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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχής     

Θερμοκρασία  19  έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαρίτων , Χαρίτων ας, Χαρίτος

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
Οσίου Χαρίτων ος ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ

Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα
Νικολάου, 2105555236

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,

Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κύπρου 52-54, 2102400171

Συνεχίστηκε τον Αύγουστο η μείωση της κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα, ενώ πτωτικά - σύμφω-

να με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ - κινήθηκε τον ίδιο
μήνα και η κατανάλωση βενζίνης. Αντίθετα σε ανοδική
τροχιά παρέμεινε μόνο το ντίζελ κίνησης. Ο υπουργός
Ενέργειας. Κώστας Σκρέκας, μιλώντας την Κυριακή στο
Open, έδωσε διευκρινίσεις για
το μπόνους εξοικονόμησης
ενέργειας των 5 λεπτών, που
θα δίνεται στα νοικοκυριά
που καταφέρνουν να
μειώσουν την κατανάλωσή
τους κατά 15%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ
η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας μειώθηκε εφέτος
τον Αύγουστο κατά 12,92 %
(ήταν 5002 γιγαβατώρες
[GWh] έναντι 5329 GWh πέρυσι).

Η μεγαλύτερη μείωση οφείλεται στη ζήτηση από το
δίκτυο χαμηλής τάσης (νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις) που διαμορφώθηκε στις 3156 GWh (μείωση
18,6 %). Μικρότερη ήταν η μείωση από τις μεγάλες βιομ-
ηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής
τάσης (501 GWh, μείωση 3 %).

Μετά την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στο
δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, πτωτικά κινείται η κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας και στο 8μηνο καθώς διαμορ-
φώθηκε στις 35.337 GWh από 35.531 GWh πέρυσι (-0,54
%).

Παρά τη μείωση της ζήτησης, η εγχώρια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε καθώς τον Αύγουστο
σημειώθηκε θεαματική αύξηση (τετραπλασιασμός) των
εξαγωγών ρεύματος, στις 636 γιγαβατώρες ενώ οι εισα-
γωγές μειώθηκαν κατά 62,84 % στις 275 γιγαβατώρες.

Λιγότερη βενζίνη, περισσότερο πετρέλαιο
κίνησης τον Αύγουστο

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων, πτωτικός
(παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση) ήταν ο Αύγου-
στος για τις βενζίνες με -4 % σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας
της αύξησης των τιμών λόγω της διεθνούς ενεργειακής

κρίσης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για
παροχή ενέργειας με δελτίο και
προγραμματισμένες διακοπές

ρεύματος τον χειμώνα

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Αδαμίδης,
πρόεδρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έκανε γνω-
στό ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο
να υπάρχουν προγραμματισμένες

διακοπές ρεύματος αλλά και παροχή ενέργειας με δελτίο,
καθώς έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας με τα νοι-
κοκυριά να χτυπιούνται από παντού.

Ο Γιώργος Αδαμίδης, πρόεδρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τόνισε
πως εάν υπάρξει μείωση της ενέργειας για οποιονδήποτε
λόγο και ιδιαίτερα εάν κλείσει η στρόφιγγα του τουρκικού
αγωγού μέσω του οποίου η χώρα μας λαμβάνει φυσικό
αέριο, τότε τίθεται σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ενέργει-
ας για την Ελλάδα. «Πιθανότατα να υπάρχει περιορισμός,
όπως παροχή ενέργειας με δελτίο και προγραμματισμένες
διακοπές ρεύματος», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας
στο mega.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές των
προϊόντων στο σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν κατακόρ-
υφα και πλέον τα νοικοκυριά ψωνίζουν με το σταγονόμε-
τρο.

Ρεύμα: Νοικοκυριά και ΜμΕ μείωσαν 13% την 
κατανάλωση τον Αύγουστο «Φρένο» και στη βενζίνη

Πριν από έναν περίπου χρόνο, έγινε ένα
σημαντικό βήμα στο παραλιακό μέτωπο,
με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων από
Χερσαία Ζώνη Λιμένα. 
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως

ενημερώνει  σε δημόσια ανάρτησή του ο
δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου,   δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η παρ-
αχώρηση χρήσης δύο ακινήτων του παρ-
αλιακού μετώπου, στον Δήμο Ελευσίνας,
για δέκα χρόνια, άνευ ανταλλάγμα-
τος,ενόψει και της διοργάνωσης της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το 2023.
Πρόκειται για το Αναψυκτήριο και τον

Θερινό Κινηματογράφο, τα οποία και
παραχωρούνται στον Δήμο Ελευσίνας,
αρχικώς, για την εξυπηρέτηση των αναγ-
κών και την υλοποίηση των δράσεων της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας, ενώ θα συνδράμουν και στη
συνολικότερη αναβάθμιση του παραλιακού
μετώπου, που αποτελεί και στόχο της Δημοτικής

Αρχής.
Πρακτικά, η εν λόγω παραχώρηση δίνει την ευκαι-

ρία στον Δήμο Ελευσίνας για ουσιαστικές παρεμβά-
σεις και ενέργειες ως προς την αξιοποίηση των ακι-
νήτων, κάτι που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτό.

ΣΕ ΦΕΚ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις
ανάγκες της 2023 Eleusis European Capital of Culture



Γ
ια μια ακόμα φορά, τρίτη κατά
σειρά, δημοπρατείται το έργο παρ-
αχώρησης για την κατασκευή ενός

μεγάλου εμπορευματικού κέντρου στην
περιοχή του Ασπροπύργου, γνωστότερο
ως Θριάσιο ΙΙ. 

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών εγκρίθηκε το Τεύχος Δια-
κήρυξης του ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνι-
σμού για την ανάθεση Σύμβασης Παρ-
αχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση,
Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών,
κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλι-
σμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Θα είναι η τρίτη φορά που θα επιχειρηθ-
εί να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο,
που εκτιμάται πως θα απογειώσει τον
χώρο των logistics στην περιοχή της Αττι-
κής.

Να θυμίσουμε πως ο πρώτος διαγωνι-
σμός επιχειρήθηκε το 2019 και ο δεύτερος
ξεκίνησε το 2021. Αμφότεροι κατέληξαν
άγονοι, παρά τη φημολογία για ενδιαφέρ-
ον σημαντικών εταιρειών κυρίως του ναυ-
τιλιακού αλλά και του σιδηροδρομικού κλά-
δου. Ο τελευταίος είχε μια προσφορά από
το σχήμα ΤΡΑΙΝΟΣΕ-DAMCO, αλλά ήταν
εκπρόθεσμη. 

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο
ακίνητο στην περιοχή της Αττικής, πίσω

μόνο από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Είναι έκτασης περίπου 1.450 στρεμμά-
των, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν
κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρο-
μικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηρο-
δρομικός σταθμός διαλογής, χώροι
εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και
γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης
και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρε-
σιών.

Τα στοιχεία του έργου

Ο νέος διαγωνισμός, όπως και οι προη-
γούμενοι, θα αφορά στη λειτουργία,
συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση
των μελετών, κατασκευής έργων και προ-
μήθεια εξοπλισμού για τον Εμπορευμα-
τικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό
Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Η σύμβαση παραχώρησης στον προη-
γούμενο διαγωνισμό είχε διάρκεια 360
μήνες (30 χρόνια) από την ημερομηνία
υπογραφής της. Σε αυτή περιλαμβάνεται
και ένα διάστημα (που θα καθοριστεί) για
τις απαιτούμενες εργασίες.

Σε σχέση ειδικότερα με το Θριάσιο ΙΙ, οι
εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
τούδε επιτρέπουν τη βασική λειτουργία
του. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την
α' φάση ανάπτυξης πραγμα-
τοποιήθηκαν βασικές
εργασίες σιδηροδρομικής και
οδικής υποδομής, δικτύων και
Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη
β' φάση ανάπτυξης πραγμα-
τοποιήθηκαν περαιτέρω
εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υπο-
δομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ
επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα
σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες
σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του
Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν εργασίες κατασκε-
υής κτιρίων και προμήθειας και εγκατά-
στασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα
αναλάβει να εκτελέσει ο παραχωρη-
σιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του τεχνι-
κού έργου.

Στόχος ο ανάδοχος εντός του 2022

Στον διαγωνισμό θα επιχειρηθεί να
προσελκυσθούν περισσότερες εταιρείες.
Ενδιαφέρον θα έχει η κάθοδος κάποιας
ευρωπαϊκής εταιρείας η οποία ενδεχομέ-
νως να δει μια ευκαιρία επέκτασης στη
βαλκανική αγορά. Αναφορικά με το Θριά-
σιο Ι, είμαστε στην τελική φάση για να
μπορέσει το μεγάλο αυτό έργο να ξεκινή-

σει το 2022.

Να θυμίσουμε πως ο τελευταίος διαγω-
νισμός αφορούσε τις ακόλουθες λειτουργι-
κές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

Σιδηροδρομικό Σύστημα
Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων

Μεταφορών (ΧΜΣΜ)
Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)
Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγο-

νιών (ΧΜΦΒ)
Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτίου

(ΧΜΓΦ)
Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων

(ΧΜΟ)
Οδικό Σύστημα
Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)
Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων

(ΧΜΥΦ)
Επισημαίνεται ότι εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.

έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται τα
κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3, τα οποία δεν περι-
λαμβάνονται στην παραχώρηση.
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Π
υροβολισμοί έπεσαν το πρωί της
Τρίτης στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωφράφου, κατά τη διάρκεια

μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για
διακίνηση ναρκωτικών και  άλλες
εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ένας
σεσημασμένος 30χρονος Αλβανός δια-
κομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η αστυνομική
επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη από τις
06:00 το πρωί και ειδικότερα στις παλιές
φοιτητικές εστίες, παρουσία εισαγγελέα,
σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή ερευνών
σε σπίτια υπόπτων για εγκληματικές δρα-
στηριότητες.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, η επιχείρηση
έγινε καθώς η φοιτητική εστία χρησιμοποιείται
ως ορμητήριο και καταφύγιο από κακοποιούς,
που διαπράττουν ληστείες και διακινούν ναρ-
κωτικά στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου,
της Καισαριανής, του Βύρωνα και της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 35χρονη
ανθυπαστυνόμος αισθάνθηκε αδιαθεσία και
αποχώρησε. Κατά την αποχώρησή της, όμως,
δέχθηκε επίθεση από τον 30χρονο Αλβανό, τον
οποίο τραυμάτισε κάνοντας χρήση του υπηρε-
σιακού όπλου της.

Σε βάρος του αλλοδαπού εκκρεμούν τέσσερα
εντάλματα σύλληψης για ληστείες, όπλα και 

ναρκωτικά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο
νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και νοσηλεύε-
ται φρουρούμενος. Παράλληλα, η αστυνομικός
διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές

πηγές έχουν συλληφθεί συνολικά εννέα άτομα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι ομάδες ΟΠΚΕ,

τέσσερις ομάδες της ΕΚΑΜ και αστυνομικοί της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Αττικής και της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης Ναρκωτικών.

Ζωγράφου: «Αστυνομικός πυροβόλησε
30χρονο επειδή της επιτέθηκε» - Η ανακοίνω-
ση της ΕΛΑΣ

Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε η Ελληνι-
κή Αστυνομία για το περιστατικό με τους πυρο-
βολισμούς στις παλιές εστίες κοντά στην Πολ-
υτεχνειούπολη του Ζωγράφου, που είχαν ως
αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 30χρονου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας κινήθηκε
απειλητικά κατά γυναίκας αστυνομικού κατά τη
διάρκεια επιχείρησης στις εστίες για ναρκωτικά.

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Πυροβολισμοί με 
έναν τραυματία - Εννέα συλλήψεις

Σε επαναδημοπράτηση για τρίτη φορά το 
Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο ΙΙ 

Συνεχίζεται στη σελ. 15

Εμπρησμοί αυτοκινήτων
σε Μενίδι, Ίλιον
και κέντρο Αθήνας

Τρία περιστατικά εμπρησμών σε αυτοκίνητα
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινης
νύχτας σε Ίλιον, Μενίδι και στο κέντρο της Αθήνας
μέσα σε διάστημα μόλις 42 λεπτών.
Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές,

σύμφωνα με το skai.gr. Και στις τρεις περιπτώσεις
έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβή-
σουν τις φωτιές.
Τα περιστατικά:

Στο Μενίδι φωτιά ξέσπασε σε όχημα στη συμβο-
λή των οδών Σωκράτους και Αγίου Γεωργίου.
Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Στο κέντρο της Αθήνας, φωτιά ξέσπασε σε όχημα

στη συμβολή των οδών Παραμυθιάς και Μυκάλης.
Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Στο Ίλιον, φωτιά ξέσπασε σε όχημα επί της οδού

Ηλέκτρας Αποστόλου. Επιχείρησαν 10 πυροσβέ-
στες με 2 οχήματα.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόταπρακτικάτηςμεαρ-

ιθμ.20ης/2022 συν εδρίασης
τουΔημοτικούΣυμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:167
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ.: 2/2022 απόφ ασης
της Επιτροπής Δημοτικής 
Παιδείας με θέμα: «Λήψη απόφ -
ασης  για παραχώρηση χρήσης
σχολικών  χώρων  – 
αιθουσών  του 3ου Γυμν ασίου
Ασπροπύργου, για την  υλο-
ποίηση του προγράμματος εκμά-
θησης Ρωσικής Γλώσσας κατό-
πιν  εισήγησης του ΝΠΔΔ «Σχο-
λική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρ-
οπύργου».

Στον  Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την
20ηΣεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και
ώρα 18:30μ.μ.,συν ήλθε σε τακτι-
κή δημόσια συν εδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης,το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την  υπ’ αριθμ.:41150/16-
0 9 -2 0 2 2 (4 1 1 5 6 / 1 6 -0 9 -2 0 2 2
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  έγγραφ ης
πρόσκλησης, σύμφ ων α με τις
διατάξεις της παρ. β του άρθρου
78 του Ν.4954 και με τις διατάξεις

του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010, η οποία αν τικαταστά-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου
74  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην  έν αρξη της συν εδρίασης, 
συμμετείχαν  26 μέλη του Συμβου-
λίου. Στο συγκεκριμέν ο θέμα,
συν ολικά  συμμετείχαν  26 από
τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
18)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
22)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
25)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
6)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε  ο

Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρηση
των  πρακτικών .

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα
με την διαδικασία των διατάξεων
της παρ. β του άρθρου 78 του 
Ν.4954 , και του άρθρου 67,  του
Ν. 3852/2010,η οποία αντικατα-
στάθηκε  με τις διατάξεις του 
άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018)  και
εισηγούμενος το 4οθέμα της ημε-
ρήσιας 
διάταξης με τίτλο:«Λήψη απόφα-
σης επί της υπ’ αριθμ. 2/2022
απόφασης  της Επιτροπής Δημο-
τικής Παιδείας με θέμα: «Λήψη
απόφασης  για παραχώρηση χρή-
σης σχολικών χώρων – αιθουσών
του 3ου Γυμνασίου Ασπροπύρ-
γου, για την υλοποίηση του προ-
γράμματος εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας κατόπιν εισήγησης του
ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου», έθεσε υπόψη
των μελών, την υπ’αριθμ. πρωτ.:
27/2022
εισήγηση του Προέδρου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου, κου
ΓεωργίουΣ. Φίλη,η οποία έχει ως
κάτωθι:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Σας αποστέλλουμε την απόφαση
– θετική εισήγηση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας (ΑΔΑ:
Ψ8ΝΦΩΨΝ-ΦΗ7) με θέμα: Λήψη
απόφασης για παραχώρηση χρή-
σης σχολικών χώρων – αιθουσών
του 3ου Γυμνασίου Ασπροπύρ-
γου, για την υλοποίηση του προ-
γράμματος εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας κατόπιν εισήγησης του

ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου» με σκοπό όπως
εισηγηθείτε προς τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου για να
αποφασίσουν επί τούτου.

Ευχαριστών εκ των
προτέρων.

Ευχαριστώ εκ των Προτέρων.
Ο Πρόεδρος 

Της Δημοτικής Επιτροπής 

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Καθώς επίσης και την υπ’αρ-
ιθμ.:2/2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΝΦΩΨΝ-
ΦΗ7) απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου, και την
υ π ΄ α ρ ι θ μ . : 2 9 / 2 0 2 2 ( Α Δ Α :
9ΦΝΤΟΕΙΒ-Ν1Φ) απόφαση Σχο-
λικής Επιτροπής Μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου, οι οποίες επι-
συνάπτονται.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των οποίων οι   από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά, είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ’ αριθμ.:27/2022 εισήγηση
του Προέδρου της Δημοτικής Επι-
τροπής ΠαιδείαςΔήμου Ασπρ-
οπύργου, κουΓεωργίου Σ. Φίλη,
Τ η ν υ π ’ α ρ ι θ μ . : 2 / 2 0 2 2
(ΑΔΑ:Ψ8ΝΦΩΨΝ-ΦΗ7)απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παι-
δείας Δήμου Ασπροπύργου,
Την υπ΄αριθμ.:29/2022(ΑΔΑ:
9ΦΝΤΟΕΙΒ-Ν1Φ) απόφαση Σχο-
λικής Επιτροπής Μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου,

Τις διατάξεις της παρ. β του άρθρ-
ου 78 του Ν.4954 ,
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  του
Ν. 3852/2010,η οποία αντικατα-
στάθηκε  με τις διατάξεις του άρθ-
ρου 74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
Α’ 133/19-7-2018
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «υπ’ αριθμ.:
2/2022 απόφ ασης  της Επιτρο-
πής Δημοτικής Παιδείας με θέμα:
«Λήψη απόφ ασης  για παρ-
αχώρηση χρήσης σχολικών
χώρων  – αιθουσών  του 3ου
Γυμν ασίου Ασπροπύργου, για
την  υλοποίηση του προγράμμα-
τος εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας κατόπιν  εισήγησης
του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-
γου», τάχθηκαν   είκοσι εξι (26)
μέλη του συμβουλίου, και 
ον ομαστικά οι κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
18)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
22)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
25)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την 2/2022
(ΑΔΑ:)απόφ αση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου,
ήτοι:
«Την  παραχώρηση χρήσης σχο-
λικών  χώρων  – αιθουσών  του
3ου Γυμν ασίου Ασπροπύρ-
γου,για
την  υλοποίηση του προγράμμα-
τος εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας,σύμφ ων α με την
εισήγηση του 
Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας, την  υπ’
αριθμ.:2/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΚΕΩΨΝ-
Φ0Μ)
απόφ αση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας  και την  υπ’
αριθμ.:29/2022 (ΑΔΑ:
9ΦΝΤΟΕΙΒ-
Ν1Φ)απόφ αση  του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-
γου,  με όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις που
προαν αφ έρθηκαν  και όσα
ορίζον ται από την  κείμεν η
ν ομοθεσία».

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό167.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ



Tετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 θριάσιο-5 

Μέχρι την Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις 

για τη μεταφορά φοιτητών προς τα
Πανεπιστήμια από το Δήμο Φυλής 

Μ
έχ ρι την  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 θα
γίν ον ται δεκτές οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
“Μεταφορά των  φοιτητών  του Δήμου Φυλής”,

που προβλέπει τη δωρεάν  μετακίν ηση των  φοιτητών
του Δήμου μας προς τα Παν επιστήμια.

Το πρώτο δρομολόγιο θα αν αχ ωρεί από το χ ώρο του
Προαστιακού Σταθμού Άν ω Λιοσίων  με πρώτη στάση
την  Παν επιστημιούπολη Ζωγράφου και δεύτερη
στάση το ΕΚΠΑ στην  οδό Παν επιστημίου, προκειμέ-
ν ου ν α εξυπηρετούν ται και οι φοιτητές των  σχ ολών
του Κέν τρου. 

Το δεύτερο θα αν αχ ωρεί από την  πλατεία Στρατηγού
Λιόση με πρώτη στάση το Παν επιστήμιο Δυτικής 

Aττικής στο Αιγάλεω και δεύτερη στάση το Παν επι-
στήμιο Πειραιώς.

Οι φοιτητές που εν διαφέρον ται ν α δηλώσουν
συμμετοχ ή για τη δωρεάν  μεταφορά τους, θα πρέπει
ν α συμπληρώσουν  και ν α υποβάλουν  σχ ετική αίτηση,
επισυν άπτον τας και τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά.
Η αίτηση ν α αποσταλεί με email στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση gd@f y li.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  τηλεφων ικά στο 210-
2474067. 

Απαιτούμεν α δικαιολογητικά:
1. Δελτίο Αστυν ομικής Ταυτότητας
2. Πάσο ή Βεβαίωση Σπουδών  ή Εγγραφή στη

Σχ ολή
3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Τα δρομολόγια θα ξεκιν ήσουν  με την  έν αρξη των
μαθημάτων  των  Παν επιστημίων  και θα εκτελούν ται
καθημεριν ά, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών .

Σ
τις αρχ ές Οκτωβρίου αν αμέν ε-
ται το υπουργείο Εσωτερικών
ν α καταθέσει για διαβούλευση

το ν ομοσχ έδιο για τη Δημοτική
Αστυν ομία, το οποίο θα καθορίζει τις
ν έες αρμοδιότητες και το ρόλο της.

Στη συν έχ εια θα γίν ουν  παρατηρή-
σεις επί του συγκεκριμέν ου
ν ομοσχ εδίου από τους αρμόδιους φορ-
είς. Θα ακολουθήσει η τελική σύν ταξη
του ν ομοσχ έδιου και στη συν έχ εια η
κατάθεση του στη Βουλή. Σύμφων α με
πληροφορίες, η κατάθεση του
ν ομοσχ εδίου στη Βουλή αν αμέν εται
ν α γίν ει στα τέλη Οκτωβρίου.

Αν άμεσα σε αυτό το διάστημα θα
εκδοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών
εγκύκλιος, η οποία θα εν ημερών ει του
δήμους για τη Δημοτική Αστυν ομία,

εν ώ παράλληλα θα καλεί τις δημοτικές
αρχ ές ν α προχ ωρήσουν  σε αιτήματα
για την  πρόσληψη προσωπικού. Ηδη
ορισμέν οι δήμοι της χ ώρας έχ ουν
καταθέσει αιτήματα για την  πρόσληψη
προσωπικού για την  στελέχ ωση της
δημοτικής Αστυν ομίας και αφορούν  τις
προσλήψεις του 2023. 

Σύμφων α με έγκυρες πηγές τα αιτή-
ματα αφορούν  λίγο περισσότερες από
200 προσλήψεις. 

Οι συγκεκριμέν ες θέσεις αν αμέν εται
ν α εγκριθούν  από το Υπουργικό
Συμβούλιο στη συν εδρίαση που θα
πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο οι δήμοι σε όλο αυτό το διά-
στημα θα έχ ουν  το δικαίωμα ν α
κάν ουν  ν έες αιτήσεις για την  πρό-
σληψη προσωπικού για τη δημοτική
αστυν ομία.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που θα
γίν ουν  στη δημοτική αστυν ομία, σύμφ-
ων α με παλιότερη εν ημέρωση που έχ ει
γίν ει από την  ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών , οι διατάξεις του
ν ομοσχ εδίου θα επιδιώξουν :

α) Την  αποτελεσματικότερη λειτο-
υργία της Δημοτικής Αστυν ομίας μέσα
από μια σειρά παρεμβάσεων :

— Ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων  σε
τρεις κατηγορίες, με γν ώμον α τις καθ-
ημεριν ές αν άγκες των  πολιτών  και τη
συχ ν ότητα άσκησής τους.

— Κατάργηση αρμοδιοτήτων  που
δεν  συν άδουν  με τον  ρόλο της (π.χ .
θεώρηση τιμοκαταλόγων  των  δωματίων
των  ξεν οδοχ ειακών  μον άδων ), ή είν αι
αδύν ατον  ν α ασκηθούν  από τα στε-
λέχ η της (π.χ . τήρηση διατάξεων  που
αφορούν  σε χ ώρους προσωριν ής εγκα-
τάστασης μετακιν ούμεν ων  πληθυ-
σμιακών  ομάδων ).

— Αν αδιατύπωση των  αρμοδιοτή-
των , προκειμέν ου ν α είν αι σαφές το
πεδίο άσκησής τους (π.χ . Κ.Ο.Κ.)

— Κατηγοριοποίηση Δήμων  με βάση
αν τικειμεν ικά κριτήρια (έκταση και
πληθυσμό) και αν άθεση άσκησης κατ-
ηγοριών  αρμοδιοτήτων  αν ά κατηγορία

Δήμων .

— Δυν ατότητα επιλογής άσκησης
αρμοδιοτήτων  για τις δύο πρώτες κατ-
ηγορίες Δήμων  (έως 3.500 μόν ιμους
κατοίκους και από 3.501 έως 6.000
μόν ιμους κατοίκους) και δυν ατότητα
επιλογής, επιπλέον  των  υποχ ρεω-
τικών , αρμοδιοτήτων  για δύο επόμεν ες
κατηγορίες Δήμων  (6.001 έως 50.000
μόν ιμους κατοίκους και 50.001 έως
100.000 κατοίκους).

— Άσκηση αρμοδιοτήτων  κατόπιν
στελέχ ωσης της Δημοτικής Αστυν ομίας
με το ελάχ ιστα προβλεπόμεν ο προσω-
πικό (με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξ-
ης για τις υφιστάμεν ες Δημοτικές
Αστυν ομίες).

— Συσχ έτιση ωραρίου Δημοτικής
Αστυν ομίας με την  άσκηση κατηγορ-
ιών  αρμοδιοτήτων .

— Ρύθμιση όλων  των  εκκρεμών
θεμάτων  υπηρεσιακής κατάστασης των
δημοτικών  αστυν ομικών .

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Έρχεται εγκύκλιος του ΥΠΕΣ  για τη Δημοτική Αστυνομία 

Θα καλεί τις δημοτικές αρχές να προχωρήσουν σε αιτήματα
για την πρόσληψη προσωπικού 
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ''''

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  --  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΛΑΠΤΟΠ
ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
Το Κοινωνικό Έργο ''Προσφέρω'' ξεκινά µια

δράση στον χώρο µας στο Ολυµπιακό χωριό στο
Μενίδι συγκεντρώνοντας χαλασµένα ΛΑΠΤΟΠ
και ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, από τις 1 Οκτω-
βρίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

Σκοπός της δράσης µας, είναι ότι συγκεντρωθεί
να δοθεί στην Κοινσέπ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ, όπου
θα προσπαθήσουν απ΄όλα αυτά να πάρουν κοµµά-
τια από το καθένα, ώστε να φτιάξουν όσα µπορούν.

Σε περίπτωση που ξανά επαναφέρουν σε λειτουρ-
γεία ότι δήποτε, θα δοθεί σε οικογένεια που δεν
διαθέτουν ή σε κάποιο σχολείο.

ΣΣηηµµεείίοο  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  οοδδόόςς  ΜΜααρρίίααςς  
ΚΚααλλππαακκίίδδοουυ  22,,  ΟΟλλυυµµππιιαακκόό  χχωωρριιόό  ΜΜεεννίίδδιι..
ΗΗµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς..
ΣΣάάββββααττοο  11//1100
ΚΚυυρριιαακκήή  22//1100
ΤΤρρίίττηη  44//1100
ΠΠέέµµππττηη  66//1100
ΣΣάάββββααττοο  88//1100
ΚΚυυρριιαακκήή  99//1100
ΤΤρρίίττηη  1111//1100
ΠΠέέµµππττηη  1133//1100  κκααιι  ώώρρεεςς  ααππόό  ττιιςς  1100::0000  ττοο  ππρρωωίί  
έέωωςς  ττιιςς  11::0000  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι....

Θα ήταν
ευχής έργον
για εµάς, να
στηρίξετε την
π ρ ο σ π ά θ ε ι α
αυτή, ώστε να
µπορέσουµε να
δώσουµε χαρά
όπου χρειάζε-
ται.

Σας ευχαρι-
στώ εκ των
προτέρων.

Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Καθημεριν ά, για ν α επικοιν ων ή-
σουμε, ν α τραγουδήσουμε, ν α
παίξουμε, ν α εκφράσουμε τις επιθ-
υμίες και τα συν αισθήματά μας
χ ρησιμοποιούμε την  ομιλία μας.
Από τη βρεφική έως και την  εν ή-
λικη ζωή έχ ουμε την  αν άγκη ν α
επικοιν ων ούμε και ν α εκφραζόμα-
στε.

Έτσι και εμείς δίν ουμε έμφαση
στην  αν άπτυξη της ομιλίας και
συν εχ ίζουμε και αυτή τη χ ρον ιά,
το Πρόγραμμα Πρόληψης Μαθη-
σιακών  Δυσκο-
λιών –Λογοθεραπείας.

Στους Παιδικούς Σταθμούς, το
πρόγραμμα υλοποιείται με την  επο-
πτεία της λογοθεραπεύτριας κας
Μουρκογιάν ν η Σπυριδούλας, η
οποία θα πραγματοποιήσει Test
Αξιολόγησης στα παιδιά των  τμημά-
των  με χ ρον ολογία γέν ν ησης το
2019. 

Οι αξιολογήσεις,
γίν ον ται με ευχ άρι-
στες για τα παιδιά
δραστηριότητες στο
χ ώρο του παιδικού
σταθμού. Αρχ ικά, θα
αξιολογηθούν  τα παι-
διά που έχ ουν  γεν -
ν ηθεί το πρώτο
εξάμην ο του 2019
και σε δεύτερο
χ ρόν ο τα παιδιά του
δευτέρου εξαμήν ου
του 2019. 

Για τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης οι
γον είς θα εν ημερωθούν  με
απόρρητη επιστολή.

Η έγκαιρη αν ίχ ν ευση δυσκο-
λιών  στην  έκφραση του λόγου και
στην  άρθρωση, είν αι σημαν τικός
παράγον τας για την  ομαλή μετάβα-
ση των  παιδιών  από τους Παιδι-
κούς Σταθμούς στις επόμεν ες
βαθμίδες εκπαίδευσης και οι γον είς

είν αι σημαν τικό ν α εν ημερωθούν
υπεύθυν α για τη σχ ολική ετοιμότ-
ητα των  παιδιών  τους.         

Με εκτίμηση,            
Ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.     

Παιδικών /Βρεφικών  Σταθμών
Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΕΩΣ 30/9 | 

Μυστήριο_96 ΚΟΡΕΣ |
Ανοιχτή Πρόσκληση για

τις CHÓRΕS 
της Ελευσίνας | Καλλ.

Επιμέλεια: Μαρίνα Σάττι

Έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου έχουν τη δυνατότητα να

υποβάλουν γυναίκες της τοπικής
κοινότητας της Ελευσίνας και της

γύρω περιοχής συμμετοχή στο
Μυστήριο_96  ΚΟΡΕΣ, που διορ-
γανώνει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστι-

κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της
Μαρίνας Σάττι. Μια δράση εκπαι-
δευτικού και παραστατικού χαρ-
ακτήρα με κεντρικό άξονα τη μου-
σική, που περιλαμβάνει τη συγκρ-
ότηση ενός χορωδιακού συνόλου
με τίτλο CHÓRΕS της Ελευσίνας,
εβδομαδιαία, εντατικά μαθήματα

ευρύτερης καλλιτεχνικής επιμόρφ-
ωσης, καθώς και καλλιτεχνικές

δράσεις στην πόλη της Ελευσίνας.
Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

https://form.jotform.com/2023ELE
USIS/2023-eleusis--96-chores

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας:
Δωρεάν ωτορινολαρυγγολογικοί
έλεγχοι σε παιδιά 

Ο
Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

και το «ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» συνεργά-
ζονται ξανά κι έρχονται κοντά στα παιδιά που
άρχισαν τη σχολική τους χρονιά.

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο θα
πραγματοποιούνται δωρεάν ωτορινολαρυγγολο-
γικοί έλεγχοι σε παιδιά ηλικίας μέχρι και δώδεκα
(12) ετών στο χώρο του Πολυιατρικού Κέντρου
στον Ασπρόπυργο (Λεωφ. Δημοκρατίας 43 &
Αιγάλεω 3)

Για πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να
καλείτε στο τηλέφωνο 2105578138

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ       
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ/ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 



Ά
νοιξε τις πόρτες του, την
1η Σεπτεμβρίου 2022, για
πρώτη φορά στην Δημοτι-

κή Κοινότητα Φυλής, ο νεοσύστα-
τος Βρεφικός Σταθμός Φυλής για
να φιλοξενήσει  τους 22 λιλι -
πούτειους μαθητές του! 

Ο Βρεφικός Σταθμός δημιο-
υργήθηκε εκεί που λειτουργούσε ο
Β΄ Παιδικός Σταθμός, με σκοπό
την εξυπηρέτηση των γονέων και
τον τερματισμό της ταλαιπωρίας
τους, όπως είχε τονίσει στην καλο-
καιρινή γιορτή ο Πρόεδρος του Α΄
Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, κ.
Πουλιάσης Δημήτρης. Πρόκειται
για μια υπερσύγχρονη και λειτο-
υργική μονάδα, με εσωτερική δια-
ρρύθμιση και διακόσμηση απόλ-
υτα φιλική στα παιδιά. 

Εξ άλλου, στη διάρκεια του καλο-
καιριού υπό την επίβλεψη και μέρ-
ιμνα του Προέδρου έγιναν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για την έκδο-
ση της άδειας μετατροπής του Β΄
Παιδικού σε Βρεφικό Σταθμό. 

Τόσο στα παιδάκια του Βρεφικού
όσο και σ΄ αυτά του Α΄ Παιδικού
Σταθμού προσφέρθηκαν παιδικά
σακίδια πλάτης  και παγουράκια,
όπως άλλωστε γίνεται πάντα στο
ξεκίνημα κάθε νέας σχολικής χρο-
νιάς, συνοδεύονταςτις ευχές του
Προέδρου για μια ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ! Άλλωστε, όπως λέει ο κ.
Πουλιάσης  « Η ασφάλεια , η χαρά
και τα χαμόγελα των παιδιών  θα
αποτελούν πάντα την προτεραιότ-
ητά μας, γι΄αυτά πάντα θα αγωνιζό-
μαστε και  θα καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια".                                                                                                                                                                                                                                             
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ΝΝΕΕΟΟΣΣ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΩ

3,5 ΤΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Υποδομών κ.Μεταφορών,
Κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
ΑΙΤΗΜΑ
Κύριε Υπουργέ,

Π
αρήλθε σχεδόν ένα έτος, από την
ημέρα που λάβατε την  υπ᾽ αριθμόν
323009  απόφαση, δημοσιευμένη στο

δεύτερο τεύχος της εφημερίδας της κυβερνή-
σεως στις 02/12/2021 και τροποποιητική της
υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ393/2017
απόφασης << Καθορισμός και σήμανση οδών
οι όποιες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως
και εναλλακτικά των αυτοκινητόδρομων και
των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες

επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας>>
.Δυστυχώς, το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα
στην πόλη μας, τον Ασπρόπυργο, είναι
γεγονός!

Διανομέας απεβίωσε λίγες μέρες μετά τη
σύγκρουση με φορτηγό άνω 4τόνων στον
κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης μας και
συγκεκριμένα στην διασταύρωση Μεγαρίδος
με Δημοκρατίας.

Ενώ υπάρχει περιφερειακός δρόμος που
ενώνει την Δημοκρατίας μέσω της Γ. Παπαν-
δρέου έως την Ελ. Βενιζέλου και εν συνεχεία
την Μεγαρίδος παρακάμπτοντας κατοικημέ-
νες περιοχές, προβήκατε με την άνω απόφα-
ση σας σε άρση του απαγορευτικού κυκλοφο-
ρίας φορτηγών άνω 3,5 τόνων σε ΟΛΗ την
Μεγαρίδος!!!!!!

Ένας δρόμος άκρως επικίνδυνος με καθημε-
ρινή διέλευση μαθητών αλλά και κατοίκων που
έχουν χάσει όχι μόνο τον ύπνο τους αλλά  και
θέτουν καθημερινά  τη ζωή τους σε κίνδυνο
μιας και οι απαγορευτικές πινακίδες για φορτ-
ηγά άνω των 3,5 τόνων που υπήρχαν πολλά
χρόνια πριν το 2017, τώρα πλέον δεν υφίσταν-
ται μετά τη δική σας απόφαση.

Εφιστούμε την προσοχή σας και παραθέτο-
υμε ως αδιάσειστο τεκμήριο του άνω ισχυρι-
σμού τα καθημερινά  ατυχήματα ως απότοκο
της διέλευσης εκατοντάδων φορτηγών άνω των
3,5 τόνων. Έχετε γνώση ότι στον Ασπρόπυργο
η κυκλοφοριακή κίνηση λόγω των εκατοντάδων
μεταφορικών επιχειρήσεων και logistics και
μέσα από κατοικημένες περιοχές είναι καθ-
ημερινό πλέον φαινόμενο.

Ως εδώ όμως!!!Η κατάσταση έχει ξεπεράσει
τα όρια της λογικής! Δεν έχουμε δύο ζωές για
να σας χαρίσουμε την μία! Και θεωρούμε ότι
δεν έχετε την πρόθεση να είστε συνυπεύθυνος
σε αυτόν τον ανήκουστο παραλογισμό…

Επιβάλλεται, λοιπόν, η απαγόρευση της διέ-
λευσης στο τμήμα της οδού Μεγαρίδος από την

αρχή της έως την διασταύρωσή της με την Ελ.
Βενιζέλου στο ύψος του δημοτικού κοιμητηρίου
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων,  για λόγους οδι-
κής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της
σωματικής ακεραιότητας των χρηστών του
δρόμου καθώς και αποτροπής της επιβάρυ-
νσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού
περιβάλλοντος.

Τέλος, αξίζει να σας ενημερώσουμε ότι τόσα
χρόνια και με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα
κυβερνήσεων ΔΕΝ έχουν κατασκευαστεί περ-
ιφερειακοί δρόμοι για την αποσυμφόρηση του
εν λόγω οδικού σημείου στον Δήμο Ασπροπύρ-
γου και  είναι άξιο απορίας γιατί δεν υπάρχει
πολιτική βούληση για την ασφαλή μετακίνηση
τόσο των πολιτών όσο και των εμπορευμάτων
μέσω των φορτηγών.

Αναμένουμε  ΑΜΕΣΑ τις ενέργειές σας.     

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022                                                                   
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου 

Ασπροπύργου
Καμπόλη Ολυμπία

Μπακάλης Δημήτριος 
Τσοκάνης Αλέξανδρος 

Η Διεύθυν ση Κοι-
ν ων ικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου
Ελευσίν ας, αν α-
κοιν ών ει ότι, στο
πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος
Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής
Συν δρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων
(ΤΕΒΑ), θα πραγματο-
ποιηθεί διαν ομή τρο-
φίμων  και ειδών
πρώτης αν άγκης
στους δικαιούχους
του ΤΕΒΑ την   Πέμ-
πτη 29 και την  Παρ-
ασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου, στο κτίριο της
Υπηρεσίας επί των
οδών  Ελ. Βεν ιζέλου
& Εθν . Αν τιστάσεως,
Ελευσίν α.

Οι ωφελούμεν οι
θα εν ημερωθούν  με
SMS για την  ακριβή
ώρα και μέρα προσέ-
λευσής τους και τα
απαιτούμεν α μέτρα
που θα τηρηθούν  για
την  αποφυγή της διά-
δοσης του κορων ο-
ϊού, εν ώ για ν α παρ-
αλάβουν  τα είδη θα
πρέπει ν α έχουν
μαζί τους την
Αστυν ομική Ταυτότ-
ητά τους και έγγραφο
από το οποίο ν α
προκύπτει ο ΑΜΚΑ
τους. 

Εάν  δεν  δύν αν ται
ν α προσέλθουν
αυτοπροσώπως μπο-
ρεί ν α προσέλθει
τρίτο άτομο που ν α
έχει εξουσιοδότηση
του δικαιούχου μετά
γν ησίου υπογραφής.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

(ΤΕΒΑ) ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Με µεγάλη επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε
το Μυστήριο_50

Ecoculture Festival^, το Πρώτο
Φεστιβάλ Οικοπολιτισµού στην
Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή,
το Σαββατοκύριακο 24 και 25
Σεπτεµβρίου, στην ΟΑΣΗ,
πρώην κάµπινγκ, έναν σπάνιας
φυσικής οµορφιάς χώρο στις
παρυφές της πόλης. Στη µεγάλη
αυτή γιορτή για το περιβάλλον
έδωσαν το παρών περισσότεροι
από 1000 κάτοικοι και επισκέ-
πτες της πόλης, όλων των ηλι-
κιών, σηµατοδοτώντας την ένα-
ρξη µιας σηµαντικής δράσης
τόσο για την Ελευσίνα όσο και
τη διοργάνωση. Στόχος της 2023
Ελευσίς είναι να αποτελέσει το
Ecoculture Festival^ το έναυ-
σµα για τη θεσµοθέτηση ενός
πρότυπου φεστιβάλ για το περι-
βάλλον, την οικολογία και τη
βιωσιµότητα, στην πόλη της
Ελευσίνας.

Το Φεστιβάλ τίµησαν µε την
παρουσία τους ο ∆ήµαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονό-
µου, ο Αντιδήµαρχος της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης, Φώτης
Τατάκης, ο Αντιδήµαρχος Καθ-
αριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου, Λεωνίδας Παππάς, ο
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρ-
εσιών και Πολεοδοµίας,  Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης, ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ήµου Ελευσίνας,
Γιάννης Παναγιωτούλιας, ο ∆ιε-
υθυντής του εργοστασίου Τιτά-
να, Ανδρέας Σαµοθράκης, η
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Πολι-
τιστικού Κέντρου Ασπροπύρ-
γου, Γεωργία Πηλιχού, ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι, επιστήµονες του
περιβάλλοντος όπως ο οµότιµος
Καθηγητής Χηµείας Περιβάλ-
λοντος και Ωκεανογραφίας του
ΕΚΠΑ, Μιχάλης Σκούλλος,
δηµοσιογράφοι, εκπρόσωποι
περιβαλλοντικών και εθνοτο-
πικών συλλόγων, µέλη του Σκα-
κιστικού Μορφωτικού Συλλό-
γου και του Ελληνικού Ορειβα-
τικού Συλλόγου Ελευσίνας,
κάτοικοι και επισκέπτες της
πόλης.

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ

Στη διάρκεια του φεστιβάλ,
πραγµατοποιήθηκε το
Ecoculture Dialogues, περιλαµ-
βάνοντας  ενδιαφέρουσες
οµιλίες και συζητήσεις για τη
βιώσιµη καινοτοµία και την
αγροδιατροφή, την περιβαλλον-
τική ευαισθητοποίηση, την
εκπαίδευση και τον δηµιουρ-
γικό σχεδιασµό, µε τη συµµε-
τοχή ερευνητών, πανεπι-
στηµιακών, περιβαλλοντικών

συλλόγων και άλλων φορέων. 

Περισσότερες πληροφορίες
για τους οµιλητές που συµµε-
τείχαν και τις εισηγήσεις τους
εδώ.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
καθώς και ποικίλες παράλληλες
δράσεις πλαισίωσαν το πρόγραµ-
µα του Φεστιβάλ, όπως ποδηλα-
τικές διαδροµές στις γραµµές
του τρένου (railbiking) σε συνε-
ργασία µε τη Rail Biking in
Greece, ποδηλατικές διαδροµές
µέσα στην πόλη σε συνεργασία
µε το Be bike shop, µε καταλ-
ηκτικό σταθµό την εικαστική
εγκατάσταση του Κωστή
Βελώνη “Στάχυα πέφτουν σε
τσιµεντένια δάπεδα” στο Παλαιό
Ελαιουργείο, προβολές αποσπα-
σµάτων από ταινίες και ντοκι-
µαντέρ για το περιβάλλον, όπως
η Αγέλαστος Πέτρα του Φίλιπ-
που Κουτσαφτή και το
Shipwrecked της Μαριάννας
Οικονόµου.

Το Σάββατο, υπό την καλλι-
τεχνική επιµέλεια της Γεωργίας
Μαυραγάνη, πραγµατοποιήθη-
κε το Μυστήριο_38  Μουσική
των σπιτιών, µια ξεχωριστή περ-
ιήγηση στον συνοικισµό των
Ποντίων της Ελευσίνας µε επι-
λεγµένες µουσικές των
κατοίκων να διαχέονται στον
δηµόσιο χώρο µέσα από τις πόρ-
τες και τα παράθυρα των σπι-

τιών τους. Αµέσως µετά, ακο

λούθησε το Μυστήριο_49
Συµπόσιο #2 - Εύξεινος Πόντος,
ένα βιωµατικό ταξίδι στις
γεύσεις και τα έθιµα του Πόν-
του, µια αληθινή γιορτή πολιτι-
σµικής ανταλλαγής και γαστρο-
νοµικού πολιτισµού, σε συνερ-
γασία µε τον Σύλλογο Ποντίων
Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα».

Το εορταστικό διήµερο ολοκ-
ληρώθηκε µε ένα πικ νικ συνο-
δεία µουσική από DJs και µπάν-
τες της Ελευσίνας και της γύρω
περιοχής, που ενθουσίασαν τους
νέους κάθε ηλικίας. Συγκεκρι-
µένα συµµετείχαν οι: dj Ελένη
Πέππα, Gustavo Brings (Βαγ-
γέλης Οικονόµου, Γιάννης
Τσίτος, Στέργιος Λιούρας),

MULTi●CULTi (Όλεγκ Ντεργ-
κάτσιοβ, Ηρακλής Τσοπελάκης).

ΠΠααρράάλλλληηλλεεςς  ∆∆ρράάσσεειιςς  γγιιαα
µµιικκρροούύςς  κκααιι  µµεεγγάάλλοουυςς

Οι µικροί φίλοι είχαν την
ευκαιρία να συµµετάσχουν στο
Μυστήριο_46  Αρθρωτοί Κήποι,
ένα ευφάνταστο εργαστήριο
κηποτεχνίας στον Παλαιό Σιδ-
ηροδροµικό Σταθµό Ελευσίνας,
σε συνεργασία µε την Olivia
Kotsifa (Synfablab) και την
οµάδα του Decode Fab Lab, στη
διάρκεια του οποίου έφτιαξαν
παρτέρια µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών. Επιπλέον, στην
ΟΑΣΗ έλαβαν µέρος σε εργα-
στήρια της Παίδευσις Kids
Academy, δηµιουργώντας ευφ-
άνταστες καλλιτεχνικές δηµιο-
υργίες.

22002233  EElleeuussiiss  OOppeenn  FFaarrmm
DDaayyss

Τέλος, ανακοινώθηκε η ένα-
ρξη της δράσης 2023 Eleusis
Open Farm Days, µια συνερ-
γασία της 2023 Ελευσίς µε τη
Med Culture, στο πλαίσιο της
οποίας αγροκτήµατα, οινοποι-
εία, µύλοι και ελαιοτριβεία της
∆υτικής Αττικής χαρτογραφ-
ούνται για πρώτη φορά και υπο-
δέχονται µέχρι τις 2 Οκτωβρίου
το κοινό παρουσιάζοντας τα
προϊόντα τους.

ΣΣχχεεδδιιάάζζοοννττααςς  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττηηςς
ΟΟΑΑΣΣΗΗΣΣ

Στο πλαίσιο του Ecoculture
Festival, ανακοινώθηκε το
Μυστήριο_41  Design Campus,
ένα συµµετοχικό εργαστήριο 

για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της πόλης, µε στόχο
τον σχεδιασµό της µελλοντικής
χρήσης της ΟΑΣΗΣ και τη
χρήση της ως κέντρου βιώσιµης
αστικής ανάπτυξης και αρµονι-
κής συνύπαρξης µε τη φύση. 

ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΟΟιικκοοπποολλιιττιισσµµοούύ::  ΗΗ  µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  γγιιααΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΟΟιικκοοπποολλιιττιισσµµοούύ::  ΗΗ  µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  γγιιαα
ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  σσττηηνν  ««ΌΌαασσηη»»  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςςττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  σσττηηνν  ««ΌΌαασσηη»»  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΈΈνναα  ννέέοο
φφεεσσττιιββάάλλ  

γγιιαα  ττοο  
ΠΠεερριιββάάλλλλοονν

κκααιι  ττηη
ββιιώώσσιιµµηη  

ααννάάππττυυξξηη
έέδδωωσσεε  

ππννοοήή  σσττοονν  
κκααττααππρράάσσιιννοο
χχώώρροο  ΟΟΑΑΣΣΗΗ,,

ττοο  ππρρώώηηνν
κκάάµµππιιννγγκκ  ττηηςς

ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

Η δράση θα ξεκινήσει τον
ερχόµενο Νοέµβριο. Περισ-
σότερες πληροφορίες θα
ανακοινωθούν σύντοµα.

ΈΈννααςς  ννέέοοςς  ππρρόόττυυπποοςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς  θθεεσσµµόόςς::
ΕΕλλεεύύθθεερροο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο
ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Παράλληλα, ανα-
κοινώθηκε η σύσταση και
λειτουργία της δράσης παρ-
ακαταθήκης Μυστήριο_7
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο
Ελευσίνας, παρουσία του
Αντιπρύτανη Έρευνας &
Ανάπτυξης του Πανεπι-
στηµίου Πατρών, Πανα-
γιώτη ∆ηµόπουλου και των
µελών της επιστηµονικής
επιτροπής. 

Στόχος του νέου φορέα,
που θα περιλαµβάνει ένα
πλούσιο εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα γύρω από τις θεµα-
τικές “Περιβάλλον και
Υγεία” και “Πολιτιστική
Πολιτική”, είναι η καλλι-
έργεια της ελεύθερης
σκέψης και η παροχή
υψηλού επιπέδου επι-
στηµονικής γνώσης σε κάθε
ενδιαφερόµενο κάτοικο ή
επισκέπτη της Ελευσίνας.
Η δεύτερη ενηµερωτική
ηµερίδα της δράσης θα
πραγµατοποιηθεί τον
Νοέµβριο 2022 στο πλαίσιο
του Πολιτισµός 2030 (10 -
13/11).
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Ε
ν τολή για εν τατικο-
ποίηση των  ελέγχων
από τις Δασικές Υπηρ-

εσίες για φαιν όμεν α αισχρο-
κέρδειας στην  αγορά των
καυσόξυλων  εξέδωσε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Γιώργος Αμυράς.

Λόγω των  ιδιαίτερων  συν θηκών
που έχ ουν  δημιουργηθεί φέτος
από την  εν εργειακή κρίση και τις
μεγάλες αν ατιμήσεις που παρατ-
ηρούν ται διεθν ώς σε πετρέλαιο,
φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα,
οι πολίτες αν αζητούν  εν αλλακτι-
κές μορφές θέρμαν σης με αγορά
και χ ρήση καυσόξυλων .

Η αύξηση της ζήτησης καυσόξ-
υλων  είν αι πιθαν όν  ν α αποτελέ-
σει αν τικείμεν ο εκμετάλλευσης και
αισχ ροκέρδειας από επιτήδειους,
οι οποίοι θα προσπαθήσουν  ν α
δημιουργήσουν  τεχ ν ητές ελλείψεις
στοχ εύον τας στην  υπέρογκη
αύξηση των  τιμών , τον ίζει αν α-
κοίν ωση του ΥΠΕΝ.

Γι’ αυτόν  τον  λόγο κρίν εται
αν αγκαία η εν τατικοποίηση των
ελέγχ ων  από τις κατά τόπο αρμό-
διες Δασικές Υπηρεσίες, με σκοπό
την  αποτροπή και καταστολή
κάθε παραβατικότητας, σε συν ερ-
γασία με την  Ελλην ική Αστυν ομία
και την  Υπηρεσία Γεν ικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων  Εσόδων  του
Υπουργείου Οικον ομικών .

Οι εν τατικοί έλεγχ οι στοχ εύουν :

στην  αν τιμετώπιση της λαθροϋ-
λοτομίας καυσόξυλων  είτε από
ιδιώτες για ιδία χ ρήση, είτε από
ιδιώτες για εμπορία, είτε από αλλο-
δαπούς όμορων  χ ωρών , καθώς
επίσης και στη μεταφορά και
διακίν ηση παραν όμως υλοτομημέ-
ν ων  καυσόξυλων .

στην  παρακολούθηση της δρα-
στηριότητας των  εμπλεκομέν ων
σε όλα τα στάδια της διακίν ησης
των  ν ομίμως υλοτομημέν ων  καυ-
σόξυλων , με έμφαση στη συγκέν -
τρωση και αποθήκευση μεγάλων
αδιάθετων  ποσοτήτων , δημιο-
υργών τας κατά αυτό τον  τρόπο
τεχ ν ητή έλλειψη.

Δωρεάν  καυσόξυλα
Υπεν θυμίζεται ότι, ήδη, διατίθ-

εν ται -δωρεάν  ή με συμβολικό 

αν τίτιμο- καυσόξυλα από τους
Δασικούς Συν εταιρισμούς
Εργασίας (ΔΑΣΕ) προς τους
κατοίκους ορειν ών  και παραδασό-
βιων  περιοχ ών  σε όλη την  Ελλά-
δα, εν ώ δόθηκε η δυν ατότητα
στους κατοίκους, είτε οργαν ωμέ-
ν οι ως κοιν ότητα είτε ατομικά, ν α
υλοτομούν  υπό την  εποπτεία των
δασικών  υπηρεσιών .

Ο Υφυπουργός Περιβάλλον τος
και Εν έργειας, Γιώργος Αμυράς,
δήλωσε: «Εν τατικοποιούμε τους
ελέγχ ους στην  αγορά των  καυσόξ-
υλων . 

Είν αι απαράδεκτο κάποιοι ν α
αισχ ροκερδούν  εκμεταλλευόμεν οι
την  εν εργειακή κρίση. Οι παραβά-
τες θα οδηγηθούν  στη Δικαι-
οσύν η. Στηρίζουμε τους πολίτες
που θέλουν  ν α ζεστάν ουν  τα
σπίτια τους».

ΚΚααυυσσόόξξυυλλαα  κκααιι  ααιισσχχρροοκκέέρρδδεειιαα::
-  Εντολή ΥΠΕΝ για εντατικούς ελέγχους

EEmmvvoolliioo..ggoovv..ggrr::  
ΑΑννοοίίγγοουυνν  τταα  ρρααννττεεββοούύ  
γγιιαα  τταα  εεππιικκααιιρροοπποοιιηημμέένναα  
εεμμββόόλλιιαα  --  ΟΟιι  66  κκααττηηγγοορρίίεεςς
Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ανοίγει  το

απόγευμα η πλατφόρμα emvolio.gov.gr για τα
επικαιροποιημένα εμβόλια Pfizer BA 4/5.

Οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα
εμβόλια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 03/10/2022.

Πώς κλείνουμε ραντεβού για εμβόλιο
Μπαίνετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα emvo-

lio.gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ), επιλέγετε «Είσοδος
στην εφαρμογή» και συνδέεστε με τους κωδικούς
Taxisnet.

Επιλέγετε τη μέρα, την ώρα και τον τόπο και
κλείνετε το ραντεβού σας.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας τη μέρα του
ραντεβού:

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο
επίσημο έγγραφο, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων.

Να γνωρίζετε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού.

Να φέρετε τον κωδικό QR, όπως
δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του
ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).

Ποιοι κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο

Υπενθυμίζεται ότι στο εξής, συστήνεται η
χορήγηση αναμνηστικής δόσης με τα
επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια έναντι του
κορονοϊού που περιλαμβάνουν και την
παραλλαγή Όμικρον (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) σε
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την
τελευταία δόση του εμβολίου ή τη νόσηση από
κορονοϊό σε 6 κατηγορίες πολιτών:

όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανήκουν σε

ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις
οδηγίες του θεράποντα ιατρού

διαμένοντες και εργαζόμενους σε μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες μονάδες
φροντίδας χρονίως πασχόντων

επαγγελματίες υγείας
διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή

άλλο υποκείμενο νόσημα
φροντιστές ατόμων που πάσχουν από

νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών
από κορονοϊό

ΜΜέέχχρριι  ΔΔεευυττέέρραα  33//1100  οοιι  
ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ννέέοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ννέέωωνν  
- Ποσά και δικαιούχοι

Τ
η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00,
λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγρ-

αμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή
οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι
η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχει-
ρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλ-
λεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότ-
ητας στη ΔΟΥ
2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου
από την έναρξη
3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου
από την έναρξη

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που
υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρότα-
ση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφορ-
ιακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλ-
υτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
Ν Ο Μ Ο Σ

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Δ/ν ση Αν θρώπιν ου Δυν αμι-
κού & Διοίκησης

Τμήμα Διαχείρισης Αν θρώπι-
ν ου Δυν αμικού

Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, T.K. 12461

Πληρ.:  Γεωργιλά Μαρία
Τηλ: 213 2047 307
email:  grprosopik-

ou@haidari.gr

Αρ. Πρωτ.:56739

Ημ/ν ια.:23-09-2022

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ  ́αριθμ. ΣΜΕ 1/2022

Για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο
υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εν αρμόν ιση
Οικογεν ειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχον τας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6

του Ν. 2527/1997, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν .

2. Τις διατάξεις των  άρθρων
40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως
ισχύουν .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58
του Ν. 3852/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν . 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, με
τις οποίες προστέθηκε στην
παράγραφ ο 1 του άρθρου 4 της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’) η
περίπτωση κζ ως εξής «Οι
συμβάσεις μίσθωσης έργου
που συγχρηματοδοτούν ται στο
πλαίσιο προγραμμάτων  του
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο
άλλων  εν ωσιακών  ή διεθν ών
προγραμμάτων , καθώς και οι
συμβάσεις εργασίας ή απασχόλ-
ησης του προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου που προσλαμβάν ε-
ται για ορισμέν ο χρόν ο ή για
ωριαία απασχόληση για την
εκτέλεση των  ως άν ω συγχρ-
ηματοδοτούμεν ων  πράξεων
και οι αν αν εώσεις και οι παρα-
τάσεις αυτών ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  σύν αψη σύμβασης μίσθ-
ωσης έργου με έν αν  (1) ΠΕ
Παιδίατρο, για την  υλοποίηση
του έργου της ιατρικής παρακο-
λούθησης και φ ρον τίδας των
παιδιών  προσχολικής ηλικίας
που φ ιλοξεν ούν ται στους Βρε-
φ ον ηπιακούς σταθμούς του
Δήμου μας με τις εξής αρμοδιότ-
ητες:  α) Παρακολούθηση της
υγείας των  παιδιών , κατά τη
διάρκεια της παραμον ής στο
Σταθμό, β) τήρηση και εν ημέρω-
ση φ ακέλου υγείας για κάθε
παιδί, γ) πραγματοποίηση του-
λάχιστον  τριών  εν ημερωτικών
συγκεν τρώσεων  σχετικών  με
θέματα υγιειν ής των  παιδιών .
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί αν ά τόπο εκτέλε-
σης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-
μων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Από την  Υπογρα-
φ ή της σύμβασης

έως 31/7/2023

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης

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

101

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμι-
μες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δημοτικούς παιδι-
κούς σταθμούς τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
6. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυό-
μενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμι-
μες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυό-
μενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα  απαι-
τούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση
έκδοσης «6-7-2021», δικαιολογ-
ητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Τα πιστοποιητικά της Αν ώτατ-
ης Συν ομοσπον δίας Πολυτέκ-
ν ων  Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφ ιους επικα-
λούν ται Πολυτεκν ική ιδιότητα
υποβάλλον ται υποχρεωτικά είτε
σε ευκριν ή φ ωτοαν τίγραφ α
από αν τίγραφ α, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε
σε πρωτότυπα.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούν ται από την  Αν α-
κοίν ωση, πρέπει απαραιτήτως
ν α συν οδεύον ται από επίσημη
μετάφ ρασή τους στην  ελλην ική
γλώσσα και ν α έχουν  επικυρ-
ωθεί, σύμφ ων α με τα οριζόμεν α
στο « Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμαν -
ση έκδοσης «6-7-2021» .

• Οι άδειες άσκησης επαγγέλμα-
τος ή άλλες επαγγελματικές άδει-
ες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητι-
κά πρέπει ν α είν αι σε ισχύ τόσο

κατά τον  χρόν ο υποβολής της
αίτησης συμμετοχής και της
λήξης της προθεσμίας υποβολής
αυτής, όσο και κατά τον  χρόν ο
πρόσληψης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  τα οριζό-
μεν α στο «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμαν -
ση έκδοσης «6-7-2021»

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής
Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την  αίτηση
με κωδικό, εν τυπο ασεπ  ΣΜΕ
1ΠΕ/ΤΕ και ν α την  υποβάλουν ,
μαζί με τα απαιτούμεν α δικαιο-
λογητικά, είτε ηλεκτρον ικά
( g r p r o s o p i k -
ouhaidari@gmail.com) είτε
ταχυδρομικά με συστημέν η επι-
στολή, στα γραφ εία της υπηρ-
εσίας μας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση: Δήμος Χαϊδαρίου,
Δ/ν ση Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
& Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρισης
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού, Καρ-
αϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461 Χαϊ-
δάρι, υπόψη κας Γεωργιλά
Μαρίας και κ. Λαγουδάκου Ηλία
(τηλ. επικοιν ων ίας: 213 2047
307-305).
Στην  περίπτωση αποστολής
των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομ-
ην ία που φ έρει ο φ άκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την  απο-
σφ ράγισή του επισυν άπτεται
στην  αίτηση των  υποψηφ ίων .
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρον ικά πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφ αν ίζεται
υπογεγραμμέν η, με φ υσική υπο-
γραφ ή. Αν υπόγραφ ες αιτήσεις
δεν  γίν ον ται δεκτές.
Επισημαίν εται:  ότι σύμφ ων α
με το ν έο Ευρωπαϊκό Γεν ικό

Καν ον ισμό Προστασίας Δεδο-
μέν ων  (ΕΕ) 2016/679 γν ωστό
ως GDPR, που ετέθη σε εφ αρ-
μογή τον  Μάιο 2018, καθιερών ε-
ται εν ιαίο ν ομικό πλαίσιο για
την  προστασία των  προσω-
πικών  δεδομέν ων  σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο
αυτό, η συμμετοχή των  υποψ-
ηφ ίων  στη διαδικασία πρό-
σληψης με την  οικειοθελή υπο-
βολή αίτησης με τα συν ημμέν α
σε αυτή δικαιολογητικά προς
τον  Φορέα, συν επάγεται τη
συν αίν εση του υποψηφ ίου για
τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομέν ων  προσωπικού χαρ-
ακτήρα που τους αφ ορούν ,
καθώς και για την  ασφ αλή δια-
τήρησή τους σε αρχείο (φ υσικό
ή ψηφ ιακό) για συγκεκριμέν ο
σκοπό και για όσο χρόν ο απαι-
τείται, προκειμέν ου ν α ολοκληρ-
ωθούν  οι ν όμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φ ορείς
οφ είλουν  ν α προστατεύουν  τα
προσωπικά στοιχεία των  υποψ-
ηφ ίων  από τυχόν  υποκλοπή
προκειμέν ου ν α επιτυγχάν εται η
ασφ αλής επεξεργασία των  δεδο-
μέν ων  προσωπικού χαρακ-
τήρα. Οι υποψήφ ιοι διατηρούν
το δικαίωμα αν άκλησης της
συν αίν εσής τους αν ά πάσα
στιγμή και κατόπιν  υποβολής
σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυν ης δήλωσης και η
ευθύν η της ορθής συμπλήρω-
σής της είν αι αποκλειστικά του
υποψηφ ίου.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμεν ες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές

εφ ημερίδες, στην  ιστοσελίδα
του Δήμου και στο χώρο των
αν ακοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, εφ όσον  η αν άρτηση είν αι
τυχόν  μεταγεν έστερη της
δημοσίευσης στις εφ ημερίδες.
Η αν ωτέρω προθεσμία λήγει με
την  παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την  επόμεν η εργά-
σιμη ημέρα. 

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  τα έν τυπα των
αιτήσεων : α) στην  υπηρεσία
μας στην  αν ωτέρω διεύθυν ση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
ακολουθών τας από την  κεν τρι-
κή σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
�� Έν τυπα – Διαδικασίες �� Δια-

γων ισμών  Φορέων�� Μίσθ.

Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους
Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην  ηλεκτρον ι-
κή τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής:  Σύν δε-
σμοι �� Αν εξάρτητες και άλλες

αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην  κεν τρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν  πρόσβαση στα
έν τυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων�� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας αν ακοίν ωσης αποτελεί

και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμαν -
ση έκδοσης «6-7-2021», το
οποίο περιλαμβάν ει: i) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυν ης δήλωσης με
κ ω δ ι κ ό
εν τυπο ασεπ ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ, σε
συν δυασμό με επισημάν σεις
σχετικά με τα προσόν τα και τα
βαθμολογούμεν α κριτήρια κατά-
ταξης των  υποψηφ ίων  σύμφ ω-
ν α με τις ισχύουσες καν ον ιστι-
κές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούν ται για
την  έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι εν διαφ -
ερόμεν οι μπορούν  ν α έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμέν α μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολούθησαν  και για
την  αν αζήτηση του εν τύπου της
αίτησης, δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –

Διαδικασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων�� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Η αν ακοίν ωση μαζί με το
«Παράρτημα αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμαν ση έκδοσης «6-
7-2021» και την  προθεσμία υπο-
βολής των  αιτήσεων  θα αν αρτ-
ηθούν  στο χώρο των  αν α-
κοιν ώσεων  του Δήμου Χαϊδα-
ρίου και στο διαδικτυακό τόπο
αυτού (www.haidari.gr).

Ο ΔΗΜΑΡ ΧΟΣ
Ε ΥΑΓΓ ΕΛΟΣ ΝΤ ΗΝΙ ΑΚ ΟΣ

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών  και ν α έχουν  την  υγεία και τη φ υσική καταλ-
ληλότητα που τους επιτρέπει την  εκτέλεση των  καθηκόν των  του αν τικειμέν ου της απασχόλησής τους

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23/09/2022
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                

Ταχ. δ/νση: Δημαρχείο Χαϊδα-
ρίου 
Στρατ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως 2
3ος όροφος
Τηλ  2132047344
A m a i l :
d.epitropihaidariou@gmail.com

Αρ. πρωτ.96   
23/09/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για αν άθεση, εκμετάλλευση
και λειτουργία σχολικού κυλι-

κείου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την ανάθεση, εκμετάλλευση και
λειτουργία του σχολικού κυλι-
κείου του 2ου Γυμνασίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια

στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου, που βρίσκεται επί των
οδών Στρατάρχου Καραϊσκάκη
138  & Επαύλεως 2,  τη Πέμπτη
27-10-2022 και ώρα 12:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία της
Σχολικής Επιτροπής, εργάσιμες
μέρες από τις 9.00 π.μ. έως
13.00 μ.μ. 

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Ζεβόλης
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ" ΟΜΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/
ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ 

� Μερικές από τις δράσεις
μας.

� ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ �
ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ �

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ
ΑΣΤΕΓΟΥΣ � ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ
''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ'' �

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει

ενεργό μέλος εγγράφονται
άνδρες και γυναίκες που

έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

Η παροχή επείγουσας ανθ-
ρωπιστικής, ιατροφαρμα-
κευτικής, επισιτιστικής, και

αναπτυξιακής βοήθειας
προς κοινωνικά και οικονο-

μικά ευπαθείς ομάδες,
όπως ανέργους, αστέγους,

ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και
παιδιά, καθώς και η συνδρο-
μή σε περιπτώσεις φυσικών

καταστροφών όπως σει-
σμοί, πλημμύρες, φωτιές

κ.τ.λ.
Να συμμετάσχει και να
προσφέρει στο σύλλογο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθε-
λοντών Πολιτών - Αχαρναί,

ας επικοινωνήσει με τα
ΤΗΛ: 6937191968 -

6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.

" 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 " 

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
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Βραβεύσεις στον Αγιασμό του
Δ.Α.Σ Ζεφυρίου  για την έναρξη
της νέας αθλητικής περιόδου

Παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού και σε εορταστικό κλίμα,  τελέστηκε το από-
γευμα του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου στο γεμάτο
από Αθλητές και κόσμο  Κλειστό Γυμναστήριο
του ΓΕΛ Ζεφυρίου, ο καθιερωμένος Αγιασμός
για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σαιζόν 2022
– 2023, για τα Τμήματα  Πάλης, Χάντμπολ, Ποδο-
σφαίρου και Αερόμπικ του Συλλόγου Δ.Α.Σ Ζεφ-
υρίου.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος
Εφημέριος της Παναγίας Γρηγορούσης και Αγίου
Στυλιανού π. Άγγελος  Κανέλλος.

Την εκδήλωση άνοιξε καλωσορίζοντας τους
επίσημους, προσκεκλημένους, τους δεκάδες
Αθλητές και τους γονείς τους, ο Πρόεδρος του
Δ.Α.Σ. Ζεφυρίου Βασίλης Νικολαϊδης.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων,  στις σπουδαίες
Διεθνείς και Πανελλήνιες δια-
κρίσεις  των Αθλητών του Δ.Α.Σ
αλλά και στην ολόπλευρη στήριξη
της Δημοτικής Αρχής που αποτε-
λεί για τον Σύλλογο στυλοβάτη.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς από το βήμα της εκδήλω-
σης έδωσε τα θερμά του συγχα-
ρητήρια στη Διοίκηση, τους Προ-
πονητές και τους Αθλητές του
Δ.Α.Σ επισημαίνοντας ότι κάνουν
γνωστό τον Δήμο Φυλής σε όλη
την Ελλάδα με αποτέλεσμα να δέχεται τα θερμά
συγχαρητήρια των συναδέλφων του Δημάρχων
για τις σπουδαίες νίκες.

Ο Χρήστος Παππούς ευχήθηκε,  η νέα Αθλητι-
κή Περίοδος  να είναι μια καλή χρονιά,  γεμάτη
επιτυχίες και διακρίσεις κι έκλεισε το σύντομο
χαιρετισμό του με την φράση: “Φόρτσα Ζεφύρι και
πάμε γερά!”

Τις θερμές ευχές τους έδωσαν επίσης σε
Διοίκηση και Αθλητές, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι
Νομικών Προσώπων, Αναπληρωτές Δήμαρχοι
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των Αθλητών
όλων των Αγωνιστικών Τμημάτων του Δ.Α.Σ που
διακρίθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική
περίοδο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ.20ης/2022 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:166

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης αν αφ -
ορικά για παραχώρηση χρήσης

σχολικών  χώρων  – αιθουσών
των : 1ου,, 3ου , 10ου & 11ου
Δημοτικών  Σχολείων  Ασπρ-

οπύργου για την  στέγαση 
και λειτουργία των  Κέν τρων  
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού

έτους 2022-2023  κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Ασπροπύργου.

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα,
την    20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη
Έτους 2022 και ώρα 18.30 μ.μ.,
συν ήλθε σε Τακτική Δημόσια
Συν εδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης,  το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από τη υπ
αριμ 41150/16-09-2022
(41156/16-09-2022 ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  έγγραφ η πρόσ-
κληση, σύμφ ων α με τις διατά-
ξεις της παρ. β του άρθρου 78
του Ν.4954 και με τις διατάξεις
του άρθρου  67, του Ν.
3852/2010, η οποία αν τικατα-
στάθηκε με τις διατάξεις του άρθ-
ρου 74  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’

133/19-7-2018). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην  έν αρξη της συν εδρίασης, 
συμμετείχαν  26 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμέν ο
θέμα, συν ολικά  συμμετείχαν  26
από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
18)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
22)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
25)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
6)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης σύμφω-
να με την διαδικασία των διατά-
ξεων της παρ. β του άρθρου 78
του 
Ν.4954 , και του άρθρου 67,  του
Ν. 3852/2010, η οποία αντικατα-
στάθηκε  με τις διατάξεις του 
άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018)  και
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημε-
ρήσιας 
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφα-
σης αναφορικά για παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – 
αιθουσών των: 1ου,, 3ου , 10ου &
11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπρ-
οπύργου για την στέγαση και λει-
τουργία των Κέντρων Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 2022-
2023  κατόπιν εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-
γου», έθεσε υπόψη των μελών,
την υπ αριθμ πρωτ.: 32/2022 
εισήγηση του Προέδρου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου  Ασπροπύργου, κου
Γεωργίου Σ. Φίλη, η οποία έχει
ως κάτωθι:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Σας αποστέλλουμε

την απόφαση – θετική εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
θέμα: Λήψη απόφασης αναφορι-
κά για παραχώρηση χρήσης σχο-
λικών χώρων – αιθουσών των:
1ου,, 3ου ,  10ου & 11ου Δημο-
τικών Σχολείων Ασπροπύργου
για την στέγαση και λειτουργία
των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
σχολικού έτους 2022-2023 κατό-
πιν εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ασπροπύργου με
σκοπό όπως εισηγηθείτε προς τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
για να αποφασίσουν επί τούτου.

Ευχαριστών εκ των προτέρων.
Ευχαριστώ εκ των Προτέρων.

Ο Πρόεδρος 
Της Δημοτικής Επιτροπής 

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ.
3/2022  (ΑΔΑ: ΨΠΚΕΩΨΝ-Φ0Μ)
απόφαση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας Δήμου Ασπροπύρ-
γου, και την υπ΄αριθμ. 26/2022
(ΑΔΑ:ΨΨΥΓΟΕΙΒ-Θ11) απόφαση
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου, οι οποίες
επισυνάπτονται.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά, είναι καταγεγραμμέ-
νες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης. 
OI επικεφαλείς των συνδυασμών
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΠΡΟΣΤΑ»,
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» οι κ.κ. Μυλωνάς
Αλέξανδρος, Τσοκάνης Αλέξαν-
δρος και Τσίγκος Αγησίλαος
ζητούν την αναβολή του θέματος.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ’ αριθ. 32/2022 εισήγηση
του Προέδρου της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας  Δήμου
Ασπροπύργου, κου Γεωργίου Σ.
Φίλη,
Την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ:
ΨΠΚΕΩΨΝ-Φ0Μ)  απόφαση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου, 
Την υπ΄αριθμ. 26/2022
(ΑΔΑ:ΨΨΥΓΟΕΙΒ-Θ11) απόφαση
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου,
Τις διατάξεις της παρ. β του άρθρ-
ου 78 του Ν.4954 ,

Τις διατάξεις των άρθρων 67,  του
Ν. 3852/2010, η οποία αντικατα-
στάθηκε  με τις διατάξεις του άρθ-
ρου 74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
Α’ 133/19-7-2018
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,
όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της « παραχώρη-
σης  χρήσης σχολικών  χώρων
– 
αιθουσών  των :  1ου,, 3ου ,
10ου & 11ου Δημοτικών  Σχο-
λείων  Ασπροπύργου για την
στέγαση και 
λειτουργία των  Κέν τρων  Δημιο-
υργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 2022-
2023  κατόπιν  εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-
γου», τάχθηκαν   δέκα εν ν έα (19)
μέλη του συμβουλίου, και ον ομα-
στικά οι κ.κ. 

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
17)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
18)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος ζητούν
επτά (7) μέλη και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
6)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  3/2022 (ΑΔΑ:
ΨΠΚΕΩΨΝ-Φ0Μ))απόφ αση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου, ήτοι:

«Την  παραχώρηση  χρήσης
σχολικών  χώρων  – αιθουσών
των : 1ου,, 3ου , 10ου & 11ου
Δημοτικών  Σχολείων  Ασπρ-
οπύργου για την  στέγαση και λει-
τουργία των  Κέν τρων  Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 2022-
2023  σύμφ ων α με την  εισήγ-
ηση του Προέδρου της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας, την
υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ:
ΨΠΚΕΩΨΝ-Φ0Μ) απόφ αση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
και την  υπ αριθμ 26/2022
(ΑΔΑ:ΨΨΥΓΟΕΙΒ-Θ11 ) απόφ α-
ση  του Διοικητικού Συμβουλίου
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου,  με όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις που
προαν αφ έρθηκαν  και όσα
ορίζον ται από την  κείμεν η
ν ομοθεσία».

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 166.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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O AO Ζωφριάς ανακοίνωσε τον Γιώργο Αραπογιάννη

Κάτοικος Ζωφριάς και ο Γιώργος Αραπογιάν ν ης! Ο
27χ ρον ος μεσοεπιθετικός έρχ εται ν α προσδώσει
ταχ ύτητα κι εμπειρία στην  ομάδα μας
«κουβαλών τας» μαζί του το «βαρύ» βιογραφικό του
παρά το σχ ετικά ν εαρό της ηλικίας του.

Ο Γιώργος ξεκίν ησε την  καριέρα του από τον
Απόλλων α Σμύρν ης, πριν  «μετακομίσει» στα
τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Επόμεν ος σταθμός
του ο Αρης Πετρούπολης κι ακολούθως το πατριν ό
ποδόσφαιρο όπου αγων ίστηκε με τις φαν έλες των :
Παν αχ αϊκή, Διαγόρας Βραχ ν αίικων , Ατρόμητου
Αν τιρρίου και Αετού Πατρών .  Μάλιστα, με την
ομάδα του Διαγόρα παν ηγύρισε τον  τίτλο και την
άν οδο στη Γ' Εθν ική. Επιστροφή στην  Αθήν α και
την  ΕΠΣΑ αρχ ικά για τον  Χαλκηδον ικό με τον
οποίο επίσης παν ηγύρισε πρωτάθλημα και άν οδο
από την  Γ' στη Β' ΕΠΣΑ, πριν  μεταγραφεί για τον
Άγιο Θωμά όπου αγων ίστηκε συν ολικά για τρεις
σεζόν  σκοράρον τας 10 τέρματα και συμβάλλον τας στην  άν οδο της ομάδας του από
την  Β' στην  Α' ΕΠΣΑ!

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη μας ποδοσφαιρική οικογέν εια και σου
ευχ όμαστε ν α είσαι πάν τα γερός και ν α κάν εις τα όν ειρά σου πραγματικότητα όσο
ψηλά κι αν  καταλήγουν ...

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω
Λιοσίων: Το 2ο σεμινάριο δικτύου της ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε το
2ημερο εκπαιδευτικό
σεμινάριο του Δικτύου
ακαδημιών της ΑΕΚ στα
Σπάτα.

Παρουσιάστηκαν αναλυτι-
κά ο τρόπος οργάνωσης
και λειτουργίας της Ακαδ-
ημίας (διαδικασίες και
κανόνες που τη διέπουν)

και επίσης δόθηκε έμφαση
όσο ποτέ άλλοτε στο ποδόσφ-
αιρο γυναικών.

Υπήρχε παρουσίαση για τον
τρόπο κατά τον οποίο η κάθε
Ακαδημία ξεχωριστά μπορεί
να λειτουργήσει σαν όχημα
στον αγώνα για την κλιματική
αλλαγή, στις επιπτώσεις που
εστιάζονται με το κλίμα και τις
φιλικές λύσεις προς αυτό.

3ο Τουρνουά Αναπτυξιακού
Ποδοσφαίρου Προεπιλογής

Προεθνικών Ομάδων 
Δυτικής Αττικής Κ14 & Κ15

Η ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  διορ-
γαν ών ει το 3ο  2ΗΜΕΡΟ  Τουρν ουά
Αν απτυξιακού Ποδοσφαίρου στις
1.10.2022 & 2.10.2022 στις αθλητικές
εγκαταστάσεις των  γηπέδων
‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ –
ΔΥΝΑΜΗΣ –ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

Η Διεύθυν ση των  Προεθν ικών  αν α-
λαμβάν ει την  οργάν ωση και καθοδήγ-
ηση του Τουρν ουά σε συν εργασία με
τους υπεύθυν ους όλων  των  ακαδημιών
με σκοπό την  άρτια διεξαγωγή της δρα

στηριότητας (θα δοθούν  κατευθύν σεις
μέσω email σε όλες τις ακαδημίες από
τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος ) Στο τουρν ουά θα
λάβουν  μέρος όλες οι ακαδημίες που
αν ήκουν  στην  ΕΠΣΔΑ και η παρουσία
τους στο τουρν ουά είν αι υποχρεωτική
στις συγκεκριμέν ες ηλικίες.

Αν αλυτικότερα, το τουρν ουά θα διε-
ξαχ θεί στην  ηλικιακή κατηγορία Κ14
(2009-2010 ) & Κ16 (2007-2008) και έχ ει
σαν  κύριους στόχ ους την  ψυχ αγωγία,
την  εκπαιδευτική εξέλιξη των  παιδιών
και την  προεπιλογή των  Προεθν ικών
Ομάδων  Δυτικής Αττικής .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΙΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ.

Oι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών 3-1 τους
Eπίλεκτους Χαλκίδας

Σε αγών α Παλαιμάχων  που έλαβε χώρα στο γήπεδο του Ελεών α
Θηβών  μεταξύ  της Δάφν ης Ερυθρών  και των  Επίλεκτων  Χαλκίδας η

ομάδα της Δάφν ης ν ίκησε με τελικό σκορ 3-1.
Σκόρερ της Δάφν ης ,Βόγκλης,Αγγελής και ΖΙΟ.

Ευχαριστούμε θερμά τον  Ρέφερι του αγών α κ. Μεγαρίτη.

Oι σημερινοί
αγώνες κυπέλλου
Ελλάδας.Ο
Βάτσιος Καλαμάτα-
Προοδευτική

Αγών ες της 3ης φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδας
γίν ον ται σήμερα.Ο
Αριστείδης Βάτσιος από
την  Δυτική Αττική θα
σφυρίξει την  αν αμέτρηση
της Καλαμάτας με την
Προοδευτική. Βοηθοί του
ο Πλάκας Χ-Μαν ούρας
από τον  ίδιο σύν δεσμο.
Αν αλυτικά:

Τετάρτη (26/9 – 16:00)

Τηλυκράτης – ΟΦ
Ιεράπετρας (Δημ.
Λευκάδας)

Δ ι α ι τ η τ ή ς :
Κ α τ σ ι κ ο γ ι ά ν ν η ς
(Ηπείρου)

Βοηθοί: Τάκος
(Αιτ/ν ίας), Τσαν τάς
(Ηπείρου)

4ος: Καζαν άς (Ηπείρου)

Βέροια – Χαν ιά (Δημ.
Βέροιας)

Διαιτητής: Φίτσας
(Πρέβεζας / Λευκάδας)

Βοηθοί: Λιόν τος
(Ηπείρου), Νάστος
(Πρέβεζας / Λευκάδας)

4ος: Μπούμπας

(Ηπείρου)

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη
Βόλου (Καυταν ζόγλειο)

Διαιτητής: Κακουλίδης
(Θράκης)

Βοηθοί: Τζιώτζιος,
Καραγιάν ν ης (Θράκης)

4ος: Τομαράς (Θράκης)

Καλαμάτα –
Προοδευτική (Δημ.
Παραλίας)

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ.
Αττικής)

Βοηθοί: Πλακάς,
Μαν ούρας (Δυτ. Αττικής)

4 ο ς :
Π απ ακ ων σ τ αν τ ί ν ο υ
(Φθιώτιδας)

ΑΟΑΝ – Επισκοπή
(Δημ. Αγίου Νικολάου)

Διαιτητής: Κουκουράκης

(Xαν ίων )
Βοηθοί: Κομισοπούλου,

Μαρκετάκης (Χαν ίων )

4ος: Γεωργόπουλος
(Χαν ίων )
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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
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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών

αυτοκινήτου Lagios Parts
αναζητά κοπέλα υπάλληλο
γραφείου για την περιοχή

του Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

6951959360
lagiosparts@gmail.com4488
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε περιφραγ-
μένο χώρο 1 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-

έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 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 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. 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 θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

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 Σύμφων α με την  εκδοχ ή της

αστυν ομίας, η αστυν ομικός κάποια
στιγμή αισθάν θηκε αδιαθεσία και
αποχ ώρησε από την  επιχ είρηση και
τότε ο 30χ ρον ος, σε βάρος του οποίου
εκκρεμούν  4 εν τάλματα σύλληψης της
επιτέθηκε. Η αστυν ομικός άν οιξε πυρ
και τραυμάτισε τον  άν δρα, ο οποίος
ν οσηλεύεται φρουρούμεν ος στον
«Ερυθρό Σταυρό».

Η αν ακοίν ωση της Αστυν ομίας για το περιστατικό 

Η αστυν ομία για το πώς σημειώθηκαν  οι πυροβολισμοί αν αφέρει τα εξής: «Ευρεία
αστυν ομική επιχ είρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 06:00 το πρωί στην  Παν επι-
στημιούπολη του Ζωγράφου και ειδικότερα στην  Φοιτητική Εστία, παρουσία Εισαγ-
γελέα, σε συν δυασμό με τη διεξαγωγή ερευν ών  σε σπίτια υπόπτων  για εγκληματι-
κές δραστηριότητες.
Η επιχ είρηση διεξάγεται διότι η Φοιτητική Εστία, χ ρησιμοποιείται ως ορμητήριο και
καταφύγιο από κακοποιούς, με ιδιαίτερα έν τον η δράση -ληστείες και διακίν ηση
ν αρκωτικών - στην  ευρύτερη περιοχ ή του Ζωγράφου, της Καισαριαν ής, του Βύρω-
ν α και της Αθήν ας.
Στη διάρκεια της επιχ είρησης, 35χ ρον η Αν θυπαστυν όμος αισθάν θηκε αδιαθεσία
και αποχ ώρησε. Κατά την  αποχ ώρησή της δέχ θηκε επίθεση από σεσημασμέν ο
30χ ρον ο αλλοδαπό, τον  οποίο τραυμάτισε κάν ον τας χ ρήση του υπηρεσιακού της
όπλου.
Σε βάρος του 30χ ρον ου εκκρεμούν  4 εν τάλματα σύλληψης για ληστείες, όπλα και
ν αρκωτικά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον  Ερυθρό Σταυρό και ν οσηλεύεται φρο-
υρούμεν ος. Η αστυν ομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γεν ικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθην ών .
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