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ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς::  
ΠΠλλααφφόόνν  33%%  σσττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς

εεννοοιικκίίωωνν
Δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων

για αισχροκέρδεια

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής 
Ελευσίνας με τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ.Ελευσίνας με τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ.

Επι τάπητος η πορεία των μελετών, που αφορούν στο 1ο & 
2ο Δημοτικό Σχολείο στο οικόπεδο "Μελεδήμα" και το 2ο 
& 7ο Νηπιαγωγείο στην οδό Αλκιβιάδου. 

ΤΤέέττααρρττηη  δδόόσσηη
εεμμββοολλίίοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  άάννωω

ττωωνν  6600  εεττώώνν  
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Πασχαλινό τουρνουά μπάσκετ

<<Αναστάσης Νάσης>>

Ρεσιτάλ με την μπάλα οι Παλαίμαχοι Ρεσιτάλ με την μπάλα οι Παλαίμαχοι 
του Εθνικού Πανοράματοςτου Εθνικού Πανοράματος

Μανδραϊκός Α.0- Ακαδημία Ποδοσφαίρου: 
Πασχαλινό Ποδοσφαιρικό event! 
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Φυσικό αέριο: 

ΔΔιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  
ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  

σσεε  ννοοιικκοοκκυυρριιάά
κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο

σσεελλ..  99

Νέο έργο οδοποιίας 
δρομολογήθηκε στις Αχαρνές,
με την υπογραφή της σύμβασης 
με τον ανάδοχο εργολάβο

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33



Όπως φαίνεται, οι αποφάσεις επι-
σπεύδονται, καθώς οι μεταλλάξεις
επιμένουν, ο αριθμός των νέων
διαγνώσεων παραμένει υψηλός,
ενώ ο δρόμος για την τέταρτη
δόση έχει ανοίξει και σε άλλες
χώρες.

T
έταρτη δόση του εμβολίου για
τον  κορων οϊό θα χ ορηγείται
από 7 Απριλίου, σε άτομα άν ω των  70 ετών  και σε άν ω των  60 με υποκείμεν α ν οσήματα όπως αν α-

κοίν ωσε το υπ. Υγείας.Σύμφων α με την  κ. Θεοδωρίδου, στην  Ελλάδα «η Εθν ική Επιτροπή Εμβολιασμών
εκτίμησε ότι το πιθαν ό όφελος από μια τέταρτη δόση αν αμέν εται ν α είν αι μεγαλύτερο σε άτομα ηλικίας 70
ετών  και πάν ω, καθώς και σε άτομα που διαμέν ουν  σε μον άδες φρον τίδας ηλικιωμέν ων . Επιπλέον , σε άτομα
60 και πάν ω, ιδιαίτερα σε αυτά που έχ ουν  υποκείμεν α ν οσήματα».

Σημειών εται ότι πριν  από λίγες ημέρες, στα μέσα Μαρτίου, η πρόεδρος της Εθν ικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών , ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχ ολής Αθην ών , Μαρία Θεοδωρίδου, είχ ε
δηλώσει:«Η εν δεχ όμεν η χ ορήγηση τέταρτης δόσης δεν  αφορά τα άτομα του γεν ικού πληθυσμού, αλλά άτομα
μεγάλης ηλικίας με αυξημέν ο κίν δυν ο ν όσησης λόγω ηλικίας και συν επώς λόγω γήραν σης και του αν οσοποιητι-
κού συστήματος. 

Έχ ει διαπιστωθεί επιστημον ικά για την  4η δόση ότι δεν  προσφέρει πολλά στον  γεν ικό πληθυσμό σε σχ έση
με την  τρίτη δόση. Όμως για τα ηλικιωμέν α άτομα, την  ομάδα που κατά προτεραιοποίηση εμβολιάστηκε
πρώτη, και αυτές οι μικρές αλλαγές της αν οσιακής εν ίσχ υσης μπορεί ν α κάν ουν  τη διαφορά. Στο πλαίσιο αυτό
γίν εται αποδεκτός έν ας δεύτερος επαν αληπτικός ή αν αμν ηστικός εμβολιασμός για τους ηλικιωμέν ους και ευά-
λωτα άτομα σε δομές, με διαφορετική ηλικία αν ά κράτος. Η Σουηδία προτείν ει άτομα άν ω των  80 χ ρόν ων , η
Γερμαν ία άν ω των  70, η Αγγλία άν ω των  75».

2-θριάσιο Τετάρτη 6 Απριλίου 2022
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 10  έως 19  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10,14,18,22,26, 30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία, Ευτυχούλα,

Ευτυχίτσα, Έφη 
Αγίου Ευτυχίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Σανιδά Χρυσούλα Δ.

Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή , 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λ. Θρακομακεδόνων 22, 

2102466608

Τέταρτη δόση εμβολίου covid για τους άνω των 60 ετών
- Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας

Σ
υν άν τηση εργασίας
στο Υπουργείο Περ-
ιβάλλον τος κι Εν έρ-

γειας (ΥΠΕΝ), με τον  Υφυ-
πουργό   Γιώργο Αμυρά,
παρουσία του Υφυπουρ-
γού Δικαιοσύν ης και Βου-
λευτή της Περιφέρειάς μας
Γιώργου Κώτσηρα, είχ ε το
μεσημέρι της Τρίτης 5 Απρ-
ιλίου 2022, ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Αν τικείμεν ο της συν άν -
τησης υπήρξε η αξιο-
ποίηση των  Δημοτικών
Κτημάτων  με τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών , για την
παραγωγή ηλεκτρικής εν έρ-
γειας που θα διατεθεί, δωρ-
εάν , στα ν οικοκυριά του
Δήμου Φυλής, με προτεραι-
ότητα αυτά που μαστίζον -
ται από την  εν εργειακή
φτώχ εια.  

Η συν άν τηση πραγματοποιήθηκε με παρέμβαση
του Υφυπουργού Δικαιοσύν ης Γιώργου Κώτσηρα
προς τον  συν άδελφό του Υφυπουργό Εν έργειας
Γιώργο Αμυρά, λίγες μέρες μετά την  επίσκεψή του στο
Δημαρχ είο Φυλής, κατά την  οποία ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς τον  εν ημέρωσε για το Πρόγραμμα
εν εργειακής αυτοτέλειας του Δήμου. 

Ο Γιώργος Κώτσηρας παρεν έβη προς  το συν άδε-
λφο και φίλο του  Υφυπουργό Περιβάλλον τος κι Εν έρ-

γειας που ευαισθητοποιήθηκε αμέσως. Αν άλογη ευαι-
σθησία είχ ε δείξει το περασμέν ο φθιν όπωρο, με τη
δρομολόγηση έργων  αν άδειξης της Δυτικής Πάρν ηθας. 

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, εξέφρασε τις ευχ α-
ριστίες του προς τους δύο Υφυπουργούς, επι-
σημαίν ον τας, ότι με τη συμβολή της Πολιτείας, του
Δήμου και των  συν δημοτών  θα δοθεί οικον ομική
αν άσα στα ν οικοκυριά του τόπου  και παράλληλα, θα
βελτιωθεί το περιβαλλον τικό αποτύπωμα του Δήμου
Φυλής,  μέσα από τη μείωση των  αερίων  ρύπων .  

Συνάντηση Εργασίας του Χρήστου Παππού  
με τους Υφυπουργούς Γ. Κώτσηρα και Γ. Αμυρά για

την Ενεργειακής Αυτοτέλεια του Δ. Φυλής 

Στόχος η αξιοποίηση των Δημοτικών Κτημάτων με φωτο-
βολταϊκά για παροχή δωρεάν ρεύματος στους Δημότες  



Στη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών και την αύξηση
της οδικής ασφάλειας θα συμβάλει το νέο έργο οδοποιίας που δρομολο-
γήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμα-
ρχο κ. Δαμάσκο Νικόλαο κινούνται με στόχο την άμεση βελτίωση και την
ασφάλεια του οδικού δικτύου της πόλης των Αχαρνών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε:
“Ακόμα ένα έργο οδοποιίας δρομολογήθηκε με την υπογραφή της

σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο.
Το επόμενο διάστημα και με ιδίους πόρους ξεκινούν οι εργασίες ασφα-

λτόστρωσης σε δρόμους του κέντρου των Αχαρνών.
Με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δαμάσκο Νικόλαο προσπαθούμε να επι-

σπεύσουμε τις διαδικασίες ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των
συνδημοτών μας. Όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη και γνωρίζουμε τα χρόνια
προβλήματά της.

Βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις”.

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 θριάσιο-3

Το οραματικό έργο της ανέγερσης
Φοιτητούπολης στο Δήμο Φυλής
δρομολογήθηκε το πρωί της
Δευτέρας 4 Απριλίου 2022.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-

πούς και ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης
Καλδής κατέθεσαν στον Υπουργό
Ανάπτυξης  Άδωνη Γεωργιάδη τη
σχετική αίτηση (μαζί με το φάκελο

του έργου), ώστε να την προωθήσει
στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπρά-
ξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) Ορέστη Καβαλάκη.

Την παραλαβή του φακέλου ανα-
κοίνωσε, επίσημα, με ανάρτησή του
στο tweeter το Υπουργείο Ανά-
πτυξης.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης
Γεωργιάδης παρέλαβε το φάκελο
αίτησης του έργου ΣΔΙΤ Φοιτητικών
Εστιών του ΠΑΔΑ στο Δήμο Φυλής,
από το Δήμαρχο Χρήστο Παππού
και τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή,
παρουσία του πρώτου επιλαχόντα
Βουλευτή Δυτ. Αττικής Σταμάτη
Πουλή» σημειώνεται στο tweet.

Η Φοιτητούπολη θα κατασκευασθ-
εί στα Άνω Λιόσια, επί της οδού Αχα-
ρνών, μετά την Παιδική Χαρά, προς

Αχαρνές. Θα περιλαμβάνει χώρους
φιλοξενίας 1.100 φοιτητών, με
παράλληλη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου σε πάρκο
πρασίνου και αναψυχής.

Τις ευχαριστίες του προς το Δήμα-
ρχο Φυλής Χρήστο Παππού εξέφρα-
σε ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής,
ο οποίος έκανε λόγο για άριστη
συνεργασία, που όπως δείχνουν τα
πράγματα οδηγεί στην επίτευξη του
κοινού στόχου. “Η Φοιτητική Εστία
και τα υποστηρικτικά έργα θα αλλά-
ξουν τη φυσιογνωμία του Δήμου
Φυλής, βάζοντάς τον στο χάρτη των
Πανεπιστημιουπόλεων”, τόνισε χαρ-
ακτηριστικά ο διακεκριμένος πανεπι-
στημιακός.

ΔΔρροομμοολλοογγήήθθηηκκεε  σσττοο  υυππ..  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ηη  ααννέέγγεερρσσηη  
φφοοιιττηηττιικκώώνν  εεσσττιιώώνν  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Μ
ία ξεχ ωρι-
στή εκδή-
λ ω σ η

συν διοργάν ωσε ο
Δήμος Ελευσίν ας
και το ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ με το
Κέν τρο Διημέρευ-
σης Ατόμων  με
ειδικές ικαν ότητες
«Όλοι Εμείς», το
πρωί της Τρίτης 5
Απριλίου.

Η εκδήλωση
έλαβε χ ώρα στον
προαύλιο χ ώρο
του Παλαιού Ελαι-
ουργείου, με τη
συμμετοχ ή των
παιδιών  –μικρών
και μεγάλων - του
κέν τρου αλλά και
των  μαθητών  των
σχ ολείων  του
Δήμου μας.

Το παρών  στην
εκδήλωση έδωσαν
ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου, η Υφυπουργός Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , Δόμν α
Μιχ αηλίδου, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης, Γιώργος Κώτσηρας, ο Γραμμα-
τέας της Βουλής, Βαγγέλης Λιάκος, ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Δ. Αττικής, Λευτέρ-

ης Κοσμόπουλος, Δημοτικοί και Τοπικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Ελευσίν ας, και
φυσικά, πλήθος κόσμου και παιδιών .

Η εκδήλωση αφορούσε στην
αλληλεπίδραση των  παιδιών , μέσα από
τη μουσική, τον  χ ορό και τις κοιν ές
δραστηριότητες με σκοπό, μέσα από 

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  δδεείίχχννοουυνν  ττοονν  «δρόμο» 

της αποδοχής της διαφορετικότητας και της αγάπης,

σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις

Στην εκδήλωση του ‘’Όλοι Εμείς’’ η υφυπουργός 

Δόμνα Μιχαηλίδου 

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

Νέο έργο οδοποιίας 
δρομολογήθηκε στις Αχαρνές,

με την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο εργολάβο
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Ο
Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής Γ. Πατούλης παρέ-
δωσε χ θες αν θρωπι-

στική βοήθεια από το
Κέν τρο Logistics της Περιφέρ-
ειας, στη Μον άδα Διαχ είρισης
Κρίσεων  του Υπουργείου Εξω-
τερικών  η οποία σε συν ερ-
γασία με τον  Ερυθρό Σταυρό,
τους Γιατρούς του Κόσμου και
το φιλαν θρωπικό ίδρυμα
Μπούμπουρα θα αποσταλεί
προκειμέν ου ν α δοθεί στην
ομογέν εια και συν ολικά τους
δοκιμαζόμεν ους πολίτες της
Οδησσού. 

Την  αν θρωπιστική βοήθεια,
εκ μέρους του Υπουργείου
Εξωτερικών  και της  Μον άδας
Διαχ είρισης Κρίσεων  παρέλα-
βε ο Σύμβουλος Πρεσβείας Α,

Αθαν άσιος Καφόπουλος. 
Συν ολικά στην  αν θρωπιστι-

κή βοήθεια που ξεπερν ά τις 30

παλέτες περιέχ ον ται,   βρεφι-
κές πάν ες, ν ερό, μωρομάν -
τηλα, πάν ες ακράτειας, φαρμα-

κευτικό υλικό (γάζες,
επίδεσμοι, κ.α.), φρυ-
γαν ιές, τρόφιμα μακράς
διάρκειας, κρεμοσά-
πουν ο, 

υγρό πιάτων , σαμ-
πουάν , σαπούν ι χ ερ-
ιών , αφρόλουτρο, μικρ-
ούς χ υμούς, εν εργεια-
κά ποτά, κ.α.. Να
σημειωθεί ότι η συγκε-
κριμέν η αποστολή
αποτελεί συν έχ εια
εκείν ης η οποία παρ-
αδόθηκε από τον
Υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δέν δια, στη
Δημοτική Αρχ ή της
Οδησσού την  προη-
γούμεν η Κυριακή.   

Η Περιφέρεια Αττι-
κής θα βρίσκεται
κον τά στους συν αν θ-
ρώπους μας. Όλοι μαζί
θα πορευτούμε στην

εποχ ή της ειρήν ης, της
αλληλεγγύης και της στήριξης

κάθε αν θρώπου ο οποίος
βρίσκεται αν τιμέτωπος με
αν τίξοες συν θήκες. Μαζί με
τους πολίτες δημιουργούμε μια
συμμαχ ία αν θρωπιάς υπέρ της
ελλην ικής ομογέν ειας και
συν ολικά του δοκιμαζόμεν ου
Ουκραν ικού λαού». 

Από την  πλευρά του ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εξωτερικών  και της  Μον άδας
Διαχ είρισης Κρίσεων  Α,  Αθα-
ν άσιος Καφόπουλος, εξέφρα-
σε τις θερμές ευχ αριστίες του
στον  Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη, τα στελέχ η της
Περιφέρειας, τον  Ερυθρό Στα-
υρό, τους Γιατρούς του
Κόσμου και το φιλαν θρωπικό
ίδρυμα Μπούμπουρα που
συμβάλλουν  για ν α φτάσει το
υλικό στην  Οδησσό και στην
περιοχ ή ευρύτερα της ν ότιας
Ουκραν ίας. Παράλληλα εξέφρ-
ασε την  ελπίδα ν α συν εχ ιστεί
αυτή η ροή αν θρωπιστικής
βοήθειας. 

Παράδοση Ανθρωπιστικής Βοήθειας από τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη  για την Ομογένεια της Οδησσού και όλους

τους δοκιμαζόμενους κατοίκους της περιοχής  
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Με τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ. συναν-
τήθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, παρουσία
των Αντιδημάρχων, Αθανασίου
Μαυρογιάννη & Μενέλαου Μίχα,
αλλά και  των Προέδρων της
Α/Βαθμιας & Β/Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής, Στέλλα Κάβουρα &
Κατερίνα Τζιγκιτζέλα αντίστοιχα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
ενημέρωση από πλευράς ΚΤ.ΥΠ.
για την πορεία των μελετών, που
αφορούν στο 1ο & 2ο Δημοτικό
Σχολείο στο οικόπεδο "Μελεδήμα"
και το 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο στην
οδό Αλκιβιάδου. 

Ζητήματα τα οποία έχουν απασχο-
λήσει  επισταμένως τη Δημοτική
Αρχή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης
και δημιουργίας σχολικών υπο-
δομών.

Από τις Προέδρους των Σχολικών
Επιτροπών, Στέλλα Κάβουρα και
Κατερίνα Τζιγκιτζέλα, τέθηκαν θέμα-
τα που αφορούν στον εξοπλισμό

των σχολικών μονάδων αλλά και
τη στήριξη της ΚΤ.ΥΠ. προκειμέ-
νου να αναβαθμιστούν λειτουργι-
κά τα σχολεία σε Ελευσίνα &
Μαγούλα.

Σημειώνεται, πως στην τελευταία
συνάντηση με τη διοίκηση της
ΚΤ.ΥΠ, τον Δεκέμβριο του 2021,
ο Δήμαρχος Ελευσίνας είχε ανα-
δείξει την ανάγκη άμεσης εξεύρε-
σης πόρων για την υλοποίηση
και ολοκλήρωση των ανωτέρω
έργων, με τον Διευθυντή της
ΚΤ.ΥΠ. να δεσμεύεται πως τα
έργα θα δημοπρατηθούν έως τα
τέλη του 2022.

Για τη συνάντηση, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
ανέφερε: «Η συνεργασία και επι-
κοινωνία μας, με τους ανθρώπο-
υς της ΚΤ.ΥΠ. είναι συχνή και δια-
ρκής, καθώς επιθυμούμε την άμεση
λύση των θεμάτων που αφορούν
στις σχολικές μονάδες και κτηριακές
υποδομές.

Η εξεύρεση λύσης σε θέματα παι-
δείας και σε ό,τι αφορά τους μαθη-
τές, εκπαιδευτικούς και την αναβάθ-
μιση της καθημερινότητάς τους
αποτελεί, για εμάς, προτεραιότητα.

Από πλευράς μας, και δεδομένων
των δεσμεύσεων της Διοίκησης
αλλά και της παραγωγικής μας
συνεργασίας, πιέζουμε όσο μπορ-
ούμε για τις άμεσες ενέργειές τους».

Ο
Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών και τη

σημασία των Εμβολίων, που διοργανώνει το
Ελληνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, συμμετέχει στη Δια-
δικτυακή Ημερίδα Εκπαίδευσης και Ευαισθητο-
ποίησης με θέμα:

«Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά & τα Εμβό-
λια»

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 17:00 – 18:30
Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά έως

08.04.2022 στη διεύθυνση kepygeias@ilion.gr
αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και email, στο οποίο θα αποσταλεί ο
σύνδεσμος συμμετοχής..

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνι-
κή Υπηρεσία και συγκεκριμένα στην κυρία Ευαγ-
γελία Σαμαρά στο τηλέφωνο 213 2030015, ώρες
09:00 – 14:00.

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας με τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ.Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας με τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ.
Επι τάπητος η πορεία των μελετών, που αφορούν στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο στο οικόπεδο "Μελεδήμα" 

και το 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο στην οδό Αλκιβιάδου. 

ΗMEΡA YΙΟΘΕΣΙΑΣ
κουταβιών και ενήλικων ζώων 
συντροφιάς στον Δήμο Αχαρνών
Ημέρα υιοθεσίας κουταβιών και ενήλικων ζώων συντροφιάς,

θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αχαρνών την Κυριακή 10
Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, όπως ενημερώνει το
Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, που προαναγγέλλει:
«Μια εκδήλωση αγάπης για τους πιστούς μας φίλους με την
μέριμνα των εθελοντών της πόλης».

Δ. Ιλίου: Διαδικτυακή Ημερίδα 
Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης «Μύθοι

& Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά & τα Εμβόλια»
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Δωρεάν εξέταση Τεστ-ΠΑΠΔωρεάν εξέταση Τεστ-ΠΑΠ
για τις γυναίκες του Δήμου Φυλής για τις γυναίκες του Δήμου Φυλής 
την Παρασκευή 8 Απριλίουτην Παρασκευή 8 Απριλίου

Τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο 
υποδέχθηκε ο  Χρήστος Παππούς

Συμφώνησαν για αδελφοποίηση των Δήμων
με κοινό σημείο αναφοράς, τους ιστορικούς ορεινούς

όγκους της Πάρνηθας και του Ολύμπου 

Τ
ον Δήμαρχο
Κατερίνης ,
Ολυμπι ονί κη

κι επί σειρά ετών
Βουλευτή Πιερίας
Κώστα Κουκοδήμο
υποδέχθηκε το
μεσημέρι της Τρίτης
5 Απριλίου 2022 ο
Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 
Οι  δύο Δήμαρχοι

που είχαν εγκάρδια συνομιλία,  συμφώνησαν για ανταλλαγή καλών πρακ-
τικών,  συνεργασία και αδελφοποίηση των Δήμων Κατερίνης και Φυλής,  με
κοινό σημείο αναφοράς,  τους δυο μεγάλους και ιστορικούς ορεινούς όγκο-
υς της Πάρνηθας και του Ολύμπου. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Τίμησε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος

Μικρασιατών Ελευσίνας με αφορμή τη συμπλήρωση των
100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ο Αν τιπρόεδρ-
ος της Βουλής
και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής,
Θ α ν ά σ η ς
Μπούρας, παρέ-
στη τη Δευτέρα
04 Απριλίου
2022 στην  εκδή-
λωση που διο-
ργάν ωσε ο
Σύλλογος Μικρα-
σιατών  Ελευ-
σίν ας με αφορμή
τη συμπλήρωση
των  100 χ ρόν ων
από τη Μικρα-
σιατική Καταστρ-
οφή. 

Στη συγκιν ητι-
κή αυτή εκδήλω-
ση, που πραγματοποιήθηκε στο ξεν οδοχ είο «ELEYSINA», ο Φιλόλογος Θοδωρής
Κον ταράς έκαν ε διάλεξη με θέμα «Τα τάγματα εργασίας και ο μηχ αν ισμός εξόν τω-
σης των  Μικρασιατών  από τους Νεότουρκους», εν ώ παρουσίασε όλες τις πτυχ ές
που οδήγησαν  στην  Μικρασιατική Καταστροφή. 

Ο κ. Μπούρας εξέφρασε τα θερμά του συγχ αρητήρια τόσο στη διοίκηση και τα
μέλη του Συλλόγου όσο και στην  Πρόεδρο κα Γεωργία Γιαγτζόγλου, για την  άρτια
διοργάν ωση της εκδήλωση, εν ώ παράλληλα εξήρε το σημαν τικό έργο που επιτελεί
ο Σύλλογος όλα αυτά τα χ ρόν ια διατηρών τας και μεταλαμπαδεύον τας στις επόμε-
ν ες γεν ιές την  πολιτιστική κληρον ομιά των  Μικρασιατών .

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη
06 Απριλίου 2022 στις 19:00 στο
webinar με θέμα «Βασικές
δεξιότητες για τη χρήση του
Διαδικτύου», το οποίο θα
μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το
κανάλι μας στο YouTube και στη
σελίδα μας στο Facebook.

Εισηγητής είναι ο κ. Γιώργος
Ευστρατιάδης, Πρεσβευτής του
Οργανισμού Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής & Επιστήμης.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν μαζί
μας, παρακαλούμε όπως κάνετε
εγγραφή στην παρακάτω φόρμα:
https://tinyurl.com/digitalattiki . 

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο

webinar είναι ανοικτή και δωρεάν
για όλους και η παρακολούθησή
του δεν απαιτεί καμία προηγούμενη
γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του
συμμετέχοντα σε θέματα
διαδικτύου. 

Με την ολοκλήρωση του webinar
οι  συμμετέχοντες θα λάβουν
σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης, εφόσον το
επιθυμούν.

Θα μας βοηθούσε πολύ στο να
βελτιωθούμε αν μπορούσατε να
διαθέσετε λίγο χρόνο για να
συμπληρώσετε την παρακάτω
φόρμα αξιολόγησης για τα Webinars
που έχετε παρακολουθήσει :

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
11ο Webinar «Βασικές δεξιότητες για
τη χρήση του Διαδικτύου»
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Σ
ε νέα δράση προχώρησε τη Δευτέρα 4
Απριλίου, ο Δήμος Φυλής, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων

Ζώων. Στον σύγχρονο κτηνιατρικό χώρο στει-
ρώθηκαν δωρεάν δεκάδες αδέσποτα ζώα συντρ-
οφιάς, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας
που έχει ως στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού
των αδέσποτων ζώων και τη βελτίωση των
συνθηκών ευζωίας τους.

“Ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χ. Παππού, συνεχίζουμε με
εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα μας στον
ευαίσθητο τομέα της Διαχείρισης των Αδέσπο-
των. 

Για εμάς η προστασία των αδέσποτων ζώων
είναι θέμα πολιτισμού και ως τέτοιο είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητά μας.
Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα των αδέσποτων Ζώων
αλλά και κάθε μέρα κάνουμε πράξη τη φροντίδα
και την προστασία που αρμόζει στους τετράπο

δους φίλους μας” υπογραμμίζει ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης, ο οποίος επισ-
κέφθηκε τον κτηνιατρικό χώρο και συνομίλησε με
γιατρούς, δημότες και εθελοντές.  

Ο κ. Αβράμης παράλληλα ευχαρίστησε γιατρ-
ούς και εθελοντές για τη ευαισθησία τους γιατί
όπως είπε “χωρίς αυτούς η προσπάθεια του
Δήμου δεν θα είχε αποτέλεσμα”. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έκανε ο Αντιδήμαρχος στη στενή συνεργασία
με τον Φιλοζωικό – Πολιτιστικό Σύλλογο “Αγα-
πάζω” και την πρόεδρό του Κατερίνα Ζερβάκη η
οποία με αξιοσημείωτη αφοσίωση και μόχθο
δίνει καθημερινά μάχη για την προστασία των
αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας. 

“Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι σε αυτή την
προσπάθεια συμμετέχουν με όλες τους τις δυνά-
μεις οι συνεργάτες του Γραφείου μου και του
Τμήματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του
οποίους συγχαίρω κι ευχαριστώ θερμά” κατέληξε
ο κ. Αβράμης. 

Από τις 09.00 το πρωί έως αργά το απόγευμα
τρεις εθελοντές κτηνίατροι και συγκεκριμένα οι
κύριοι Αλέξανδρος Παλαχαρίδης και Γιώργος
Τεκελής και η κ. Ελισάβετ Παλαχαρίδη στείρω-
σαν δεκάδες γάτες και σκύλους που μετέφεραν
στον κτηνιατρικό χώρο του Δήμου εργαζόμενοι
του αρμόδιου τμήματος και φιλόζωοι από κάθε
γειτονιά. 

Παράλληλα με τις οδηγίες για τα χειρουργ-
ημένα ζώα δόθηκε και φαρμακευτικό υλικό για
τη φροντίδα τους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Φυλής σε
συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλ-
ψης Αδέσποτων Ζώων στο Σχιστό (ΔΙΚΕΠΑΖ)
προχωρεί σταθερά και μεθοδικά στη στείρωση
και τον εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων ενώ σε
συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο “Αγαπά-
ζω” έχουν προωθηθεί σημαντικά και οι υιοθεσίες
αδέσποτων σκύλων.

Ο Δήμος Φυλής κάνει πράξη τη φροντίδα και την προστασία
που αρμόζει στους τετράποδους φίλους μας 

Δεκάδες στειρώσεις την Παγκόσμια Ημέρα των αδέσποτων ζώων  Δεκάδες στειρώσεις την Παγκόσμια Ημέρα των αδέσποτων ζώων  

Ο Δήμος Ελευσίνας & το Όλοι ΜαζίΟ Δήμος Ελευσίνας & το Όλοι Μαζί
Μπορούμε μας προσκαλούν να γίνουμεΜπορούμε μας προσκαλούν να γίνουμε
«Νονοί» όλων των παιδιών«Νονοί» όλων των παιδιών
Ο Δήμος Ελευσίνας & το
Όλοι Μαζί Μπορούμε μας
προσκαλούν να γίνουμε
«Νονοί» όλων των παιδιών
Σε συνεργασία με το Όλοι
Μαζί Μπορούμε, ο Δήμος
Ελευσίνας, μας προσκαλεί
να γίνουμε "Νονοί" όλων
των παιδιών που μας έχουν
ανάγκη.
Αυτό το Σάββατο, 9 Απρ-
ιλίου και από τις 10:00-
14:00, συγκεντρώνουμε
πασχαλινές λαμπάδες,
παπούτσια και παιχνίδια.
Τα Πασχαλινά δώρα που θα

προσφερθούν θα πρέπει να
είναι καινούρια, ή μεταχει-
ρισμένα, σε άριστη κατά-
σταση, έτοιμα να χρησιμο-
ποιηθούν.
Στις δύσκολες μέρες που
βιώνει η κοινωνία μας, η
αλληλεγγύη και η φροντίδα
για τα παιδιά είναι και το
μεγαλύτερο δώρο που μπο-
ρούμε να τους προσφέρο-
υμε!
Το χαμόγελο και η χαρά
τους... η μεγαλύτερη αντα-
μοιβή! 
Κανένα παιδί μόνο!
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ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  δδαασσκκάάλλωωνν
σσττηηνν  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα    

Η
συμμετοχή στην 24ωρη απεργία είναι θέμα τιμής και
αξιοπρέπειας για τον κλάδο στον αγώνα για την υπε-
ράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η

ΟΛΜΕ.

Η ανακοίνωση - κάλεσμα της ΟΛΜΕ:

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ακολουθεί συνειδητά μία
πολιτική απαξίωσης του Δημοσίου σχολείου και του εκπαιδευτικού. Ακολο-
υθώντας μία συνεπή πολιτική απαξιώνει τα συνδικάτα της εκπαίδευσης και
αρνείται τον διάλογο με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, νομοθετεί
αιφνιδιαστικά, και καταφεύγει στη δικαιοσύνη, για να ακυρώσει αγωνιστικές
κινητοποιήσεις.

Η πλήρης εγκατάλειψη του σχολείου και των εκπαιδευτικών, η παντελής
απουσία μέτρων για την κάλυψη του μαθησιακού και μορφωτικού κενού των
μαθητών/μαθητριών για τα δύο χρόνια «θεσμικής υποεκπαίδευσης» λόγω
της πανδημίας, η ενίσχυση της μεταγυμνασιακής κατάρτισης και η τραγική
υποβάθμιση και απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ιδιωτικο-
ποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι συνεχείς διοικητικές πράξεις
περιστολής της παιδαγωγικής ελευθερίας μας, η επιβολή λειτουργιών αδια-
φάνειας με την παύση των δημοκρατικά εκλεγμένων αιρετών μας από τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, οι μισθοί – επιδόματα που αμαυρώνουν την ίδια την
αξιοπρέπειά μας και κυρίως τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου, η πλήρης
αδιαφορία για τα πολλαπλά εργασιακά προβλήματα του κλάδου μας, η
συνολική αντιεκπαιδευτική και αντιμεταρρυθμιστική πολιτική του Υπουρ-
γείου Παιδείας οδηγούν τη δημόσια παιδεία σε απαξίωση.

Μισθολογικά η υποβάθμιση του κλάδου εντείνεται από την ακρίβεια και
την άνοδο του πληθωρισμού που υπολογίζεται από το ίδιο το γραφείο προϋ-
πολογισμού της Βουλής σε πάνω από 10%. Η απαξίωση από την Πολιτεία,
εκφράστηκε πρόσφατα με την εφάπαξ πενιχρή επιδότηση των 200 ευρώ για
την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ουσιαστικά το ΥΠΑΙΘ θεωρεί ότι με
αυτό το φιλοδώρημα -που δεν έχει δοθεί ακόμη- λύνει όλα τα προβλήματα
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σας καλούμε όλες και όλους να πάρουμε την
κατάσταση στα χέρια μας να βάλουμε τέλος στη στοχοποίηση των εκπαι-
δευτικών και του συνόλου των εργαζομένων και να σταματήσουμε την ακρ-
αία φτωχοποίηση της κοινωνίας και κάθε αυταρχική πολιτική. Είναι η ώρα να
πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ και να διεκδικήσουμε:

Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Μισθολογικό ξεπάγωμα της
διετίας 2016-17. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Ενίσχυση των νέων συνα-
δέλφων. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας. Καμία μείωση των κύριων και
επικουρικών συντάξεων.

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των πραγματικών
κενών με βάση και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος (μείωση αριθ-
μού μαθητών, όρια συνταξιοδότησης, επαναφορά διδακτικού ωραρίου στο
προ του 2013 επίπεδο, επαναφορά της μείωσης ωραρίου των Υπευθύνων
εργαστηρίων κλπ) και πλήρη κάλυψη όλων των τρεχουσών αναγκών.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες! Δουλειά με πλήρη εργασιακά –
ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση δικαιωμάτων μόνι-
μων αναπληρωτών/τριών. Κατάργηση όλων των νέων μορφών ελαστικής
εργασίας, όχι στις τρίμηνες συμβάσεις! Όχι στην καταστρατήγηση του ωρα-
ρίου με εργασία εκτός σχολικού ωραρίου (επιμορφώσεις, συνεδριάσεις,
εκπαιδευτικοί όμιλοι κλπ).

Κατάργηση της υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων επί διετία
στον τόπο διορισμού τους.

Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων Κεραμέως (4692/20, 4823/21,
4763/20, 4713/20).

Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (4808/21), που περιστέλλει τα εργασια-
κά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.
Να μην εφαρμοστεί η ΕΒΕ και το νέο πλαίσιο εισαγωγής στην Γ/θμια στο

σύνολό του (ν.4777/21) Άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων των Πανεπι-
στημίων και αύξηση των εισακτέων.

Να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων και η ελληνική «PISA».
Ανοικτά και ασφαλή σχολεία, με 15 μαθητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο στο

τμήμα, λόγω της πανδημίας, μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ με
την ευθύνη του ΕΟΔΥ για όλους/ες, προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότ-
ητα. Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών
αιθουσών για τη λειτουργία τμημάτων με μειωμένο αριθμό μαθητών. Περιο-
ρισμός των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών σε διαφορετικά σχολεία.

Μητσοτάκης: Τέλος εποχής για το ΔΝΤ ως δανειστή της Ελλάδας.
Η κυβέρνηση κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο 

Σ
την  ολοκλήρωση
της αποπληρωμής
των  οφειλών  της

Ελλάδας στο ΔΝΤ αν αφέρ-
θηκε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης.«Τέλος εποχ ής για το
ΔΝΤ ως δαν ειστή της
Ελλάδας! Η κυβέρν ηση,
α π ο π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς
πρόωρα και τις τελευταίες
υποχ ρεώσεις της χ ώρας,
κλείν ει έν α γκρίζο κεφά-
λαιο που άν οιξε τον  Μάρ-
τιο του 2010.

Μια εποχ ή την  οποία
οι Έλλην ες δεν  πρέπει και δεν  θα ζήσουμε ποτέ
ξαν ά. Σήμερα, παρά τη διεθν ή αν αταραχ ή, η
εθν ική οικον ομία μέν ει σταθερά στον  δρόμο της
προόδου και δίπλα στον  πολίτη. Το είπαμε, το
κάν ουμε!», έγραψε σε αν άρτηση στο Twitter ο
πρωθυπουργός

Μητσοτάκης και Σταϊκούρας για την  αποπληρ-
ωμή του ΔΝΤ

Υπεν θυμίζεται ότι χ θες ο υπουργός Οικον ο-
μικών  Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι η Ελλάδα
ξεχ ρέωσε το Διεθν ές Νομισματικό Ταμείο.

Όπως τόν ισε με δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας,
χ θες , η Ελλάδα ολοκλήρωσε την  αποπληρωμή
των  οφειλών  της προς το Διεθν ές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ). «Αποπληρωμή που ξεκίν ησε,
συν εχ ίστηκε και ολοκληρώθηκε από την
κυβέρν ηση της Νέας Δημοκρατίας», σύμφων α
με τον  υπουργό Οικον ομικών .Στη συν έχ εια
πρόσθεσε ότι κλείν ει, έτσι, έν α κεφάλαιο που 

είχ ε αν οίξει τον  Μάιο του 2010, με την  προ
σφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο, για χ ρηματοδο
τική στήριξη.Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέ-

λιξη, απόρροια της αποτελεσματικής οικον ομι-
κής πολιτικής που ασκεί η σημεριν ή λυβέρν ηση,
η οποία, όπως αν έφερε και ο Ευρωπαϊκός
Μηχ αν ισμός Σταθερότητας, «στέλν ει έν α θετικό
μήν υμα στις αγορές για τη χ ρηματοοικον ομική
κατάσταση της χ ώρας, εν ισχ ύει το προφίλ του
δημοσίου χ ρέους και αποφέρει εξοικον ομήσεις
στον  κρατικό προϋπολογισμό, συν ολικού
ύψους 230 εκατ. ευρώ, προς όφελος της ελλην ι-
κής κοιν ων ίας».Καταληκτικά, στη δήλωσή του ο
κ. Σταϊκούρας αν άφερε: «Συν εχ ίζουμε, με
πλήρη επίγν ωση των  μεγάλων  δυσκολιών  και
των  ν έων  εξωγεν ών  προκλήσεων , με υπευθυ-
ν ότητα, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύν η
στις οικον ομικές και κοιν ων ικές δυν άμεις της
πατρίδας μας, για ν α καταστήσουμε την  Ελλάδα
ολόπλευρα πιο ισχ υρή, με την  οικον ομία της
περισσότερο παραγωγική, εξωστρεφή και κοιν ω-
ν ικά πιο δίκαιη».

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ 
18.988 κρούσματα, 
70 θάνατοι & 358 
διασωληνωμένοι

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες
24 ώρες είν αι 18.988, εκ των  οποίων  1
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες
εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 3.114.591 (ημερήσια μεταβολή
+0.6%), εκ των  οποίων  49.1% άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 75 θεωρούν ται σχ ετιζόμε-
ν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.479 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι
70, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν
καταγραφεί συν ολικά 27.816 θάν ατοι. Το 95.4%
είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι 358 (64.5% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι 70 έτη. To 91.1% έχ ει
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.

Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι, 211 (58.94%) είν αι αν εμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 147 (41.06%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν -
δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.487 ασθε-
ν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα

ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 363 (ημερήσια
μεταβολή +4.31%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του
επταημέρου είν αι 426 ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 36
έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

Η καταν ομή στην  Αττική

902 κρούσματα στην  Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής
1.381 κρούσματα στην  Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθη-
ν ών
233 κρούσματα στην  Π.Ε. Δυτικής Αττικής
916 κρούσματα στην  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθη-
ν ών
2.113 κρούσματα στην  Π.Ε. Κεν τρικού Τομέα
Αθην ών
928 κρούσματα στην  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθη-
ν ών
829 κρούσματα στην  Π.Ε. Πειραιώς
152 κρούσματα στην  Π.Ε. Νήσων
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Τρία μέτρα που θα προωθήσει η κυβέρν-
ηση προς ψήφιση, ενόψει των έκτακτων
συνθηκών, προανήγγειλε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεω-

ργιάδης, από το βήμα της Βουλής.

Έχει έρθει η ώρα να προστατεύσουμε τον καταναλω-
τή από φαινόμενα αισχροκέρδειας, είπε ο κ. Γεωργιάδ-
ης και ανακοίνωσε ότι εισάγεται προς ψήφιση διάταξη
για τη δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων για αισχροκέρ-
δεια. Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση εισηγείται τη
διάταξη, με την επιφύλαξη των νομικών ζητημάτων που
τυχόν θα ανακύψουν, και γι'αυτό ζήτησε τη στήριξη των
κομμάτων "ώστε να υπάρχει ένα επιπλέον επιχείρημα
για τη στήριξη της διάταξης αυτής στη δικαστική αίθου-
σα".

"Θέλω να είμαι ειλικρινής και προς τις επιχειρήσεις και
προς τους δικαστές που θα κληθούν να κρίνουν τη διά-
ταξη, κρίνουμε ότι οι έκτακτες συνθήκες του πολέμου
δεν μας επιτρέπουν να δρούμε πυροσβεστικά αλλά
πρέπει να δράσουμε προληπτικά. Θα φέρουμε διάταξη,
κατά πρότυπα της διάταξης λόγω covid, για να μπορεί η
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να δημοσιοποιεί τις

επωνυμίες των επιχειρήσεων στις οποίες επιβάλλονται
πρόστιμα για λόγους αισχροκέρδειας. Πάντα θα
υπάρχει επιφύλαξη της όποιας δικαστικής απόφασης
της διοικητικής αυτής πράξεως από το δικαστήριο.
Όμως αυτήν τη στιγμή, για μένα την ώρα του πολέμου,
η αισχροκέρδεια είναι μαυραγοριτισμός. Είμαστε σε
εποχή που δεν μπορεί κανένας να βγάζει περισσότερο
κέρδος, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι υπάρχει παγ-
κόσμιος πληθωρισμός και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη
εισαγόμενη ακρίβεια και πάνω σε αυτό να πατάει για να
κερδίζει περισσότερα χρήματα", σημείωσε ο κ. Γεωρ-
γιάδης και πρόσθεσε ότι ήδη οι έλεγχοι έχουν ενταθεί
και αποδίδουν.

"Είναι βούληση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης
και εμού προσωπικά ότι δεν θα φεισθούμε κανενός
εργαλείου, για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, να
περάσουμε τη μεγάλη πρόκληση της παράνομης εισβο-
λής στην Ουκρανία και αν χρειαστεί να πάρουμε στο
μέλλον ακόμα πιο αυστηρά μέτρα, θα είμαστε εδώ για
να το κάνουμε", τόνισε.

Πλαφόν 3% στις αυξήσεις επαγγελματικών
μισθώσεων

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα εισαχθεί διάταξη που
θα θέτει πλαφόν 3% στις αυξήσεις επαγγελματικών
μισθώσεων από 1-1-2022 και μέχρι το τέλος του χρό-
νου, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέ-
λθουν στις πιέσεις που δέχονται από τον "εισαγόμενο
κυρίως πληθωρισμό". "Αν και ως πολιτικός είμαι φιλε-
λεύθερος και πιστεύω στη ρύθμιση της αγοράς,
υπάρχουν έκτακτες συνθήκες που μας αναγκάζουν σε
έκτακτα μέτρα. Θα θεσπίσουμε ειδική διάταξη που θα
ορίζει ανώτατο όριο πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων
των επαγγελματικών μισθώσεων, για όλο το 2022, από
1-1-2022 στο 3%", επεσήμανε.

Τέλος, το υπουργείο εισηγείται και διάταξη με την
οποία παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των Επι-
μελητηρίων για ακόμη έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το
τέλος του 2023. "Θα ψηφίσουμε κάνοντας δεκτό το 

αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του
ΕΒΕΑ, την παράταση της θητείας των διοικήσεων για
έναν ακόμη χρόνο. Οι εκλογές, δηλαδή, στα επιμελ-
ητήρια δεν θα γίνουν στο τέλος του 2022 αλλά στο τέλος
του 2023. Η Ένωση μάς είπε ότι οι συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί από τον πόλεμο στην αγορά δεν είναι οι
κατάλληλες για να αρχίσουν εκστρατείες και αντιδικίες
μεταξύ τους", υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς::  ΠΠλλααφφόόνν  33%%  σσττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς  εεννοοιικκίίωωνν
Δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων για αισχροκέρδεια

Ο
Υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας,
εν ημέρωσε με επιστολή τις εται-

ρείες προμήθειας φυσικού αερίου, ότι η
κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς
ν οικοκυριών  και επιχ ειρήσεων  θα δια-
μορφωθεί τον  Απρίλιο σε 40 ευρώ αν ά
θερμική MWh, από 20 ευρώ αν ά θερμι-
κή MWh τον  Μάρτιο.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι
όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που
ανέρχονται σε 540.000, για το σύν ολο
της μην ιαίας καταν άλωσης και όλοι οι
εμπορικοί και βιομηχαν ικοί καταν αλω-
τές, αν εξαρτήτως μεγέθους, κύκλου
εργασιών  και αριθμού εργαζομέν ων ,
εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής
εν έργειας.

Παράλληλα, συν εχ ίζεται και τον
Απρίλιο η έκπτωση που προσφέρει η
ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφ-
ωθεί σε 30 ευρώ αν ά θερμική MWh για
τους οικιακούς καταν αλωτές και σε 15
ευρώ αν ά θερμική MWh για τη βιομ-
ηχ αν ία και τα ν οσοκομεία που προμηθ-
εύον ται φυσικό αέριο από την  επιχ είρη-
ση.Το συν ολικό ύψος των  μέτρων  στήρ-

ιξης των  καταν αλωτών  φυσικού αερίου
για τον  Απρίλιο, συμπεριλαμβαν ομέν ης
της έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ
Εμπορίας, θα αν έλθει σε 88,74 εκατ.
ευρώ από 63 εκατ. ευρώ τον  Μάρτιο. 

Το μέτρο θα αξιολογείται σε μην ιαία
βάση και η μον αδιαία τιμή της επιδότ-
ησης θα προσαρμόζεται αν άλογα με τη
διακύμαν ση των  τιμών  του φυσικού
αερίου στις διεθν είς αγορές.

ΔΔΙΙΠΠΛΛΑΑΣΣΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ
σσεε  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη
δήλωση αποθεμάτων των αγαθών

Ξ
εκινά από σήμερα η δήλωση των αποθε-
μάτων αγαθών στην ειδική πλατφόρμα του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από σήμερα,
ενεργοποιείται η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμά-
των των αγαθών που περιλαμβάνονται στην υπό
στοιχεία 1368/04-04-2022 (ΦΕΚ Β' 1549) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων "Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων".
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους
γίνεται  μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: 
Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνον-
ται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη
06/04/2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία
φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 
10ης / 2022  συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 68
ΘΕΜΑ.  Λήψη απόφ ασης επί της

υπ αριθμ. 19/2021 απόφ αση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής αν αφ ορικά
με την   αποδοχή της μελέτης  συγκέν -
τρωσης και επεξεργασίας στοιχείων  
χώρων  στάθμευσης και αν αβάθμισης

του κέν τρου του Ασπροπύργου,
σύμφ ων α  με την  υπ αριθ. πρωτ.:

22189/22-10-2021 εισήγηση της
Διεύθυν σης Πολεοδομίας και

Τεχν ικών  Έργων .

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 4η Απριλίου
2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00
Π.Μ. συνήλθε δια Περιφοράς Συνεδρία-
ση, (σύμφωνα  με  την  από      11-3-2020
ΠΝΠ     “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού
Covid-19και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του” (ΥΕΚ Α΄55) και με τη
με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:
9ΛΠΦ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών),του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
13260/31-03-2022, έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου Δημοτικού

Συμβουλίου , κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδικασία
των διατάξεων των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου

184, παρ.2 του Ν.4635/2019).Η πρόσ-
κληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου και στον Δήμαρχο κο
ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι δήλωσαν τη
συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στη δια περιφοράς  10η
συνεδρίαση, 33 μέλη του Συμβουλίου.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση
συμμετείχαν 33 από τα 33 μέλη και ονο-
μαστικά :

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής
Γ. Τσόκας, κήρυξε την  

έν αρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης
συν εδρίασης , σύμφ ων α με την  υπ΄
αριθμ. 429/12-03-2020 Κοιν ή Υπουργι-
κή Απόφ αση Υπουργών  Οικον ο-
μικών , Εσωτερικών  και Επικρατείας
(Β’ 850/13-03-2020), η οποία αν τικατέ-
στησε την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005  Κοιν ή Υπο-
υργική Απόφ αση (Β’ 539).Εισηγούμε-
ν ος του 1ο    εν ός και μον αδικού  θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Λήψη απόφ ασης επί της υπ αριθμ.
19/2021 απόφ αση της Επιτροπής  Ποι-
ότητας Ζωής αν αφ ορικά με την   απο-
δοχή της μελέτης  συγκέν τρωσης και
επεξεργασίας στοιχείων  χώρων  στάθ-
μευσης και αν αβάθμισης του κέν τρου
του Ασπροπύργου, σύμφ ων α
με την  υπ αριθ. πρωτ.: 22189/22-10-
2021 εισήγηση της  Διεύθυν σης Πολεο-
δομίας και  Τεχν ικών  Έργων », έθεσε
υπόψη των  μελών  την  υπ’ αριθμ.:
19/2021  απόφ αση Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής με ΑΔΑ:(6ΚΓ9ΩΨΝ-ΥΚ1) η
οποία επισυν άπτεται.

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, ν α αποφ ασίσει
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαν αφ ερόμεν η διαδικασία και αφ ού

έλαβε υπόψη:

1.Την  εισήγηση και τοποθέτηση του
Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,

2.Την  Την  υπ’ αριθμ.:19/2021
απόφ αση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με ΑΔΑ:(6ΚΓ9ΩΨΝ-ΥΚ1)

3.Τις διατάξεις των  άρθρων  67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12  του Ν.
3852/2010, (όπως έχουν  τροποποιηθεί
με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019),

4.Την  επιστολική ψήφ ο των  συμμε-
τεχόν των , 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  «της υπ αριθμ. 19/2021
απόφ ασης της Επιτροπής  Ποιότητας
Ζωής αν αφ ορικά με την   αποδοχή της
μελέτης  συγκέν τρωσης και επεξερ-
γασίας στοιχείων  χώρων  στάθμευσης
και αν αβάθμισης του κέν τρου του 
Ασπροπύργου, σύμφ ων α  με την  υπ
αριθ. πρωτ.: 22189/22-10-2021 εισήγ-
ηση της  Διεύθυν σης Πολεοδομίας και
Τεχν ικών  Έργων » τάχθηκαν , τριάν τα
(30) μέλη του Συμβουλίου, και ον ομα-
στικά οι κ.κ. :  

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Κατά ψηφ ίζουν , τρία (3) μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά :

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την   αποδοχή της μελέτης
συγκέν τρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων  χώρων  στάθμευσης και
αν αβάθμισης του κέν τρου του Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α  με την  υπ αριθμ.
19/2021 απόφ αση της Επιτροπής  Ποι-
ότητας Ζωής με ΑΔΑ:(6ΚΓ9ΩΨΝ-ΥΚ1),
η οποία επισυν άπτεται.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπογρά-
φ εται  ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθμό 68. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ



Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 θριάσιο-11 

Οι Παλαίμαχοι  του Εθνικού Πανοράματος
συνεχίζοντας τα θετικά αποτελέσματα ξεπέρασαν
και τον εμπόδιο της αντίστοιχης του Δάσους
Χαιδαρίου.

Φοβερό παιχνίδι με δύο από τις καλύτερες ομά-
δες παλαιμάχων σε όλα τα επίπεδα να δίνουν
ρεσιτάλ με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω και
με πολλές ευκαιρίες .Η ομάδα συνέχισε τα θετικά
αποτελέσματα έχοντας απέναντι ένα πολύ δύσκο-
λο αντίπαλο που έχασε πολλές ευκαιρίες για
γκολ αλλά η μεγάλη ποιότητα παικτών έγειρε την
πλάστιγγα προς το μέρος μας .

Σκόρερ: 2 Γιαγτζής, Χριστοφορίδης,Κατσίκης.
ΠΑΛ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:

Ματσούκας,Τσουραμάνης(Νικολαρέας), Αθα-
νασίου, Τέρπος (Παπαδόπουλος), Σκεπετάρ-
ης,Τσατσαρώνης(Τσιάκαλος),Γιαγτζης, Μάμαλης
(Πιπίνης),Μωραγιάννης(Σεμερτζίδης), Μαχαίρ-
ας,Κατσίκης(Χριστοφορίδης).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού ευχαριστούν την

ομάδα του Δάσους για την φιλοξενία και το ποι-
οτικό παιχνίδι.

Οι αγώνες της
σούπερ λίγκα 2

την Τετάρτη

Το πρόγραμμα της 29ης
αγωνιστικής του Πρωταθλή-
ματος Betsson Super League
2, αγωνιστικής περιόδου
2021-2022.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.04.2022 /
15:00

Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου
– ΠΑΟΚ Β

Αριδαίας, Αλμωπός Αρι-
δαίας – ΑΟ Τρίκαλα

Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ
Καβάλα – ΑΕΛ

Ηγουμενίτσας, Θεσπρ-
ωτός – Απόλλων Λάρισας

Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη –
Ολυμπιακός ΣΦΠ Β

Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός
– Πανσερραϊκός

Καρδίτσας, Αναγέννηση
Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής

Μακεδονικού, Απόλλων
Πόντου – ΝΠΣ Βέροια

Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.04.2022 /
13:45

Αγίων Αναργύρων, Καραϊ-
σκάκης Άρτας – ΟΦ Ιεράπε-
τρας

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.04.2022 /
15:00

Σπάρτης, Αστέρας
Βλαχιώτη – Χανιά

Ασπροπύργου, Παναθη-
ναϊκός Β – Καλλιθέα

Μεσσήνης, Καλαμάτα –
Αιγάλεω

Σεραφείδειο, ΑΕΚ Β – Ηρό-
δοτος

Π.Ι. Βαρδινογιάννης, Επισ-
κοπή - Ρόδος

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.04.2022 /
15:30

Μ. Κρητικόπουλος, Κηφισιά
– Λεβαδειακός / ΕΡΤ3

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.04.2022 /
18:00

Παγκρήτιο, Εργοτέλης –
ΑΠΣ Ζάκυνθος

Ρεπό: Διαγόρας

Μανδραϊκός Α.0- Ακαδημία Ποδοσφαίρου:
Πασχαλινό Ποδοσφαιρικό event! 18,

19,20 Απριλίου

Γεμίζουμε το νέο γήπεδο της Μάνδρας, χαμόγελα
και ταλέντα από όλη την Αττική. Ακαδημίες Ποδο-
σφαίρου πολλών Συλλόγων και ποδοσφαιρικών
ΠΑΕ φιλοξενούνται στην Μάνδρα, στις 18, 19,20
Απριλίου.  ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
Το πασχαλινό ποδοσφαιρικό event! Γεμίζουμε τη
Μάνδρα χαμόγελα και ταλέντα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(27η αγωνιστική)
17:00

ΒΥΖΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

HABILAJ A., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.,
ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
Α Π Ο Λ Λ Ω Ν
ΠΟΝΤΙΩΝ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.,
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)

ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,
ΠΑΥΛΟΣ Χ.

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
– ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΠΛΑΚΑΣ
Σ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

ΠΕΜΠΤΗ(17:00)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.,
ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΛΑΜΠΡΟΥ Β.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΝΔΡΕΟΥ
Ε.

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)

ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ (17:00)
(19η αγωνιστική)

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές της εμβόλιμης αγωνιστικής.
Ο Βάτσιος στα Ανω Λιόσια ο Χαμπιλάι στα Μέγαρα

Ρεσιτάλ με την μπάλα οι Παλαίμαχοι Ρεσιτάλ με την μπάλα οι Παλαίμαχοι 
του Εθνικού Πανοράματοςτου Εθνικού Πανοράματος

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:   Πασχαλινό τουρνουά μπάσκετ <<Αναστάσης Νάσης>>

Μετά από 2 χρόνια, λόγω covid, σχεδόν όλα είναι έτοιμα για το σπουδαίο Πασχαλινό Τουρνουά
Μπάσκετ Μικρών ηλικιων "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΣΗΣ", που από το 2016 διοργανώνει ο Πανελευσι-
νιακός στη μνημη του αδικοχαμένου Αναστάση! Σπουδαίες Ομάδες έχουν τιμήσει το Τουρνουά 'ολα
αυτά τα χρόνια ( Μικτες Ομάδες ΕΣΚΑΝΑ και Κρήτης, Παναθηναικος, Ολυμπιακος, Πανιωνιος,
Καρδίτσα, Αμύντας, Ιωνικός κλπ)!
Φέτος θα φιλοξενησουμε τη Μ. Δευτέρα, Μ.Τρίτη και Μ. Τετάρτη την ΑΕΚ, τον Ιωνικό, τα Μελίσσια,
την Κηφισιά και τον Αρη Πετρούπολης σε μια πανδαισία 4 αγώνων την ημέρα! Οι Εφηβοι και οι Παγ-
κορασίδες μας, θα μας εκπροσωπίσουν επάξια!



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.
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ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’

αριθ.6ης/ 2021
συν εδρίασης της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ .:19
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης για
την  αποδοχή της μελέτης

συγκέν τρωσης και επεξερ-
γασίας στοιχείων  χώρων  στά-
θμευσης και αν αβάθμισης του

κέν τρου του Ασπροπύργου,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.

πρτ. 22189/22-10-2021 εισήγ-
ηση της Δ/ν σης Πολεοδομίας

και τεχν ικών  έργων .

Στον Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
την 26η Οκτωβρίου2021 ημέρα
Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ. συνή-
λθε, η δια περιφοράς συνεδρία-
ση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθ.22300/22-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου & Αντιδημάρχου κ
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία
νόμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-
mail  σε όλα τα μέλη της Επιτρ-
οπής σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3463/2006, των άρθρων
72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκαν με τα
άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3
του Ν.4623/2019. καθώς επίσης
και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κ.Δ.Κ.».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι
δήλωσαν την συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη δια περιφοράς 6η
συνεδρίαση σε σύνολο εννέα (9)
μελώνπαρευρέθηκαν τα οχτώ
(8) μέλη,απόντα ένα (1)και ονο-
μαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1. ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της 6ηςδια περιφο-
ράς  συνεδρίασης και εισηγούμε-
νος το1οθέματης ημερήσιας διά-
ταξης  με  τίτλο«Λήψη απόφα-
σης για την αποδοχή της μελέτ-
ης συγκέντρωσης και επεξερ-
γασίας στοιχείων χώρων στάθ-
μευσης και αναβάθμισης του
κέντρου του Ασπροπύργου,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ.
22189/22-10-2021 εισήγηση της
Δ/νσης Πολεοδομίας και
τεχνικών έργων, που έχει ως
εξής:

Τον λόγο έλαβε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αλέξανδρος
Τσίγκος και τοποθετήθηκε ως
εξής:

1. Στα Ο.Τ 50α, 51 και 52 να
καταργηθούν θέσεις στάθμευσης
ώστε να μεγαλώσει το πεζοδρό-
μιο

2. Στο Ο.Τ 30 να καταργηθούν
οι θέσεις στάθμευσης στην πλα-
τεία Καπετάν Μελέτη και να
γίνουν παρεμβάσεις ώστε να
αναδειχθεί το μνημείο.

3.  Να εξεταστεί η δημιουργία
μεγαλύτερων πεζοδρομίων στα
Ο.Τ 1 και 2.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη να αποφασίσουν σχετι-
κά με το θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
μετά από διαλογική συζήτηση
και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την τοποθέτηση του
Προέδρου κ. Παπαδόπουλου
Αναστάσιου,

2. Την τοποθέτηση του δημοτι-
κού σύμβουλου κ. Αλέξανδρου
Τσίγκου,

3. Την υπ’ αριθ.
πρτ.22189/22-10-2021εισήγηση
της Δ/νσης Πολεοδομίας και
τεχνικών έργων,

4. Την μελέτη τηςΑρχιτέκτονα
Μηχανικού κ. ΑιμιλίαΠέππα-
μετίτλο« ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,

5. Την επιστολική ψήφο των
συμμετεχόντων,

6. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποίαΥΠΕΡ της αποδοχής της
μελέτης συγκέν τρωσης και επε-
ξεργασίας στοιχείων  χώρων
στάθμευσης και αν αβάθμισης
του κέν τρου του Ασπροπύρ-
γου, σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.
πρτ. 22189/22-10-2021 εισήγ-
ηση της Δ/ν σης Πολεοδομίας
και τεχν ικών  έργων , τάχθηκαν
οχτώ (8)  μέλη της Επιτροπής
και ον ομαστικά οι κ.κ.:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Και ΚΑΤΑ  ΟΥΔΕΙΣ  

Αποφ ασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ουν :Την  μελέτη
συγκέν τρωσης και επεξερ-
γασίας στοιχείων  χώρων  στά-
θμευσης και αν αβάθμισης του
κέν τρου του Ασπροπύργου,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ. πρτ.
22189/22-10-2021 εισήγηση της
Δ/ν σης Πολεοδομίας και
τεχν ικών  έργων .

Η αν ωτέρω απόφ αση  ν α
αποσταλεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό19.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΠ.: 94923/5-4-2022

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει
ότι στις 28/4/2022 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμό-
διας επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο
γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όρο-
φος, θα διεξαχθεί φανερή πλειο-
δοτική προφορική δημοπρασία
για την πενταετή εκμίσθωση του
με αριθμό 1/8Π – Κ15 καταστήμα-
τος που βρίσκεται στον οικισμό
Δουργουτίου και περιλαμβάνει
28,44 τ.μ  ισόγειο, και 14,4 τ.μ,
πατάρι με τιμή εκκίνησης το ποσό
των 150 € το μήνα, αναπροσαρ-
μοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί
του εκάστοτε διαμορφούμενου

μισθώματος, μετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
δύο (2) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου παρακα-
ταθέσεως του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητι-
κής επιστολής αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή του πρωτόκολλου παρά-
δοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να
προσκομίσουν τα αναφερόμενα
δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των

όρων διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από την Δ/νση Δημοτικής Περ-
ιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περ-
ιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 4/4/2022

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

«Όλοι ίσοι – Όλοι διαφορετικοί» 
τα παιδικά και ν εαν ικά βλέμματα και χ αμόγελα ν α μεταφερθεί το

μήν υμα «Όλοι Διαφορετικοί – Όλοι Ίσοι».
Μην ύματα που αποτυπώθηκαν  με κάθε τρόπο στον  χ ώρο του

Παλαιού Ελαιουργείου, με τα παιδιά ν α δείχ ν ουν  τον  «δρόμο» της
αποδοχ ής της διαφορετικότητας, της αγάπης, της καταν όησης,
χ ωρίς διακρίσεις, όπως αρμόζει σε κάθε σύγχ ρον η κοιν ων ία.

Για την  εκδήλωση, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου,
αν έφερε: «Μία, όχ ι απλώς συμβολική εκδήλωση, αλλά μία εικόν α
του πως θα έπρεπε ν α είν αι η κοιν ων ία μας σήμερα, παρουσία-
σε ο Δήμος μας & το ΠΑΚΠΠΑ με το Όλοι Εμείς. Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, τα παιδιά μας, οι μαθητές και τα παι-
διά του Όλοι Εμείς, μας έδειξαν  τον  δρόμο της ισότητας, της απο-
δοχ ής της διαφορετικότητας αλλά και το παράδειγμα που εμείς οι
μεγαλύτεροι πρέπει ν α ακολουθήσουμε. Με το μήν υμα «Όλοι ίσοι
– Όλοι διαφορετικοί» τα παιδιά αλληλεπίδρασαν , έπαιξαν , τρα-
γούδησαν  κι εμείς, περήφαν οι για αυτούς, τα καμαρών αμε. Είχ α-
με μάλιστα, τη χ αρά ν α έχ ουμε μαζί μας και την  Υφυπουργό,
Δόμν α Μιχ αηλίδου, η οποία γν ώρισε τους καλύτερους και πιο αγν ούς πρεσβευτές του τόπου μας. Τα παιδιά. Αξίζουν  ειλικριν ή συγχ αρητήρια στην  Αφροδίτη Φαρμάκη, για
το σπουδαίο και ασίγαστο έργο της, που έχ ει αν τίκτυπο όχ ι μόν ο στα παιδιά αλλά και σε ολόκληρο τον  Δήμο μας».
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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

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 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

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 θριάσιο-15  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν  εεππιιθθυυμμηηττήή..

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..  
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

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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O Δήμος 
Ασπροπύργου,

καλεί τις νέες και
νέους της πόλης

ηλικίας 18 
έως 35 να

δηλώσουν 
συμμετοχή και να

εκπαιδευτούν στη
διαδικασία 

συλλογής ιστοριών
του τόπου τους με
σκοπό να γίνουν οι
επόμενοι ερευνητές

του istorima. 
Το Istorima 

προσφέρει 6μηνη
αμειβόμενη

απασχόληση και
εκπαίδευση 

σε εκατοντάδες
νέους όλης της

χώρας.
το έργο 

υλοποιείται με
ιδρυτική δωρεά από
το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) και
εντάσσεται στην

πρωτοβουλία του
ΙΣΝ για την 

Επανεκκίνηση και
Ενίσχυση των

Νέων.
Όλες οι 

πληροφορίες, τα
απαιτούμενα 

κριτήρια, καθώς
και η δήλωση
συμμετοχής

βρίσκονται στην
ιστοσελίδα

www.istorima.org . 


