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Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ για
προγράμματα & εργαζομένους των

Κοινωνικών Δομών Δήμων

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χειροπέδες σε
«μακρυχέρη» που άδειαζε τα

παγκάρια σε εκκλησίες

Εκτίναξη με 27.490 νέα
κρούσματα και 73

θανάτους Στους 342
οι δασωληνωμένοι

297 κρούσματα στην ΠΕ
Δυτικής Αττικής

Έντονο ενδιαφέρον του Δ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας
για την Θαλάσσια Ιερά Οδό

Τι συμφών ησαν ο Δήμαρχος Κερατσιν ίου
-Δραπετσών ας, Χρήστος Βρεττάκος και

ο Διευθύν ων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
Αποστολος Καμαριν άκης

στη συν άν τησή τους

σσεελλ..  22

σσεελλ..    55 Ο Βύζας Μεγάρων με 10
παίκτες από το 37′ τον Εθνικό

Πανοράματος

Τα αποτελέσματα στην 
Α΄και Β’ κατηγορία στην

Δυτική Αττική 
σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99σσεελλ..  99

Με «καπέλο» 60% από τον Οκτώβριο
οι τιμές βασικών αγαθών

Τη μετάταξη προϊόντων στον υπερμειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ μελετά η κυβέρνηση

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

ΟΟΙΙ  ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΟΟ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΝΝΣΣΤΤΙΙΚΚΤΤΟΟ

THRIES 4.0. HACKATHON:
Μαθητικός διαγωνισμός με την 

υποστήριξη των δήμων  
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 

Μάνδρας-Ειδυλλίας σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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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: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8 έως 17  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, Μαρτύρων

Κυρίλλου διακόνου και των συν αυτοίς παρθένων
και ιερωμένων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3,

Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., 

Σαλαμίνος 7 - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

«Η τιμή στο φρέσ-
κο γάλα έχει αυξηθεί
από το περασμένο
φθινόπωρο 15 έως
17 λεπτά, στο ελαιό-
λαδο έχει ανατιμηθεί
10 ευρώ η συσκε-
υασία των 5 λίτρων,
τα ζυμαρικά έχουν
αυξηθεί 50% και η
ζάχαρη έχει πάρει
από τον Οκτώβριο
αύξηση 60% στην
τιμή», λέει στο Εuro2day.gr εμπορικός διευθυ-
ντής γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Και αυτές δεν είναι οι μοναδικές αυξήσεις που
έχουν περάσει στο καλάθι από το περασμένο
φθινόπωρο. Όλα τα προϊόντα έχουν πάρει
πάνω τους νέες ανατιμήσεις, ενώ ένας νέος
κύκλος αυξήσεων, λόγω και του πολέμου στην
Ουκρανία που έχει διαταράξει την παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα, αναμένεται από τις αρχές
Απριλίου, λένε στο Εuro2day.gr στελέχη από το
λιανεμπόριο και τη βιομηχανία.

Στα άλευρα, όπως λένε οι ίδιοι, αρχίζουν να
διπλώνουν οι τιμές, ενώ κόπηκαν οι προωθητι-
κές ενέργειες, τα τηλεοπτικά και οι προσφορές.
Σημαντικές είναι και οι ανατιμήσεις από τις
αρχές Μαρτίου σε όλα τα προϊόντα που έχουν
ως βασική πρώτη ύλη το μαλακό αλεύρι, το
οποίο η χώρα εισάγει. 

Η τιμή της φρυγανιάς έχει αυξηθεί 16% μέσα
σε τρεις μήνες 

Η τιμή της φρυγανιάς έχει αυξηθεί 16% μέσα
σε τρεις μήνες ενώ οι νέες ανατιμήσεις από την 

Αρτοβιομηχανία Καραμο-
λέγκος θα περάσουν στην
κατανάλωση από 1η Απρ-
ιλίου.

Στα όσπρια και στο ρύζι,
οι  τιμές μεταβάλλονται
εβδομαδιαίως, παρά το
γεγονός ότι τα συγκεκριμέ-
να προϊόντα είναι περα-
σμένης σοδειάς. Ένα ευρώ
έχει πάει πάνω η τιμή στα
κοτόπουλα, λόγω της
μείωσης των προσφορών

και των προωθητικών ενεργειών που συγκρα-
τούσαν την τιμή στα επίπεδα των 2 ευρώ το κιλό
ενώ αύξηση 1 ευρώ στο κιλό καταγράφεται τις
τελευταίες ημέρες στις τιμές των χοιρινών. Απο-
τέλεσμα, μέχρι σήμερα οι σταθμισμένες ανατιμή-
σεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι της
τάξεως του 8-10%, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Από κοντά και το ψωμί, η τιμή κιλού του
οποίου σε κάποιες γνωστές αλυσίδες έχει «πετά-
ξει» πάνω από τα 5 ευρώ. Στον φούρνο, μια
φραντζόλα ψωμί πωλείται σήμερα 1,20 ευρώ
από 0,80 ευρώ που ήταν πριν από λίγες εβδο-
μάδες. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η τιμή για
ένα κιλό ψωμί από τον φούρνο τιμάται σήμερα
στα 3,60 ευρώ, στην περίπτωση που στο ένα
κιλό ο φούρναρης βγάζει 3 φραντζόλες ή 4,8
ευρώ στην περίπτωση που στο κιλό βγάζει 4
φραντζόλες.

Την ίδια στιγμή, υπό πίεση βρίσκονται τα
αποθέματα σε αλεύρι, ηλιέλαιο και ζάχαρη.
«Μας έρχονται μειωμένες παραγγελίες», λέει στο
Euro2day.gr εμπορικός διευθυντής αλυσίδας
σούπερ μάρκετ με πανελλαδική παρουσία. 

Με «καπέλο» 60% από τον Οκτώβριο
οι τιμές βασικών αγαθών

Μετάταξη προϊόντων στον υπερμειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ εξετάζει η κυβέρνηση.

Συνελήφθη από άνδρες του
Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών,
στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας,
ένας άνδρας Ρομά, που διέρρηξε
και έκλεψε εκκλησίες στις Αχα-
ρνές.

Συγκεκριμένα ο άνδρας την
προηγούμενη εβδομάδα  διέρρ-
ηξε την εκκλησία του Αγίου Κων-
σταντίνου και  Ελένης – την
εκκλησία που γίνονται οι λειτο-
υργίες αντί του Ιερού Ναού Αγίου
Βλασίου – και αφαίρεσε από το
παγκάρι χρηματικό ποσό, περίπου 600 ευρώ. 

Ο άνδρας Ρομά συνέχισε την δράση του και την
Δευτέρα το βράδυ όπου και  διέρρηξε την
εκκλησία των Ταξιαρχών στις Αχαρνές, αφαι-
ρώντας από το παγκάρι της εκκλησίας 2.500
ευρώ.

Μετά από εκτενής έρευνα οι Αστυνομικοί του

Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών, κατάφεραν να τον
εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην Αγία
Σωτήρα, καθώς ο συγκεκριμένος δράστης είναι
σεσημασμένος και για άλλες πολλές κλοπές. Ο
δράστης αφού πέρασε αυτόφωρο, άσκησε έφεση
και αφέθηκε ελεύθερος. Λίγες ώρες μετά συνέχι-
σε απτόητος τις κλοπές, ενώ συνελήφθη εκ νέου.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χειροπέδες σε «μακρυχέρη»
που άδειαζε τα παγκάρια στις εκκλησίες 

Συνεχιζεται στη σελ. 14
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Το “Thies 4.0 Innovation Hub” αποτελεί τον
κόμβο καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και
τεχνολογίας του Θριασίου Πεδίου.

Στοχεύει στην υποστήριξη των νέων επιχειρημα-
τιών, την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων
ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, στη δικτύωσή
τους με δυναμικά μέλη του οικοσυστήματος καινο-
τομίας και επιχειρήσεων καθώς και στη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτόμων
λύσεων και τεχνολογιών.

Η καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
δίνει νέες δυνατότητες για τη δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών που θα μπορούν να καλύπτουν ανάγκες σε
ένα σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με περ-
ιβαλλοντολογική και κοινωνική ευαισθησία.

Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
για την ενασχόληση των νέων με την επιχειρηματικότητα
και την καινοτομία και την εκκόλαψη τους σε νέους
επιχειρηματίες που θα καινοτομήσουν και θα πάνε τη
χώρα μπροστά.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εκπαίδευση των
νέων δημιουργήθηκε το “Thries 4.0 Hackathon”, ένας
μαθητικός διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότ-
ητας που απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις
τάξεις Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου των σχο-
λείων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και
Ασπροπύργου.

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής είναι το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης
Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με
τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
(Αριθμός Έργου: 02387) με συνεργαζόμενους φορείς
τους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπρ-
οπύργου και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς,
καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας για
τη βιώσιμη ανάπτυξη Urbact. Innovation Enabler του
μαθητικού διαγωνισμού είναι η Mantis Business
Innovation.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει την
αντίληψη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
στους νέους και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που
χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμέ-
νου να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να ανα-
πτύξουν την κριτική́ τους σκέψη και να καλλιεργήσουν
το επιχειρηματικό τους ένστικτο.

Ο μαθητές θα διαγωνιστούν στις θεματικές του περι-
βάλλοντος , της βιώσιμης ανάπτυξης, των έξυπνων
πόλεων και του αγροτουρισμού - αγροδιατροφής.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υλοποιήθηκαν 3
workshops (2/12, 14/12, 18/1) όπου παρουσιάστηκαν οι
έννοιες της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τα
εργαλεία “Business Model Canvas” και η μεθοδολογία
παρουσίασης ιδεών “Pitching”, ενώ έγιναν και σύντομες
παρουσιάσεις αναφορικά με τις τάσεις στην καινοτομία.
Οι μαθητές κλήθηκαν να συστήσουν ομάδες και να 

εκπονήσουν ένα σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο.
Με βάση το σχέδιο αυτό θα επιλεγούν οι καλύτερες

ιδέες και θα βραβευτούν συνολικά 3 ομάδες με στόχο να
αναπτύξουν πιλοτικά τις προτάσεις τους είτε με τους
συνεργαζόμενους Δήμους είτε με ενδιαφερόμενεςεπιχει-
ρήσεις.

Τα δώρα της βράβευσης - 8 επαναχρησιμοποιούμενα
laptops είναι ευγενική προσφορά της εταιρείας ecoreset
με έδρα τον Ασπρόπυργο που έχει ως στόχο την επα-
ναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση ανακυκλώσιμων
υλικών και ενέργειας.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 3.4.22 μεταξύ 10:00 –
15:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος 193 00.

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες: https://www.thrieshub.gr/hackathon/

Ν
έα σημαν τική αύξηση του κατώτατου μισθού
από 1ης Μαΐου και επιδότηση 86.000 θέσεων
εργασίας από τον  ΟΑΕΔ προβλέπεται το επό-

μεν ο διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας.
Παράλληλα τρέχ ουν  τα προγράμματα του Υπουρ-

γείου Εργασίας «πρώτο έν σημο» για τους ν έους και
κάλυψη ασφαλιστικών  εισφορών  για 50.000 επιχ ειρή-
σεις όταν  προσλαμβάν ουν  αν έργους.

Σύμφων α με τα στοιχ εία που παρουσιάζει το Υπο-
υργείο Εργασίας από την  έρευν α αν θρώπιν ου δυν α-
μικού της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
δείχ ν ουν  ότι δρομολογούν ται μια σειρά από θετικές
εξελίξεις στην  αγορά εργασίας. Τόσο ως προς την  αν ε-
ργία, όσο και ως προς τους μισθούς.

• Σύμφων α με την  ΕΛΣΤΑΤ, η αν εργία έχ ει μειωθεί
κατά 4,4 ποσοστιαίες μον άδες από τη στιγμή που η
ΝΔ αν έλαβε τη διακυβέρν ηση της χ ώρας. (Από 17,2%
όταν  ηττήθηκε στις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο
12,8% τον  Ιαν ουάριο του 2022).

• Τον  Ιαν ουάριο του 2022 είχ αμε το χ αμηλότερο
ποσοστό αν εργίας από τον  Ιούλιο του 2010 (12,8%)
και τον  χ αμηλότερο αριθμό αν έργων  από τον  Μάρτιο
του 2010 (587,1 χ ιλ.).

• Η μείωση της αν εργίας είν αι μεγαλύτερη στις
γυν αίκες και τους ν έους, δύο πληθυσμιακές ομάδες
που επλήγησαν  ιδιαίτερα από την  κρίση.

• Το τρίτο τρίμην ο του 2021 το ποσοστό απασχ όλ-

ησης αν ήλθε σε 63,3% (το υψηλότερο από το τρίτο
τρίμην ο του 2010) εν ώ ο αριθμός των  απασχ ολούμε-
ν ων  ξεπέρασε τον  Ιούν ιο του 2021 το ψυχ ολογικό
φράγμα των  4 εκατ. για πρώτη φορά από τον  Αύγου-
στο του 2011.

• Και όλα αυτά παρά την  κρίση του Κορον οϊού και
τις σχ ετικές αρν ητικές προβλέψεις για την  αν εργία!
Αυτές οι θετικές εξελίξεις δεν  ήταν  τυχ αίες. Έγιν αν
πραγματικότητα λόγω της φορολογικής, δημοσιον ομι-
κής, αδειοδοτικής, εργασιακής και ασφαλιστικής πολι-
τικής της κυβέρν ησης που εν θάρρυν ε τις επεν δύσεις
και δημιούργησε ν έες δουλειές.

Αύξηση των μισθών
Η θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται και από

τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που καταγράφει την
μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα την  τετραετία 2018-2021 έχ ουμε:
• Αύξηση του μέσου μην ιαίου μισθού κατά 4,3%

(από 1.072 σε 1.118 ευρώ)
• Μείωση των  εργαζομέν ων  που λαμβάν ουν  έως 700

ευρώ μην ιαίως κατά 9,8% και αύξηση αυτών  που λαμ-
βάν ουν  πάν ω από 1200 ευρώ κατά 14,8%.

Η μείωση των  ασφαλιστικών  εισφορών  που υιοθέτ-
ησε η κυβέρν ηση, σε συν δυασμό με της φορολογικές
ελαφρύν σεις αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα των  εργα-
ζομέν ων . Εν δεικτικά:

• Για μην ιαίο μισθό 1.000 ευρώ το όφελος αν εβαίν ει
στα 3,2% (355 ευρώ ετησίως) εν ώ για μην ιαίο μισθό
2.000 ευρώ φτάν ει το 3,5% (691 ευρώ ετησίως).

• Για τους εργαζόμεν ους που λαμβάν ουν  το κατώτα-
το μισθό το σωρευτικό όφελος από τις αν ωτέρω μετα-
ρρυθμίσεις και την  αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 2% από 1.1/2022 κυμαίν εται από 3,97% έως
5,5%, αν άλογα με τις τριετίες που έχ ουν
συμπληρώσει.

Μεγάλες προκλήσεις βεβαίως στην  αγορά εργασίας
παραμέν ουν . Καν έν ας δεν  παν ηγυρίζει για το ποσο-
στό αν εργίας, παρά την  μείωση που παρατηρήθηκε,
ούτε για την  χ αμηλή συμμετοχ ή των  γυν αικών  και
των  ν έων  στην  αγορά εργασίας. Υπήρξαν  όμως
σημαν τικές βελτιώσεις που δεν  έγιν αν  τυχ αία και
πρέπει ν α επισημαν θούν .

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΙΚΤΟ 
THRIES 4.0. HACKATHON: H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΝΝέέαα  σσηημμααννττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκααττώώττααττοουυ  μμιισσθθοούύ  ααππόό  11ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηη  8866..000000  θθέέσσεεωωνν
εερργγαασσίίααςς  ααππόό  ττοονν  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ττοο  εεππόόμμεεννοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Στο άμεσο μέλλον  η πολιτική της κυβέρν ησης θα
ευν οήσει ακόμα περισσότερο εργαζόμεν ους και άν ερ-
γους:

• Με τη ν έα σημαν τική αύξηση του κατώτατου μισθ-
ού από 1ης Μαΐου.

• Με τον  πολλαπλασιασμό των  προγραμμάτων  για
επιδότηση πρόσληψης αν έργων . Ήδη ο ρυθμός των
σχ ετικών  προγραμμάτων  έχ ει τριπλασιαστεί σε
σχ έση με την  περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και μόν ο για το 2022
προβλέπεται η επιδότηση 86.000 θέσεων  εργασίας
από τον  ΟΑΕΔ. Παράλληλα μάλιστα τρέχ ουν  τα προ-
γράμματα του Υπουργείου Εργασίας «πρώτο έν σημο»
για τους ν έους και κάλυψη ασφαλιστικών  εισφορών
για 50.000 επιχ ειρήσεις όταν  προσλαμβάν ουν  αν έρ-
γους.

• Με την  περαιτέρω μείωση της αν εργίας χ άρη στην
αν άπτυξη της οικον ομίας, όπως προβλέπουν  όλοι οι
διεθν είς οργαν ισμοί.

• Με την εισαγωγή (από τον Ιούν ιο σταδιακά) της ψηφια-
κής κάρτας εργασίας που θα είναι εγγύηση για το σεβασμό
του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων.

Καθαρισμός οικοπέδων : Με ν έα απόφαση που δημο-
σιεύτηκε σε ΦΕΚ ιδιοκτήτες που δεν  καθαρίζουν  τα
οικόπεδά τους απειλούν ται με πρόστιμα αλλά και
φυλάκιση. Συγκεκριμέν α, όπως αν αφέρεται στην
απόφαση: «Οι ιδιοκτήτες, ν ομείς, επικαρπωτές και
μισθωτές οικοπεδικών  και λοιπών  ακάλυπτων  χ ώρων ,
εν τός εγκεκριμέν ων  ρυμοτομικών  σχ εδίων  και οικι-
σμών , υποχ ρεούν ται, μέχ ρι την  30η Απριλίου εκά-
στου έτους, ν α προβαίν ουν  σε καθαρισμό των  ιδιοκ-
τησιών  τους προς αποτροπή κιν δύν ου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχ είας επέκτασής της». Και η απόφαση
συν εχ ίζει: «Ο καθαρισμός περιλαμβάν ει:
α. Υλοτομία και απομάκρυν ση των  ξερών  και σπα-
σμέν ων  δέν τρων  και κλαδιών , καθώς και των  κλαδιών
που

βρίσκον ται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (του

λάχ ιστον  3μ.) δημιουργών τας κίν δυν ο μετάδοσης της
πυρκαγιάς. Απομάκρυν ση της καύσιμης φυτικής ύλης
που

βρίσκεται στην  επιφάν εια του εδάφους, όπως εν δεικτι-
κά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χ όρτα και τα κατακείμεν α
ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των  δέν τρων  από το έδαφος
εξασφαλίζον τας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθ-
ιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης
τους.

γ. Απομάκρυν ση τυχ όν  άλλων  εγκαταλελειμμέν ων
καυστών  ή εκρήξιμων  υλικών  ή αν τικειμέν ων  εν τός
των  ως άν ω χ ώρων .

δ. Συλλογή και απομάκρυν ση όλων  των  υπολειμμάτων
καθαρισμού».

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός
«Σε περίπτωση, δε,  μη τήρησης των  υποχ ρεώσεων

του άρθρου 1, σύμφων α με την  απόφαση, οι υπόχ ρε-
οι καλούν ται από τον  οικείο δήμο, εν τός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών  από την  κοιν οποίηση σχ ετικής
πρόσκλησης, στην  οποία αν αφέρεται κατ’ ελάχ ιστον
ο χ ωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή] άλλο χ αρ-
ακτηριστικό στοιχ είο εν τοπισμό του, ν α προβούν  στις
εργασίες καθαρισμού των  χ ώρων  της παρ. 1 του άρθ-
ρου 
1. Η κοιν οποίηση της πρόσκλησης γίν εται στην
ταχ υδρομική ή ηλεκτρον ική διεύθυν ση του υπόχ ρεου
ή τυχ όν  αν τικλήτου του, επί αποδείξει.
Για την  αν εύρεση των  στοιχ είων  του υπόχ ρεου,

συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  στοιχ είων  του προη-
γούμεν ου εδαφίου, ο Δήμος δύν αται ν α αν ατρέχ ει
ιδίως σε δεδομέν α που τηρούν ται στα αρχ εία του,
καθώς και στα δεδομέν α προσωπικού μητρώου της
Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων  (ΑΑΔΕ) και
του Εθν ικού Κτηματολογίου.

Καθαρισμός οικοπέδων: Σε ΦΕΚ νέα απόφαση 
-Πρόστιμο & φυλάκιση για τους αμελείς ιδιοκτήτες
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Δ. Παπαστεργίου: Σε αυτή την  δύσκολη
συγκυρία εντείνουμε τις προσπάθειες για την
επέκταση και στήριξη των Κοινωνικών Δομών

για την  Αντιμετώπιση της Φτώχειας

Διαδικτυακή συν άν τηση εργασίας πραγματοποιήθηκε
μεταξύ της ΚΕΔΕ και εκπροσώπων  του Συλλόγου Εργα-
ζομέν ων  Κοιν ων ικών  Δομών  για την  Αν τιμετώπιση της
Φτώχειας.

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν  ν α διαμορφωθεί έν α
κοιν ό πλαίσιο παρεμβάσεων  που θα διασφαλίσει την
απρόσκοπτη μέχρι σήμερα λειτουργία του επιτυχημέν ου
προγράμματος στους Δήμους μέσω του ν έου ΕΣΠΑ.
Επίσης έγιν ε εκτεν ή συζήτηση για δημιουργία εν ός προ-
γράμματος γέφυρα, στα πρότυπα του «Βοήθεια στο
Σπίτι», με στόχο αφεν ός στην  έμφαση της συν έχ ισης
του προγράμματος και αφετέρου στην  δημιουργία εξειδι-
κευμέν ων  θέσεων  εργασίας για την  πάταξη της υπoστε-
λέχωσης.

Στη συζήτηση θετική αν ταπόκριση είχε η πρόταση για
την  επαν αφορά και σύσταση των  Επιτροπών  παρακο-
λούθησης της εξέλιξης των  Δόμων  που μεταξύ άλλων
κατέθεσε ο Προέδρος της Επιτροπής Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής Σίμος Δαν ιηλίδης.

Κύριος άξον ας που θα προταθεί στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικής Ασφάλισης θα είν αι η καθι-
έρωση των  Δομών  και η εξασφάλιση της χρημα-
τοδότησης τους αλλά και του προσωπικού με αν ά-
λογη μεταφορά πόρων  και αρμοδιοτήτων  στους
Δήμους, όπως απορρέει από το αρ. 102 του Συν τάγ-
ματος. 

«Για ν α μην  μείν ει κάν εις αβοήθητος στην  κρίση θα
χρειαστεί ν α δούμε πως μπορούμε ν α επεκτείν ουμε
τις Δομές δίν ον τας έμφαση στις αν θρώπιν ες αν άγ-
κες, αλλά και στην  υλοποίηση μέτρων  για την  εύρ-
υθμη λειτουργίας τους», πρόσθεσε ο Προέδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το ν έο πρόγραμμα πρέπει ν α σχεδιαστεί άμεσα, προ-
κειμέν ου οι προσκλήσεις έν ταξης και χρηματοδότησης
ν α ολοκληρωθούν  και ν α μην  προκύψουν  κεν ά, με ότι
αυτό μπορεί ν α σημάν ει για την  αν ακούφιση των  ωφε-
λούμεν ων . 

Για τον  λόγο αυτό από κοιν ού συμφων ήθηκε άμεσα ν α
προγραμματιστεί μια τεχν ική συν άν τηση με την  Διαχει-
ριστική Αρχή του Υπουργείου, προκειμέν ου έγκαιρα και
χωρίς καθυστέρηση ν α εκδοθούν  οι προσκλήσεις.

Στην  διαδικτυακή συν άν τηση εκτός του Προέδρου της
ΚΕΔΕ και Δημάρχου Τρικκαίων  Δημήτρη Παπαστεργίου
συμμετείχαν , ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιν ων ικής
Πολιτικής και δήμαρχος Νεάπολης Συκεών  Σίμος Δαν ι-
ηλίδης, η προϊσταμέν η Διεύθυν σης και Επεξεργασίας
Πολιτικών  της Τ.Α. Χρύσα Μαν άρα και ο Γεράσιμος Φεσ-
σιάν , στέλεχος της ΚΕΔΕ.

Επίσης συμμετείχαν  οι εξής εκπρόσωποι του Συλλόγου
Εργαζομέν ων  Κοιν ων ικών  Δομών  για την  Αν τιμετώπιση
της Φτώχειας, ο Πρόεδρος Δημήτρης Κν ής, η Γ.Γ. Χρι-
στίν α Ζεϊμπεκίδου, καθώς και οι Κων σταν τίν α Χαμ-
πίμπη, Κατερίν α Πάσχου, Βαγγέλη Γεραν τών η και
Μαρία Τσιρίκα.

Οι γυναίκες στην κορυφή!!! 
Gala από το ΒΕΠ και την Ομάδα

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του
Επιμελητηρίου

Μ
ε εξαιρετική επιτυχία, παρουσία της Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας
Μιχαηλίδου και πλήθους γυναικών, πραγματοποιήθη-

κε, την Τετάρτη 23 Μαρτίου, το Gala που διοργανώθηκε από το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και την Ομάδα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου, στο  "BELUGA", στο
πλαίσιο των δράσεών του για την ανάδειξη πολιτικών   ενδυνά-
μωσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

"H ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα καθώς
είμαστε στο μήνα που είναι αφιερωμένος στη γυναίκα αλλά
και στον άνθρωπο που μας έκανε ομάδα, μας έδωσε φωνή και
βήμα , στον εκλιπόντα Πρόεδρο μας ,Ανδριανό Μιχάλαρο ",
ανέφερε η Ειδική Σύμβουλος  του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, Βίκυ Μαυρομμάτη, λαμβάνοντας τον λόγο. 

Η κα Μαυρομμάτη αναφέρθηκε σε μία σειρά μέτρων και
δράσεων της Πολιτείας, σχετικά με τη Γυναικεία Επιχειρημα-
τικότητα και την Ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και
άνδρες.

Λαμβάνοντας τον λόγο  ο Πρόεδρος Β.Ε.Π., Γιώργος Παπα-
μανώλης-Ντόζας, καλωσόρισε τους παρισταμένους και
έκανε σύντομη αναφορά στη δημιουργία της Ομάδας Γυναι-
κείας Επιχειρηματικότητας, από τον εκλιπόντα πρόεδρο του
Επιμελητηρίου, Ανδριανό Μιχάλαρο, στις δράσεις που προη-
γήθηκαν και εστίασε στις δράσεις, τις οποίες προγραμματίζει
το Επιμελητήριο με την Ομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότ-
ητας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, στο επόμενο
διάστημα προγραμματίζονται οι δράσεις:

-Γραμμή ενδυνάμωσης γυναικείας επιχειρηματικότητας στο
site του Β.Ε.Π., όπου θα μπορούν να απευθύνονται όλες οι
γυναίκες επιχειρηματίες.

-Workshop ενδυνάμωση γυναικών, που θα αφορούν : Διάγ-
νωση επιχειρηματικών αναγκών, Mentoring, Business  coach-
ing, Life coaching, χρηματοδοτήσεις, Ψυχολογική ενδυνάμωση
και σεμινάρια

-Σχεδιασμός Mba Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
«Όλες οι δράσεις, αφορούν όλες τις γυναίκες», τόνισε ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, «και το Επιμελητήριο θα είναι
δίπλα τους προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες και να στήσουν μία βιώσιμη επιχείρηση» 

Η Υφυπουργός, κα Μιχαηλίδου, ευχαρίστησε και συνεχάρη
τον Πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες και αναφέρθηκε στις δρά-
σεις της Πολιτείας για την ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρ-
ηματικότητας . Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ρόλο της Ισότητας
των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη μίας
επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις
γυναίκες.                            

Στην εμπειρία τους, τη διαδρομή και τις επιτυχημένες
επιχειρηματικές δραστηριότητές τους αναφέρθηκαν οι κυρίες:
Λία Λάππα, συγγραφέας, Θεανώ Καλαποθαράκου, εκδότρια
του Ναυτιλιακού Περιοδικού ΕΛΝΑΒΙ και μέλος της WISTA, Χρι-
στιάννα Παπίτση, Ακαδημαϊκός και Περιφερειακή Σύμβουλος
Ν. Αιγαίου, Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας,
Μαρία Πιττάκη, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειρ-
αιά και Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΠ και
Κατερίνα Νομικού, φωτογράφος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά Ν.Δ., Χρι-
στόφορος Μπουτσικάκης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιδήμα-
ρχος Πειραιά, Δημήτρης Καρύδης και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς.

Στην εκδήλωση παρέστησαν  και ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά
Ν.Δ., Νικόλαος Μανωλάκος, η πολιτευτής και επιχειρηματίας,
Αλεξάνδρα Γκανά, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης, Λεωνίδας
Αθανασιάδης, η Αντιδήμαρχος για το Πράσινο, του Δήμου Πει-
ραιά και Σύμβουλος Β.Ε.Π., Αντωνία Καρακατσάνη, η Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών του Δήμου Πειραιά, Αθηνά Γλύκα-Χαρχα-
λάκου, μέλη των Διοικήσεων των Επιμελητηρίων Αθήνας και
Πειραιά, Σύμβουλοι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά
και πλήθος γυναικών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Επιμελητηρίου.

Πάρνηθα: Πάρνηθα: 
Στις φλόγες δασική Στις φλόγες δασική 
έκταση στις Αχαρνέςέκταση στις Αχαρνές
Πυρκαγιά στους πρόποδες της Πάρνηθας

εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρ-
ας, σε δασική έκταση στον δήμο Αχαρνών,
κοντά στην οδό Αετόπετρας.

Επιτόπου έσπευσαν έξι οχήματα με 18
πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμή-
ματος και σύστημα drone. Δεν απειλείται
κατοικημένη περιοχή.

Παράταση για τους Δήμους σε δύο Προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε την παράταση της
χρονικής διάρκειας των Προσκλήσεων:

α) με αριθμ. 4410 και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021  , με την οποία το Πράσινο Ταμείο έχει καλέσει τους
Δήμους που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επι-
κράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους,

β) με αριθμ. 5360 και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021_Β  , με την οποία το Πράσινο Ταμείο έχει καλέσει
τους Δήμους που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρι-
κής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους,

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021.

Νέα καταληκτική ημερομηνία, κοινή και για τις δύο Προσκλήσεις, ορίστηκε η 31η Μαΐου 2022-ώρα 15:00.

Για να δοθεί η παράταση, στην Απόφαση αναφέρεται πως ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι πολλοί Δήμοι αιτούνταν
την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους, καθώς και το γεγονός ότι ο αριθμός των Δήμων που έχουν ήδη υποβάλλει είναι μικρός.

Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ για προγράμματα 
& εργαζομένους των Κοινωνικών Δομών Δήμων



Ο
Ελλην ικός Ερυθρός Σταυρός και
η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία
Συλλόγων  Εθελον τών  Αιμο-

δοτών  συστρατεύον ται και πάλι, αυτή
τη φορά για την  στήριξη του δοκιμαζό-
μεν ου από τον  πόλεμο, λαού της Ουκρ-
αν ίας και όλων  των  συν αν θ-
ρώπων  μας που έχ ουν
αν άγκη από το αίμα
μας.

Την  πρωτοβουλία
στηρίζει δυν αμικά
η Περιφέρεια Αττι-
κής, η οποία
βρίσκεται σταθερά
στο πλευρό του
κιν ήματος της Εθε-
λον τικής Αιμοδοσίας.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με
σχ ετική αν ακοίν ωση, με την  οργαν ωτι-
κή ευθύν η της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και του
Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) διο-
ργαν ών ον ται εθελον τικές αιμοδοσίες 8
και 9 Απριλίου, στα μεγάλα αστικά κέν -
τρα της χ ώρας και συγκεκριμέν α στην
Αθήν α, στον  Πειραιά, στη Θεσσα-
λον ίκη, στα Ιωάν ν ιν α, στη Λάρισα και
στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στόχ ος των  αιμοδοσιών  είν αι ν α κιν -

ητοποιηθούν  οι Εθελον τές Αιμοδότες
και οι ευαισθητοποιημέν οι πολίτες, οι
οποίοι προσερχ όμεν οι ν α αιμοδοτή-
σουν , θα έχ ουν  την  αφορμή και την
ευκαιρία, ν α προσφέρουν  ότι μπορεί ο
καθέν ας σε τρόφιμα, τα οποία θα απο-

σταλούν  στο λαό της Ουκραν ίας.
Όπως τον ίζουν  οι διοργαν ω-

τές «η πρωτοβουλία αυτή
έχ ει στόχ ο ν α κιν ητοποι-

ήσει τους Εθελον τές
αιμοδότες που
στηρίζουν  το έργο της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τους
ευαισθητοπ οιημέν ους

πολίτες που στηρίζουν  το
έργο του Ε.Ε.Σ. ν α εκφρά-

σουν  έμπρακτα την  αν τίθεσή
τους στο πόλεμο, τη στήριξή τους

στο λαό της Ουκραν ίας και γεν ικότερα
σε κάθε συμπολίτη που έχ ει αν άγκη»
Όπως πάν τα η προσπάθεια αυτή έχ ει
την  κάλυψη της Εθν ικής Αρχ ής για την
αυτάρκεια σε αίμα, του Εθν ικού Κέν τρ-
ου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), το οποίο δια-
δραματίζει τον  καθοριστικό ρόλο στην
διαχ είριση και αξιοποίηση για το κοιν ό
καλό, του πολύτιμου αυτού αγαθού που
λέγεται αίμα.
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Μήνυμα κατά του Μήνυμα κατά του bullying bullying μέσω της τέχνηςμέσω της τέχνης
από τη νέολαια του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Η
Διεύθυν ση Κοιν ων ι-
κής Προστασίας και το
Κέν τρο Κοιν ότητας

του  Δήμου  Ασπροπύργου,
σε συν εργασία με το 11ο
Δημοτικό Σχ ολείο Ασπροπύρ-
γου, συμμετείχ αν  σε εκπαι-
δευτική ημερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της
διεξαγωγής Βιωματικού Εργα-
στηρίου, σε μαθητές/-τριες της
Ε’ τάξης Δημοτικού, με κύρια
θεματική εν ότητα την  Ψυχ ο-
λογία του Εθελον τή. 

Υπεύθυν οι ομιλητές ήταν
δύο στελέχ η του Κέν τρου
Κοιν ότητας, η Κοιν ων ική Λει-
τουργός, κ. Ελέν η Σιδέρη και
η Ψυχ ολόγος, κ. Κλειώ Καραμ-
πούλα. Στην  ημερίδα,  συμμε-
τείχ ε και η εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
του τμήματος της Ε’ Δημοτι-
κού, η κ. Δέσποιν α Ιωαν -
ν ίδου.

Κατά την  διάρκεια του Βιω-
ματικού Εργαστηρίου, οι μαθη-

τές παρακολούθησαν  εκτεν ή
παρουσίαση powerpoint, μέσω
προβολής σε συσκευή προτ-
ζέκτορα. 

Πιο αν αλυτικά, παρουσιά-
στηκαν  ορισμέν ες πληροφο-
ρίες θεωρητικού υπόβαθρου
αν αφορικά με την  σημασία
του εθελον τισμού, εν ώ δόθη-
κε ιδιαίτερη προσοχ ή στη διε-
ξαγωγή βιωματικών  παιχ ν ι-
διών , με πρωταρχ ικό στόχ ο
την  καταν όηση της αξίας των
αρχ ών  του εθελον τισμού και
τους τρόπους υιοθέτησής τους
στην  καθημεριν ή ζωή των
μαθητών .

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη  συν εχ άρη τα
στελέχ η της Διεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Προστασίας και του
Κέν τρου Κοιν ότητας για την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής
ημερίδας και εξέφρασε την
επιθυμία αν άλογες δράσεις ν α

πραγματοποιούν ται για γον είς
κι εκπαιδευτικούς. Αξίζει ν α
σημειωθεί, ότι θα συν εισφέρει
στην  προσπάθεια αυτή, η
πλατφόρμα εθελον τισμού που
έχ ουμε σχ εδιάσει και θα λειτο-
υργήσει άμεσα προς όφελος

των  πολιτών  τον ίζον τας
παράλληλα τη σημασία του
εθελον τισμού και της αν ιδιοτε-
λούς προσφοράς και αλληλεγ-
γύης, ιδιαίτερα κατά τους χ αλε-
πούς καιρούς που διαν ύουμε.

Μετά την  ολοκλήρωση της

ημερίδας, πραγματοποιήθηκε
αν ταλλαγή απόψεων  μεταξύ
των  στελεχ ών  του Κέν τρου
Κοιν ότητας και των  εκπαιδευ-
τικών  και τον ίστηκε η προθ-
υμία για εν δεχ όμεν η μελλον τι-
κή συν εργασία.  

Μ
ήνυμα ελπίδας και αγάπης
κατά του σχολικού εκφοβι-
σμού (bullying) έστειλαν οι

μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων
του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, δημιουργώντας μία πρωτότυπη
δράση κατά της κρυφής βίας στα σχο-
λεία και στην κοινωνία.

Μέσω της τέχνης έστειλαν το ηχηρό
τους μήνυμα κατά της σιωπηρής βίας
που συμβαίνει στα σχολεία και που
παίρνει διάφορες μορφές και μπορεί
να γίνει εξαιρετικά ύπουλος στις παιδι-
κές και εφηβικές ψυχές: «Όχι στον
σχολικό εκφοβισμό, που σημαδεύει τις
ψυχές και μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο
το σημάδι της και στην ενήλικη ζωή».

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δημάρχου Αγίων Ανα-
ργύρων-Καματερού Σταύρου Τσίρμπα
και ζωγράφισαν με την πένα της
ψυχής τους τι σημαίνει για αυτά το bul-
lying, τι σημαίνει η ανοχή σε μία
μορφή εκφοβισμού που δρα υπο-
γείως.

Οι μαθητές ένωσαν υπέροχες σκέ-
ψεις και συναισθήματα αποτυπώνον-
τας τα σε καμβάδες, εκφράζοντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα κατά της σχολικής βίας
που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και απασχολεί όλα τα σχολεία της χώρας, τους μαθη-
τές, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους.

Τα πρωτότυπα αλλά και συγκινητικά έργα των εφήβων μαθητών αναρτήθηκαν κατά
μήκος του ποδηλατοδρόμου στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων και θα παραμείνουν
εκεί για αρκετό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας μία υπαίθρια έκθεση και υπενθ-
υμίζοντας σε όλους ότι κάθε πρόβλημα που συναντάμε χρειάζεται τόλμη, διάλογο και
όχι φόβο και εσωστρέφεια.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Εθελοντική αιμοδοσία σε μεγάλες
πόλεις για την στήριξη της Ουκρανίας

Πρωτοβουλία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ΠΟΣΕΑ



Tρίτη 29 Μαρτίου 2022 θριάσιο-7

Υ
πεγράφη η σύμβαση για ανα-
κατασκευή, αποκατάσταση και
συντήρηση τριών πλατειών

του Δήμου Ελευσίνας.
Η μελέτη συντάχθηκε από την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευ-
σίνας , στο πλαίσιο της συνολικότερ-
ης προσπάθειας βελτίωσης της καθ-
ημερινότητας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που
αναμένεται να ξεκινήσουν το προ-
σεχές διάστημα αφορούν στις κάτωθι
πλατείες:

Πλατεία Νεολαίας (στη συμβολή των
οδών Γυφτέα, Πίνδου & Αθηνάς)

Πλατεία Δημοκρατίας (Ρήγα Φερ-
αίου, Αθηνάς, Ερμού & Πετράκη)

Πλατεία Ειρήνης (Βορείου Ηπείρ-
ου, Κυμοθόης, Σπετσών & Σουλίου)

Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβά-
νει αποξηλώσεις και καθαιρέσεις,
ανακαινίσεις, επισκευές πλακο-
στρώσεων, επιστρώσεις και φυσικά, φυτεύσεις. 

Πρόκειται  για τρεις από τους βασικούς
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελευσίνας,
με αυξημένη επισκεψιμότητα, οι οποίοι με την

πάροδο των χρόνων έχουν υποστεί φθορές και
καταστροφές.

Με τις στοχευμένες παρεμβάσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν, μετά τις εργασίες ανακατασκευής,

οι χώροι θα αναβαθμιστούν τόσο αισθη-
τικά όσο και  λειτουργικά, ενώ θα
ενισχυθεί και το πράσινο.

Στόχος του Δήμου μας αποτελεί η
ολοένα και ποιοτικότερη παροχή υπηρ-
εσιών προς τους πολίτες, διαμορ-
φώνοντας ασφαλή περιβάλλοντα, φιλικά
και σύγχρονα, ιδίως για τα παιδιά και την
ψυχαγωγία τους.

Μετά και την υπογραφή της σύμβασης
με τον ανάδοχο του έργου, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
σημείωσε: «Την ώρα που η ανακατασκε-
υή της κεντρικής πλατείας του Δήμου
μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν εργασίες και σε
ακόμη 3 πλατείες. Βλέπουμε τον Δήμο
ως σύνολο και πάντα στόχος μας παρα-
μένει η ισόρροπη ανάπτυξη κάθε γειτο-
νιάς και όχι μόνο του κέντρου. Αναδια-
μορφώνουμε τους κοινόχρηστους χώρ-
ους, ενισχύοντας το πράσινο, που

λείπει από τον Δήμο μας, διευκολύνουμε την
καθημερινότητα των πολιτών, με προτεραιότητα τα
παιδιά και στοχεύουμε σε μία ανοικτή πόλη για
όλους».

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Σε τροχιά ανακατασκευής οι Πλατείες Νεολαίας, Δημοκρατίας & Ειρήνης

Εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Δ. Ελευσίνας 
Την Τετάρτη 30 Μαρτίου με θέμα: Πολιτικές για την προστασία και υποστήριξη των

ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΦΥΛΗΣ 

Νεο webinar με θέμα 
«Ιατρικές Πληροφορίες στο

Διαδίκτυο και Κίνδυνοι»

H Περιφέρ-
εια Αττι-

κής σε συν ερ-
γασία με το
Δήμο Φυλής,
στο πλαίσιο του
έργου «Δράσεις
Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματι-
σμού» (Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020») διοργαν ών ουν  κύκλο δωρεάν  διαδικτυακών
σεμιν αρίων  (webinars) για την  εν ημέρωση εν ηλίκων
(18+) γον έων  και κηδεμόν ων , στελεχ ών  της δημόσιας
και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
επιχ ειρηματιών , μελών  οργαν ώσεων  του ευρύτερου
τομέα και όλων  των  δημοτών  , σχ ετικά με υπηρεσίες,
εργαλεία και μεθόδους για την  ασφαλή και αποτελεσμα-
τική χ ρήση του διαδικτύου.
Σας περιμέν ουμε διαδικτυακά την  Τετάρτη 30 Μαρτίου

2022 στις 19:00 σε έν α ακόμη webinar της δράσης, με
θέμα «Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και
Κίν δυν οι» στο καν άλι YouTube και στη σελίδα
Facebook του Ψηφιακού Εγγραμματισμού.

Εισηγήτρια είν αι η κα Αν αστασία Παπαδοπούλου,
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πρεσβευτής της Ακαδ-
ημίας του Ελλην ικού Κέν τρου Ασφαλούς διαδικτύου.
Όσοι επιθυμούν  ν α βρεθούν  μαζί μας, παρακαλούμε
όπως κάν ετε εγγραφή στην  παρακάτω φόρμα:
https://tiny url.com/digitalattiki
Η συμμετοχ ή στο συγκεκριμέν ο webinar είν αι δωρεάν

σε όλες και όλους τους δημότες, εν ώ η παρακολούθησή
του δεν  απαιτεί καμία προηγούμεν η γν ώση, εμπειρία ή
εξοικείωση του συμμετέχ ον τα σε θέματα διαδικτύου.
Με την  ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχ ον τες θα
λάβουν  σχ ετική βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον
το επιθυμούν .
Η δράση θα συν εχ ιστεί τον  Απρίλιο και τον  Μάιο με

τον  τρίτο θεματικό κύκλο, μείν ετε συν τον ισμέν οι.
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Πλεύρης για πιστοποιητικό εμβολιασμού: 
Δεν καταργείται, εξετάζεται η «ελεύθερη» 
πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους

Ο
υ π ο υ ρ γ ό ς
Υγείας σημείωσε
ότι μελετάται σε

πρώτη φάση ν α καταργ-
ηθούν  οι περιορισμοί
των  αν εμβολίαστων  σε
εσωτερικούς χ ώρους
από τον  Απρίλιο έως το
καλοκαίριΌτι οι μαθητές
θα υποχ ρεούν ται στη
διεν έργεια μόν ο εν ός
self  test την  εβδομάδα
από την  1η Απριλίου και
μετά διεύκριν ισε ο υπο-
υργός Υγείας, Θάν ος
Πλεύρης, μιλών τας στον
ΑΝΤ1.

Σε ό,τι αφορά τα πρό-
στιμα στους αν εμβολία-
στους άν ω των  60,
ξεκαθάρισε ότι αν αστέλλον ται από τις 15 Απριλίου έως
τις 30 Αυγούστου και μετά θα επαν εξεταστούν  και οι
όποιες αποφάσεις θα συν αρτηθούν  από την  πορεία
των  επιδημιολογικών  δεδομέν ων .Σε ό,τι αφορά την
επιδημιολογική εικόν α σήμερα, είπε ότι έχ ει δυο όψεις.
«Τα κρούσματα παραμέν ουν  σε υψηλά επίπεδα, αλλά
αυτό δεν  αποτυπών εται σε ν οσηλείες, εν τός και
εκτός ΜΕΘ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό, έχ ει το
γεγον ός ότι το 85% των  εν ηλίκων  είν αι εμβολιασμέν οι
και το 90% των  άν ω των  60».Στο σκέλος της αν α-
στολής των  υγειον ομικών , ο κ. Πλεύρης ήταν  κατηγο-
ρηματικός. 

Οι υγειον ομικοί που παραμέν ουν  αν εμβολίαστοι θα
παραμείν ουν  εκτός ΕΣΥ έως και τις 31/12. Μετά το
ζήτημα τους θα επαν εξεταστεί αν άλογα με το πώς θα
εξελίσσεται η παν δημία. 

Ο Υπουργός Υγείας, είπα ότι από τους 7.000 υγειο-
ν ομικούς που τέθηκαν  σε αν αστολή αρχ ικά, αυτή τη
στιγμή παραμέν ουν  αν εμβολίαστοι οι περίπου 3.500,
αλλά υπάρχ ουν  και πολλοί που επέστρεψαν  με
πιστοποιητικό ν όσησης, οπότε δεν  μπορεί ν α
υπάρχ ει σαφής εικόν α για το πόσοι εμβολιά-
στηκαν .Για το θέμα της 4ης δόσης του εμβολίου, ο κ.
Πλεύρης είπε ότι αν αμέν εται ν α ξεκαθαρίσει μέσα
στον  Απρίλιο, αφού προηγηθούν  οι εισηγήσεις των
επιστημόν ων .Τέλος για το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού, ο Υπουργός Υγείας διευκρίν ισε ότι δεν  θα
καταργηθεί. Όπως είπε, αυτό που μελετάται ν α κατα-
ργηθεί, σε πρώτη φάση για το διάστημα από τον
Απρίλιο έως και το καλοκαίρι, είν αι οι περιορισμοί που
υπάρχ ουν  για την  πρόσβαση των  αν εμβολίαστων  σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους.

Αλληλεγγύη στον Σαϊντού: Συγκέντρωση έξω 
από την υπηρεσία Ασύλου την Τετάρτη

Σ
υγκέντρωση αλληλεγ-
γύης στον Σαϊντού
την Τετάρτη στο υπο-

υργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου - Κάλεσμα από την
ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας,
εκπαιδευτικούς της
ΚΕΕΡΦΑ και  το Δίκτυο
Νέων Μεταναστευτικής
Καταγωγής «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης στον Σαϊντού, το μαθητή που κινδυνεύει με
απέλαση από τη χώρα μας καλούν σύλλογοι
εκπαιδευτικών, σωματεία και οργανώσεις έξω
από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
την Τετάρτη στις 9:00 το πρωί όπου εκδικάζεται η
υπόθεση. Η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας εξήγγειλε
διευκολυντική στάση εργασίας, προκειμένου να
παρευρεθούν οι εκπαιδευτικοί. «Χαιρετίζουμε το
συγκλονιστικό κύμα αλληλεγγύης προς τον μαθη-
τή και στεκόμαστε δίπλα στον Σύλλογο Διδασκόν-
των, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το
δεκαπενταμελές του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου
Δημητρίου που ζητούν "να εγκριθεί η αίτηση του
Σαϊντού και να παραμείνει στη χώρα μας. Κοντά

μας! Για να συνεχίσει να ονει-
ρεύεται !"», σημειώνουν οι
εκπαιδευτικοί της ΚΕΕΡΦΑ.

Στην κινητοποίηση καλεί και
το Δίκτυο Νέων Μεταναστευτι-
κής Καταγωγής
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», εκπέμποντας
το μήνυμα πως ο «Σαϊντού
είναι σάρκα από την σάρκα μας
λένε οι συμμαθητές του, οι
οποίοι μας δίνουν μία βαθιά

ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδας για το παρόν και το
μέλλον».

Όπως υπογραμμίζει το Δίκτυο, «ο Σαϊντού
ήρθε στην Ελλάδα σαν ασυνόδευτο προσφυγό-
πουλο το 2019 και μέσα σε τρία χρόνια έχει κατα-
φέρει να κερδίσει με το ήθος και τον αγώνα του,
τους συμμαθητές του, τους καθηγητές του και να
συγκινήσει την τοπική κοινωνία.

Η απόφαση απόρριψης του αιτήματος για άσυλο
στον Σαϊντού προκαλεί κάθε προοδευτικό και
δημοκρατικό πολίτη. Δεν είναι τυχαίο το τεράστιο
κύμα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί τις τελευ-
ταίες μέρες για να μην απελαθεί το ασυνόδευτο
προσφυγόπουλο» αναφέρει.

Aποζημιώσεις στους διανομείς
για χρήση ιδιωτικής μηχανής

και κράνους

Υ
ποχ ρέωση της πλατφόρμας η παροχ ή
προστατευτικού κράν ους, σύμφων α με
υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση για

χ ρήση και συν τήρηση όταν  χ ρησιμοποιείται το
ιδιωτικό όχ ημα του εργαζόμεν ου.

Το ύψος της αποζημίωσης των  μεταφορέων  που
συν εργάζον ται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις
αν εξαρτήτων  υπηρεσιών /έργου και χ ρησιμοποιούν
δικά τους μέσα προστασίας (κράν η) ή οχ ήματα,
καθορίζεται με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  Κωστής
Χατζηδάκης.

Υπεν θυμίζεται ότι με το ν όμο 4808/2021 για την
Προστασία της Εργασίας, ορίστηκε για πρώτη φορά
πως οι ψηφιακές πλατφόρμες έχ ουν  τις ίδιες
υποχ ρεώσεις υγιειν ής και ασφάλειας για τους
απασχ ολούμεν ους με συμβάσεις αν εξαρτήτων
υπηρεσιών /έργου, με εκείν ες που ισχ ύουν  για τις
συμβάσεις εξαρτημέν ης εργασίας.

Έτσι, όπως προβλέπεται στην  Υπουργική
Απόφαση, για τους διαν ομείς που συν δέον ται με
συμβάσεις αν εξαρτήτων  υπηρεσιών  ή έργου:

Α) H ψηφιακή πλατφόρμα υποχ ρεούται ν α παρέχ ει
προς τον  διαν ομέα - πάροχ ο υπηρεσιών  το
προστατευτικό κράν ος που είν αι απαραίτητο για την
εργασία του.

Εν αλλακτικά, αν  ο διαν ομέας συμφων εί ν α κάν ει
χ ρήση δικού του προστατευτικού κράν ους, η
ψηφιακή πλατφόρμα (αφού διαπιστώσει ότι διαθέτει
κατάλληλο κράν ος), υποχ ρεούται ν α του αποδώσει
ποσό ύψους 120 ευρώ. Το ποσό αυτό αποδίδεται
τμηματικά σε 12 μην ιαίες δόσεις, δεν  υπόκειται σε
κρατήσεις ασφαλιστικών  εισφορών , αποτυπών εται
διακριτά στα παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης και
καταβάλλεται στον  ίδιο τραπεζικό λογαριασμό όπως
και η αμοιβή του δικαιούχου.

Παραμέν ει ως έχ ει η υποχ ρέωση της ψηφιακής
πλατφόρμας, σύμφων α με την  υφιστάμεν η
ν ομοθεσία, ν α παρέχ ει παν ωφόρι κατάλληλο για την
προστασία του αν αβάτη του μοτοποδηλάτου ή της
μοτοσυκλέτας, αδιάβροχ η προστασία, γάν τια και
αν ακλαστικό γιλέκο.

Β) Όταν  οι πάροχ οι υπηρεσιών  χ ρησιμοποιούν
δικό τους όχ ημα (μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο κλπ.),
οι ψηφιακές πλατφόρμες τους αποδίδουν  αν ά μήν α
πρόσθετη αποζημίωση για τη χ ρήση και συν τήρηση
του οχ ήματος. Η αποζημίωση αυτή αν έρχεται σε 15%
επί του ν ομοθετημέν ου κατώτατου μισθού, εφόσον  ο
διαν ομέας πραγματοποιήσει τουλάχ ιστον  300
διαν ομές ή μεταφορές εν τός του ίδιου μήν α και για
την  ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Αν  οι διαν ομές είν αι
λιγότερες, τότε η πρόσθετη αποζημίωση μειών εται
αν αλογικά.

Ομοίως η πρόσθετη αποζημίωση χ ρήσης και
συν τήρησης του οχ ήματος δεν  υπόκειται σε
κρατήσεις ασφαλιστικών  εισφορών , αποτυπών εται
διακριτά στα παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης,
καταβάλλεται στον  ίδιο τραπεζικό λογαριασμό όπως
και η αμοιβή του δικαιούχ ου και δεν  περιλαμβάν ει τα
έξοδα κίν ησης του οχ ήματος.
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Το έντονο ενδιαφέρον και την
πρόθεση του Δήμου Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας να

συνεργαστεί εποικοδομητικά στην
ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσσιας
διαδρομής “Θαλάσσια Ιερά Οδός”
διατύπωσε ο Δήμαρχος Κερατσινίου -
Δραπετσώνας, κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κατά την συνάντηση εργασίας με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ.
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
“Θαλάσσια Ιερά Οδός” κ. Απόστολου
Καμαρινάκη.

Στην συνάντηση, που πραγματοποι-
ήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο
Δημαρχείο της πόλης, συμμετείχαν
επίσης ο νομικός σύμβουλος της εται-
ρείας “Θαλάσσια Ιερά Οδός” και Δημο-
τικός Σύμβουλος Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας κ. Παναγιώτης Διαλι-
νάκης και ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς.

Κατά την συζήτηση, ο κ. Καμαρι-
νάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και τους σκοπούς λειτο-
υργίας της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού.
Πρόκειται για μία πολιτιστική-τουριστι-
κή διαδρομή με πλοιάρια ανοικτού
τύπου, η οποία  θα συνδέει τον Πειρ-
αιά με την Ελευσίνα διερχόμενη από
το ιστορικό Στενό της Σαλαμίνας και θα
ενώνει επτά Δήμους (Πειραιά, Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας, Σαλαμίνας,
Περάματος, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου
και Ελευσίνας). Το ταξίδι στην Θαλάσ-
σια Ιερά Οδό θα εμπλουτίζεται με
πολιτιστικά δρώμενα κατά τον πλου.

Η δράση αναπτύσσεται στο πλαίσιο
της συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την

Ελευσίνα 2023-Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα σε θέματα πολιτισμού, με στόχο
την στήριξη των εκδηλώσεων σε χώρ-
ους της χερσαίας ζώνης του λιμένα
Ελευσίνας κατά τους επίσημους εορ-
τασμούς για την ανακήρυξη της πόλης
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2023.

“Η Θαλάσσια Ιερά Οδός θα
συνεχίσει την λειτουργία της και μετά
το 2023 και θα αποτελεί τον “κορμό”
για την ευρύτερη ανάπτυξη της πολιτι-
στικής προβολής και τουριστικής
προώθησης της Δυτικής Αττικής” τόνι-
σε ο κ. Καμαρινάκης. Επεσήμανε
ακόμη ότι το εγχείρημα τελεί υπό την
αιγίδα το Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, έχει την υπο-
στήριξη των Υπουργείων Εθνικής
Άμυνας  και Τουρισμού, της Περιφέρει-
ας Αττικής, του ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και
των υπόλοιπων Δήμων. 

“Ζωτικής σημασίας 
για το μέλλον της πόλης του”

χαρακτήρισε την Θαλάσσια Ιερά
Οδό  ο κ. Βρεττάκος.

“Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας θα υποστηρίξει το εγχείρημα
και θα αξιοποιήσει μία εξαιρετική
ευκαιρία για την ανάδειξη των ιστορ-
ικών σημείων της περιοχής και της
πλούσιας ιστορίας της” ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά ο Δήμαρχος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας.

Στο δυτικό άκρο του Πειραιά, η Δρα-
πετσώνα έχει να αναδείξει σημαντικά
ιστορικά σημεία, όπως η Ηετιώνεια
Πύλη, τα αρχαιολογικά ευρήματα στο 

παραλιακό μέτωπο των Λιπασμάτων
όπου πιθανολογείται ότι αφορούν είτε
το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλέους
είτε αρχαίο φάρο, τα ιστορικά βιομηχα-
νικά κτήρια που χαρακτηρίζουν το
αστικό τοπίο και το Στενό της
Σαλαμίνας. 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπε-
τσώνας εισηγήθηκε να διερευνηθεί, η
ένταξη ενδιάμεσου σταθμού στον
όρμο Σφαγείων στα Λιπάσματα, στο
πλαίσιο του δρομολογίου της Θαλάσ-
σιας Ιεράς Οδού. Το σημείο, όπως
είπε, έχει  εύκολη πρόσβαση και προ-
σφέρεται για την αποβίβα-
ση/επιβίβαση των ταξιδιωτών και τον
ελλιμενισμό του πλοίου. Η ενδιαφέρ-
ουσα πρόταση εξετάζεται και συμφω-
νήθηκε να πραγματοποιηθεί από κοι-
νού αυτοψία και οδοιπορικό σε σημεία
ιστορικού ενδιαφέροντος στο παράκτιο
μέτωπο του Δήμου, το προσεχές διά-
στημα.

Ιδιαίτερη αναφορά στην συμβολή 

της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού σε θέμα-
τα Πολιτισμού έκανε ο κ. Βρεττάκος
σημειώνοντα την πρόθεση του Δήμου
να υποστηρίξει οικονομικά εκπαιδευτι-
κές εκδρομές των σχολείων της πόλης
ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν στην Θαλάσσια Ιερά
Οδό κατά τους χειμερινούς μήνες.
Επίσης ανέφερε την υποστήριξη του
Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας με
την συμμετοχή εθελοντών κωπηλατών
στα εγκαίνια της νέας θαλάσσιας
σύνδεσης που θα πραγματοποιήσει η
αθηναϊκή τριήρης “Ολυμπιάς”.

Τέλος, ο κ. Βρεττάκος επεσήμανε
την εύστοχη πρόβλεψη της εταιρείας
“Θαλάσσια Ιερά Οδός” για την σύστα-
ση ομάδας Εργασίας, στην οποία θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι και των
επτά Δήμων, προκειμένου κάθε πόλη
να δώσει το δικό της πολιτιστικό
στίγμα στα δρώμενα κατά την διάρκεια

Έντονο ενδιαφέρον του Δήμου Κερατσινίου - 
Δραπετσώνας για την Θαλάσσια Ιερά Οδό 
Τι συμφώνησαν ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. Αποστολος Καμαρινάκης στη συνάντησή τους 

Εκτίναξη με 27.490 νέα κρούσματα και 73 θανάτους
Στους 342 οι δασωληνωμένοι

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι  τα νέα κρούσματα
κορονοϊού παρά το γεγονός ότι οι περισσότε-
ρες λοιμώξεις ανακοινώνονται την Τρίτη λόγω

μεγαλύτερου όγκου τεστ προς εξέταση.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα

της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 27.490 , εκ των οποίων 14
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχε-
ται σε 2.957.810 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ
των οποίων 49.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 150
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερ-
ικό και 1.165 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 73,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-
αφεί συνολικά 27.341 θάνατοι. 

Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 342 (65.2% άνδρες). Η διάμε-
ση ηλικία τους είναι 70 έτη. 

To 90.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 201 (58.77%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
141 (41.23%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.431 ασθενείς.

Η διασπορά στην Αττική:

1.328 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής
1.883 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθη-

νών

297 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
1.200 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθη-

νών
2.688 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα

Αθηνών
1.281 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθη-

νών
1.176 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς
205 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων
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Ο Βύζας Μεγάρων συνεχίζοντας
τον φρενήρη καλπασμό του ξεπέρα-
σε δύσκολα το εμπόδιο του Εθνι-
κού Πανοράματος 1-0 στα πλαίσια
της 24ης αγωνιστικής της
Α΄κατηγορίας. Ο αγώνας έγινε στο
ουδέτερο δημοτικό στάδιο Ασπρ-
οπύργου λόγω τιμωρίας των γηπε-
δούχων.

Οι τυπικά γηπεδούχοι του Γιώρ-

γου Αδάκτυλου όπως και  στο
πρώτο παιχνίδι στα Μέγαρα έδειξαν
ένα καλογυμνασμένο σύνολο και
στάθηκαν σκληρό καρύδι και έπαι-
ξαν στα ίσια τον αντίπαλό τους ενώ
έχασαν και ευκαιρίες και δεν δόθη-
κε ένα πέναλτι στο 88′ σε σπρώξιμο
του Γεγέ μέσα στην περιοχή αφού ο
διαιτητής Αλιάγας έδειξε παίζετε.

Από την άλλη πλευρά οι παίκτες

του Δημήτρη Καλύκα τα έδωσαν όλα
για το τρίποντο. Ο εν λόγω τεχνικός
είχε την ατυχία να αγωνιστεί η ομάδα
του από το 37′ με παίκτη λιγότερο
αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρ-
ινη κάρτα ο Παικόπουλος για
επικίνδυνο παίξιμο. Και τον Μπάμ-
πη Μανωλιά δύο λεπτά αργότερα
αφού έπαθε θλάση και αντικαταστά-
θηκε.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ:

9′ Ο Γεωργιάδης τροφοδότησε
τον Μανασίδη Α το σούτ του τελευ-
ταίου άουτ.

13′ ο Κενδριστάκης από μπαλιά
του Χατζημελετιάδη έχασε μεγάλη
ευκαιρία τετ-α-τετ με τον τερματο-
φύλακα δεν μπόρεσε.

37′ κόρνερ στου Σαχόλι ο Φλέγ-
γας από καλή θέση αστόχησε.

41′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Σαχόλι με
διπλή προσπάθεια με συρτό
διαγώνιο σούτ έξω από την περ-
ιοχή πέτυχε το νικητήριο τέρμα.

50΄σούτ του Τσουτσάνη από καλή
θέση άουτ.

67′ ο Γεωργιάδης κτύπησε το
κόρνερ από τα αριστερά έδιωξαν στα
τυφλα οι  αμυντικοί  του Βύζα η
μπάλα έφτασε στον Ν. Μανασίδη
που σούταρε άουτ.

75′ ο Τσουτσάνης βρέθηκε ξεχα-
σμένος στην καρδιά της άμυνας
έπιασε το σούτ άουτ.

87′ σούτ του Γεωργιάδη έξω από
την περιοχή άουτ.

90+4 Ξαφνικό σούτ του Πανα-
ηλίδη απέκρουσε ο τερματοφύλακας
Κουφής.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιά-
γας. Βοηθοί: Κώστας Οικονόμου-
Χρήστος Πλάκας.

Παρατηρητής αγώνα Ελευθέριος
Μπίμπας. Ιατρός αγώνα Αθανάσιος
Τζιάτζιος.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜ ΑΤ ΟΣ(προ πο νη τή ς
Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης,
Σειτανίδης, Καλαμούτσος(65′
Μανασίδης Μ), Που-
λικίδης(65’Ανδριώτης), Πανα-
ηλίδης, Τζανέτος, Τσουτσάνης,
Γεγές, Μανασίδης Α. Κατσίκης,
Γεωργιάδης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας): Κουφ-
ής,Κωνσταντινίδης, Μανω-
λιάς(39΄λόγω τραυματισμού
Φουρνάρης), Παικόπουλος, Σαχόλι,
Φυσαράκης, Φλέγ-
γας,Κενδριστάκης(63΄Καραγιάννης),
Χατζημελετιάδης, Παπαδάκ-
ης(46΄Δρυμούσης), Ατματ-
ζίδης(88’Λύγδας).

Β' Εθνική (1ος όμιλος /
21η αγωνιστική)Σημαντική
νίκη ο Πανελευσινιακός

Ο Πανελευσινιακός με ανατροπή
επικράτησε σχετικά εύκολα του
ΝΕΟΛ με 92-82, έχοντας 11/21
τρίποντα και  συνολικό ποσοστό
54%. 
Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη
ξεπέρασε το κάκιστο ξεκίνημα (4-16
στο 5’), ανέτρεψε διαφορά 14 πόν-
των (20-34 στο 13’) με ένα επιμέρο-
υς 19-2 στα τελευταία 4,5 λεπτά του
1ου ημιχρόνου (41-38) και έλεγξε το
ματς στο δεύτερο 20λεπτο. Οι
“σταχυοφόροι” ξέφυγαν με 57-44 στο
27’ και ανέβασαν τη διαφορά μέχρι
και τους 14 πόντους στο 37’ (84-70),
επιστρέφοντας έτσι στις νίκες. Ο
ΝΕΟΛ, από την άλλη, ηττήθηκε για
2ο συνεχόμενο παιχνίδι.

Πανελευσινιακός - ΝΕΟΛ 92-82

Διαιτητές: Κοντίλης, Νάστος, Μπακε-
τέα
Δεκάλεπτα: 16-25, 41-38, 65-55,
92-82
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): 

Νίκου 11 (3/4 βολές, 1/1 δίποντο,
2/3 τρίποντα, 9 ασίστ, 4 λάθη),
Κούτουλας 9 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπά-
ουντ, 11 ασίστ), Καράμπελας, Μαυρ-
ομιχάλης, Θεοδοσίου 16 (1/1 βολή,
3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Κρασάκ-
ης 3, Πουρής 2, Λεκάκης 2, Παπαφ-
λωράτος 20 (1/1 βολή, 5/9 δίποντα,
3/6 τρίποντα), Ρεκουνιώτης 22 (6/8
βολές, 8/12 δίποντα), Κατσανεβάκ-
ης, Δενδρινός 7 (1).
ΝΕΟΛ (Τζουγανάτος): Παππάς 16
(5/9 βολές, 4/11 δίποντα, 1/5
τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4
λάθη), Αντωνάτος Γ. 9 (3), Χονδρο-
γιάννης 20 (4/4 βολές, 2/3 δίποντα,
4/5 τρίποντα), Νιφόρας 10 (5 ασίστ),
Χοτζάι, Κασπίρης 6 (2), Μαρούλης
7, Τρυφωνόπουλος 4, Βαβάτσικος
8, Λαμπρόπουλος 2.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 21ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μιλεντίγιεβιτς (Φανάρια Νάξου) 32
Στεργιάκης (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 31
Γκαγκαλούδης (Εσπερος) 25
Καρυστινός (Εθνικός) 24
Καραχάλιος (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 24

Ρεκουνιώτης (Πανελευσινιακός) 22
Προδρόμου (Φανάρια Νάξου) 22
Βασιλόπουλος (Εθνικός) 21
Καπρής (Έσπερος) 21
Καρούζος (Παπάγος) 21

Παπαφλωράτος (Πανελευσινιακός)
20

Μαράκης (Παπάγος) 20
Χονδρογιάννης (ΝΕΟΛ) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 16-3 (1524-1403) 35
-----------------------------------------------
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 15-4 (1553-1401)
34
3. Εσπερος Καλλιθέας 14-6 (1657-
1524) 34
4. Φανάρια Νάξου 13-7 (1555-1471)
33
5. Πανελευσινιακός 10-9 (1470-
1404) 29
6. ΑΕΝΚ 9-10 (1431-1398) 28

7. ΝΕΟΛ 9-9 (1349-1346) 27
8. Αργοναύτης Ραφήνας 8-11 (1350-
1422) 27
9. Ένωση Ιλίου 8-11 (1342-1383)
27
10. Αχαγιά ’82 7-13 (1323-1472) 27
11. ΚΑΟ Κορίνθου 7-12 (1328-
1410) 26
12. Εθνικός 6-12 (1251-1317) 24
13. Πεντέλη 2-17 (1296-1478) 21

* Εκκρεμούν οι (2) αγώνες Εθνικός
- ΚΑΟ Κορίνθου (19η αγωνιστική,
30/3, 17:00), ΝΕΟΛ - Εθνικός (20ή
αγωνιστική, δεν έχει οριστεί)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22Η -
3/4, 17:00)

Αργοναύτης Ραφήνας - Πανελευσι-
νιακός
Πεντέλη - Εθνικός
Ένωση Ιλίου - Εσπερος Καλλιθέας
ΝΕΟΛ - ΑΕΝΚ (14:00)
ΚΑΟ Κορίνθου - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Φανάρια Νάξου - Παπάγος

Ρεπό: Αχαγιά ‘82

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Βύζας Μεγάρων με 10 παίκτες απο το
37′ τον Εθνικό Πανοράματος
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(24η αγωνιστική)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-2

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-3

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 6-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 6-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΒΥΖΑΣ

0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 60
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 57
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 51
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 50
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 45
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 44
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 42
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 38
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 29
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 24
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 23
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 20
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 13
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (25η Αγωνιστική)

ΖΩΦΡΙΑ- ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΦΥΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΛΑΜΠΕΡΗ

ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΒΥΖΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (21η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 0-0

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-0

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ 5-2

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-4

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
–ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-3(α.α)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 41
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 39

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 37
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 37
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 37
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 30
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 16
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (22η Αγωνιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Επιμέλεια-Φωτό(ΕΘΝΙΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ):
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τα αποτελέσματα στην Α΄και Β’ κατηγορία
στην Δυτική Αττική 

Β' Εθνική (2ος όμιλος /
21η αγωνιστική) 
Ξέφυγε η ΝΕ Μεγαρίδος 

Μελίσσια - NE Mεγαρίδας 61-73

Διαιτητές: Ορφαν ός Ιορδ., Σιδέρης,
Λαζόγκα
Δεκάλεπτα: 18-21, 34-41, 43-65, 61-73
Μελίσσια (Δάγλας): Προφκα 8, Στεργίου
Μ. 17 (2), Παν έρης, Στεργίου Δ. 7 (2), 

Κον τός Ι. 2, Κον τός Γ. 4, Μπακέας 7 (1),
Βαλιώτης 7, Πολιτόπουλος, Μαλτέζος 1,
Πελέκης, Δοξάκης 7.

ΝΕ Μεγαρίδας (Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης 13 (2), Γκάτζιας 6, Γκόν τουιν ,
Αγγελόπουλος 8, Γερομιχ αλός 17 (2),
Νικολακόπουλος 8 (1), Τζάιδας 5, Καλλι-
ν ικίδης 11, Χάσα, Καν ελλόπουλος 3 (1),
Εζόμο 2.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 21ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πρίτσος (Άρης Νίκαιας) 31
Χουχ ούμης (ΑΟΚ Χαν ιά) 28
Μαγκουν ής (ΕΦΑΟΖ) 28
Λιαν ός (ΟΦΗ) 27
Δεν δριν ός (Πρωτέας Βούλας) 24
Βάρσος (ΕΦΑΟΖ) 23
Λάζαρης (Παν ιών ιος) 22

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 18-3 (1563-1377) 39
2. Αιγάλεω 16-4 (1593-1458) 36
3. ΕΦΑΟΖ 14-6 (1561-1422) 34
4. Πρωτέας Βούλας 14-6 (1476-1312) 34
5. ΑΟΚ Χαν ιά 13-7 (1641-1519) 33
6. Παλαιό Φάληρο 10-10 (1393-1318) 30
7. Ηλυσιακός 9-12 (1451-1459) 30
8. Δούκας 9-11 (1470-1501) 29
9. Παν ιών ιος 8-11 (1448-1489) 27
10. ΟΦΗ 8-11 (1296-1426) 27
11. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 5-16 (1381-
1553) 26
12. Άρης Νίκαιας 6-13 (1307-1504) 25
13. Μελίσσια 4-16 (1273-1432) 24
14. Μαν δραϊκός 5-13 (1126-1209) 23

* Εκκρεμούν  οι (7) αγών ες Άρης Νίκαιας
- ΟΦΗ (11η αγων ιστική, δεν  έχ ει ορι-
στεί), Πρωτέας Βούλας - Μαν δραϊκός
(13η αγων ιστική, 30/3, 18:00), 

Παν ιών ιος - Μαν δραϊκός (18η αγων ιστι-
κή, 6/4, 17:00), Άρης Νίκαιας - Αιγάλεω
(19η αγων ιστική, δεν  έχ ει οριστεί),
Μελίσσια - Μαν δραϊκός (19η αγων ιστική,
13/4, 17:00), ΑΟΚ Χαν ιά - ΕΦΑΟΖ (19η
αγων ιστική, 30/3, 17:00), Παν ιών ιος -
ΟΦΗ (20ή αγων ιστική, δεν  έχ ει οριστεί).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22Η - 3/4,
17:00)

Δούκας - Παν ιών ιος
Μαν δραϊκός - Άρης Νίκαιας
NE Mεγαρίδας - ΟΦΗ
ΕΦΑΟΖ - Μελίσσια
Παλαιό Φάληρο - ΑΟΚ Χαν ιά
Αιγάλεω - Ηλυσιακός
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου - Πρωτέας
Βούλας

Αν έστης Τσακίρογλου

Οι αγώνες της 25ης εμβόλιμης 
αγωνιστικής 

Τετάρτη και Πέμπτη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(25η αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΠΕΜΠΤΗ(17:00)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΒΥΖΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)



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 Tρίτη 29 Μαρτίου 2022

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



Tρίτη 29 Μαρτίου 2022 θριάσιο-13  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                         
ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                                   

Ελευσίν α 23/03/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 469

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΘΕΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
προκηρύσσει  την  πλήρωση
θέσεων , με  σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χρόν ου για την  υλοποίηση της
δράσης «Εν αρμόν ιση
Οικογεν ειακής και
Επαγγελματικής Ζωής»
«Περίοδος 2021-2022»
συγχρηματοδοτούμεν η από το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
*Η έναρξη ή συνέχιση της
σύμβασης συναρτάται με την
προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή
θα παρέχει υπηρεσίες σε
κατόχους «Αξία τοποθέτησης»
(voucher), σύμφωνα με τους εν
γένει κανόνες του θεσμικού
πλαισίου που τον/την διέπει, για
την υλοποίηση της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος
2021-2022), σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 78812/14-7-2021 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 3116/τ.Β’/ 15-07-2021).

** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν
να προσκομίσουν κατά την
πρόσληψη στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.
Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ
3 7 5 8 / τ . Β ’ / 2 5 - 1 0 - 2 0 1 7 )
Υπουργική Απόφαση..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, κατά περίπτωση,
έντυπο ασεπ   ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή
έντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και
να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμωνος 11  &
Παγκάλου,  19200  Ελευσίνα,
Γραφείο Προσωπικού, υπόψη
κας Λαμπρινής  Κάρρα (τηλ.
210-5565619, 618) και
υποβάλλεται αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή.
Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είναι δέκα μέρες  ήτοι
από  30-3-2022 έως 8-4-2022

Για πληροφορίες στα  τηλ. 210-
5565619 – 2105565618 και στο

email: gra.pros@pakppa.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ω Ν
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυν ση των
υποψηφ ίων  παρατίθεται έν ας
συν οπτικός κατάλογος των
απαραίτητων  δικαιολογητικών ,
τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει ν α
υποβάλουν  μαζί με την  αίτησή
τους:
1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο
έγγραφ ο από το οποίο ν α
προκύπτουν  τα στοιχεία της
ταυτότητας.  
2. Πιστοποιητικό Ελλην ομάθειας
(μόν ο για υποψήφ ιο χωρίς
ελλην ική ιθαγέν εια).
3. Βασικό τίτλο σπουδών  (για
υποψήφιο που συμμετέχει στις
κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εν ώ
για την  κατηγορία ΥΕ, τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
μόν ο αν  ζητείται από την
αν ακοίν ωση).
4. Μεταπτυχιακό τίτλο για
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
5. Πιστοποιητικά απόδειξης
χειρισμού Η/Υ.
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
(μόν ο αν  ζητείται από την
αν ακοίν ωση).

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή
πιστοποιητικά ή επαγγελματικές
ταυτότητες που προβλέπον ται
από την  αν ακοίν ωση (μόν ο για
τις ειδικότητες που απαιτούν ται).
8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και
βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφ ατης
έκδοσης (δεν  πρέπει ν α απέχει
περισσότερο από πέν τε
εργάσιμες ημέρες από την
ημερομην ία έν αρξης της
προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων ), για την  απόδειξη του
χρόν ου αν εργίας.
9. Οι πολύτεκν οι και τα τέκν α
πολυτέκν ων , πιστοποιητικό
οικογεν ειακής κατάστασης του
οικείου δήμου ή βεβαίωση
οικογεν ειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμέν ου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθν ικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-
2014)] ή μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των  δύο
μην ών  από την  ημερομην ία
έν αρξης της προθεσμίας
υποβολής των  αιτήσεων ) ή
αν τίστοιχο πιστοποιητικό
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
(προκειμέν ου για αλλοδαπό

υποψήφ ιο μόν ιμα
εγκατεστημέν ο οικογεν ειακώς
στην  Ελλάδα) συν οδευόμεν ο
από πιστοποιητικό της
Αν ώτατης Συν ομοσπον δίας
Πολυτέκν ων  Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
Προκειμέν ου για αλλοδαπό
υποψήφιο που δεν  είν αι μόν ιμα
εγκατεστημέν ος οικογεν ειακώς
στην  Ελλάδα, αν τίστοιχο
πιστοποιητικό οικογεν ειακής
κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής του κράτους
την  ιθαγέν εια του οποίου έχουν ,
πρόσφ ατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των  δύο μην ών
από την  ημερομην ία έν αρξης της
προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων ) συν οδευόμεν ο από
έγγραφ ο αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής  (αν τίστοιχο της ΑΣΠΕ ή
άλλο), σύμφων α με το οποίο θα
βεβαιών εται ή πιστοποιείται,
κατά τις διατάξεις του δικαίου του
αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα
του πολύτεκν ου γον έα και
τέκν ου πολύτεκν ου. Επιπλέον ,
υπεύθυν η δήλωση ή
συμπλήρωση του αν τίστοιχου
τετραγων ιδίου στο έν τυπο της
αίτησης περί μη πρόσληψης
στον  ίδιο φορέα άλλου μέλους
της ίδιας οικογέν ειας κατά το
τρέχον  ημερολογιακό έτος με
χρήση της πολυτεκν ικής

ιδιότητας.
10. Οι τρίτεκν οι και τα τέκν α
τριτέκν ων , πιστοποιητικό
οικογεν ειακής κατάστασης του
οικείου δήμου ή βεβαίωση
οικογεν ειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμέν ου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθν ικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-
2014)] ή μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των  δύο
μην ών  από την  ημερομην ία
έν αρξης της προθεσμίας
υποβολής των  αιτήσεων ).
Προκειμέν ου για αλλοδαπό
υποψήφ ιο, αν τίστοιχο
πιστοποιητικό οικογεν ειακής
κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής του κράτους
την  ιθαγέν εια του οποίου έχουν ,
πρόσφ ατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των  δύο μην ών
από την  ημερομην ία έν αρξης της
προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων ). Επιπλέον : 
α) Υπεύθυν η δήλωση ή
συμπλήρωση του αν τίστοιχου
τετραγων ιδίου στο έν τυπο της
αίτησης περί μη πρόσληψης
στον  ίδιο φορέα άλλου μέλους
της ίδιας οικογέν ειας κατά το
τρέχον  ημερολογιακό έτος με
χρήση της τριτεκν ικής ιδιότητας
και 
β) Σε περίπτωση αν απηρίας
τέκν ου, επίκλησης
σπουδαστικής ιδιότητας,
στρατιωτικής θητείας,
ακύρωσης γάμου, διαζυγίου,
διακοπής έγγαμης συμβίωσης η
γέν ν ησης τέκν ου εκτός γάμου,
τα αν αφ ερόμεν α  στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι του Παραρτήματος
Αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου(ΣΟΧ) με σήμαν ση
έκδοσης «10.06.2021» (υπό
στοιχείο 8. Τρίτεκν οι και Τέκν α
Τριτέκν ων , περιπτ. α  ́ έως  δ )́
σχετικά δικαιολογητικά.
11. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση
οικογεν ειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμέν ου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθν ικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-
2014)] ή μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των  δύο
μην ών  από την  ημερομην ία
έν αρξης της προθεσμίας
υποβολής των  αιτήσεων ), για
την  απόδειξη ύπαρξης αν ήλικων
τέκν ων .  Προκειμέν ου για
αλλοδαπό υποψήφιο, αν τίστοιχο
πιστοποιητικό οικογεν ειακής
κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής του κράτους
την  ιθαγέν εια του οποίου έχουν ,
πρόσφ ατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των  δύο μην ών
από την  ημερομην ία έν αρξης της
προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων ).
12. Οι γον είς και τα τέκν α
μον ογον εϊκών  οικογεν ειών
πρέπει απαραιτήτως ν α
αν ατρέξουν  στα στοιχεία 10 και
11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι του
Παραρτήματος Αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου(ΣΟΧ) με σήμαν ση
έκδοσης «10.06.2021»,
προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν
για τα δικαιολογητικά απόδειξης
του σχετικού κριτηρίου αν άλογα
την  περίπτωση μον ογον εϊκής
οικογέν ειας στην  οποία
εμπίπτουν . Επιπλέον ,
υποβάλουν  υπεύθυν η δήλωση ή
συμπλήρωση του αν τίστοιχου
τετραγων ιδίου στο έν τυπο της

αίτησης περί μη πρόσληψης
στον  ίδιο φορέα άλλου μέλους
της ίδιας οικογέν ειας κατά το
τρέχον  ημερολογιακό έτος με
χρήση της μον ογον εϊκής
ιδιότητας.
13. Τα κατά περίπτωση (π.χ.
μισθωτοί, ελεύθεροι
επαγγελματίες, απασχολούμεν οι
στο δημόσιο κ.λπ.)
δικαιολογητικά απόδειξης
εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης
επαγγέλματος, βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυν η
δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως
ακριβώς ορίζον ται στο
«Παράρτημα αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου(ΣΟΧ)» με σήμαν ση
έκδοσης «10-06-2021» και στην
οικεία Αν ακοίν ωση  (βλ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
Επισημαίν εται ότι η Υπεύθυν η
Δήλωση για την  απόδειξη της
εμπειρίας, όπου απαιτείται,
προσκομίζεται σε κάθε
περίπτωση σύμφ ων α με το
Παραρτήματος Αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου(ΣΟΧ) με σήμαν ση
έκδοσης «10.06.2021», καθόσον
η βεβαίωση προϋπηρεσίας του
Ηλεκτρον ικού Εθν ικού Φορέα
Κοιν ων ικής Ασφ άλισης(e-
ΕΦΚΑ) έχει καθαρά
πληροφ οριακό χαρακτήρα ως
προς την  ειδικότητα, σύμφων α
με το υπ  ́αριθμ. 8657/12.01.2020
έγγραφ ο του Τμήματος
Ασφ άλισης Μισθωτών  του e-
ΕΦΚΑ.    
14. Σε περίπτωση αν απηρίας
υποψηφ ίου, Πιστοποιητικό
ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό
Αν ώτατης Υγειον ομικής
Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή
βλάβη και το ποσοστό
αν απηρίας.
15. Στην  περίπτωση
υποψηφ ίων  γον έων , τέκν ων ,
συζύγων , αδελφών  που ασκούν
το δικαίωμα προστασίας από
την  αν απηρία συγγεν ικών
ατόμων , οι υποψήφ ιοι ν α
αν ατρέξουν  στο στοιχείο 14 του
Παραρτήματος Αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου(ΣΟΧ) με σήμαν ση
έκδοσης «10.06.2021». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω
κατάλογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός και δεν
περιλαμβάν ει ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης
κριτηρίων  – ιδιοτήτων , για τις
οποίες μπορεί ν α απαιτούν ται
άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά
σύμφων α με την  αν ακοίν ωση ή
το παράρτημα. Σε κάθε
περίπτωση, λοιπόν , οι
υποψήφ ιοι πρέπει ν α
διαβάσουν  πλήρως και με
προσοχή την  Αν ακοίν ωση και
το Παράρτημά Αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου (ΣΟΧ) σήμαν ση
έκδοσης «10.06.2021» καθώς
και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμαν ση έκδοσης
«14.03.2022», προκειμέν ου ν α
εν ημερωθούν  λεπτομερώς και με
ακρίβεια για το σύν ολο των
δικαιολογητικών  που
απαιτούν ται για την  απόδειξη
των  προσόν των  που
επικαλούν ται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΘΗ-ΓΚΙΟΚΑ  ΣΕΒΑΣΜΙΑ

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτι-
σμού -Αθλητι-

σμού - Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής και

Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-

σίν ας
(Για τα γραφ εία
του Ν.Π.Δ.Δ.)

Ελευσίν α

Ελευσίν α
(Δήμος Ελευσίν ας)
Περιφ ερειακή Εν ότ-
ητα Δυτικής Αττικής

ΤΕ Διοικητι-
κού

* Από την  υπογραφ ή
της σύμβασης και

έως  τη λήξη του σχο-
λικού έτους, 

με δυν ατότητα αν α-
ν έωσης ή παράτασης

σε περίπτωση
συν έχισης του προ-

γράμματος

1
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Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτι-
σμού -Αθλητι-

σμού - Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής και

Προσχολικής
Αγωγής Ελευ-

σίν ας
(Για τη στελέχω-
ση των  δομών
των  Παιδικών

Σταθμών )

Ελευσίν α
(Δήμος Ελευσίν ας)
Περιφ ερειακή Εν ότ-
ητα Δυτικής Αττικής

**ΥΕ Καθαρι-
ότητας

* Από την  υπογραφ ή
της σύμβασης και

έως  τη λήξη του σχο-
λικού έτους, 

με δυν ατότητα αν α-
ν έωσης ή παράτασης

σε περίπτωση
συν έχισης του προ-

γράμματος

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)Έδρα υπηρεσίας

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης  Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανώσεων ή  Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλω-
μα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδικοτήτων   πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .
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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

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Εκτός από την επάρκεια, μείζον θέμα παραμένει ο περιορισμός του διαθ-
έσιμου εισοδήματος και από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Σύμφωνα
με δημοσκόπηση της MARC, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του
ΑΝΤ1, το 15,5% του δείγματος δήλωσε πως δεν μπορεί πλέον να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες του και 40% ότι έχει αναγκαστεί να περιορίσει βασικές
ανάγκες. Πολλά είναι επίσης τα νοικοκυριά (73,4%) που εμφανίζονται να
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας, σε τράπεζες και
σε ενοίκια.

Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος φαίνεται και στο ταμείο των
σούπερ μάρκετ. Τους δύο πρώτους μήνες οι πωλήσεις σε αξία ήταν κάτω
4-5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ο Μάρτιος εκτιμάται
ότι θα είναι λίγο καλύτερος, με τις πωλήσεις σε αξία να κινούνται στο -2%-
0%, όμως σε επίπεδο όγκου πωλήσεων η πτώση της κατανάλωσης κυμαίνε-
ται στο 8%-10% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η Κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα νέων παρεμβάσεων και ζυγίζει τις
αντοχές του προϋπολογισμού. Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης επανέφερε και πάλι το θέμα του ΦΠΑ, αν και
βέβαια είναι κάτι που το αρμόδιο υπουργείο, λόγω δημοσιονομικού βάρο-
υς, αποφεύγει να βάλει στην ατζέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μετάταξη προϊόντων, όπως το
αλεύρι και το ηλιέλαιο, όπου εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, στο 6%,
που είναι ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, από το 13%. Μια τέτοια
κίνηση θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.



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 Σκαραμαγ-
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

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
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