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Τ
ρεις άν δρες απέδρασαν , χ θες το μεσημέρι, Κυρ-
ιακή 11 Σεπτεμβρίου, από το Αστυν ομικό Τμήμα
Χαϊδαρίου, όπου είχ αν  προσαχ θεί για εξακρίβω-

ση στοιχ είων , εν ώ συν ελήφθη ο έν ας.
Νέα στοιχ εία βλέπουν  το φως της δημοσιότητας

σχ ετικά με την  απόδραση από το ΑΤ Χαϊδαρίου. Σύμφ-
ων α με εν ημέρωση από την  ΕΛΑΣ, αστυν ομικοί προ-
σήγαγαν  τρία άτομα, τα οποία επέβαιν αν  σε
αυτοκίν ητο, στο ΑΤ Χαϊδαρίου. Όπως διαπιστώθηκε
από τον  αστυν ομικό έλεγχ ο, σε βάρος του εν ός εκκρ-
εμούσαν  καταδικαστικές αποφάσεις.

Ξαφν ικά, όμως, οι προσαχ θέν τες επιτέθηκαν  στον
αξιωματικό υπηρεσίας και σε άλλον  αστυν ομικό, βγή-
καν  έξω και επιβιβάστηκαν  σε αυτοκίν ητο που ήταν
σταθμευμέν ο έξω από το ΑΤ. Οι αστυν ομικοί τούς
κυν ήγησαν  και μάλιστα ο έν ας μπήκε στο αυτοκίν ητο
και τράβηξε το χ ειρόφρεν ο, προκειμέν ου ν α μη μπο-
ρέσουν  ν α διαφύγουν . Τελικά, συν ελήφθη ο έν ας εν ώ
οι άλλοι δύο κατάφεραν  ν α διαφύγουν  με το όχ ημα, το
οποίο εν τοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμέν ο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι έρευν ες της ΕΛΑΣ για
τον  εν τοπισμό και την  σύλληψη των  δύο ατόμων .

2-θριάσιο Tρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022  
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Ιερομάρτυρος Κορνηλίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
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Δ
ιευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, μετά την
αύξηση του συνολικού ποσού σε 300 εκατ. ευρώ από 174 εκατ. ευρώ την
περασμένη περίοδο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας.

Τα κριτήρια
Σύμφωνα με τον υπουργό, δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο:

για όσους χρησιμοποιήσουν διαφορετικό καύσιμο από το
φυσικό αέριο το επίδομα αναδιπλασιάζεται.

Οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 25
λεπτά ανά λίτρο, αύξηση του εισοδηματικού ορίου για το
επίδομα θέρμανσης από τα 14.000 ευρώ στα 16.000 ευρώ για
τον άγαμο και ανάλογα για τον παντρεμένο προσαυξημένο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης διαμο-
ρφώνονται ως εξής:

16.000 ευρώ για τον άγαμο (από 14.000 ευρώ)
24.000 ευρώ για τον παντρεμένο (από 20.000 ευρώ)
Ποιοι θα πάρουν την οικονομική εν ίσχυση
Αναφερόμενος στην οικονομική εν ίσχυση των 250 ευρώ

που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο κ. Σταϊκούρας
μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι οι δικαιούχοι διευρύνονται και θα
είναι άνθρωποι με σύνταξη μέχρι 800 ευρώ κι όχι μέχρι 600
ευρώ.

Σημείωσε ότι για τους συνταξιούχους το πακέτο είναι 1,1
δισ. ευρώ κι εδράζεται σε 3 πυλώνες: έκτακτη εν ίσχυση
στους χαμηλοσυνταξιούχους, κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους μόν ιμα και μόν ιμη
αύξηση των συντάξεων με 1, 5 εκατ. Έλληνες να βλέπουν
το 2023 μια αύξηση τουλάχιστον 6%.

Οι συντάξεις
Για τις αυξήσεις στις συντάξεις το 2023 θα είναι 6% ενώ με

σύνταξη μέχρι 800 ευρώ θα είναι οι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος των 250 ευρώ.

«Τα συνολικά μέτρα που εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν για να
βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις φέτος πλέον
είναι 13,2 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 10,6 δισ. ευρώ είναι επι-
δοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου για το 2022 και τα
οποία δεν ανέλυσε ο πρωθυπουργός καθώς είναι αυτά που
έχουμε νομοθετήσει και υλοποιούνται τους προηγούμενους
και τους επόμενους μήνες».

Σχετικά με την ανάπτυξη ο υπουργός Οικονομικών υπο-
γράμμισε ότι μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ «οι
οποίες είναι εξαιρετικά θετικές για τη χώρα», το ΥΠΟΙΚ αναθ-
εώρησε τις εκτιμήσεις του και σήμερα είναι για ανάπτυξη 5,3%
το 2022 ενώ για το 2023 εκτιμούμε ανάπτυξη 2,1% όταν ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο βασικό σενάριο 0,9%.

Σταϊκούρας: Δικαιούχοι των 250 ευρώ οι
συνταξιούχοι με σύνταξη μέχρι 800 ευρώ
Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Διευρύνεται ο αριθμός των

δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης

Κινηματογραφική απόδραση τριών ατόμων
από το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου

Eπιτέθηκαν στον αξιωματικό υπηρεσίας και σε άλλον αστυνομικό, βγήκαν έξω και
επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το ΑΤ
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ΟΔήμος Ασπροπύργου συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα του Υπουργείου Πολιτισμού, «Ευρωπαϊκές
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΕΗΠΚ), ένα

από τα πιο σημαντικά συμμετοχικά πολιτιστικά γεγονότα
της Ευρώπης, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ευαι-
σθητοποίηση του κοινού και των αρχών για την ανάγκη
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι νέων
απειλών και προκλήσεων.

Η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στον εορτασμό των
ΕΗΠΚ από το 1996, με εθνικό συντονιστή του προγράμ-
ματος τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΑ, υιοθετεί
φέτος το κοινό πανευρωπαϊκό θέμα εορτασμού των
ΕΗΠΚ, «Βιώσιμη Πολιτιστική  Κληρονομιά – Διατηρώντας
το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» (European
Heritage Days 2022: Sustainable Heritage – Preserving
the past for future generations).

Το θέμα καλεί τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τα
μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία της
πλούσιας και ποικιλόμορφης ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς έναντι της κλιματικής αλλαγής και της κατα-
στροφής του περιβάλλοντος. 

Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στον ενεργό ρόλο των
κοινοτήτων σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρ-
ονομίας με μέσα που θα εξασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο
και ανθεκτικό μέλλον.  

Ο φετινός εορτασμός των ΕΗΠΚ θα διαρκέσει από 23
έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Δήμος Ασπροπύργου εντάχθηκε στο πρόγραμ-
μα και θα συμμετέχει με εκδήλωση στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2022 με την επιμέλεια του Πνευματικού Κέν-
τρου, με το έργο: «Η ποντιακή μνήμη ως σημείο
αναφοράς πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Πρόκειται για ένα έργο, που εστιάζει στην πον-
τιακή κοινότητα του Ασπρόπυργου και την κου-
λτούρα της. 

Περιλαμβάνει αφηγή-
σεις, χορό και τραγούδι
από μέλη της ποντιακής
κοινότητας και την προ-
βολή συμμετοχικής
βίντεο performance
«Railway Memories»
(«Σιδηροδρομικές Μνή-
μες») σε σύλληψη,
σκηνοθεσία και επιτέλε-
ση της Αιμιλίας Μπο-
υρίτη, η οποία έχει
προβληθεί με επιτυχία
στο Διεθνές Φεστιβάλ

της Κοπεγχάγης «Berlin Soup», ενώ απέσπασε το 3ο Βρα-
βείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Καστελόριζου «Πέρα από τα
σύνορα».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εξέφ-
ρασε την ικανοποίησή του, για την ένταξη της πρότασης
του για συμμετοχή στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημε-
ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2022 – «Βιώσιμη
Πολιτιστική Κληρονομιά», από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Δήλωσε χαρακτηριστικά:«Για μια ακόμη φορά ο Ασπρόπ-
υργος πρωτοπορεί και στον πολιτισμό, αφού η πρότασή
του για την προβολή του έργου «Η ποντιακή μνήμη ως
σημείο αναφοράς πολιτιστικής κληρονομιάς», απέδωσε
Διεθνές Βραβείο και ανέδειξε τον Ασπρόπυργο και την
πληθωρική πολιτιστική του παρακαταθήκη».     

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022 "ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"

Ν. Μελετίου: «Η ποντιακή μνήμη ως σημείο αναφοράς πολιτιστικής κληρονομιάς», απέδωσε Διεθνές
Βραβείο και ανέδειξε τον Ασπρόπυργο και την πληθωρική πολιτιστική του παρακαταθήκη»    

T
ο γν ωστό project της μετεγκατάστασης των
μεταφορικών  επιχ ειρήσεων  από τον
Βοταν ικό/Ελαιών α  στο δήμο Φυλής , προχ ωρά

εν ώ  μέσα στις επόμεν ες ημέρες , όπως αν αφέρει
δημοσίευμα του insider.gr, εκτός απροόπτου,
αν αμέν εται   ν α υπογραφεί και η σχ ετική συμφων ία
αν άμεσα στον  Δήμο Φυλής και το ΤΑΙΠΕΔ που
«τρέχ ει» τη διαδικασία ωρίμαν σης της εν  λόγω
διαδικασίας.

H μετεγκατάσταση των  μεταφορικών  επιχ ειρήσεων
από τον  Βοταν ικό/Ελαιών α αφορά στην  παροχ ή
οικον ομικών  κιν ήτρων  προς τις μεταφορικές
επιχ ειρήσεις του Ελαιών α για την  μετεγκατάστασή
τους στον  ν έο Υποδοχ έα που θα δημιουργηθεί. 

Όποια εταιρεία «μετακομίσει» θα λάβει και σχ ετικό
bonus με τη μορφή πριμ, όποια δεν  μεταφερθεί στο
ν έο σημείο το χ άν ει και θα υποχ ρεωθεί ν α
αν αζητήσει άλλη περιοχ ή εγκατάστασης. 

Η μετεγκατάσταση αφορά έως 800 επιχ ειρήσεις, κατ’
εκτίμηση. Ο ακριβής αριθμός των  επιχ ειρήσεων  θα
προκύψει από την  μελέτη αποτύπωσης της

υφιστάμεν ης κατάστασης
στον  Ελαιών α.

Αξίζει ν α υπεν θυμίσουμε
ότι σε πρόσφατη
εν ημερωτική εκδήλωση του
ΤΑΙΠΕΔ (Ιούλιος 2022),
σύμφων α με τα όσα
αν έφερε ο επικεφαλής της
μον άδας PPF, Π.
Σταμπουλίδης, προχ ωρούν
και οι διαδικασίες ωρίμασης
για την  κατασκευή χ ώρου
υποδοχ ής των
μεταφορικών  εταιρειών
στην  Φυλή από τον
Ελαιών α καθώς φαίν εται
κάποια αρχ αιολογικά
ζητήματα ν α μην  βάζουν  αν άχ ωμα στο project.
Πρόκειται για ακίν ητο του ΟΔΔΥ στη Φυλή στην
Αττική που βρίσκεται πάν ω στην  Αττική Οδό και είν αι

περίπου 600 στρέμματα. Το ακίν ητο θα παραχ ωρηθεί
από τον  Δ. Φυλής μακροχ ρόν ια έν αν τι οικον ομικού
αν ταλλάγματος, για συγκεκριμέν α έτη βάσει του
χ ρημ/κού μον τέλου που θα καταρτιστεί. Η ιδιοκτησία

Προχωρά το φιλόδοξο σχέδιο για τη μετεγκατάσταση 
των διαμεταφορέων στη Φυλή

Την  αν αστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στα ακίν ητα
για δύο χ ρόν ια ακόμη αποφάσισε η κυβέρν ηση.

Όπως αν ακοίν ωσε ο υφυπουργός Οικον ομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος πριν  λίγο στην  εν ημέρωση
για την  εξειδίκευση των  μέτρων  που αν ακοίν ωσε ο
πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, η επιβολή ΦΠΑ
24% στην  οικοδομή αν αστέλλεται μέχ ρι το τέλος του
2024.

Σύμφων α με την  ισχ ύουσα ν ομοθεσία, ο ΦΠΑ στα
ακίν ητα έχ ει «παγώσει» μέχ ρι τα τέλη του 2022.

Η αν αστολή του ΦΠΑ στην  οικοδομή, απόφαση που
ελήφθη από την  κυβέρν ηση το 2019, ώθησε τις αγορ-
απωλησίες ακιν ήτων  αλλά και την  κατασκευή και-
ν ούργιων .

Σημειών εται ότι ο ΦΠΑ 24% επιβλήθηκε στις αγορα-
πωλησίες ακιν ήτων  το 2006 και αφορούσε ακίν ητα με
άδεια οικοδομής από την  1η Ιαν ουαρίου 2006 και
μετά, με εξαίρεση την  αγορά πρώτης κατοικίας.

Η κυβέρν ηση το 2019 αποφάσισε την  αν αστολή του
ΦΠΑ από την  1η Ιαν ουαρίου 2020 έως και τις 31
Δεκεμβρίου 2022 η οποία περιλαμβάν ει τόσο περι-
πτώσεις ν έων  αδειών  όσο και παλιές άδειες που
εκδόθηκαν  από 1η Ιαν ουαρίου 2006.

Από τον  Ιαν ουάριο του 2025 ο ΦΠΑ στα ν εόδμητα
μπορεί ν α περιορισθεί είτε στο 13% είτε η χ ώρα ν α
ζητήσει ν α εν ταχ θεί στις παρεκκλίσεις για τα ακίν ητα
ακολουθών τας το παράδειγμα του Λουξεμβούργου που
έχ ει μηδεν ικό συν τελεστή.

Ακίνητα: Στον «πάγο» 
ο ΦΠΑ μέχρι το 2024

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς
ΦΠΑ έως και το 2024
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ  3/2022

Αριθ. Πρωτ.:   34404
Ασπρόπυργος: 01/08/2022  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Αν ακοιν ών ει:

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσ-
σάρων  (4) ατόμων  για την  κάλ-
υψη εποχικών  ή παροδικών
αν αγκών  του Δήμου Ασπρόπ-
υργου, που εδρεύει στον  Ασπρ-
όπυργο της Περιφ ερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής και
συγκεκριμέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

*Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτή-
των πρέπει να είναι ηλικίας από
18 έως 65 ετών
*Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να
προσκομίσουν κατά την πρό-
σληψη στον Φορέα πιστοποιητικό
υγείας σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. Υ1α /Γ.Π. οικ.76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική
Απόφαση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο
ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο
ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά:
(protokollo.a@gmail.com), είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: 
Δήμος Ασπρόπυργου, Λ. Δημοκρ-
ατίας 141 (πρώην 18), Ασπρόπ-
υργος, Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς
την στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων, υπόψη κου Ιωάννη Παρο-
τσίδη (τηλ. επικοινωνίας: 213 200
6709).
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 υποψ-
ηφίων στη διαδικασία πρόσληψης
με την οικειοθελή υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά προς τον Φορέα,
συνεπάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την ασφ-
αλή διατήρησή τους σε αρχείο
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκρι-

μένο σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να ολοκ-
ληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν
να προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι
διατηρούν το δικαίωμα ανάκ-
λησης της συναίνεσής τους ανά
πάσα στιγμή και κατόπιν υποβο-
λής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσής της
είναι αποκλειστικά του υποψ-
ηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού ( ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότε-
ρες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδι-
καίως σε κάθε περίπτωση ακύρω-
ση όλων των αιτήσεων και αποκ-
λεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων δεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρη των δέκα (10) ημερών  (υπο-
λογιζομένων ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και στον δικτυακό τόπο αυτού
(https://www.dimosaspropyrgou.g
r). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της

τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια 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 διαδικτυακό τόπο του
Δήμου Ασπροπύργου
(https://www.dimosaspropyrgou.g
r) β) στο δικτυακό 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:
Σύνδεσμοι � Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν 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.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 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)» δικαι-
ολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του  ανωτέρω Παραρτήματος,
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση
του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4
μήνες ανεργίας και 60 μονάδες
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4
μηνών, με ανώτατο όριο τους
18  μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18 και άνω
μονάδες
0
0
0
200
260
320
380
440
500

560
620
1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ
(40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας
, με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9 και άνω

μονάδες
40
80
120
160
200
240
280
320

360
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )

5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50
μονάδες για καθένα με ανώτατο
όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων
1

2
3
4
5
6
μονάδες
50
100
150
200
250
300

6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και
ΤΕ οι μονάδες του βασικού
τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με το 40,
ενώ για ΔΕ   με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…
10
κατηγορία ΔΕ
10
…
11

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμ. ατόμων

102 *ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2023 1

103
*ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2023 1

104 *ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2023 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία:  Δήμος Ασπρόπυργου (Για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου)
Έδρα υπηρεσίας: Ασπρόπυργος Περιφερειακής Ενότητας Ασπροπύργου

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

102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή
Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φρον-
τιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελμα-
τικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ
151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/ια με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής
της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/ια με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/ια με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών
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…
19
…
20
μονάδες
200
…
220
…
240
…
260
…
280
…
300
…
320
…
340
…
360
…
380
…
400

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
(για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ
150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ
και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός
τίτλος 70 μονάδες) *

9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ

ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες
ΠΕ και ΤΕ integrated master 35  

μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ  *
α. Δεύτερος τίτλος

σπουδών (για  τις κατηγορίες
ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας 30 μονάδες)

β. Δεύτερ-
ος τίτλος σπουδών (για την κατ-
ηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά
μήνα εμπειρίας και έως 84
μήνες)
μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

84 και άνω
μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
50% (200 μονάδες)

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ,
ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή

ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10
υπολογίζονται αθροιστικά για
τους/τις κατόχους διδακτορικού
και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (inter-
grated master) και δεύτερου
τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσοτέρων του
ενός διδακτορικών
διπλωμάτων ή/και
μεταπτυχιακών τίτλων ή/και
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master),
ή/και δεύτερου τίτλου
σπουδών, βαθμολογείται
επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών
των τίτλων και εάν πρόκειται
για μη ομοιόβαθμους τίτλους,
βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ
αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε
περίπτωση το ήμισυ των
μονάδων που αντιστοιχούν
στον οικείο τίτλο σπουδών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού η υπηρεσία μας
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των
υποψηφίων, τους κατατάσσει
σε πίνακες κατάταξης κατά
κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα
και κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης).
Η κατάταξη των υποψηφίων,
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
υποψηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία
που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης (χρόνος ανεργίας,
πολυτεκνική ιδιότητα,
τριτεκνική ιδιότητα,
μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, βαθμός
τίτλου σπουδών, διδακτορικό
δίπλωμα, αυτοτελής
μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος
και αδιάσπαστος τίτλος
μεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master), δεύτερος τίτλος
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία
συγγενικού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική
βαθμολογία 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 (πολύτεκνος
γονέας και τέκνο πολύτεκνης
οικογένειας) και ούτω καθεξής.
Αν οι υποψήφιοι και πάλι
ισοβαθμούν, προηγείται  ο
μεγαλύτερος στην ηλικία με
βάση την ημερομηνία γέννησής
του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα
τα παραπάνω κριτήρια, η
μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.
*Το κώλυμα της οκτάμηνης
απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
στην περίπτωση που η
διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου είναι
άνω των οκτώ (8) μηνών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από την
υπογραφή της σύμβασης μετά
την κατάρτιση των πινάκων
κατάταξης των υποψηφίων.
Τυχόν αναμόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου
ή κατ’ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά 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,
αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι
υποψήφιοι που
προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω
α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς
αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα
και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Οι δύο Δήμοι διατηρούν σχέσεις 
αλληλεγγύης και ο Δήμος Φυλής συνδράμει
τον ακριτικό Δήμο.

Σ
το Καστελλόριζο θα βρεθούν σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022,
προκειμένου να λάβουν μέρος στον επίσημο εορτασμό για την 79η
επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

και η Αντιδήμαρχος Ελένη Λιάκου και ο υπεύθυνος του Γραφείου
Δημάρχου Δημήτρης Στουραΐτης. 
Στην αποστολή μετέχουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ.κ.

Αθηναγόρας, ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης πατήρ Τίτος Χρήστου.
Η συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις γίνεται στο πλαίσιο της αδε-

λφοποίησης του με το Καστελλόριζο, που είχε γίνει, το 1996, επί
Δημαρχίας του αείμνηστου Δημάρχου Φυλής Νικολάου Λιάκου.
Έκτοτε, οι δύο Δήμοι διατηρούν σχέσεις αλληλεγγύης και ο Δήμος

Φυλής συνδράμει τον ακριτικό Δήμο. Αυτό συνέβη και φέτος, με την
ανακατασκευή, δαπάναις του Δήμου Φυλής, της Κεντρικής Πλατείας
του ακριτικού νησιού, όπου θα τελεστούν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, στο
πλαίσιο της επίσκεψης, ο Χρήστος Παππούς θα εγκαινιάσει την Πλα-
τεία και θα ανταλλάξει αναμνηστικά δώρα με το Δήμαρχο Μεγίστης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι  ο Δήμος Φυλής είχε λάβει μέρος και το 2017
στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού, οπότε
ο Χρήστος Παππούς είχε καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των πεσόν-
των. Στην αποστολή συμμετείχαν ο τότε Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος
Μπρέμπος και η τότε Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
Ελένη Λιάκου, η οποία παρέστη και με την ιδιότητα του μέλους της
οικογένειας του Νικολάου Λιάκου. 
«Έχουμε φτιάξει πάνω από 50 Πλατείες στο Δήμο Φυλής, όμως του

Καστελόριζου εμπεριέχει ένα μεγάλο συμβολισμό:  Είναι η καρδιά της
Ελλάδος, στο ανατολικότερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είμαστε συγκινημένοι που,
εκπροσωπώντας τους
συνδημότες μας, βαδίζουμε
στα χνάρια του Νίκου Λιά-
κου και βάζουμε ένα λιθαρά-
κι στο Καστελλόριζο για να
τιμήσουμε τους αδελφούς-
κατοίκους του που φυλάτ-
τουν Θερμοπύλες, υψώνον-
τας την ελληνική σημαία στο
όμορφο νησί τους», δήλωσε ο Χρήστος Παππούς.  
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Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες όλων των επαγγελμα-

τιών της περιοχής αναφορικά με την ραγδαία άνοδο των
τιμών ενέργειας, συμμετέχουμε στην πανελλαδική κινητο-
ποίηση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία όλων των
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας που διοργανώνουν δεκά-
δες εργατικά σωματεία από όλη τη χώρα την Τρίτη 13
Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Θα σταθούμε μαζί με
τους εργαζόμενους και την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Αττικής για να φωνάξουμε Ρεύμα Φτηνό για
όλο το Λαό! 

Εδώ και μήνες ακούμε καθημερινά πως “ο χειμώνας θα
είναι δύσκολος”. Το ερώτημα είναι για ποιον; Η βαρυχει-
μωνιά που βιώνουμε οι μικροί επαγγελματίες και αυτοα-
πασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, έρχε-
ται σε πλήρη αντίθεση με την “άνοιξη” διαρκείας των
κολοσσών της ηλεκτρικής ενέργειας που βλέπουν τα
κέρδη τους να εκτοξεύονται.

Η κυβέρνηση μας ζητάει προκλητικά να “βάλουμε
πλάτη” και να είμαστε φειδωλοί στην κατανάλωση ενέρ-
γειας, λες και το προηγούμενο διάστημα κάναμε σπα-
τάλη, όταν οι περισσότεροι από εμάς ξεπαγιάζαμε τον
χειμώνα και σκάγαμε το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να
κρατήσουμε τους λογαριασμούς από το να συνθλίψουν
τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό.

Καλούμε σε συμμετοχή στην κινητοποίηση την Τρίτη 13
Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μαζί με σωματεία και
φορείς της περιοχής μας και κλιμακώνουμε τις αγωνιστι-
κές μας κινητοποιήσεις με συμμετοχή στο συλλαλητήριο
την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Υπο-
υργείο Οικονομικών.

Απαιτούμε:
Μείωση της τιμής του ρεύματος και των καύσιμων

Να οριστεί πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας στα
επίπεδα που βρίσκονταν οι τιμές πριν την ενεργειακή
κρίση (με αναδρομική ισχύ από 1/1/2022)

Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις υπέρογκες αυξήσεις λογαριασμούς .

Καμία σκέψη για αύξηση της φορολογίας στην ενέργεια
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμιά αύξηση των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, για να λειτουργήσει ως
Μόνιμος Μηχανισμός Αντιστάθμισης κινδύνου, χρηματο-
δοτώντας με τα δικά μας λεφτά τους παρόχους για άλλη
μια φορά.

Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης,

Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου των 12.000

ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε προστατευό-
μενο τέκνο. Προοδευτική αύξηση φορολογίας στο 45%
για το μεγάλο κεφάλαιο.

Διαγραφή χρεών για τους μικρούς επαγγελματίες και τα
λαϊκά νοικοκυριά σε εφορία, τράπεζες, δήμους.

Πούλμαν θα αναχωρήσει από το δημοτικό πάρκινγκ στο
Πυρουνάκειο την Τρίτη στις 6 μ.μ. και ίδια ώρα την Πέμ-
πτη.

6 - θριάσιο  Tρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022  

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Διανομή προϊόντων για
τους δικαιούχους ΤΕΒΑ

(13/09 - 17/09)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης θα
προχωρήσει σε διανομή προϊόντων σε όλες τις
ενότητες, στις δικαιούχες οικογένειες από τις
13/09/2022 μέχρι και τις 17/09/2022 (09:00-
14:00)

Θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη σύνθεση της
οικογένειας, νωπά προϊόντα, τρόφιμα μακράς
διάρκειας και είδη βασικής υλικής συνδρομής
(Β.Υ.Σ.). 

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαι-
ούχοι θ πρέπει να έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α.
τους ενώ για κάθε πληροφορία μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με τον Κοινωνικό Λειτουργό του
Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213
2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελευσίνας- Μάνδρας

ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  σσήήμμεερραα  1133//99  && σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη
1155  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  γγιιαα  ΦΦττηηννόό  ΡΡεεύύμμαα

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

"Μαζεύουμε Σχολικά""Μαζεύουμε Σχολικά"

-Παρασκευή 16/9 στο Δημαρχείο
Μάνδρας 

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινό-
ης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του «Όλοι
μαζί μπορούμε» και στηρίζει τη δράση

"Μαζεύουμε Σχολικά", μέσω της οποίας επιδιώκε-
ται η ενίσχυση των οικογενειών και των μαθητών

που έχουν ανάγκη, ενόψει της νέας σχολικής χρο-
νιάς.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η
συγκέντρωση μέσω της προσφοράς σχολικών
ειδών (σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ντο-
σιέ, στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, ξυλομπογιές,
μαρκαδόρους) κι ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για
έναν μαθητή.
Ο Δήμος μας όρισε ως σημείο συγκέντρωσης των
προσφορών το κτίριο του Δημαρχείου (Στρ. Ν.
Ρόκα 45), την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου από
τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
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Μ
ε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο
Δήμος Ελευσίνας «παρέδωσε» σε μαθητές
και εκπαιδευτικό προσωπικό όλες τις σχολι-

κές μονάδες, ανανεωμένες, ευπρεπισμένες και καθα-
ρές.

Όλο το προηγούμενο διάστημα και εκμεταλλευόμενοι
κυρίως, την περίοδο του καλοκαιριού, τεχνική υπηρ-
εσία, σχολικές επιτροπές και τμήμα καθαριότητας σε
Ελευσίνα και Μαγούλα, φρόντισαν για την αποκατάστα-
ση φθορών και τη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουρ-
γικού και φιλικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί & εξωτερ-

ικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
από LED, αποκατάσταση ζημιών, ευπρεπισμοί στους
εξωτερικούς χώρους, διαμόρφωση νέων, σύγχρονων
αιθουσών, ανακαίνιση σε υπάρχουσες αίθουσες και
τουαλέτες, παράδοση νέου εξοπλισμού κ.α.

Ο Δήμος Ελευσίνας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
παραμένει σταθερά δίπλα στις ανάγκες της σχολικής
κοινότητας καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους, φροντίζον-
τας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
και την ασφαλή παραμονή των παιδιών στα σχολεία
τους.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η
νέα σχολική χρονιά για τους μικρούς και μεγάλους
μαθητές του Δήμου μας και είχα τη χαρά να βρεθώ ανά-
μεσα σε πολλά παιδικά χαμόγελα! 

Με αισιοδοξία, υπό κανονικές επιτέλους συνθήκες, το
σχολικό περιβάλλον είναι έτοιμο να υποδεχτεί τη σχολι-
κή κοινότητα και έχουμε προνοήσει, ως οφείλαμε, προ-
κειμένου να ξεκινήσει η χρονιά όμορφα και φυσικά, με
ασφάλεια.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος μας και οι
υπηρεσίες του θα βρίσκονται δίπλα σε κάθε ανάγκη
μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, για την αντι-
μετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας
προκύψει. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευ-
τικούς μας, καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά, με πρόο-
δο, υπομονή και επιμονή».

Με αισιοδοξία το «πρώτο κουδούνι» 
στα σχολεία της Ελευσίνας 

Μήνυμα Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα για 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

Ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, με αφορμή
την  έν αρξη της ν έας
σχολικής χρον ιάς,
προέβη στην  ακόλο-
υθη δήλωση:
«Κάθε ν έα σχολική
χρον ιά σηματοδοτεί
για τις μαθήτριες και
τους μαθητές έν α ν έο
ξεκίν ημα στο ταξίδι
κατάκτησης της
γν ώσης, αποτελών τας

παράλληλα το απαραίτητο εφαλτήριο για τη
δημιουργία μιας κοιν ων ίας προόδου και ευημε-
ρίας.
Η φετιν ή χρον ιά ξεκιν ά, γεμάτη ελπίδες και
αισιοδοξία για τη μαθητική κοιν ότητα, μέσα σε
έν α αν αβαθμισμέν ο σχολικό περιβάλλον , με
στόχο ν α διευκολύν ει το έργο των  εκπαιδευ-
τικών  και ν α βοηθήσει τους γον είς στην  απαιτ-
ητική καθημεριν ότητά τους.
Εύχομαι καλή και εποικοδομητική σχολική χρο-
ν ιά σε όλες και όλους, με υγεία, πρόοδο και
κάθε επιτυχία και ευόδωση των  στόχων  σας».

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, παρε-
υρέθηκε στον Αγιασμό σχολείων της Δυτι-

κής Αττικής για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Επισκέφθηκε και παρακολούθησε τον αγια-
σμό στο Λύκειο Μάνδρας, στο Λύκειο Ασπρ-
οπύργου, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Μαγούλας
και στο Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων.
Ο κ. Μπούρας, προερχόμενος από τον χώρο της

εκπαίδευσης, ευχήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση
στους μαθητές όλων των βαθμίδων «Καλή και
δημιουργική σχολική χρονιά» και είχε την ευκαι-
ρία να συνομιλήσει μαζί τους, αλλά και με τους
Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για την χρο-
νιά που ξεκινά.

Φέτος, μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω
της πανδημίας, το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς
γίνεται σε συνθήκες κανονικότητας, ενώ παράλ-
ληλα μετά από έγκαιρο προγραμματισμό της πολι-
τικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με διορισμούς και προσλήψεις εκπαι-
δευτικών όλων των ειδικοτήτων, η λειτουργία των
σχολείων θα είναι ομαλή.

ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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Ξ
εκίν ησε η υποβολή ηλεκτρο-
ν ικών  αιτήσεων  χ ρημα-
τοδότησης για το ν έο «Πρό-

γραμμα επιχ ορήγησης επιχ ειρημα-
τικών  πρωτοβουλιών  απασχ όλ-
ησης ν έων  ελεύθερων  επαγγελμα-
τιών  ηλικίας 18 έως 29 ετών  με έμφ-
αση στην  ψηφιακή οικον ομία».

Ο στόχ ος της δράσης, διάρκειας
12 μην ών , είν αι η προώθηση στην
αυτοαπασχ όληση 3.000 ν έων
αν έργων  μέσω της δημιουργίας
βιώσιμων  επιχ ειρήσεων , με έμφα-
ση στην  ψηφιακή οικον ομία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
και ώρα 15:00.

Η επιχ ορήγηση αν έρχ εται σε
14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις
δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την
έν αρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη
του α’ εξάμην ου από την  έν αρξη

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη
του β’ εξάμην ου από την  έν αρξη

Δικαιούχ οι της δράσης είν αι εγγε-
γραμμέν οι άν εργοι στο μητρώο της
ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών , που
υποβάλλουν  αίτηση χ ρηματοδότ-
ησης και πρόταση επιχ ειρηματικού
σχ εδίου μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών
Εν ισχ ύσεων  (ΠΣΚΕ) του Υπουρ-
γείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
στη διεύθυν ση
https://www.ependy seis.gr

Το πρόγραμμα, συν ολικού προϋ-
πολογισμού 45.000.000 €, συγχ ρ

ηματοδοτείται από το Ελλην ικό 
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοι-

ν ων ικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για
την  Απασχ όληση των  Νέων  στο
πλαίσιο του Επιχ ειρησιακού Προ-
γράμματος «Αν άπτυξη Αν θρώπι-
ν ου Δυν αμικού, Εκπαίδευση και
Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και
τα κριτήρια αξιολόγησης των  αιτή-
σεων  περιγράφον ται αν αλυτικά
στη Δημόσια Πρόσκληση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επισ-
κεφτούν  τη
διεύθυν ση:https://www.dy pa.gov .
gr/proghrammata-anoikhta

Ο
Όμιλος TITAN ίδρυσε στις
ΗΠΑ την CemAI, Inc. (CemAI),
μια εταιρία η οποία προσφέρ-

ει στον κλάδο τσιμέντου διεθνώς μια
πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς
με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την
προγνωστική συντήρηση εργοστασίων.
Η υπηρεσία συνδυάζει με μοναδικό
τρόπο τη χρήση ενός λογισμικού, του
οποίου η εταιρία CemAI έχει τα αποκ-
λειστικά δικαιώματα για τον κλάδο τσι-
μέντου, με τη συνεχή παρακολούθηση
και επίλυση συμβάντων από ειδικούς με
εκτενή εργοστασιακή εμπειρία και
εφαρμόζεται σε ολόκληρες γραμμές
παραγωγής τσιμέντου σε όλο τον
κόσμο. 

Η νέα εταιρία αξιοποιεί τόσο τη
μοναδική εμπειρία του Τιτάνα στην 

παραγωγή τσιμέντου όσο και την
τεχνογνωσία του στη δημιουργία ψηφ-
ιακών λύσεων. Ο Όμιλος έχει ανα-
πτύξει, δοκιμάσει και εφαρμόσει επιτ-
υχώς τη λύση προγνωστικής συντήρη-
σης CemAI σε πολλές από τις περιοχές
που δραστηριοποιείται διεθνώς. Με τη
νέα υπηρεσία οι πελάτες της CemAI θα
μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη λειτο-
υργική αποδοτικότητα και αξιοπιστία
των εργοστασίων τους, καθιστώντας
παράλληλα τις διαδικασίες τους πιο
αποτελεσματικές και οικονομικά απο-
δοτικές.

Χρησιμοποιώντας την προγνωστική
ανάλυση (predictive analytics), για να
συμπληρώσει το έργο των τοπικών ομά-
δων συντήρησης, η υπηρεσία CemAI
φέρνει τη συντήρηση των εργοστασίων 

τσιμέντου στην εποχή της τεχνητής
νοημοσύνης. Με τη δύναμη της τεχνο-
λογίας μηχανικής εκμάθησης, η νέα
υπηρεσία επεξεργάζεται σε πραγμα-
τικό χρόνο τα δεδομένα λειτουργίας
ολόκληρων εργοστασίων και στέλνει
ειδοποιήσεις (alerts) που αναλύονται
από ομάδα έμπειρων ειδικών, σε στενή
συνεργασία με τις τοπικές ομάδες με
στόχο την επίλυση ζητημάτων πολύ
πριν αυτά επηρεάσουν την ομαλή λει-
τουργία του εργοστασίου. Η υπηρεσία
CemAI λειτουργεί μέσω πολλαπλών
κέντρων απομακρυσμένης παρακο-
λούθησης που συλλέγουν και αναλύουν
τη ροή δεδομένων από αισθητήρες σε
εγκαταστάσεις του εργοστασίου αδια-
λείπτως,  24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα.

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
νέων 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ιδρύει την εταιρία CemAI

Η  νέα εταιρία θα προσφέρει στον κλάδο τσιμέντου διεθνώς πρωτοποριακή 
υπηρεσία προγνωστικής συντήρησης εξοπλισμού με βάση την τεχνητή νοημοσύνη 

ΠΠααννσσέέλληηννοοςς  σσττηη  σσκκιιάά
ττοουυ  κκάάσσττρροουυ  

ΑΑιιγγοοσσθθεεννώώνν--ΣΣυυννααυυλλίίαα
μμεε  ττηηνν  ΦΦωωττεειιννήή  ΔΔάάρρρραα
ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  ««ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα

ΑΑττττιικκήήςς  ααννααδδεειικκννύύεειι  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  
κκααιι  τταα  μμννηημμεείίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
μμεε  μμεεγγάάλλεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποολλιιττιισσμμοούύ»»

Συναυλία με την ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα
διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής με συνερ-
γασία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου, με το φως της Πανσελήνου, στη
σκιά του κάστρου των Αιγοσθένων, ενός εκ
των αρχαιότερων και καλά συντηρημένων
κάστρων της Ελλάδας. Η Φωτεινή Δάρρα με
την ορχήστρα της χάρισαν μια βραδιά ποιοτι-
κής ελληνικής μουσικής στους παρευρισκόμε-
νους, δίνοντας ζωή στην όμορφη όσο και ιστο-
ρική γωνιά της Δυτικής Αττικής.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η
τελευταία Πανσέληνος του καλοκαιριού έκλεισε
με μια μοναδική συναυλία από την εκπληκτική
ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα. Η Περιφέρεια
Αττικής αναδεικνύει την ιστορία και τα μνημεία
της Δυτικής Αττικής με μεγάλες εκδηλώσεις
πολιτισμού

Συνεχίζουμε με εκδηλώσεις πολιτισμού και
ψυχαγωγίας και δεσμεύομαι ότι με ανάλογες
εκδηλώσεις, πρόκειται να αναδειχθούν πολύ
σημαντικοί χώροι και μνημεία του τόπου μας,
όπως τα κάστρα ως πυλώνες της ιστορίας της
πατρίδας μας».
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130 εκατ. ευρώ θα κοστίσει η μετεγκατάσταση των Φυλακών
Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο
Το έργο βρίσκεται στο «πακέτο» των αναπτύξεων που έχει αναλάβει να ωριμάσει – προωθήσει η μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ

Δ
ύο έργα που προωθούν ται μέσω
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτι-
κού Τομέα (ΣΔΙΤ) βρίσκον ται στο

«πακέτο» των  αν απτύξεων  που έχ ει
αν αλάβει ν α ωριμάσει – προωθήσει η
μον άδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ, συν ολικού
ύψους άν ω των  300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την  αν έγερση και λειτο-
υργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγ-
γελίας Αθην ών  αλλά και τη μετεγκατά-
σταση των  φυλακών  Κορυδαλλού στον
Ασπρόπυργο, εκτιμώμεν ου ύψους 130
εκατ. ευρώ.

Στις αρχ ές Αυγούστου υπεγράφη
συμφων ία αν άμεσα στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και τον  εν τεταλμέν ο
σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Παν αγιώτη
Σταμπουλίδη, προκειμέν ου ν α
προχ ωρήσει άμεσα η διαδικασία για την
υλοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, της μετεγκατά-
στασης του Καταστήματος Κράτησης
Κορυδαλλού στον  Ασπρόπυργο. 

Το ΤΑΙΠΕΔ θα αν αλάβει ν α φέρει εις
πέρας όλες τις εν έργειες για την  ωρίμαν -
ση του έργου και τη διεν έργεια της δια-
δικασίας αν άθεσής του. Το έργο θα αν α-
τεθεί σε αν άδοχ ο οικον ομικό φορέα
που θα επιλεγεί μέσα από διεθν ή διαγω-
ν ισμό, εν ώ το ΤΑΙΠΕΔ αν αλαμβάν ει και
την  παρακολούθηση της εκτέλεσης της
σύμβασης, που θα συν αφθεί μεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
του αν αδόχ ου για την  υλοποίηση του
έργου.

Ο αρχ ικός προϋπολογισμός του έργου

κατασκευής του ν έου Σωφρον ιστικού
Καταστήματος αν έρχ εται σε 130 εκατ.
ευρώ δίχ ως ΦΠΑ και εκτιμάται ότι αυτό
το ποσό θα καλύψει το αρχ ικώς προ-
εκτιμώμεν ο κόστος κατασκευής των
εγκαταστάσεων , χ ωρίς ν α περιλαμβάν ει
έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και
συν τήρησης. 

Σύμφων α με τον  αρχ ικό προγραμματι-
σμό, οι ν έες κτιριακές εγκαταστάσεις θα
αν απτύσσον ται σε έκταση περίπου
100 στρεμμάτων  και θα περιλαμβάν ουν
14 πτέρυγες, χ ωρητικότητας 200 ατό-

μων  έκαστη. Θα περιλαμβάν ουν ,
επίσης, ν οσοκομειακές υποδομές,
ψυχ ιατρική πτέρυγα, χ ώρους θεραπευ-
τικών  προγραμμάτων , δικαστικές αίθου-
σες, πτέρυγες σχ ολικής εκπαίδευσης,
γυμν αστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχ ικά
κελιά, εργαστήρια, εν ώ υπάρχ ει πρόβ-
λεψη και για χ ώρους λατρείας.

Σύμφων α με τη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)
που είχ ε «βγει» παλιότερα , η εγκατά-
σταση του Δ.Σ.Σ.Α. και της Διεύθυν σης

Μεταγωγών  Δικαστηρίων  Αθην ών
(Δ.Μ.Δ.Α.) θα γίν ει στην  εκτός σχ εδίου
περιοχ ή του Δήμου Ασπροπύργου, στο
δημόσιο ακίν ητο «Πρώην  Στρατόπεδο
Αμερικαν ικής Ευκολίας», συν ολικού
εμβαδού 103 στρεμμάτων . 

Σήμερα, εν τός του ακιν ήτου καταγρά-
φον ται ερειπωμέν α παλαιά κτίσματα και
υποδομές από την  προγεν έστερη
χ ρήση του ως στρατιωτική εγκατάστα-
ση.

Εργαζόμενοι: Υποχρεωτικό το
πιστοποιητικό εμβολιασμού
αλλιώς… rapid test

Αφορά εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα

Σ
ύμφων α με ν ομοσχ έδιο του Υπουργείου
Υγείας που τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση οι
εργαζόμεν οι τόσο στον  ιδιωτικό όσο και στον

δημόσιο τομέα συν εχ ίζουν  μέχ ρι και το τέλος του
έτους ν α επιδεικν ύουν  υποχρεωτικά πιστοποιητικό
εμβολιασμού.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθαν άσιος Πλεύρης, έθεσε
χ θες 12 Σεπτεμβρίου 2022,, σε δημόσια ηλεκτρον ική
διαβούλευση, το σχ έδιο ν όμου του Υπουργείου
Υγείας «Σύσταση και οργάν ωση ν ομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την  επων υμία «ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.),
ρυθμίσεις για την  αν τιμετώπιση της παν δημίας του
κορων οϊού COVID-19 και την  προστασία της δημό-
σιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Γεωργιάδης: Παρέμβαση για τις
τιμές σε καυσόξυλα και πέλετ
Δεν  θα επιτρέψουμε λόγω της αυξήσεως του φυσικού
αερίου ν α γίν ει αισχ ροκέρδεια στην  ξυλεία, διεμήν υσε
ο υπουργός Αν άπτυξης

Σ
ε παρέμβαση στην τιμή των καυσόξυλων και του πέλετ
προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1,

«έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στα καυσόξυλα και στο πέλετ.
Όσο οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να βρουν εναλλακτι-
κούς τρόπους για τη θέρμανση φέτος το χειμώνα, τόσο το ξύλο
ανεβαίνει. Και επειδή δεν υφίσταται πλέον η αγορά της Ουκρ-
ανίας και της Ρωσίας, από όπου υπήρχε μεγάλη εισαγωγή
ξυλείας και πέλετ, αυτό πιέζει τις τιμές ακόμα παραπάνω».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός ανακοίνωσε πως έχει συγκα-
λέσει για αυτή την εβδομάδα σύσκεψη στην οποία θα συμμε-
τέχουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και εμπλεκόμενη φορείς της αγοράς προκειμένου να
προχωρήει το υπουργείο άμεσα σε παρέμβαση στην τιμή και
του καυσόξυλου και του πέλετ. «Δεν θα επιτρέψουμε λόγω της
αυξήσεως του φυσικού αερίου να γίνει αισχροκέρδεια στην
ξυλεία», διεμήνυσε ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης.

Επισρέφουμε περίσσευμα στους πιο ευάλωτους

Γενικότερα, για την πορεία της οικονομίας και αν προβλέπον-
ται νέα μέτρα στήριξης ο υπουργός είπε:
«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής ως υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων διότι έχουμε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών,
ρεκόρ τουρισμού και τουριστικών εισπράξεων και ρεκόρ εξα-
γωγών. 
Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τριπλό ρεκόρ στην ελληνική

οικονομία από όταν μετράμε τους δείκτες. Αυτό το ρεκόρ των
επενδύσεων, όμως, που πετυχαίνουμε πρέπει με κάποιο
τρόπο να μεταφράζεται σε όφελος για όλους τους Έλληνες
πολίτες και όχι μόνο για ορισμένους. Αυτό προσπαθούμε να
κάνουμε με την πολιτική μας. 

Καταφέρνουμε και κάνουμε την οικονομία μας να πηγαίνει
καλύτερα και επιστρέφουμε αυτό το περίσσευμα στους πιο
αδύναμους συμπολίτες μας και σε όσους περισσότερους μπο-
ρούμε.
Νομίζω ότι αυτά τα τρία χρόνια ακόμα και οι πιο φανατικοί μας
αντίπαλοι δεν μπορούν να μην παραδεχθούν ότι είμαστε μία
Κυβέρνηση που είμαστε απολύτως κοινωνικά ευαίσθητοι και
δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη. Τα μέτρα
στήριξης που έχει λάβει η ελληνική Κυβέρνηση, ιδιαίτερα στην
ενέργεια είναι τα πιο μεγάλα, τα πιο γενναία, τα πιο ισχυρά
μέτρα σε όλη την Ευρώπη Το δείξαμε στην πανδημία, το

δείχνουμε στην ενερ-
γειακή κρίση που
έχουμε τώρα. Μην
ανησυχείτε, δεν θα
αφήσουμε κανέναν
μόνο του σε αυτή τη
κρίση».

Μέτρα για τις ΜμΕ
Για τις εξαγγελίες της
Κυβέρνησης για τις
μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις ο κ. Γεωργιάδ-
ης σημείωσε ότι:
«Όλα τα μέτρα που
εξαγγείλαμε αφορ-

ούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ειδικά στο λιανικό
εμπόριο. Η αύξηση των συντάξεων, η αύξηση των μισθών των
δημοσίων υπαλλήλων, η αύξηση των μισθών των γιατρών δεν
δημιουργεί ρευστότητα στην αγορά που επιστρέφει σε όλα τα
καταστήματα που έχουν εργασία;  Ή είναι αδιάφορη για τη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Ανακοινώσαμε το νέο ΕΠΑΝΕΚ ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ
που θα επιδοτεί την αλλαγή εξοπλισμού για ενεργειακή εξοι-
κονόμηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών πάνελ με επιδότηση από το ΕΣΠΑ για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες μας οι προεκλογικές εξαγ-
γελίες έχουν υλοποιηθεί».

Η συν εχ εια στη σελ. 13
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Ο Πυρρίχιος 2-1 τον Ίκαρο Νεοκτίστων

Ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου επικράτησε  με 2-1 του Ίκαρου Νεοκτίστων  Ασπροπύργου και πέρασε στην  επό-
μεν η φάση του κυπέλλου.

Τα τέρματα της ομάδας του Μιχ άλη Κατσάφαρου σημείωσαν  οι Αγγελιδάκης(3′) και Μαυρίδης(43′).
Για την  ομάδα του Γιώργου Αν αν ιάδη σκόραρε στο 74′  Αν δρεάδης.
Διαιτητής ήταν   ο Φαρμάκης.Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Θωμόπουλος.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελιδης, Σταθαρας, Χατζαν των ακης, Πιπερίδης, Τσαπαν ιδης, Ρουπας, Μαυρίδης,  Ερμπαλιδ-

ης (82′ Πατσιος), Βαλμας(76′ Αποστολόπουλος), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.
ΙΚΑΡΟΣ: Χυσολλάρι, Τοπάλοβ, Κατσιος Χ.(46′ Σπυρίδης), Μυλων άς(54′ Ρούσσος), Νταφόπουλος(68′ Πρέσ-

σας), Μάμμας, Κιριλίουκ, Χρυσολλάρι Ε.(68′ Μαλακέλλης), Αν δρεάδης, Στασίν ης, Χιον ίδης (46′ Σούτας).

Αύριο η κλήρωση της β΄ φάσης του 
Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ

Αύριο Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου και σε
πρωιν ή ώρα που θα
αν ακοιν ώσει η ΕΕ
της ΕΠΣΔΑ, θα πραγ-
ματοποιηθεί στα γρα-
φεία της Έν ωσης η
κλήρωση για τη Β’
Φάση του Κυπέλλου.

Οι ομάδες που προ-
κρίθηκαν  από την
πρώτη φάση είν αι οι
εξής:

Απόλλων  Πον τίων , Μικρασιατική, Ακράτητος, Ευκλείδης, Λέων , Αίας Παραλίας, Νέα Πέραμος,
Ασπρόπυργος, Ηρακλής Ελευσίν ας, Μεγαρικός, Σκορπιός Φυλής και Πυρρίχιος. Στην  κληρ-
ωτίδα θα βρίσκεται και ο Εθν ικός Παν οράματος.

Παραιτήθηκε απο τον
Ακράτητο ο προπονητής
Παναγιώτης Λουμάκης

Ο

προπονητής του Ακράτητου Παναγιώτης Λουμάκ-
ης με επιστολή που έστειλε τόνισε ότι παραιτήθη-
κε από τον σύλλογο των Ανω Λιοσίων. 

Ο ίδιος είπε:
<<Προσωπικοί λόγοι με κάνουν να δηλώσω μετά
λύπης μου την παραίτησή μου από την θέση του
προπονητή του Ακρατητου πΆνω Λιοσίων μετά
από 3 χρόνια.
Ο σύλλογος είναι σε ενα πάρα πολύ καλό επίπε-
δο οργάνωσης και το επόμενο διάστημα θα φανεί
αρκετά σε όλους τους τομείς. Αντρικό , Γυναικείο
και τα τμήματα υποδομής πλέον επανδρονται με
καταξιωμένους και άρτια καταρτισμένουςπ
προπονητές που εγγυώνται το παρόν και το μέλ-

λον του συλλόγου.
Εξάλλου η διοίκηση του συλλόγου με μπροσταρη
τον κ.Χρηστο Αποστολόπουλο και με πολύ κόπο
κάποιων λίγων ανθρώπων  που αγαπούν τον
σύλλογο έβαλαν αυτές τις γερές βάσεις για το
πμέλλον.
Από έναν χώρο που κόπιασες, δημιούργησες και
πέρασες ευχάριστα δεν λες ποτέ αντίο αλλά εις το
επανιδείν και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα>>.

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να καλύψει
2 θέσεις γραμματέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό και γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην πληκτρολόγ-
ηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτι-
κή για ταχεία αναβάθμιση
σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιο-
γραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Αίας Παραλίας Ασπροπύργου:
Ταχεία ανάρρωση στον Δ. Δρούγγο

Η διοίκηση
του Αία
παραλ ίας
ε ύ χ ε τ α ι
στον ποδο-
σφαιριστη
τ η ς
Δ ρ ο ύ γ γ ο
Δ η μ ή τ ρ η
τ α χ ε ί α
ανάρρω ση
μετά τον
σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με
τον Ερμή...
Δημήτρη περαστικά!!!
...Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα  πέρ-
ασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου
επικρατώντας της ομάδας του Ερμή στα
πέναλτι (1-1 κ.δ).

 Η Ενωση Πανασπροπυργιακού στην επόμενη φάση κυπέλλου 1-0 τον Μανδραικό

Η Ενωση Πανασπροπ-
υργιακού Δόξας επι-
κράτησε στην ουδέτερη
Νέα Πέραμο του Μαν-
δραικού για την 1η
φάση του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική και
προκρίθηκε.
Το τέρμα που έδωσε
την νίκη στην ομάδα
του Κυριάκου Μίχα
σημείωσε ο Τσαγιάν-
νης στο 31′.

Διαιτητής ήταν  ο Αντι
Χ αμ π ι λ άι . Β ο η θ ο ί :
Ζειμπέκης-Σταμούλης.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Κοπαλάς, Πετσίτης(88′ Τοπάλης), Χαμηλάκης, Μπακατσέλος, Βλαχόπουλος, Δουδέ-
σης(88′ Καταίλης), Βόγκας, Απαζίδης(82′ Παπανικολάου), Ταμπουράκης, Λόλι(75′ Μπάσα), Βλαντιμίρ.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Ανδριόλας, Βουρνάζος, Πίνης, Δημακάκος, Τύρπος, Μπανούσης(89′ Τζαχρήστας),
Τσαγιάννης, Μπανούσης, Κοντούλης(61΄Μπάτσι), Ηλιόπουλος(89′ Τσεβάς), Αλμέιδα(59′ Τσιρικλός),
Νταφόπουλος.

O Hρακλής Ελευσίν ας στην  επόμεν η φάση
του κυπέλλου

Ο Ηρακλής Ελευσίνας επικράτησε για την 1η
φάση του κυπέλλου στο Γιώργος Ρουμελιώτης
του Κριού Ασπροπύργου με 2-0 και πέρασε
στην επόμενη φάση του θεσμού.
Τα τέρματα της ομάδας του Λουκά Κάλλα
σημείωσαν οι Τσαγκουρίδης(31′) και
Αυγέρης(37′).

ΔΟΚΑΡΙΑ:
Τόλας Κρ. 41′ και Πούρης Ηρ 75′.
Διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: Μανούρας
Ν. Καραγιάννης
ΗΡΑΚΛΗΣ: Παπαθανασίου, Μαρινόπουλος(71′
Άλκια), Παροτσίδης Ζ.(71′ Ράλλης), Πεχλιβανίδης,
Πούρης, Μαγγανάς(55′ Γκόρος), Τσαγκουρίδης,
Ζίου, Αυγέρης, Ρούσσος(59′ Ρούπλι),
Θεοδωρίδης(55′ Παροτσίδης Κ.).
ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Νετζίπ, Κουσιορής(56′
Ζέρβας), Σούτας(84′ Λειβαδάς), Σφακιανάκης Αντ.,

Χαϊτνούτης, Σφακιανάκης Αγγ.(88′ Κατσούλας),
Λακάι, Γεωργιάδης, Τόλας, Καραπαναγιώτης(56′
Πέππας).

Ο Μεγαρικός με ολική ανατροπή
3-1 την Ζωφριά
Ο Μεγαρικός με ολική αν ατροπή επικράτησε στο
γήπεδο του Βύζα της Ζωφριάς με 3-1 και προκρίθηκε
στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου.
Τα τέρματα της ομάδας του Ζήση Ζήκου σημείωσαν  οι
Καλέμι(16′, 36′).Κόρμαλης 53'(πεν ).
Για λογιαριασμό της Ζωφριάς του Γιώργου Μαχ ειμάρη
που προηγήθηκε στο σκόρ σκόαρε ο Μαρμούτας 14'.
Διαιτητής ήταν   ο Αλιάγας.Βοηθοί: Τσαγγαν ού-Πλάκας
Σ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Ποραν ίδης(61′ Μαν ώλης), Χάν της,
Φρυγαν άς, Χιώτης, Συριαν ός, Πέππας, Καλέμι(75′
Ελέζι), Μαρούδης(66′ Χαμπιλάι), Καστάν ης(73′
Κών στας), Κόρμαλης, Δρυμούσης(75′ Φουρν άρης).
ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Νίκα, Νιτσόγλου(70′ Χάσα),
Λάβδας, Μουστάκας, Ρεφεν δάριος, Σιδηρόπουλος(46′
Πλαταν ιάς Γ.), Μουστάκας, Νικολάου, Μαρμούτας,

H Nέα Πέραμος 1-0 στην Μαγούλα
τον Αστέρα

Στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου πέρασε η ομάδα
της Νέας Περάμου που επικράτησε στην  Μαγούλα
του Αστέρα με 0-1.
Το τέρμα που έδωσε την  πρόκριση στους φιλοξε-
ν ούμεν ους σημείωσε ο Γεωργιάδης 71'.
ΔΑΚΑΡΙΑ: Τσιαν άκας(Α) 8′ Δουκάκης 70'.
Οι δύο ομάδες τελείωσαν  το παιχ ν ίδι με 10 ποδοσφ-
αιριστές αφού αποβλήθηκαν  στις καθυστερήσεις
Λογοθέτης-Φιαμέγκος.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Πλάκας Χ,-
Παύλος Χ.
ΑΣΤΕΡΑΣ:  Παπαθαν ασίου, Φυσαράκης, Λογοθέτης
Αγγ., Λογοθέτης Φ., Τσουμάν ης, Οικον ομόπουλος,
Τσιαν άκας, Μπέχ λης, Λάσκος(66′ Τεπέτωβ),
Χιον ίδης(54′ Παπακων σγαν τίν ου), Μπάλα(90′ Γουβα-
λάρης).
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Ελάν ογλου, Δράγασης(60′ Χριστο-
δουλίδης), Πατσιον ίδης, Γεωργιάδης, Πν ευματικάκ-
ης(44′ λ.τρ. Λημν ιάτης), Φιαμέγκος, Καμπόλης, Σεβα-
στής(78′ Νάκος), Τοπτίδης(60′ Τζελάι), Καραγιάν -
ν ης(78′ Κοκόση), Δουκάκης.
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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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  
pet-shop ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης  υπολογιστών, επιθυμητή
εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Η συνέχεια από τη σελ. 9

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινο-
λογίας-ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλμα-
τος των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, με στόχο την παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας
και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, μέσω της σύστασης του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας
– Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), και

β) η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και η προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

Υποχρεωτικό το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους εργαζόμενους

Από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 25
σύμφωνα με το οποίο η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130),
περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τουλάχιστον μέχρι
και το τέλος του έτους, να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού
τους, άρα να είναι υποχρεωτικά πλήρως εμβολιασμένοι, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, όπως σας είχε αποκαλύψει πρώτο το Dnews όλοι οι εργαζό-
μενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκα-
ταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου, rapid test, μία φορά την εβδομάδα.
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" Απο την εταιρεία Eco Carpet,
ζητείται υπάλληλος νέος και νέα, εως
40 ετών, για τα καταστήματά της στον

Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για

την περιοχή του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο

6951959360 lagiosparts@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση : Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperi-
ouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  12/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:  30899

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 141/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογι-
σμού 1.000.000,00€ χωρίς
Φ. Π. Α. 24%
(1.240.000,00€ με
Φ.Π.Α.24% )  

Ο Δήμαρχος Φυλής προκ-
ηρύσσει Διεθνές Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 και µε κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συν ολι-
κού εν δεικτικού προϋπολο-
γισμού 1.000.000,00€ χωρίς

Φ. Π. Α. 24%
(1.240.000,00€ με
Φ.Π.Α.24%) και με CPV:
50230000-6 (Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης και
συναφείς υπηρεσίες για
οδούς και λοιπό εξοπλισμό). 
Το φυσικό αντικείμενο της
σύμβασης είναι η  ενίσχυση
των συνεργείων του Δήμου
με κατάλληλα επανδρωμένο
εξοπλισμό για την εκτέλεση
εργασιών αποκατάστασης
ζημιών σύμφωνα με αιτήμα-
τα των δημοτών ή από
έκτακτες περιστάσεις.
Επίσης προβλέπεται η προ-
μήθεια των απαραίτητων
υλικών για την εκτέλεση των
εργασιών αυτών. Επειδή η
αποκατάσταση ζημιών
συνήθως χρήζει άμεσης
επέμβασης προβλέπεται ότι,
όταν το προσωπικό του
Δήμου δεν επαρκεί λόγω
του φόρτου εργασίας, να
παρέχονται υπηρεσίες επισ-
κευής και αποκατάστασης
ζημιών από τον ανάδοχο της
παρούσης. 
Η μίσθωση μηχανημάτων, η
προμήθεια των υλικών και
οι παρεχόμενες υπηρεσίες
δεν θα εκτελούνται από τον
ανάδοχο σε συνεχή βάση
αλλά τμηματικά, μετά από
εντολή της Υπηρεσίας σύμφ-
ωνα με τις ανάγκες της. 
Τα υλικά θα παραδίδονται,
διανεμημένα κατάλληλα
κατά μήκος των εκάστοτε
εκτελούμενων έργων και
στις ποσότητες που απαι-
τούνται.
Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης δίδεται στην
Τεχνική Περιγραφή. 
Το  Οικονομικό  αντικείμενο
της  σύμβασης περιλαμβάνει
τις  αναγραφόμενες  στα

τεύχη  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ εργασίες με τα
αντίστοιχα άρθρα τους με τις
ενδεικτικές τιμές ανά μονά-
δα, και τις συγκεκριμένες
ποσότητες για την κάθε
εργασία.
Η  συνολική  εκτιμώμενη
αξία της  σύμβασης  ανέρχε-
ται  στο  ποσό  του ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ
#1.000.000,00# χωρίς ΦΠΑ
24%   ήτοι, ένα εκατομμύριο
διακόσιες σαράντα χιλιάδες
ευρώ  #1.240.000,00 #
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι o
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση θα
βαρύνει τον αναφερόμενο
στον κάτωθι πίνακα Κ.Α.30-
6233.00002 με τις σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού των οικονομικών ετών
2023 και 2024 του Δήμου
Φυλής.
Χρόνος έναρξης ισχύος της
σύμβασης ορίζεται η ημερομ-
ηνία ανάρτησης του υπογε-
γραμμένου από τα συμβαλ-
λόμενα μέρη, συμφωνητικού
στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38,
παρ.7 του Ν.4412/2016).
Η συνολική χρονική διάρ-
κεια ισχύος της σύμβασης
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις
(24) μήνες από την ημερομ-
ηνία του χρόνου έναρξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρ-
ουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής
Η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών ανέρχεται
κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες
από την ημερομηνία απο-
στολής στην Υπηρεσία

Εκδόσεων της Ένωσης της
προκήρυξης σύμβασης κατά
το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.
4412/2016 επειδή η υποβο-
λή των προσφορών θα γίνει
με ηλεκτρονικά μέσα, κατά
την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
Η καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών
είναι η 14/10/2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση)
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-
τρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την
20/10/2022, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκα-
τεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και
7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση
γ  ́της παρούσας παραγράφ-
ου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή

στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής,
ποσού των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00€). 
Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικο-
νομικών φορέων που συμμε-
τέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της διακήρυξης, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τους προ-
σφέροντες να παρατείνουν,
πριν τη λήξη τους, τη διάρ-
κεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμε-
τοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το
Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341,
Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς μπορούν
να έχουν πλήρη πρόσβαση
στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και
την επίσημη  πλατφόρμα
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκ-
τρονικά μέσα για δημοσίευ-
ση στις 06/09/2022 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έλαβε αριθμό S: 2022/S 174-
492196 με ημερομηνία
δημοσίευσης την
09/09/2022. Η προκήρυξη
και το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της
σύμβασης της παρούσας Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν
στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημό-
σιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία έλαβε τον παρακά-
τω Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 171475, και ανα-
ρτήθηκαν στη Διαδικτυακή
Π ύ λ η
(www.promi theus .gov .gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η
περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyl i .gr, δημοσιεύεται
επίσης στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016. Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ
στον Ασπρόπυργο 

επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ

περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για τεχνική υποστήριξη

συνεργείου διασκευής 
οχημάτων σε υγραεριοκίνητα με έδρα την Μαγούλα

Αττικής. 6949227491 ΚΑΙ  6934551633 email
n.fotiadis@sime.gr

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..



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέ-
λαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, ιδανική για φοιτ-
ητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 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 οι-
κιστική, δάπεδα: μάρμα-
ρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμά-
τια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και με-
γάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγά-
λος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 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
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδια-
μέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορ-
όφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπε-
ρές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρε-
λαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 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 μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαι-
νισμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 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 ανακαι-
νισμένο 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 Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέ-
λαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Tρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022                                          θριάσιο-15  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή

Ο
Σύλλογος Μικρα-
σιατών Ελευσίνας
την Κυριακή 11

Σεπτεμβρίου 2022  τίμησε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα   την
συμπλήρωση των 100 χρόνων
από την Μικρασιατική Κατα-
στροφή ,τη  μνήμη του Εθνοι-
ερομάρτυρος    Χρυσο-
στόμου Σμύρνης, προστάτη
Αγίου του Συλλόγου μας και τους
αγίους Γρηγόριο Κυδωνιών,
Αμβρόσιο Μοσχονησίων,
Προκόπιο Ικονίου, Ευθύμιο  Ζήλων
και όλους  εκείνους κληρικούς και
λαϊκούς που προσέφεραν τη ζωή

τους θυσία στο βωμό της πατρίδας και της Ορθόδοξης πίστης τους στην Μικρασιατική καταστροφή
του 1922. 

Το πρωί, μετά την τέλεση  της   Θείας  Λειτουργίας στον Ιερό Ναό
των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων  χοροστατούντος του Μητροπολίτου
Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου, ακολούθησε επιμνημό-
συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων μπροστά στο μνημείο της «Μικρ-
ασιάτισσας  Μάνας» στην πλατεία Μικρασιατών.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας στην ομιλία της
μεταξύ άλλων είπε:

«Η θλιβερή αυτή επέτειος πρέπει εμάς τους απογόνους τους, αλλά
και όλους τους Έλληνες, να μας οδηγήσει σε περισυλλογή, σε σκέψη
σε προβληματισμό, να καταλάβουμε τι έφταιξε και έγινε αυτός ο ξερι-
ζωμός. Να είμαστε πάντα ενωμένοι και να μην επιτρέψουμε να γίνει
στην πατρίδα μας άλλο τέτοιο θλιβερό γεγονός. Οφείλουμε να τιμάμε
όσους χάθηκαν το 1922 και να αγωνιζόμαστε για την διατήρηση της
μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων τους  και διατήρηση και διάδοση
της ιστορικής αλήθειας.                                                                                                                                                                     

Ευχόμαστε οι ευλογίες του Αγίου Χρυσοστόμου και των άλλων

εθνοιερομαρτύρων να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας βοηθήσουν
να ξεπεράσουμε τις δύσκολες καταστάσεις,  που βιώνουμε τόσο με
τους αμετανόητους , ανιστόρητους και θρασύτατους γείτονες μας όσο
και με την ανησυχητική κατάσταση που υπάρχει διεθνώς.

Τιμάμε τους προγόνους μας, δεν ξεχνάμε.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κος Μπούρας Αθανάσιος,

οι βουλευτές Λιάκος Ευάγγελος και Τσίπρας Γεώργιος,ο πολιτευτής
της ΝΔ κος Τσώκος Ανδρέας, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος Οικονόμου
Αργύριος,ο Αντιπεριφερειάρχης Δ.Αττικής κος Κοσμόπουλος Ελευθέρ-
ιος, οι Αντιδήμαρχοι κος Παππάς Λεωνίδας,κος Παππαγιάναρος
Δημήτριος και κος Τατάκης Φώτιος-Παναγιώτης, η δημ.σύμβουλος κα
Οικονόμου Δέσποινα, ο εκπρόσωπος της 112ΠΜ Αντισμήναρχος κος
Κωστόπουλος, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευ-
σίνας Επιπυραγός κος Μπέσιος, η εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Ελευσίνας Αντιπλοίαρχος κα Μακρή Μαρία, ο κος Ελένης
Δημήτριος από το 1ο Σύστημα Προσκόπων, η κα Μπουκουβάλα
Έλλη-πρώην  Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, ο κος Παπουτσόγλου Νικόλα-
ος Πρόεδρος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση «ΕΥΡΥΝΟΜΗ»,ο κος Κακοσαίος Ευάγγελος Πρόεδρος  του
Συλλόγου ΑΜΕΑ Δ.Αττικής,η κα Φαρμάκη-Ρήγα Αφροδίτη από το Κέν-
τρο Διημέρευσης Ατόμων με ειδικές ικανότητες «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»,ο κος
Μπάρδης Ιωάννης από το Κέντρο Ελευσινιακών Σπουδών
«ΔΑΕΙΡΑ»,ο κος Μαραγκάκης Μανώλης από την Ενωση Κρητών
Ελευσίνας,οι κυρίες Ρομπιέ Νικολέτα και Ρούσση Αικατερίνη από το
Σύλλογο Θεσσαλών Θριασίου Πεδίου, ο κος Παππάς Βασίλειος-
Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου,ο κος Κοσμίδης
Νικόλαος Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ελευσίνας, η κα
Καρζή Κων/να από το Σύλλογο Πανειπηρωτών Ελευσίνας, ο κος Κου-
νελές Θεόδωρος Πρόεδρος του Συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας, η κα
Γερολύμου Άννα Αντιπρόεδρος  του Συλλόγου Δωδεκανησίων,ο κος
Σκόρδας Δημήτριος από το Σύλλογο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ  Δ.Αττικής, η

κα Τσαλιμοπούλου Παντελίτσα- Πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλό-
γου «Αδράχτι»,ο κος Καλυμνάκης Ιωάννης πρώην Πρόεδρος του
Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου,ο κος Λαζαρίδης Τριαντάφυ-
λλος από το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, η κα Παναγο-
πούλου Σπυριδούλα Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας και
ο κος Κουκμάς Ιωάννης εκπρόσωπος της  «Ελευσίνα ΠΠΕ 2023».

Κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο της «Μικρασιάτισσας Μάνας»
:

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας κα Γιαγτζόγλου-
Αντωνιάδη Γεωργία, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος Οικονόμου Αργύριος,ο
Αντιπεριφερειάρχης Δ.Αττικής κος Κοσμόπουλος Ελευθέριος, ο εκπρ-
όσωπος της 112ΠΜ Αντισμήναρχος κος Κωστόπουλος, ο εκπρόσω-
πος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας Επιπυραγός κος
Μπέσιος, η εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας
Αντιπλοίαρχος κα Μακρή Μαρία, ο κος Κοσμίδης Νικόλαος Επίτιμος
Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ελευσίνας, η κα Γερολύμου Άννα
Αντιπρόεδρος  του Συλλόγου Δωδεκανησίων, ο κος Παπουτσόγλου
Νικόλαος Πρόεδρος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Νοητική Υστέρηση «ΕΥΡΥΝΟΜΗ», ο κος Παππάς Βασίλειος-Πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, η κα Ρούσση Αικατε-
ρίνη από το Σύλλογο Θεσσαλών Θριασίου Πεδίου, κος Κακοσαίος
Ευάγγελος Πρόεδρος  του Συλλόγου ΑΜΕΑ Δ.Αττικής, ο κος Σκόρδας
Δημήτριος από το Σύλλογο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ  Δ.Αττικής, η κα
Φαρμάκη-Ρήγα Αφροδίτη από το Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με ειδι-
κές ικανότητες «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», η κα Καρζή Κων/να από το Σύλλογο
Πανειπηρωτών Ελευσίνας ,ο κος Μπάρδης Ιωάννης από το Κέντρο
Ελευσινιακών Σπουδών «ΔΑΕΙΡΑ» και ο κος Λαζαρίδης Τριαντάφυ-
λλος από το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την χορωδία του Συλλόγου σε τραγούδια
από τις Αλησμονητες Πατρίδες και  με  το χορευτικό του Συλλόγου σε
παραδοσιακό χορό των Μικρασιατικών Περιοχών.

Ευχαριστούμε όλες και όλους που τίμησαν με την παρουσία τους την
τόσο σημαντική για εμάς επέτειο μνήμης. 


