωσή του ο εκτελεστικός
Πρόεδρος της Εταιρείας Διαν ομής Αερίου Αττι-
κής Πιέρρος Χατζηγιάν ν ης αν αφέρθηκε στα
ν έα προγράμματα της επιχ είρησης τα οποία
προβλέπουν  επέκταση των  δικτύων  στη
Δυτική Αττική και έχ ει δρομολογηθεί σε συν ε-
ργασία με την  ΔΕΣΦΑ ν α κατασκευαστεί έν α
ν έο σημείο εξόδου του δικτύου στα Μέγαρα το
οποίο θα τροφοδοτεί τίς πόλεις και την  Βιομ-
ηχ αν ική Περιοχ ή των  Μεγάρων  με ό,τι αυτό
συν επάγεται.

Η σχ ετική δήλωση του Δημάρχ ου Γρηγόρη Σταμούλη:«Υστερα από τις τελευταίες δηλώσεις του εκτελεστικού
Προέδρου της ΕΔΑ κ.Πιέρρου Χατζηγιάν ν η διαφαίν εται καθαρά ότι οι προσπάθειές μας, για φυσικό αέριο και
φθην ή εν έργεια στο Δήμο μας, άρα οικον ομία στις επιχ ειρήσεις και στα ν οικοκυριά, πιάν ουν  τόπο».

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  οοιικκοοννοομμιικκήήςς
εεννίίσσχχυυσσηηςς  ππυυρρόόππλληηκκττωωνν

πποολλιιττώώνν  

Κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, για την καταγραφή των

αιτήσεων από ενδιαφερόμενους πολίτες

Συνεχίζεται η απογραφή στο Δήμο
Αχαρνών από 15 έως 21 
Φεβρουαρίου...

Επικοιν ων ήστε στα τηλέφων α: 2102440001
και 2102440005 (Κεν τρικό Μεν ίδι),
2102400850-2102400860 &2102400890(Γραφ-
εία στην  πλατεία της Αγίας Παρασκευής
–παλαιά ΔΕΗ) & 2132140329 (Θρακομακεδό-
ν ες).
Στα γραφεία απογραφής: 
- Παγκάλου και Παύλου Μελά-Αχαρν ές (Καθ-
ημεριν ές:08:00-19:00 & Σάββατο 09:00-15:00),
- Παλαιά ΔΕΗ (Καθημεριν ές:09:00-19:00) και 
- Κοιν οτικό Κατάστημα Θρακομακεδόν ων
(Καθημεριν ές: 09:00-15:00).
Απογραφόμαστε στον  τόπο που ζούμε ❗❗
Όλοι μετράμε❗❗
#acharnes #πληθυσμός #ΕΛΣΤΑΤ #απογραφή
#citizens  #apografi #

Τ
ην Παρασκευή 18 Φεβρουα-
ρίου 2022 ομάδα του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού θα

βρίσκεται από τις 09:30 μέχρι τις
15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της
Κοινότητας Βιλίων, ενώ τη Δευτέρα 21
Φεβρουαρίου 2022, τις ίδιες ώρες  θα
βρίσκεται  στο Δημοτικό Κατάστημα
Μάνδρας.  

Το πρόγραμμα οικονομικής
ενίσχυσης αφορά ιδιοκτήτες με πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία κύριας κατεστρ-
αμμένης κατοικίας (μερικώς ή ολικώς)
και συνταξιούχους άνω των 65 ετών με

κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία (μερι-
κή ή ολική καταστροφή) .

Η υποβολή της αίτησης για την οικο-
νομική ενίσχυση θα είναι  δυνατή
παράλληλα ηλεκτρονικά μέχρι και τις
28 Φεβρουαρίου 2022 με αποστολή
των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ctp-attiki@redcross.gr

Πληροφορίες για την εξυπηρέτηση
του κοινού στο τηλέφωνο 695 55
63639 και στην ηλεκτρονική διεύθυ-
νση ctphelpdesk@redcross.gr
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Η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων, που συνεδρία-
ζε από το μεσημέρι, αποφάσισε να κάνει δεκτό το
αίτημα της κυβέρνησης να επιτραπούν και πάλι οι
όρθιοι στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.

Παράλληλα, οι ειδικοί "άναψαν" το πράσινο φως
για την επανέναρξη των σχολικών εκδρομών, ενώ
η χωρητικότητα στα γήπεδα αυξάνεται από το 10%
που ίσχυε έως σήμερα στο 50%.

Τέλος, η τηλεργασία και στον ιδιωτικό και στον
δημόσιο τομέα περιορίζειται από το 50% στο 20%.

Με δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας Θάνος

Πλεύρης ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση έκανε
δεκτή συνολικά την εισήγηση των επιστημόνων και
έτσι αναμένεται η σχετική ΚΥΑ με τη διευκρίνιση
των νέων μέτρων.Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η
Επιτροπή "σε αυριανή της συνεδρίαση θα εξετάσει
επιμέρους αιτήματα".

Αναλυτικά η δήλωση του Θάνου Πλεύρη:
"Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων, κατόπιν αιτήματος της Κυβέρν-
ησης, εισηγήθηκε την άρση της απαγόρευσης της

όρθιας διασκέδασης, την έναρξη πραγματοποίησης
των σχολικών εκδρομών, την αύξηση της πληρότ-
ητας στα γήπεδα στο 50% και την εφαρμογή της
τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο
20%. Σε αυριανή της συνεδρίαση η επιτροπή θα
εξετάσει επιμέρους αιτήματα.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από
την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινι-
στούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάβ-
βατο 19.02.22".

«Μέσα σε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση
αυτή έδωσε σε λειτουργία τους 3
πρώτους σταθμούς προς Πειραιά και θα
παραδώσει το καλοκαίρι τους άλλους 3,
ενώ παράλληλα ξεκίνησε και την κατασ-
κευή 15 σταθμών της Γραμμής 4», είπε
ο κ. Καραγιάννης αναφερόμενος στους
σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός
και Νίκαια που παραδόθηκαν τον Ιούλιο
του 2020. 

Οι επόμενοι τρεις σταθμοί που θα
παραδοθούν το καλοκαίρι είναι: Μανιάτι-
κα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο. Μετρό: 

Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι για πρώτη
φορά έπειτα από δεκαετίες σχεδιάζονται
συγκοινωνιακά έργα στην Αττική, καθώς
στόχος του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών είναι να βελτιωθεί η ζωή
των πολιτών. «Τα έργα μετρό είναι
σύνθετα και ο σχεδιασμός αρχίζει πολλά
χρόνια πριν το έργο». 

Σχετικά με το πλάνο του υπουργείου
για τη Δυτική Αττική, ο υφυπουργός
αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτε-
ρα πυκνοκατοικημένο κομμάτι ,
σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να ανταποκριθεί  στις
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής με
μεγάλα έργα υποδομών.

- Οι νέοι σταθμοί

Συγκεκριμένα, αναλύοντας τον σχεδια-

σμό για τη Δυτική Αττική, ο υφυπουργός
Υποδομών αναφέρθηκε στην επέκταση
της Γραμμής 2 προς το Ίλιον. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των
απαραίτητων αρχιτεκτονικών και στα-
τικών μελετών, καθώς και των ηλεκτρομ-
ηχανολογικών συστημάτων.Σε πρώτη
φάση, η επέκταση θα αφορά 3 σταθμούς:
Την Παλατιανή, το Ίλιον και τον Άγιο
Νικόλαο. 

Οι δύο από τους τρεις σταθμούς
βρίσκονται επί της οδού Θηβών, ο
πρώτος (σταθμός Παλατιανή) σε απόστα-
ση περίπου 1.300 μ. βόρεια του σταθ-
μού Ανθούπολη και  ο δεύτερος
(σταθμός Ίλιον) 1.000 μ βορειότερα του
πρώτου. Ο τρίτος σταθμός (Αγ. Νικόλα-
ος) βρίσκεται επί της οδού Αγίου Νικο-
λάου στο Ίλιον.

Ο κ. Καραγιάννης εκτίμησε ότι εως το
τέλος του 2022 θα ολοκληρωθούν τόσο
οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, όσο
και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης του έργου, ώστε στη συνέχεια
να ξεκινήσει η δημοπράτηση της κατασ-
κευής. 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υπο-
δομών ο χρόνος κατασκευής της επέκτα-
σης της γραμμή 2 στο Ίλιον είναι τα 5
έτη. «Μιλάμε για ένα έργο 350 εκατομ-
μυρίων ευρώ, δεν χωρούν προχειρότ-

ητες και πασαλείμματα» διεμήνυσε ο κ.
Καραγιάννης.

Τα έργα επέκτασης της γραμμής 4

Σύμφωνα με το πλάνο έργων στη Δυτι-
κή Αττική, έχουν ξεκινήσει οι αρχικές
μελέτες της επέκτασης της Γραμμής 4
προς την Πετρούπολη, με 3 από τους 6
σταθμούς στη Δυτική Αττική: Άγιοι
Ανάργυροι, Ίλιον και Πετρούπολη. 

Το αμέσως επόμεν ο διάστημα
προχωρά η δημοπράτηση του Προα-
στιακού Σιδηρόδρομου της Δυτικής
Αττικής.«Πρόκειται για έν α έργο
ύψους 100 εκατομμυρίων  ευρώ που
θα εξυπηρετήσει την  Ελευσίν α, τον
Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα και αρκε-
τούς ακόμα δήμους της περιοχής»
σύμφων α με τον  κ. Καραγιάν ν η.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο έργο της
Σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό
(Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και την ολοκ-
λήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά.
«Προχωράμε και με ένα οδικό έργο που
ζητούσε για χρόνια η περιοχή και που
δεν προχωρούσε. 

Ένα έργο που παραμένει ανολοκλήρ-
ωτο και ημιτελές εδώ και μια εικοσαετία,
από το 2002» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Καραγιάννης. 

Από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ η περαιτέρω 
χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού

Πέφτει στο 20% η τηλεργασία - Όρθιοι στην 
εστίαση και 50% χωρητικότητα στα γήπεδα

ΜΜΜΜεεεεττττρρρρόόόό::::    ΠΠΠΠοοοοιιιιοοοο    εεεείίίίννννααααιιιι    ττττοοοο    ππππλλλλάάάάννννοοοο    ττττοοοουυυυ    υυυυπππποοοουυυυρρρργγγγεεεείίίίοοοουυυυ
γγγγιιιιαααα    ττττηηηηνννν    εεεεππππέέέέκκκκτττταααασσσσηηηη    σσσσττττηηηη    ΔΔΔΔυυυυττττιιιικκκκήήήή    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήή

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μ ΠΟΥΡΑΣΜ ΠΟΥΡΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜ ΗΣΥΠΟΔΟΜ ΗΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας,

είναι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος από τις

πρόσφατες ανα-
κοινώσεις του Υφυ-

πουργού Υποδομών,
Γιώργου Καραγιάννη,

για τα έργα υποδο-
μής που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν
στη Δυτική Αττική.
Συγκεκριμένα, το
αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα
προχωρά η δημο-
πράτηση του Προα-
στιακού Σιδηρόδρο-
μου της Δυτικής Αττι-
κής, έργο ύψους 100

εκατ. Ευρώ που θα
εξυπηρετήσει τους

Δήμους Φυλής, 
Ασπροπύργου, Ελευ-
σίνας, Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, Μεγαρέων

Επιπλέον 
θα ολοκληρωθεί ο

Κόμβος Σκαραμαγκά
με τη σύνδεση της

Δυτικής Περιφερεια-
κής Λεωφόρου Αιγά-
λεω με την Εθνική

Οδό Αθηνών-
Κορίνθου.
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ΟΔήμος Ασπροπύργου και η
Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνουν την

τρίτη και τελευταία φάση της συλλογής
των δεδομένων της «Απογραφής Πληθυ-
σμού-Κατοικιών 2021».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρονική
περίοδο από την Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου
2022 έως τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου
2022, όσοι δεν μπόρεσαν, για οποιονδή-
ποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρ-
ονικά ή να απογραφούν από τον Απογρ-
αφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία
της προσωπικής συνέντευξης, θα έχουν
τη δυνατότητα να απογραφούν είτε ηλεκ-
τρονικά είτε διά ζώσης. 

Τρόπος διενέργειας:
Ο πολίτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα

της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr και
καταχωρεί στην ειδική εφαρμογή τον
ταχυδρομικό κώδικα και τη διεύθυνση
της κατοικίας του. Στη συνέχεια είναι
διαθέσιμες για την απογραφή του οι εξής
επιλογές: 

Ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή
Ο ενδιαφερόμενος πολίτης λαμβάνει

από την εφαρμογή νέο «Μοναδικό
Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί
στην κατοικία του. Με τον τελευταίο και
τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω
της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα
www.gov.gr να απογράψει την κατοικία
και όλα τα μέλη του νοικοκυριού του. Με
την οριστική υποβολή του ερωτηματο-
λογίου, ο πολίτης λαμβάνει Βεβαιωτικά
Απογραφής. 

Απογραφή διά ζώσης ή τηλεφωνικά
Οι κάτοικοι του Δήμου Ασπροπύργου

μπορούν να επικοινωνήσουν  με την
Εποπτεία στα τηλέφωνα: 2105577191,
2132006409 και 2132006410 (καθημερι-
νά από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ)
. Ο πολίτης, κατά την επικοινωνία του με
την Εποπτεία, μπορεί είτε να απογραφεί
τηλεφωνικά είτε να προσέλθει στο Πνε-
υματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου (Αλέκου Παναγούλη 13) και να απο-
γραφεί μέσω συμπλήρωσης εντύπου
ερωτηματολογίου, τηρώντας τα προβ-
λεπόμενα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας. Στο τέλος της συνέντευξης
δίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη και
στα μέλη του νοικοκυριού του τα Βεβαιω-

τικά Απογραφής.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω της Απογραφ-

ής γίνεται η καταμέτρηση του Πληθυ-
σμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή
οικισμό, καλύπτοντας όλη την Επικρά-
τεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παρα-
μεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα
συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημο-
γραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγα-
σής του. 

Οι Γενικές Απογραφές διενεργούνται
λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες
συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της
νόσου του Κορωνοϊού COVID-19 και
βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών,
κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο
(Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και
στο Νόμο 4772/2021 (Α’ 17).

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι
υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέ-
γονται είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποι-
ούνται μόνο για την παραγωγή συγκεν-
τρωτικών στατιστικών στοιχείων και δεν
διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποι-

ονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Απογρα-
φής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσω-
πικά δεδομένα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της
διαδικασίας της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς
: 2132006409 – 2132006410 - 213 135
2006 ή να απευθύνονται στο e-mail:
2021census@statistics.gr.

Συμμετέχουμε στην Απογραφή,
Στηρίζουμε το Μέλλον γιατί ΟΛΟΙ

ΜΕΤΡΑΜΕ

Αναλυτικές πληροφορίες: 
https://www.statistics.gr/el/2021

-census-pop-hous 

Σχετικό ενημερωτικό και οπτικο-
ακουστικό υλικό: 

https://www.statistics.gr/el/pres
s-kit_census_2021 

ΝΕΟ Βίντεο για την Απογραφή: 
https://www.youtube.com/watch

?v=VzbZv2C2-fk 

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 3η ΦΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 3η ΦΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
- ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ

ΕΕιιδδιικκήή  ΜΜοοννάάδδαα  ΔΔαασσιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Έρχονται μόνιμες προσλήψεις στην Πυροβεστική 

Τ
ροπολογία με την οποία προβλέ-
πονται 500 προσλήψεις στελεχών
στις νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών

Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώματος, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας για τον eΕΦΚΑ.

Οι Ειδικές Μονάδες θα έχουν έδρα στην
Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία,
Ιωάννινα και Πάτρα.

Αφορούν φορούν πυροσβεστικό τεχνικό
και επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο
ΑΕΙ η ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο Δασο-
λογίας Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπι-
κής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμο-
γής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελμα-
τικών προσόντων Δασολόγου από το
ΑΤΕΕΝ.

Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων διενεργείται  με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου επι θητεία
διάρκειας 7 ετών, με σύστημα αντικειμε-
νικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με τα
οριζόμενα προσόντα (ηλικία, προϋπηρεσία
κλπ) ενώ παρέχεται η δυνατότητα μονιμο-
ποίησής τους μετά την συμπλήρωση της
7ετίας υπο προϋποθέσεις.
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Βόρειος όμιλος

Πιερικός-Θεσπρωτός 0-
3 (48' Στεργίου, 71'
Μπον ίγια, 90+1' Ρομέρο)

Α ν α γ έ ν ν η σ η
Καρδίτσας-Καβάλα 1-0
(45+7' Λαρέα)

Απόλλων  Πόν του-
Αλμωπός Αριδαίας 1-1
(45+2' Αμαραν τίδης - 87'
Ρόβας)

Βέροια-Νίκη Βόλου  1-0
(52' Γιακουμάκης) ERT-
SPORTS

Ηρακλής-Ολυμπ ιακός
Βόλου 4-0 (26' Τομάς
πεν ., 64' Τότσκα, 71'
Πήλιος, 88' Αλεξιτς)

Παν σερραϊκός-ΠΑΟΚ
Β 1-2 (71' Εππας - 26'
Παν αγιώτου, 82'
Σμυρλής)

Ολυμπιακός Β-Τρίκαλα
2-0 (25' Φορτούν ης, 71'
Αποστολόπουλος)

Απόλλων  Λάρισας-ΑΕΛ
0-2 (61', 64' Ογκμποε)

Νότιος όμιλος

Αιγάλεω-Ζάκυν θος 2-1
(37' Δημητριάδης, 90+8'
Αρν αρέλλης - 58' Τσιμέλι
πεν .)

Λεβαδειακός-Διαγόρας 4-
0 (21' Συμελίδης, 27'
Κων σταν τιν ίδης, 65'
Λιν άρδος, 89' Μυτίδης)

Κηφισιά-Καραϊσκάκης 0-
0

Επισκοπή-Εργοτέλης
1-0 (72' Νταρζίσιο)

Ρ ό δ ο ς - Α σ τ έ ρ α ς
Βλαχ ιώτη 0-1 (43'
Φουρλάν ος)

Ηρόδοτος-Χαν ιά 2-2 (9'
Αρν αούτογλου, 89'
Αμπουμπακαρί - 48'
Κόλα, 76' Ζιούλης)

Καλλιθέα-ΟΦ Ιεράπετρ-
ας 1-2 (90+5' Μουν ιέ - 53'
Μεσιδόρο πεν ., 67'
Νεκούλ)

Γ’ Εθνική : 
Τα αποτελέσματα 
στα  εξ αναβολής

Στα εξαν αβολής παιχν ίδια που
έγιν αν  στην  Γ΄Εθν ική σημειώθη-
καν  τα εξής αποτελέσματα.

3ος όμιλος – 12η αγων ιστική

ΑΟ Υπάτου-Ατρόμητος Παλαμά
2-0

4ος όμιλος – 16η αγων ιστική

ΑΟ Διαβολιτσίου-Παν αχαϊκή 0-3

5ος όμιλος – 11η αγων ιστική

Ερμιον ίδα-Άγιος Ιερόθεος 1-0

Σαν τορίν η-Φωστήρας 2-0

6ος όμιλος – 12η αγων ιστική

ΑΟ Πυλίου Κω-Αίας Σαλαμίν ας
0-1

Tα αποτελέσματα στην Super League 2
– 19η αγωνιστική



Ο Γιάν ν ης Καλιτζάκης που
προπον ούσε την  Εν ωση Ασπρ-
οπύργου αν αλαμβάν ει ως
γεν ικό αρχηγό της ομάδας Β’ του
Παν αθην αικού.

Έτσι ο θρυλικός «Νίτζα» του
«τριφυλλιού» επιστρέφει στον
Παν αθην αϊκό. Η σχετική αν α-
κοίν ωση που έγιν ε την  Τρίτη
(15/2) αν αφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ Παν αθην αϊκός αν α-
κοιν ών ει την  έν αρξη της συν ερ-
γασίας της με έν α μέλος της οικο-
γέν ειας του Τριφυλλιού, τον  Γιάν -
ν η Καλιτζάκη, ο οποίος αν αλαμ-
βάν ει άμεσα χρέη γεν ικού
αρχηγού στη Β’ ομάδα.

Ο Γιάν ν ης Καλιτζάκης
φόρεσε για μια δεκαετία
τη φαν έλα του Παν αθη-
ν αϊκού (1987 – 1997)
καταγράφον τας 259
συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα και 345 σε όλες
τις διοργαν ώσεις, όν τας
στην  πρώτη 15άδα των
συμμετοχών  όλων  των
εποχών  στην  ιστορία 

του Τριφυλλιού! Ο
‘‘Νίν τζα’’, όπως ήταν  το προ-
σων ύμιό του, κατέκτησε με τον
Παν αθην αϊκό 4 πρωταθλήματα, 6
Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και
βέβαια ήταν  βασικό στέλεχος
στην  ομάδα που άγγιξε τη συμμε-
τοχή στον  τελικό του Champions
League τη σεζόν  1995-96.

Το 2009 επαν ήλθε στον
Παν αθην αϊκό ως μέλος του τμή-
ματος σκάουτιν γκ, θέση που δια-
τήρησε για έν α χρόν ο.

Καλωσορίζουμε τον  Γιάν ν η
Καλιτζάκη πίσω στο σπίτι του!».

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-11 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Σάββατο
19/02/22 15:00

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
ΜΑΝΔΡΑΣ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο
19/02/22 15:00

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σάββα-
το 19/02/22
15:00

Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
Σάββατο
19/02/22 15:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο
19/02/22 15:00

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή
20/02/22 15:00

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Κυριακή
20/02/22 15:00

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή
20/02/22 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ16η
αγωνιστική)

Α Ι Α Σ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββα-
το 19/02/22
15:00

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο
19/02/22 15:30

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ
Δ Υ Ν Α .
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυ ρ ι α-
κή 20/02/22
11:30

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή
20/02/22 12:00

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΑΝΩΛΙΟΣΙΩΝ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Κυριακή
20/02/22 15:00

Το ποδόσφαιρο στη 
Μάνδρα γράφει το 
Μέλλον...
Ξεκίν ησαν  οι εργασίες στο ιστορικό
Φράγκειο Γήπεδο για ν έο χ λοοτάπητα
και παραδίδεται το Νέο Γήπεδο.
Στολίδια για το ποδόσφαιρο και για τη
ν εολαία της πόλης. Νέες αισιόδοξες προ-
οπτικές για το μαζικό, αν απτυξιακό και

αγων ιστικό αθλητισμό. Υποδομές που
θα σηματοδοτήσουν  στην  πόλη και
στην  ευρύτερη περιοχ ή μια πρότυπη και
αν οδική πορεία της Μάν δρας στα αθλ-
ητικά δρώμεν α.
Ο ιστορικός Μανδραϊκός Αθλητικός
Όμιλος, με το ποδοσφαιρικό τμήμα
και τις ακαδημίες του, θα είναι
παρών και ακόμη πιο δυνατός σε
αυτή την πορεία. 
ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ, ΠΑΜΕ ΨΗΛΑ

Έκοψαν την πίτα οι προπονητές της ΕΠΣΠ
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίτας που λόγω των συνθηκών της πανδημίας έγινε στα
γραφεία του συνδέσμου  με τα μέλη του ΔΣ.
Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας
κ. Μαρουλής. Το φλουρί κέρδισε ο ταμίας του συνδέσμου μας Δημήτρης Καλύκας. Μετά από
διαδικασία κλήρωσης, 10 μέλη του συνδέσμου μας κέρδισαν τα εξής:
- Tablet: Γιαννούλης Δημήτρης & Αναστασιάδης Σταμάτης.
- Δωρεάν ετήσια συνδρομή: Μούρας Δήμος, Ποταμιάνος Γιάννης, Φατόλιας Γιάννης, Μέτος
Θωμάς, Χατζηλιάς Παναγιώτης, Πουρσανίδης Ηλίας, Κατσάφαρος Μιχάλης, Τζανετουλάκος
Δημήτρης.

Τα αποτελέσματα του κυπέλλου στην Δυτική Αττική

Στους αγών ες κυπέλλου που έγιν αν  για την  3η
φάση του κυπέλλου σημειώθηκαν  τα εξής απο-
τελέσματα.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ2-0

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ3-1

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-4

Ο Γιάννης Καλιτζάκης γενικός 
αρχηγός στον Παναθηναϊκό Β’

EΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου



12-θριάσιο Πέμπτη 17 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:
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 ΤΣΙΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΡΟΥΛΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΥΡΙΛΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΕΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ



14-θριάσιο Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

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 

48

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

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Σ
ε ημερίδα που διεξήχ θη την  Κυριακή 13 Φεβρ-
ουαρίου στην  Ελευσίν α, με οικοδέσποιν α την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

«ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ» και εκλεκτούς καλεσμέν ους τους
κ.κ. Ευάγγελο Λιόλιο - Πρόεδρο της Ελλην ικής Ομο-
σπον δίας Καλαθοσφαίρισης, Θεόδωρο Λιβάν ιο – Υφυ-
πουργό Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Γεώργιο Κώτσηρα
– Υφυπουργό Δικαιοσύν ης, Αργύρη Οικον όμου –
Δήμαρχ ο Ελευσίν ας, συζητήθηκε εκτεν ώς το θέμα της
πρόληψης στις αν απτυξιακές ηλικίες στον  αθλητισμό.

Η ΠΡ.Ε.Π.Υ . ΑΜΚΕ
παρουσίασε στους παρι-
σταμέν ους σημαν τικά στα-
τιστικά στοιχ εία που
έχ ουν  προκύψει από τις
εργασίες της στο θέμα της
άθλησης των  παιδιών , της
υγείας της άθλησης και της
πρόληψης, ζητών τας την
συν εργασία των  παρευρισ-
κόμεν ων  για την  περαι-
τέρω επέκταση προγραμ-
μάτων  πρόληψης υγείας
στις αν απτυξιακές ηλικίες
που αποτελούν  το μέλλον
μας. Ο Πρόεδρος της
Ελλην ικής Ομοσπον δίας
Καλαθοσφαίρισης, κατέδει-
ξε την  ευθύν η όλων  στην  αλλαγή κουλτούρας ειδικά
στο θέμα της πρόληψης τον ίζον τας ότι «αν  θέλεις ν α
κάν εις μια αλλαγή στην  κοιν ων ία, ασχ ολήσου με την
ν έα γεν ιά» και έθεσε την  επιρροή της Ομοσπον δίας
στην  διάθεση της περαιτέρω εξάπλωσης των  προγρ-
αμμάτων  του ΠΡ.Ε.Π.Υ. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρν ηση παρουσίασε εν διαφέρον τα πεδία
συν εργασίας του Υφυπουργείου και της ΕΟΚ, σχ ετικά
με τον  Ψηφιακό Μετασχ ηματισμό της Ομοσπον δίας
και εξέφρασε την  στήριξή του στην  οργάν ωση και
στην  εξάπλωση της συν εργασίας ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ
και ΕΟΚ. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης αν έλυσε το
πολυδιάστατο των  προγραμμάτων  της ΠΡ.Ε.Π.Υ.
ΑΜΚΕ, διότι η διαδικασία της πρόληψης προϋποθέτει
και εμπεριέχ ει στοιχ εία πολιτισμού, κουλτούρας, αθλ-
ητισμού και παιδαγωγικής και εξέφρασε την  πρόθεσή
του ν α στηρίξει τις εργασίες της. Ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας, αν αφέρθηκε στο σκέλος της αν άπτυξης υπο-
δομών , ως εργαλείο λειτουργίας προγραμμάτων  πρόλ-
ηψης και εξέφρασε την  δικαίωσή του για την  στήριξη
του ΠΡ.Ε.Π.Υ. από σύστασής του, καθώς και την
πρόθεσή του ν α βοηθήσει την  περαιτέρω εξάπλωση

των  προγραμμάτων  της.
Η αστική μη κερδοσκοπική

εταιρεία «ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ»,
αποτελεί την  μετεξέλιξη της
«πρωτοβουλίας ΠΡ.Ε.Π.Υ .»
του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης
Ελευσίν ας, η οποία αφορά
τον  προ-αγων ιστικό έλεγχ ο
πρόληψης υγείας και είχ ε ξεκι-
ν ήσει το 2016, συν έπεια του
αιφν ίδιου θαν άτου έφηβου
αθλητή σε αγών α μπάσκετ
της ομάδας. Η «πρωτοβουλία
ΠΡ.Ε.Π.Υ.» υπήρξε ο θεμέ-
λιος λίθος της συζήτησης που
κατέληξε στην  «Κάρτα Υγείας
Αθλητή» όπως ισχ ύει σήμερα
σ’ όλα τα σπορ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, όλο το υλικό της
εκδήλωσης υπάρχ ει στο www.okebc.gr και στο
www.prepy .gr

Το θέμα πρόληψης στις αναπτυξιακές ηλικίες στον αθλητισμό ανέδειξε εκτενώς η ημέριδα στην Ελευσίνα 

Σημαντική υποστήριξη για την εξάπλωση των δραστηριοτήτων της λαμβάνει 
η  ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 

Πρόεδρος
Ελληνικής 

Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης,

«Αν θέλεις να
κάνεις μια 

αλλαγή στην
κοινωνία, 

ασχολήσου με
την νέα γενιά»


