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Συναγερμός στην
Πυροσβεστική για εκδήλωση
φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Η Πυροσβεστική πήγε να σβήσει φωτιά
και βρήκε... φουγάρο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ:
Παράταση 45 ημερών,

έως τις 15 Ιουλίου 2022,
για την υποβολήαντιρρήσεων

στους δασικούς χάρτες

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
ανακοίνωσε τον Σπύρο

Κατσανεβάκη

Οι διαιτητές της 5ης
αγωνιστικής των μπαράζ

ανόδου

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΕ
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
με σημείο αναφοράς

τη ζωτική περιοχή της
Δυτικής Αττικής

Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στο

σύμπλεγμα Ναυτιλιακών Μεταφορών,

Λιμενικών Δραστηριοτήτων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γ. Καραγιάννης:
Το φθινόπωρο η

δημοπράτηση της Γραμμής 2
του Μετρό προς Ιλιον
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37χρονος 
εντόπισε μία
βολίδα των
9mm στην 
αυλή του

Φαντασμαγορικό θέαμα 
και εκπληκτικές επιδόσεις 
από τους αθλητες στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2022

του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέρακας, 

Γέρακας, Γεράκης, Γερακίν α, Πύρρος, Πύρος, Πύρρα,
Πύρα, Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια

Ιουστίν ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπουτσής Διονύσιος Π.

Αριστοτέλους 185, 2102477442

Η Πυροσβεστική πήγε 
να σβήσει φωτιά και 
βρήκε... φουγάρο

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της
Τρίτης, από την περιοχή του
Ασπροπύργου σηκώθηκε ένα
πυκνό μαύρο νέφος. Περίοικοι
αλλά και κάτοικοι του λεκανο-
πεδίου (καθώς ήταν εμφανώς
ορατό ήδη πριν τις 7.30) ειδο-
ποίησαν την Πυροσβεστική ότι
υπάρχει πιθανή πυρκαγιά.

Ωστόσο, όταν όχημα της Πυροσβεστικής
κινήθηκε προς το σημείο, διαπιστώθηκε ότι δεν
πρόκειται για φωτιά. Ο καπνός φαίνεται να προ-
ήλθε από κάποιο από τα διυλιστήρια της περ-
ιοχής.Καθώς στην περιοχή έπνεαν εκείνη την
ώρα βορειοδυτικοί άνεμοι, σταδιακά το νέφος

μετακινήθηκε και διαλύθηκε πάνω από τις νότιες
συνοικίες της δυτικής Αθήνας και τον Πειραιά,
πριν σταματήσει να είναι ορατό.

Εν τω μεταξύ, περίπου την ίδια ώρα η Πυρο-
σβεστική δέχθηκε κι άλλες κλήσεις, που έκαναν
λόγο για δεύτερο μέτωπο στον Ασπρόπυργο και
ένα ακόμα στο Σχιστό.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική
για εκδήλωση φωτιάς στον

Ασπρόπυργο

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.,
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστι-
τούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικ-

τύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρ-
ου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν εκδήλωση για την
υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανά-
πτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων
στον τομέα των δραστηριοτήτων Λιμενικής Ανά-
πτυξης, Ναυτιλιακών Μεταφορών και Εφοδια-
στικής Αλυσίδας και των σύγχρονων προκλή-
σεων που οι τομείς αυτοί αντιμετωπίζουν ως 

Σύμπραξη ΟΛΕ – Πανεπιστημίου
Πειραιώς με σημείο αναφοράς τη

ζωτική περιοχή της Δυτικής Αττικής
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στο 

σύμπλεγμα Ναυτιλιακών Μεταφορών, Λιμενικών 
Δραστηριοτήτων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Δωρεάν rapid
test σήμερα στον

Δήμο Αχαρνών 

Σήμερα Τετάρτη 1 Ιουνίου ο ΕΟΔΥ θα
διενεργήσει δωρεάν rapid test σε
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους για
την ανίχνευση του Covid-19 στο
Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της
αίθουσας εκδηλώσεων) από τις 09:30
έως τις 15:00.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ
και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις
οδηγίες που προβλέπονται από τα
υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες,
αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης
αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς
ελέγχους πραγματοποιείται από την
ψηφιακή πύλη gov.gr

ΣΣήήρριιααλλ  χχωωρρίίςς  ττέέλλοοςς  οοιι  ααδδέέσσπποοττεεςς
σσφφααίίρρεεςς  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

37χρονος εντόπισε μία βολίδα των 9mm στην αυλή του

Δ
εν έχουν τέλος τα περιστατικά με άσκοπους
πυροβολισμούς και «αδέσποτες» σφαίρες
που εντοπίζονται σε κατοικίες στη δυτική

Αττική. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά ενός κατοίκου των
Άνω Λιοσίων, να προβεί σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πήγες, το
μεσημέρι της Δευτέρας (30/5) ένας 37χρονος εντό-
πισε μία βολίδα των 9mm στην αυλή του σπιτιού
του. 

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η σφαίρα «προσγειώθηκε»
μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που έπεσαν
πιθανότατα από γλέντι Ρομά, κάτι αρκετά… σύνηθες
για την περιοχή. Ο 37χρονος άμεσα ειδοποίησε το
«100», ενώ η βολίδα μεταφέρθηκε στα Εγκληματο-
λογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για έλεγχο.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία από το
Τ.Α. Φυλής, που έχει αναλάβει και τη διερεύνηση
της υπόθεσης.

Μ
ετά από συνεχείς προσπάθειες και διαρ-
κείς επαφές που είχε ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-

κής, Θανάσης Μπούρας, τόσο με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα,
όσο και με τον Υφυπουργό, Γιώργο Αμυρά,
εκδόθηκε η από 30.05.2022 απόφαση του Υπο-
υργείου , σύμφωνα με την οποία δίνεται παράτα-
ση 45 ημερών, έως τις 15 Ιουλίου 2022, για την
υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. 

Ο κ. Μπούρας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στέκεται
για άλλη μία φορά στο ύψος των περιστάσεων και
συμμερίζεται τις δυσκολίες που έχουν προκύψει
από την ενεργειακή κρίση, δίνοντας έτσι την απα-
ραίτητη παράταση προκειμένου οι πολίτες να
φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την  υποβο-

λή αν τιρρήσεων  στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν δια-
μορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες
δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των
πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήμα-
τα στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού
Κτηματολογίου, ανακοινώνει ότι χορηγείται παρά-
ταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περ-
ιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες. Η
παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που ανα-
ρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η
προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις
31 Μαΐου. 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Παράταση 45 ημερών, 
έως τις 15 Ιουλίου 2022, για την υποβολή
αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες
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ολοκληρωμένη ενότητα αναφορικά
με τη διαλειτουργικότητά τους, την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και την περιβαλλοντικά αποτελεσμα-
τική λειτουργία τους.

Η εφαρμογή καινοτομικών λύσεων
στο ολοκληρωμένο σύμπλεγμα Ναυ-
τιλιακών Μεταφορών, Λιμενικών
Δραστηριοτήτων και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας με ιδιαίτερη αναφορά στη
ζωτική περιοχή της Δυτικής Αττικής
και η κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού με στόχο την υποστήριξη
αυτών των δραστηριοτήτων και την
αύξηση των ευκαιριών απασχόλ-
ησης αποτελούν ουσιώδεις στόχους
αυτής της πρωτοβουλίας.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου
προέκυψε ως αποτέλεσμα των πρω-
τοβουλιών ανάπτυξης του Εργα-
στηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη
Ναυτιλία – ΕΠΑΝ, του Τμήματος 

Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με στόχο τη
σύνδεση της Ακαδημαϊκής και Ερευ-
νητικής Κοινότητας με τους φορείς
της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομ-
ηχανίας και ιδιαίτερα τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας η δραστηριότητα
του οποίου και οι προκλήσεις που
αυτός αντιμετωπίζει αποτελούν αξιο-
σημείωτο πεδίο εφαρμογής σχετικών
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών πρω-
τοβουλιών. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
θα γίνει παρουσίαση του νέου πρω-
τοποριακού εξοπλισμού που διαθέτει
το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης
στη Ναυτιλία – ΕΠΑΝ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα
11:00 π.μ. στους χώρους του Οργα-
νισμού Λιμένος Ελευσίνας, Κανελλο-
πούλου 6, Ελευσίνα.

Συνεχιζεται από τη σελ. 2

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου
2022 και ώρα 11:00 π.μ. στους χώρους του Οργανισμού

Λιμένος Ελευσίνας (Κανελλοπούλου 6)
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Φαντασμαγορικό θέαμα και εκπληκτικές επιδόσεις 
από τους αθλητες στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2022 του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου

Σε κλίμα ενθουσιασμού
και  ιδιαίτερης χαράς ολοκ-
ληρώθηκε την Κυριακή, 29
Μαΐου το ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2022, που διο-
ργάνωσε ο Οργανισμός
Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
του Δήμου Ασπροπύργου. 

Ξεκινώντας από την Παρασ-
κευή, 27 Μαΐου στο κατάμεστο
Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώρ-
γιος Θ. Τσόκας», παιδιά των
Τμημάτων Στίβου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ανέδειξαν τις
ικανότητές τους εκτελώντας
προπαρασκευαστικές ασκήσεις
ενώ στη συνέχεια τα τμήματα
Ρυθμικής, Ενόργανης, Αγωνι-
στικής Αεροβικής και Ακροβα-
τικής του Συλλόγου «Αγία Άννα
Ασπροπύργου» παρουσίασαν
τα υπέροχα προγράμματα τους
στο κοινό. Όλα τα παιδιά χάρι-
σαν ένα φαντασμαγορικό
θέαμα στους παρευρισκόμενο-
υς και έλαβαν το πιο θερμό
τους χειροκρότημα. 

Η βραδιά έκλεισε με τον
Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννη Κατσαρό να ευχαρι-
στεί γονείς, προπονητές και
φυσικά τα παιδιά για τη συμμε-
τοχή τους, παροτρύνοντάς τα
να συνεχίσουν να ασχολούνται
με τον αθλητισμό. Ιδιαίτερη
στιγμή της εκδήλωσης αποτέλε-
σε η βράβευση του επί χρόνια
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, κ.
Ευάγγελου Σαμπάνη για τη
συνεισφορά του στον αθλητισμό
της πόλης. 

Η τελευταία ημέρα του
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Υ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις του Δημοτικού Σταδίου
Ασπροπύργου, όπου αθλητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου έλαβαν μέρος σε
αγωνίσματα Κλασσικού Αθλητι-

σμού, όπως αγώνες δρόμου,
άλμα εις μήκος και μπαλάκι,
ενώ ολοκληρώνοντας τις προ-
σπάθειές τους είχαν την
δυνατότητα να ξεκουραστούν
και  ψυχαγωγηθούν από διασ-

κεδαστές που βρίσκονταν στο
Στάδιο καθώς και να παρακο-
λουθήσουν και τους υπόλοιπο-
υς συναθλητές τους.

Τη λήξη της δράσης χαιρέτ-
ησε ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
όπου μεταξύ άλλων συνεχάρη
τον Οργανισμό για την άψογη
διοργάνωση καθώς και τα παι-
διά για τις εκπληκτικές τους
επιδόσεις.

Τμητική πλακέτα, στην
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

TAEKWODO και Πρέσβειρα
του BeActiveHellas, Μαρία

Καρπαθάκη, χάρη στην
οποία το ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2022 
πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα του
#BeActiveHellas. 

Τις θερμές του ευχαριστίες
εξέφρασε  και στην Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια TAEKWODO
και Πρέσβειρα του
BeActiveHellas, κ. Μαρία
Καρπαθάκη, απονέμοντάς της
τιμητική πλακέτα, χάρη στην
οποία το ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2022 πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του

#BeActiveHellas.  Δεν παρέ-
λειψε να συγχαρεί και όλους
τους διακριθέντες αθλητές της
πόλης για τη συμμετοχή τους σε
Πανελλήνια και Παγκόσμια
Πρωταθλήματα, αποσπώντας

σπουδαίες διακρίσεις, κάνον-
τας συνέχεια περήφανη την
πόλη μας. 

Στο τέλος της βραδιάς πραγ-
ματοποιήθηκαν οι απονομές
των  διακριθέντων Αθλητών
του Ασπρόπυργου  αλλά και
των Σχολείων που συμμε-
τείχαν στο 7ο Διασχολικό Πρω-
τάθλημα, από τον Δήμαρχο της
πόλης, κ. Νικόλαο Μελετίου,
τον Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη
Κατσαρό, τον Αντιπρόεδρο, κ.
Αντώνιο Κοναξή, τους Αντιδ-
ημάρχους, κ.κ. Παντελή Σαβ

βίδη  και Μιχαήλ Ψωμιάδη,
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΑ, κ.
Αναστάσιο Παπαδόπουλο, την
Πρόεδρο του Πνευματικού
Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού,
τον Επικεφαλής του Δημοτικού
Συνδυασμού «Αλλάζουμε», κ.
Ιωάννη Ηλία, τον εκπρόσωπο
του Αντιπροέδρου της Βουλής,
Αθανάσιου Μπούρα, κ. Ευάγ-
γελο Κώνστα, τον 1ο επι-
λαχόντα Βουλευτή της Ν.Δ., κ.
Σταμάτη Πουλή και από μέλη
του Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.ΝΤ.Η.
τους κ.κ. Νίκο Τερζόγλου,
Μαρία Γκούμα Πατέλα. 



Τ
ην  Παρασκευή
27 Μαΐου 2022
μπήκαν  οι τελι-

κές υπογραφές για την
επαν ίδρυση του
Αστυν ομικού Τμήματος
και Τμήματος Ασφαλείας
Καματερού. 

Πλέον  και επίσημα
θα ξεκιν ήσουν  οι
εργασίες στο χ ώρο
ώστε το συν τομότερο
δυν ατόν  ν α μπορέσει
ν α στελεχ ωθεί. Το
Αστυν ομικό Τμήμα
Καματερού θα φιλοξεν -
ηθεί επί των  οδών  Κάδ-
μου και Κιλελέρ.

Ο Δήμαρχ ος Αγίων
Αν αργύρων -Καματερού 

Σταύρος Τσίρμπας
δήλωσε κατά την  υπο-
γραφή, παρουσία του
Αστυν ομικού Διευθυ-
ν τή Δυτικής Αττικής
Μπιτσακάκη Λυκούρ-
γου και του Αν τιδ-
ημάρχ ου Ασφάλειας,
Πολιτικής Προστασίας
και Καθημεριν ότητας
Δημητρίου Βαβλαδέλη: 

«Το καθοριστικό
βήμα για την  παρ-
αχ ώρηση του χ ώρου
προς την  Αστυν ομική
Διεύθυν ση πραγματο-
ποιήθηκε  με την
επίσκεψη του Αστυν ο-
μικού Διευθυν τή κ.

Μπιτσακάκη Λυκούρ-
γου όπου υπογράψαμε
το συμφων ητικό με το
οποίο ο Δήμος παρ-
αδίδει το χ ώρο προς
χ ρήση. Έν α αίτημα
πραγματικά ζωτικό για
την  περιοχ ή του Καμα-
τερού, καταφέραμε ν α
γίν ει πραγματικότητα. 

Όλες οι εν έργειες μας
το περασμέν ο διά-
στημα, τελεσφόρησαν ,
με την  θετικότερη έκβα-
ση για τους δημότες
μας. 

Απομέν ουν  οι κτιρια-
κές παρεμβάσεις που
θα γίν ουν  ώστε ν α
μπορεί ν α είν αι λειτο-
υργικό για ν α φιλοξεν ή-
σει όλες τις υπηρεσίες,
καθώς και τη στελέχ ω-
σή του με προσωπικό. 

Θέλω ν α ευχ αριστή-
σω την  ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ για την  εξαιρετι-
κή συν εργασία μας η
οποία με έν αυσμα την
επαν ίδρυση του τμήμα-
τος, θα γίν ει ακόμα πιο
στεν ή και ωφέλιμη.

Είμαι αισιόδοξος ότι σε
σύν τομο χ ρον ικό διά-
στημα το Αστυν ομικό
Τμήμα θα ξεκιν ήσει η
λειτουργία του,
εν ισχ ύον τας το αίσθ-
ημα ασφάλειας για τους
κατοίκους, δημιο-
υργών τας έν α πλέγμα
υπηρεσιών  που θα εξα-
σφαλίσει στους πολίτες
έν α καλύτερο και ασφα-
λέστερο επίπεδο
διαβίωσης».
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Τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου υποδέχθηκαν
στα Άνω Λιόσια και τίμησαν οι Παλαίμαχοι του  Εθνικού  Πανοράματος

Την τιμή και τη χαρά να υπο-
δεχθεί τον Διεθνή κι έναν
από τους σπουδαιότερους

Έλληνες Ποδοσφαιριστές, Χρήστο
Αρδίζογλου είχε η Ομάδα των
Παλαιμάχων του Εθνικού Πανορά-
ματος, το βράδυ της Δευτέρας 30
Μαΐου 2022.

Η υποδοχή έγινε στο πλαίσιο του
Τουρνουά της Ένωσης Παλαι-
μάχων σε έναν απολαυστικό
αγώνα ανάμεσα στον Εθνικό
Πανοράματος και την Ομάδα του
Πανσταυραϊκού.

Ο πρ. Διευθυντής και πρωτε-
ργάτης στο αθλητικό γίγνεσθαι του
Δήμου Φυλής, Χρήστος Κ. Παπ-
πούς πρόσφερε στον Χρήστο
Αρδίζογλου τιμητική πλακέτα μετα-
φέροντας του τις θερμές ευχές του
Δημάρχου Φυλής και συνονόματου
του, Χρήστου Σπ. Παππού καθώς
και του Προέδρου του Αθλητικού –
Πολιτιστικού Οργανισμού “η Πάρν-
ηθα” Γιώργου Μαυροειδή, που δεν
μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Ο Χρήστος Κ. Παππούς μάλιστα,
θυμήθηκε και μετέφερε στον Χρή-
στο Αρδίζογλου μια συγκινητική
ποδοσφαιρική ιστορία.

Ήμουν “παρών” στο γήπεδο,
όταν στα 19 σου,  στον αγώνα του
Απόλλωνα με τον ΠΑΣ – Γιάννινα
κατάφερες το ακατόρθωτο! 

Με σκορ 2-1 χάρισες την άνοδο
στον Απόλλωνα έχοντας απέναντί
σου “θηρία”  του ποδοσφαίρου,
όπως τους  Γκλασμάνη, Παστε-
ρνάκη, Μοντέζ – Κοντογιωργάκη,
του είπε…

Σε πανηγυρικό κλίμα εξάλλου οι
Παλαίμαχοι Πρόεδροι  Ιωάννης
Σκουτέλης του Εθνικού Πανοράμα-
τος και Αντώνης Γρυλλάκης   του
Πανσταυραϊκού, αντάλλαξαν τα
εμβλήματα των Ομάδων τους,  ως
ανάμνηση του  αγώνα που ακο-
λούθησε στο πλήρως ανακαινισμέ-
νο γήπεδο του Πανοράματος.

Ήταν ένας θεαματικός αγώνας
με ωραίες φάσεις και κορυφώσεις,
που απόλαυσαν παλαίμαχοι και
φίλαθλοι!

Λίγα λόγια για τον Χρήστο
Αρδίζογλου …

Ο Χρήστος Αρδίζογλου (Ιερου-
σαλήμ, 15 Μαρτίου 1953) είναι
Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφ-
αιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως
ακραίος επιθετικός αλλά και ως
μέσος και φημιζόταν για τη σπου-
δαία τεχνική του κατάρτιση.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

-  Από 28 Ιουνίου 
έως 3 Ιουλίου  

Τ
ο Εργατικό
Κέντρο Ελευ-
σ ί ν α ς

συνεχίζοντας  και εφέ-
τος στα πλαίσια που
έχει εξαγγείλει για καλο-
καιρινές διακοπές, οι
οποίες αφορούν
όλους τους πολίτες
του Θριασίου Πεδίου,
πραγματοποιεί  εκδρο-
μή στο Κανάλι Καστρο-
συκιάς στην Πρέβεζα,
στο ξενοδοχείο POSEI-
DON BEACH,
(www.poseidonbeach.
gr) .

Η τιμή κατ’  άτομο
είναι 170 ευρώ ή 340
το ζευγάρι σε δίκλινο
δωμάτιο.

Η τιμή για μονόκλινο
είναι 260  και  για
τρίκλινο  160 ευρώ
ανά άτομο.

Το πακέτο περιλαμβά-
νει 5 διανυκτερεύσεις
με πρωινό.  Όσοι επιθ-
υμούν να γευματίσουν
στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου το κόστος
είναι  10 ευρώ το
άτομο.                                                                                                            

Επιπλέον παροχές:
Πισίνα μεγάλη, πισίνα

παιδική 

Κλιματισμός, τηλεόρ
αση, ψυγείο, στεγνω-

τήρας μαλλιών κ.λ.π.
Επίσης, θα πραγμα-

τοποιηθούν ημερήσιες
εκδρομές σε Λευκάδα,
Πρέβεζα, Πάργα και
Παξούς (για Παξούς το
κόστος του εισιτηρίου
στο καραβάκι  δεν
συμπεριλαμβάνεται στα
παραπάνω ποσά)..

Για την πραγματο-
ποίηση της εκδρομής
πρέπει να συμπληρωθ-
εί  υποχρεωτικά ο
αριθμός των 40 συμμε-
τοχών.

Οι εγγραφές θα γίνον-
ται στο Εργατικό Κέν-
τρο Ελευσίνας  έως και
την Παρασκευή
10/6/22 καταβάλλον-
τας  100 ευρώ προκα-
ταβολή.  Το υπόλοιπο
ποσόν μπορείτε να το
καταβάλετε έως την
Παρασκευή 24 Ιουνίου.

Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 210 5546321
&  210 0102809
γραμματεία Εργατικού
Κέντρου.  

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                        

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ   

Στην τελική ευθεία το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού
Ένα πάγιο αίτημα των δημοτών έγινε πραγματικότητα!

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας 
ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ  – 
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΡΓΑ 



Ο
Δήμος  Μεγαρέων σε

ανακοίνωσή του αναφ-
έρεται στο εποχικό

θέμα των κουνουπιών και επι-
σημαίνει:

Κάθε καλοκαίρι, τα κουνούπια
αποτελούν ένα ενοχλητικό
πρόβλημα. Στην προσπάθεια
αντιμετώπισής τους, πέρα από
τους ψεκασμούς σε περιοχές
που γίνονται εστίες κουνουπιών
(πάρκα, ρέματα, υγρότοποι
κλπ) και τις άλλες συστηματικές
δράσεις καταπολέμησης του
Δήμου και της Περιφέρειας,
είναι απαραίτητη και η συνερ-
γασία των κατοίκων.

Για ένα καλοκαίρι χωρίς κου-
νούπια, οφείλουμε όλοι να τηρή-
σουμε τα παρακάτω:

1. Απομάκρυνση ή καταστρο-
φή όλων των δοχείων που δεν
χρησιμοποιούνται (κουβάδες,
γούρνες, ποτίστρες, ανθο-
δοχεία, μπουκάλια, παλαιά
ελαστικά κλπ) τα οποία είναι
δυνατόν να συγκεντρώσουν
νερό. Δοχεία τα οποία είναι
χρήσιμα πρέπει να είναι ανα-
ποδογυρισμένα ή με τέτοιο
τρόπο τοποθετημένα ώστε να
μην συγκεντρώνουν νερό, ενώ
δοχεία τα οποία χρησιμοποι-
ούνται ειδικά για τη φύλαξη
νερού πρέπει να διατηρούνται
κλειστά, με κατάλληλα εφαρμο-

στά καλύμματα.

2. Τακτικός
καθαρισμός των
υδρορροών ώστε
να μην λιμνάζει
το νερό.

3. Συντήρηση των
κατεστραμμένων καπακιών
των βόθρων και όλων των
αποχετευτικών συστημάτων,
ερμητικό κλείσιμο φρεατίων
αποχέτευσης. Τοποθέτηση
λεπτής σίτας στους αγωγούς
εξαερισμού της αποχέτευσης.

4. Άμεση επισκευή διαρροών
σωλήνων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης.

5. Εφαρμογή καθαρισμού του
περιβάλλοντα χώρου από
άχρηστα αντικείμενα και ανεξέ-
λεγκτη βλάστηση.

6. Συνεχής ανανέωση του
νερού στις ποτίστρες των ζώων,
στις δεξαμενές νερού και στις
στέρνες. Πρέπει επίσης να
μαζεύονται τα φύλλα ή άλλα
σκουπίδια από την επιφάνεια
τους και τα ανοίγματα των δεξα-
μενών συλλογής νερού να
καλύπτονται με λεπτή σίτα.

7. Αποστράγγιση επιφα-
νειών, μετά την άρδευση ή

βροχή, για αποφυγή λιμναζόν-
των υδάτων.

8. Χρήση εντομοαπωθητικών
για καταπολέμηση εντόμων
(μύγες, κουνούπια κλπ) στα
ζώα και απολύμανση των εγκα-
ταστάσεων.

9. Αποφυγή διάνοιξης λάκκων
οι οποίοι λειτουργούν ως
συσσωρευτές νερών.

10. Η εφαρμογή οποιουδήπο-
τε προγράμματος εντομοκ-
τονίας στο φυτικό περιβάλλον ή
στα κτίρια οφείλει να γίνεται
από εξειδικευμένα άτομα, παρ-
ουσία υπεύθυνου επιστήμονα,
με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Τα παραπάνω προληπτικά
μέτρα είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κά επειδή η συστηματική κατα-
πολέμηση από τις Αρχές θα
έχει μικρό αποτέλεσμα εάν οι
κάτοικοι δεν συνεισφέρουν στον
εντοπισμό, τον περιορισμό και
την εξάλειψη των κουνουπιών
στις ιδιοκτησίες τους.
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Υψηλού καλλιτεχνικού περιεχομένου η συναυλία κλασικής  μουσικής, 
στο  Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 

Μια  εξαιρετική
συναυλία  κλασι-

κής  μουσικής, μ΄ ένα
πρόγραμμα τόσο διαχρο-
νικά λαϊκού ερείσματος,
όσο και υψηλού καλλι-
τεχνικού περιεχομένου,
πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο, 28 Μαΐου, στην
αίθουσα «Δημήτρης
Καλλιέρης»  του  Πνευμα-
τικού  Κέντρου Ασπρ-
οπύργου. 

Δύο καταξιωμένοι μου-
σικοί,  η πιανίστα  Τζένια
Μανουσάκη  και ο βιο-
λονίστας  Σλάβα  Τόκαρεβ

ερμήνευσαν  συνθέσεις
των Schumann, Faure,
Rachmaninof, Monti,
Piazzolla  και Θεο-
δωράκη,  για  βιολί  και
πιάνο. 

Ο δημοφιλής  ραδιοτ-
ηλεοπτικός  παραγωγός
της   ΕΡΤ Χρίστος Παπα-
γεωργίου, παρουσίασε
τους  μουσικούς της εκδή-
λωσης, με πολλά στοιχεία
τόσο για την μουσική
τους κατάρτιση όσο και
την καλλιτεχνική  τους
διαδρομή και  μίλησε για
τους  συνθέτες, παραθέ-

τοντας   βιογραφικά
στοιχεία  αλλά  και  πληρ-
οφορίες  για  τα έργα που
παρουσιάστηκαν στη
συναυλία.

Ενθουσιασμό  προκά-
λεσαν στο κοινό τα
Czardas του Vittorio
Monti, Grand Tango του
Astor Piazzolla, Vocalise
του Sergei Rachmaninoff
και η σονατίνα nο1 του
Μίκη Θεοδωράκη.

Στην πιο συγκινητική
στιγμή της βραδιάς,  η
πιανίστα Τζένια Μανου-
σάκη  ανακάλεσε στη
μνήμη της τον
αείμνηστο επίτιμο
Πρόεδρο του Πνευματι-
κού Κέντρου Δημήτρη
Καλλιέρη, όταν,  πριν
από πολλά χρόνια, την
προσκάλεσε να δώσει
το πρώτο της ρεσιτάλ
(με τον Tσέχο τσελίστα
Jiri Barta ) στην ίδια αίθ-
ουσα  που τώρα φέρει το
όνομά του και στο τέλος,
τους  παρακάλεσε να

ερμηνεύσουν το ασπροπ-
υργιώτικο Μοιρολόι,  ψελ-
λίζοντάς τους τον σκοπό. 

Όπως τότε, η Τζένια
Μανουσάκη, με τον
Σλάβα Τόκαρεβ αυτή τη
φορά,  αφιέρωσαν το
κλείσιμο της εκδήλωσης
στον Δημήτρη Καλλιέρη,
ερμηνεύοντας με συγκιν-
ητικό τρόπο το Μοιρολόι.  

Το Πνευματικό Κέντρο
είχε την τιμή να παρε-
υρίσκονται στην μουσική
βραδιά δύο εξέχουσες
προσωπικότητες της
τέχνης και του πολιτι-
σμού. Η Γλύπτρια,

Συγγραφέας και Σκηνο-
γράφος κα Ασπασία
Παπαδοπεράκη, βραβε-
υμένη για το έργο της
από την Ακαδημία Αθη-
νών, με το πλέον
εμβληματικό της γλυπτό
και ένα από τα ωραιότερα
τ η ς

Αθήνας, την ολόσωμη
Μαρία Κάλλας  να κοσμεί
την Πλατεία Μαδρίτης,
πίσω από το Χίλτον και η
Εθνολόγος, Πρόεδρος
του οργανισμού  Heritage
and Museums, επιστημο-
νική συνεργάτης του
Μουσείου Μπενάκη,

Πρόεδρος των Φίλων
Μουσείων της Ελλάδας
κα Λίλα ντε Τσάβες. 

Ολοκληρώνοντας, η
Πρόεδρος του Πνευματι-
κού Κέντρου κα Γεωργία
Πηλιχού, συνεχάρη τους
καλλιτέχνες για το σπάνιο
δώρο που πρόσφεραν
στο κοινό, ευχαρίστησε
τους παρευρισκόμενος
για την ανταπόκρισή τους
στο κάλεσμα του Πνευμα-
τικού Κέντρου, ανα-
νεώνοντας το ραντεβού
μαζί τους για την επόμενη
πολιτιστική δράση του
Νομικού Προσώπου. 

Προληπτικά μέτρα κατά των κουνουπιών 
από τον Δ. Μεγαρέων
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ΠΠααννεελλλλήήννιιεεςς  22002222::  ««ΚΚλλεείίδδωωσσαανν»»  γγιιαα  ααρρχχέέςς
ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  --  ΝΝέέαα  δδήήλλωωσσηη

Σε λίγες ημέρες αρχίζουν οι
Πανελλήνιες 2022 με τους
υποψηφίους των ΓΕΛ και

των ΕΠΑΛ να διεκδικούν μια από
τις 68.394 θέσεις εισακτέων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Λίγα 24ωρα έμειναν για την ένα-
ρξη των Πανελληνίων εξετάσεων
2022 τόσο για τα ΓΕΛ όσο και για τα
ΕΠΑΛ.

Στην ΕΡΤ μίλησε ο γενικός γραμ-
ματέας του Υπουργείου Παιδείας
Αλέξανδρος Κόπτσης επισημαίνον-
τας ότι άλλη μια δύσκολη χρονιά
διεκπεραιώθηκε με μελετημένα
βήματα και εξορθολογισμένες πρω-
τοβουλίες ενώ δήλωσε πως το υπο-
υργείο είναι έτοιμο για την έναρξη
των εξετάσεων. Επίσης, ανέφερε
ότι στόχος του υπουργείου, είναι
πριν από τις διακοπές του
Αυγούστου να είναι όλα έτοιμα και
να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα,
ώστε μαθητές και γονείς να έχουν 

τον κατάλληλο χρόνο να προ-
βούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Τόνισε για ακόμα μια φορά το
αδιάβλητο της διαδικασίας και ότι οι
επιτροπές έχουν την αποκλειστικότ-
ητα για την επιλογή των θεμάτων,
χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από
το υπουργείο.

Όσον αφορά τη νέα σχολική
χρονιά, δήλωσε ότι αναμένεται να
ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου ενώ
από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι
στις θέσεις τους όλοι οι εκπαιδευτι-
κοί.

Τις ίδιες διαβεβαιώσεις έδωσε
χθες και η υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον
ΑΝΤ1, λέγοντας ότι τα αποτελέσμα-
τα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν
πριν τις διακοπές του Αυγούστου.

Υποστήριξε δε, ότι όλες οι διαδι-
κασίες αναφορικά με τις εξετάσεις
«έτρεξαν» γρηγορότερα φέτος και

αυτό θα αποτυπωθεί και στην ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο παράγοντας που κρίνει τις
Βάσεις 2022

Η ανακοίνωση όμως για τον
αριθμό των εισακτέων είναι ο
βασικός παράγοντας που αλλάζει
τα δεδομένα για τις Βάσεις του
2022.

Οι τάσεις των βάσεων εισαγωγής
δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός θα
είναι μεγάλος στις περιζήτητες σχο-
λές.

Και αυτό γιατί, προτού καν εφαρ-
μοστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγω-
γής, το υπουργείο Παιδείας ανα-
κοίνωσε ότι οι εισακτέοι θα είναι
λιγότεροι κατά 9.021. Υπενθυμίζεται
πως, πέρσι, ο συνολικός αριθμός
εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 ανήλθε σε 77.415. Στη
συνέχεια, μάλιστα, πάνω από
20.000 υποψήφιοι δεν είχαν
δικαίωμα να συμπληρώσουν μηχα-
νογραφικό δελτίο.

Ωστόσο, η πορεία των βάσεων
2022 θα εξαρτηθεί και από άλλους
παράγοντες. 

Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο
βαθμός δυσκολίας των θεμάτων, οι
επιλογές των υποψηφίων στο
μηχανογραφικό, ενώ οι συντελε-
στές βαρύτητας και για τα τέσσερα
εξεταζόμενα μαθήματα, θα ανεβά-
σουν μάλλον τον πήχη του ανταγω-
νισμού για αρκετές σχολές.

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για το

επίδομα παιδιού

Α
νοιξε και λειτουργεί από σήμερα,  η ηλεκτρ-
ονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού,
προκειμένου οι δικαιούχοι του επιδόματος

να υποβάλουν την αίτησή τους, όπως αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).

Η αίτηση υποβάλλεται στην  πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ
(idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr,
με τη χ ρήση των  προσωπικών  κωδικών  πρόσβασης
του δικαιούχ ου στο TAXISnet.

Το δικαιούμεν ο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των
εξαρτώμεν ων  τέκν ων , που θα δηλωθούν  στο Α21 του
2022 και του συν ολικού οικογεν ειακού εισοδήματος
που οι δικαιούχ οι είχ αν  το φορολογικό έτος 2021.

Μέχ ρι την  υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος τρέχ ον τος έτους, θα λαμβάν ον ται υπόψη για
τον  υπολογισμό του δικαιούμεν ου ποσού τα εισοδή-
ματα του φορολογικού έτους 2020. Μετά την  ημερομ-
ην ία λήξης υποβολής της φετιν ής φορολογικής δήλω-
σης, θα λαμβάν ον ται υπόψη μόν ο τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2021.

Η ηλεκτρον ική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης
Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμέν ων  ηλεκτρον ικών  δια-
σταυρώσεων  με διαθέσιμες βάσεις δεδομέν ων  άλλων
φορέων  και υπηρεσιών , τον  έλεγχ ο της ακρίβειας και
της ορθότητας των  δηλούμεν ων  στοιχ είων  και πληρ-
οφοριών  κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για ν α χ ορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει ν α
υποβληθεί οριστικά και ν α έχ ει εγκριθεί. Αίτηση που
έχ ει αποθηκευτεί προσωριν ά, θεωρείται μη υποβληθ-
είσα και δεν  λαμβάν εται υπόψη.

Γεωργαντάς: Εξετάζεται μείωση
του ΦΠΑ στα προϊόντα άρτου

Τ
ο ενδεχόμενο να μειωθεί ο ΦΠΑ από το
13% στο 6% των προϊόντων άρτου άφησε
ανοικτό ο υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς.
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 105.8 διαβε-
βαίωσε επίσης ότι υπάρχει απόλυτη επάρκεια
προϊόντων στη χώρα μας.

«Είναι κάτι που θα το εξετάσει συνολικά η
κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πάνω από τα
προβλήματα, κατανοώντας ότι πρέπει να προστα-
τεύσουμε τον ευάλωτο καταναλωτή, τον οποίο
πρέπει  να βρούμε διάφορους τρόπους να
στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», τόνι-
σε, ο κ. Γεωργαντάς.«Παρακολουθούμε και δεν
θα διστάσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμ-

βαση χρειαστεί. Ήδη μειώθηκε στο 6% ο ΦΠΑ
στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα», είπε ακόμα. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένα μεγάλο ζήτημα
που δημιουργείται και το οποίο θα επηρεάσει
περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι η
ιδιαίτερα αυξημένη η τιμή των προϊόντων, καθώς
η τιμή ανά κιλό του σιταριού ήταν 20 με 22 λεπτά
και τώρα πηγαίνει προς τα 50 λεπτά.

«Διπλασιάστηκε», είπε, «αλλά αυτή τη στιγμή
έχουμε μια σταθεροποίηση και μια μικρή τάση
αποκλιμάκωσης, περίπου στο 10%, επειδή
μπαίνει και η φετινή παραγωγή στην αγορά. Το
ψωμί έχει αυξηθεί γύρω στα 20% κατά μέσο όρο
από την εποχή πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
και οι αρτοποιοί απορρόφησαν όσα μπόρεσαν
από την αύξηση στις πρώτες ύλες».

Ερωτηθείς εάν θα επιλεγεί η πολιτική με το
«ψωμί διατίμησης», αντέτεινε ότι αυτό είναι ζήτ-
ημα του υπουργείου Ανάπτυξης. «Η κυβέρνηση
είναι κοντά στο να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες
από το μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το ηλεκ-
τρικό ρεύμα που επηρεάζει συνολικά το κόστος
όλων των προϊόντων. Να δρομολογηθεί αυτό, να
το δούμε στην πράξη, είναι μια δυναμική διαδι-
κασία αντιμετώπισης των προβλημάτων. Παρακο-
λουθούμε τα ζητήματα κρατάμε και δυνάμεις»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Αιγάλεω: Νεκρός 41χρονος
αστυνομικός - Έπεσε από
μπαλκόνι

Τραγικό θάνατο βρήκε 41χρονος αστυνομικός,
ο οποίος το μεσημέρι έπεσε από το μπαλκόνι
2ου ορόφου διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο
Αιγάλεω.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 41χρο-
νος, που είχε ειδικότητα τεχνικού και υπηρε-
τούσε την ΓΑΔΑ, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και
βοηθούσε στην τοποθέτηση ενός κλιματιστικού
στο σπίτι ενός φίλου του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
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Μείωση εισφορών από σήμερα 1η Ιουνίου, πόσο αυξάνονται οι μισθοί

Ν
έα μείωση εισφορών κατά
μισή ποσοστιαία μονάδα για
περίπου 2 εκατομμύρια

μισθωτούς ή κατά 7,14% για περισ-
σότερους από 220.000 ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμε-
νους θα εφαρμοστεί από την Τετάρτη
1η Ιουνίου 2022 αυξάνοντας τον
μηνιαίο μισθό τους.

Συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου
οι εισφορές θα επανέλθουν στο 3%
για τους εργοδότες και σε αντίστοιχο
3% για τους εργαζόμενους, από
3,25% που είναι σήμερα για την κάθε
πλευρά. 

Ταυτόχρονα θα μειωθούν και τα
ποσά των εισφορών που προβλέ-
πονται για τις τρεις κλίμακες εισφο-
ρών για τους μη μισθωτούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές
εισφορές για την επικουρική ασφάλιση
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
αυξήθηκαν το 2016 με τη μεταρρύθμιση
Κατρούγκαλου από 3% για εργοδότες
και 3% για εργαζόμενους, σε 3,5% και
3,5% αντίστοιχα, για μία τριετία, από την
1η Ιουνίου 2016 έως και τις 31 Μαΐου
2019.

Στη συνέχεια από την 1η Ιουνίου του
2019 ξεκίνησε η αποκλιμάκωσή τους,
προκειμένου να επανέλθουν στο 3% +
3% από την 1η Ιουνίου και εφεξής.
Έτσι, οι εισφορές προς το ΕΤΕΑΕΠ για

επικουρική ασφάλιση επανέρχονται
συνολικά στο 6% σε δυο μήνες, δίνον-
τας ανάσα τόσο στους εργοδότες
μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος
όσο και στους εργαζόμενους αυξάνον-
τας το εισόδημά τους.

Οι μειώσεις των εισφορών για επι-
κούρηση από την 1η Ιουνίου έχουν ως
εξής:

Μισθωτοί

-Για τους μισθωτούς, η εισφορά επιμε-
ρίζεται σε 3% για τον ασφαλισμένο και
3% για τον εργοδότη με βάση τον μεικ-
τό του μισθό, έναντι 3,25% και 3,25%
που ισχύει έως 31.5.2022. Ουσιαστικά
οι εργοδότες και αντίστοιχα οι εργαζόμε-
νοι κερδίζουν ετησίως τις εισφορές ενός
μήνα για την επικουρική ασφάλιση.

- Για μικτό μισθό 663
ευρώ η εισφορά για επι-
κουρική ασφάλιση σήμε-
ρα είναι 21,54 ευρώ,
ενώ από την 1η Ιουνίου
θα είναι 19,84 ευρώ. 

Ετήσιο όφελος για
εργοδότη 20,40 ευρώ
και αντίστοιχο ποσό για
τον εργαζόμενο.

- Για μικτό μισθό 800
ευρώ η εισφορά για επι-
κουρική ασφάλιση σήμε-

ρα είναι 26 ευρώ, ενώ από την 1η Ιου-
νίου θα είναι 24 ευρώ. Ετήσιο όφελος
24 ευρώ για την εκάστοτε πλευρά.

- Για μικτό μισθό 1.000 ευρώ η εισφο-
ρά για επικουρική ασφάλιση σήμερα
είναι 32,5 ευρώ, ενώ από την 1η Ιου-
νίου θα είναι 30 ευρώ. Ετήσιο όφελος
30 ευρώ για την εκάστοτε πλευρά.

- Για μικτό μισθό 1.500 ευρώ η εισφο-
ρά για επικουρική ασφάλιση σήμερα
είναι 48,75 ευρώ, ενώ από την 1η Ιου-
νίου θα είναι 45 ευρώ. Ετήσιο όφελος
45 ευρώ για την εκάστοτε πλευρά.

- Για μικτό μισθό 2.000 ευρώ η εισφο-
ρά για επικουρική ασφάλιση σήμερα
είναι 65 ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου
θα είναι 60 ευρώ. Ετήσιο όφελος 60

ευρώ για την εκάστοτε πλευρά.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων απο-
δοχών (πλαφόν) επί του οποίου υπο-
λογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται
μηνιαίως στο ποσό των 6.500 ευρώ (σ.σ
αποσυνδέεται πλέον από το βασικό
μισθό μισθωτού).

Ελεύθεροι επαγγελματίες
-Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

και τους αυτοαπασχολούμενους
μειώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών
εισφορών που προβλέπονται για τις
τρεις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα:
- Στην 1η κατηγορία από 42 ευρώ το

μήνα, η εισφορά διαμορφώνεται σε 39
ευρώ.

- Στην 2η κατηγορία από 51 ευρώ το
μήνα, η εισφορά διαμορφώνεται σε 47
ευρώ.

- Στην 3η κατηγορία από 61 ευρώ το
μήνα, η εισφορά διαμορφώνεται σε 56
ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουα-
ρίου 2022 είναι υποχρεωτική ασφάλιση
στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλιση (ΤΕΚΑ)
όλων όσων εισέρχονται για πρώτη φορά
στην αγορά εργασίας.
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Οι διαιτητές της
5ης αγωνιστικής

των μπαράζ 
ανόδου

Τετάρτη 1/6 – 17:30

Μακ εδονι κ ός-Αγροτ ι κ ός
Αστέρας

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθη-
νών)

Βοηθοί: Αραβίδης (Αθηνών),
Ζήρδας (Δράμας)

ΠΑΟ Ρουφ-Προοδευτική
Διαιτητής: Ανδρικόπουλος

(Κυκλάδων)
Βοηθοί: Μανούρας (Δυτ.

Αττικής), Καλορογιάννης (Πιε-
ρίας)

Παναχαϊκή-Ηρακλής Λάρι-
σας

Διαιτητής: Ρούτσης (Κορι-
νθίας)

Βοηθοί: Σπηλιώτης, Κλεπε-
τσάνης (Κορινθίας)

Ο Πανελευσινιακός
ΑΟΚ ανακοίνωσε

τον Σπύρο 
Κατσανεβάκη

Μένοντας πιστοί  στο πλάνο,την
φιλοσοφία και τις αρχές μας, ανα-
κοινώνουμε την συνεργασία με τον
αθλητή Σπύρο Κατσανεβάκη για την
επόμενη χρονιά!

Ο Σπύρος , είναι γεννημένος το
2003, έχει ύψος 200 cm και 

αγωνίζεται στις θέσεις του Forward-
Center…

Ξεκίνησε να αγωνίζεται απ τα τμήμα-
τα των Ακαδημιών στον σύλλογο μας.

Μάλιστα πέρσι είχε συμμετοχές
στην Β’ Εθνική με το Ανδρικό μας
τμήμα και ως αθλητής του Εφηβικού,
ήταν ένας απ τους πρωταγωνιστές της
ανόδου στο Πρωτάθλημα της Α’
ΕΣΚΑΝΑ!

Ευχόμαστε στον Σπύρο να είναι
υγιής και να έχει πολλές επιτυχίες
με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !
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Στην ανάγκη επέκτασης του Μετρό
σε συνδυασμό με τον μηδενισμό
των αντιδράσεων αναφέρθηκε ο

Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό κ.
Νίκος Κουρέτας παρουσιάζοντας μια αναλ-
υτική εικόνα για τις επεκτάσεις που σχεδιά-
ζονται

Στον άμεσο προγραμματισμό των νέων
έργων υποδομών αναφέρθηκε ο υφυπο-
υργός υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος
Καραγιάννης, μιλώντας τη 2η ημέρα του 5ου
Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών - ITC
2022, που διοργανώνεται από τις ειδησεο-
γραφικές ιστοσελίδες ypodomes.com και
metaforespress.gr, προαναγγέλλοντας την
προκήρυξη, στις αρχές του φθινοπώρου,
του διαγωνισμού για την επέκταση της Γρ-
αμμής 2 του Μετρό προς Ιλιον με τρεις νέο-
υς σταθμούς.

«Μέσα στον τελευταίο χρόνο, έχουμε
δημοπρατήσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια
ευρώ σε έργα. Και είμαστε σίγουροι ότι μέσα
στο α’ εξάμηνο του 2023 θα έχουμε δημο-

πρατήσει επιπλέον έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ», α-
νέφερε, σημειώνοντας ότι έχουν συμβασιο-
ποιηθεί έργα ύψους 3,5 δισ. ευρώ, τα οποία
ήδη υλοποιούνται.

Υπενθυμίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες
που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος
των κατασκευών τα τελευταία χρόνια, με α-
ποκορύφωμα τον πόλεμο στην Ουκρανία,
που εκτίναξε το κόστος της βιομηχανικής
παραγωγής και των πρώτων υλών, ο κ. Κα-
ραγιάννης τόνισε: «Και σε αυτή τη συγκυρία
δείξαμε αντανακλαστικά. Σταθήκαμε δίπλα
στην αγορά και ήδη από το Δεκέμβριο του
2021, δηλαδή δύο μήνες πριν την εισβολή,
δώσαμε επικαιροποιημένους συντελεστές
αναθεώρησης, προκειμένου να ανταπο-
κρίνονται στη πραγματικότητα της αγοράς».

Όσον αφορά στην περαιτέρω κλιμάκωση
του προβλήματος, αναφέρθηκε στη διττή
παρέμβαση του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, το Παρατηρητήριο Τιμών και
την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών, «η οποία

θα θεσμοθετηθεί την επόμενη εβδομάδα,
οπότε οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα είναι
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, άρα έγκειται στον
ιδιωτικό τομέα να ξεκινήσει μαζί με το ΤΕΕ
για να βγάλει τις τιμές».

Ν. Κουρέτας: Αναγκαία η επέκταση του
Μετρό και ο μηδενισμός των αντιδρά-
σεων

Στην ανάγκη επέκτασης του Μετρό σε
συνδυασμό με τον μηδενισμό των αντιδρά-
σεων αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Αττικό Μετρό κ. Νίκος Κουρέτας παρου-
σιάζοντας μια αναλυτική εικόνα για τις επεκ-
τάσεις που σχεδιάζονται.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως στη Γραμμή
2 σχεδιάζεται η επέκταση με τρεις νέους
σταθμούς, που θα εξυπηρετούν καθημερινά
σχεδόν 55.000 επιβάτες, ενώ το κόστος του
έργου θα ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ. Επιπ-
λέον, στη νότια πλευρά σχεδιάζεται η επέκ-
ταση του μετρό με τρεις σταθμούς, ενώ η Γρ-
αμμή 1 προβλέπεται να καταλήξει στο Ίδρ-
υμα Σταύρος Νιάρχος με επιπλέον τρεις
νέους ενδιάμεσους σταθμούς.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό δή-
λωσε ότι ήδη γίνονται μελέτες και για επιπ-
λέον επεκτάσεις, όπως αυτή από Γουδί πρ-
ος Μαρούσι, και από το Άλσος Βεΐκου προς

την Πετρούπολη, με δέκα νέους σταθμούς.
Ο κύριος Κουρέτας στάθηκε και στις αντι-
δράσεις που παρουσιάζονται στα έργα ε-
πέκτασης του Μετρό αναφέροντας δύο αρν-
ητικά παραδείγματα, αυτά των σταθμών της
Αγίας Παρασκευής και της Γεωπονικής Σχο-
λής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέ-
πει να μηδενίσουμε τις αντιδράσεις και να ε-
πιδιώκουμε την επέκταση του Μετρό και τα
έργα θα γίνουν κανονικά».

Χ. Βίνης: Εντός του 2022 η ολοκλήρω-
ση της σηματοδότησης του κεντρικού
σιδηροδρομικού άξονα

Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Βίνης
αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόγραμμα σιδ-
ηροδρομικών έργων των 4 δισ. ευρώ που
τρέχει για την αναβάθμιση του δικτύου.

Ο κ. Βίνης είπε πως σε περίπου 15 ημέρ-
ες θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος
μεταξύ των οικονομικών φορέων, ενώ
σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα εντός
του α΄τριμήνου του 2023 θα προκύψει και ο
ανάδοχος των έργων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ένα έργο
«ορόσημο» όπως το χαρακτήρισε που αφο-
ρά στη σηματοδότηση του κεντρικού σιδηρ-
οδρομικού άξονα, με στόχο ολοκλήρωσης
μέχρι το τέλος του 2022.

Γ. Καραγιάννης: Το φθινόπωρο η δημοπράτηση

της Γραμμής 2 του Μετρό προς Ιλιον

Καύσιμα: Καμπανάκι για
ελλείψεις το καλοκαίρι από τον

επικεφαλής της ΙΕΑ
Η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει ελλείψεις
καυσίμων φέτος το καλοκαίρι, όταν θα αρχίσει η

περίοδος των διακοπών, 
δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης

Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ

Η
Ευρώπ η
μ π ο ρ ε ί
ν α αν τι-

μ ε τ ω π ί σ ε ι
ελλείψεις καυ-
σίμων  φέτος το
καλοκαίρι λόγω
της πίεσης που
αν τιμετωπ ίζουν
οι αγορές πετρε-
λαίου, δήλωσε ο
επικεφαλής της Διεθν ούς Οργάν ωσης Εν έργειας, Φατίχ
Μπιρόλ, σε συν έν τευξή του στο γερμαν ικό Spiegel.

«Όταν  ξεκιν ήσει η κύρια περίοδος διακοπών  στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ζήτηση καυσίμων  θα αυξηθεί.
Μετά θα μπορούσαμε ν α δούμε ελλείψεις: για παράδειγ-
μα στο ν τίζελ, τη βεν ζίν η ή την  κηροζίν η, ιδιαίτερα
στην  Ευρώπη», δήλωσε ο Μπιρόλ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η σημεριν ή εν εργειακή
κρίση είν αι «πολύ μεγαλύτερη» από τα πετρελαϊκά σοκ
της δεκαετίας του 1970 και θα διαρκέσει επίσης περισ-
σότερο.

«Τότε, (η κρίση αφορούσε) μόν ο το πετρέλαιο. Τώρα
έχ ουμε κρίση πετρελαίου, κρίση φυσικού αερίου και
κρίση ρεύματος ταυτόχ ρον α», σημείωσε.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 11ης / 2022  συν εδρία-
σης του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

Αρ. Απόφ .: 69
ΘΕΜΑ.  Λήψη απόφ ασης

περί μη επέλευσης μεταβολής
στο Φύλλο Αυτοτελούς Οικι-
σμού (ΦΑΟ) Δήμου Ασπρ-

οπύργου.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 18η Απριλίου 2022, ημέρα
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
11:00 Π.Μ. συνήλθε δια Περιφ-
οράς Συνεδρίαση, (σύμφωνα
με  την  από      11-3-2020 ΠΝΠ
“Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ
Covid-19και της ανάγκης περ-
ιορισμού της διάδοσής του”
(ΥΕΚ Α΄55) και με τη με αρ.
πρωτ. 18318/13-03-2020
(ΑΔΑ: 9ΛΠΦ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ)
εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών),του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ. 15330/12-04-
2022, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου , κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία
των διατάξεων των άρθρων 67,
της παρ. 51  (όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί 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 δια-
τάξεις 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 ταχυδρο-
μείου, στη δια περιφοράς  11η
συνεδρίαση, 33 μέλη του
Συμβουλίου.

Στην συγκεκριμένη συνε-
δρίαση συμμετείχαν 33 από τα
33 μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ         

6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ ΟΥ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
25) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

31) Κ Α Μ Π Ο Λ Η
ΟΛΥΜΠΙΑ

32) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

33) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της
νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την 

έναρξη της μέσω τηλεδιάσ-
κεψης συνεδρίασης , σύμφωνα
με την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Επικρατείας
(Β’ 850/13-03-2020), η οποία
αντικατέστησε την υπ’ άριθμ.
πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539).Εισηγούμε-
νος του 1ο    ενός και μοναδι-
κού  θέματος της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Λήψη
απόφασης  περί μη επέλευσης
μεταβολής στο Φύλλο 
Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ)
Δήμου Ασπροπύργου.», έθεσε
υπόψη των μελών την υπ
αριθμ. 9614/08-03-2022 εισήγ-
ηση του Γενικού Γραμματέα
Δήμου Ασπροπύργου ,κου
Ευσταθίου Ρεστέμη, η οποία
έχει ως κάτωθι:.

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλε-
σε το Δημοτικό Συμβούλιο, ν α
αποφ ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την  προαν αφ ερόμεν η διαδι-
κασία και αφ ού έλαβε υπόψη:

1.Την  εισήγηση και τοποθ-
έτηση του Προέδρου, κου
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,

2.Την  υπ αριθμ. 9614/08-
03-2022 εισήγηση του Γεν ικού
Γραμματέα Δήμου Ασπροπύρ-
γου ,κου Ευσταθίου Ρεστέμη,

3.Το υπ αριθ.ΕΠ 85-35/ 01-
02-022  έγγραφ ο της Ελλην ι-
κής Στατιστικής Αρχής
(ΕΠΟΠΤΕΙΑ 85)

4.Τις διατάξεις των  άρθρ-
ων  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  τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),

5.Την  επιστολική ψήφ ο
των  συμμετεχόν των , 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία,
στην  οποία, ΥΠΕΡ  της
«απόφ ασης  περί μη επέλευ-
σης μεταβολής στο Φύλλο 

Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ)
Δήμου Ασπροπύργου.»
τάχθηκαν , είκοσι επτά  (27)
μέλη του Συμβουλίου, και ον ο-
μαστικά οι κ.κ. :  

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ         

6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ ΟΥ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ
ΠΑΥΛΟΣ

25) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

26) Κ Α Μ Π Ο Λ Η
ΟΛΥΜΠΙΑ

27) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφ ισαν  έξι (6)
μέλη του συμβουλίου και ον ο-
μαστικά οι κ.κ. 

1) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την   απόφ αση
περί μη επέλευσης μεταβολής
στο Φύλλο Αυτοτελούς Οικι-
σμού (ΦΑΟ) Δήμου Ασπρ-
οπύργου με την  επισήμαν ση
«καμία μεταβολή» όπως
εκδόθηκε με κωδικό
5002000001 για την  ΠΕΟ
Δυτικής Αττικής από την
Διεύθυν ση Στατιστικών
Πληθυσμού Απασχόλησης και
Κόστους Ζωής της Ελλην ικής
Στατιστικής Αρχής.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και
αν αγν ώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφ εται  ως  κατω-
τέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθμό 69. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 12ης / 2022
συν εδρίασης
του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 73
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση, λειτο-

υργίας, κατ  ́εξαίρεση, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες, της Διεύθυν σης Κοι-

ν ων ικής Προστασίας του 
Δήμου Ασπροπύργου για

το χρον ικό διάστημα από 
Μάιο έως Δεκέμβριο 

έτους 2022.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμε-
ρα την  17η  Μαΐου 2022 ,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέ-
στησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ’αριθ.
19883/13-05-2022,έγγραφη
πρόσκληση 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 τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι στην έναρξη της συνε-
δρίασης, συμμετείχαν 27
μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολι-
κά  συμμετείχαν 27 από τα
33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) Ψ Ω Μ Ι Α Δ Η Σ

ΜΙΧΑΗΛ
8) ΚΑΡ ΑΜΠΟΥ Λ ΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) Κ Α Γ Ι Α Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν ΤΑ Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) Π Η Λ Ι Χ Ο Υ

ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) Α Τ Μ Α Τ Σ Ι Δ Ο Υ

ΜΑΡΙΑ
20) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η -

ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21) Α Β Ρ Α Α Μ

ΚΡΕΟΥΖΑ
22) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
24) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) Κ Α Μ Π Ο Λ Η

ΟΛΥΜΠΙΑ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
4) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση συμμε-
τείχε  ο Δήμαρχος κος Νικό-
λαος Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της

ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόε-
δρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσό-
κας, κήρυξε την  έν αρξη της
μέσω τηλεδιάσκεψης συν ε-
δρίασης, σύμφ ων α με την
υπ’αριθ. 429/12-03-2020
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση
Υπουργών  Οικον ομικών ,
Εσωτερικών  και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020),  η
οποία αν τικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση
(Β’ 539) και εισηγούμεν ος το
3ο    θέμα της   ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Καθιέρω-
ση, λειτουργίας, κατ  ́ εξαίρε-
ση, κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες, της Διεύθυ-
ν σης Κοιν ων ικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου για το χρον ικό διά-
στημα από Μάιο έως Δεκέμ-
βριο έτους 2022», έθεσε
υπόψη των  μελών   την  υπ’
αριθ. πρωτ.:  16903/20-04-
2022 εισήγηση του Προϊστα-
μέν ου της Διεύθυν σης Αν θ-
ρωπίν ων  Πόρων  κου
Ιωάν ν η Παροτσίδη, η οποία
έχει ως κάτωθι:

«ΣΧΕΤ.:Οι διατάξεις του
άρθρου 36 του Ν. 3584/2007

Κ. Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε όπως

θέσετε υπ  ́ όψη των μελών
του Δ.Σ. το εν θέματι ζήτημα.
Ενόψει της σχετικής συζήτ-
ησης, παρακάτω αναλύονται
οι λόγοι που καθιστούν απα-
ραίτητη τη λειτουργία της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου κατά τις Κυριακές
και αργίες, σύμφωνα πάντα
με τη σχετική εισήγηση της
αρμόδιας Διευθύντριας της
εν λόγω οργανικής μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη:⦁ Τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 36 του
Ν.3584/07, σύμφωνα με τις
οποίες «Ο υπάλληλος
οφείλει να εργάζεται ανελ-
λιπώς κατά τον καθορισμένο
χρόνο και πέραν αυτού ή και
σε μη εργάσιμες ημέρες, εφό-
σον εξαιρετικές υπηρεσιακές
ανάγκες το απαιτούν. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλε-
ται στον υπάλληλο αποζ-
ημίωση, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις».

⦁ Τις διατάξεις της
παρ.3 του άρθρου 36 του
Ν.3584/07,σύμφωνα με τις
οποίες «Με απόφαση του
οικείου Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μετά από πρόταση των
οικείων Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Συμβουλίων ή της
οικείας διοίκησης των Δημο-
τικών και Κοινοτικών
Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμά-
των και Συνδέσμων Δήμων,
Κοινοτήτων ή Δήμων και
Κοινοτήτων μπορεί οποτεδή-
ποτε: α) να καθιερώνονται
εξαιρέσεις από την εφαρμογή
πενθήμερης εργασίας κατά
υπηρεσία, κλάδο και αριθμό
υπαλλήλων, χρόνο ή περ-
ιοχή, εφόσον επιβάλλεται
λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας ή του
είδους και της μορφής της
υπηρεσίας ή εργασίας, και β)
να καθορίζεται η πενθήμερη
εβδομάδα εργασίας για ορι-
σμένες υπηρεσίες κλάδου, ή
αριθμό υπαλλήλων από την
Τρίτη μέχρι και το Σάββατο,
εφόσον τούτο επιβάλλεται
λόγω της φύσεως της λειτο-
υργίας ή εργασίας τους, καθ-
ιερωμένης ως μη εργάσιμης
ημέρας της Δευτέρας.»⦁Τις διατάξεις της παρ.6,8, 9
και 10 του άρθρου 36 του
Ν.3584/07 σύμφωνα με τις
οποίες,:
«παρ.6.: Μπορεί να καθιερ-

ωθεί το καθημερινό ωράριο
εργασίας σε βάρδιες και κατά
τις νυχτερινές ώρες όταν
αυτό επιβάλλεται από τις
συνθήκες λειτουργίας ή το
είδος και τη μορφή της υπηρ-
εσίας ή της εργασίας. Με την
ίδια ως άνω διαδικασία και
εφόσον το επιβάλλουν οι
συνθήκες λειτουργίας ή το
είδος ή η μορφή της
εργασίας, μπορεί να ορίζεται
για όλο η μέρος του προσω-

πικού ότι θα απασχολείται
κατά τις Κυριακές και 
αργίες».
«παρ.8: Σε πενθήμερη εβδο-

μαδιαία εργασία, με απόφα-
ση των οργάνων
τηςπαρ.3,μπορεί να ορίζον-
ται κατά υπηρεσία, κλάδο,
ειδικότητα και αριθμό υπαλ-
λήλων, χρόνο ή π ερ ι ο χ ή
οι περιπτώσεις απασχόλησης
προσωπικού κατά το Σάββα-
το ή τη Δευτέρα, εφόσον 
αυτό επιβάλλεται λόγω της
ιδιοτυπίας των συνθηκών
λειτουργίας ή του είδους και
της μορφής της υπηρ-
εσίας ή εργασίας.

«παρ.9: Κατά την
ημέρα της ανάπαυσης, ο
εργαζόμενος οφείλει να
απασχοληθεί λόγω 
εξαιρετικής υπηρεσιακής
ανάγκης, μη δυναμένης να
αναβληθεί. Στην περίπτωση
αυτή χορηγείται, ως ημέρα
ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη
ημέρα εντός της προσεχούς
εβδομάδας, καθοριζό-
μενη από την υπηρεσία.
Κατά την ημέρα της ανάπαυ-
σης δεν επιτρέπεται 
απασχόληση υπό μορφή
υπερωριακής ή άλλης μορφ-
ής πρόσθετης εργασίας,
εκτός εάν πρόκειται
για συμπλήρωση βάρδιας.
10.Το Σάββατο ή η Δευτέρα,

κατά περίπτωση, δεν θεωρ-
ούνται ημέρες αργίας
(εξαιρέσιμες) και δεν κατα-
βάλλονται οι προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία
προσαυξήσεις».⦁ Τους Λόγους Καθι-
έρωσης λειτουργίας, κατ΄
εξαίρεση, της υπηρεσίας κατά
τις Κυριακές και αργίες στο
Δήμο Ασπροπύργου:
Οι λόγοι για τους οποίους

καθίσταται απαραίτητη η λει-
τουργία της υπηρεσίας, κατά
τιςΚυριακές και αργίες,

αναλύεται στην εισήγηση της
Διευθύντριας της εν λόγω
οργανικής μονάδας,
όπως κάτωθι (εξ αντιγραφής)
αναφέρονται. 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η λειτουργία της Διεύθυ-

νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας, κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω
άσκησης παράλληλων καθη-
κόντων της Αναπληρώτριας
Διευθύντριας της αναφερό-
μενης Υπηρεσίας και ορι-
σμού της ως Υπεύθυνη
έργου για την πράξη
΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ΄΄,
αναλαμβάνοντας όλες τις
δράσεις και διοικητικές ενέρ-
γειες που απαιτούνται για
την ομαλή υλοποίηση της
πράξης, που μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν παρακο-
λούθηση της εξέλιξης του
Φυσικού αντικειμέ-
νου,(Δραστηριότητες της
Δομής),παρακολούθηση της
εξέλιξης του Οικονομικού
αντικειμένου (εξέλιξη υλο-
ποίησης συμβάσεων και
χρηματοδότησης από την
ΕΥΔΕΠ), τήρηση των φακέ-
λων του έργου, προετοι-
μασία για τη διενέργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων ή
ελέγχου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες παρακολούθησης
ή ελέγχου της Πράξης, τήρη-
ση των κανόνων δημοσιότ-
ητας, σύνταξη και υποβολή
Τροποποιημένων Τεχνικών
Δελτίων Έργου και Υποέρ-
γων (ΤΔΕ&ΤΔΥ), σύνταξη
και υποβολή Μηνιαίων
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
υποβολή Δελτίων Επίτευξης
Δεικτών Πράξης, καθώς και
όποια άλλη απαίτηση
σχετίζεται με την υποβολή
στοιχείων στο ΟΠΣ, υλο-
ποίηση προμηθειών που
απαιτούνται για τις ανάγκες
τις πράξης. Επιπλέον, έχει
ξεκινήσει η διαδικασία για τη
δημιουργία του Παραρτήμα-
τος Ρομά για το οποίο προβ-
λέπονται όλες οι ανωτέρω
εργασίες, καθώς και πρόσθε-
τες ενέργειες σύμφωνα με
τον οδηγό εφαρμογής και
λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και των παραρτ-
ημάτων Ρομά. Προκειμένου
να διεκπεραιωθούν οι ανω-
τέρω διαδικασίες απαιτείται η
λειτουργία της εν λόγω
Διεύθυνσης του Δήμου
Ασπροπύργου κατά τις Κυρ-
ιακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και συγκεκριμένα:

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Επισημαίν εται ότι,

Η δαπάν η αποζημίωσης για
την  αν ωτέρω απασχόληση
έχει προβλεφ θεί και εγγραφ -
εί υπό των  οικείων
κωδικών  του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Ασπροπύρ-
γου για το έτος 2022, όπως
πιστοποιείται με την  υπ’
αριθ. Πρωτ.15717/14-04-
2022, βεβαίωση του Διευθυ-
ν τή Οικον ομικών  Υπηρε-
σιών  του Δήμου.
-Η ωριαία αμοιβή για την

υπερωριακή απασχόληση θα
είναι ίση προς την εκάστοτε
καταβαλλόμενη στους
δημοσίους υπαλλήλους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρ-

ακαλούμε όπως προβείτε
στις απαιτούμενες ενέργειες,

για την έκδοση σχετικής
απόφασης με θέμα: «Λειτο-
υργία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες, της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου»
Η απόφαση να σταλεί στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής προκειμένου να
εγκριθεί και
εν συνεχεία να δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβε-
ρνήσεως.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ

Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθ.15146/11-04-

2022 εισήγηση της Διε-
υθύντριας Κοινωνικής Προ-
στασίας
2. Η υπ’ αριθ.15717/14-04-

2022, βεβαίωση του Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών.»

Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου,
των οποίων οι   απόψεις και
τοποθετήσεις τους αναλυτι-
κά, είναι καταγεγραμμένες
στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε

το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
μετά την προαναφερόμενη
διαδικασία και αφού έλαβε
υπόψη⦁Την εισήγηση του Προέδρ-
ου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, ⦁Την υπ΄αριθμ.πρωτ:
16903/20-04-2022 εισήγηση
του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων
Πόρων κου Ιωάννη Παρο-
τσίδη,⦁Την υπ’ αριθ.15146/11-04-
2022 εισήγηση της Διε-
υθύντριας Κοινωνικής Προ-
στασίας,⦁Την  υπ’ αριθ.15717/14-04-
2022, βεβαίωση του Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών,⦁Την υπ’αριθ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέ-
στησε την υπ’ αριθ. πρτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης),⦁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 τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),⦁Τις τοποθετήσεις των κ.κ.
επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλο-
γική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Δ.Σ., όπως έχουν
διατυπωθεί στα πλήρη απο-
μαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία,
στην  οποία, ΥΠΕΡ  της
«Καθιέρωσης, λειτουργίας,
κατ  ́εξαίρεση, κατά τις Κυρ-
ιακές και εξαιρέσιμες, της
Διεύθυν σης Κοιν ων ικής
Προστασίας του Δήμου
Ασπροπύργου για το χρο-
ν ικό διάστημα από Μάιο
έως Δεκέμβριο έτους 2022»,
τάχθηκαν   είκοσι επτά (27))
μέλη του συμβουλίου, και
συγκεκριμέν α οι κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) Ψ Ω Μ Ι Α Δ Η Σ

ΜΙΧΑΗΛ
8) ΚΑΡ ΑΜΠΟΥ Λ ΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12) Κ Α Γ Ι Α Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν ΤΑ Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) Π Η Λ Ι Χ Ο Υ

ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) Α Τ Μ Α Τ Σ Ι Δ Ο Υ

ΜΑΡΙΑ
20) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η -

ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21) Α Β Ρ Α Α Μ

ΚΡΕΟΥΖΑ
22) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
24) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) Κ Α Μ Π Ο Λ Η

ΟΛΥΜΠΙΑ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  Καθιέρωση,
λειτουργίας, κατ΄ εξαίρεση,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες, της Διεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Προστασίας του 
Δήμου Ασπροπύργου για το
χρον ικό διάστημα από Μάιο
έως Δεκέμβριο έτους 2022
και συγκεκριμέν α:

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Επισημαίν εται ότι,
- Η δαπάν η αποζημίωσης

για την  αν ωτέρω απασχόλ-
ηση έχει προβλεφ θεί και
εγγραφ εί υπό των  οικείων
κωδικών  του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Ασπροπύρ-
γου για το έτος 2022, όπως
πιστοποιείται με την  υπ’
αριθ. Πρωτ.15717/14-04-
2022, βεβαίωση του Διευθυ-
ν τή Οικον ομικών  Υπηρε-
σιών  του Δήμου.

-Η ωριαία αμοιβή για την
υπερωριακή απασχόληση
θα είν αι ίση προς την  εκά-
στοτε καταβαλλόμεν η στους
δημοσίους υπαλλήλους.

Η απόφ αση ν α σταλεί στην
Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση
Αττικής προκειμέν ου ν α
εγκριθεί και εν  συν εχεία ν α
δημοσιευθεί στην  Εφ ημε-
ρίδα της Κυβερν ήσεως.

Αφ ού συν τάχθηκε και
αν αγν ώσθηκε το πρακτικό
αυτό υπογράφ εται ως κατω-
τέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθμό 73.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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:

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..

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΤΟΚΟΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Tετάρτη 1 Ιουνίου 2022 θριάσιο-15  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204



16-θριάσιο Tετάρτη 1 Ιουνίου 2022 


