
ΜΜεε  ττηη  ««σσφφρρααγγίίδδαα»»
ττοουυ  ΕΕΟΟΤΤ  

το Πρόγραμμα Τουριστικής 
Προβολής του Δήμου

Ελευσίνας

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττηηρρίίζζεειι  
ττηη  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ

ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ
--  ΝΝοοννόόςς,,  ηη  εεππιισσττρροοφφήή!!

Συγκέντρωση πασχαλινών δώρων, το Συγκέντρωση πασχαλινών δώρων, το 
Σάββατο 9 Απριλίου, από τις 10:00 έως τιςΣάββατο 9 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις

14:00 στην πλατεία Δημαρχείου14:00 στην πλατεία Δημαρχείου

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης
τοιχίου στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Λ. Κοσμόπουλος: «Εκτελούμε έργα υποδομής 
με προτεραιότητα την  ασφάλεια»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Λιμεναρχείο Ελευσίνας 
Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε 
δεξαμενόπλοιο υπό ξένη

σημαία που δεν τηρούσε τους
κανόνες ασφαλείας

Στο «Αντώνης Τρίτσης»
εντάσσεται η κκαατταασσκκεευυήή

ννέέοουυ  εερργγοοττααξξίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

ύύψψοουυςς  33,,22  εεκκααττ..  εευυρρώώ  

ΟΟΙΙ  ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥΝΝ  

Το 1ο Βραβείο απέσπασε το ΕΠΑΛ Ασπροπύργου 
στον Μαθητικό Διαγωνισμό THRIES 4.0 HACKATHON

σσεελλ..  33σσεελλ..    77

Σπουδαία εμφάνιση για τον 
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου

‘’Καθάρισε’’ το ντέρμπι ο Ακράτητος.
2-1 τη Νέα Πέραμο

Ο Βύζας 2-1 τον Σκορπιό Φυλής 

σσεελλ..  22

σσεελλ..  88

σσεελλ..  66

ΜΜεε  δδιιεεκκδδιικκηηττιικκόό
ππννεεύύμμαα  γγιιαα  ττηηνν
ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  

ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
σσττηηνν  ππεεττυυχχηημμέέννηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς
ΔΔΕΕΕΕΠΠ,,  ΟΟΝΝΝΝΕΕΔΔ  κκααιι  ΤΤοοππιικκώώνν

ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς

Στήριξη από τον Άδωνι Γεωργιάδη στο έργο
των αυτοδιοικητικών και της Προέδρου της ΔΕΕΠ

Κ. Παραδείση σσεελλ..  99

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  33

σσεελλ..  1111



ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 4ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Σ
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», εντάσσονται με
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα, 106 νέα έργα, για την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, συνολικού ύψους 389.289.212,71 ευρώ.

Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

Είκοσι εννέα (29) έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμά-
των, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 124 εκατ. ευρώ.
Όπως το έργο αξιοποίησης ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και
ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των
Φαρσάλων, ύψους 21,7 εκατ. ευρώ, το έργο εκσυγχρονισμού
δικτύου ύδρευσης Δήμου Σουφλίου, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, το
έργο υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης,
ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, το έργο κατασκευής εξωτερικού δικ-
τύου ύδρευσης για μεταφορά νερού σε τοπικές κοινότητες
της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης, ύψους 4,1
εκατ. ευρώ, καθώς και οι μελέτες έργων συλλογής και μετα-
φοράς αστικών λυμάτων και επέκτασης – αναβάθμισης ΕΕΛ
Δήμου Επιδαύρου της ΔΕΥΑ Επιδαύρου, ύψους 689.000
ευρώ.

Είκοσι τρία (23) έργα «Αστικής Αναζωογόνησης», συνολι-
κού προϋπολογισμού περίπου 169,4 εκατ. ευρώ. Όπως το
έργο για την υπογειοποίηση δικτύου φωτισμού ιστορικού
τόπου Δ.Ε. Ερμούπολης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης,
ύψους 2,59 εκατ. ευρώ, το έργο δημιουργίας χώρου πολλαπ-
λών χρήσεων καθώς και αστικών αναπλάσεων του Δήμου
Ναυπλιέων, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, το έργο για την κατασ-
κευή νέου εργοταξίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
– Ερυθρών – Οινόης, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ,

οι παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του
Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού, ύψους 8,4 εκατ.
ευρώ, η ανάπλαση πάρκου και η κατασκευή κολυμβητηρίου
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, η ανάπ-
λαση κέντρου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, ύψους
9,8 εκατ. ευρώ, οι παρεμβάσεις για την δημιουργία χώρων
αναψυχής και περιπάτου καθώς και η κατασκευή έργων
οδοποιίας και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων στο
πλαίσιο της αναβάθμισης περιβάλλοντος και αστικής ανα-
ζωογόνησης περιοχών του Δήμου Άνω Περάματος, συνολι-
κού ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, καθώς και οι δράσεις αστικής
αναζωογόνησης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
συνολικού ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. 
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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 12  έως 21  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ημέρα του Έθν ους των  Ρομά
Ακάθιστος Ύμν ος, Των  Αποστόλων  Αγάβου
Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίων ος Ρούφου και Φλέγον -
τος, Κελεστίν ου Πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ -ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 

Μάνδρα, 2105550309

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Δάβρη Ελευθερία

Δεκελείας 90, 2102477724

Στο «Αντώνης Τρίτσης» εντάσσεται η κκαατταασσκκεευυήή  ννέέοουυ
εερργγοοττααξξίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

ύύψψοουυςς  33,,22  εεκκααττ..  εευυρρώώ  

Χρηματοδότηση και για το Μητροπολιτικό Πάρκο Λαθέας Αχαρνών, έκτασης 32 στρεμμάτων

M
ετά τη συν άν τηση του Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού με το ΓΓ Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αλέξαν δρο Κόπτση, την

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και αφού εν ημερώθηκε
σχ ετικά η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή, ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς επαν έλαβε, με  έγγραφο
του, τις πάγιες, από το 2020, θέσεις του Δήμου
σχ ετικά με τις εδαφικές περιφέρειες του 4ου και του
9ου Δημοτικού Σχ ολείων .

Σημειωτέον  ότι τις θέσεις αυτές αγν όησε ο
Διευθυν τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής
και προχ ώρησε, με μον ομερή Απόφασή του, σε ν έα
οριοθέτηση, με αφορμή την  έν αρξη λειτουργίας του
11ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων .

Τέλος, σας στέλν ουμε τα 1,2 και 3 προηγούμεν α
έγγραφα του Δήμου με τα οποία καλούσε την
Διεύθυν ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν α

λειτουργήσει το 11ο Δημοτικό Σχ ολείο, χ ωρίς ν α θίξει
την  εδαφική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού Σχ ολείου.

Παρακάτω σας στέλν ουμε το περιεχ όμεν ο του
σημεριν ού εγγράφου σε μορφή word.

Αξιότιμε κύριε Διευθυν τά,

Αν αφορικά με τη διάθεση αιθουσών  για τα
ν ηπιαγωγεία, ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς μου
αν έθεσε ν α σας διαβιβάσω τα εξής:

Ο Δήμος Φυλής έχ ει δείξει πν εύμα συν εργασίας με
τη Διεύθυν ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είν αι
διατεθειμέν ος ν α συν εχ ίσει ν α συν εργάζεται
καλόπιστα και εποικοδομητικά για το καλό των
συν δημοτών  μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί θετική την  Απόφασή σας
ν α λειτουργήσει, από το σχ ολικό έτος 2022-2023, το

Συνεχίζεται στη σελ. 4

συν εχ ίζεται στη σελ. 10



Τροχαίο με τραυματία 
στα Άνω Λιόσια

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός
τροχαίου που σημειώθηκε στα Άνω Λιό-
σια το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του planet

Webradio, για τον απεγκλωβισμό του
τραυματία χρειάστηκε η παρέμβαση της
Πυροσβεστικής.
Η Τροχαία διενήργησε έρευνα για για

την εξακρίβωση των συνθηκών του
τροχαίου,
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Μ
ε τη σύμφωνη γνώμη και
έγκριση του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού

(Ε.Ο.Τ.) προχωρά το πρόγραμμα
τουριστικής προβολής του Δήμου
Ελευσίνας.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα
επιδιώξει έναν επαναπροσδιορισμέ-
νο, με σύγχρονους όρους, πλουραλι-
σμό, μια νέα σύμπραξη όλων των
δημιουργικών και αναπτυξιακών
δυνάμεων που επιλέγουν και δρουν
στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα. 

Η διαφοροποίηση, η αισθητικο-
ποίηση και ο συμβολισμός κάτω από
την ομπρέλα του πολιτισμού, του
ανθρώπου που διαβιώνει στην Ελευ-
σίνα και της αειφορίας ευρύτερα, λει-
τουργούν ως καταλύτες για την ανά-
πτυξη του τουρισμού.

Είναι γεγονός, πως το πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής έρχεται σε
μια περίοδο, που μεγιστοποιούνται
οι προκλήσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι προο-
ρισμοί, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμε-
νο αβέβαιο περιβάλλον στην μετά
covid-19 εποχή, με ραγδαίες τεχνο-

λογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα
μοντέλα διαχείρισης και καθιστούν τη
στρατηγική απαραίτητη για την ανά-
πτυξη τους. 

Έμφαση θα δοθεί τόσο στην
ισόρροπη ανάπτυξη των ενοτήτων
της πόλης όσο και στην προσέγγιση
της Ελευσίνας και της Μαγούλας ως
κεντρικό σημείο αναφοράς της
ευρύτερης περιοχής και των όμορων
δήμων.

Τα τελευταία 2 χρόνια, ο Δήμος
Ελευσίνας, με τη σύσταση της νέας
Αντιδημαρχίας Τουρισμού & Διε-
θνών Σχέσεων και μέσω των εργα-
σιών της Επιτροπής Τουρισμού,
επιχειρεί να επανασυστήσει σε
πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπε-
δο –ενόψει και της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας 2023- την Ελευσίνα & τη
Μαγούλα, ως τουριστικούς προορι-
σμούς.

Η ανάδειξη της πόλης και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, η
σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρ-
ισμό, η τοπική κουλτούρα και η
διασύνδεσή της με τη σύγχρονη κοι-
νωνία αποτελούν και τους πυλώνες

της τουριστικής στρατηγικής του
Δήμου Ελευσίνας, με το πρόγραμμα
να ενσωματώνει τους εξής άξονες:

Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης
ως μία μικτή υπηρεσία με στόχο την
υποστήριξη και επίβλεψη των δρά-
σεων τουριστικής προβολής του
Δήμου Ελευσίνας και διασύνδεσής
τους με την Ελευσίνα 2023 – Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα Ευρώπης,

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη

στοχευμένη παρουσία του Δήμου
στα έντυπα και διαδικτυακά μέσα
ενημέρωσης

Διαφήμιση και προώθηση δρά-
σεων 

Δημιουργία portal για την τουριστι-
κή προβολή του Δήμου

Προβολή της πόλης σε στρατηγικά
σημεία συγκέντρωσης κοινού

Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος

Με τη «σφραγίδα» του ΕΟΤ 
το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελευσίνας

Ελέγχ οι του Λιμε-
ν αρχ είου Ελευ-
τσίν ας ως κράτος
λιμέν α προς εξα-
σφάλιση της ασφ-
αλειας των  πλοίων
και προστασίας
του θαλασσίου
περιβάλλον τος.   

Στο πλαίσιο
σ υ σ τ η μ α τ ι κ ών
ελέγχ ων  της  Λιμε-
ν ικής Αρχ ής Ελευ-
σίν ας επιβλήθηκε
πρόστιμο 10.000
ευρώ στον  πλοία-
ρχ ο δεξαμεν όπλοιου υπό ξέν η σημαία το οποίο
κατέπλευσε στις εγκαταστάσεις παράκτιας λιμεν ικής
εγκατάστασης στην  περιοχ ή του κόλπου Ελευσίν ας
προς φόρτωση και μετά από έκτακτο έλεγχ ο που διε-
ν εργήθηκε από αρμόδια στελέχ η του Κεν τρικού Λιμε-
ν αρχ είου στο πλαίσιο ελέγχ ου του κράτους λιμέν α και
σύμφων α με τις διαδικασίες του Paris MoU (οδηγία

2009/16/Ε.Κ), δια-
πιστώθηκαν  παρ-
ατηρήσεις στον
τομέα ασφαλείας
πλοίου και προ-
στασίας του
θαλασσίου περι-
βάλλον τος. 

Στο πλοίο απα-
γορεύτηκε ο
απόπλους, μέχ ρι
απ οκ ατ άσ τ ασ ης
των  παρατηρή-
σεων  και παράλ-
ληλα εν ημερώθηκε
η Αρχ ή της
σημαίας του

πλοίου καθώς και αρμόδιος οργαν ισμός που παρακο-
λουθεί και εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του,
ώστε ν α προβούν  σε άμεσο έλεγχ ο του πλοίου. 

Από τη Λιμεν ική Αρχ ή Ελευσίν ας μετά την  ολοκλήρ-
ωση των  άν ω ελέγχ ων  θα ακολουθήσει επαν αληπτική
επιθεώρηση του πλοίου πριν  επιτραπεί ο απόπλους
του.

Συνεχείς έλεγχοι από το Λιμεναρχείο Ελευσίνας για την
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.  

Επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε 
δεξαμενόπλοιο υπό ξένη σημαία που δεν τηρούσε

τους κανόνες ασφαλείας
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

11ο Δημοτικό Σχ ολείο Άν ω Λιοσίων .
Συνεχίζεται από σελ. 2

Ωστόσο, σας παρακαλεί και προσωπικά, ν α δείξετε το ίδιο πν εύμα συν εργασίας και ν α
συμφων ήσετε με την  πρόταση του Δήμου ν α υπαχ θούν  στη γεωγραφική περιφέρεια του
4ου Δημοτικού σχ ολείου Άν ω Λιοσίων , όπως και τα προηγούμεν α χ ρόν ια, τα οικοδομικά
τετράγων α που περικλείον ται από τις οδούς Καζαν τζάκη, Φυλής, Καρκαβίτσα και
Ελλησπόν του. Όπως, διεξοδικά, σας έχ ουμε εν ημερώσει, ήδη από το έτος 2020, η θέση
του Δήμου στο συγκεκριμέν ο θέμα υπαγορεύεται από τις αρχ ές της εγγύτητας και της

ασφάλειας του δικαίου.
Γν ωρίζετε, επίσης, ότι ο Δήμος
Φυλής προχ ώρησε στην
αν έγερση του εν  λόγω σχ ολείου,
με δικούς του πόρους, με
μον αδικό σκοπό ν α
σταματήσουν  οι μετακιν ήσεις
μαθητών  σε μεγάλες αποστάσεις.

Αναμένουμε την απάντησή
σας, το αργότερο μέχρι την
προσεχή Δευτέρα, 11 Απριλίου
2022, ώστε να αποκατασταθεί
η ηρεμία και να κοπάσουν οι
διαμαρτυρίες των θιγομένων
γονέων και κηδεμόνων. 

Για τη διάθεση αιθουσών
ν ηπιαγωγείων , θα σας
απαν τήσουμε όταν  θα είμαστε
έτοιμοι και πάν τως σε εύλογο
χ ρον ικό διάστημα. 

Σας πληροφορούμε όμως, ότι ο
Δήμος δεν  είν αι διατεθειμέν ος ν α
δεχ θεί ότι θα έχ ει την  ευθύν η για
την  αν έγερση και τη συν τήρηση
των  σχ ολείων , αλλά δεν  θα έχ ει
άποψη για τα εκπαιδευτικά
θέματα που απασχ ολούν  τους
συν δημότες μας.

Ιδίως επειδή, κατά τη λαϊκή
ρήση, τα παράπον α δεν
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαι-
δευτική δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα
ΓΗ 2030» σε 4 Δημοτικά Σχολεία της

Ελευσίνας και της Μαγούλας στο πλαίσιο του Ευρ-
ωπαϊκού Προγράμματος URB EN PACT. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνερ-
γασία του Δήμου Ελευσίνας και του Ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Συμμετέχοντες στην δράση:
1ο ΔΣ Ελευσίνας 25/11-1/12
5ο  ΔΣ Ελευσίνας 18/11-24/11
8ο  ΔΣ Ελευσίνας 2/12 – 8/12
3ο  ΔΣ Μαγούλας 9/12 – 15/12
Συνολικός αριθμός μαθητών που συμμε-

τείχαν: 910
Υπεύθυνη προγράμματος ομίλου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
Γεωργία Δημητροπούλου, Επικεφαλής

ΕΚΕ & Σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Ν.
Ελλάδος - ΕΛΠΕ ΑΕ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παι-
διών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης καθώς και η δημιουργία πρεσβευ-
τών (ambassadors) για τη διάχυση των
Στόχων στο ευρύ κοινό.

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 φέρνει

τους ΣΒΑ στο επίπεδο της καθημερινότητας
των παιδιών. 

Αποτελεί διαδραστικό εκπαιδευτικό εργα-
λείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλ-
ληλα με τη διδακτέα ύλη, καθώς τα θέματα
που πραγματεύεται έχουν σχετική θεματο-
λογία.

Στοχεύει καταρχάς στη γνώση, στην
ουσιαστική διαμόρφωση της ηθικής
συνείδησης και στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης των μαθητών, προκειμένου να
αναλάβουν ενεργό δράση. 

Αλληλοεπιδρώντας με έννοιες που
συνδέονται με τους Στόχους, μπορούν να
συμμετάσχουν σε διαφορετικές δράσεις και
να εντοπίσουν τη δική τους ευθύνη, ώστε
να συμβάλουν στο κοινό όραμα για τη ΓΗ
του 2030.

Το εκπαιδευτικό υλικό ΓΗ 2030 παρου-
σιάζει τους Στόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να
προτείνονται δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με
άξονα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε
τάξης και την ωριμότητα κάθε ηλικίας, ένα
σχολείο μπορεί να μοιράσει τους Στόχους σε
διαφορετικές τάξεις του Δημοτικού και του
Γυμνασίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η βαλίτσα περιλαμβάνει 17 στρογγυλές
σελίδες που κατάλληλα τοποθετημένες
δημιουργούν μια υδρόγειο, ένα τρισδιάστα-
το, στην ουσία, βιβλίο. Στην κάθε σελίδα,
από τη μια πλευρά της παρουσιάζεται ο
Στόχος ενώ από την άλλη η Δράση που
συνδέεται με τον

Στόχο και προτείνεται ως δραστηριότητα
για τους μαθητές.

Ο κάθε Στόχος εισάγεται «εννοιολογικά»
με ένα ρήμα-ενέργεια που δηλώνει το κεν-
τρικό νόημα του κάθε Στόχου και κάθε
ρήμα αποτελεί αφορμή για να ξεκινήσει
συζήτηση, η οποία εμπλουτίζεται και καθοδ-
ηγείται από το συνοδευτικό υλικό (εικονο-
γράφηση του κάθε Στόχου, έντυπα
οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, προτεινόμε-
νες δραστηριότητες, συνοδευτικά αντικείμε-
να).

Έντυπα οδηγιών
Απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και

εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το υλικό στην τάξη.

Συνοδευτικά αντικείμενα
Κάθε Στόχος συνοδεύεται από ένα ξεχωρ-

ιστό αντικείμενο, το οποίο είτε αποτελεί
συμπληρωματική δραστηριότητα μικρής

διάρκειας είτε είναι απαραίτητο για την εκτέ-
λεση της προτεινόμενης δράσης στη Σελίδα
Δράσης. Όλα τα συνοδευτικά αντικείμενα
βρίσκονται στο διάφανο κουτί/βάση του βιβ-
λίου ΓΗ 2030. Στο Έντυπο Οδηγιών για
κάθε Στόχο υπάρχουν προτάσεις για το
πώς να χρησιμοποιηθούν τα συνοδευτικά
αντικείμενα.

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 είναι μια
πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με την υποστήριξη του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Πληροφόρησης των
Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) και σε συνερ-
γασία με την AMKE ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΓΟΝΙΜΗ. 

Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
τους εκπαιδευτικού υλικού έγινε από την
εικαστικό και αρχιτέκτονα Χαρά Μαραν-
τίδου (mulo creative lab).

Στο πλαίσιο της καθ-
ημερινής επικοι-
νωνίας με τους
πολίτες, ο Δήμος μας,
ενημερώνει  για τις
καθημερινές ή/και
ε β δ ο μ α δ ι α ί ε ς
εργασίες που πραγμα-
τοποιούνται σε όλο το
εύρος της Ελευσίνας
και  της Μαγούλας,
τόσο για τη γνώση των
προγραμματι σμένων
και εκτελεσθέντων ενε-
ργειών όσο και για τον
ενδεχόμενο εντοπι-
σμό οποιονδήποτε
επισημάνσεων από τους πολίτες, οι
οποίες και συμβάλλουν τα μέγιστα
στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθη-
καν τις προηγούμενες ημέρες στη
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, πέραν
τον προγραμματισμένων και καθιερ-
ωμένων εργασιών καθαριότητας, σε
όλο το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:

Καθαρισμός και  ευπρεπισμός
νησίδας Προαστιακού

Συντήρηση χώρου παλαιού εργο-
ταξίου

Καθαρισμός και  ευπρεπισμός
(γκαζόν και κλαδέματα) στο 2ο Δημο-
τικό και 2ο Νηπιαγωγείο Μαγούλας

Καθαρισμός πεζοδρομίων 

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου
Θριασίου Νοσοκομείου

Συντήρηση νεκροταφείου
Μαγούλας εσωτερικά και εξωτερικά

Καθαρισμός χώρων πρασίνου επί
της οδού Κυπραίου

Συντήρηση Πλατειών στα Αλώνια
Συντήρηση τριγώνου χώρου

πρασίνου επί  της οδού 25ης
Μαρτίου

Συντήρηση πλατείας επί της Αν.
Γκλιάτη

Φυτεύσεις στο 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μαγούλας

Απολυμάνσεις / μυοκτονίες στα
Δημοτικά καταστήματα και το Νεκρο-
ταφείο.

Στα Δημοτικά Σχολεία Ελευσίνας & Μαγούλας ταξίδεψε 
η  «Εκπαιδευτική Βαλίτσα ΓΗ 2030»
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Πρωτομαγιά: Μετατίθεται η αργία για την 
Δευτέρα 2 Μαΐου

Λόγω του ότι
συμπίπτει με Κυριακή,
μετατίθεται για την Δευ-
τέρα 2 Μαΐου 2022. η
υποχρεωτική αργία της
1ης Μαΐου 2022, με
απόφαση του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη,

Σημειώνεται  ότι  ο
καθορισμός της Πρω-
τομαγιάς ως υποχρεω-

τικής αργίας – βάσει του Ν. 4468/2017 – υπαγορεύει πως την 1η Μαΐου
απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχει-
ρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν
κατά τις Κυριακές και αργίες.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ για την πληρωμή των εργαζομένων στις
αργίες, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα
απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο
ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχολ-
ηθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερ-
ομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό
τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτο-
υργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που
υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν,
ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την
1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου
ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες
ώρες απασχολήθηκαν.

Σειρά εργασιών καθαριότητας και 
συντήρησης πρασίνου στη Μαγούλα



6 - θριάσιο                                                                                                                                                           Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ 
Το 1ο Βραβείο απέσπασε το ΕΠΑΛ Ασπροπύργου στο Μαθητικό Διαγωνισμό THRIES 4.0 HACKATHON

Τ
α θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου για τη σπουδαία διάκριση

που απέσπασε το ΕΠΑΛ Ασπροπύργου στο
μαθητικό διαγωνισμό καινοτομίας, τεχνολογίας
και επιχειρηματικότητας THRIES 4.0
HACKATHON, καθώς επίσης συγχαίρει  και το
1 ΓΕΛ Ασπροπύργου και τα υπόλοιπα σχολεία
της Δυτική Αττικής για τη συμμετοχή και τις και-
νοτόμες ιδέες τους. 

Ο μαθητικός διαγωνισμός Thries 4.0
Hackathon, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3
Απριλίου 2022 στο Πνευματικό Κέντρο Ασπρ-
οπύργου και στόχευε στην καλλιέργεια της
έννοιας της καινοτομίας και της επιχειρημα-
τικότητας στους νέους, καθώς και στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που χρειάζονται
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να
δημιουργήσουν, καινοτομήσουν, αναπτύξουν την
κριτική́ τους σκέψη και να καλλιεργήσουν το
επιχειρηματικό τους ένστικτο. 

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας
αυτής είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπο-
λογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Το έργο υποστηρίζεται από το
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 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, Ελευ-
σίνας και Ασπροπύργου και το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Πειραιώς, καθώς και το ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα συνεργασίας για τη βιώσιμη
ανάπτυξη Urbact. Την πρωτοβουλία και επο-
πτεία της συμμετοχής του Δήμου Ασπροπύργου
στο εν λόγω πρόγραμμα είχε η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη, καθώς και την
επιμέλεια της διοργάνωσης του τελικού του
μαθητικού διαγωνισμού στην πόλη μας. 

Innovation Enabler του μαθητικού διαγωνισμού
είναι η Mantis Business Innovation.

Στον ημιτελικό του διαγωνισμού πέρασαν
συνολικά (7) καινοτόμες ιδέες από τα σχολεία
των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας
και Ασπροπύργου ενώ στον τελικό βραβεύθη-
καν 3 ομάδες.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Γεώργιος Κώτσηρ-

ας, Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Διεθνούς
Συνεργασίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι ο
μαθητικός διαγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας
για την καινοτομία και τους πολίτες της στη Δυτι-
κή Αττική.

Την έναρξη του τελικού του διαγωνισμού
πραγματοποίησε ο κ. Χρήστος Νικολούδης, Επι-
κεφαλής Έρευνας ΜΟΠ&ΑΑ του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και CEO της Mantis
Business Innovation, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σημαντικότητα αυτών των πρωτοβουλιών που
στοχεύουν στη μετάβαση των τοπικών κοινοτή-
των (πολιτών & μαθητών) και επιχειρήσεων
στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στόχος είναι να καλλιεργηθεί η αντίληψη της
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους
νέους προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότ-
ητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και
ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργή-
σουν, καινοτομήσουν, αναπτύξουν την κριτική́
τους σκέψη και να καλλιεργήσουν το επιχειρ-
ηματικό τους ένστικτο.

Σύντομο χαιρετισμό  απεύθυνε η κ. Σοφία
Μαυρίδη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας
του Δήμου Ασπροπύργου, η οποία αναφέρθηκε
στο σημαντικό ρόλο που παίζουν οι δράσεις που
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα σχο-
λεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών σε
θέματα, «εκτός σχολικής ύλης», την ευαισθητο-
ποίησή τους σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
θέματα και στην αφύπνιση του επιχειρηματικού
πνεύματος των μαθητών.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον  κ. Δημήτρ-
ιο Καλογερά, Ερευνητή Ερευνητικού Πανεπι-
στημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινω-
νιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κ. Χρήστο Ντάφ-
λο, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, την κ. Σωτηρία Αργ-
υρίου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου
Μάνδρα – Ειδυλλίας, τον κ.  Αθανάσιο Μαυρο-
γιάννη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ελευσίνας καθ’ως και από  την κ. Ευαγ-
γελία Μακρή, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου
Ελευσίνας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσίασαν τις
ιδέες τους και έπειτα η κριτική επιτροπή, η
οποία αποτελούνταν από τους κ. Χρήστο Νικο-
λούδη, Επικεφαλής Έρευνας ΜΟΠ&ΑΑ του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και CEO
Mantis Business Innovation, κ .Ελένη Μητσέα,
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Assistant Project
Manager του προγράμματος Invent ICT, κ. Κων-
σταντίνο Ρεντζή – Installation Manager της
Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και κ. Πάρη Χρυσό –
πρώην Καθηγητής Καινοτομίας στο Παρίσι &
Innovation Analyst,  Mantis Business Innovation
ανακήρυξε τις 3 νικήτριες ομάδες.

Τα δώρα  των νικητών - 8 επαναχρησιμοποι-
ούμενα laptops-  ήταν ευγενική προσφορά της
εταιρείας ecoreset με έδρα τον Ασπρόπυργο,
που έχει ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση
καθώς και την ανάκτηση ανακυκλώσιμων
υλικών και ενέργειας. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Αντιδήμα-
ρχος Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ.
Γεωργία Πηλιχού και ο επικεφαλής του
συνδυασμού «Αλλάζουμε», κ. Αλέξανδρος
Μυλωνάς.   

Τα σχολεία που πέρασαν στον τελικό του
διαγωνισμού ήταν τα εξής:

• 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας
• 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας
• 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας  
• 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
• 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
• 1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου
• 1ο ΓΕΛ Μάνδρας

Νικητές Thries 4.0 Hackathon

1o Βραβείο - ΕΠΑΛ Ασπροπύργου:
Respect

Υπεύθυνοι Καθηγητές : Γεωργία
Γιωτοπούλου & Γεώργιος Βολοβότσης

Η εικονική επιχείρηση “Respect” του 1ου
ΕΠΑΛ Ασπροπύργου φιλοδοξεί να ταυτιστεί με
την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά
προβλήματα, εισάγοντας στην αγορά έναν
καινοτόμο αναβατήρα αναπηρικών αμαξιδίων. 

Η καινοτόμα ιδέα που παρουσιάστηκε αφορά
σε ένα αναβατήρα για άτομα με κινητικά
προβλήματα. Το προϊόν θα τοποθετείται στις
εισόδους κοινόχρηστων χώρων και
καταστημάτων και θα βοηθάει στην είσοδο των
ατόμων αυτών. Ο αναβατήρας βρίσκεται στο
επίπεδο του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να
μην εμποδίζει την διέλευση των πεζών.

Στόχος είναι η εικονική επιχείρηση να
αναπτυχθεί σε πραγματική βιώσιμη
επιχείρηση. 

Προϊόντα και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
• Αναβατήρας αμαξιδίων επινόησης

και κατασκευής του ΕΠΑΛ Ασπροπύργου.
• Εξειδικευμένες εργασίες

τοποθέτησης χωρίς διακοπή λειτουργίας της
επιχείρησης και διατάραξης του κοινόχρηστου

χώρου.
• Σήμα (winelabel) πιστοποίησης

πρόσβασης
• Υπηρεσίες μετά την πώληση

:Εγγύηση, συντήρηση και επισκευή.

2ο Βραβείο - 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας : Re-
Coffee

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεμονιά
Γολικίδου

Η ιδέα αφορά στη δημιουργία υπηρεσίας
που θα αποτελεί μια οργανωμένη αλυσίδα
ανακύκλωσης των υπολειμμάτων του καφέ. Τα
υπολείμματα του καφέ θα συλλέγονται από τα
καφέ της πόλης σε ειδικά δοχεία που θα έχει
διαθέσει για αυτό το σκοπό ο Δήμος και θα
παραλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα. Ο
Δήμος Ελευσίνας θα αποτελεί τον βασικό
συντονιστή της υπηρεσίας και μπορεί να
χρησιμοποιεί και εθελοντές για την συλλογή
των δοχείων. Τα υπολείμματα θα
συγκεντρώνονται στο τμήμα γεωπονίας του
Δήμου και θα χρησιμοποιούνται ως λίπασμα για
τους χώρους πράσινου της πόλης αλλά και ως
υπόστρωμα για την καλλιέργεια μανιταριών.

3ο Βραβείο - Γενικό Λύκειο Μάνδρας:
Εφαρμογή εντοπισμού αδέσποτων ζώων

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αναστάσιος
Παπαθανασίου

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές, θα
αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα
παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έχει
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και
διαφημίσεις απευθείας από την συσκευή του. Ο
Δήμος δύναται να εντοπίζει τα αδέσποτα και να
ενημερώνεται σε ζωντανό χρόνο. Ένα ακόμα
πλεονέκτημα είναι η εξοικονόμηση πόρων,
αφού οι εργαζόμενοι του Δήμου που θα έκαναν
τη συγκεκριμένη δουλειά, πλέον
αντικαθίστανται από την εφαρμογή. Οι κύριες
λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε δίκτυο
internet. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και
δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google-
play/applestore). H εν λόγω εφαρμογή θα
αναπτυχθεί ώστε να είναι διαθέσιμη στα
ελληνικά και τα αγγλικά με δυνατότητα
υποστήριξης και νέων γλωσσών στο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα, κάποια άλλα
χαρακτηριστικά της εφαρμογής που θα
αξιοποιούνται είναι το GPS, για τον εντοπισμό
των συντεταγμένων του χρήστη και των
αντίστοιχων συντεταγμένων και η δυνατότητα
τηλεφωνικής σύνδεσης με την ομάδα
υποστήριξης. Τέλος, η εφαρμογή θα πρέπει να
διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι ώστε
να μην προκαλεί καθυστερήσεις στη συσκευή
και, γενικότερα, να μην την επιβαρύνει.
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Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Επαγρύπνση, πρόληψη και ενημέρωση για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει την 7η Απριλίου κάθε
έτους, ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να προ-
βάλει τα πιο σημαντικά θέματα υγείας, που απαιτούν την κινητοποίηση της
παγκόσμιας κοινότητας. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1948, άρχισε να γιο-
ρτάζεται το 1950 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. 

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας στοχεύει η παγκόσμια προ-
σοχή να στραφεί προς την ευημερία του πλανήτη και κατά συνέπεια των ανθ-
ρώπων που ζουν σ’ αυτόν. Αποτελεί κοινή διαπίστωση της επιστημονικής
κοινότητας, ότι μέσα στην πανδημίας του COVID-19 αυξήθηκαν οι ασθένειες,
όπως ο καρκίνος, το άσθμα και οι καρδιακές παθήσεις. 

Για το λόγο αυτό ο ΠΟΥ εστιάζει το ενδιαφέρον του σε επείγουσες δράσεις
για την προώθηση ενός κινήματος δημιουργίας κοινωνιών, που επικεν-
τρώνονται στην ευημερία. Σημαντικό παράγοντα για την παγκόσμια Υγεία
αποτελεί το περιβάλλον αφού στα περιβαλλοντικά αίτια, πρώτη είναι η κλιμα-
τική κρίση, η οποία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Υγεία που αντιμετωπίζει
η ανθρωπότητα. Η κλιματική κρίση στην εποχή μας καθίσταται ως μια υγειο-
νομική κρίση. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας κάνει πράξεις τις
δεσμεύσεις του, ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ του ΠΟΥ, εφαρμόζοντας προγράμ-
ματα πρόληψης και ενημέρωσης, συμμετέχοντας με τις υπηρεσίες του στην
προσπάθεια να δώσουμε στην τοπική μας κοινωνία τις οδηγίες και την
ενημέρωση  για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. 

Έκκληση του Δήμου Αχαρνών 
για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

ΟΔήμος Αχαρνών εν’ όψει της αντιπυρικής
περιόδου από 1/5/2022 έως και 31/10/2022
και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022Πυρο-

σβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/β’/18-03-2022) και στα
πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας καλεί όλους
τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου να προ-
βούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους – ακάλ-
υπτων χώρων έως την 30η Απρίλη 2022 και την
άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια
μέσα.

Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος ή αν έχετε ήδη προβεί στον καθαρισμό τους,
παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως την
Υπηρεσία μας στην ταχ. δ/νση Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές ή στο email:
info@acharnes.gr.

Ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει τη δράση του ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - Νονός, η επιστροφή!

Σάββατο 9 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 14:00 στην πλατεία 
Δημαρχείου Ασπροπύργου συγκέντρωση πασχαλινών δώρων  

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και 50
Δήμοι της Αττικής, διοργανώνουν
δράση συγκέντρωσης Πασχαλινών
δώρων για τα παιδιά κάθε Δήμου.
Η δράση πρόκειται να
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9
Απριλίου, από τις 10:00 έως τις
14:00 στην πλατεία Δημαρχείου
Ασπροπύργου. 
Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ καλεί

τους κατοίκους της Αττικής να
προσφέρουν για τα παιδιά του Δήμου
τους λαμπάδες, παπούτσια, παιχνίδια
και ό,τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί
κάθε παιδί.

Τα Πασχαλινά δώρα που θα
προσφερθούν θα πρέπει να είναι
καινούρια, ή μεταχειρισμένα, σε
άριστη κατάσταση, έτοιμα να
χρησιμοποιηθούν.

Μπείτε στο
https://www.oloimaziboroume.gr/el/
και βρείτε τους συμμετέχοντες Δήμους
καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Γραφείο της αρμόδιας Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας
Μαυρίδη 2132006740-42 καθώς και
στη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας  2105575596.  



Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια
Αττικής εργασίες αποκατάστασης τοιχίου
που έπεσε λόγω κατασκευαστικού λάθους

διακόπτοντας την κυκλοφορία στην Περιφερειακή
Αιγάλεω. 

Η ανατροπή τοιχίου αντιστήριξης σε μήκος 10
μέτρων & ύψους περίπου 7 στις 8 Φεβρουαρίου
συνέβη στις 8 Φεβρουαρίου, σε χρονική στιγμή
χωρίς κυκλοφορία και έτσι ευτυχώς αποφεύχθη-
καν ατυχήματα και τραγικές συνέπειες. Επιπλέον,
το διπλανό τοιχίο 20 μέτρων είχε λάβει
επικίνδυνη κλίση προς το οδόστρωμα πτώση του
τοιχίου, όπως διαπίστωσε και η Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής. 

Κατεπειγόντως και  για λόγους ασφαλείας
διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Περιφερειακή
Αιγάλεω στην κατεύθυνση από Σκαραμαγκά προς
Φυλή.

Άμεσα, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβ-
λημα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέλαβαν την πρω-
τοβουλία και, λίγες ημέρες μετά το ατύχημα, τα
έργα αποκατάστασης εντάχθηκαν στο πλαίσιο
έργων και της υπό εξέλιξη σύμβασης έργου 

«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ.
Κοσμόπουλος ανέφερε: «Με συντονισμό του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, υλο-
ποιούμε έργα που απαντούν στις ανάγκες και στα
έκτακτα περιστατικά, όπως το ατύχημα ανατροπής
του τοιχίου στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Μέριμνά
μας πάντα η ασφάλεια των συμπολιτών μας».

Τα έργα αποκατάστασης του τοιχίου στην Περιφ-
ερειακή βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες
και το έργο προχωρά (βλ.  φωτογραφίες)

8-θριάσιο Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Την Πέμπτη , λίγο πριν τις 11 το πρωί,
σημειώθηκε  σεισμός με επικεντρο τη Θήβα  και
μεγέθους 3,8 βαθμών, ενω νέος σεισμός 3,9 ρίχτερ
καταγράφηκε το μεσημέρι στην ίδια περιοχή ο
οποίος  έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σει-
σμός είχε πέντε χιλιόμετρα εστιακό βάθος και το
επίκεντρό του ήταν 6 χιλιόμετρα από την πόλη της
Θήβας και 7 χιλιόμετρα από την Ασωπία, στις
14.45.Το επίκεντρό του ήταν στα 9,8 χιλιόμετρα
βάθος.

Λέκκας: 2.500 δονήσεις από πέρσι τον Μάιο -
Γιατί δεν ανησυχούν οι επιστήμονες

Μέσα σε ένα χρόνο έχουν σημειωθεί 2.500 δονήσεις
στη Θήβα, με μεγαλύτερη την αρχική που ήταν 4,8
βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το στοιχείο αυτό αποκάλ-
υψε ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας
και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, αναφερό-
μενος στη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το πρωί
της Πέμπτης 7 Απριλίου στη Θήβα.

Αναδφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα στη
Θήβα ο κ. Λέκκας είπε ότι εμμένει αλλά δεν εμπνέει
ανησυχία στους επιστήμονες. Η περιοχή είναι γνωστή
για τα ρήγματα, ωστόσο όπως διαβεβαίωσε ο καθη-
γητής -μιλώντας στον skai.gr- είναι μικρά και δεν
υπάρχουν ζημιές στην επιφάνεια. "Είναι φυσική η
ανησυχία του κόσμου", σημείωσε.

Άκης Τσελέντης: Εγώ δεν ανησυχώ

"Εγώ δεν ανησυχώ από αυτούς τους σεισμούς στη
Θήβα" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδ-
υναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, καθηγητής Σεισμο-
λογίας Άκης Τσελέντης.

"Δεν έχουμε ενεργοποίηση κάποιου μεγάλου ρήγμα-
τος" προσέθεσε ο καθηγητής Σεισμολογίας, διευκρ-
ινίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή
είναι η ενεργοποίηση ενός μικρού ρήγματος με δυο
κλάδους ενώ σημείωσε ότι η πόλη της Θήβας είναι μια
αρχαία πόλη και πολλά κτίρια έχουν κτιστεί πάνω σε
ερείπια.

Ο κ. Τσελέντης δήλωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα
επισκεφθεί τη Θήβα για να μιλήσει με τους τοπικούς
φορείς αλλά σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεν ανησυχεί
από την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημε-
ρών που έχει δώσει σεισμούς μέχρι και 3,9 Ρίχτερ,
όπως σήμερα λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της
νόσου(άτομα) που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
10.858. Ο συνολικός αριθμός
των ατόμων που νόσησαν
ανέρχεται σε 3.137.714 (ημερή-
σια μεταβολή +0.3%), εκ των
οποίων 49.1% άνδρες. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 76, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 27.968 θάνατοι.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 359 (64.9% άνδρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To
91.6% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,

207 (57.66%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
152 (42.34%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. 

Η  διασπορά στην Αττική:

585 κρούσματα στην ΠΕ Ανατο-
λικής Αττικής

861 κρούσματα στην ΠΕ Βόρει-
ου Τομέα Αθηνών

133 κρούσματα στην ΠΕ Δυτι-
κής Αττικής

495 κρούσματα στην ΠΕ Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών

1.197 κρούσματα στην ΠΕ Κεν-
τρικού Τομέα Αθηνών

535 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθηνών

465 κρούσματα στην Π.Ε. Πει-
ραιώς

101 κρούσματα στην Π.Ε.
Νήσων

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης τοιχίου στην Περιφερειακή Αιγάλεω
Λ. Κοσμόπουλος: «Εκτελούμε έργα υποδομής με προτεραιότητα την ασφάλεια»

Και μετά τα έργα της Περιφέρειας ΑττικήςΤο σημείο μετά το ατύχημα ανατροπής του τοιχίου

ΔΔυυοο  σσεειιμμιικκέέςς  δδοοννήήσσεειιςς  σσεε  λλίίγγεεςς  ώώρρεεςς  
μμεε  εεππίίκκεεννττρροο  ττηη  ΘΘήήββαα..  

ΤΤααρραακκοουυννήήθθηηκκεε  κκααιι  ηη  ΑΑττττιικκήή  
- Γιατί δεν ανησυχούν οι επιστήμονες

10.858 νέα κρούσματα - 76 θάνατοι
και 359 διασωληνωμένοι
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ΟΥπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης παρέστη στην πετυχημένη
εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΕΠ, η

ΟΝΝΕΔ και οι Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της Νέας
Δημοκρατίας Δυτικής Αττικής,  το απόγευμα της Τετάρτ-
ης 7 Απριλίου 2022 στην Ελευσίνα. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του σε έναν ασφυκτικά γεμά-
το χώρο,  αναφέρθηκε, στον παριστάμενο Υφυπουργό
Γιώργο Κώτσηρα, στο Βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, στους
Δημάρχους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς, στην Πρόε-
δρο και τα μέλη της ΔΕΕΠ αλλά και σε αρκετά μέλη και
φίλους της παράταξης.  

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση μίλησε για τον
Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα. Μάλιστα σε
μια εκ βαθέων, δημόσια εξομολόγηση ανέφερε ότι του 

οφείλει πολλά, επειδή τον βοήθησε με την εμπειρία
του, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας, την κρίσιμη διετία 2012-2014. “Θα
θυμάμαι για πάντα τη βοήθειά του”, κατέληξε. 

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις
πολιτικές εξελίξεις επισημαίνοντας πως παρά τις πολύ
δύσκολες συγκυρίες  της πανδημίας, της ενεργειακής
κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, η Νέα Δημοκρ-
ατία θα είναι το νικηφόρο κόμμα των Εκλογών. 

Στην πρόσκληση της εκδήλωσης ανταποκρίθηκαν κι
έδωσαν το παρών ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος
Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης
Μπούρας, ο Βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Α' επιλαχών Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής  Σταμάτης Πουλής και ο πολιτευ

τής Ν.Δ και τ. Γεν. Διευθυντής ΕΑΓΜΕ Ανδρέας
Τσώκος. 

Την Τοπική Οργάνωση του Δήμου Φυλής εκπρ-
οσώπησαν δυναμικά ο αναπληρωτής Δημάρχου και
Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ Φυλής Μαρίνος Σαρλάς, οι 

Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάννης Μαυροει-
δάκος, οι αναπληρωτές Δημάρχου Γιώργος Κρητικός και
Γιώργος Σονίδης, η πολιτευτής ΝΔ και πρόεδρος του
παραρτήματος Φυλής του Ε.Ε.Σ

Τζένη Μπάρα, ο επιστημονικός συνεργάτης του
Δημάρχου Φυλής Γιάννης Λιάκος και πολλά μέλη.  

Φιλόξενη οικοδέσποινα της πολιτικής βραδιάς  υπήρ-
ξε η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ κα Κούλα Παραδείση, με τη
συνδρομή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και
των Προέδρων των Τοπικών Οργανώσεων. 

ΜΜεε  δδιιεεκκδδιικκηηττιικκόό  ππννεεύύμμαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
σσττηηνν  ππεεττυυχχηημμέέννηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΔΔΕΕΕΕΠΠ,,  ΟΟΝΝΝΝΕΕΔΔ  κκααιι  ΤΤοοππιικκώώνν  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς

Στήριξη από τον Άδωνι Γεωργιάδη στο έργο των αυτοδιοικητικών και της Προέδρου της ΔΕΕΠ Κ. Παραδείση

Α
νοίγει ο δρόμος για μόνιμους μειω-
μένους συντελεστές ΦΠΑ κατά 30%
στα νησιά του Αιγαίου από το 2025,

μετά τη δημοσίευση της νέας Οδηγίας της ΕΕ
που παρέχει τη σχετική ευελιξία.

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, η Ελλάδα
μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς
Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και
Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των
Βορείων Σποράδων, της Σαμοθράκης και
της Σκύρου συντελεστές έως 30% χαμηλό-
τερους από τους αντίστοιχους συντελεστές
που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλά-
δα.

Σήμερα, πέντε νησιά του Αιγαίου τα
οποία συνδέονται με τις προσφυγικές ροές
έχουν μειωμένους κατά 30% συντελεστές
ΦΠΑ. Πρόκειται για τη Χίο, τη Λέρο, τη
Σάμο, την Κω και τη Λέσβο.

Σύμφωνα με την Οδηγία, αφενός η εκά-
στοτε ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τη
δυνατότητα να διατηρήσει τις εκπτώσεις

στα πέντε νησιά χωρίς σύνδεση με το προ-
σφυγικό, αφετέρου σε συνάρτηση με τα
δημοσιονομικά περιθώρια έχει τη δυνατότ-
ητα να επαναφέρει το καθεστώς των
εκπτώσεων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου,
πλην Κρήτης, όπως ίσχυε πριν από την
κατάργηση της έκπτωσης που επιβλήθηκε
την εποχή των μνημονίων.  

Για να εφαρμοστεί η σχετική ρύθμιση
πρέπει η νέα Οδηγία να ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο, αφού βρεθεί και ο σχετικός
δημοσιονομικός χώρος.

Μειωμένοι συντελεστές σε περισσότε-
ρα προϊόντα

Όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εφα-
ρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε
περισσότερα προϊόντα.

Στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που
προστίθενται στον κατάλογο περιλαμβά-
νονται εκείνα που προστατεύουν τη δημό-
σια υγεία, είναι επωφελή για το περιβάλ-
λον και στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση.
Μόλις τεθούν σε ισχύ οι κανόνες, τα κράτη-
μέλη θα μπορούν επίσης για πρώτη φορά
να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ ορισμένα
αγαθά και υπηρεσίες που θεωρείται ότι
καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες-μέλη θα
συνεχίσουν να εφαρμόζουν ως κανονικό
έναν συντελεστή ΦΠΑ υψηλότερο από το

15% αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να εφα-
ρμόζουν δύο μειωμένους συντελεστές, με
τον χαμηλότερο στο 5%, σε αγαθά και
υπηρεσίες και θα μπορούν ακόμη να εφα-
ρμόζουν έναν πολύ μειωμένο συντελεστή,
χαμηλότερο από 5%, και έναν μηδενικό
συντελεστή για έως επτά κατηγορίες της
λίστας που καλύπτουν βασικές ανάγκες,
π.χ. τρόφιμα, φάρμακα και φαρμακευτικά
προϊόντα.

Η λίστα περιλαμβάνει:

Ψηφιακές υπηρεσίες που πριν δεν μπο-
ρούσαν να υπαχθούν σε χαμηλούς συντε-
λεστές, όπως η πρόσβαση στο internet και
το live streaming πολιτιστικών και αθλ-
ητικών εκδηλώσεων.

Προϊόντα που προστατεύουν τη δημόσια
υγεία και είναι κρίσιμα εργαλεία στη μάχη
κατά της COVID-19 που θα μπορούσαν να
είναι χρήσιμα σε μελλοντικές κρίσεις,
όπως προσωπικός προστατευτικός εξοπ-
λισμός, μάσκες και ορισμένος ιατρικός
εξοπλισμός, καθώς και περισσότερα είδη
που αποτελούν σημαντική βοήθεια για τα
ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ποδήλα-
τα, συστήματα πράσινης θέρμανσης και
ηλιακά πάνελ σε κατοικίες και δημόσια
κτίρια.

Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που
θεωρούνται κατάλληλα και χρήσιμα για τις

χώρες, τα οποία καθοδηγούνται από το
γενικό συμφέρον των στόχων της δημόσιας
πολιτικής.

Επίσης έως το 2030 καταργείται η
δυνατότητα των κρατών-μελών να εφα-
ρμόζουν μειωμένους συντελεστές και
απαλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες που
θεωρούνται επιζήμια για το περιβάλλον
και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική
αλλαγή.

Η σημασία για την Ελλάδα

Η Οδηγία για τους συντελεστές ΦΠΑ
περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που αφορούν
κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας,
όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η
ενίσχυση των αγροτών και της αγοράς ακι-
νήτων, η στήριξη των γεωγραφικών ιδιαιτε-
ροτήτων της χώρας, μέσω της στήριξης των
νησιών του Αιγαίου, η ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής, μέσω των ειδικών ρυθμίσεων
για την αντιμετώπιση κρίσεων και κατα-
στροφών.

Παράλληλα, διασφαλίζει κεκτημένα
ελληνικά δικαιώματα, ενώ διευρύνει τη
δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντε-
λεστών σε κρίσιμους τομείς στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ, με
παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότ-
ητας του ελληνικού φορολογικού συστήμα-
τος και της οικονομίας.

ΦΠΑ: Ερχονται μειωμένοι συντελεστές στα νησιά - Τι αλλάζει με νέα οδηγία της ΕΕ
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Πυρ και μανία ο Αίαντας Παραλίας Ασπροπύργου
Το διοικητικό συμβούλιο του Αίνατα Παραλίας

Ασπροπύργου έβγαλε ανακοίνωση που μεταξύ
άλλων αναφέρει τα εξής:

<<Φέτος ο διοικητικός απολογισμός της αγωνι-
στικής χρονιάς γίνεται νωρίτερα του αναμενόμε-
νου για εμάς λόγω των παρακάτω :

* Στις 18/12/21 (11η αγωνιστική) στο παιχνίδι κόντρα στον
Κριό Ασπροπύργου , ο διαιτητής Κος Λάμπρου έγραψε στο
φύλλο αγώνος την φραστική ρατσιστική επίθεση παράγοντα
του Κριού προς τον προπονητή της ομάδας μας Ηλία
Αμπαζάι , (“Παλιό Αλβανέ θα σε στείλω πίσω στην
Αλβανία στα βουνά”). Η τιμωρία που καθόρισε η πειθαρχι-
κή επιτροπή για τον εν λόγω παράγοντα που είναι ξεκάθα-
ρα επίθεση ρατσιστικού περιεχομένου έγινε βάσει του άρθ-
ρου 10 και 11 του πειθαρχικού κώδικα , ενώ θα έπρεπε να
γίνει βάσει του άρθρου 18 του πειθαρχικού κώδικα ο οποίος
αφορά ρατσιστικές επιθέσεις.

* Στις 15/01/22 (12η αγωνιστική) στο παιχνίδι κόντρα στον
Ατρόμητο Ελευσίνας με Διαιτητή την κα Κοτσωνουρη αποβ-
λήθηκαν οι ποδοσφαιριστές μας Διονυσόπουλος Θ. και ο
Λεκα Ν. , πρώτος με τρεις αγωνιστικές και ο δεύτερος με
τρεις συν τρεις , όπου βάσει του πειθαρχικού κώδικα η
δεύτερη ποινή συμψηφίζεται με την πρώτη και θα έπρεπε
να τιμωρηθεί με πέντε αγωνιστικές αντί για έξι , για το
συγκεκριμένο περιστατικό ο πρόεδρος μας Κος Σιέττος Κ.
μετά από πολλές προσπάθειες επικοινώνησε με πολλά
μέλη του ΔΣ της Ένωσης και έμαθε τη σύσταση της πειθα-
ρχικής επιτροπής , Αναστασάκης Μ. , Νικολάου Κ. , Χριστο-
φιλόπουλος Γ. , έτσι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με
τον Κο Αναστασάκη τον ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει
ορθή επανάληψη της τιμωρίας βάσει των οριζόμενων
ποινών του Π.Κ. , η απάντηση του Κου Αναστασάκη ήταν να
κάνει έφεση με δικηγόρο στην Ε.Π.Ο. για ανά επανεξετάσει
την απόφαση. Όπως καταλαβαίνετε το ποσό για την έφεση
μαζί με τα έξοδα δικηγόρου είναι πάνω από τις οικονομικές
δυνατότητες ερασιτεχνικών σωματίων.

* Στις 26/2/22 (17η αγωνιστική) το παιχνίδι κόντρα στον
Μανδραϊκό είχε οριστεί αρχικά την παραπάνω ημερομηνία
αφού και οι δυο ομάδες ήταν άστεγες και κατόπιν συνεννόη-
σης μεταξύ τους η ένωση ζήτησε να της στείλουν επιστολή
ότι δέχονται να γίνει το μεταξύ τους παιχνίδι στο γήπεδο της
Γκορυτσάς και ενώ και τα δυο σωματεία απέστειλαν τη
ζητούμενη επιστολή – σύμφωνη γνώμη και το παιχνίδι είχε
οριστεί , ανακοινώθηκε η αναβολή του και ενώ υπήρχε κενό
γήπεδο στην Νέα Πέραμο την επόμενη ημέρα το πρωί , η
Ένωση προτίμησε να διεξαχθούν παιχνίδια ακαδημιών και
να οριστεί το παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη. Βάσει κανονι-
σμών τα παιχνίδια ανδρικού πρωταθλήματος έχουν προτε-
ραιότητα διεξαγωγής.

* Σήμερα 03/04/22 (22η αγωνιστική) στο παιχνίδι κόντρα
στη Δύναμη Ασπροπύργου η διαιτητής Κωτσονούρη με τον
Α’ βοηθό της Κο Ζώη (Παρατηρητής Αγώνα). Στο 43’ απέβα-
λε για επικίνδυνο παιχνίδι τον ποδοσφαιριστή μας Σπαχίγια
ενώ είχε πλάτη στη συγκεκριμένη φάση και με χαρακτηρι-
στική χρονοκαθυστέρηση , στο 77’ ξεκίνησαν επεισόδια
μεταξύ των φιλάθλων και ενώ ο αρχηγός μας ήταν έτοιμος
να εκτέλεση ένα φάουλ από την πλευρά της εξέδρας , είδε
οπαδό της αντίπαλης ομάδας να προπηλακίζει την αδελφή
του με την πέντε μηνών ανηψιά του στο 1,5 μετρο από τον
αγωνιστικό χώρο λέγοντας της “Σκάσε μωρή μ***μενη , γ****
το παιδί σου» , τότε σε συνεννόηση με την διαιτητή Κα
Κωτσονούρη και λέγοντας της σε έντονο ύφος το τι
συμβαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου , του είπε «Βγες αλλα-
γή εκτός γηπέδου και κάνε ότι νομίζεις» βέβαια ποτέ δεν
γράφτηκε αυτό στο φύλλο αγώνα , στη συνέχεια κατά τη
σύνταξη του φύλλου αγωνος και λόγω μη ασφαλούς χώρου
αποδυτηρίων των διαιτητών Ακουγόταν ο βοηθός – παρατ-
ηρητής του αγώνα Κος Ζωης να υπαγορεύει στην διαιτητή
ο,τι αναγράφεται στο φύλλο αγωνος. Τέλος ο φίλαθλος μας
Ντούρος Γεώργιος όπως αναγράφεται στο φύλλο αγωνος
ευχαριστεί την Κα Κωτσονούρη που τον αναγνώρισε μέσα
στο πλήθος παρά το ότι δεν έχουν συστηθεί- γνωριστεί ποτέ
, και ακόμα και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να τον αναγ-
νωρίσει. Όσον αφορά τον Α’ βοηθό – παρατηρητή Κο Ζώη
να αναρωτηθεί η διοίκηση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. τους λόγους για

τους οποίους είχε αποβληθεί από το προηγούμενο ΔΣ . Όσο
για τον επι τριαπέντε χρόνια παράγοντα μας και πρώην
μέλος του ΔΣ της Ε.Π.Σ.Δ.Α. Ντούρο Γ. δεν θα δώσει διαπι-
στευτήρια σε τυχάρπαστους διαιτητές- παρατηρητές της
μιας χρονιάς , μπορούν εάν θέλουν να ενημερωθούν από
οποιονδήποτε παράγοντα της Δυτικής Αττικής – Πειραιά για
το ήθος του και τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια στους αγω-
νιστικούς χώρους .

Εν κατακλείδι, απευθύνουμε κάποια καίρια ερωτήματα
προς κάθε αρμόδιο και ικανό να απαντήσει σε αυτά :

* Αναγνωρίζεται από την Ε.Π.Σ.Δ.Α ο πειθαρχικός κώδι-
κας της Ε.Π.Ο και ο Κ.Α.Π. ;

* Λειτουργούν οι επιτροπές όπως ορίζεται από το κατα-
στατικό της Ένωσης;

* Πως γίνεται η πειθαρχική επιτροπή να βγάζει βγάζει τη
μια σωστές και την άλλη λάθος ποινές αφού ορίζονται όλα
ξεκάθαρα βάσει του πειθαρχικού κώδικα ;

Ποια είναι η επιτροπή γηπέδων της Ε.Π.Σ.Δ.Α ; έχει ελέγ-
ξει ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα γήπεδα
βάσει κανονισμών Παιδείας;

ΥΓ : Ο ΑΙΑΣ ΕΧΕΙ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ , ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ,
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ”.>>.

Η συνεχεια απο τη σελ. 2

Επίσης, η ένταξη για χρηματοδότηση της Αστικής Αναζωογόνησης στον
Δήμο Αχαρνών, συνολικού ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει το
Μητροπολιτικό Πάρκο της Λαθέας, έκτασης 32 στρεμμάτων.

Δεκαεπτά (17) έργα αγροτικής οδοποιίας, συν ολικού προϋπολογισμού περίπου
42,7 εκατ. ευρώ. Όπως το έργο για την  αν άπτυξη της υπαίθρου και την  βελτίωση
της αγροτικής οδοποιίας στον  Δήμο Άργους-Μυκην ών , ύψους 4,68 εκατ. ευρώ, το
έργο για την  βελτίωση υφιστάμεν ων  αγροτικών  οδών  στον  Δήμο Αν ατολικής
Σάμου, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στον  Δήμο
Αστυπάλαιας, ύψους 3,37 εκατ. ευρώ, καθώς και το έργο για την  βελτίωση αγροτι-
κής οδοποιίας στον  Δήμο Ερυμάν θου, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Δεκαπέν τε (15) έργα στον  άξον α “Smart Cities”, συν ολικού προϋπολογισμού
περίπου 23,7 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Συν δέσμου Προστασίας και Αν ά-
πτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, καθώς και το έργο για την  ψηφ-
ιακή αν αβάθμιση και τον  μετασχ ηματισμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, ύψους
204.538 ευρώ.

Ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Το είπαμε, το
κάν αμε. Συν εχ ίζουμε τις εν τάξεις έργων  στο Πρόγραμμα “Αν τών ης Τρίτσης”, προ-
κειμέν ου ν α εν ισχ ύσουμε τον  αν απτυξιακό, κοιν ων ικό και πολιτιστικό ρόλο της
Αυτοδιοίκησης, προς όφελος των  τοπικών  κοιν ων ιών . Με τις σημεριν ές αποφά-
σεις, οι συν ολικές εν τάξεις έργων  στο Πρόγραμμα τους τελευταίους 12 μήν ες
αν έρχ ον ται σε 2,1 δισ. ευρώ, δηλαδή με πρωτοφαν ή ταχ ύτητα. Με σχ έδιο, πολλή
δουλειά και συν εργασία με την  Αυτοδιοίκηση, δρομολογούμε έργα που συμβάλ-
λουν  στην  αν άκαμψη της εθν ικής οικον ομίας, βελτιών ουν  στην  πράξη την  ποι-
ότητα ζωής των  πολιτών  και δημιουργούν  ν έες θέσεις εργασίας σε κάθε γων ιά της
Πατρίδας μας».
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Με Κενδριστάκη 
και Σαχόλι ο 
Βύζας 2-1
Επιστροφή στις νίκες και την

πρώτη θέση στην βαθμολογία
για τον Βύζα Μεγάρων που
επικράτησε για την 27η εμβό-
λιμη αγωνιστική του σκληρο-
τράχηλου Σκορπιού Φυλής με
2-1.

Προηγήθηκε η ομάδα του
Δημήτρη Καλύκα στο 28‘ . Ο
Σαχόλι από δεξιά έγινε κάτοχος
της μπάλας έστρωσε στον
Ατματζίδη ο τελευταίος έβγαλε
την κάθεστη πάσα στον Κενδρ-
ιστάκη που με διαγώνιο σούτ
την έστειλε στην δεξιά γωνία 1-
0. Στο 68′ ο Σκαμαντζούρας

έφερε το μάτς στα ίσια 1-1. Ενα
λεπτό αργότερα ο Σαχόλι έγινε
κάτοχος της μπάλας και  με
σούτ μέσα από την περιοχή
πέτυχε το 2-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Βύζας Μεγάρων τίμησε για
την προσφορά του στο ποδό-
σφαιρο τον ποδοσφαιριστή
του Σκορπιού Φυλής Ανδρέα
Αρκουμάνη που αγωνιζόταν
παλιότερα στις επαγελματικές
κατηγορίες με τα κιτρινόμαυρα.

Διαιτήτευσε ο Αντι Χαμπιλάι.
Βοηθοί: Ζειμπέκης, Καραγιάν-
νης.

Β Υ Ζ Α Σ
Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν ( π ρ ο π ο ν η τ ή ς
Δημήτρης Καλύκας): Πορ-
ανίδης, Δρυμούσης(46΄λόγω
τραυματισμού Λύγδας-90+3
λόγω τραυματισμού Λεβεν-
τούρης), Μανωλιάς, Φουρνάρ-
ης(67’Φλέγγας), Σαχόλι, Φυσα-
ράκης, Κενδριστάκης(86′ Καρ-
αγιάννης), Χατζημελετιάδης,
Ατματζίδης, Κωνσταντινίδης.

ΑΝ.ΤΣ.

Σπουδαία εμφάνιση για τον Απόλλωνα 
Ποντίων Ασπροπύργου
Αστραψε και βρόντηξε ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπρ-

οπύργου που επικράτησε στο Πανόραμα του Εθνικού
με 6-0.

Τα τέρματα σημείωσαν οι 3 Αθανασιάδης(ΦΩΤΟ),
Κωσταράς, Καραγεώργος, Μαρτέκας.

Η ομάδα του Απόλλωνα είχε και τρία δοκάρια με
τους Αθανασιάδη, Καραγεώργο, και Σιδηρόπουλο.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Φαρμάκ-
ης-Μπούρδος.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: (Κώστας
Κρασώνης-Νίκος Τζαφέρης): Ηλιάδης, Λαζαρίδης,
Καραγεώργος, Παπαδόπουλος, Κομιώτης, Κου-
σίδης(65′ Κουρτσανίδης), Κωσταράς, Σιδηρόπουλος,
Μαρτέκας (60 Πουρουζίδης), Μπαρντόκ, Αθανασιάδ-
ης (75′ Πρεσσσάς).

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούν ται όλα τα μέλη του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ,
σύμφων α με το άρθρο 5 του καταστατικού, σε
‘Έκτακτη Γεν ική Συν έλευση στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Ομίλου επί της
οδού Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 68,
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με μον αδικό θέμα ημερήσιας διά-
ταξης:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Γεν ική Συν έλευση θα αρχ ίσει στις 17.30 και θα
λήξει στις 20:30.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν ική Συν έλευση θα
επαν αληφθεί την  επόμεν η Πέμπτη 21
Απριλίου 2022, στον  ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην Α΄και Β΄κατηγορία

Αν ακοιν ώθηκε από την  γραμματεία ττης ΕΠΣΔΑ το αγων ιστικό πρόγραμμα στην  Α΄και Β΄κατηγορία.Αν αλυτικά.

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 14:00
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΒΥΖΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)17:30
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 17:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγων ιστική)

ΚΥΡΙΑΚΗ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 11:00)
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 11:00
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12:30)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00)

Ο Βύζας Μεγάρων τίμησε τον
Ανδρέα Αρκουμάνη

Ο Βύζας Μεγάρων  στον  αγών α της Τετάρτης για την
εμβόλιμη 27η αγων ιστική του πρωταθλήματος τίμησε
με αν αμν ηστική πλακέτα τον  ποδοσφαιριστή του
Σκορπιού Φυλής Αν δρέα Αρκουμάν η για την  προσφο-
ρά του και το ήθος του. Μάλιστα ο εν  λόγω είχ ε αγω-
ν ιστεί παλιότερα στις επαγγελματικές κατηγορίες με τα
χ ρώματα του Βύζα.

ΑΝ.ΤΣ.

Καθάρισε το ντέρμπι ο Ακράτητος.
2-1 τη Νέα Πέραμο
Ο Ακράτητος επικράτησε για την 27η αγωνιστική στο γήπε-
δο Γιάννης Παθιακάκης της Νέας Περάμου με 2-1.
Το σκορ άνοιξε ο Ακράτητος στο 17’ με σούτ του Πέτρου
Μυλόβα. Η ομάδα της Νέας Περάμου έφερε το μάτς στα
ίσια στο 77’ με τον Γιάννη Τοπτίδη.
Στο 90+ οι πράσινοι πήραν το τρίποντο με γκολ του Πανα-
γιώτη Ζγούρη.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Δημόπουλος,
Παύλος.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Παναγιώτης Λουμάκης): Καρα-
μαλίγκας Ν., Γκουβέρος Γ.(90+ Κωνσταντινίδης Χ.), Σουρτ-
ζής Χ., Πετσίτης Δ., Μυλούλης Ο., Ζγούρη Π., Τουλου-
βασίλης Γ.(90+ Ζαχαρός Γ.), Τσαλερίδης Ι., Μυλόβας Π.,
Κηπουρός Κ., Ρεμούνδος Ι.( 73’ Νταγιάντας Σ.).



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.

12-θριάσιο Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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14-θριάσιο Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

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

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

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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