
«ΚΚααµµίίαα  ααννοοχχήή  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν
έέµµφφυυλληη  ββίίαα»»  φφώώννααξξεε  οο  ΑΑππρρόόππυυρργγοοςς

Σ. Μαυρίδη:«Τασσόµαστε στο πλευρό 
της εκστρατείας του strong me 

και διεκδικούµε τη νοµική αναγνώριση 
της γυναικοκτονίας».

Σε λευκό κλοιό η Δημοτική
Κοινότητα Φυλής

- Επι ποδός τα εκχιονιστικά για να
μείνουν καθαροί όλοι οι δρόμοι
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Μ. Βορίδης: Νέα δίμηνη
παράταση των συμβάσεων

των εργαζομένων
ορισμένου χρόνου σε 

Περιφέρειες και Δήμους

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"

ΑΑδδεειιάάζζοουυνν  
οοιι    ττσσέέππεεςς  ττωωνν  
κκααττααννααλλωωττώώνν  
΄́΄́ΈΈκκρρηηξξηη΄́΄́  ττοουυ  ππλληηθθωωρριισσμμοούύ  
--    ΣΣττοο  77,,22%%  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο

σσεελλ..  22--1100

21.863 κρούσματα, 
359 διασωληνωμένοι,

56 θάνατοι
249 κρούσματα στην  ΠΕ 

Δυτικής Αττικής

Έκτακτη επιχορήγηση 
έως 400.000 € 
για πληττόμενες 
επιχειρήσεις από την 
COVID-19

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

στην Δυτική Αττική

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ:  Ο Πανελευσινιακός
εκτός με τον Καραβά

Τα αποτελέσματα στην Α' κατηγορία 
και η βαθμολογία σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  66

σσεελλ..  88

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΤοο  χχρρόόννιιοο  ππρρόόββλληημμαα  ΤΤοο  χχρρόόννιιοο  ππρρόόββλληημμαα  
ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  

κκααιι  ηη  εεππίίσσππεευυσσηη  έέρργγωωνν  υυπποοδδοομμήήςς  κκααιι  ηη  εεππίίσσππεευυσσηη  έέρργγωωνν  υυπποοδδοομμήήςς  
σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττοουυ  δδιιααλλόόγγοουυ  

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Τσουχτερο κρύο  και  χιονόνερο        

Θερμοκρασία απο 3  έως 8  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θεοδώρα,

Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
Σαβίν α, Ζαμπίν α, Ζαμπία

Σωφρόν ιος, Σωφρόν ης, Σωφρον ία, Σωφρόν η

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.

Αριστοτέλους 309, 6972633576

Μ
ήνα με το μήνα οι  τσέπες
των καταναλωτών αδειά-
ζουν όλο και περισσότερο

λόγω των εξόδων στον τομέα της
στέγασης και των μεταφορών ενώ
σημαντικές αυξήσεις συνεχίζουν να
καταγράφονται και στο καλάθι της
νοικοκυράς. 

Η
άνοδος των τιμών σε
φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό,
πετρελαίου θέρμανσης και

καυσίμων οδηγούν σε περαιτέρω
αύξηση των τιμών σε βασικά είδη
διατροφής όπως λαχανικά, ελαιόλα-
δο, αρνί-κατσίκι, κ.α.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις 

Οι αυξήσεις στην ενέργεια παρα-
μένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Μέσα σε ένα χρόνο, το κόστος του
φυσικού αερίου αυξήθηκε  78,5%,
του ηλεκτρισμού κατά 71,4% και του
πετρελαίου θέρμανσης κατά 41,5%.
Περαιτέρω άνοδο 23,2% σημείω-
σαν οι  τιμές στα καύσιμα και λιπαν-
τικά. Πιο ακριβά κατά 16,8% αγόρ-
ασαν οι καταναλωτές τα έλαια κι

άλλα λιπαντικά ενώ αύξηση 15,2%
είχαμε στα λαχανικά, 14,4% στο
αρνί και το κατσίκι και 5,9% στο
ψωμί και στα δημητριακά.

Ανάλογα με την πορεία των
εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο ο
υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας μιλώντας πριν από λίγο
στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπο-
λιτικά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο
έστω και παροδικά ο πληθωρισμός
να φτάσει στο 8%. 

Αυτό βέβαια συμπλήρωσε ότι θα
μπορούσε να συμβεί στην περίπτω-
ση που σταματήσει η ροή φυσικού
αερίου από τη Ρωσία προς την
Ευρώπη. Επίσης, με βάση τα έως
τώρα δεδομένα, το υπουργείο Οικο-
νομικών εκτιμά ότι για το σύνολο
του 2022 ο πληθωρισμός αναμένε-
ται να διαμορφωθεί στο 5,5% από
3,5% που ήταν η αρχική πρόβλεψη.
Σημειώνεται ότι ο μέσος πληθωρι-
σμός είχε βρεθεί και πάλι στο 5,5%
το 1997.

ΑΑδδεειιάάζζοουυνν  οοιι    ττσσέέππεεςς  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  
΄́΄́ΈΈκκρρηηξξηη΄́΄́  ττοουυ  ππλληηθθωωρριισσμμοούύ  --    ΣΣττοο  77,,22%%  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο

Συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη - Αργύρη Οικονόμου 

Το χρόνιο πρόβλημα βιω σιμότητας των Ναυπηγείων καιΤο χρόνιο πρόβλημα βιωσιμότητας των Ναυπηγείων και
η επίσπευση έργων υποδομής στο επίκεντρο του διαλόγου η επίσπευση έργων υποδομής στο επίκεντρο του διαλόγου 

Μ
ε τον  Υπουργό
Αν άπτυξης και
Ε π ε ν δ ύ σ ε ων ,

Άδων ι Γεωργιάδη,
συν αν τήθηκε ο Δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρ-
ης Οικον όμου, παρουσία
του Αν τιδημάρχ ου
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών ,
Θαν άση Μαυρογιάν ν η
και του Ά Επιλαχ όν τα
Βουλευτή Δυτικής Αττι-
κής, Σταμάτη Πουλή.

Η συν άν τηση που
πραγματοποιήθηκε σε
θετικό κλίμα, αφορούσε
στην  προώθηση έργων
του Δήμου μας και πιο
συγκεκριμέν α, στην
επίσπευση των  έργων
υποδομής, για το οποία και υπήρξε σχ ετική δέσμευση
από πλευράς Υπουργού.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η επιτακτική αν άγκη για
πιθαν ές πηγές χ ρηματοδότησης του Δήμου Ελευσίν ας,
εν ώ όπως εν ημέρωσε ο κύριος Γεωργιάδης, ήδη
εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου μας για χ ρηματοδότ-
ηση δικτύου ηλεκτρικών  ποδηλάτων . 

Πρόταση, η οποία κατατέθηκε προς αξιολόγηση και
χ ρηματοδότηση το περασμέν ο διάστημα, από τον
Δήμο Ελευσίν ας.

Από τη συν άν τηση, δεν  θα μπορούσε ν α λείπει η
συζήτηση γύρω από το κρίσιμο θέμα των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας.

Και από τις δύο πλευρές, υπήρξε ταύτιση απόψεων
για την  αν άγκη άμεσης λύσης στο χ ρόν ιο πρόβλημα

βιωσιμότητας των  Ναυπηγείων  και στη μέριμν α για
τους 600 εργαζομέν ους του.

Για τη συν άν τησή του με τον  Υπουργό Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων , ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου αν έφερε: «Συζητήσαμε όλα τα θέματα που
αφορούν  στον  Δήμο μας και άπτον ται των  αρμοδιοτή-
των  του Υπουργού, κου Γεωργιάδη, με τον  ίδιο ν α
αποκρίν εται θετικά στα όσα του θέσαμε. Ήδη εγκρίθη-
κε η πρόσφατη πρότασή μας, περί χ ρηματοδότησης
δικτύου ηλεκτρικών  ποδηλάτων , εν ώ ο δίαυλος επικοι-
ν ων ίας μας παραμέν ει αν οιχ τός. Φυσικά, συζητήσαμε
και για το θέμα των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, εν ώ και
από τις δύο πλευρές υπήρξε η πεποίθηση πως σύν το-
μα όλα θα δρομολογηθούν  προς τη σωστή κατεύθυ-
ν ση».

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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Υπεγράφη εχθες από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από
εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επι-
στρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που

επλήγησαν από τον Covid-19.
Η δράση προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχει-

ρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνε-
δρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστία-
σης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού που δραστηριοποι-
ούνται σε όλη τη Χώρα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία
εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης
δήλωσε:«Όπως είχαμε δεσμευτεί, προχωράει το πρόγραμμα της
επιδότησης του 8%του τζίρου του 2019 για εκείνους τους κλάδους που
είχαν μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας 2019 -2020 από 50% και άνω.
Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαστε στο
πλάι κάθε επιχείρησης και κάθε εργαζομένου για να διασώσουμε την
επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κατά-
σταση. Υπό τις νέες προκλήσεις που η παρούσα συγκυρία θέτει ανα-
λαμβάνουμε την ίδια ακριβώς δέσμευση».

Η δράση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19 React EU και αφορά
Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσοστό 8% 

κατά μέγιστο επί του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και μέχρι το

ύψος των 400.000 €.
Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που συστάθηκαν εντός των

δύο ετών πανδημίας (έτος 2020 και έτος 2021) εντάσσονται αυτοδίκαια
στη δράση με κατ’ αναλογία υπολογιζόμενη μέγιστη επιχορήγηση.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι:

Νόμιμη λειτουργία
Βασική δραστηριοποίηση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα

έσοδα) στους επιλέξιμους κλάδους
Μείωση Κύκλου Εργασιών έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον

50,0% σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019
Πλήρωση απαιτήσεων περί μη προβληματικότητας στο έτος 2019
Μη υπέρβαση Ορίου Σώρευσης ύψους 2,3 εκατ. ευρώ ομοειδών

ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει «Προσωρινού Πλαισίου».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση
προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από 16/3/2022 και
ώρα 12:00 μέχρι και 15/4/2022 και ώρα 15:00. Αξιολόγηση των υποβ-
ληθεισών Αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης
διαδικασίας με τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας.

Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται αμέσως μετά την έγκριση της
υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης χωρίς υποχρέωση υποβολής
δεύτερου κατά σειρά σχετικού Αιτήματος.

Η επιχορήγηση αναλώνεται υποχρεωτικά σε λειτουργικές δαπάνες

εντός των εννέα πρώτων μηνών του έτους 2022 και καλύπτει μέρος
(μέχρι το 70%) των δαπανών αυτών.

Όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές Δράσεις του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει και εδώ ήδη θεσμοθετηθεί το
Ακατάσχετο της δικαιούμενης επιχορήγησης ώστε μέσω της δράσης να
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι η κάλυψη ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Κράτος ή προς τρίτους.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ηλεκτρονική
επισύναψη ελάχιστων δικαιολογητικών υποβολής. Ειδικά οι απαιτούμε-
νες από την κοινοτική νομοθεσία υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να φέρ-
ουν τις κατάλληλες ενδείξεις γνησιότητας υπογραφής.

Τα υποβληθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διασταυρωθούν με
τα ήδη τηρούμενα για αυτές στις Εθνικές βάσεις δεδομένων (πχ
TaxisNET) ΠΡΙΝ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
απόρριψης υποβληθείσας αίτησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μίας
και μοναδικής εκ νέου υποβολής.

ΣΤΗΝ 9η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ

ΜΑΣΣΑΛΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Σ
την  9η Διάσκεψη Κορυφής
Δήμων  και Περιφερειών  της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, που διε-

ξήχ θη στη Μασσαλία, στις 3 και 4
Μαρτίου, συμμετείχ ε ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΚΕΔΕ, και Τακτικός Εκπρόσωπος
της στον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Ην ω-
μέν ων  Πόλεων  & Τοπικών  Αρχ ών
(UCLG).

Η Διάσκεψη Κορυφής, που διορ-
γαν ώθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτρ-
οπή των  Περιφερειών , εν τός του
πλαισίου της Γαλλικής Προεδρίας στην
ΕΕ, και σε συν εργασία με τις αυτοδι-
οικητικές αρχ ές της Γαλλίας, λαμβάν ει
χ ώρα κάθε δύο χ ρόν ια και αποτελεί τη
σημαν τικότερη σύν οδο των  αιρετών
εκπροσώπων  της αυτοδιοίκησης σε
όλη την  Ευρώπη. Για πρώτη φορά
μετά την  παν δημία, το σύν ολο των
Περιφερειαρχ ών ,  Δημάρχ ων  και
εκπροσώπων  της αυτοδιοίκησης από
τις 27 χ ώρες – μέλη της ΕΕ έδωσαν

ζων ταν ά το «παρών », εν ώ πολλοί
ακόμη συμμετείχ αν  υβριδικά στο
μεγαλύτερο αυτοδιοικητικό γεγον ός της
Ευρώπης.

Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης,
αρθρώθηκαν  πάν ω σε 4 άξον ες:

[1] Τα ευρωπαϊκά εδάφη που αν τι-
μετωπίζουν  κοιν ων ικές προκλήσεις:
Η κρίση του COVID19 ήταν  οικον ομι-
κή και κοιν ων ική. Αυτός είν αι ο λόγος
για τον  οποίο η ΕΕ χ ρειάζεται έν α
σχ έδιο αν άκαμψης χ ωρίς αποκλει-
σμούς για ν α αν αζωογον ήσει την
οικον ομία και ν α εν δυν αμώσει τις
τοπικές κοιν ότητες ν α αν τιμε-
τωπίσουν  συστημικές αλλαγές, όπως
η πράσιν η και η ψηφιακή μετάβαση.

[2] Συν οχ ή και αν άκαμψη: Η πολι-
τική συν οχ ής είν αι έν α από τα πιο
αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση
των  περιφερειακών  αν ισοτήτων  και
την  τόν ωση της οικον ομικής καιν ο-
τομίας. Η στεν ότερη συν εργασία
μεταξύ των  σχ εδίων  αν άκαμψης και
της πολιτικής συν οχ ής είν αι αυτό που
χ ρειάζεται η Ε.Ε. για ν α στηρίξει
πλήρως τις περιφέρειες και τις πόλεις
της.

[3] Οικοδομών τας το Σπίτι της Ευρ-
ωπαϊκής Δημοκρατίας: Η εν ίσχ υση
της δημοκρατικής λειτουργίας της Ε.Ε.
απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχ ή των
τοπικών  και περιφερειακών  αρχ ών .
Είν αι οι εγγύτερες αρχ ές προς στους
πολίτες και χ ωρίς αυτές το Σώμα της
Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δεν  θα είχ ε
θεμέλια. Η δημοκρατία στην  πράξη
αν ταν ακλάται επίσης στην  εστίαση
στη διαφορετικότητα και τη συμμε-
τοχ ή των  ν έων  σε όλο το πρόγραμμα.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Σε λευκό κλοιό η Δημοτική
Κοινότητα Φυλής

- Επι ποδός τα εκχιονιστικά για να μείνουν 
καθαροί όλοι οι δρόμοι

Μάχ η με το χ ιον ιά δίν ει
από χ θες η Πολιτική
Προστασία του Δήμου
στη Φυλή, όπου το έχ ει
ήδη στρώσει. Τα εκχ ιον ι-
στικά μηχ αν ήματα δου-
λεύουν  ασταμάτητα και
σαρών ουν  στην  κυριο-
λεξία την  περιοχ ή από
τις 4.30 τα ξημερώματα
της Πέμπτης  που
ξεκίν ησε η χ ιον όπτωση
κρατών τας όλους τους

δρόμους αν οιχ τούς.  
Ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής

Προστασίας Μιχ άλης Οικον ο-
μάκης παρακαλεί τους πολίτες
ν α περιορίσουν  τις μετακιν ή-
σεις τους, ν α μην  

παρκάρουν  τα αυτοκίν ητά
τους σε σημεία που δυσκο-
λεύουν  το έργο της πολιτικής
προστασίας και ν α λάβουν
μέτρα αυτοπροστασίας. 

ΣΤΗΝ 9η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Πλήθος επαφών με ευρωπαίους 

αυτοδιοικητικούς για τη συνοχή και ανάκαμψη 

Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 € για πληττόμενες 
επιχειρήσεις από την COVID-19



[4] Το μέλλον  της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και η
συμμετοχ ή των  ν έων  και ευρωπαϊκές αξίες: η ν έα
γεν ιά πρέπει ν α συμμετάσχ ει στη συζήτηση για τις
προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ, και η
συμβολή της θα είν αι στο επίκεν τρο κατά τη διάρκεια
του επερχ όμεν ου Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, μια εβδομάδα πριν
από το Συν έδριο για το Μέλλον  της Ευρώπης, οι
εκπρόσωποι των  δημοτικών  και περιφερειακών
αρχ ών  προώθησαν  τα αιτήματά τους μέσα από την

επικείμεν η «Διακήρυξη των  Περιφερειακών  και
Τοπικών  Αρχ ών  για την  Ευρωπαϊκή Δημοκρατία»,
κείμεν ο στο οποίο τον ίζεται η αν αγκαιότητα για
μεγαλύτερη συμμετοχ ή των  τοπικών  κοιν ων ιών  στις
δημοκρατικές διαδικασίες για τη λειτουργία των  κρα-
τικών  και ευρωπαϊκών  οργάν ων , τον  σχ εδιασμό της
αν άκαμψης από την  παν δημία, την  πράσιν η οικο-
ν ομία, την  ψηφιακή μετάβαση και την  εν ίσχ υση της
εδαφικής και κοιν ων ικής συν οχ ής της Ε.Ε.

Όπως χ αρακτηριστικά δήλωσε, ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου: «Η Αυτοδιοίκηση της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης μίλησε, την  πιο κρίσιμη στιγμή
! Ο ρόλος μας πρέπει ν α αν αβαθμιστεί, ως βασικός
συν τελεστής στην  ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εν ω-
σιακού αυτοδιοικητικού εγχ ειρήματος και στην  διάδο-
ση των  ευρωπαϊκών  αξιών  στις τοπικές κοιν ων ίες.
Στόχ ος των  εργασιών  μας, αυτό το διήμερο, στην
μεγαλύτερη Ελλην ική παροικία στην  Γαλλία, την  Μασ-
σαλία, ήταν  ν α αν ευρεθούν  οι βέλτιστες πρακτικές
για την  εν δυν άμωση των  δημοκρατικών  θεσμών  της
ΕΕ, την  προώθηση θεμελιωδών  μεταρρυθμίσεων  και
την  κατάλληλη προετοιμασία των  τοπικών  κοιν ων ιών
σε θέματα που αφορούν  τη δημόσια υγεία, την  κλι-

ματική κρίση και τις οικον ομικές αν ισότητες μεταξύ
των  ευρωπαϊκών  Περιφερειών . Παράλληλα, υπό τη
βαριά σκιά του πολέμου στην  Ουκραν ία, όλοι οι Ευρ-
ωπαίοι αυτοδιοικητικοί είχ αμε την  ευκαιρία ν α στείλο-
υμε μήν υμα εν ότητας και αποφασιστικότητας εν άν τια
σε κάθε μορφή βίας που απειλεί ευθέως το διεθν ές
δίκαιο, την  αν εξαρτησία κυρίαρχ ων  κρατών  και την
παγκόσμια ειρήν η και σταθερότητα». 

Στις παράλληλες εν ότητες του Συν εδρίου ο κ.
Μελετίου, είχ ε την  ευκαιρία ν α συν ομιλήσει και ν α
αν ταλλάξει απόψεις με συν αδέλφους του από όλη την
Ευρώπη. Σημαν τική στιγμή του Συν εδρίου αποτέλεσε
η παρουσία της Ελλην ικής Αν τιπροσωπείας με επικε-
φαλής τον  Προέδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών , Περιφερειάρχ η  Κεν τρικής Μακεδον ίας,
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον  Περιφερειάρχ η Αττικής
κ. Γιώργο Πατούλη, τους Δημάρχ ους: Ηρακλείου – κ.
Νίκο Μπάμπαλο, Καλλιθέας – κ. Δημήτρη Κάρν αβο,
Παπάγου/Χολαργού- κ. Ηλία Αποστολόπουλο,
Πεύκης/Λυκόβρυσης – κ. Αν αστάσιο Μαυρίδη,
Πυλέας/Χορτιάτη – κ. Ιγν άτιο Καϊτεζίδη, και τον
Γεν ικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρη Καφαν τάρη,
στο Δημαρχ είο της Μασσαλίας για την  συμπαράστα-
ση στην  δοκιμασία του λαού της Ουκραν ίας. 

4-θριάσιο Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
Φ Υ Λ Η Σ
Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:

2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  10/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:  7943

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Αν οικτού Ηλεκτρ-

ον ικού Διαγων ισμού, για την
αν άδειξη αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Α.Μ.:  17/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
136.286,58€ χωρίς Φ. Π. Α.
24%   (168.995,36€ με
Φ.Π.Α.24% ) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Δημόσιο Αν οικτό
Ηλεκτρον ικό Διαγων ισμό
κάτω των  ορίων , σύμφ ων α
µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκαν  με το Ν.4782/2021 (Α'
36) και ισχύουν , και με κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά βάσει τιμής,
για την  αν άδειξη αν αδόχου για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»,
συν ολικού εν δεικτικού προϋ-
πολογισμού 136.286,58€
χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(168.995,36€ με Φ.Π.Α.24% ).

Αν τικείμεν ο της σύμβασης
είν αι η προμήθεια υδραυλικών
υλικών , χρωμάτων  και ηλεκτρ-
ικών  εργαλείων  τα  οποία  θα
χρησιμοποιηθούν  από τις
υπηρεσίες του Δήμου μέχρι
31/12/2022. 

Η δαπάν η για την  παρούσα
προμήθεια προϋπολογίζεται ν α
αν έλθει στις 168.995,36€
συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
136.286,58€ + ΦΠΑ 24%
32.708,78€ = 168.995,36€)  και
θα  καλυφ θεί  από  τον     προϋ-
πολογισμό του οικον ομικού
έτους 2022  του Δήμου Φυλής,
με Κ.Α:

25.6662.10004 για τα υδραυ-
λικά υλικά (Ποσό απορρόφ η-
σης 140.794,34€).

30.6661.10020 για τα
χρώματα (Ποσό απορρόφ ησης
20.133,58€).

20.7135.20003 για τα ηλεκ-
τρικά εργαλεία (Ποσό απορρ-
όφ ησης 8.067,44€)

Οι  τιμές  μον άδας  για  κάθε
είδος  που  αν αγράφ ον ται
στον   εν δεικτικό  προϋπολογι-
σμό  της μελέτης της υπηρ-
εσίας, εκτιμήθηκαν   με  βάση
την   έρευν α  αγοράς  από  το
ελεύθερο  εμπόριο.

Η  προμήθεια  κατατάσσεται
στους  Κωδικούς  Κοιν ού
Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβά-
σεων   (CPV) :   

4115210-4 - Υλικά υδραυ-
λικών  εγκαταστάσεων

44111400-5 - Χρώματα και
επεν δύσεις τοίχων

44800000-8 - Βαφ ές,
βερν ίκια και μαστίχες

42650000-7 - Πν ευματικά ή
μηχαν οκίν ητα εργαλεία χειρός                                                         

Η εκτέλεση της παραπάν ω
προμήθειας θα γίν ει με την  διε-
ν έργεια δημόσιου ηλεκτρον ι-
κού  διαγων ισμού κάτω των
ορίων  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον
συμφ έρουσας από οικον ομική
άποψη προσφ οράς, βάσει
τιμής σύμφ ων α με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021 (Α' 36) και
ισχύουν , αν ά  ομάδα  ή  για  το
σύν ολο  των   ομάδων   των
προς  προμήθεια  ειδών .

Η παρούσα προμήθεια υπο-
διαιρείται σε τμήματα και περι-
λαμβάν ει τα κάτωθι:

Προσφ ορές υποβάλλον ται
αν ά ομάδα ή για το σύν ολο
των  ομάδων  των  παραπάν ω
ειδών .

Η διάρκεια υλοποίησης της
προμήθειας ορίζεται από την
υπογραφ ή της σύμβασης
μέχρι 31/12/2022. 

Αν αλυτική περιγραφ ή του
φ υσικού και οικον ομικού
αν τικειμέν ου της σύμβασης
δίδεται στην  υπ’ αριθμ. 17 /
2022  μελέτη της υπηρεσίας. 

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 28/03/2022 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφ ράγι-
ση) θα διεν εργηθεί με χρήση
του Εθν ικού Συστήματος Ηλεκ-
τρον ικών  Δημόσιων  Συμβά-
σεων  (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
01/04/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμεν ο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν  στο Κεν τρικό
Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφ α της
σύμβασης της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν  στη σχετική
ηλεκτρον ική διαδικασία 

σύν αψης δημόσιας σύμβα-
σης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
έλαβε τους παρακάτω Συστημι-
κούς Αύξον τες Αριθμούς αν ά
ομάδα: 1) Ομάδα 1: Υδραυλικά
Υλικά: 156760, 2) Ομάδα 2:
Χρώματα: 156763, 3) Ομάδα 3:
Ηλεκτρικά Εργαλεία: 156764,
και αν αρτήθηκαν  στη Διαδικ-
τυακή Πύλη
(www.promitheus.gov .gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύν αψης της παρ-
ούσας σύμβασης έχουν  φ υσι-
κά ή ν ομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση εν ώσεων  οικον ο-
μικών  φ ορέων , τα μέλη
αυτών , που είν αι εγκατεστημέ-
ν α σε:

α) κράτος-μέλος της Έν ω-
σης,

β) κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
αν άθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γεν ι-
κές σημειώσεις του σχετικού
με την  Έν ωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άν ω Συμφ ων ίας,
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου
και έχουν  συν άψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικα

σιών  αν άθεσης δημοσίων
συμβάσεων .

Για την  έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύν αψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθ-
εται από τους συμμετέχον τες
οικον ομικούς φ ορείς (προσφ -
έρον τες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, 2%  της προεκτι-
μούμεν ης αξίας της σύμβασης
(εν δεικτικός  προϋπολογι-
σμός), εκτός Φ. Π. Α., για την
ομάδα ή τις ομάδες υλικών  για
τις οποίες ο υποψήφ ιος
συμμετέχει, σύμφ ων α με το
άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν.
4412/2016. Πιο αν αλυτικά το
ποσό της εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής αν ά ομάδα
είν αι:  

Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά:
2.270,88€ (δύο χιλιάδων  δια-
κοσίων  εβδομήν τα ευρώ και
ογδόν τα οκτώ λεπτών )

Ομάδα 2:  Χρώματα:
324,74€ (τριακοσίων  είκοσι
τεσσάρων  ευρώ και εβδομήν -
τα τεσσάρων  λεπτών )

Ομάδα 3: Ηλεκτρικά Εργα-
λεία: 130,12€ (εκατόν  τριάν τα
ευρώ και δώδεκα λεπτών )

Στην  περίπτωση έν ωσης
οικον ομικών  φ ορέων , η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάν ει και τον  όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-

εώσεις όλων  των  οικον ο-
μικών  φ ορέων  που συμμε-
τέχουν  στην  έν ωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει
ν α ισχύει τουλάχιστον  για
τριάν τα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόν ου ισχύος της
προσφ οράς του άρθρου 2.4.5
της παρούσας, ήτοι μέχρι 150
ημερών  από την  επόμεν η της
διεν έργειας του διαγων ισμού,
άλλως η προσφ ορά απο-
ρρίπτεται. Η αν αθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν  από τη λήξη της
προσφ οράς, ν α ζητά από τους
προσφ έρον τες ν α παρα-
τείν ουν , πριν  τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφ ο-
ράς και της εγγύησης συμμε-
τοχής.

Προσφ ορές θα υποβληθούν
σύμφ ων α με την  αν αλυτική
διακήρυξη. 

Γεν ικές πληροφ ορίες
παρέχον ται και από το Τμήμα
Προμηθειών  του Δήμου Φυλής,
Διεύθυν ση Πλατεία Ηρώων ,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716,
Fax. 213 2042714. Οι εν διαφ ε-
ρόμεν οι οικον ομικοί φ ορείς
μπορούν  ν α έχουν  πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του δια-
γων ισμού επισκεπτόμεν οι την
ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http: //www.fyli.gr καθώς και
την  επίσημη  πλατφ όρμα του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov .gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης,
αν αρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον  ιστότοπο
http://et.diav geia.gov .gr/  και
ιστοσελίδα της αν αθέτουσας
αρχής, στη διεύθυν ση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται
επίσης στον  Ελλην ικό Τύπο,
σύμφ ων α με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016. Η δαπάν η των
δημοσιεύσεων  στον  Ελλην ικό
Τύπο βαρύν ει τον  αν άδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η συνέχεια απο σελ. 3

Δήμαρχος Ασπροπύργου: Στόχος μας η κατάλληλη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών σε θέματα που αφορούν τη δημόσια
υγεία, την κλιματική κρίση και τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών
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Ο Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας,
Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Μπουραν τάς Μελέτιος,
εν ημερών ει τους κατοίκους ότι,
σύμφων α με:

1. Το υπ’ αρ. 722/8-3-2022
έγγραφο της Γεν ικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, του Υπο-
υργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας και

2. Το υπ’ αρ. 04/8/-3-2022
Έκτακτο Δελτίο Επιδείν ωσης Και-
ρού, της ΕΜΥ/ΕΜΚ,

«Ψυχ ρές αέριες μάζες, από τη
Βόρεια Ευρώπη, θα κιν ηθούν
ν οτιότερα και θα επηρεάσουν  τη
χ ώρα, με κακοκαιρία, που θα έχ ει
το όν ομα «Φίλιππος».

Η κακοκαιρία θα έχ ει κύρια χ αρ-
ακτηριστικά τις πολύ χ αμηλές, για
την  εποχ ή, θερμοκρασίες, τον
κατά τόπους ισχ υρό παγετό και
τις κατά τόπους και κατά διαστή-
ματα πυκν ές χ ιον οπτώσεις και
σύμφων α με τις πρώτες εκτιμή

σεις, θα διατηρηθεί μέχ ρι την
Κυριακή 13-2-2022.

Για το λόγο αυτό, καλεί όλους
τους δημότες ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ν α ακολουθούν ,
πιστά, τις βασικές, καθώς και τις
αν αλυτικές οδηγίες για χ ιον ο-
πτώσεις και παγετό, στο πλαίσιο
των  αν ακοιν ώσεων  του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας.

Εν δεικτικά, οι δημότες παρακα-
λούν ται ν α αποφεύγουν  κάθε
περιττή μετακίν ηση, κατά τη διάρ-
κεια των  έν τον ων  καιρικών  φαι-
ν ομέν ων , ν α προσέχ ουν  τις
μετακιν ήσεις τους, σε περιοχ ές
όπου προβλέπον ται χ ιον ο-
πτώσεις και ν α χ ρησιμοποιούν
αν τιολισθητικές αλυσίδες, αν  είν αι
απολύτως απαραίτητο, ν α μετα-
κιν ηθούν  προς αυτές, με
αυτοκίν ητο.

Σας εν ημερών ουμε ότι, ο Δήμος
Ασπροπύργου, εν  όψει της χ ειμε-
ριν ής περιόδου 2021-2022, για 

την  προστασία των  δημοτών ,
τις ημέρες, που θα επικρατεί δριμύ
ψύχ ος, έχ ει ορίσει ως χ ώρους
φιλοξεν ίας-προστασίας πολιτών ,
τα παρακάτω δημοτικά κτίρια:

1) Πν ευματικό Κέν τρο Ασπρ-
οπύργου, Αλέκου Παν αγούλη 13,
τηλ. επικοιν ων ίας:
2105577593/2105577191

2) Α΄ ΚΑΠΗ, Ειρήν ης και
Σωτήρη Πέτρουλα, τηλ. επικοι-
ν ων ίας: 2105579341 

3) Β΄ ΚΑΠΗ, Σόλων ος και
Σωκράτους, στον  οικισμό ¨Παρ-
αλίας¨ του Δήμου Ασπροπύργου,
τηλ. επικοιν ων ίας: 2105573549

4) Γ΄ ΚΑΠΗ, οδός Γεν οκτον ίας,
στον  οικισμό ¨Γκορυτσάς¨ του
Δήμου Ασπροπύργου, τηλ. επικοι-
ν ων ίας: 2105598125

Υπεν θυμίζεται ότι, ισχ ύουν  τα
μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας, από τον  κίν δυν ο περαι-
τέρω διασποράς του κορων οϊού
COVID-19.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"

Υπεγράφη νέα σύμβαση
για πεζοδρόμια στη

Μαγούλα
Συνεχίζεται το έργο αναβάθμισης

του δικτύου κίνησης πεζών 

Ν
έα σύμβαση, για κατασκευή και συντήρηση
πεζοδρομίων στη Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας, υπεγράφη μεταξύ του

Δημάρχου Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου και
του αναδόχου του έργου.

Η συγκεκριμένη μελέτη συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, κατό-
πιν αιτημάτων και αναγκών των πολιτών αλλά και

σ υ ν ακ ό -
λ ο υ θ η ς
αυτοψί ας
τ ω ν
τε χνι κών
υ π αλ λ ή -
λων του
Δ ή μ ο υ
μας.

Η υλο-
π ο ί η σ η
τ ο υ

έργου, αφορά στη λειτουργική αλλά και αισθητική
αναβάθμιση και την αύξηση ασφαλείας του δικ-
τύου κίνησης πεζών, ενώ περιλαμβάνει και ειδι-
κή πρόνοια για τα ΑμΕΑ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το παρόν έργο έρχε-
ται να προστεθεί στις εργασίες ανακατασκευής
πεζοδρομίων ή εκ νέου κατασκευής τους, το περ-
ασμένο διάστημα, οι  οποίες μάλιστα, ολοκ-
ληρώθηκαν και νωρίτερα του ορισθέντος χρονο-
διαγράμματος.

Η νέα σύμβαση αφορά σε εργασίες των παρακά-
τω οδών:

Περικλέους  -  Σωκράτους
25ης Μαρτίου  -  Αν. Γκλιάτη
Καμπόλη - Δαβάκη
Νικηταρά -  Αφροδίτης
Αντιγόνης -  Παπαφλέσσα - Μ. Μαρούγκα
Σε όποια άλλη οδό υπάρξει ανάγκη
Ταυτόχρονα, στο νέο αυτό έργο, περιλαμβάνον-

ται και κατασκευές ραμπών ΑμΕΑ, πλάκες πεζο-
δρομίων ΑμΕΑ και περιζώματα δέντρων από
σκυρόδεμα.

Ανοιχτή για το κοινό η θερμαινόμενη αίθουσα Μελίνα 
Μερκούρη στο κεντρικό Δημαρχείο Άνω Λιοσίων

Ο Δήμος Φυλής λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργεί σε 24ωρη βάση
θερμαινόμενη αίθουσα στο κεντρικό Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

Επίσης με μέριμνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής όποιος
συνδημότης έχει ανάγκη,  εκτός από φιλοξενία θα του παρασχεθεί και τροφή.

Σε περίπτωση ανάγκης,  οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν σε 24ωρη βάση
στα τηλέφωνα του Δήμου Φυλής : 2132042700 και 2132042701 ή στο 15691.

Κλειστό το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων λόγω ψύχους

Ο Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φυλής “η Πάρνηθα” ενημερώνει
τους αθλητές των Τμημάτων Κολύμβησης, πως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών
που επικρατούν το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων έμεινε κλειστό χθες Πέμπτη 10
Μαρτίου 2022 και πιθανότατα θα ισχύσει το ίδιο και σήμερα  Παρασκευή  11
Μαρτίου εαν δεν το επιτρέψει η  εξέλιξη των καιρικών φαινομένων .
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«ΚΚααµµίίαα  ααννοοχχήή  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  έέµµφφυυλληη  ββίίαα»»  
φφώώννααξξεε  οο  ΑΑππρρόόππυυρργγοοςς

ΣΣ..  ΜΜααυυρρίίδδηη::«ΤΤαασσσσόόµµαασσττεε  σσττοο  ππλλεευυρρόό  
ττηηςς  εεκκσσττρρααττεείίααςς  ττοουυ  ssttrroonngg  mmee  

κκααιι  δδιιεεκκδδιικκοούύµµεε  ττηη  ννοοµµιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη  
ττηηςς  γγυυννααιικκοοκκττοοννίίααςς»»..

ΗΗχχηηρρόό  µµήήννυυµµαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγοουυ  κκααττάά  ττηηςς  έέµµφφυυλληηςς  ββίίααςς
σσττηηρρίίζζοοννττααςς  ττηηνν  κκααµµππάάννιιαα  ττοουυ

““SSttrroonngg  MMee””    ,,    ττηηνν  ΤΤρρίίττηη,,  88  ΜΜααρρττίίοουυ  22002222
µµεε  ααφφοορρµµήή    ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  ττηηςς
ΓΓυυννααίίκκααςς..  

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς    µµααζζίί  µµεε  άάλλλλοουυςς  3300  ∆∆ήήµµοουυςς  ααππόό
οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  χχώώρραα,,  σσυυµµµµεεττεείίχχεε    σσττηηνν  κκααµµππάά--
ννιιαα  ννοοµµιικκήήςς  ααννααγγννώώρριισσηηςς  γγυυννααιικκοοκκττοοννίίααςς
""ΠΠεεςς  ττηηνν  µµεε  ττοο  όόννοοµµάά  ττηηςς
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ"",,  ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν
ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ττηηνν  κκααττααπποολλέέµµηησσηη  ττηηςς  έέµµφφυυ--
λληηςς  ββίίααςς  ""SSttrroonngg  mmee"",,  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττηηςς
ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττεείίααςς  ∆∆ηηµµοογγρρααφφιι--
κκήήςς  ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  κκααιι  ΙΙσσόόττηηττααςς
ττωωνν  ΦΦύύλλωωνν  κκααιι  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα,,  ττηηνν  σσυυννεερρ--
γγαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ..  

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου απεύθυνε µήνυµα λέγοντας: 

«Αγαπητές συµπολίτισσεςαγαπητοί
συµπολίτες 

Σήµερα, την Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας, δεσµευόµαστε εκ νέου να επιτύχο-
υµε έναν κόσµο στον οποίο κάθε γυναίκα απο-
λαµβάνει τα θεµελιώδη και εκ γενετής
δικαιώµατα ως ελεύθερος άνθρωπος.

Οι γυναίκες συνεισφέρουν καθηµερινά σε
όλους τους τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής,
οικονοµικής και πολιτιστικής δραστηριότητας
των ανθρώπινων κοινωνιών. Πρωταγωνιστούν
µε θετικό πρόσηµο στην εκπαίδευση, στο
επιχειρείν, στον αθλητισµό, στην τέχνη στις
επιστήµες παράλληλα µε το γονεϊκό τους ρόλο. 

Σήµερα, διαπιστώνουµε ότι, σε πολλές περι-
πτώσεις, σύµφωνα µε την  τρέχουσα πραγµα-
τικότητα, τόσο στη χώρα µας όσο και στον υπό-
λοιπο κόσµο, οι γυναίκες εξακολουθούν να
αγωνίζονται όχι µόνο για να ξεφύγουν από το
καθεστώς τους ως πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας, ως άνισοι παίκτες, αλλά ακόµη και για το
δικαίωµα τους στην ίδια τη ζωή … Αυτό απο-
τελεί κοινωνική υστέρηση, για τον ανα-
πτυγµένο δυτικό πολιτισµό και κατά συνέπεια
και για τη χώρα µας. Αυτό θέλουµε να θέσουµε
στο κέντρο του ενδιαφέροντος την αποψινή
ηµέρα, µε το κίνηµα STRONGME, υπό την
αιγίδα της Κ.Ε.∆.Ε.

Το τελευταίο χρόνο µετράµε δεκαεπτά
δολοφονίες γυναικών καθώς και σειρά
σκληρών κακοποιήσεων µε δράστες συζύγους –
συντρόφους και πρώην συζύγους. ∆εκαεπτά
τραγωδίες. ∆εκαεπτά αιµατηρά σηµάδια στην
καθηµερινότητά µας.

Οι έννοιες «αδελφοκτόνος», «παιδοκτόνος»,
«πατροκτόνος», «µητροκτόνος», «ζωοκτόνος»
και κάποιες ακόµα αποτελούν πλέον σύνηθες
άκουσµα στην καθηµερινότητά µας. 

ΣΣήήµµεερραα,,  ηη  εελλλληηννιικκήή  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη
µµεε  ττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  πποουυ  ττοουυςς  ααπποο--
ττεελλοούύνν,,  όόλλοοιι  οοιι  πποολλιιττεειιαακκοοίί  θθεεσσµµοοίί,,  εεννώώννοουυµµεε
ττιιςς  φφωωννέέςς  µµααςς,,  υυψψώώννοουυµµεε  ττιιςς  φφωωννέέςς  µµααςς,,  κκαατταα--
δδιικκάάζζοοννττααςς  όόλλεεςς  ττιιςς  µµοορρφφέέςς  έέµµφφυυλληηςς  ββίίααςς,,  κκααιι
εεππιιµµέέννοοννττααςς  σσττοο  εεξξήήςς::  ∆∆εενν  εείίννααιι  δδοολλοοφφοοννίίεεςς,,
οούύττεε  ““εεγγκκλλήήµµαατταα  ππάάθθοουυςς””,,  εείίννααιι
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΕΕΣΣ  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  ππιιοο
αακκρρααίίαα  µµοορρφφήή  έέµµφφυυλληηςς  ββίίααςς..

Όπως ακριβώς ορίζει ο Χάρτης Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
αρµόδια θεσµική οντότητα των Ηνωµένων

Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα των
Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, αλλά
και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά βάση, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι δικαιώµατα των
γυναικών και τα δικαιώµατα των γυναικών
είναι ανθρώπινα δικαιώµατα, µια για πάντα!

Η Ελληνική Πολιτεία και η έννοµη τάξη
δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλο αυτές τις
άνανδρες, εγκληµατικές και µε στοιχεία
ψυχικών διαταραχών συµπεριφορές. Γιατί το
κράτος δικαίου της Ελλάδας δεν θα αφήσει
πλέον χώρο τόσο για την πραγµάτωση αλλά
και την ανοχή αυτού του εγκληµατικού φαι-
νοµένου. Για αυτό διαδηλώνουµε σήµερα, ταυ-
τόχρονα 33 ∆ήµοι. 

Θα ήθελα όµως να µου επιτρέψετε να αναφ-
ερθώ και στις ενέργειες που κάνουµε ως ∆ήµος
καθηµερινά καταβάλλοντας προσπάθειες που
άπτονται των αρµοδιοτήτων µας . Οι Κοινωνι-
κές µας Υπηρεσίες δίνουν τον καλύτερο τους
εαυτό για να βοηθήσουν όσες γυναίκες απε-
υθύνονται σε αυτές. Με διαρκείς συνεργασίες
µας,  µε την ΚΕ∆Ε και το Ε∆∆ΥΠΥ, προσπαθ-
ούµε διαρκώς να ενηµερώνουµε τις γυναίκες
αλλά και να παρέχουµε ένα πλέγµα δωρεάν
γυναικολογικών εξετάσεων, µιας και δεν πρέ-
πει να λησµονούµε πως και η πρόσβαση στην
υγεία αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των
γυναικών. 

Το Ανοιχτό µας Πανεπιστήµιο διεξάγει τακ-
τικά ειδικές διαλέξεις από εκλεκτούς οµιλ-
ητές, µε σκοπό να αφυπνίσουν συνειδήσεις,
χωρίς ταµπού, σχετικά µε την έµφυλη βία. Το
Μνηµόνιο Συνεργασίας µας µε το Χαµόγελο
του Παιδιού, µας δίνει ακόµα περισσότερα
επεµβατικά δικαιώµατα, σε οριακές περι-
πτώσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το

Αστυνοµικό µας Τµήµα επίσης, µε το οποίο
διατηρούµε µια παραπάνω από αγαστή συνερ-
γασία, επιδεικνύει την προσήκουσα ανταπόκρ-
ιση σε περιπτώσεις τέτοιου είδους. 

ΜΜαα  µµπποορροούύνν  πποολλλλάά  αακκόόµµαα  νναα  γγίίννοουυνν!!  
Πρέπει η κοινωνία µας να επανα-εκπαιδευ-

τεί σε ζητήµατα ισότητας και µάλιστα αρχίζον-
τας από τη βάση της, από τα σχολεία. Γι’ αυτό,
ο ∆ήµος µας, µε το επιστηµονικό του προσω-
πικό υποστηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις για
την ισότητα των φύλων και στα σχολεία της
χωροταξικής του αρµοδιότητας. 

H ισότητα των φύλων δεν αποτελεί αντι-

κείµενο διαπραγµάτευσης, αποτελεί πανανθ-
ρώπινη αξία σε µια κοινωνία που γυναίκες και
άνδρες συνεισφέρουν από κοινού, σε µια κοι-
νωνία που όλα µοιράζονται εξίσου, όπου
υποχρεώσεις και δικαιώµατα ισχύουν για
όλους στην εργασία

Σας ευχαριστώ όλες και όλους ! 
Χρόνια πολλά στις γυναίκες µας, χρόνια

πολλά στις συνοδοιπόρους µας, χρόνια πολλά
στις Ασπροπύργιες, χρόνια πολλά στις
Ελληνίδες µας, χρόνια πολλά στις γυναίκες
όλου του κόσµου ! 

Σας ευχαριστώ!»

ΑΑππόό  ττοουυςς  εεππίίττιιµµοουυςς  ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννοουυςς
ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  σσυυµµββοολλιικκάά    1177  ζζεευυγγάάρριιαα
ππααπποούύττσσιιαα  σσττοο  µµννηηµµεείίοο  πποουυ  εείίχχεε  σσττηηθθεείί

σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ,,  σσττηη  µµννήήµµηη  ττωωνν
γγυυννααιικκώώνν  εεκκεείίννωωνν  πποουυ  έέππεεσσαανν  θθύύµµαατταα

γγυυννααιικκοοκκττοοννίίααςς  κκααττάά  ττοο  22002211..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα
φφωωττααγγωωγγήήθθηηκκεε  ττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

εεννώώ  ππααρράάλλλληηλλαα  αακκοούύσσττηηκκεε  ττοο  ττρρααγγοούύδδιι
""ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ""  ττοουυ  ««SSttrroonngg  MMee»»,,  γγιιαα  ττηηνν

έέµµφφυυλληη  ββίίαα..  

Με τη σειρά της, η Αντιδήµαρχος  Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Νεολαίας κα Σοφία Μαυρίδη απηύθυνε χαιρε-
τισµό λέγοντας : 

«Ηµέρα τιµής και αναγνώρισης της αξίας
των γυναικών η σηµερινή, µα προπάντων

ηµέρα µνήµης των γυναικών- θυµάτων έµφυ-
λης βίας. Μια εγκληµατική βία κατά των
γυναικών που σηµείωσε έξαρση τα δύο του-
λάχιστον τελευταία χρόνια. Ο απολογισµός
του 2021 τραγικός. 

17 γυναίκες, µητέρες, σύζυγοι, παιδιά, που
έχασαν αδόκητα και άδικα τη ζωή τους. Η ραγ-
δαία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενει-
ακής βίας µας κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου. Οφείλουµε όλοι να πράξουµε τα δέοντα
για την παύση, αλλά και την πρόληψη τέτοι-
ων εγκληµατικών ενεργειών. Μόνος τρόπος η
διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση όλων, αγο-

ριών και κοριτσιών, από τις µικρές κιόλας
ηλικίες. Αυτή θα ήταν η καταλληλότερη κι
αποτελεσµατικότερη µακροπρόθεσµα πρόλ-
ηψη.  

Τιµούµε σήµερα τις γυναίκες στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσµο. Τιµούµε τους αγώνες
όλων εκείνων των γυναικών για την κατάκ-
τηση σηµαντικών κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωµάτων. 

Μα κυρίως τιµούµε όλες εκείνες τις
γυναίκες που χάθηκαν µόνο και µόνο γιατί
ήταν Γυναίκες. 

Τασσόµαστε στο πλευρό της εκστρατείας του
strong me και διεκδικούµε τη νοµική αναγ-
νώριση της γυναικοκτονίας».

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη
όλων των γυναικών που υπήρξαν θύµατα
γυναικοκτονίας.

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδήµαρχος  Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού
και Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη τίµησαν για
την παρουσία τους στην εκδήλωση τους προσ-
κεκληµένους: τον Παγκόσµιο Πρωταθλητή
Ελεύθερης Πάλης κ. Γιώργο Πηλίδη, την
Εικαστικό, κ. Αιµιλία Μπουρίτη, και τους
Ηθοποιούς, κ. Ευθύµιο  Ζησάκη και κ. Χρύσα
Παπαλελούδη. 

Η εν λόγω δράση πραγµατοποιήθηκε υπό το
συντονισµό της Αντιδηµάρχου Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Νεο-
λαίας κ. Σοφίας Μαυρίδη, σε συνεργασία µε
την Επιτροπή Ισότητας των Φύλλων του
∆ήµου.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία
τους: ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος
Μπούρας, ο Βουλευτής Ν.∆. ∆υτικής Αττικής,
κ. Ευάγγελος Λιάκος,  ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Θεµιστοκλής Τσόκας,  ο Αντι-
δήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου κ. Μιχαήλ  Ψωµιάδης ο Αντιδήµα-
ρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παντελής  Σαβ-
βίδης, ο Αντιδήµαρχος ∆ΑΠ, κ. ∆ηµήτριος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Α κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος Σχολικής
Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης κ. Αβραάµ
Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ.
κ. Ιωάννης Κατσαρός, η Πρόεδρος Πνευµατι-
κού Κέντρου κ. Γεωργία Πηλιχού, ο Επικεφα-
λής της ∆ηµοτικής Παράταξης «Αλλάζουµε» κ.
Ιωάννης  Ηλίας, η ∆ηµοτική Σύµβουλος και
µέλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων κ. Κρεούζα Αβραάµ, ο Επικεφαλής της
∆ηµοτικής Παράταξης «Ασπρόπυργος Μπρο-
στά», κ. Αλέξανδρος Μυλωνάς, η Πρόεδρος του
Γυναικείου Κινήµατος «Πυρρίχιος» και µέλος
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων κ. Σοφία Σαµψωνίδου, η Πρόεδρος
Γυναικείου Συλλόγου «Κροκωνίς» κ. Μαρία
Ρηγάτου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων
Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Σεπτούχας, ο Πρόε-
δρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπρ-
οπύργου, κ. Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος και ο
Αντισυνταγµατάρχης Πυροβολικού κ. Ν Μπο-
υραντάς. 
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Επί ποδός βρίσκονται
και θα συνεχίσουν να
είναι οι Υπηρεσίες του
Δήμου σε όλες τις Ενότ-
ητες για την αντιμετώπι-
ση της κακοκαιρίας που
πλήττει τη χώρα μας.

Με απόφαση του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη, κλειστά θα
παραμείνουν για προλ-
ηπτικούς λόγους κι
εξαιτίας των εξαιρετικά
δυσμενών καιρικών
συνθηκών τα σχολεία
Α’/βάθμιας και
Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης
στις Δημοτικές Ενότητες
Βιλίων κι Ερυθρών
καθώς και ο Παιδικός
Σταθμός Ερυθρών.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας Πανα-
γιώτης Κολοβέντζος, ενό-
ψει της επιδείνωσης τις

επόμενες ώρες, σύμφω-
να με τις μετεωρολογικές
προγνώσεις, των καιρ-
ικών φαινομένων συνιστά
στους δημότες την απο-
φυγή των μη απαρ-
αίτητων μετακινήσεων
και να είναι εφοδιασμένοι
με αντιολισθητικές
αλυσίδες, παρότι τα
συνεργεία του Δήμου
εργάζονται ασταμάτητα
για να παραμείνουν οι
δρόμοι ανοικτοί.

Εν τω μεταξύ σε τηλε-
διάσκεψη με την Περιφ-
έρεια Αττικής για το
συντονισμό αντιμετώπι-
σης της κακοκαιρίας και η
οποία ολοκληρώθηκε
χθες το απόγευμα
συμμετείχαν ο Δήμαρχος
Χρήστος Ε. Στάθης και ο
Αντιδήμαρχος Πανα-
γιώτης Κολοβέντζος.  

ΣΦΟΔΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΒΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΕΣ 

Συνεργεία του Δήμου Μάνδρας 
- Ειδυλλίας σε 24ωρη 

επιφυλακή για να παραμείνουν οι
δρόμοι ανοικτοί

Ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρ-
ος Δ.Σ. του Πν ευματι-
κού Κέν τρου,  κ. Γεω-
ργία Πηλιχ ού,  σας
προσκαλούν  σε τρεις
ν έες διαλέξεις που θα
λάβουν  χ ώρα στην  ισό-
γεια αίθουσα
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
(Δ.Καλλιέρης) του Πν ε-
υματικού Κέν τρου, Αλέ-
κου Παν αγούλη 13
στην  Πλατεία του Αγίου
Δημητρίου.

Παρασκευή, 11
Μαρτίου 2022 και ώρα
20:00

O Γεωστρατηγικός
Αναλυτής, Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήμα-
τος Τουρκικών &
Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών,  στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ιωάννης Μάζης,
με θέμα : "Το Ουκρανικό ζήτημα και οι περιφερει-
ακές εξελίξεις».

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022
Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ  Εκκλησιαστικής Ιστο-

ρίας της Ελλάδος, κ. Τσερετόπουλος-Κασιμάτης
Μηνάς, με θέμα : «O Παπά-Λευτέρης Νουφράκης
και η τελευταία Λειτουργία της Αγια - Σοφιάς», στις
17:00.  

Ο Πολιτικός Επιστήμων, κ.  Κωνσταντίνος
Χολέβας με θέμα : «Η πνευματική κληρονομιά
του Χρυσοστόμου Σμύρνης», στις 19:00

Η  είσοδος θα είν αι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, καθώς η παρακολούθηση θα είν αι
ολιγομελής, έν εκεν  των  πρωτοκόλλων  ασφαλείας για
την  αποφυγή διασποράς της παν δημίας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επικοιν ων είτε με
την  υπεύθυν η του Αν οιχ τού Παν επιστημίου κ.
Ασημίν α  Φούφα στο τηλέφων ο 2105577191 εσωτερ-
ικό 4.  

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου

Τρεις νέες διαλέξεις επιστημονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος

-Σήμερα προσκεκλημένος ομιλητής ο Δρ. Ιωάννης Μάζης με θέμα:
"Το Ουκρανικό ζήτημα και οι περιφερειακές εξελίξεις»

Σ
τιγμές τρόμου έζησαν δύο υπάλληλοι σε διαγνωστικό
κέντρο στις Αχαρνές όταν ένας άντρας με κουκούλα
μπούκαρε και με την απειλή όπλου τους λήστεψε.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας άγνω-
στος άνδρας φορώντας κουκούλα και χειρουργική μάσκα εισή-
λθε σε διαγνωστικό κέντρο εν ώρα λειτουργίας και με την απει-
λή όπλου απέσπασε άγνωστο χρηματικό ποσό

Όπως θα δείτε στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσι-
ότητας αποκλειστικά το debater.gr, o δράστης μπαίνει αμέσως
μέσα στην υποδοχή του διαγνωστικού και προτάσσει το όπλο
στους ανυποψίαστους υπαλλήλους.

Οι δυο γυναίκες σε κατάσταση σοκ δεν αντιδρούν και έτσι
εκείνος ανενόχλητος πλησιάζει το ταμείο και το αδειάζει. Αμέ-
σως μετά ο δράστης διέφυγε με όχημα από το σημείο και εξα-
φανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο δράστης φέρε-
ται να είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, ενώ η συγκεκριμένη ληστεία έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη στο διαγνωστικό κέντρο στην Κηφισιά.

(πηγή:debater.gr)

Στιγμές τρόμου σε διαγνωστικό κέντρο στις Αχαρνές 
Κουκουλοφόρος μπούκαρε και με την απειλή όπλου τους λήστεψε
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Η κακοκαι-
ρ ί α

"Φίλιππος" δείχνει
τα δόντια της  με
έντονη χιονόπτωση
να σημειώνεται όχι
μόνο σε περιοχές
στα βόρεια και ανα-
τολικά του Λεκανο-
πεδίου, αλλά ακόμη
και στα νότια και σε
περιοχές όπως η
Ηλιούπολη και ο
Άγιος Δημήτριος . 

Ισχυρή σύσταση για την αποφυγή μη
απαραίτητων μετακινήσεων και χρήση
αντιολισθητικών αλυσίδων σε Αττική,
Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, καθώς
είναι σε εξέλιξη επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα εξαιτίας της κακοκαιρίας
Φίλιππος, εξέδωσε η Πολιτική Προ-
στασία.

Η  Πολιτική Προστασία είχε στείλει
προειδοποιητικό μήνυμα και απηύθυνε
ισχυρή σύσταση για την αποφυγή μη
απαραίτητων μετακινήσεων και χρήση
αντιολισθητικών αλυσίδων σε Βόρεια,
Ανατολική Αττική, περιοχές των Βιλίων,
της Φυλής και των Ερυθρών Βοιωτίας
καθώς, όπως ανέφερε, η χιονόπτωση
αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Λόγω της χιονόπτωσης, έχει διακο-
πεί η κυκλοφορία:

Λ. Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφ-
ερίκ και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφο-
ρίας.

Για βαρέα οχήματα άνω των 3,5
τόνων, καθώς όλων των οχημάτων τα
οποία δεν φέρουν αντιολισθητικές
αλυσίδες επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Ελευσίνας – Θηβών, ρεύμα κυκλοφορίας
προς Θήβα, από χ/θ 5 (πρατήριο καυ-
σίμων REVOIL [πρώην CYCLON].

Για όλα τα οχήματα επί της Λ. Χασιάς,
στο ύψος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Κλειστών, και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.

Επ. Ο. Εκάλης - Νέας Μάκρης από το
ύψος του "414" ΣΝΕΝ μέχρι το Πάρκο
Ανατολής

Λ. Διονύσου από το ύψος της συμβο-
λής της με τη Λ. θησέως έως το ύψος της
συμβολής της με την Επαρχιακή οδό
Εκάλης - Νέας Μάκρης.

Επί της συνέχεια της οδού Αναστά-
σεως (Παπάγου) και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, από το Νεκροταφείο
Παπάγου προς τον Υμηττό.

Στην Αττική, οι χιονοπτώσεις που ήδη
σημειώνονται πάνω από τα 200μ υψόμε-
τρο θα συνεχιστούν μέχρι αργά το από-
γευμα και το βράδυ προβλέπεται να στα-
ματήσουν. Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής
και στο κέντρο της Αθήνας αναμένουμε
βροχή ή χιονόνερο, με παροδική ασθενή

χιονόπτωση στα βόρεια και ανατολικά
τμήματα χωρίς χιονόστρωση.

Η κακοκαιρία "Φίλιππος" θα
συνεχιστεί και σήμερα Παρασκευή

Αρχικά τις πρωινές ώρες προβλέπεται
τοπικά χιονόνερο ή χιόνι στα παραθα-
λάσσια της ανατολικής Θεσσαλίας, της
Στερεάς Ελλάδας, των Κυκλάδων και της
Κρήτης, καθώς επίσης χιονοπτώσεις στα
ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Μετά το μεσημέρι προβλέπεται επι-
δείνωση του καιρού με χιονοπτώσεις σε
πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας
και κυρίως πλησίον ορεινών όγκων. Οι
χιονοπτώσεις κατά διαστήματα μέχρι
αργά το βράδυ θα είναι πυκνές στη
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά
Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παγετός
θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες
πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά και στο
εσωτερικό της Κρήτης.

Η θερμοκρασία σε πτώση στα νότια,
σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -
10 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα
(στη Δυτική Μακεδονία από -10 έως 2
βαθμούς), -6 έως 6 βαθμούς στην Κεντρ-
ική και Νότια Ελλάδα, -3 έως 10 βαθμούς
στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -3
έως 7 βαθμούς), 4 έως 11 βαθμούς στις
Κυκλάδες και στην Κρήτη, 2 έως 10 βαθ-
μούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
και 6 έως 12 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Κλειστά για 2η μερα  σχολεία σε
περιοχές της Αττικής

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα
ορισμένα σχολεία της Αττικής λόγω της
κακοκαιρίας "Φίλιππος", όπως ανέφερε
χθες ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης.

Στην  Περιφερειακή ενότητα Δυτικής
Αττικής θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία
του Δήμου Φυλής, ενώ στον Δήμο Μάν-
δρας- Ειδυλλίας  κλειστά θα είναι τα σχο-
λεία στις Δημοτικές ενότητες Βιλίων και
Ερυθρών. Στο σύνολο της Περιφερεια-
κής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αττικής 

2. Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής, με εξαίρεση τον
Δήμο  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα του κορο-
ναϊού που καταγράφηκαν τις

τελευταίες 24 ώρες είναι 21.863, εκ
των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. 

Ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανέρχεται σε 2.583.366 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.9%), εκ των
οποίων 49.4% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 196 θεωρ-
ούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.077 είναι σχετιζόμε-
να με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 56, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-
αφεί συνολικά 26.424 θάνατοι.Το
95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
359 (64.3% άνδρες). 

Η διάμεση ηλικία τους είναι 68
έτη. To 88.6% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 237 

(66.02%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 122
(33.98%) είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.324
ασθενείς.

Η  διασπορά στην Αττική:
914 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολι-

κής Αττικής

1.206 κρούσματα στην ΠΕ Βόρει-
ου Τομέα Αθηνών

249 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής
Αττικής

959 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθηνών

2.022 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρι-
κού Τομέα Αθηνών

841 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθηνών

787 κρούσματα στην Π.Ε. Πειρ-
αιώς

147 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

ΗΗ  ΚΚαακκοοκκααιιρρίίαα  ""ΦΦίίλλιιπππποοςς""
δδεείίχχννεειι  τταα  δδόόννττιιαα  ττηηςς
– Νέο κύμα χιονιά σήμερα Παρασκευή

Ισχυρή σύσταση για την αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων και
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε Βόρεια, Ανατολική Αττική, 

& τις περιοχές  Βιλίων,  Φυλής και  Ερυθρών

Μ
είζονα καινοτομία στο πεδίο της ποινι-
κής αντιμετώπισης της οπαδικής βίας,
χαρακτήρισε ο υφυπουργός Δικαι-

οσύνης Γιώργος Κώτσηρας τη διάταξη με την
οποία δεν επιτρέπεται πλέον αναστολή της
ποινής σε εγκλήματα οπαδικής βίας. «Με τον
τρόπο αυτό σκοπεύουμε να καταστείλουμε το
φαινόμενο της οπαδικής βίας και να καταστήσο-
υμε σαφές στον δράστη τέτοιων ενεργειών
αλλά και στην κοινωνία ότι η ποινή θα εκτίεται
άμεσα και υποχρεωτικά, δίχως να υπάρχει
δυνατότητα αναστολής ή και μετατροπής της σε

κοινωφελή εργασία, κατά της διατάξεις του Ποινικού Κώδικα», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
και επισήμανε ότι ο στόχος αυτός επιδιώκεται και συνδυαστικά με την υποχρεωτική επιβολή
περιοριστικών όρων στον δράστη εγκλημάτων αθλητικών βίας, όταν η υπόθεση αναβάλλεται, για
οποιονδήποτε λόγο.

«Τόσο η μη αναστολή της εκτέλεσης των ποινών όσο και οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι θα επι-
βάλλονται, δημιουργούν ένα αυστηρότερο πεδίο και παράλληλα παρέχουν το αναγκαίο οπλο-
στάσιο στους δικαστές, στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ώστε να υπάρχει πραγματική
αντιμετώπιση, στην ώρα που διαπράττεται το αδίκημα», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και
τόνισε ότι «είναι σαφής η πολιτική βούληση και με αυστηρότερο τρόπο να τιμωρούνται τα αδική-
ματα αυτά αλλά και η ποινική δικονομία, οι δικονομικοί κανόνες να είναι πιο σφικτοί και να μην
αφήνουν κανένα περιθώριο στους δράστες αυτών των εγκλημάτων».

Αναφερόμενος στις διατάξεις για την ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων οπαδικής βίας, ο
υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλαβε πλήθος πρωτοβουλιών, απο-
δεικνύοντας ότι θέτει σε μείζονα προτεραιότητα την αντιμετώπιση της βίας, από όπου και αν
προέρχεται.

21.863 κρούσματα, 
359 διασωληνωμένοι, 56 θάνατοι

Γ. Kώτσηρας: «Η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση, μήνυμα
προς τους δράστες και προς την κοινωνία»
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Στην αναγκαιότητα να επιλυθούν άμεσα τα
σημαντικά προβλήματα και οι  δυσλειτο-
υργίες που έχουν προκληθεί σε νευραλγι-
κές υπηρεσίες των Περιφερειών της
χώρας λόγω της υποστελέχωσής τους,

εστίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος
της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης κατά την εισήγησή του για θέμα-
τα που άπτονται στο προσωπικό της Αυτοδιοίκησης Β΄
Βαθμού, στην τηλεδιάσκεψη εργασίας της ΕΝΠΕ με
τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συνα-
ρμόδιους υπουργούς.

Μόλις στο 53.7% το ποσοστό κάλυψης των
θέσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ο Γ. Πατούλης παρουσίασε την εικόνα των
ελλείψεων όπως διαμορφώνεται σε κάθε Περιφέρεια,
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Περιφέρεια Αττικής
στην οποία το ποσοστό κάλυψης φτάνει μόλις στο
53,7%. Κατά την εισήγηση του ο κ. Πατούλης επισήμα-
νε πως τα τεράστια κενά στις υπηρεσίες των  Περιφερ-
ειών οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως:

Της μη διενέργειας προσλήψεων
Των αποχωρήσεων προσωπικού λόγω συνταξιοδότ-

ησης, 
Της κινητικότητας προσωπικού   
Των μισθολογικών διαφορών στις απολαβές του

προσωπικού που απασχολείται στις Περιφέρειες και σε
άλλους φορείς του Δημοσίου. 

Ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε, την Περιφέρεια
Αττικής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη Περιφέρεια
της Χώρας και το ποσοστό κάλυψης των θέσεων
ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 56%. Το αντίστοιχο
ποσοστό των πραγματικά υπηρετούντων (λόγω απο-
σπάσεων και μακροχρόνια απόντων) ανέρχεται σε
53,74%. 

Από το 2011 πάνω από 1282 υπάλληλοι έχουν
φύγει από την Περιφέρεια 

Στη συνέχεια ο  Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως
το τελευταίο διάστημα έχει περιοριστεί σημαντικά το
φαινόμενο της μετακίνησης προσωπικού από τις Περ-
ιφέρειες σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός το οποίο οφείλε-
ται στη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο
καταρτίστηκε μετά από την αποδοχή από την κυβέρν-
ηση της πρότασης περί υποχρεωτικής λήψης σύμφων-

ης γνώμης Περιφερειαρχών για τις
αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλή-
λων. Ωστόσο όπως ανέφερε το
πρόβλημα των αποχωρήσεων και
των μετακινήσεων είναι υπαρκτό.
Ενδεικτικά υπογράμμισε και επικα-
λούμενος τα ποσοστά εισροών και
εκροών ανθρωπίνου δυναμικού σε
όλες τις Περιφέρειες, από την 1η
Σεπτεμβρίου του 2019, οπότε και
ανέλαβαν οι νέες διοικήσεις, στην Περιφέρεια Αττικής
έφυγαν 307 υπάλληλοι, ενώ προσχώρησαν μόλις 54. 

Παράλληλα το ποσοστό κάλυψης θέσεων στο
β΄κύκλο κινητικότητας 2021, ήταν μόλις στο 3.97%.
Ενδεικτικό της «αιμορραγίας» του προσωπικού στην
Περιφέρεια Αττικής, είναι, όπως σημείωσε ο κ.
Πατούλης και το γεγονός, ότι από την 1η Ιανουαρίου
του 2011, ο αριθμός των αποχωρήσεων των υπαλλή-
λων αγγίζει τους 1282. 

Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού
προανήγγειλε ο Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδης

Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά προβλήματα που
προκαλεί στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης η έλλειψη
προσωπικού, ο Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδης και απαν-
τώντας στην πρόταση- αίτημα του Περιφερειάρχη περί
άμεσης έκδοσης των αποτελεσμάτων για την προκήρ-
υξη 13Κ/2021, ανακοίνωσε πως μέχρι το Μάιο του
2022 θα εκδοθούν τα σχετικά αποτελέσματα και θα
γίνουν μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ, ενώ πρόσθεσε
πως μέχρι τα τέλη του χρόνου θα εγκριθούν και νέες
αποφάσεις που αφορούν σε προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού στην Αυτοδιοίκηση.  

Ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για πολύ θετικές ανα-
κοινώσεις από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως
η κάλυψη των κενών θα συμβάλλει ουσιαστικά στην
καλύτερη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. 

Δέσμευση Μ. Βορίδη για δίμηνη παράταση των
συμβάσεων των ΙΔΟΧ Αυτοδιοίκησης 

Με δεδομένη τη σημαντική έλλειψη προσωπικού από
νευραλγικές υπηρεσίες των Περιφερειών, ιδιαίτερη
μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης στις υπηρεσίες που
προσφέρουν όλο το διάστημα της υγειονομικής κρίσης
οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσε

λήφθησαν στις περιφέρειες και στους δήμους, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της
πανδημίας. Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη
παράτασης των συμβάσεων τους, που λήγουν τέλη
Μαρτίου. Μετά και το σχετικό αίτημα-εισήγηση του κ.
Πατούλη ο αρμόδιος Υπουργός Μ. Βορίδης, δεσμεύθη-
κε κατά την τηλεδιάσκεψη ότι θα δοθεί δίμηνη παράτα-
ση, έως και τις 31 Μαΐου του 2022.  

Οι Προτάσεις για την άμεση κάλυψη των κενών
στις Περιφέρειες  

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Περιφερει-
άρχης και με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος
της υποστελέχωσης στις Περιφέρειες, πρότεινε μεταξύ
άλλων τα εξής:

Την επιπλέον τροποποίηση των προϋποθέσεων του
ενιαίου συστήματος κινητικότητας για τη διενέργεια
μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλου Περιφερειών σε
άλλους φορείς.

Τη χορήγηση της δυνατότητας έκδοσης προκήρυξης
πλήρωσης θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ιδιαίτερα
για κρίσιμες υπηρεσίες των Περιφερειών, όπως οι οικο-
νομικές, τεχνικές, ελεγκτικές, δημόσιας υγείας και άλλες
υπηρεσίες. 

Την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων για την προ-
κήρυξη 13Κ/2021, καθώς και την προκήρυξη των
λοιπών θέσεων που έχουν εγκριθεί.

Την εξαίρεση των Περιφερειών από το πεδίο εφαρ-
μογής των προκηρύξεων άλλων φορέων για μετατάξεις
ή αποσπάσεις προσωπικού κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, τουλάχιστον για ένα μεταβατικό
διάστημα έως ότου καλυφθούν σε ένα ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 80% οι κενές οργανικές θέσεις.

Την εξασφάλιση οικονομικών κινήτρων αντίστοιχων
των χορηγούμενων από άλλους φορείς του Ελληνικού
Δημοσίου.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών στις Περιφερειών της χώρας 
Στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Περιφερειάρχη Αττικής και συναρμόδιους υπουργούς

Άμεση ανταπόκριση κυβέρνησης και ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη 

Μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ μέχρι τον Μάιο βάσει 
της προκήρυξης 13Κ/2021 και νέες εγκρίσεις θέσεων μόνιμου

προσωπικού έως τα τέλη του χρόνου

Από 22 Μαρτίου οι υπεύθυνες δηλώσεις
των rapid test από επιχειρήσεις

Η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) Covid-19, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν
64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν
69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και
μετά, υποβάλλεται  το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου έως 1 Απριλίου, διευκρινίζει σχετικά με
την υποβολή της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, ενημερώνει πως δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίο-
υς εκκρεμεί η υποβολή τής εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από
15.11.2021 έως και 06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από
Πέμπτη 10 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

25% αύξηση στη στέγαση σε έν αν
χ ρόν ο 
Σύμφων α με τα στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ, η
αύξηση του πληθωρισμού κατά 7,2% τον
μήν α Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με
τον  αν τίστοιχ ο Δείκτη του Φεβρουαρίου
2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές
στις ακόλουθες ομάδες αγαθών  και υπηρ-
εσιών  από τις αυξήσεις των  δεικτών
κατά:

• 7,1% στην  ομάδα Διατροφή και μη
αλκοολούχ α ποτά, λόγω αύξησης κυρίως
των  τιμών  σε: ψωμί και δημητριακά,
μοσχ άρι, αρν ί και κατσίκι, πουλερικά,
παρασκευάσματα με βάση το κρέας,
ν ωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά,
έλαια και λίπη, ν ωπά φρούτα, λαχ αν ικά
(γεν ικά), παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ,
μεταλλικό ν ερό-αν αψυκτικά-χ υμούς
φρούτων . Μέρος της αύξησης αυτής

αν τισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως
των  τιμών  σε: χ οιριν ό, αλλαν τικά.

• 5,6% στην  ομάδα Έν δυση και υπόδ-
ηση, λόγω αύξησης των  τιμών  στα είδη
έν δυσης και υπόδησης.

• 25,4% στην  ομάδα Στέγαση, λόγω
αύξησης κυρίως των  τιμών  σε: εν οίκια
κατοικιών , ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο,
πετρέλαιο θέρμαν σης.

• 4,1% στην  ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη
ν οικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω
αύξησης κυρίως των  τιμών  σε: έπιπλα
και διακοσμητικά είδη, υφαν τουργικά
προϊόν τα οικιακής χ ρήσης, υαλικά-επι-
τραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χ ρή-
σης, είδη άμεσης καταν άλωσης ν οικοκ-
υριού, οικιακές υπηρεσίες.

• 12,2% στην  ομάδα Μεταφορές, λόγω
αύξησης κυρίως των  τιμών  σε: καιν ούρ-
για αυτοκίν ητα, μεταχ ειρισμέν α
αυτοκίν ητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέ-
τες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαν τικά,
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών  με αεροπ-
λάν ο.

• 0,9% στην  ομάδα Εκπαίδευση, λόγω
αύξησης κυρίως των  τιμών  στα δίδακτρα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 1,7% στην  ομάδα Ξεν οδοχ εία-Καφέ-
Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών  σε: εστιατόρια-ζαχ αροπλαστεία-
καφεν εία, ξεν οδοχ εία-μοτέλ-παν δοχ εία.

Αν τίστοιχ α  μειώσεις καταγράφον ται
στους δείκτες κατά:

• 0,2% στην  ομάδα Αλκοολούχα ποτά

και καπν ός, λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών  στα οιν οπν ευματώδη ποτά.

• 3,1% στην  ομάδα Επικοιν ων ίες, λόγω
μείωσης κυρίως των  τιμών  σε: τηλεφω-
ν ικός εξοπλισμός κιν ητών  τηλεφών ων ,
τηλεφων ικές υπηρεσίες.

• 0,4% στην  ομάδα Αν αψυχή-Πολιτιστι-
κές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως
των  τιμών  σε: οπτικοακουστικό εξοπλι-
σμό υπολογιστές-επισκευές, διαρκή
αγαθά αν αψυχής. Μέρος της μείωσης
αυτής αν τισταθμίστηκε από την  αύξηση
κυρίως των  τιμών  στα μικρά είδη αν α-
ψυχ ής-άν θη-κατοικίδια ζώα.

• 0,2% στην  ομάδα Άλλα αγαθά και
υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών  στα ασφάλιστρα οχ ημάτων .

Στους αγώνες του διημέρου σημειώθη-
καν τα εξής αποτελέσματα.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ 1-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
0-4
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 2-
1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1-5
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.     ΒΥΖΑΣ MEΓΑΡΩΝ    45                             
2.     ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ     42    
3.     ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 42    
4.     Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 40    

5.     ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     36    
6.     ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ     35    
7.     ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ     34    
8.     ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    31    
9.     ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24    
10.     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ     24    
11.     ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ     22    
12.     Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ     15    
13.     ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
13    
14.     ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ     13    
15.     ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     3    
16.     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ     2   

ΑΝ.ΤΣ.

Τα αποτελέσματα στην Α' 
κατηγορία και η βαθμολογία

Η συν έχ εια απο σελ. 2



Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 θριάσιο-11 

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

Διοικητικό Συμβούλιο στην
Super League 2
Η διοργανώτρια αρχή της Super League 2 με ανα-
κοίνωση της έκανε γνωστό ότι την Τρίτη (15/2,
13:00) θα πραγματοποιηθεί  Διοικητικό
Συμβούλιο και ποια θέματα θα συζητηθούν.

Η ανακοίνωση της Super League 2:

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 15 Μαρτίου
2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Ένωσης
(Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος) θα πραγματο-
ποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League
2, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:
1. Εκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ -
Εκπρόσωποι
2. Αγωνιστικά Θέματα
3. Υγειονομικό Πρωτόκολλο
4. Διάφορα Θέματα  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

17 γκολ: Πασάς (Βέροια).

16 γκολ: Ρόβας (Αλμωπός
Αριδαίας).

12 γκολ: Καν ίς (Παν σερρ-
αϊκός).

11 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ).

8 γκολ: Ματίας Τομάς
(Ηρακλής).

7 γκολ: Μούργος (Βέροια),
Σαραν τίδης (Θεσπρωτός).

6 γκολ: Σταμέν κοβιτς
(Καβάλα), Διαμαν τόπου-
λος (Ξάν θη), Φοφαν ά
(Βέροια), Κούτσιας (ΠΑΟΚ
Β’).

5 γκολ: Ελευθεριάδης
(Τρίκαλα), Κωστή, Βοΐλης
(Ολυμπιακός Β’), Γιακο-
υμάκης (Βέροια), Ακούν ια
(ΑΕΛ), Ρούν ει, Εν ομό
(Απόλλων  Πόν του).
4 γκολ: Ζαφειράκης (Πιερ-
ικός), Χατζής (Απόλλων

Λάρισας), Βασιλάκης
(Θεσπρωτός), Τσουκαλάς
(Νίκη Βόλου), Τσέλιος,
Ιμπραΐμι (Ξάν θη), Λαρέα,
Γκίν η, Μπιαν κόν ι (Αν α-
γέν ν ηση Καρδίτσας),
Σιάφα (Ολυμπιακός
Βόλου), Κουσκουν άς
(Τρίκαλα).

3 γκολ: Καν ούλας, Β.
Παπαδόπουλος (Πιερ-
ικός), Τζίμας, Παν αγιώτου,
Παν ίδης (ΠΑΟΚ Β’), Κάσ-
σος, Βλαχ ομήτρος (Νίκη
Βόλου), Γκιν σάρι
(Ξάν θη), Ξύδας, Κουν το-
υριώτης, Βερν άρδος
(Ολυμπιακός Βόλου),
Μαρίν ος (Ολυμπιακός Β’),
Σταματής (Απόλλων  Λάρι-
σας), Αμαραν τίδης, Σου-
ν τουρά (Απόλλων  Πόν -
του), Ριζογιάν ν ης (Τρίκα-

λα), Ρίβας (Αλμωπός Αρι-
δαίας), Κων σταν τίν ου
(Θεσπρωτός).

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

14 γκολ: Λουκίν ας (Καλα-
μάτα).
13 γκολ: Μπαΐροβιτς
(Χαν ιά).

9 γκολ: Μουν ιέ (Καλλιθέα),
Αρν αρέλλης (Αιγάλεω).

8 γκολ: Τετέι (Κηφισιά),
Κόν ραν τ (Εργοτέλης),
Βασιλόγιαν ν ης (Χαν ιά),
Γιούσης (ΑΕΚ Β’)
7 γκολ: Αν τερέγκεν
(ΟΦΙ).

6 γκολ: Ποζατζίδης (Ηρό-
δοτος), Μεσσιδόρο (ΟΦΙ),
Νίλι (Λεβαδειακός), Σταμα-

τελόπουλος (Ρόδος).

5 γκολ: Ντον αλν τόν ι
(Καραϊσκάκης), Αθαν α-
σακόπουλος (Παν αθην αϊ-
κός Β’), Κωσταν άσιος
(Εργοτέλης), Μυτίδης,
Τζημόπουλος, Πολέτο,
Δούμτσιος (Λεβαδειακός),
Νεκούλ (ΟΦΙ).

4 γκολ: Ζούν ης (Διαγόρας
Ρόδου), Μαρουκάκης
(Καλλιθέα), Τσιμέλι (Ζάκ-
υν θος), Τσιριγώτης
(Παν αθην αϊκός Β’), Κου-
ϊρουκίδης, Ντοριβάλ (Κηφ-
ισιά), Ναζίμ (Καραϊσκάκ-
ης), Τριμμάτης (Αιγάλεω),
Χατζησάββας (Ηρόδοτος).

3 γκολ: Σαρδέλης
(Παν αθην αϊκός Β’), Φλέν -
σμποργκ (Αστέρας
Βλαχ ιώτη), Καραγκούν ης
(Κηφισιά), Δημητριάδης
(Αιγάλεω), Νταρζίσιο,
Εμπόι (Επισκοπή),
Κυν ηγόπουλος, Ντεμέτρ-
ιους (Καλλιθέα), Χριστό-
πουλος (ΑΕΚ Β’), Σιν γκ
(Διαγόρας Ρόδου)..

Σε αγωνιστική δράση το
Σαββατοκύριακο η Δυτική
Αττική με αγώνες για την
20η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20η αγωνι-
στική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΒΥΖΑ)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
MΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΒΥΖΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ

1ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
12:00)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.(ΒΥΖΑ) 12:00

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
13:00)

Οι αγώνες του 
Σαββατοκύριακου
στα πλέι άουτ και

Πλέι οφ

2η Αγωνιστική Πλέι οφ

Κυριακή 20/3/2022

15.30: ΠΑΣ Γιάννινα –
Ολυμπιακός

19.00: Άρης – Παναθη-
ναϊκός

19.30: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

1η Αγωνιστική Πλέι
άουτ

Σάββατο 19/3/2022

15.00: ΟΦΗ - Ιωνικός

17.15: Ατρόμητος Αθη-
νών - Απόλλων Σμύρν-

ης

17.15: Βόλος ΝΠΣ -
Αστέρας Τρίπολης

19.30: Παναιτωλικός -
Λαμία

Οι γκολτζήδες της Super League 2

ΓΈΘΝΙΚΗ:  Ο Πανελευσινιακός
εκτός με τον Καραβά
Συν εχ ίζεται την  Κυριακή το πρωτάθλημα στον  6ο
όμιλο 19η αγων ιστική  της Γ'Εθν ικής κατηγο-
ρίας.Αν αλυτικά τα παιχ ν ίδια.

ΑΟ Καραβάς-Παν ελευσιν ιακός
Αιολικός-Προοδευτική
Εθν ικός-Αίας Σαλαμίν ας
Κερατσίν ι-Αήττητος Σπάτων
Αστέρας Βάρης-ΑΟ Πυλίου Κω
Ρεπό: Θύελλα Ραφήν ας.



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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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

12-θριάσιο Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

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



Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 θριάσιο-13  



14-θριάσιο Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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 

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 εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2105575342, 6973236156

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

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

H
Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του
Δήμου Ελευσίν ας σε συν εργασία
με την  Ουκραν ική Πρεσβεία και

την  Έν ωση Ουκραν ικής Διασποράς
στην  Ελλάδα,  συγκεν τρών ει  μέχ ρι το
Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 απαραίτητα
είδη για τη στήριξη του Λαού της
Ουκραν ίας που δοκιμάζεται σκληρά.

10:00 – 14:00 στην  Είσοδο του
ΠΑΚΠΠΑ  (Κίμων ος και Παγκάλου) 

10:00 – 14:00 στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής  (Αδελφών
Κυπραίου 110).

Τα είδη θα παραδοθούν  από τις
υπηρεσίες του Δήμου στις Αποθήκες που
λειτουργούν  στο Στάδιο Ειρήν ης και
Φιλίας, για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμέν α για την  ουσιαστικότερη
και στοχ ευμέν η παροχ ή βοήθειας σε είδη
πρώτης αν άγκης, η λίστα που συν εχ ώς
αν αν εών εται και μας κοιν οποιήθηκε
διαμορφών εται ως εξής:

Μη αποστειρωμέν α γάν τια, μη
τραυματικό ψαλίδι, επίδεσμοι
(αποστειρωμέν οι και μη, ελαστικοί,
εγκαυμάτων ), μη υδραργυρικά
θερμόμετρα, θερμικές κουβέρτες,
βακτηριδιακά επιθέματα, ορμον ικές
αλοιφές, αν τισηπτικά και αν τιπυρετικά,
επιθέματα ματιών  (ασπίδες), υποθερμικές
σακούλες.

Θερμικά εσώρουχ α, Κουβέρτες, ζεστά
ρούχ α

Μπαταρίες, φακοί

Προϊόν τα μεγάλης διάρκειας:
κον σέρβες, δημητριακά, ξηρά τροφή,
ζυμαρικά

Φάρμακα/Ιατρικά είδη:
Σύριγγες 2 ml,  Πιεσόμετρα,

Θερμόμετρο πυρετού, 

Παυσίπον α - χ άπια, εν έσεις
Παλμικά οξύμετρα, Εν εργός άν θρακας,

Γάζες, Αυτοκόλλητα επιθεμάτα - ρολό
Παρακεταμόλη και άλλα αν τιπυρετικά
Αν τιβίωση σε χ άπια, Ηρεμιστικά χ άπια
Αιμοστατικό (τραν εξαν ικό οξύ-εν έσεις,

et-amsy late - δραστική ουσία)
Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%),

My ramistin
Μετοκλοπραμίδη (δραστική ουσία -

χ άπια)
Αποφρακτικοί επίδεσμοι
Βελόν ες για αποσυμπίεση

ριν οφαρυγγικών  αν ιχ ν ευτών
Αποστειρωμέν οι κόφτες γάζας, Γύψος,

Καθετήρες, Ψαλίδι
Υπεροξείδιο του υδρογόν ου,

Αδρεν αλίν η, Ατροπίν η, Παν θεν όλη

Εν ών ουμε δυν άμεις, προσφέρουμε

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
& φαρμακευτικών ειδών στον Δήμο Ελευσίνας 

μέχρι το Σάββατο 12 Μαρτίου 


