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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Νέος τεχνικός στην Λαμπερή 
Ελευσίνας ο Νίκος Τζαφέρης

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε τους    
Πέτρο Γουβαλάρη & Πέτρο Λάσκο

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ανανέωσε και ο Τάσος Φλέγγας

««ΞΞεεττρρύύππωωσσαανν»»
ννααρρκκωωττιικκάά,,  
φφυυσσίίγγγγιιαα  κκααιι

γγεεμμιισσττήήρρεεςς  σσττοο
ΜΜεεννίίδδιι  

Σε 2 συλλήψεις διακινητών 
προχώρησε η Αστυνομία

Σκρέκας για ηλεκτρικό
ρεύμα: Πλαφόν 5 ευρώ

στις πάγιες μηνιαίες
χρώσεις

σσεελλ..  1100--  1111

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε  3344χχρροοννοο
γγιιαα  εεμμππρρηησσμμόό
σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Έκαιγε ξερόχορτα στο σπίτι 
του στο Μενίδι

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33 σσεελλ..  77

Ελευσίνα: 
Αποκλεισμός τμήματος 

της Νικολαΐδου για 2 εβδομάδες,
λόγω εργασιών ανακατασκευής 

ης πλατείας Ηρώων σσεελλ..  22σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Δ. ΦΥΛΗΣ: Εξετάστηκαν 
δωρεάν δεκάδες πολίτες για

Ηπατίτιδα B και C στη δράση
της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

σσεελλ..  55

Μηταράκης – Μπέρμποκ 
επισκέφθηκαν προσφυγόπουλα

στο Σχιστό 
«Η Ελλάδα αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη» δήλωσε 

η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών σσεελλ..  99
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες 

Θερμοκρασία: Από 24  έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη

Καλλίν ικος, Καλλιν ίκης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79,  2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σφακιανάκη Φωτεινή Α., Λεωφ. Θρακομακεδόνων

154, 2102434055

Δ
ύο άτομα συν ελήφθησαν  για κατοχ ή και
διακίν ηση ν αρκωτικών  ουσιών  στο Μεν ίδι.

Σύμφων α με την  αν α-
κοίν ωση από την  Ελλην ι-
κή Αστυν ομία,
κατασχ έθηκαν  496 γραμ-
μάρια ακατέργαστης κάν -
ν αβης, 25,6 γραμμ. κοκα-
ΐ ν ης, 119 φυσίγγια, 4
γεμιστήρες και 2 κιν ητά
τηλέφων α.

Η αν ακοίν ωση από
την  ΕΛ.ΑΣ:

Συν ελήφθησαν  στο
πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, μεσημβριν ές ώρες της 26-7-2022 στις Αχ α-
ρν ές, από αστυν ομικούς της Υποδιεύθυν σης Δίωξης
Ναρκωτικών  της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, δύο
(2) ημεδαποί (29χ ρον ος άν δρας και 54χ ρον η γυν αίκα)
για παράβαση της ν ομοθεσίας περί εξαρτησιογόν ων
ουσιών .

Στο πλαίσιο δράσεων  της αν ωτέρω Υπηρεσίας, για τη
σύλληψη διακιν ητών  ν αρκωτικών  και κατόπιν  διερ-
εύν ησης πληροφοριών  αν αφορικά με τη δράση των

κατηγορουμέν ων  στην
περιοχ ή των  Αχ αρν ών ,
εν τοπίστηκαν  οι κατηγο-
ρούμεν οι και πιστοποι-
ήθηκε η εγκληματική τους
δράση.

Ειδικότερα, μετά από
έρευν α, με τη συν δρομή
της Ο.Π.Κ.Ε., σε οικία
στις Αχ αρν ές κατελήφθη-
σαν  ν α κατέχ ουν  με
σκοπό την  διακίν ηση:

496 γραμμ. ακατέργα-
στης κάν ν αβης

25,6 γραμμ. κοκαΐν ης
119 φυσίγγια
4 γεμιστήρες
2 κιν ητά τηλέφων α.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

««ΞΞεεττρρύύππωωσσαανν»»  ννααρρκκωωττιικκάά,,  
φφυυσσίίγγγγιιαα  κκααιι  γγεεμμιισσττήήρρεεςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

Σε 2 συλλήψεις διακινητών προχώρησε η Αστυνομία

Ελευσίνα: 
Αποκλεισμός τμήματος

της Νικολαΐδου για 
2 εβδομάδες

Από το ύψος του Αγίου Ζαχαρία έως και τη
συμβολή της με την οδό Πλούτωνος, λόγω 

εργασιών ανακατασκευής της πλατείας Ηρώων.

Ανακοίνωση για διακοπή
της κυκλοφορίας σε τμήμα
του πεζοδρόμου Νικολαϊ-
δου εξέδωσε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευ-
σίνας.

Συγκεκριμένα για τις
ανάγκες του έργου «Ανάπ-
λαση της πλατείας ηρώων»
θα αποκλειστεί το τμήμα από το ύψος του Αγίου Ζαχαρία
έως και τη συμβολή της με την οδό Πλούτωνος από 1η
Αυγούστου έως 14 Αυγούστου 2022.

Παρακάτω η σχετική Ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας:

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου της Ανάπλασης
της πλατείας ηρώων του Δ. Ελευσίνας, στο τμήμα που
προβλέπεται η ανακατασκευή επί της οδού Νικολαΐδου
από το ύψος του Αγίου Ζαχαρία έως και τη συμβολή της
με την οδό Πλούτωνος, έχει προγραμματιστεί από την
ανάδοχο εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ σε συνεννόηση με το
Δήμο, για λόγους ασφαλείας, ο αποκλεισμός της οδού
Νικολαΐδου με διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της
από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη συμβολή της με
την οδό Πλούτωνος, ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ 14Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποφασίστηκε καθό-
τι θεωρήθηκε ως αυτό κατά το οποίο θα επέλθει η λιγότε-
ρο δυνατή όχληση στους περίοικους και στη λειτουργία
των όμορων καταστημάτων. Κατόπιν τούτου σας ενημε-
ρώνουμε πως:

Α) κατά την διάρκεια των εργασιών του αναδόχου, το
χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων, θα γίνει αδύνατη
η είσοδος και έξοδος των οχημάτων που σταθμεύουν στο
χώρο πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Τράπεζα.

Β) Παράλληλα με την διαμόρφωση της ΟΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ θα γίνουν και καθαιρέσεις πεζοδρομίων
μεταξύ της ΟΔΟΥ και των Ο.Τ.120, & Ο.Τ.122. Ειδικότερα
στα πεζοδρόμια έμπροσθεν των καταστημάτων του Ο.Τ.
122 όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα , οι εργασίες
των αποξηλώσεων τους θα ξεκινήσουν από την 8η
Αυγούστου έως και την 14η Αυγούστου.

Οι απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων και υποδομών
στο εν λόγω τμήμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της
αναδόχου, θα έχουν την ανωτέρω αναφερόμενη χρονική
διάρκεια μέχρι το σημείο που το νέο οδόστρωμα και τα
νέα πεζοδρόμια θα είναι διαστρωμένα με αδρανή υλικά (3
Α), πριν από τη βάση των νέων δαπέδων με πλάκα σκυρ-
οδέματος, οπότε θα μπορούν να δοθούν σε χρήση για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας του πάρκινγκ, της τροφο-
δοσίας και της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των όμορ-
ων καταστημάτων.

Διευκρινίζεται πως μέχρι την 14/8/2022, ο δρόμος γύρω
από την Πλατεία Ηρώων θα ξαναπαραδοθεί στην κυκλοφ-
ορία οχημάτων, με στρώση 3 Α και όχι τελικό δάπεδο που
προβλέπεται από την μελέτη. Για την κατασκευή του τελι-
κού δαπέδου της νέας χάραξης του δρόμου σύμφωνα με
την μελέτη, θα απαιτηθεί εκ νέου κλείσιμο του δρόμου.

Επισημαίνεται πως η πρόσβαση και διέλευση των πεζών
θα είναι συνεχής και ασφαλής μέσω ασφαλών προσωρ-
ινών διαδρόμων.

Υπόχρεος για τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας είναι
ο ανάδοχος ο οποίος με δικές του δαπάνες θα φροντίσει
την κατάλληλη σήμανση κατά την ημέρα και τη νύχτα που
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του
Ν. 2696/99 προς αποφυγή δυστυχημάτων, για τα οποία
θα φέρει ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) σύμφ-
ωνα με την Β45/30058/6-12-82 Υπουργική απόφαση.

Για τις ανωτέρω εργασίες έχει δοθεί στον ανάδοχο από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, η με αρ. πρωτ.
12145/22.07.22 άδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρ-
ομίων η οποία κοινοποιήθηκε στο Β Τμήμα Τροχαίας Δ.
Αττικής.

Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη πρόσβασης παρουσια-
στεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τον εργοταξιάρχη του έργου κο Λάνη
Χρήστο στο τηλ. 6942496831.
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«Αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε το
Ναυπηγείο να παραμείνει ανοιχτό
και να διασφαλιστούν οι θέσεις

εργασίας και τα δεδουλευμένα των
εργαζομένων»

Με παρέμβασή του στη Βουλή, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου τοποθε-
τήθηκε για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και το

μείζον θέμα της εξυγίανσης.
Υπενθυμίζεται, πως ο Δήμαρχος Ελευσίνας είχε

αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
προκειμένου να παρευρεθεί στη συζήτηση και να
μεταφέρει την αγωνία της πόλης και των εργαζομέ-
νων των Ναυπηγείων.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του Δημάρχου Αργύρη
Οικονόμου:

«Το Ναυπηγείο Ελευσίνας υπήρξε για όλους εμάς
στην Ελευσίνα, μια κερδοφόρα εταιρεία που βρισ-
κόταν σε αναπτυξιακή τροχιά, απασχολούσε εκα-
τοντάδες εργαζόμενους και συνείσφερε στα δημό-
σια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας
μας.

Πραγματικά ένας οικονομικός και εργασιακός
«πνεύμονας» για την Ελευσίνα και την ευρύτερη
περιοχή, που η απρόσκοπτη λειτουργία του ήταν
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς προ-
σέφερε, έμμεσα ή άμεσα, θέσεις εργασίας σε εκα-
τοντάδες οικογένειες.

Δυστυχώς, μια σειρά από εσφαλμένες επιλογές,
οδήγησαν το Ναυπηγείο στον μαρασμό και τους

εργαζόμενους και τις οικογένειες τους στην
εξαθλίωση.

Στις 07 Ιουλίου 2022 κατατέθηκε για δημόσια δια-
βούλευση το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εξυγίανση
Ναυπηγείων Ελευσίνας» από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης.

Ως Δήμος Ελευσίνας, σταθήκαμε από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των 600 εργαζομένων και των
οικογενειών τους, με μια σειρά από ενέργειες που
και εγώ προσωπικά ανέλαβα, ως νεοεκλεγείς Δήμα-
ρχος το 2019.

Βρέθηκα στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή,
τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, σε πολλές συσκέψεις μαζί τους,
όπως επίσης και με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεω-
ργιάδη.

Και όχι γιατί αυτό ήταν απλά το καθήκον μου.
Αλλά γιατί αυτό ήταν και είναι η βαθιά μου πίστη.
Το Ναυπηγείο πρέπει να λειτουργεί, πρέπει να

προσφέρει στην τοπική και εθνική οικονομία, μπορ-
εί να αποτελέσει πραγματικά έναν πυλώνα ανά-
πτυξης.

Κυρίως πρέπει να λειτουργήσει για την προάσπιση
των εθνικών μας συμφερόντων και την θωράκιση
της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Με την προσφορά των εργαζομένων, με την
τεχνογνωσία και την επάρκεια τους.

Και για εμάς οι εργαζόμενοι είναι πυξίδα για το
κατατεθέν νομοσχέδιο.

Γι αυτό ως Δήμος Ελευσίνας την Τετάρτη 20 Ιου-
λίου εκδώσαμε ψήφισμα το οποίο έχει αποσταλεί
τόσο στον κ. Πρωθυπουργό όσο και στον κ. Υπο-
υργό Ανάπτυξης, που ρητά αναφέρει ότι είμαστε
δίπλα σε κάθε ενέργεια που:

1.    Θα επαναφέρει τα Ναυπηγεία σε τροχιά ανά-
πτυξης,

2.    Θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τα
δεδουλευμένα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
και τα λοιπά δίκαια αιτήματα του Σωματείου των
Εργαζομένων του Ναυπηγείου,

3.    Θα σηματοδοτήσει την ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ανάπτυξη που μόνο θετικά θα προσφέρει στην
εθνική και τοπική οικονομία.

Γι αυτό ζητώ από όλους σας να στηρίξετε και να
συμβάλετε σε κάθε ενέργεια που θα εξασφαλίσει
την βιωσιμότητα τόσο των εργαζομένων όσο και
του Ναυπηγείου.

Γιατί για εμάς η λέξη βιωσιμότητα έχει ουσιαστικό
νόημα και περιεχόμενο.

Ζητούμε ενέργειες που θα διασφαλίσουν ότι το
Ναυπηγείο θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και
μετά το τέλος του εξοπλιστικού προγράμματος του
Πολεμικού Ναυτικού.

Μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλούμε για τοπική και
εθνική ανάπτυξη.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Παρέμβαση του Αργύρη Οικονόμου στη Βουλή για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΟΔήμος Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, το Υπο-
υργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη

βελτίωση και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών
έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα με την προμήθεια

πλωτών και άλλων μέσων και την κατάλληλη
εκπαίδευση των στελεχών του λιμενικού Σώμα-
τος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, αναζητά
την εθελοντική προσφορά ναυαγοσωστών,
κατόχων πλωτών και άλλων μέσων από έμπειρο-
υς ναυτικούς, αλιείς, ιστιοπλόους, ναυταθλητές,
αυτοδύτες κλπ, των οποίων τα κίνητρα θα διαπ-
νέονται από αλτρουισμό και αίσθημα αλληλεγ-
γύης για προσφορά βοήθειας στους συνανθ-
ρώπους τους που θα αντιμετωπίζουν κίνδυνο
στη θάλασσα. 

Κατόπιν των ανωτέρων, όσοι διαθέτουν ικανο-
ποιητική εμπειρία και εξοικείωση με το θαλάσσιο
στοιχείο και όσοι επιθυμούν να διαθέσουν σκάφη
και άλλα μέσα για εθελοντική συμμετοχή τους σε
επιχειρήσεις της Υπηρεσίας σε περιστατικά
έκτακτης ανάγκης (έρευνα και διάσωση, απεγ-
κλωβισμό ατόμων από πυρόπληκτη παράκτια
περιοχή κ.α.) καλούνται να επικοινωνήσουν με

την Λιμενική Αρχή Ελευσίνας προκειμένου να δηλώσουν
το ενδιαφέρον τους στο αρμόδιο Γραφείο ΚΛΕ/Γρ Επιθ-
εώρησης Πλοίων – Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε στο
τηλ: 210-5565595, Ανθ/ρχος Λ.Σ. Αλέξανδρος Λιγνός.

Συνεχιζεται στη σελ. 15

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε
3344χχρροοννοο  γγιιαα  εεμμππρρηησσμμόό

σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς
Έκαιγε ξερόχορτα στο σπίτι του

στο Μενίδι

Έναν 34χρονο, αφγανικής καταγωγής, συνέλαβαν
οι αστυνομικοί στο σπίτι του στο Μενίδι καθώς
είχε αποφασίσει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα να
βάλει φωτιά και να κάψει ξερόχορτα στην αυλή του.
Οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν τις φλόγες

ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, αλλά και την Πυρ-
οσβεστική, καθώς φοβήθηκαν ότι  λόγω του
προχωρημένου της ώρας αλλά και των ανέμων, η
φωτιά θα έπαιρνε διαστάσεις.
Ο 34χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέ-

λεια, ενώ θα του επιβληθεί και διοικητικό πρόστι-
μο.



4-θριάσιο Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10/2/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 4076

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ  1 / 2022 για τη πρό-
σληψη προσωπικού με

σύν αψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Στο πλαίσιο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου

37-39 και 41-42 του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονι-
σμός του συστήματος προ-
σλήψεων στο δημόσιο τομέα
και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4430/2016.

2. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκ-
τονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

3.  Τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 12 του Ν.
4765/2021.

4. Τις διατάξεις του Ν.
4314/2014 «α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-
2020, β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο
Ελληνικό δίκαιο, τροπο-
ποίηση του Ν.3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 265/τ.Α /́23-12-2014).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 14 του Ν.
4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α /́7-
7-2016).

6. Την υπ’ αριθμ. Την υπ’
αριθ. Δ14/15834/237/19-04-
2019 Κοινή Υπουργική
Απόφαση “Καθορισμός προ-
διαγραφών λειτουργίας των
Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ
1344/τ.Β /́19-4-2019).

7. Τον Οργανισμό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (ΦΕΚ
3161/2011/ΤΕΥΧΟΣ Β΄). 

8. Την υπ’ αριθμ. 3715/7-
11-2016 Απόφαση της Περ-
ιφερειάρχη Αττικής (
ΑΔΑ:763Ν7Λ7-387 ) περί
ένταξης  της  Πράξης «
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5002111 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020 ».

9. Την υπ’ αριθμ. 2002/13-
7-2020 Απόφαση του Περιφ-
ερειάρχη Αττικής ( ΑΔΑ:
6ΨΩ77Λ7-ΖΡ6 ) με θέμα :
Τροποποίηση της Πράξης
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ            (
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ )
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5002111 στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα « Αττική
2014-2020 ».

10. Την αρ. 149/4-8-2020
Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου
Φυλής, που αφορά την απο-
δοχή της απόφασης του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής που είχε
ως θέμα την τροποποίηση
της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) του
Δήμου Φυλής με κωδικό
ΟΠΣ 5002111 από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα « Αττι-
κή 2014 – 2020 ».

11. Την υπ’ αριθμ. 208/5-5-
2021  απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής, σχετικά με την πρό-
σληψη προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρό-
νου στο πλαίσιο της Πράξης
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

12. Την  υπ.  αριθ. πρωτ.
3180/4-2-2022 βεβαίωση του
Δ/ντη  Οικονομικών Υπηρε-
σιών περί  ύπαρξης
πιστώσεων  για  την  κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας
του  υπό πρόσληψη προσω-
πικού της παρούσας  Ανα-
κοίνωσης.

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
συν ολικά εν ός  (1) ατόμου
για την  υλοποίηση του ευρ-
ωπαϊκού προγράμματος
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» του
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, που εδρεύει
στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, και συγκε-
κριμέν α του εξής, αν ά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αν τίστοιχα απαιτούμεν α
(τυπικά και τυχόν  πρόσθε-
τα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφ ιοι των  ειδικο-
τήτων  100 πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ
των  υποψηφ ίων  καθορίζε-
ται με βάση τα ακόλουθα κρι-
τήρια:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(100 μον άδες για 4 μήν ες
αν εργίας και 25 μον άδες
αν ά μήν α αν εργίας άν ω
των  4 μην ών , με αν ώτατο
όριο τους 12 μήν ες)

μήν ες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άν ω

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μον ά-
δες για κάθε τέκν ο)

αριθμός
τέκν ων

1
2
3
4
5
…

3. ΑΓΑΜΟΣ,
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ
ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μον ά-
δες)

4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50%
ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μον άδες)

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μον άδες
αν ά μήν α εμπειρίας και έως
40 μήν ες)

μήν ες 
εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
37
38
39
40 και άν ω

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Αν άλογα με
τις περιπτώσεις ειδικοτή-
των  του ΠΙΝΑΚΑ Α, σε
συν δυασμό με τον  ΠΙΝΑΚΑ
Β, της αν ακοίν ωσής σας,
συμπληρώστε κατάλληλα τη
στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ»
που ακολουθεί.)

Β Α Θ ΜΟ Λ Ο Γ Ο Υ ΜΕ Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ 

Ως βαθμολογούμεν η εμπει-
ρία για τους παρακάτω
κωδικούς θέσεων  ν οείται η
απασχόληση με σχέση

εργασίας ή σύμβαση μίσθω-
σης έργου στο δημόσιο ή
τον  ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκον τα ή έργα συν αφ ή
με το αν τικείμεν ο της προς
πλήρωση θέσης που παρ-
ασχέθηκαν  σε συγχρηματο-
δοτούμεν ες δομές και δρά-
σεις συν αφ είς με ευάλωτες
ομάδες και κοιν ων ική
έν ταξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών με
τον οποίο οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαδικασία επι-
λογής. 

Για την απόδειξη της εμπει-
ρίας αυτής βλ. δικαιολογητι-
κά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ για τις συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
στοιχείο 10. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της
εμπειρίας για όλες τις
ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ για τις συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙI., ενότητα Ε, υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την από-
δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέ-
γων”» με σήμανση έκδοσης
ΣΟΧ δικαιολογητικά, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω
Παραρτήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
Δημοσίευση της αν ακοίν ω-
σης 

Περίληψη της παρούσας
ανακοίνωσης, η οποία πρέ-
πει να περιέχει υποχρεωτικά
τα προβλεπόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 41 του Ν.
4765/2021 στοιχεία και τα
όρια ηλικίας της παρ.1 του
άρθρου 39 του ως άνω
νόμου, να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομα-

διαίες τοπικές εφημερίδες της
οικείας περιφερειακής ενότ-
ητας, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται μία
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδο-
μαδιαία) η δημοσίευση θα
γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.

Η ανακοίνωση μαζί με το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέ-
γων”» και την προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων, να
αναρτηθούν στον διαδικ-
τυακό τόπο του φορέα, στο
κατάστημά του καθώς και
στο κατάστημα του Δήμου
στον οποίο αυτός εδρεύει.
Επιπλέον, να αναρτηθεί και
στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Για κάθε ανάρτηση που διε-
νεργείται σε κατάστημα, θα
συνταχθεί και σχετικό πρακ-
τικό ανάρτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό, κατά περίπτωση,
εντυπο ασεπ ΣΟΧ 12 και να
την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας μας στην ακόλο-
υθη διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  απε-
υθύνοντάς την στην
ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  υπόψιν κ
ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ  (τηλ.
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
2132042703,2132042738.) 

Το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ηλεκτρονι-
κής υποβολής και στην
περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Επισημαίνεται: ότι σύμφω-
να με το νέο Ευρωπαϊκό
Γενικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR,
που ετέθη σε εφαρμογή τον
Μάιο 2018, καθιερώνεται
ενιαίο νομικό πλαίσιο για
την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Για το
λόγο αυτό, η συμμετοχή των
υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθε-
λή υποβολή αίτησης με τα
συνημμένα σε αυτή δικαιο-
λογητικά προς τον Φορέα,
συνεπάγεται τη συναίνεση
του υποψηφίου για τη
συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που τους αφορ-
ούν, καθώς και για την ασφ-
αλή διατήρησή τους σε
αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό)
για συγκεκριμένο σκοπό και
για όσο χρόνο απαιτείται,
προκειμένου να ολοκληρωθ-
ούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν
τα προσωπικά στοιχεία των
υποψηφίων από τυχόν
υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλής
επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι
υποψήφιοι διατηρούν το
δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα
στιγμή και κατόπιν υποβο-
λής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100
Δήμος
Φυλής
(Για τη στε-
λέχωση του
Παραρτήμα-
τος ΡΟΜΑ) 

Δήμος Φυλής ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 
«Από την  υπογραφ ή
της σύμβασης μέχρι
12 μήν ες με αν αν έω-
ση ή παράταση έως
τη λήξη του προγράμ-
ματος/
έργου/υποέργου»

1

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

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγω-
γής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδα-
γωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε
β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού
Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση
Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. β) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα δια-
πολιτισμικής αγωγής ή διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή
βεβαιώσεις παρακολούθησης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματο-
ποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΕΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα

ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού
Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α)
Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατε-
υθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

μονάδες
0
0
0
100
125
150
175
200
225
250
275
300

μον άδες
20
40
60
80
100
…

μον άδες
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
…
555
570
585
600
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Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία
ολοκληρώθηκε η
δράση της δωρε-

άν  εξέτασης για την
Ηπατίτιδα B και C που
οργάν ωσε η Κοιν ων ική
Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής και οι εν ταγμέν ες
κοιν ων ικές του δομές,
Διευρυμέν ο Κέν τρο
Κοιν ότητας - Παράρτημα
Ρομά καθώς και οι Δομές
Φτώχ ειας, σε συν εργασία
με τον  Σύλλογο Ασθεν ών
Ήπατος «Προμηθέας» και
το Streetwork Project
στην  Πλατεία Ηρώων  στα
Άν ω Λιόσια. 

Παρά τις υψηλές θερμο-
κρασίες στο τρίωρο, από
τις 11 το πρωί έως της
14.00 μ.μ. που βρέθηκε
στα Άν ω Λιόσια η κιν ητή
μον άδα του streetwork,
πάν ω των  50 άτομα έκα-
ν αν  την  δωρεάν  εξέταση
εν ώ πολλοί περισσότεροι
ζήτησαν  και έλαβαν
εν ημέρωση.

“Η Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία συν εχ ίζει πυκν ά τις
δράσεις της στην
κατεύθυν ση της εν ημέρω-
σης και  πρόληψης με
στόχ ο την  προστασία και
την  προαγωγή της υγείας
των  δημοτών . Επιλέξαμε

την  28η Ιουλίου που είν αι
η Παγκόσμια Ημέρα
Ηπατίτιδας, για τη δωρεάν
εξέταση  γιατί είν αι πολύ
σημαν τικό ν α ευαισθητο-
ποιήσουμε τον  κόσμο, για
αυτή την  ύπουλη
ασυμπτωματική ν όσο,
που εν ώ θεραπεύεται
εάν  δεν  διαγν ωστεί
εγκαίρως δημιουργεί σοβα-
ρά προβλήματα στον
πάσχ ον τα. Συν εχ ίζουμε
με τους ίδιους ρυθμούς ”
υπογράμμισε ο Αν απληρ-
ωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής Γιώργος 

Αν των όπουλος ο
οποίος ευχ αρίστησε για
τη συν εργασία  τους
εκπροσώπους του συλλό-
γου «Προμηθέας» και του
Streetwork Projectς.

Σύμφων α με τον
Εθν ικό Οργαν ισμό Υγείας
παγκοσμίως δίν εται προ-
τεραιότητα στην  εξάλειψη
των  λοιμώξεων  από
ηπατίτιδα B και C, καθώς
μπορεί ν α οδηγήσουν  σε
χ ρόν ια ηπατίτιδα με
αυξημέν ο κίν δυν ο κίρρω-
σης και ηπατοκυτταρικού 

καρκίν ου, επιπλοκές
που ευθύν ον ται για έν α
εκατομμύριο θαν άτους
ετησίως σε όλο τον
κόσμο.  

Στην  Ελλάδα, υπο-
λογίζεται ότι 200.000 άν θ-
ρωποι είν αι χ ρόν ιοι φορ-
είς της ηπατίτιδας Β και
70.000 άτομα της ηπατίτι-
δας C εν ώ τους τελευταίο-
υς μήν ες, έχ ει παρατηρ-
ηθεί, παγκοσμίως, μια
αν εξήγητη αύξηση περι-
στατικών  οξείας ηπατίτι-
δας, σε παιδιά. 

Δ. ΦΥΛΗΣ: Εξετάστηκαν δωρεάν δεκάδες πολίτες για
Ηπατίτιδα B και C στη δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

Κάθε υποψήφ ιος δικαι-
ούται ν α υποβάλει μία μόν ο
αίτηση και για θέσεις μίας
μόν ο κατηγορίας προσωπι-
κού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων  διαφ ορε-
τικών  κατηγοριών  προσω-
πικού σε μία ή περισσότερ-
ες αιτήσεις συν επάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων
των  αιτήσεων  και αποκλει-
σμό του υποψηφ ίου από
την  περαιτέρω διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση
θέσεων  δύο κατηγοριών  και
συγκεκριμέν α κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόν ο
όταν  στην  αν ακοίν ωση
προβλέπον ται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί
ν α καλυφ θούν  επικουρ-
ικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
όσο και θέσεις κατηγορίας
ΥΕ. Στην   περίπτωση αυτή
ο υποψήφ ιος της ΥΕ κατ-
ηγορίας θα χρησιμοποιήσει
μία μόν ο αίτηση στην  οποία
θα αν αγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύν ολο των
θέσεων  (κατηγοριών  ΔΕ και
ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής
των  αιτήσεων  δεν  μπορεί
ν α είν αι μικρότερη των
πεν τε (5) ημερών  (υπολογι-
ζομέν ων  ημερολογιακά) και
αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφ ημερίδες ή της
αν άρτησής της στο κατά-

στημα και στον  δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας
καθώς και στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος, εφ όσον  η
αν άρτηση είν αι τυχόν  μετα-
γεν έστερη της δημοσίευσης
στις εφ ημερίδες. Η αν ω-
τέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν
αυτή είν αι, κατά ν όμο, εξαιρ-
ετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την
επόμεν η εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  τα έν τυπα
των  αιτήσεων :  α) στην
υπηρεσία μας στην  αν ω-
τέρω διεύθυν ση· β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκρι-
μέν α ακολουθών τας από
την  κεν τρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες �� Έν τυπα –
Διαδικασίες �� Διαγων ι-
σμών  Φορέων  �� Ορ. Χρό-
ν ου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών  (ΚΕΠ) αλλά και
στην  ηλεκτρον ική τους
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες
και άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν  στην  κεν τρική
σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν  πρόσβαση στα
έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα –
Διαδικασίες �� Διαγων ι-

σμών  Φορέων  �� Ορ. Χρό-
ν ου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατά-
ταξη υποψηφ ίων

Αφ ού η υπηρεσία μας επε-
ξεργαστεί τις αιτήσεις των
υποψηφ ίων , τους κατατάσ-
σει σε προσωριν ούς πίν α-
κες κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα και κατά φ θίν ου-
σα σειρά βαθμολογίας, βάσει
των  κριτηρίων  του ν όμου
(όπως αν αλυτικά αν αφ έρ-
ον ται στο Παράρτημα της
αν ακοίν ωσης). Η κατάταξη
των  υποψηφ ίων , βάσει της
οποίας θα γίν ει η τελική επι-
λογή για την  πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμέ-
ν ου χρόν ου, πραγματοποι-
είται ως εξής: 

1. Προηγούν ται στην  κατά-
ταξη οι υποψήφ ιοι που διαθ-
έτουν  τα κύρια προσόν τα
της ειδικότητας και ακολουθ-
ούν  οι έχον τες τα επικουρι-
κά (Α ,́ Β  ́επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των
υποψηφ ίων  που έχουν  τα
ίδια προσόν τα (κύρια ή επι-
κουρικά) γίν εται κατά
φ θίν ουσα σειρά με βάση τη
συν ολική βαθμολογία που
συγκεν τρών ουν  από τα
βαθμολογούμεν α κριτήρια
κατάταξης (χρόν ος αν ε-
ργίας, αν ήλικα ή εν ήλικα
προστατευόμεν α κατά το
ν όμο τέκν α, ιδιότητα άγα-
μου, διαζευγμέν ου ή εν  χηρ-
εία γον έα, αν απηρία του

αιτούν τος και αποδεδειγ-
μέν η εργασιακή εμπειρία
από απασχόληση σε συγχρ-
ηματοδοτούμεν ες δομές και
δράσεις συν αφ είς με ευά-
λωτες ομάδες και κοιν ων ι-
κή έν ταξη).

3. Στην  περίπτωση ισο-
βαθμίας υποψηφ ίων  στη
συν ολική βαθμολογία προη-
γείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μον άδες στο
πρώτο βαθμολογούμεν ο κρι-
τήριο (χρόν ος αν εργίας) και,
αν  αυτές συμπίπτουν ,
αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μον άδες στο δεύτερο
κριτήριο (αριθμός αν ήλικών
ή εν ήλικων  προστατευόμε-
ν ων  κατά το ν όμο τέκν ων )
και ούτω καθεξής. Αν  οι
υποψήφ ιοι και πάλι ισοβαθ-
μούν , προηγείται  ο
μεγαλύτερος στην  ηλικία με
βάση την  ημερομην ία γέν -
ν ησής του, εν ώ, αν  εξαν -
τληθούν  όλα τα παραπάν ω
κριτήρια, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται με δημό-
σια κλήρωση.

Τα κωλύματα  της οκτάμ-
ην ης απασχόλησης και του
Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην  περίπτω-
ση πρόσληψης προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
ν ου χρόν ου για την  υλο-
ποίηση Ευρωπαϊκών  Προ-
γραμμάτων  ή Έργων  της
παρ.2 του άρθρου 38 του
Ν.4765/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
Αν άρτηση πιν άκων  και
υποβολή εν στάσεων

Η υπηρεσία μας θα αν α-
ρτήσει, εν τός τριάν τα (30)
ημερών  από την  ημερομ-
ην ία λήξης προθεσμίας υπο-
βολής των  αιτήσεων , τους
προσωριν ούς πίν ακες
κατάταξης, απορριπτέων
και προσληπτέων  στο κατά-
στημα των  γραφ είων  μας
εν ώ θα συν ταχθεί και σχε-
τικό πρακτικό αν άρτησης
(σύμφ ων α με την  παρ. 5
του άρθρου 41 του Ν.
4765/2021). 

Κατά των  πιν άκων
αυτών , επιτρέπεται στους
εν διαφ ερόμεν ους η
άσκηση έν στασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) ημερών  (υπολο-
γιζόμεν ες ημερολογιακά), η
οποία αρχίζει από την  επό-
μεν η ημέρα της αν άρτησής
τους στον  διαδικτυακό μας
τόπο. 

Η υπηρεσία οφ είλει ν α
αν αρτήσει τους πίν ακες
προσληπτέων  και στο πρό-
γραμμα «Διαύγεια» εν τός
τριών  (3) εργάσιμων  ημε-
ρών  φ ωτοαν τίγραφ α των
αιτήσεων  και των  δικαιο-
λογητικών  των  υποψ-
ηφ ίων  που έχουν  υποβάλει
έν σταση κατά των  προ-
σωριν ών  πιν άκων  κατά-
ταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρό-
σληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάν ει

το προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμέν ου χρόν ου αμέσως
μετά την  κατάρτιση των
πιν άκων  κατάταξης των
υποψηφ ίων .. Οι απολυόμε-
ν οι λαμβάν ουν  τις απο-
δοχές που προβλέπον ται για
την  απασχόλησή τους έως
την  ημέρα της απόλυσης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζ-
ημίωση από την  αιτία αυτή. 

Προσληφ θέν τες οι οποίοι
αποχωρούν  πριν  από τη
λήξη της σύμβασής τους,
αν τικαθίσταν ται με άλλους
από τους εγγεγραμμέν ους
και διαθέσιμους στον  πίν α-
κα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφ ής
τους σε αυτόν .

Σε κάθε περίπτωση, οι
υποψήφ ιοι που προσλαμβά-
ν ον ται είτε κατόπιν
αν αμόρφ ωσης των  πιν ά-
κων   είτε λόγω αν τικατάστα-
σης αποχωρούν των  υποψ-
ηφ ίων , απασχολούν ται για
το υπολειπόμεν ο, κατά
περίπτωση, χρον ικό διά-
στημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκρ-
ιμέν ης διάρκειας της σύμβα-
σης εργασίας ορισμέν ου
χρόν ου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση για την εξαγορά
αιολικών πάρκων 55,2 MW 
στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχ ών  Α.Ε. (η
«Εταιρεία») αν ακοιν ών ει, στο πλαίσιο της
υλοποίησης της στρατηγικής της για αν ά-

πτυξη στον  τομέα ΑΠΕ, την  υπογραφή δεσμευτικής
συμφων ίας για την  εξαγορά από την  «ΕΛΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.» -
εξ ολοκλήρου θυγατρικής της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε. - των  εταιρειών  «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και
«ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.», ιδιοκτησίας Ομίλου Κοπελούζου και
Ομίλου «Διεθν ής Κατασκευαστική». Τα αιολικά
πάρκα, με συν ολική ισχ ύ 55,2 MW, βρίσκον ται στη
Αν ατολική Μάν η Λακων ίας και είν αι σε λειτουργία,
από το Δεκέμβριο του 2019. Το συν ολικό τίμημα για
το 100% των  μετοχ ών  των  δύο εταιρειών , αν έρχ ε-
ται σε €90 εκατ.

Τα δύο αιολικά πάρκα της εξαγορασθείσας εταιρείας
«ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» βρίσκον ται στη θέση
Μακρυλάκκωμα στην  Αν ατολική Μάν η, έχ ουν  συν ο-
λική ισχ ύ 29,9 MW και αποτελούν ται από 13 αν εμο-
γεν ν ήτριες. Τα άλλα δύο αιολικά πάρκα, της εταιρείας
«ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.», βρίσκον ται εγκατεστημέν α στη
θέση Προφήτης Ηλίας στην  Αν ατολική Μάν η, έχ ουν
συν ολική ισχ ύ 25,3 MW και αποτελούν ται από 11
αν εμογεν ν ήτριες. Υπολογίζεται ότι τα τέσσερα
πάρκα μπορούν  ν α καλύψουν , με καθαρή εν έργεια,
τις ετήσιες εν εργειακές αν άγκες για περίπου 40.000
ν οικοκυριά ή 8.000 μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions
S.A. (PwC) εν ήργησε ως χ ρηματοοικον ομικός
σύμβουλος της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., εν ώ η
δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος & Συν εργάτες
εν ήργησε ως ν ομικός σύμβουλος.



Σ
ε απόφασή του το υπο-
υργείο Υγείας ορίζει σε
ποιες παραλίες της Αττι-

κής απαγορεύεται το κολύμπι,
κατόπιν ελέγχων που έγιναν,
ενώ προτείνει και μια σειρά
μέτρων.

Οπως σημειώνει το υπουργείο
Υγείας η απαγόρευση για
κολύμπι σε συγκεκριμένες παρ-
αλίες είναι αναγκαίο μέτρο προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του υπουργείου Υγείας:

«Απαγορεύεται η κολύμβηση
στα θαλάσσια νερά των περ-
ιοχών της Περιφέρειας Αττικής,
στις οποίες δεν πληρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της
κείμενης νομοθεσίας των
νερών κολύμβησης, όπως

αυτές αναφέρονται ειδικότερα
κατωτέρω:

Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα
αγκυροβόλια, ναυπηγεία και
διαλυτήρια πλοίων.

Σε όλη τη περιοχή από το
λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το
Πέραμα.

Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγ-
κά μέχρι και την παραλία Ασπρ-
οπύργου.

Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού
της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο
λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων
και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέν-
τρου MIRAMARE.

Στην περιοχή από το Β. άκρο
Μικρολίμανου μέχρι και την
ακτή Ξηροτάγαρου (όριο
μαρίνας).

Στο αριστερό σημείο της ακτής
«ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου
«ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρ-

ωθεν των εκβολών του ρέματος
Πικροδάφνης.

Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρ-
ωθεν των στομίων εκβολής
όλων των αγωγών ομβρίων.

Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρ-
ωθεν των στομίων εκβολής των
αγωγών εγκαταστάσεων βιολο-
γικού καθαρισμού λυμάτων, και
κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής,
σύμφωνα με τις νομαρχιακές
αποφάσεις καθορισμού απο-
δέκτη, όπου τοποθετούνται
τοπικές απαγορευτικές
πινακίδες ή οι 2 τοπικές υγειο-
νομικές αρχές προτείνουν την
τοποθέτηση σχετικών σημάν-
σεων.

Στην περιοχή των Ναυ-
πηγείων και του λιμένος όρμου
Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρ-
εση την περιοχή που αρχίζει
από την ακτή Χέλμη και
συνεχίζεται μέχρι την περιοχή
Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).

Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος
της εξωτερικής πλευράς του
προσήνεμου μώλου του λιμα-
νιού.

Σε ζώνη 200 μέτρων από τα
σημεία εκβολής των αγωγών

των εγκαταστάσεων βιολογικού
καθαρισμού, που βρίσκονται
στις περιοχές Ν. Μάκρης και
Μαραθώνα και ειδικότερα των
κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και
των κατασκηνώσεων Αεροπο-
ρίας- ΘΑΑ .

Στην απαγόρευση δεν περι-
λαμβάνεται η ακτή κολύμβησης
του ΚΕΔΑ/Ζ.

Στην περιοχή του Ασωπού
ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν
της εκβολής του.

Σε ότι αφορά τις παραλίες
αυτές, στην απόφαση σημειώνε-
ται ανάγκη σήμανσης από τους
υπεύθυνους των ακτών, με
ευθύνη της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, για να τοποθετή-
σουν απαγορευτικές πινακίδες
στα σημεία που κρίθηκαν ακα-
τάλληλα για κολύμβηση. Το
Λιμενικό θα πρέπει να αναλά-
βει την επιτήρηση των μέτρων.

ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου 

Φυλής για την νέα σχολική χρονιά 2022-23
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι εργασίες επισ-
κευών  και συν τηρήσεων  των  σχ ολικών
κτιρίων  Γυμν ασίων  και Λυκείων  του Δήμου

Φυλής, προκειμέν ου κατά την  έν αρξη της ν έας σχ ολι-
κής χ ρον ιάς ν α βρίσκον ται σε άριστη κατάσταση ν α
υποδεχ θούν  μαθητές κι εκπαιδευτικούς.

Η Δευτεροβάθμια Σχ ολική Επιτροπή πριν  τη
λήξη του προηγούμεν ου έτους και σε συν εργασία με
τους Διευθυν τές των  σχ ολείων  είχ ε καταγράψει και
προγραμματίσει τις απαιτούμεν ες εργασίες, καθώς και
τον  απαραίτητο συμπληρωματικό υλικοτεχ ν ικό εξοπλι-
σμό, ζητήματα τα οποία υλοποιούν ται κατά την  περίο-
δο αυτή που τα σχ ολεία είν αι κλειστά.

«Κατά τη θεριν ή περίοδο είν αι διαρκής και
έν τον η η προσπάθεια μας ν α προετοιμάσουμε όλα τα
σχ ολεία, ώστε ασφαλή, συν τηρημέν α και λειτουργικά
ν α παραδοθούν  για το ν έο έτος στην  σχ ολική κοιν ότ-
ητα της πόλης μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας. Ο
Πρόεδρος, συν τον ίζει κι επιβλέπει από κον τά τις
εργασίες που πραγματοποιούν ται και εν ημερών ει το
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού που έχ ει θέσει σε
προτεραιότητα τα θέματα Παιδείας στον  Δήμο μας.

Μπορεί, λοιπόν , για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς
και γον είς τα σχ ολεία ν α είν αι κλειστά, κι έτσι πρέπει,
αλλά για τους αν θρώπους του Δήμου παραμέν ουν
αν οιχ τά και προετοιμάζον ται για την  ν έα σχ ολική
χ ρον ιά. 

Ελευσίνα: 
885.574 ευρώ για τη συντήρηση 
του 1ου και 3ου Γυμνασίου

Μ ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατα-
ρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Συντήρηση

Δημοτικών Σχολικών Μονάδων 1ου & 3ου Γυμνασίων Δ.Ε.
Ελευσίνας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις
885.574,58 ευρώ, εκ των οποίων οι 499.720 ευρώ προέρχον-
ται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
και οι 385.855 ευρώ από ιδίους πόρους.

Η σχετική μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου, η οποία θα έχει και την επίβλεψη του έργου, με τις
εργασίες να αφορούν σε:

Αποκατάσταση φθορών στα δύο σχολικά συγκροτήματα
Εργασίες νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Ριζική αλλαγή του δικτύου σωληνώσεων της κεντρικής

θέρμανσης
Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων
Συμπλήρωση τμημάτων υδρορροών και κατασκευή φρε-

ατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων
Αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας φωτιστι-

κά (LED)
Αποκατάσταση φθορών  
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί
Στεγανοποίηση κενών παραθύρων
Ελαιοχρωματισμοί σε πόρτες, κιγκλιδώματα, παράθυρα,

σωληνώσεις, θερμαντικά σώματα

Αυτά είναι τα 12 σημεία-παραλίες στην Αττική που απαγορεύεται το κολύμπι
Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου
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Σύνδρομο Down: Εκπαίδευση στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Φυλής 

Σ
τα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus+, με την χρηματοδότ-
ησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πέντε στελέχη του Δήμου Φυλής

(τρεις κοινωνικοί λειτουργοί και δύο
υπάλληλοι των κοινωνικών υπηρεσίων)
έλαβαν ειδική εκπαίδευση, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε εξειδικευμένο οργανισμό
για θέματα Down στην Κωνσταντι-
νούπολη της Τουρκίας. Με αυτό το
τρόπο αναπτύχθηκαν οι επαγγελματικές
ικανότητες των εργαζομένων, καθώς
και η ευαισθητοποίηση τους. 
Η συμβολή τέτοιων προγραμμάτων και η
ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων
εργασίας συμβάλει στην βελτιστοποίηση
της απόδοσης των εργαζομένων και στη
δημιουργία ιδανικών συνθηκών ώστε
να μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξη
των ΑμΕΑ στην τοπική κοινωνία. 
Το πρόγραμμα “Down Without Barriers“
αποτελεί ένα έργο Erasmus+ KA-1, που

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο υλοποιείται από την Direc�ia de
Asisten�ă Socială și Medicală (Cluj-
Napoca, Ρουμανία) ως συντονιστή, σε
συνεργασία με την Asocia�ia AGA Down
Sindrom Cluj (Cluj-Napoca, Ρουμανία),
την Asocia�ia Babilon Travel (Cluj-
Napoca, Ρουμανία), τον Δήμο Φυλής
(Ελλάδα), την Türkiye Down Sendromu
Derneği (Τουρκία) και την Associazione
Italiana Persone Down Onlus.
Σκοπός αυτού του έργου είναι η δημιο-
υργία και η διασφάλιση ενός ευνοϊκού

πλαισίου για την προώθηση της διαφορ-
ετικότητας, του διαπολιτισμικού διαλόγου
για τους νέους (με και χωρίς σύνδρομο
Down) και την κοινωνική ένταξη,
καθώς και τη βελτίωση των επαγγελμα-
τικών ικανοτήτων των εργαζομένων για
νέους στις δραστηριότητες που διεξά-
γονται με νέους. με και χωρίς σύνδρομο
Down.
Η επόμενη φάση του προγράμματος θα

πραγματοποιηθεί στην πόλη Cluj

Napoca της Ρουμανίας στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου όπου θα γίνει ανταλλαγή νέων
από τις τέσσερις χώρες που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα. Τρεις νέοι με
σύνδρομο Down από το Δήμο Φυλής
και τρεις νέοι χωρίς σύνδρομο Down θα
συμμετέχουν σε αυτή την ανταλλαγή. 

Λογαριασμοί ρεύματος: 
Πάγιο στο ρεύμα με μηνιαίο
πλαφόν 5 ευρώ

Ν
ομοθετική παρέμβαση για την
επιβολή ανώτατου ορίου
χρέωσης των μηνιαίων

παγίων στους λογαριασμούς
ρεύματος, ανακοίνωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, μιλώντας χθες
στη Βουλή.

«Ορίσαμε ότι οι προμηθευτές πρέ-
πει ν α δηλών ουν  την  καθαρή τιμή
ηλεκτρικής εν έργειας. Είδαμε τελικά,
ότι κάποιοι προμηθευτές, εν ώ όρι-
σαν  καθαρή τιμή, υπερ-πολλαπ-
λασίασαν  τις χ ρεώσεις παγίων . Τις
πάγιες χ ρεώσεις. Γι αυτό και σήμερα
(28/7), φέρν ουμε μια τροποποίηση
και επιβάλλουμε στους προμηθευτές,
αν ώτατο πλαφόν  στα 5 ευρώ, για
χ ρεώσεις πάγιες. Η μην ιαία χ ρέωση,
το αν ώτερο ταβάν ι που μπορούν  ν α
έχ ουν  είν αι 5 ευρώ. Έτσι περιορίζο-
υμε από τα 15 και από τα 20 ευρώ-
κάποιοι άλλοι είχ αν  μεγαλύτερες
πάγιες χ ρεώσεις αν αλογικά με την
καταν άλωση που αυτό δεν  είν αι
σωστό- και έτσι βάζον τας πλαφόν
τους περιορίζουμε», είπε ο κ. Σκρέ-
κας και εν ημέρωσε την  ολομέλεια ότι
κατατίθεται σήμερα η ν ομοθετική
παρέμβαση.
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- ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑ 
ΖΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο
Δήμος Ασπροπύρ-
γου, σε συν ερ-
γασία με την  Περ-

ιφέρεια Αττικής, στο
πλαίσιο του έργου «Δρά-
σεις Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης και Ψηφιακού Εγγραμ-
ματισμού» και σύμφων α
πάν τα με τις τελευταίες
οδηγίες από τον  Ε.Ο.Δ.Υ.
κατά του COVID-19 διο-
ργάν ωσε, με την  επιμέ-
λεια της προϊσταμέν ης της
Διεύθυν σης Κοιν ων ικής
Προστασίας κ. Ιωάν ν ας

Μαλιάτση, δια ζώσης σεμιν άρια, αν οιχ τά και δωρεάν  για όλους τους Δημότες.

Ήδη, τα πρώτα δυο σεμιν άρια πραγματοποιήθηκαν  με επιτυχ ία: τη Δευτέρα 11
Ιουλίου 2022 με θέμα : «Βασικές Δεξιότητες για τη χ ρήση του Διαδικτύου» και τη Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου 2022 με Θέμα : «Ικαν ότητα Αν αζήτησης, Διαχ είρισης, Οργάν ωσης
και Αρχ ειοθέτησης Πληροφοριών ».

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας κ.
Σοφία Μαυρίδη δήλωσε, σχ ετικά, πως «είν αι σημαν τικό σε μια ιδιαιτέρως απαιτητι-
κή κι αν ταγων ιστική αγορά εργασίας, οι ν έοι μας ν α είν αι εφοδιασμέν οι με δεξιότ-
ητες που θα τους εξασφαλίσουν  επαγγελματική αποκατάσταση. 

Η ν έα ψηφιακή πραγματικότητα επιβάλει την  άμεση και αποτελεσματική εκπαίδευ-
ση όλων  των  χ ρηστών , εν ηλίκων  και παιδιών , αφού όλοι πλέον  χ ρησιμοποιούν
τους υπολογιστές τόσο για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς λόγους όσο και για
λόγους ψυχ αγωγίας. 

Τα σεμινάρια  προσφέρουν τις τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρο-
νων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Η ψηφιακή παιδεία είναι μια αναγκαι-
ότητα και εμείς ως Δήμος από την πλευρά μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο
να εξασφαλίσουμε την δωρεάν ψηφιακή εκπαίδευση για όλους τους
συμπολίτες μας».

Τέλος, αξιοσημείωτο είν αι, πως τα παραπάν ω σεμιν άρια ολοκληρώθηκαν  με επιτ-
υχ ία και αξιόλογη συμμετοχ ή, παρά τη καλοκαιριν ή περίοδο. Ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου ήταν  μέσα στους πρώτους Δήμους , από όλη την  Περιφέρεια, που διοργάν ωσε
και συμμετείχ ε σε  αυτή τη δράση.  Με την  ολοκλήρωση των  σεμιν αρίων
δόθηκε ραν τεβού τον  Σεπτέμβριο για την  συν έχ εια των  επιτυχ ημέν ων  δράσεων .  
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#Mystery29 #ElefsinaRawMuseum 

Λ
ίγο πριν την έναρξη της επίσημης
χρονιάς του τίτλου της 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η
πόλη της Ελευσίνας, από τις 13
Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου,

συστήνεται στο ευρύ κοινό με την Έκθεση Μυστήριο 29
| Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138). Ένα εμβληματικό έργο της
διοργάνωσης, στο πλαίσιο της θεματικής «Άνθρωποι –
Κοινωνία», για τις ψηφίδες που συνθέτουν το
φαινόμενο ΕΛΕΥΣΙΝΑ τωρινά και αλλοτινά. 

Δειγματίζοντας ψήγματα από το παρόν και το
παρελθόν της πόλης, αυτό που σχηματικά αποκαλείται
το «DNA» ή το συλλογικό Υποσυνείδητο του τόπου, η
Έκθεση Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο, υπό την επιμέλεια
της αρχιτέκτονος-μουσειολόγου Ερατώς Κουτσουδάκη,
επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη ως Έκθεμα, και
προσκαλεί το κοινό σε μια εξερεύνηση της Ελευσίνας
από την αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους, στην
παράδοση και την εσωτερική μετανάστευση,  την
προσφυγιά, την εμβληματική βιομηχανική ανάπτυξη,
την πολύπαθη εργασιακή πραγματικότητα, τη σχέση της
πόλης με τις τέχνες και τον Αισχύλο, του οποίου είναι
εμβληματική γενέτειρα, τη μοναδικότητα και τα
Μυστήριά της. 

Ταυτόχρονα, κάνει μια νύξη στην απαρχή της
μουσειακής πράξης, τιμώντας τους Ελευσίνιους
συλλέκτες που διασώζουν με θαυμαστή επιμονή και
φροντίδα τα τεκμήρια του παρελθόντος της πόλης τους.
Και κυρίως, καλεί τους επισκέπτες σε μια διαδρομή
στον πυρήνα της ύπαρξής της, στους ανθρώπους της
αλλά και στις κοινότητες που τη συνθέτουν. 

Επιμέλεια Έκθεσης: Ερατώ Κουτσουδάκη
Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου 
Παραγωγή: 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα &

Μουσείο Μπενάκη
Οργάνωση & Εκτέλεση παραγωγής: Delta Pi

Διεύθυνση: Πειραιώς 138, Αθήνα
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-18:00,

Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-22:00
Η είσοδος στο Μυστήριο 29 | Ελευσίνα - Ωμό

Μουσείο είναι δωρεάν
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν

σύντομα.
Website: 2023eleusis.euFacebook: face-

book.com/2023eleusis.euInstagram: insta-

g r a m . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
y o u t u b e . c o m/ c / 2 0 2 3 E l e u s i s E - ma i l :
info@2023eleusis.eu

#Mystery29 #ElefsinaRawMuseum 

ΜΜυυσσττήήρριιοο  2299  ||  ΕΕλλεευυσσίίνναα  --  ΩΩμμόό  ΜΜοουυσσεείίοο
::::  ΆΆννθθρρωωπποοιι  ––  ΚΚοοιιννωωννίίαα  ::::  

Ένα εμβληματικό έργο για το φαινόμενο “Ελευσίνα”
στο παρόν και το παρελθόν



Θ
εματική ημε-
ρ ί δ α - w o r k -
shop για την
πορεία υλο-

ποίησης των έργων
ΕΣΠΑ αλλά και γενικότε-
ρα έργων διοργανώθη-
κε από την Περιφέρεια
Αττικής στην Δυτική
Αττική, στο Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο
Ελευσίνας, την Πέμπτη
28 Ιουλίου.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης
και ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος
άν οιξαν  έν αν  γόν ιμο
διάλογο με τους
Δημάρχ ους και παραγω-
γικούς φορείς της περ-
ιοχ ής, για όσα έργα
βρίσκον ται σε τροχ ιά
υλοποίησης, όσα προγρ-
αμματίζον ται και όσα
είν αι αν αγκαία ν α σχ εδιαστούν .

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Λευτέρης
Κοσμόπουλος αν αφέρθηκε στην  εκτέλε-
ση έργων  ζωτικής σημασίας για την
ασφάλεια στη Δυτική Αττικής, όπως τα
αν τιπλημμυρικά έργα, οδικής ασφάλειας,
όπως και προώθησης της αν ακύκλωσης
προς μια «πράσιν η Αττική». 

Επεσήμαν ε ότι η Δυτική Αττική αλλάζει
μέρα με την  μέρα και δεν  μπορεί ν α
μέν ει άλλο πίσω, αλλά με βήματα μπρο

στά θα κερδίσει όσα της αξίζουν .
Αν αλυτικά τοποθετήθηκε ο Περ-

ιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, αν αφερόμεν ος σε κάθε
Δήμο της Δυτικής Αττικής. Αν έλ-
υσε τα 90 έργα για τη Δυτική Αττι-
κή με προϋπολογισμό
410.000.000 ευρώ από  ίδιους
πόρους, αλλά και τον  Νέο Περιφε-
ρειακό Σχ εδιασμό Διαχ είρισης
Απορριμμάτων . 

Συγκεκριμέν α, από το πρόγραμ-
μα ΕΣΠΑ 2014-2020 η Περιφέρεια
Αττικής απορρόφησε 431 έργα και
δράσεις, με προϋπολογισμό
74.770.000 ευρώ

Αν άμεσά τους ν έες σχ ολικές
υποδομές σε όλους τους δήμους
της Δυτικής Αττικής, αν τιπλημμυρ-

ικά και οδικά έργα. Ακόμα
από πόρους του ΕΣΠΑ
επιδοτήθηκαν  λόγω κορ-
ων οϊού και lockdown
επιχ ειρήσεις που επλήγ-
ησαν  με δωρεάν  κεφάλαιο
κίν ησης. 

Ακολούθως τα αρμόδια
υπηρεσιακά στελέχ η της
Περιφέρειας Αττικής
εξειδίκευσαν  το έργο που
έχ ει μέχ ρι στιγμής υλο-
ποιηθεί μέσα από την
αξιοποίηση των  κοιν ο-
τικών  κον δυλίων  αλλά και
των  πόρων  της Περιφέρ-
ειας, καθώς και τον  στρ-
ατηγικό σχ εδιασμό για το
ν έο ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα κ. Δημήτρης
Δρόσης, Προϊστάμεν ος
ΕΥΔΕΠ, παρουσίασε
αν αλυτικά την  πορεία
υλοποίησης των  έργων
που εκτελούν ται μέσω
του ΠΕΠ Αττικής 2014-

2020 και προσδιόρισε τους στόχ ους και
τις προκλήσεις για τη ν έα προγραμματι-
κή περίοδο 2021-2027, δίν ον τας έμφα-
ση στις δράσεις που αφορούν  τους
Δήμους της Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής.

Η ημερίδα συν εχ ίστηκε με παρεμβά-
σεις των  Δημάρχ ων  της Δυτικής Αττι-
κής, Ασπροπύργου Νίκου Μελετίου,
Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όμου, Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας Χρήστου Στάθη, Μεγαρέων
Γρηγόρη Σταμούλη, Φυλής Χρήστου
Παππού, και ολοκληρώθηκε με ευρύ
διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορ-
ούν  την  περιοχ ή και για τα οποία η
Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται και θα
συν εχ ίσει ν α βρίσκεται σε αγαστή
συν εργασία με τους Δήμους, προς όφε-
λος των  πολιτών .
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Θεματική ημερίδα για την πορεία υλοποίησης έργων μέσω 
ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Αττικής στην Δυτική Αττική
90 έργα για τη Δυτική Αττική με προϋπολογισμό 410.000.000 ευρώ από ίδιους πόρους, 
αλλά και τον Νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

Μηταράκης – Μπέρμποκ επισκέφθηκαν προσφυγόπουλα στο Σχιστό 
«Η Ελλάδα αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη» δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών 

Με δύο σημαντικές επισκέψεις ξεκίνησε το
ταξίδι της στην Ελλάδα η Γερμανίδα Υπο-
υργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Πρώτος σταθμός της ήταν το κτίριο της Κομαντατούρ
(το κτίριο της Γερμανικής Διοίκησης επί κατοχής) όπου
κατέθεσε λουλούδια ενώ στη συνέχεια μετέβη στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Ύστερα μετέβη στην προσφυγική δομή στο Σχιστό
μαζί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη
Μηταράκη.

Η κυρία Μπέρμποκ συνομίλησε εκεί με προσφυγό-
πουλα ενώ ξεναγήθηκε και στους χώρους της δομής.

«Η Ελλάδα αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη»

«Τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με συνομιλίες,
όχι με κλιμάκωση της έντασης», θα είναι το μήνυμα της
υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμ-
ποκ στην Αγκυρα, σύμφωνα με δήλωση της ίδιας ενόψει
των επισκέψεών της σε Ελλάδα και Τουρκία.

Στην ίδια δήλωση η κυρία Μπέρμποκ, που βρίσκεται
στη χώρα μας, περιγράφει την Ελλάδα ως «έναν από
τους πιο στενούς εταίρους» της Γερμανίας στην
Ευρώπη και κάνει λόγο για «τεράστιο έργο» της Ελλά-
δας στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
και την υποδοχή προσφύγων, τονίζοντας ότι αυτό το
έργο «αξίζει όλη μας την αλληλεγγύη».

Η Δυτική Αττική αλλάζει 
δεν  μπορεί ν α μέν ει άλλο

πίσω, με βήματα μπροστά θα
κερδίσει όσα της αξίζουν
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ΠΣΑΠΠ - : Ανακοίνωση...
Πραγματοποιήθηκε χθες  τηλεδιάσκεψη αν τι-

προσωπείας του ΠΣΑΠΠ με την  πλευρά της
Super League 2.
Ο Σύν δεσμος στέκεται στο πλευρό κάθε πρό-

τασης που θα εν ισχύσει τη βιωσιμότητα της
κατηγορίας και αρωγός σε κάθε εν έργεια που
θα αποσκοπεί στην  ομαλή και φυσικά ολοκ-
λήρωση της αγων ιστικής περιόδου που έχει
προγραμματιστεί ν α αρχίσει σε λίγες εβδομά-
δες.

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό Ηρακλείου – Άνω
Ελευσίνα

Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730  

ΓΑΜΟΣ
Ο Λαυρέντης Αδαμάκης του Γεωργίου και της Χρυσούλας,

το γένος Μανησαλίδου γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Κερατσινίου, 
και η Χριστίνα Νάστου του Γιαννάκη και της Ζαχαρούλας το γένος Ζόγκα 

γεννηθείσα στη Νάρτα Αυλώνα Αλβανίας, κάτοικος Ελευσίνας, 
πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Ελευσίνας   

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6989748621
(ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία αν ταλλακτικών  αυτοκιν ήτου

Lagios Parts αν αζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την  περιοχή

του Ασπροπύργου
Επικοιν ων ία στο  2105571933

lagiosparts@gmail.com

Στον Αστέρα Μαγούλας τη
νέα σεζόν ο Πέτρος Λάσκος

Ο Αστέρας Μαγούλας αν ακοίν ωσε την  απόκτηση του
20χ ρον ου πλαγίου μέσου Πέτρου Λάσκου. Ο Πέτρος
έχ ει αγων ιστεί σε ΠΑΟΚ Μάν δρας και Πυρρίχ ιο
Ασπροπύργου και την  ερχ όμεν η χ ρον ιά θα βρίσκεται
στην  οικογέν εια του Αστέρα.
Του ευχ όμαστε ν α είν αι υγιής & ν α συμβάλλει τα

μέγιστα, ώστε ν α πραγματοποιηθούν  οι στόχ οι της
ομάδας.

ΑΝ.ΤΣ.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:Ανανέωσε και ο Τάσος Φλέγγας

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ανακοινώνει την ανανέωση της
συνεργασίας με τον 
ποδοσφαιριστή ΤΑΣΟ
ΦΛΕΓΚΑ.
Για ακόμη μια χρονιά, ο
Τάσος, που είναι ένας εκ των
αρχηγών της ομάδας μας θα 
φοράει την κιτρινόμαυρη,
ώστε με την μεγάλη του
εμπειρία να βοηθήσει στην 
υλοποίηση  των  αγωνιστικών
στόχων της ομάδας.
Ευχόμαστε στον Τάσο Φλέγκα
να είναι υγιής για να παν-
ηγυρίσει και άλλες επιτυχίες 
με την κιτρινόμαυρη φανέλα. 



Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022                   θριάσιο-11 

Ο Αστέρας Μαγούλας
ανακοίνωσε τον Πέτρο

Γουβαλάρη

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση
του κεντρικού αμυντικού Πέτρου Γουβαλάρη.

Ο Πέτρος με μεγάλη εμπειρία & πολλές συμμε-
τοχές σε Superleague 2 & Γ' Εθνική έχει αγωνι-
στεί σε Πανηλειακό, Αστέρα Αμαλιάδας, Πανόπου-
λο, Δόξα Μανολάδας, Αστέρα Ιτέας, ΑΕΜ Μεσο-
λογγίου, Νίκη Τραγανού, Α.Ο Περιστερίου, Αγίο-
υς Αναργύρους, Πανελευσινιακό & την ερχόμενη
χρονιά θα βρίσκεται στην οικογένεια του Αστέρα.

Του ευχόμαστε να είναι υγιής & να συμβάλλει τα
μέγιστα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της
ομάδας.

Νέος τεχνικός στην Λαμπερή
Ελευσίνας ο Νίκος Τζαφέρης
Σε έν α ν έο και φρέσκο πρόσωπο εμπιστεύτηκε το
ρόλο του προπον ητή η διοίκηση της Λάμπερής Ελευ-
σίν ας και ο ν έος Πρόεδρος Γιάν ν ης Γιαν ν ίκος. Ο
λόγος για το Νίκο Τζαφέρη, τον  γν ωστό πρώην  ποδο-
σφαιριστή με μεγάλα περάσματα και διακρίσεις σε
ομάδες της Δυτικής Αττικής.
Έχει διατελέσει προπον ητής σε ακαδημίες του
Ολυμπιακού 1ος προπον ητής στον  ΠΑΟΚ Μάν δρας
καθώς και γυμν αστής και βοηθός προπον ητή στον
Ηρακλή Ελευσίν ας, Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύρ-
γου.

ΑΝ.ΤΣ.

Ανανέωσε και ο Αλκης 
Πέππας στον Μεγαρικό

Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Α.Σ Μεγαρ-
ικός και για την επόμενη σεζόν 2022-2023 ο
έμπειρος παίκτης της ομάδας Άλκης Πεππας. Η
διοίκηση του συλλόγου του εύχεται καλή πορεία
στην νέα χρονιά με υγεία και χωρίς τραυματι-
σμούς.

AN.ΤΣ

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Τα φιλικά προετοιμασίας…

Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν α-
κοιν ών ει το πρόγραμμα των

φιλικών  αγών ων  
προετοιμασίας.

3/8/2022: Βύζας – ΑΕΚ U19
6/8/2022: Βύζας – ΠΑΟ U19

12/8/2022: Ασπρόπυργος – Βύζας
20/8/2022: Βύζας – Ολυμπιακός

U19
24/8/2022: Βύζας – Εθν ικός
27/8/2022: Βύζας – Αιολικός

31/8/2022: Α.Ε. Χαλαν δρίου –
Βύζας

3/9/2022: Πέλοπας Κιάτου – Βύζας
7/9/2022: Βύζας – Σκορπιός Φυλής

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΑΓΩΝΩΝ: 18:00

Ο Απόλλωνας 
Ποντίων 
έκλεισε
τον Χρήστο
Γκαβζίδη
Νέα μεταγραφική
επιτυχία για τον
Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου που
έκανε δικό του τον 29
χρονο επιθετικό μέσο
Χρήστο Γκαβζίδη.Ο
εν λόγω ποδοσφαιρι-
στής γυρίζει σε γνώρι-
μα λημέρια. Εχει αγω-
νιστεί
σε Απολλων Ποντίων,
Ασπρόπυργο, Ακαδ-
ημίες Ολυμπιακού
Πειραιώς, Πανελευσι-
νιακό, Αχαρναικό, Μανδραικό,
Ολυμπιακο Λιοσίων.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΖΕΧΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Τα λόγια είν αι περιττά...

Η ζων ταν ή ιστορία του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ θα
κοσμήσει με την  παρουσία του την  τελευταία
προπόν ηση του φετιν ού summer camp, την
Παρασκευή στις 20.00 στο Γήπεδο του Βυζα.
Ο Βαζέχα εκτός από κορυφαίο σέν τερ φορ,
υπήρξε έν ας από τους λίγους ποδοσφαιρι-
στές που είχε, και εξακολουθεί ν α έχει, την
καθολική αν αγν ώριση και τον  απόλυτο
σεβασμό όλου του φιλάθλου κόσμου.
Έν α ευχαριστώ δεν  αρκεί !



12-θριάσιο Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022      

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η : Δ ι ο ι κ η τ ι κώ ν
Υπηρεσιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Ηρώων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
κα Κοντούλα Ευθυμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213-2042703, 745
E – MAIL :diok_yp@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 17/6/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 20751

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ
2/2022για τη πρόσληψη προ-

σωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

στο πλαίσιο του
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
«Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμηση
της Φτώχειας και Διακρίσεων-
Διασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο Δήμου Φυλής»  

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021),
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4430/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμέν-
ης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014
«α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020, β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-
2014).
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016
(ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργ-
ηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων), καθώς και τις
διατάξεις του νόμου του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου 4624/2019
(ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακ-
τήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρ-
ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις».
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής
(ΦΕΚ 3161/τ.Β΄/30-12-2011).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2640/05-
07-2016 1η τροποποίηση της
Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσ-
κλησης: ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ: 1555,
Έκδοση: 2/0, της Ειδικής Υπηρ-
εσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια
Αττικής, για την υποβολή προτά-
σεων στο Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αμμα «Αττική 2014-2020»-Άξο-
νας Προτεραιότητας (09) ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ,
με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-
νικό Φαρμακείο».   
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2920/17-
11-2016 απόφαση της Περιφερει-
άρχη Αττικής και την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 3043/12-10-2020 τροπο-
ποιημένη απόφαση του Περιφερ-
ειάρχη Αττικής με θέμα:

Τροποποίηση της Πράξης
«Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-
νικό Φαρμακείο Δήμου Φυλής» με
Κωδικό ΟΠΣ 5001831 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα “Αττική
2014-2020”».
9. Το από 12-10-2020 εγκεκριμέ-
νο Τεχνικό Δελτίο Πράξης: «Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Φυλής» με κωδικό (MIS)
ΟΠΣ: 5001831.   
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
29334/26-10-2020 απόφαση του
Δημάρχου Φυλής με θέμα:
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου (2) “Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Φυλής”
της Πράξης “Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Φυλής” με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001831».
11. Το από 21-04-2021 οριστικο-
ποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέρ-
γου της Πράξης: «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: “Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο” Δήμου
Φυλής», του Υποέργου: «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: “Κοι-
νωνικό Φαρμακείο” Δήμου
Φυλής» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):
5001831.  
12. Την υπ’ αριθμ. 28/04-02-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής περί έγκρισης Προγραμμα-
τισμού προσλήψεων προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
την αναπλήρωση θέσης που έμει-
νε κενή από την Ανακοίνωση ΣΟΧ
3/2017.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3180
Τ.Τ/4-2-2022 βεβαίωση του Δ/ντη
Οικονομικών Υπηρεσιών περί
ύπαρξης  πιστώσεων  για  την
κάλυψη  της δαπάνης μισθο-
δοσίας  του  υπό πρόσληψη προ-
σωπικού της παρούσας
Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, ενός (1) ατό-
μου για την υλοποίηση της
Πράξης «Δομή Παροχής
Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο» στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Αττι-
κή 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9)
«Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμηση
της Φτώχειας και Διακρίσεων-
Διασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής» στο Δήμο Φυλής, της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να
είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100
μονάδες για 4 μήνες ανεργίας
και 25 μονάδες ανά μήνα ανε-
ργίας άνω των 4 μηνών, με
α ν ώ τ α τ ο
όριο τους 12
μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή
Ε Ν Η Λ Ι Κ Α

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για
κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
…
…

3. ΑΓΑΜΟΣ,
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΓΟΝΕΑΣ (25
μονάδες)

4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΠΟ 50% ΚΑΙ
ΑΝΩ (80 μονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15
μονάδες ανά
μήνα εμπειρίας
και έως 40 μήνες)
μήνες εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

…
37
38
39
40 και άνω

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για
τον παρακάτω κωδικό θέσεως
νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης
έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως που παρασχέθηκαν σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις συναφείς με ευάλωτες
ομάδες και κοινωνική ένταξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη
μετά την απόκτηση της ζητούμεν-
ης από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας άσκησης επαγγέλματος ή
της βεβαίωσης πλήρωσης των
νομίμων προϋποθέσεων για την
άσκηση του επαγγέλματος Φαρ-
μακοποιού.

Για την απόδειξη της εμπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρημα-
τοδοτούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι,
στοιχείο 10. Πιστοποιητικά από-
δειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπει-
ρίας περιγράφονται αναλυτικά
στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρημα-
τοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη
Δήλωση για την απόδειξη της
εμπειρίας, όπου απαιτείται, προσ-
κομίζεται  σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτ-
ημα, καθόσον η βεβαίωση
προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφ-
άλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά
πληροφοριακό χαρακτήρα ως
προς την ειδικότητα, σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020
έγγραφο του Τμήματος Ασφάλι-
σης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να υπο-
βάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικά όλα τα  απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
“Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας,
Δομές Αστέγων”» με σήμανση
έκδοσης «4-8-2021» δικαιολογ-
ητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την Ανακοίνωση
πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα
και να έχουν επικυρωθεί, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο «Παράρτ-
ημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις “Δομές Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με
σήμανση έκδοσης «4-8-2021» και
ειδικότερα στην τελευταία ενότητα
του Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής υπηρ-
εσίας Υπουργείου Εξωτερικών
31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν.
4781/2021), οι υποψήφιοι μπορ-
ούν να αναζητούν και να επιλέ-
γουν μεταφραστή στη διεύθυνση
metafraseis.services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής «Πιστοποι-
ημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκρ-
ιμένα, η πρόσβαση στην εφαρμο-
γή θα γίνεται ακολουθώντας τα
εξής βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή
της κατηγορίας Πολίτης και καθ-
ημερινότητα, και στη συνέχεια
επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση
πιστοποιημένου μεταφραστή,
Είσοδος στην υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευ-
ση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανα-
κοίνωσης, η οποία πρέπει να
περιέχει υποχρεωτικά τα προβ-
λεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρ-
ου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία
και τα όρια ηλικίας της παρ.1 του
άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες της Περιφερειακής Ενότ-

ητας Δυτικής Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερή-
σια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο
(2) φορές.

Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση
στον διαδικτυακό του τόπο, μετά
την κοινοποίηση της έγκρισής
της. Εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση ή έγκριση ή
τροποποίησή της από το
Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με
το «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρημα-
τοδοτούμενες δράσεις “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέν-
τρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «4-8-2021»,
και την προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων, να αναρτηθούν στο
χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Φυλής και στον διαδικ-
τυακό τόπο αυτού (www.fyli.gr).
Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο
πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Για κάθε ανάρτηση που διενερ-
γείται σε κατάστημα, θα συνταχθ-
εί και σχετικό πρακτικό ανάρτ-
ησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4765/2021,
όπως ισχύει), το οποίο θα απο-
σταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο
e-mail: sox @asep.gr .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.
12 και να την υποβάλουν μαζί
με τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά, είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,
απευθύνοντάς την στην Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψιν κας ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας:
2132042403,438). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής και
στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρ-
όθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπο-
γεγραμμένη, με φυσική υπογρα-
φή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που
ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμέ-
να σε αυτή δικαιολογητικά προς
τον Φορέα, συνεπάγεται τη
συναίνεση του υποψηφίου για τη
συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακ-
τήρα που τους αφορούν, καθώς
και για την ασφαλή διατήρησή
τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφ-
ιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και
για όσο χρόνο απαιτείται, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι νόμι-
μες διαδικασίες πρόσληψης. 

Οι φορείς οφείλουν να προστα-
τεύουν τα προσωπικά στοιχεία
των υποψηφίων από τυχόν υποκ-
λοπή προκειμένου να επιτυγχάνε-

Κωδικός 
θέσης  

Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα  Διάρκεια 
σύμβασης  

Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος Φυλής 
(Για τη στελέχωση
της Δομής – Υποέρ-
γου «Κοιν ων ικό
Φαρμακείο»)

Άν ω Λιόσια
Περιφ ερειακή
Εν ότητα Δυτικής
Αττικής

ΠΕ Φαρμακο-
ποιών

Από την  υπογρ-
αφ ή της σύμβα-
σης μέχρι 31-
12-2022 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομών υμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελλην ικού
Αν οικτού Παν επιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αν τίστοιχης
ειδικότητας.β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις ν όμιμες προϋποθέσεις για την  άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

μονάδες
20
40
60
80
100
…
…

μονάδες
0
0
0
100
125
150
175
200
225
250
275
300

μον άδες
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
…
555
570
585
600

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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ται η ασφαλής επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακ-
τήρα. 
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίω-
μα ανάκλησης της συναίνεσής
τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης προς
το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρω-
σής της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Φυλής και
στον διαδικτυακό τόπο αυτού
(www.fyli.gr), εφόσον η ανάρτ-
ηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρ-
ης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο της υπηρ-
εσίας μας (www.fyli.gr)· β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγωνι-
σμών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι � Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες �� Έντυπα – Διαδικασίες
�� Διαγωνισμών Φορέων �� Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη
υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξερ-
γαστεί τις αιτήσεις των υποψ-
ηφίων, τους κατατάσσει σε
πίνακες κατάταξης κατά κατηγο-
ρία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
βάσει των κριτηρίων του νόμου
(όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο Παράρτημα της ανακοίνω-
σης). Η κατάταξη των υποψ-
ηφίων, βάσει της οποίας θα
γίνει η τελική επιλογή για την
πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου,
πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη
οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία
που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατά-
ταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλι-
κα ή ενήλικα προστατευόμενα
κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα
άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρ-
εία γονέα, αναπηρία του
αιτούντος και αποδεδειγμένη
εργασιακή εμπειρία από

απασχόληση σε συγχρηματο-
δοτούμενες δομές και δράσεις
συναφείς με ευάλωτες ομάδες
και κοινωνική ένταξη).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθ-
μολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες
στο πρώτο βαθμολογούμενο
κριτήριο (χρόνος 

ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανή-
λικών ή ενήλικων προστατευό-
μενων κατά το νόμο τέκνων) και
ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι
και πάλι ισοβαθμούν, προη-
γείται  ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθ-
ούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης
απασχόλησης και του Π.Δ.
164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
στην περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου για την υλο-
ποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων ή Έργων της παρ.2 του
άρθρου 38 του Ν.4765/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτ-
ηση πινάκων και υποβολή
ενστάσεων

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,
εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία λήξης προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων,
τους πίνακες κατάταξης, απορρ-
ιπτέων και προσληπτέων στο
κατάστημα και στον διαδικτυακό
της τόπο, τους οποίους πρέπει

να αποστείλει άμεσα για έλεγχο
στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο
(2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-
mail: sox@asep.gr.

Κατά των πινάκων αυτών, επι-
τρέπεται στους ενδιαφερόμενο-
υς η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους στον διαδικ-
τυακό μας τόπο. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκ-
λειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκ-
τρονικού ταχυδρομείου
(prosl.enstasi@asep.gr) και, για
να εξεταστεί, πρέπει να συνο-
δεύεται από αποδεικτικό κατα-
βολής παραβόλου είκοσι ευρώ
(20 €), που έχει εκδοθεί είτε
μέσω της εφαρμογής του ηλεκ-
τρονικού παραβόλου (e-παρά-
βολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στον διαδικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να ανα-
γράψει τον κωδικό/αριθμό του
παραβόλου στην ένσταση και
να καταβάλει το αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι
τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση
γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αναρτή-
σει τους πίνακες προσληπτέων

και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ
εντός τριών (3) εργάσιμων ημε-
ρών φωτοαντίγραφα των αιτή-
σεων και των δικαιολογητικών
των υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρό-
σληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου από την υπογρ-
αφή της σύμβασης μετά την
κατάρτιση των πινάκων κατά-
ταξης των υποψηφίων. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που
δεν δικαιούνται πρόσληψης
βάσει της νέας κατάταξης. 

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από
την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύμβασής τους, αντι-
καθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμο-
υς στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγρ-
αφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφ-
ιοι που προσλαμβάνονται είτε
κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρ-
ούντων υποψηφίων, απασχο-
λούνται για το υπολειπόμενο,

κατά περίπτωση, χρονικό διά-
στημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκρι-
μένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτε-
λεί και το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις “Δομές Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021», το οποίο περιλαμβάνει: i)
τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμε-
τοχή των υποψηφίων στη διαδι-
κασία επιλογής και ii) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12,
σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατά-
ταξης των υποψηφίων σύμφω-
να με τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθμίσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτ-
ημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολουθ-
είται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα �� Πολίτες ��
Έντυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-
νισμών φορέων �� Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
σας ενημερώνει ότι για
τις παρακάτω ημέρες
δεν θα πραγματοποιηθ-
ούν κηδείες:  Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 – Αγ. Παρασκευής 
Δευτέρα, 15 Αυγούστου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου



14-θριάσιο Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022      

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:

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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
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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

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Εκπρόσωποι των Φορέων,
Έχω την τιμή να είμαι Δήμαρχος του

Δήμου Ελευσίνας.
Ενός Δήμου που τον χαρακτηρίζει

μια μακραίωνη ιστορία, η οποία στο
διάβα της συναντήθηκε με την βιομ-
ηχανία.

Στην πόλη μου την Ελευσίνα, την
πόλη που θα πραγματοποιήσει την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος
2023, λειτουργούσαν εκατοντάδες
βιομηχανίες.

Στην πραγματικότητα η Ελευσίνα
ήταν υποδοχέας εσωτερικών οικονο-
μικών μεταναστών που ενσωματώθη-
καν με το υπόλοιπο δυναμικό της.

Η πόλη μας ήταν μια πόλη ζωντανή,
μια πόλη με χαμηλό δείκτη ανεργίας,
μια πόλη που προσέφερε τα μέγιστα
στο ΑΕΠ της χώρας μας.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση άλλα-
ξε αυτά τα δεδομένα.

Βιομηχανίες έκλεισαν, κόσμος έμει-
νε άνεργος.

Δεν υπήρξε κανένα σχέδιο έτσι
ώστε μια επιχείρηση να διασωθεί. 

Να βρεθεί επενδυτής, να υπάρξει
ενδιαφέρον, να γίνουν ενέργειες έτσι
ώστε να υπάρξει έστω στοιχειώδης 

εξυγίανση.Και για εμάς το γεγονός
ότι υπάρχει ένα Νομοσχέδιο που να
δίνει λύση και προοπτική στο Ναυ-
πηγείο είναι σημαντικό.

Η πόλη δεν μπορεί να σηκώσει στις
πλάτες της παραπάνω ανεργία.

Δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο.
Γι αυτό τον λόγο, τονίζω για ακόμη

μια φορά, ότι για εμάς το να μείνει το
Ναυπηγείο ανοιχτό είναι σημαντικό.

Πάντα με προαπαιτούμενο την δια-
σφάλιση των εργαζομένων.

Με αυτές τις σκέψεις αλλά και με
αυτή την ευθύνη στις πλάτες μου,
απέστειλα επιστολή σε όλα τα Πολιτι-
κά Κόμματα, όπου τους ζήτησα να
στηρίξουν το Νομοσχέδιο.

Το ίδιο ζητώ και σήμερα ενώπιον
της επιτροπής που συνεδριάζει:

Αναλάβετε όλες τις πρωτοβουλίες
έτσι ώστε το Ναυπηγείο να παραμείνει
ανοιχτό και να διασφαλιστούν οι
θέσεις εργασίας και τα δεδουλευμένα
των εργαζομένων.

Μην επιτρέψετε την ερήμωση του
τόπου μας.

Έχουμε προσφέρει πολλά, δικαι-
ούμαστε περισσότερα.

Σας ευχαριστώ».
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