
Ερωτήματα για την πρόοδο της
διαδικασίας και το χρονοδιάγραμμα

ανέγερσης του 2ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου από τον βουλευτή

Δυτικής Αττικής Γ. Τσίπρα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4511 Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό
πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

στην Α΄και Β΄κατηγορία

ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

της Β’ Εθνικής Ανδρών

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΡΥΠΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
"LET'S LEARN FROM ONE

ANOTHER"

Παπαστράτος:
300 νέες θέσεις

εργασίας
στον

Ασπρόπυργο

σσεελλ..  1122--1133

 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 
Αυξάνονται τα 

δημοτικά τέλη για 
logistics και μεγάλες
εταιρίες – Μείωση για

τα σπίτια
Δείτε πως διαμορφώνονται τα Δείτε πως διαμορφώνονται τα 

δημοτικά Τέλη σε Ελευσίνα και Μαγούλαδημοτικά Τέλη σε Ελευσίνα και Μαγούλα
σσεελλ..  33

Η ΑΕΚ προσφέρει 
υποτροφία στα παιδιά της
δομής προσφύγων του

Ασπροπύργου

Τέσσερις επιπλέον Δήμοι
προστίθενται στο

myDimos.Live.gov.gr
σσεελλ..  88

ΦΥΛΗ: Άνοιξε τις πύλες της η
“Έκθεση Δώρων Αγάπης” 

Την Έκθεση διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος
της Ιεράς Μητρόπολης Αγίων Κυπριανού και 

Ιουστίνης Ωρωπού και Φυλής “Άγιος Φιλάρετος 
σσεελλ..  77

Κυκλοφοριακό: 
Ετσι θα… σωθεί 
η Δυτική Αττική

Τρεις
αναβαθμισμένοι

κόμβοι 
σε Ναυπηγεία, 
Σκαραμαγκά

και Σχιστό

σσεελλ..  22--77

ΣΣεελλ..  66

σσεελλ..  99 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55



2-θριάσιο Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πλάτων ας, Πλάτων , Πλατων ία, Πλατών α
Πλάτων ος του Μεγαλομάρτυρα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218  - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Κόκα Ιρένα Π.

Αιγαίου Πελάγους 179,  2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Πάρνηθος 102, 2102476440

Στον συνολικό σχεδιασμό για την αντι-
μετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική
καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε εξέ-

λιξη είτε θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα και θα
αλλάξουν την εικόνα του Λεκανοπεδίου, αναφέρ-
θηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών,
αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάν-
νης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

Δίνοντας τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδια-
σμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι «η λογική μας είναι
να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό με την επέκ-
ταση του δικτύου σταθερής τροχιάς και των
οδικών αξόνων».

Προχωρούν τα οδικά έργα της Δυτικής Αττικής

Σχετικά με την επέκταση του δικτύου των οδικών
αξόνων στην Αττική, ο κ. Καραγιάννης προανήγ-
γειλε ότι «έως το τέλος του 2022 θα ξεκινήσει ο
διαγωνισμός για τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω
που με τους τρεις αναβαθμισμένους κόμβους σε
Ναυπηγεία, Σκαραμαγκά και Σχιστό θα αποφο-
ρτίσει τη δυτική πλευρά της πόλης».

Σημαντική ανακούφιση, σύμφωνα με τον Υφυ-
πουργό Υποδομών αναμένεται και από την επέκ-
ταση της Λ. Κύμης. «Το έργο της κατασκευής της
επέκτασης της Λ. Κύμης ξεκινά στις αρχές του
2023, θα έχει μήκος 3,5 χλμ. και τη μεγαλύτερη
αστική σήραγγα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επέκταση της Γραμμής του Μετρό 2 προς Ίλιον
και ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής

«Χρειαζόμαστε περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου
μετρό» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Υποδομών
και έκανε γνωστό ότι «έως το τέλος του 2022 θα
προκηρυχθεί η επέκταση της Γραμμή 2 προς
Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς, Παλατιανή, Ίλιον
και Άγ. Νικόλαος».

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννης «τις επόμενες
ημέρες θα προκηρυχθεί και ο Προαστιακός Δυτι-
κής Αττικής, που μαζί με τους διαγωνισμούς επέκ-
τασης του Προαστιακού προς Ραφήνα και Λαύριο
που ήδη “τρέχουν” θα ενισχύσουν σημαντικά το
δίκτυο».Στη συνέχεια, ο κ. Καραγιάννης υπογράμ-
μισε ότι «προχωράμε και στις μεγάλες επεκτάσεις
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Λαύριο και την
υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως».

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κηφισό, ο κ.
Καραγιάννης αφού επισήμανε ότι αποτελεί αρμο-
διότητα της Περιφέρειας πρόσθεσε ότι «είμαστε σε
επαφή με την Περιφέρεια, συζητούμε κάποιες
σημειακές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν».

Κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι «στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε
επεξεργαστεί και υλοποιούμε ένα συνολικό σχέδιο
για τις μετακινήσεις στην Αττική, όπου για 15-18
χρόνια δεν είχαν γίνει μεγάλα έργα υποδομής, και
να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το κυκλοφοριακό
πρόβλημα».

Κυκλοφοριακό: Ετσι θα… σωθεί 
η Δυτική Αττική
3 αναβαθμισμένοι κόμβοι σε Ναυπηγεία, Σκαραμαγκά και Σχιστό

Συνεχίζεται στη σελ. 7
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Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών
στους βρεφικούς 

και παιδικούς σταθμούς
Άνω Λιοσίων

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο οποίο
συμμετείχαν οι παιδαγωγοί και το προσω-
πικό πραγματοποίησε το Νομικό Πρόσω-
πο στους βρεφικούς και παιδικούς σταθ-
μούς Άνω Λιοσίων, με την σημαντική
συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρ-
ού.

Ο πρόεδρος των σταθμών Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος παρέδωσε στις προϊστα-
μένες των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών
Άνω Λιοσίων την πιστοποίηση των εργαζο-
μένων, εξαίροντας τη διαχρονική συνερ-
γασία με τον Υγειονομικό Σταθμό του Ε.Ε.Σ
Άνω Λιοσίων. 

Μετά από έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ελευσίνας διαμορ-
φώνονται εκ νέου τα Δημοτικά Τέλη.

Πιο συγκεκριμένα μειώνονται κατά
10% για τα σπίτια της Ελευσίνας &
της Μαγούλας και κατά 15% για τα
καταστήματα και τις μικρές επιχειρή-
σεις. Πλήρης απαλλαγή δημοτικών
τελών θα έχουν οι ευπαθείς ομά-
δες.

Ταυτόχρονα ωστόσο αυξάνονται
κατά 10% τα τέλη σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις και logistics.

«Είναι αδύνατον να κλείσουμε τα
μάτια και τα αυτιά μας στα προβλή-
ματα που όλοι μας καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε, σε μια παρατετα-
μένη οικονομική κρίση αλλά και εν
μέσω ενεργειακής.

Ήταν λοιπόν, μια απαραίτητη
κίνηση ως ελάχιστη βοήθεια στον
οικογενειακό προϋπολογισμό και
τους επαγγελματίες.» δήλωσε ο
Δήμαρχος ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου

Ελευσίνα: Αυξάνονται τα δημοτικά τέλη για logistics και 
μεγάλες εταιρίες – Μείωση για τα σπίτια

Δείτε πως διαμορφώνονται τα Δημοτικά 
Τέλη σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Παπαστράτος: 300 νέες θέσεις εργασίας 
στον Ασπρόπυργο

H
Παπαστράτος, θυγατρική
εταιρεία της Phi l ip
Morris International

(PMI), κατέχει  ηγετική θέση
στην παραγωγή και εμπορία
τσιγάρων και  smoke-free
προϊόντων καπνού στην
Ελλάδα για εννέα δεκαετίες.

Μετά το ριζικό της
μετασχηματισμό, το σύγχρονο
μοντέλο λειτουργίας της, βάσει
των αρχών της
προορατικότητας και
αυτονομίας των ομάδων,
μεγεθύνει την ανάγκη για high-
ly-trained Μηχανικών, με
απόλυτο έλεγχο και κυριότητα
επί του υπερσύγχρονου
εξοπλισμού που
χρησιμοποιούν (equipment
ownership) και  ικανότητα
διαχείρισης προβλημάτων για
το εργοστάσιό μας
στον Ασπρόπυργο.

H Παπαστράτος
πρωταγωνιστεί  στον ριζικό
μετασχηματισμό του κλάδου
των καπνικών προϊόντων και

την υλοποίηση του οράματος
της PMI για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από το τσιγάρο.
Την τελευταία πενταετία έχει
επενδύσει συνολικά πάνω από
500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα,
με επίκεντρο τη συνεχή
αναβάθμιση του εργοστασίου
του μέλλοντος.

Σήμερα, στο πλαίσιο της δια-
ρκούς ανάπτυξής της, αναζητά
τους Μηχανικούς Παραγωγής
του Μέλλοντος για το εργοστά-
σιό στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιο του Μέλλον-
τος

Ψηφιοποίηση διαδικιασιών:
Λιτή, αυτοματοποιημένη και
σύγχρονη υλοποίηση και παρ-
ακολούθηση όλων την εργα-
σιών του εργοστασίου.

Ψηφιακή ωριμότητα:Συνδεμέ-
να, ψηφιακά συστήματα επιτρέ-
πουν την έξυπνη συνεργασία
τους και  άμεση διαχείρισή
τους.

Νέες τεχνολογίες: Καινοτό-

μες τεχνολογικές λύσεις με τη
χρήση τεχνολογιών IoT και AI
μειώνουν την ανθρώπινη
παρέμβαση και εξασφαλίζουν
την υψηλή υγιεινή και ασφά-
λεια.

Οργανωσιακός μετασχηματι-
σμός: Κυριότητα, αυτονομία,
αυτάρκεια και συμμετοχικότητα!
Ο κάθε άνθρωπος είναι αναντι-
κατάστατος, έχοντας απόλυτη
κυριότητα επί των αρμοδιοτή-
των, επιλύοντας προβλήματα
γρήγορα και αποτελεσματικά,
έχοντας έναν αποκλειστικό
ρόλο σε μία αυτόνομη ομάδα.

Κουλτούρα εστιασμένη στις
ευκαιρίες: Υψηλή απόδοση,
λιτή δομή, υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων και ένα σύγχρονο
μοντέλο λειτουργίας που
ενισχύει την πρόωρη δράση.

Προϋποθέσεις
Πτυχίο Μηχανικού
Άριστη γνώση αγγλικών
0-2 έτη εργασιακή εμπειρία
Εκπληρωμένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις
Διεκδίκησε μία από τις 300

θέσεις εδώ!https://papas-
tratos.mantisbi.io/#elementor-
action%3Aaction%3Dpopup%
3Aopen%26settings%3DeyJp
ZCI6IjcxNiIsInRvZ2dsZSI6ZmF
sc2V9

Αν θέλεις να μάθεις πιο
πολλά για την εταιρεία και τις
ευκαιρίες καριέρας, μπορείς
να δηλώσεις συμμετοχή στο
επόμενο workshop που θα
πραγματοοπιηθεί  στις 18
Νοεμβρίου 2022 (14.00-
15.00) εδώ!



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’ -

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήν α 17.11.2022
Αριθ. Πρωτ.: 12452

Περίληψη Διακήρυξης Διαγω-
ν ισμού προμήθειας αν α-
λωσίμων  (toner & drums)
εκτυπωτών  για τις αν άγκες
των  Υπηρεσιών  Νομαρχίας
Αθην ών , αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.
ΙΒ  ́Αθην ών  για το έτος 2023

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Υ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΒ’
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διενέργεια ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με συστημικό
αρ. 157643), κάτω των ορίων,
για την προμήθεια αναλωσίμων

(toner & drums) για τις ανάγκες
των 10 Δ.Ο.Υ. και του 2ου
ΕΛ.ΚΕ. Νομαρχίας Αθηνών,
αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών
για το έτος 2023.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης αν έρχεται στο ποσό των
100.000,00€ (εκατό χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβαν ομέν ου
Φ.Π.Α. 24%  (προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.:  80.645,16€
πλέον  Φ.Π.Α. ύψους:
19.354,84€).

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται μέχρι (60) εξήντα ημέρες
από την υπογραφή του συμφων-
ητικού, με την επιφύλαξη των
άρθρων 132 και 206 του
Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα
οριζόμενα στην Διακήρυξη.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί
με την ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 του ν.4412/16 και
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο αναλυτικό τεύχος της
διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προη-
γμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκρι-
μένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκρι-
μένο πάροχο υπηρεσιών πιστο-
ποίησης, ο οποίος περιλαμβάνε-
ται στον κατάλογο εμπίστευσης
που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 64233/2021 (ΦΕΚ Β
2453/9.6.2021) Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορ-
ούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επι-
μέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) και να εγγραφ-
ούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr). 

Ημερομην ία έν αρξης υποβο-
λής των  προσφ ορών  είν αι η
21η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 09:00π.μ.

Η καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
είν αι η 5η Δεκεμβρίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης
θα διενεργηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 9η
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασ-
κευή και ώρα 11:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνι-
κής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα

ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανα-
κοίνωσή της.

Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή
στην διαδικασία σύναψης της
σύμβασης/συμβάσεων, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέρ-
οντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό ίσο με το 2% της προϋπο-
λογισθείσας αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.1. της Διακήρ-
υξης.

Η σύμβαση/συμβάσεις θα ανα-
τεθεί/ούν με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικο-
νομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής για ένα ή περισ-
σότερα τμήματα του διαγωνι-
σμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Νομαρχιακού
Προϋπολογισμού Εξόδων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Ειδικός Φορέας 1023-
801-0320500, από τον ΑΛΕ
2410201001 «Αγορές Ειδών
Γραφικής Ύλης και Μικροεξοπ-
λισμού».

Για την παρούσα διαδικασία
έχει εκδοθεί με το αρ. πρωτ.:
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1113521

ΕΞ 2022/07.11.2022  έγγραφο
της Γ.Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
προέγκριση πολυετούς
υποχρέωσης για την κάλυψη
δαπάνης προμήθειας ανα-
λωσίμων εκτυπωτών για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδι-
ότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ  ́ Αθηνών, για
το οικονομικό έτος 2023, η υπ’
αρ πρωτ. 12010/08.11.2022
απόφαση έγκρισης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης της
Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (ΑΔΑ:
9ΨΒΥ46ΜΠ3Ζ-Γ23) και η υπ.
αρ’ πρωτ. 166019 ΕΞ 2022
ΥΠΟΙΚ 14/11/2022 βεβαίωση του
αρ. 66 του Ν.4811/2021 της
ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών με
ΑΔΑ: ΨΗΒ5Η-5Λ1

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεν-
τρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, με
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
157643. στον ιστότοπο του προ-
γράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και στην
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε
(www.aade.gr). 

Η Διατάκτης Νομαρχιακού
Προϋπολογισμού

Προϊσταμέν η της ΙΒ  ́Δ.Ο.Υ.
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Η ΑΕΚ προσφέρει υποτροφία στα παιδιά 
της δομής προσφύγων του Ασπροπύργου

Τ
ο κοινωνικό πρόσωπό της
συνεχίζει να δείχνει η ΚΑΕ
ΑΕΚ, που σε συνεργασία

με την Εκκλησία της Ελλάδας θα
προσφέρει υποτροφία για τα παιδιά
της Δομής Ασυνόδευτων Ανήλικων
Προσφύγων στον Ασπρόπυργο

H ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η συνεργασία της ΑΕΚ BC με
την Εκκλησία της Ελλάδος και την
ΑΜΚΕ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» παραμένει
σταθερά και διαρκής.

Η επίσκεψη της Τρίτης (16/11)
από αντιπροσωπεία της ΑΕΚ BC,
προεξάρχοντος του κ. Μάκη
Αγγελόπουλου, στη Δομή Φιλο-
ξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Προσφύγων στον Ασπρόπυργο,
αποδεικνύει ακριβώς την αενάως
βασική προτεραιότητα του Οργανι-
σμού, ήτοι τη στόχευση στις κοινω-
νικές δράσεις με πρωταγωνιστή
τον Άνθρωπο.

Η αντιπροσωπεία της ΑΕΚ BC
παρέδωσε χαμόγελα και δώρα,
αλλά και αναγκαία αγαθά στα παι-
διά της Δομής, με την «είδηση» διά
στόματος του διοικητικού ηγέτη της
για Υποτροφία εκπαίδευσης &
επαγγελματικής αποκατάστασης να
συνιστά το γεγονός της εκδήλωσης.

«Θα ήθελα να δώσω αρχικά
συγχαρητήρια στον (πατέρα) Παντε-
λεήμονα, και σε όλους όσοι εργά-
ζονται εδώ. 

Τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια για
μένα πρέπει να πάνε στα παιδιά,
γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας
σ’  αυτή την ευαίσθητη ηλικία, στην
προσπάθεια που κάνουν για
ένταξη στην κοινωνία. Εμείς έχο-
υμε υιοθετήσει και στηρίζουμε αυτή
τη δράση εδώ και 3,5 χρόνια και
έχουμε σκοπό να την επεκτείνουμε
με Υποτροφία για τα παιδιά, που
θα έχουν και άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση. Βέβαια, είναι όλοι
καλεσμένοι σε επόμενο αγώνα της
ομάδας μας, στο γήπεδό μας»,
δήλωσε ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής της ΑΜΚΕ

«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας,
απευθυνόμενος στα παιδιά, τόνισε:

«Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά
μου, που βρίσκομαι εδώ, γιατί
ήθελα να γνωρίσω όλα τα παιδιά.
Μαθαίνω τόσα από τους φίλους
μας, που εργάζονται εδώ, την
πρόοδό τους, αλλά και την προ-
σπάθεια που κάνουν να προσαρ-
μοστούν στις συνθήκες, από τις
δυσκολίες, που πέρασαν για να
φτάσουν εδώ. Με τον κ. Αγγελό-
πουλο γνωριστήκαμε πριν την
περίοδο του κορωνοϊού και δεν
είναι η πρώτη φορά που προσφέρ-
ει από αγάπη, λόγω και της προ-
σφυγιάς που έζησαν οι πρόγονοί
μας. Έχει την ευαισθησία να μας
προσφέρει πράγματα, που μπορ-
ούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτε-
ρη και πιο εύκολη».

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.
της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ», Πανοσιολο-
γιώτατος Αρχιμανδρίτης, π. Παντε-
λεήμων Παπασυνεφάκης, τόνισε:

«Είναι μία σημαντική ημέρα, γιατί
έχουμε μαζί μας μία σημαντική
ομάδα, την ΑΕΚ. Ο Πρόεδρός της,
ο κ. Αγγελόπουλος, οι συνεργάτες
του, οι παίκτες, ήρθαν σήμερα εδώ
για να σας γνωρίσουν, να σας
προσφέρουν την αγάπη τους με
πάρα πολλούς τρόπους και γι’  αυτό
θέλω αγαπητέ μου, Πρόεδρε, να
σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ,
που έμπρακτα η ΑΕΚ για ακόμη

μία φορά δείχνει να τιμά αλλά και
να συνεχίζει την Ιστορία της. Η
ΑΕΚ δεν είναι μία τυχαία ομάδα,
αλλά είναι μία ομάδα που δημιο-
υργήθηκε από πρόσφυγες όπως
εσείς, και γι’  αυτό είναι σημαντικό
που είναι σήμερα εδώ μαζί σας.
Και πάλι ευχαριστούμε πάρα
πολύ».

Ακολούθησε η επίσκεψη της
αντιπροσωπείας της ΑΕΚ BC στο
Κλειστό Γυμναστήριο Ασπροπύρ-
γου «Γεώργιος Τσόκας», όπου τον
λόγο έλαβε ο Μanager Director της
ΑΕΚ BC, κ. Παναγιώτης Τριαντό-
πουλος.

Ο χαιρετισμός του κ. Τριαντό-
πουλου: «Εκπροσωπώντας την
ΑΕΚ, έναν σύλλογο (που προέρχε-
ται) από πρόσφυγες, σίγουρα είναι
μία πολύ σπουδαία στιγμή για εμάς
και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την Εκκλησία και τον Δήμο Ασπρ-
οπύργου, τον Δήμαρχο, που είμα-
στε εδώ, και προσφέρουμε ό,τι
μπορούμε κι εμείς, σ’  αυτό το
δύσκολο έργο. Θέλουμε να δώσο-
υμε χαρά σ’  αυτά τα παιδιά και
δύναμη, ώστε να ενταχθούν στην
ελληνική κοινωνία και να αφομοι-
ωθούν από την ευρωπαϊκή κοινότ-
ητα. Εμείς, πρέπει να τους δώσο-
υμε αυτά τα εφόδια. Ευχαριστούμε
γι’  αυτή την προσπάθεια και καλή
δύναμη σ’  αυτό το δύσκολο έργο
που έχετε αναλάβει».

Δήλωση του Υφυπουργού 
Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής
Αττικής Ν.Δ., Γιώργου Κώτσηρα,
για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ –

Ανακαινίζω για Νέους»: Επιπλέον
επιδότηση 15% για τους 

δικαιούχους σε Βίλια και Οινόη
Τη λίστα με τους Δήμους – Δημοτικές Εν ότητες, όπου οι

δικαιούχοι έχουν  τη δυν ατότητα ν α λάβουν  επιπλέον
επιδότηση 15% μέσω του προγράμματος «Εξοικον ομώ –
Αν ακαιν ίζω για Νέους», δημοσίευσε το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας.

Όπως διευκριν ίζεται, η συγκεκριμέν η εν ίσχυση δίν εται
σε ωφελούμεν ους από 18 έως 39 ετών  οι οποίοι διαβιούν
σε Δήμους ή Δημοτικές Εν ότητες με πληθυσμό κάτω των
2.000 κατοίκων . Μεταξύ των  περιοχών  αυτών  συμπερι-
λαμβάν ον ται και οι Κοιν ότητες Βιλίων  και Οιν όης του
Δήμου Μάν δρας - Ειδυλλίας.

Το εν  λόγω πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάν ες
έως 35.000 ευρώ, για την  εν εργειακή αν αβάθμιση και αν α-
καίν ιση κατοικίας.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η δημόσια διαβούλευση για το
πρόγραμμα παρατείν εται μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμ-
βρίου 2022.

Με αφορμή την  παραπάν ω εξέλιξη, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, αν έφερε:

«Η επιπλέον  επιδότηση 15% στο πρόγραμμα «Εξοικο-
ν ομώ – Αν ακαιν ίζω για Νέους» που δίν εται στους ωφελο-
υμέν ους, αποτελεί έν α επιπρόσθετο κίν ητρο για ν α αν α-
καιν ίσουν  και ν α αν αβαθμίσουν  εν εργειακά τις κατοικίες
τους.

Θετική εξέλιξη αποτελεί επίσης ότι στους δικαιούχους
του έξτρα «μπόν ους», περιλαμβάν ον ται και οι συμπολίτες
μας στις περιοχές των  Βιλίων  και της Οιν όης.

Η Κυβέρν ηση και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ), εν
μέσω της εν εργειακής κρίσης, στέκον ται αρωγοί σε όλους
τους πολίτες και ιδιαιτέρως στους ν έους, υλοποιών τας
στοχευμέν ες παρεμβάσεις για τη μείωση του εν εργειακού
κόστους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καθημερ-
ιν ότητας».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

17η Νοεμβρίου 
– Ημέρα Μνήμης, 
Τιμής κι Αγώνα

49 χρόν ια μετά και το Πολ-
υτεχν είο εξακολουθεί ν α
δίν ει ν όημα στον  αγών α
για Δημοκρατία, Δικαι-
οσύν η, Ισον ομία και
Αλληλεγγύη.

Το συν δικαλιστικό κίν ημα
και οι εργαζόμεν οι
αποδίδουμε φόρο τιμής
στην  μν ήμη των  αγων ι-
στών  της εξέγερσης του
Πολυτεχν είου.

Τα αιτήματα του Πολ-
υτεχν είου είν αι επίκαιρα
όσο ποτέ, γιατί οι εργαζόμε-
ν οι και ολόκληρη η κοι-
ν ων ία δέχεται άγρια επίθε-
ση τόσο στα δικαιώματά της
όσο και στο βιοτικό της
επίπεδο.

Τα συν δικάτα βρίσκον ται
στην  πρώτη γραμμή των
διεκδικήσεων  για σταθερή
και αξιοπρεπή εργασία,
δημόσια παιδεία κ΄ υγεία,
κοιν ων ική δικαιοσύν η και
καλούμε όλους τους
εργαζόμεν ους ν α συμμε-
τέχουν  στην  καθιερωμέν η
πορεία στην  Αθήν α σήμε-
ρα, προς την  Αμερικαν ική
πρεσβεία.

Για την Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ       

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: "Ερωτήματα για την πρόοδο της
διαδικασίας και το χρονοδιάγραμμα ανέ-
γερσης του υπεράριθμου 2ου ΓΕΛ Ασπρ-
οπύργου" 

Από την 1/6/22 έχει κατατεθεί η
ερώτηση με αριθμό 5550 για το φλέγον
θέμα της ανέγερσης του 2ου Λυκείου
Ασπροπύργου, η οποία απαντήθηκε μόνο
από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο
παρέπεμψε σε αρμοδιότητα των δύο Υπο-
υργείων που δεν απάντησαν, ήτοι του
Υπουργείου Υποδομών και Εσωτερικών.
Επειδή τα φλέγοντα ερωτήματα για την
ανέγερση του 2ου ΓΕΛ Ασπροπύργου δεν
μπορούν να παραμείνουν αναπάντητα
επανακαταθέτουμε την παρακάτω όμοια
ερώτηση. 

Το 2ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου (2ο
ΓΕΛ Ασπροπύργου) ιδρύθηκε με την με
αρ. 51327/Δ4/21-04-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄
788). Παρά το γεγονός ότι έχει δημοσιευ-
τεί το σχετικό ΦΕΚ για την ίδρυση 2ου
Γενικού Λυκείου και παρόλο που ο Ασπρ-
όπυργος είναι μια πόλη με τεράστιες εκτά-
σεις, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί νέα
σχολική μονάδα, δεν έχει προχωρήσει η
διαδικασία για την κάλυψη των αναγκών
των 30.000 κατοίκων του Ασπροπύργου
από ένα δεύτερο σχολικό συγκρότημα. 

Το υπάρχον Γενικό Λύκειο Ασπροπύρ-
γου παραμένει εδώ και χρόνια το
μεγαλύτερο ΓΕΛ στην Ελλάδα με πάνω
από 600 μαθητές και - κατά περιόδους -
με περισσότερους από 50 καθηγητές. Ο
δε αριθμός των μαθητών ακολούθησε
αυξητική πορεία την τελευταία δεκαπεν-
ταετία. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών
πάντα αποτελούσε πρόβλημα στην καθ-
ημερινή λειτουργία του σχολείου και με
την πρόσφατη έξαρση της πανδημίας
αυτό τονίστηκε και διογκώθηκε, χωρίς να
αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά. 

Το σχολείο αναγκάστηκε να χρησιμο-
ποιήσει όλες τις διαθέσιμες αίθουσες (25)
μεταξύ αυτών μία αίθουσα Ιστορίας 18
τετραγωνικών μέτρων, η οποία μπορεί να
δεχτεί μόλις 12 μαθητές. Κατά την έναρξη
προηγούμενων σχολικών ετών , λόγω της
κατανομής των μαθητών σε τμήματα
προσανατολισμού, παρουσιάστηκε η

ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ακόμα και το
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών καθώς
και το εργαστήριο Πληροφορικής. Οι
τουαλέτες, τέλος, μέχρι πρότινος ήταν
μόνο 10 για την εξυπηρέτηση των αναγ-
κών του συνόλου των μαθητών και των
εκπαιδευτικών».

Με βάση πρόσφατη απογραφή η πλει-
ονότητα των αιθουσών του σχολείου (14
συνολικά από τις 25) βρίσκονταν στον
προαύλιο χώρο. Τα τελευταία χρόνια η
αύξηση του μαθητικού πληθυσμού αντι-
μετωπίστηκε με τη διαρκή προσθήκη προ-
κάτ αιθουσών στην αυλή. Οι 9 από αυτές
υπήρξαν βαρέως τύπου ενώ οι 5 ελαφ-
ρύτερης κατασκευής (οι τελευταίες με
εμβαδό μόλις 36 m2). 

Εκτός από τα παραπάνω σοβαρά προβ-
λήματα, εκπαιδευτικοί και μαθητές πλέον
έρχονται αντιμέτωποι με τα μεγάλα κενά
σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαρι-
ότητας. Πολλά εμπόδια υπάρχουν στην
ουσιαστική λειτουργία της μορφωτικής
διαδικασίας, όσο και των υγειονομικών
όρων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτο-
υργίας του σχολείου.

Επιπλέον, καθημερινός παραμένει ο
εξαναγκασμός μαθητών που κατοικούν
στην ανατολική πλευρά της ευρύτερης
περιοχής να διανύουν πολλά χιλιόμετρα
καθημερινά, προς και από το 1ο Λύκειο,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κόπωση
τους, την εκπαίδευση τους και τους κιν-
δύνους στους οποίους εκτίθενται.

Αντίστοιχα προβλήματα  αντιμετωπίζει
τόσο το ΕΠΑΛ της περιοχής όσο και το 4ο
Γυμνάσιο Ασπροπύργου. 

Επειδή το ζήτημα χρονίζει και δεν έχει
υπάρξει κάποια νέα ελπιδοφόρα εξέλιξη η
δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα της
ανέγερσης του δευτέρου ΓΕΛ, 

Επειδή δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία
των αιθουσών ενός Δημοσίου Σχολείου να
είναι προκατασκευασμένες και να
συνεχίζεται η διδασκαλία υπό αυτές τις
συνθήκες, 

Επειδή δεν είναι δυνατόν οι μαθητές
στην περιοχή του Ασπροπύργου και οι
φορείς των Διδασκόντων και των γονέων
να μην έχουν σαφή απάντηση στα χρόνια
προβλήματα τους για τα οποία επανειλ-
ημμένως έχουν διαμαρτυρηθεί,

Επειδή ενόψει της νέας σχολικής χρο-
νιάς δεν έχει αποκλειστεί αλλά, αντιθέτως, 

πιθανολογείται από τον κορυφαίο ευρ-
ωπαϊκό υγειονομικό φορέα (ECDC) ένα
νέο κύμα υγειονομικής κρίσης στις αρχές
του φθινοπώρου, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η
διαδικασία προκειμένου να ανεγερθεί το
2ο ΓΕΛ Ασπροπύργου; 

2) Εκπονήθηκε μελέτη για την κατασκε-
υή του νέου Λυκείου και αν ναι με ποιους
πόρους, με ποια διαδικασία και με ποιο
χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί  το
έργο; 

3) Δεδομένου ότι το 2020 έχει υπάρξει
εκδήλωση προθέσεως της Δημοτικής
Αρχής να προχωρήσει στην ανέγερση του
2ου ΓΕΛ, μέσω του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης, έχει λάβει
το σχετικό αίτημα η Κτιριακές Υποδομές
ΑΕ (πρώην ΟΣΚ); Πότε αναμένεται να
δημοπρατηθεί το έργο και να υπογραφεί η
σύμβαση για την ανέγερση του 2ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου; 

4) Έχει αποκτηθεί ή παραχωρηθεί οικό-
πεδο για το 2ο ΓΕΛ Ασπροπύργου; Τί
ενέργειες έχουν γίνει για το οικόπεδο που
έχει αποκτηθεί για το ΕΠΑΛ Ασπροπύρ-
γου; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τσίπρας Γιώργος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ

Ερωτήματα για την πρόοδο της διαδικασίας και το
χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του 2ου ΓΕΛ

Ασπροπύργου από τον βουλευτή Δυτικής Αττικής Γ. Τσίπρα 
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Τα εγκαίν ια της “Έκθε-
σης Δώρων  Αγάπης” που
πραγματοποιείται για 12
συνεχή χρον ιά τίμησε με
την  παρουσία του ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Την  Έκθεση διορ-
γαν ών ει κάθε χρόν ο ο
Σύλλογος της Ιεράς Μητρό-
πολης Αγίων  Κυπριανού
και Ιουστίνης Ωρωπού και
Φυλής “Άγιος Φιλάρετος ο
Ελεήμων ” για την
εν ίσχυση του πολυσχ ι-
δούς φιλανθρωπικού του
έργου. 

Τα εγκαίν ια της Έκθεσης
τέλεσε σε κλίμα κατάν -
υξης, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ.κ.  Κυπρ-
ιαν ός συν επικουρούμε-
νος από τον  Αρχ ιμαν -
δρίτη π. Θεοδόσιο Καθη-
γούμενο της Ιεράς Μονής
και τον  Ιεροδιάκονο π. Γαβριήλ Αγιοκυπριαν ίτη. 

Μετά την  ακολουθία του Αγιασμού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε το
Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την  συμπαράστασή τους στο κοινων ικό – φιλα-
νθρωπικό έργο της Εκκλησίας και του πρόσφερε μια εξαίσια εικόνα του Χριστού φιλο-
τεχνημένη από το Εργαστήριο Αγιογραφίας το οποίο λειτουργεί υπό την  αιγίδα του
Συλλόγου. 

Η αξιότιμη  Πρόεδρος του
«Αγίου  Φιλαρέτου» κ. Αθηνά
Χωριατοπούλου-Τούν τα απηύθυ-
ν ε θερμές ευχαριστίες προς τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ.
Κυπριανό  αλλά και προς όλους
εκείνους που συνέβαλαν  στην
πραγματοποίηση της Έκθεσης. 

Στη συνέχεια οι επισκέπτες
είχαν  την  ευκαιρία να δουν  και
να επιλέξουν  δώρα από μια ποι-
κιλία εκκλησιαστικών  και διακο-
σμητικών  ειδών , εικόν ων ,
οικιακών  σκευών , εν δυμάτων
κ.α, τα οποία διατίθεν ται σε πολύ
χαμηλές τιμές. Η εορταστική
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κέρα-
σμα από τις φιλόξεν ες διακονήτρ-
ιες του Συλλόγου. 

Στην  πρόσκληση αν ταπο-
κρίθηκαν ,  ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς με τη σύζυγό
του Ντίνα Παπαδήμα, οι Αν τιδή-
μαρχοι Ελένη Λιάκου και Γιώργος
Αβράμης, ο αν απληρωτής

Δημάρχου Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν τωνόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής Γιώργος Βλάχος και ο υπ. Δημ. Σύμβουλος Σταύρος Κατσίλας. 

Η Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή με ώρες καταστημάτων ως τις 6 Ιανουαρίου
του 2023.

ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΣΣ::  ::ΔΔιικκααίίωωσσηη  γγιιαα  ττοουυςς
κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη  
σσύύγγχχρροονναα  κκααιι  εεμμββλληημμααττιικκάά  έέρργγαα

Ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης
Μπούρας, είναι
ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένος από το
γεγονός ότι
προχωρούν με
ταχύτατους ρυθμούς
οι  διαδικασίες για
την άμεση προκήρ-
υξη του διαγωνι-
σμού για την κατασ-
κευή νέας γραμμής
Προαστιακού Σιδηρ-
όδρομου μήκους 36
χλμ. στη Δυτική Αττι-
κή.

Σε επικοινωνία που είχε ο κ. Μπούρας με τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, πήρε τη διαβεβαίωση για τον προγραμματι-
σμό των διαδικασιών.

Με το έργο αυτό, το οποίο αφορά στην κατασκευή εφτά νέων σταθμών, θα
συνδέονται μεταξύ τους οι περιοχές Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα,
Λουτρόπυργος, Νεράκι, Νέα Πέραμος και Μέγαρα. 

Η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης στα πλαίσια του
προγράμματος «Ελλάδα 2.0», όπως είχε αναγγελθεί το Φεβρουάριο από τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί τις προεκλογικές εξαγγελίες
του 2019, όπως η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η ανάπτυξη του
Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου, η σύνδεση της Δυτικής Περιφ-
ερειακής οδού Αιγάλεω με τον κόμβο των Διυλιστηρίων, στο ύψος του Ασπρ-
οπύργου, για τα οποία ο κ. Μπούρας νιώθει δικαίωση καθώς αποτελούν και
προσωπικές του δεσμεύσεις απέναντι στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

ΦΥΛΗ: Άνοιξε τις πύλες της η “Έκθεση Δώρων Αγάπης”  
Την Έκθεση διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος της Ιεράς Μητρόπολης Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Ωρωπού και Φυλής

“Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων” για την ενίσχυση του πολυσχιδούς φιλανθρωπικού του έργου. 
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Τέσσερις επιπλέον Δήμοι προστίθενται 
στο myDimos.Live.gov.gr

Στους έξι ανέρχονται πλέον οι δήμοι
που χρησιμοποιούν την υπηρεσία
myDimos.Live.gov.gr. Μετά την έναρξη
της πιλοτικής λειτουργίας στον δήμο
Χανίων και την πρόσφατη επέκτασή της
στον δήμο Καβάλας, τα υπουργεία Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
ανακοινώνουν ότι στην πλατφόρμα
εντάσσονται πλέον και οι δήμοι Χίου,
Ζωγράφου, Ευόσμου – Κορδελιού και
Μεταμόρφωσης Αττικής.

Μέσω του myDimos.Live.gov.gr οι
δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι των παρ-
απάνω δήμων έχουν τη δυνατότητα να
προγραμματίζουν ψηφιακά την ημέρα,
την ώρα και τον τρόπο της εξυπηρέτησής
τους με τις δημοτικές υπηρεσίες. Ειδικότε-
ρα, μέσα από την πλατφόρμα οι πολίτες
μπορούν να κλείσουν ραντεβού για μια
σειρά από υπηρεσίες κάθε δήμου:

είτε με φυσική παρουσία,
είτε με τηλεφωνική επικοινωνία
είτε με βιντεοκλήση

Έτσι, μέσα από τα εναλλακτικά κανάλια
εξυπηρέτησης, διευκολύνεται η καθημερ-
ινότητα των πολιτών και βελτιστοποιείται
η εσωτερική οργάνωση των δήμων,
ενισχύοντας τη διαφάνεια και την
ταχύτητα της εξυπηρέτησης καθώς και
την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.
Ενδεικτικά, μέσω του
myDimos.Live.gov.gr ο δημότης μπορεί
αποφεύγοντας τις περιττές μετακινήσεις
και την αναμονή σε ουρές:

να αιτείται την έκδοση πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων, αδειοδοτήσεων, συμβου-
λευτική υποστήριξης γυναικών και

να κλείνει ραντεβού με διάφορες δομές
του δήμου του όπως Κέντρα Κοινότητας,
Τμήμα Περιουσίας, Δημοτική Αστυνομία,
Ληξιαρχείο, Υπηρεσίες Δόμησης, τμήμα-
τα που σχετίζονται με την Προστασία και
την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την
πολιτική προστασία, τον Αθλητισμό και
τον Πολιτισμό.

Ειδικά για περιπτώσεις εξυπηρέτησης
με βιντεοκλήση, το myDimos.Live.gov.gr

παρέχει τη δυνατότητα:
προγραμματισμού ραντεβού για λογαρ-

ιασμό τρίτου προσώπου, σε περίπτωση
που ο άμεσα ενδιαφερόμενος δεν διαθέ-
τει κωδικούς Taxisnet ή ψηφιακές δεξι-
ότητες

πρόσκλησης τρίτου προσώπου (νομι-
κού συμβούλου, λογιστή, μηχανικού)
που θα διευκολύνει τη συνομιλία μεταξύ
του συναλλασσόμενου και του υπαλλή-
λου

διαμοιρασμού της οθόνης και προβολή
του απαραίτητου υλικού για την ταυτόχρ-
ονη επισκόπηση από παρευρισκόμενους
με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπε-
ραίωση της διαδικασίας και

παραμετροποίησης της υπηρεσίας για
την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία,
με την ταυτόχρονη παρουσία μεταφραστή
της νοηματικής γλώσσας καθώς και την
εξυπηρέτηση άλλων ευπαθών ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το
myDimos.Live.gov.gr ξεκίνησε να λειτο-
υργεί πιλοτικά τον περασμένο Μάρτιο
στον δήμο Χανίων. Κατόπιν, τον Ιούνιο
εντάχθηκε στην υπηρεσία και ο δήμος

Καβάλας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η
ένταξη και άλλων δήμων. Η υπηρεσία
είναι προσβάσιμη είτε στο
myDimos.Live.gov.gr, είτε μέσω του
gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθ-
ημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ
αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».

Με γνώμονα τις οργανωτικές και λειτο-
υργικές του ανάγκες, κάθε δήμος μπορ-
εί να επιλέγει ή να τροποποιεί οποιαδή-
ποτε στιγμή τους παρεχόμενους τρόπους
εξυπηρέτησης (φυσική παρουσία, βιντε-
οκλήση ή τηλεφωνική επικοινωνία), τις
διοικητικές διαδικασίες και υποθέσεις
πολιτών και επιχειρήσεων που θα μπορ-
ούν να προγραμματίζονται ραντεβού
μέσω της πλατφόρμας, το ωράριο
εξυπηρέτησης, τη διάρκεια των ραντεβού,
το πλήθος των υπαλλήλων του που θα
εξυπηρετούν. Με τον τρόπο αυτό, ικανο-
ποιούνται τακτικές και έκτακτες επιχειρη-
σιακές ανάγκες κάθε δήμου χωρίς να
επηρεάζεται η λειτουργικότητα των ήδη
παρεχόμενων υπηρεσιών και των ήδη
ενταγμένων δήμων.
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Τον Δήμο Ασπροπύργου και συγκεκρι-
μένα, το Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφ-
αιρικών Ρύπων - του οποίου την

ευθύνη λειτουργίας έχουν  ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και
Πολεοδομίας, κ. Μελέτιος Μπουραντάς και το
προσωπικό της Διεύθυνσης- επισκέφθηκε Διε-
θνής Αντιπροσωπεία Μαθητών, του Προγράμ-
ματος Erasmus + “ Let’s learn from one
another”, έπειτα από  επικοινωνία της
υπεύθυνης Ευρωπαϊκού Προγράμματος,  κ.
Βασιλικής Ηλιοπούλου με τη Διεύθυνση. Η
επιλογή της πόλης μας έγινε με αφορμή του
θέματος, που έχει αναλάβει να παρουσιάσει
το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το οποίο έχει σχέση με
την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα  -
“The air we care”.   

Το προσωπικό της Διεύθυνσης υποδέχτηκε

στην Πλατεία
«Αλωνίστρα», όπου
βρίσκεται ο Σταθμός
Μέτρησης Ατμοσφ-
αιρικών Ρύπων, την
αποστολή, που απο-
τελούνταν από 14
Καθηγητές και 30
μαθητές από σχο-
λεία της  Ελλάδας
(1ο ΕΠΑΛ Πειραιά),
της Φιλανδίας
( σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι α
χώρα), της Λιθο-
υανίας, της Πορτο-
γαλίας,  της
Τουρκίας και της
Ουγγαρίας. Εκεί

έγινε ξενάγηση στο Σταθμό από τη Διε-
υθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη.   

Οι επισκέπτες είδαν από κοντά τους
αναλυτές μέτρησης των συμβατικών
ατμοσφαιρικών ρύπων (διοξείδιο του
θείου, όζοντος, αζωτοξειδίων – ΝΟ,
ΝΟ2, ΝΟx, και αιωρουμένων σωμα-
τιδίων – ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ4, ΡΜ10, Total
PM), τον τρόπο δειγματοληψίας και
μέτρησης των τιμών τους, τον τρόπο
μετάδοσής τους, μέσω λογισμικού,
στον κεντρικό υπολογιστή, και τον
τρόπο επεξεργασίας των αποτελεσμά-
των, μέχρι την τελική τους έκδοση
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. 

Επίσης, τους επιδείχθηκαν τα μετεω-
ρολογικά όργανα, τα οποία μετρούν τις
σημαντικότερες μετεωρολογικές παρα-
μέτρους, οι οποίες επηρεάζουν τη δια-
σπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια,  οι επισκέπτες βρέθηκαν στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, όπου τους
περίμενε ένα θερμό καλωσόρισμα από την
Πρόεδρο, κ. Γεωργία Πηλιχού, η οποία μοίρα-
σε αναμνηστικά δώρα  σε καθηγητές και
μαθητές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου συνεχάρη τόσο την υπεύθυνη του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus όσο και
τον Ασπροπύργιο, Δρ. Αναστάσιο Μαυράκη –
καθηγητή του ΕΠΑΛ Ασπροπύργου για την
πρωτοβουλία αλλά και την συνδρομή τους
στην ξενάγηση και τόνισε την αξία τέτοιου
είδους τοπικών επιστημονικών και τεχνολο-
γικών σταθμών στην παραγωγή και καταγρα-
φή σημαντικών δεδομένων, βάσει των
οποίων διαμορφώνονται εθνικές πολιτικές
περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας
υγείας. 

Ελέγχους σε δύο επιχειρή-
σεις εμπορίας παλαιών μετάλ-
λων (scrap) για την τήρηση,
μεταξύ άλλων, της ασφαλιστικής
– εργατικής και φορολογικής
νομοθεσίας, πραγματοποίησαν
στελέχη της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας Βορ-
είου Ελλάδος, με τη συνδρομή
τοπικών Τμημάτων Ασφαλείας
του νομού Ημαθίας.

Τι διαπιστώθηκε
Στην πρώτη επιχείρηση:
να μην έχουν εκδοθεί φορο-

λογικά στοιχεία, για αγορά
παλαιών μετάλλων (scrap), βάρ-
ους 20 τόνων, αξίας 3.500
ευρώ,

να μην έχουν υποβληθεί 3
δηλώσεις απόδοσης τελών
χαρτοσήμου, αξίας 2.429,65
ευρώ και

να απασχολείται  εργαζόμε-
νος, ο οποίος δεν ήταν
καταχωρημένος στους πίνακες

προσωπικού.
Στη δεύτερη επιχείρηση:
να μην έχουν εκδοθεί φορο-

λογικά στοιχεία, για αγορά
παλαιών μετάλλων (scrap), βάρ-
ους 13.700 κιλών, αξίας 2.055
ευρώ και

να απασχολούνται 2 εργαζό-
μενοι , οι  οποίοι  δεν ήταν

καταχωρημένοι στους πίνακες
προσωπικού.

Όπως τονίστηκε, στις παρα-
πάνω περιπτώσεις θα ενημερ-
ωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες
(ΔΟΥ, ΠΕΚΑ και ΣΕΠΕ) για την
επιβολή διοικητικών
κυρώσεων.

Οικονομική Αστυνομία: Σειρά παραβάσεων σε 
επιχειρήσεις εμπορίας scrap

Θρίλερ µε την «Κιβωτό του
Κόσµου»: Καταγγελία για
ασέλγεια σε 15χρονο
Προκαταρκτική εξέταση, που την ανέλαβε η
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Αττικής διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, αναφορικά µε τις καταγγελίες για
κακοποιήσεις ανηλίκων στην Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση «Κιβωτό του Κόσµου».
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ένα παιδί 15 ετών
επισκέφθηκε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Ανηλίκων και κατήγγειλε πως άτοµο που εργά-
ζεται στην «Κιβωτό» του συµπεριφερόταν µε
υποτιµητικό και εξευτελιστικό τρόπο, τον
υποχρέωσε να σταµατήσει το σχολείο, ασελγούσε
εις βάρος του και τον απειλούσε πως αν µιλήσει
θα έκοβε το επίδοµα της µητέρας του και θα
έχανε τη δουλειά του ο µεγαλύτερος αδερφός
του.
Ελέγχονται 4 δοµές της Kιβωτού σε Αθήνα και
επαρχία.
Το Newsbomb.gr επικοινώνησε µε την Μη Κερ-
δοσκοπική Οργάνωση «Κιβωτό του Κόσµου», οι
οποίο δεν γνωρίζουν το θέµα, αλλά και ούτε
έχουν ειδοποίηση από τις Αρχές.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ

ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS "LET'SERASMUS "LET'S

LEARN FROM ONE ANOTHER"LEARN FROM ONE ANOTHER"



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ Η Μ Ο Σ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ημ/ν ία: 31/10/2022                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2022 για την
πρόσληψη προσωπικού με
σύν αψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των άρθρων 37-

42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρ-
ονισμός του συστήματος προ-
σλήψεων στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθ-
εί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107

του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α /́31-7-2017) με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του
άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. 

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά
δεκαοχτώ (18) ατόμων  για την
κάλυψη αν αγκών   αν ταποδοτι-
κού χαρακτήρα του Δήμου Χαϊ-
δαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι
της Περιφ ερειακής Εν ότητας
Δυτικού Τομέα Αθην ών , 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 υποψήφ ιοι/ες όλων  των
ειδικοτήτων  πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .        

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την Ανακοίνω-
ση πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα
και να έχουν επικυρωθεί, σύμφ-
ωνα με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-6-2021» και ειδικό-
τερα στην τελευταία ενότητα του
Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής
υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερ-
ικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ.
6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητούν και να
επιλέγουν μεταφραστή στη
διεύθυνση metafraseis.ser-
vices.gov.gr ή μέσω της εφαρμο-
γής «Πιστοποιημένοι Μεταφρα-
στές» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση στην εφαρμογή θα
γίνεται ακολουθώντας τα εξής
βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλο-
γή της κατηγορίας Πολίτης και
καθημερινότητα, και στη

συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις,
Αναζήτηση πιστοποιημένου
μεταφραστή, Είσοδος στην
υπηρεσία.Με το άρθρο 51 του Ν.
4954/2022 καταργείται η παρ. 1
του άρθρου δευτέρου του
Ν.4528/2018 και ως εκ τούτου,
για την εξέταση των κωλυμάτων
του Π.Δ. 164/2004, δεν λαμβάνε-
ται υπόψη η παρ. 4 της ενότητας
«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Δ. 164/2004
& Π.Δ. 180/2004» (σελίδα 44)
του Παραρτήματος Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-
6-2021» .
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Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός ατό-
μων

101 Δήμος  
Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ Οδηγών  
[Γ  ́ή (C) κατηγορίας - Με
κάρτα ψηφ ιακού ταχο-

γράφ ου]

8 μήν ες 12

102

Δήμος  
Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ Εργατών  /τριών
Καθαριότητας

(Συν οδοί Απορριμματοφ -
όρων / Αποκομιδή Απο-

ρριμμάτων

8 μήν ες 6

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

Κωδικός
Θέσης

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

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομ-
ηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου 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
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος 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, μετά
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος 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, μετά
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφ ων α με την  απαιτούμεν η κατά τα αν ωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκιν ήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που
κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανα-
κοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερ-
ομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 τουν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγο-
ρίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολο-
υθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του Π.Δ..
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6 άρθρο τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγ-
ησης αλλοδαπής (εκτός κρατών  – μελών  της Ευρωπαϊκής Έν ωσης), για ν α γίν ουν  δεκτοί πρέπει ν α προσκομίσουν  αν τιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλο-
δαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

102 Δεν  απαιτούν ται ειδικά τυπικά προσόν τα (τελευταίο εδάφ ιο περ. στ  ́παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)
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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 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρ-
αφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: 
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νση Ανθ-

ρώπινου Δυναμικού και
Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραϊ-
σκάκη 138, Τ.Κ. 124 61, Χαϊ-
δάρι, υπόψη κας Γεωργιλά
Μαρίας και κου Λαγουδάκου
Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 213
2047307, 2132047305) 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφ-
ράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει

θέση υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να

υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρ-
ευση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρ-
ευση θέσεων δύο κατηγοριών
και συγκεκριμένα κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο
όταν στην ανακοίνωση προβλέ-
πονται τόσο θέσεις κατηγορίας

ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν
επικουρικώς με εμπειρία και
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης όσο και θέσεις κατηγορίας
ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό θέσης). Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμο-
ποιήσει μία μόνο αίτηση στην
οποία θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  δεν  μπορεί ν α είν αι
μικρότερη των  δέκα (10) ημε-
ρών  (υπολογιζομέν ων  ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την  επό-
μεν η ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφ ημερίδες ή της
αν άρτησής της στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Χαϊ-
δαρίου και στον  διαδικτυακό
τόπο αυτού (www.haidari.gr),
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
(www.haidari.gr), β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
ν α ακολουθών τας από την  κεν -
τρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-
κασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέν τρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-
κασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης
«10-06-2021», το οποίο περι-
λαμβάν ει: i) τα δικαιολογητικά
που απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή των  υποψηφ ίων
στη διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυν ης δήλωσης

με κωδικό εν τυπο ασεπ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ, σε συν δυασμό με επι-
σημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις. 
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν

ν α έχουν  πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
ν α μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την
αν αζήτηση του εν τύπου της
αίτησης δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –
Διαδικασίες �� Διαγων ισμών
φ ορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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22οοςς  ΌΌμμιιλλοοςς
ΣΣάάββββααττοο  1199//1111

ΒΒ’’  ΠΠεεύύκκηηςς  1177..0000  ΠΠεεύύκκηη--
ΑΑΟΟΚΚ  ΧΧααννιιάά  ΚΚααρραακκάάσσηηςς--
ΛΛιιόόττσσιιοοςς --ΛΛοογγοοθθέέττηηςς
((ΖΖεερρββοούύδδηηςς))
ΣΣοοφφίίαα  ΜΜππεεφφόόνν  1177..0000  ΠΠ..
ΦΦάάλληηρροο --ΠΠααννεελλεευυσσιι --
ννιιαακκόόςς  ΤΤηηγγάάννηηςς--ΦΦρρααγγ--
κκοούύλληηςς --ΜΜααρρττ ιιννάάκκοοςς
((ΗΗππιιώώττηηςς))

ΑΑγγ..  ΘΘωωμμάά  1177..0000
ΔΔ οο ύύ κκ αα ςς -- ΑΑ ιι γγ άά λλ εε ωω
ΚΚοούύλληηςς  ΧΧ..--ΣΣιιδδέέρρηηςς--
ΛΛεεββεεννττάάκκοοςς  ((ΦΦααλλοούύκκααςς))
ΔΔιιααγγόόρραα  1155..0000  ΓΓΣΣ
ΔΔιιααγγόόρρααςς  ΡΡόόδδοουυ--ΠΠρρωω--
ττέέααςς  ΒΒ..  ΣΣττρρέέμμππααςς--ΚΚοονν--
ττααρράάττοοςς--ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς
ΧΧρρ..  ((ΞΞάάννθθοοςς))

ΕΕσσππέέρροουυ  1177..3300  ΈΈσσππεερρ--
οοςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααςς--ΑΑΕΕ  ΝΝ..  

ΚΚηηφφιισσιιάάςς  ΚΚααλλοογγεερρόό--
ππ οο υυ λλ οο ςς -- ΦΦ αα σσ όό λλ ηη ςς --
ΤΤεεφφττίίκκηηςς  ((ΠΠααυυλλόόπποουυ--
λλοοςς))

ΚΚυυρριιαακκήή  2200//1111

ΑΑ..  ΒΒααρρίίκκααςς  1177..0000
ΠΠααννιιώώννιιοοςς--ΟΟΦΦΗΗ  ΠΠαανν--
ττεελλίίδδηηςς--ΑΑγγγγεελλήήςς--ΚΚααρρααμμ--
ππιιττσσάάκκοοςς  ((ΤΤηηγγάάννηηςς))

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και
μπάνιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματι-

στικό. Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.
Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , θέα από την
ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-
ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α
ρεπό την  εβδομάδα.. Γν ώστης  υπολογι-
στών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

MΠΑΣΚΕΤ: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
της Γ’ Εθνικής Ανδρών

3ος Όμιλος

Κυριακή 20/11

Ψυχ ικού 17.00 Ποσειδών  ΑΟ Ν. Ψυχ ικού-Δάφν η Τερτζής-Ψύχ ας
(Ορφαν ός)
Διών ης 15.30 Πικέρμι-ΦΟ Βρον τάδου Μαρουδιάς-Καλαβρός
(Κυριόγλου)
Μυτιλήν ης 17.00 Αιολικός Μυτιλήν ης-Έν ωση Αττάλου Καλύμν ου
Τζιμιν ίδης-Αλεξόπουλος Χρ. (Σαλαβός)
Α’ Μοσχ άτου 17.00 Ελευθερία Μ.-Ίκαρος Καλλιθέας Σκουλαρίκης-
Γέρος (Τζουβάρας)
1ο Μάν δρας 17.00 Μαν δραϊκός-Φοίν ιξ Πειραιά Σάλτας-Πολάτογλου
(Αλετράς)
Ραφήν ας (κ.θ.) 17.00 Αργον αύτης Τρ.-Νίκη Αμαρουσίου Πετράκης
Ιωάν .-Αλεξόπουλος Παν . (Ζερβούδης).

ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς    ττηηςς  77ηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
ττηηςς  ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑννδδρρώώνν
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ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα του Σαββατοκύρια-
κου στην Α΄και Β΄κατηγορία

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΒΥΖΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:ΟΟ)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:ΟΟ)
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΥΖΑΣ Β

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

Ρεπό: Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Δεν  αγων ίζον ται λόγω μητρώου οι ομάδες του Λέον -
τα και της ΑΕ Ζεφυρίου.

SL2 K19: Το
πρόγραμμα
της τρίτης
αγωνιστικής

Tο πρόγραμμα της
τρίτης αγωνιστικής και
του εξ' αναβολής
αγώνα της Super
League 2 Κ19.

Βόρειος όμιλος

ΣΑΒΒΑΤΟ (19/11)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ,
Μακεδονικός –
Θεσπρωτός (15:00)
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α,
Πανσερραϊκός – ΠΟΤ
Ηρακλής (11:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ (20/11)

ΣΟΦΑΔΩΝ,
Αναγέννηση
Καρδίτσας – Ηρακλής
Λάρισας (11:30)
ΓΟΝΩΝ ΤΕΜΠΩΝ,
ΑΕΛ – Νίκη Βόλου
(12:00)
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ,
ΝΠΣ Βέροια –
Απόλλων Λάρισας
(11:30)

ΡΕΠΟ: Απόλλων
Πόντου, Αλμωπός
Αριδαίας, Διαγόρας
Ρόδου

Ορισμός εξ αναβολής
αγώνα Κ19

ΚΥΡΙΑΚΗ (20/11)

Αθλητικό Κέντρο
Μάττα, Απόλλων
Πόντου – Διαγόρας
Ρόδου (11:00)

Νότιος όμιλος

ΣΑΒΒΑΤΟ (19/11)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ,
Athens Kallithea –
ΟΦ Ιεράπετρας (13:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β,
Ηλιούπολη –
Ηρόδοτος (15:00)
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ,
Καλαμάτα –
Παναχαϊκή (14:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ (20/11)

ΡΟΥΦ, ΠΑΟ Ρουφ –
Κηφισιά (17:30)
Θ.Ι.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ,
Επισκοπή – Χανιά
(11:00)

ΡΕΠΟ: Αιγάλεω,
Απόλλων Σμύρνης,
Προοδευτική.

Η Λαμπερή Ελευσίνας ευχαριστεί…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΘΕΡΜΑ τον ΟΜΙΛΟ PAPADAKIS BROS S.A.
(ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Ε. – Λεωφόρος Γελάς 29
– ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Τ.Κ. 192 00) και ιδιαίτερα την
κύρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, για την ΕΥΓΕΝΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ της μεταφοράς της ομάδας μας, στα

εκτός έδρας παιχνίδια.!!!!!Τέτοιες ενέργειες σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει ο

λαϊκός ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι
ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ και αξίζουν ΠΟΛΛΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.!!!!!!
Με εκτίμηση και Σεβασμό Το Διοικητικό

Συμβούλιο ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 7ης αγωνιστι-
κής της Elite League Ερρίκος Ντυνάν, είναι οι
εξής:

Σάββατο 19/11

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Κόρ-
οιβος Αμαλιάδας Λόρτος-Κοϊμτζόγλου-Δέλλας
(Μπρίγκος)

Σχηματαρίου 17.00 Ερμής Σχηματαρίου-Καβάλα
Μηλαπίδης-Μαραμής-Γεωργούλης (Κάλφα)

Ευόσμου 17.00 Αίας Ευόσμου-Αγρίνιο Γερ-
ακίνης-Παζώλης-Χατζημπαλίδης (Παπαδόπουλος
Ν.)

NEM BC Arena 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό 

Θεονάς-Τσαχάκης-Αναστασίου (Παπαδόπουλος
Στ.)

Μεσολογγίου 17.00 Χαρ. Τρικούπης-Μαρούσι
Τ ζι οπάνος-Κωνσταντι νί δου -Λου λου δ ι άδης
(Πατσαντζόπουλος)

Απ. Κόντος 17.00 16.00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αμύντας
Τσώνος-Θεοδωρόπουλος-Καλογριάς (Ζαγκλής)

Παπάγου 17.00 Παπάγου-Ηρακλής ΚΑΕ 2022
Δαρλαμήτσος-Αναστόπουλος-Χριστινάκης (Ελε-
υθεριάδης Γ.)

Κυριακή 20/11

Στ. Καλαϊτζής 15.00 Πανερυθραϊκός-Τρίτων
Σώμος-Καραβίτης-Ζιώγας (Διμπινούδης)

A/2  Οι Διαιτητές – Κομισάριοι Elite League
Ερρίκος Ντυνάν (7η αγων.)
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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 δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύρ-

γου 180 τμ σε 
άριστη 

κατάσταση σε
περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ:
6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

ΓΑΜΟΣ

O ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΓΚΟΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΠΤΣΙΝΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΖΑΦΑΡΑΜΠΑΤ ΤΖΙΖΑΚ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ALLANAZAROVA

ANJELA TOY DJUMANAZAR KAI ΤΗΣ
VALENTINA TO ΓΕΝΟΣ KORONOVA

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΖΑΦΑΡΑΜΠΑΤ ΤΖΙΖΑΚ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΖΙΖΑΚ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΟΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ

ΝΤΟΥΣΤΛΙΚ ΤΣΙΖΑΚ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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