
Σχολική βία: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο
- Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί

--    ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς--ααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  ττηη  δδιιδδαακκττιικκήή  κκααιι  ππααιιδδααγγωωγγιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα

ΤΤοο  pprroojjeecctt  ττωωνν
224444,,55  εεκκααττ..  εευυρρώώ
γγιιαα  ττοο  llooggiissttiiccss  

ppaarrkk  ττηηςς  HHIIGG  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕκκττεεττααμμέέννοοιι  
ββααννδδααλλιισσμμοοίί  

σσττοο  99οο  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο  
σσττηη  ΓΓκκοορρυυττσσάά

N. Mελετίου : «Κάναμε, όπως πάντα, το καθήκονμας
για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών,

oφείλουν όμως και οι υπηρεσίες καταστολής να
δώσουν τέλος στην άκρατη παρανομία για να μην
μπαίνουν ζωές σε κίνδυνο και να μην σταματούν να

λειτουργούν τα Σχολεία μας»

ΚΕΔΕ: Επιπλέον 25 εκατ.
ευρώ στους Δήμους για

την κάλυψη του αυξημένου 
ενεργειακού κόστους
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ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του 
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός με
τη Λευκίμμη, ο Βύζας στην Λευκάδα

ΉΉτττταα  ττηηςς  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς  ααππόό  ττοονν
ΚΚόόρροοιιββοο  ΑΑμμααλλιιάάδδααςς

σσεελλ..  1133

σσεελλ..  99

ΝΝέέαα  μμεεγγάάλληη  εεππέέννδδυυσσηη  
220000  εεκκααττ..  ττηηςς  ΠΠααππαασσττρράάττοοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ––  330000  ννέέεεςς
θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς

σσεελλ..22

σσεελλ..  33--44

ΤΤηηνν  ααππόόκκττηησσηη  
σσύύγγχχρροοννοουυ  

σσυυγγκκρροοττήήμμααττοοςς  
εεμμπποορριικκώώνν  ααπποοθθηηκκώώνν

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
αανναακκοοίίννωωσσεε  ηη  PPrrooddeeaa

IInnvveessttmmeennttss

Συγχαρητήρια από την Επιτροπή

Πολιτισμού και Παιδείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 2023

Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Συνάντηση αντιπροσωπείας του
Δήμου Αχαρνών  με τη διοίκηση της

ΚτΥπ
Η ολοκλήρωση - παράδοση  του 21ου δημοτικού 
& η κατασκευή ν έων  ν ηπιαγωγείων  σε περιοχ ές 
της πόλης με αυξημέν ες αν άγκες, λόγω μεγάλου

αριθμού μαθητώνΣΣεελλ..  55 ΣΣεελλ..  22

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής 

προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.Λιάκου Δημητρίου 11,

Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφ. Γεννηματά  3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη 2105551232

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652

Στη δημιουργία μίας
«εν ιαίας, πρότυπης,
υπερσύγχ ρον ης μον ά-
δας εφοδιαστικής
αλυσίδας (logistics) και
συν δυασμέν ων  μεταφο-
ρών , χ ερσαίων - θαλάσ-
σιων - σιδηροδρομικών
(tri-modal), στην  περ-
ιοχ ή Ασπρόπυργου στη
Δυτική Αττική» στοχ εύει
το επεν δυτικό σχ έδιο
των  244,5 εκατ. ευρώ
που σκοπεύει ν α υλο-
ποιήσει η Streem Global
Real Estate
Dev elopments, συν δεό-
μεν η με τον  όμιλο της
HIG.

Αυτό επισημαίν εται
στο επεν δυτικό σχ έδιο
‘’Hull Logistics Park’’ που έχ ει αν αρτηθεί προς δια-
βούλευση στο Enterprise Greece, και αφορά μία περ-
ιοχ ή επέμβασης με επιφάν εια 291 στρέμματα, εν τός
της ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων , στο 17ο χ λμ. της Ε.Ο. Αθη-
ν ών -Κορίν θου (στην  πρώην  Ελλην ική Χαλυβουργία
ΑΕ). Ο σχ ετικός επεν δυτικός φάκελος αίτηση για το
έργο κατατέθηκε στην  ‘’Enterprise Greece’’ τον  περα-
σμέν ο Δεκέμβριο.

Οπως αν αφέρεται σχ ετικά, ο φορέας επιθυμεί την
υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν . 4864/2021 ως
«Στρατηγική Επέν δυση 1, περίπτωση αα» και αιτείται
το κίν ητρο της χ ωροθέτησης (εκπόν ηση Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.),
του σταθερού φορολογικού συν τελεστή και της ταχ είας
αδειοδότησης. Η επέν δυση, κατά την  περίοδο λειτο-
υργίας της, αν αμέν εται ν α δημιουργήσει 900 ν έες
θέσεις εργασίας.

ΤΤοο  pprroojjeecctt  ττωωνν  224444,,55  εεκκααττ..  
εευυρρώώ  γγιιαα  ττοο  llooggiissttiiccss  ppaarrkk  ττηηςς  HHIIGG

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Θέματα που
αφορούν τα
σχολικά κτίρια του
Δήμου Αχαρνών
αποτέλεσαν το
αντικείμενο της
συνάντησης της
Α ν τι δ η μ άρ χ ο υ
Π α ι δ ε ί α ς
Χ ρ ι σ τ ί ν α ς
Κατσανδρή και του
Γ ε ν ι κ ο ύ
Γραμματέα του
Δήμου, Γιάννη

Δημητρακόπουλου με τον Γενικό Δ/ντή της ΚτΥπ,
Αθανάσιο Γιάνναρη. Στη συνάντηση συμμετείχε και
ο Γενικός Διευθυντής Έργων της ΚτΥπ,
Θεόδωρος Κυριαζόπουλος.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ
θετικό κλίμα η Αντιδήμαρχος Παιδείας έθεσε όλα
τα θέματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές
στις Αχαρνές. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το θέμα 

τ η ς
ολοκλήρωσης
της κατασκευής
του 21ου
δ η μ ο τ ι κ ο ύ
σχολείου , το
ο π ο ί ο
σύμφωνα με
την ενημέρωση
του κ. Γιάνναρη
θα είναι έτοιμο
ν α
λειτουργήσει τη
νέα σχολική
χρονιά. Ένα,

ακόμη, θέμα που συζητήθηκε ήταν η ένταξη του
19ου νηπιαγωγείου και δημοτικού στο ΕΣΠΑ.

Όπως είπε ο κ. Γιάνναρης οι διαδικασίες έχουν,
ήδη, προχωρήσει και αναμένεται η αξιολόγηση
από την Περιφέρεια. Τέλος, τέθηκε επί τάπητος η
κατασκευή νέων νηπιαγωγείων σε περιοχές της
πόλης με αυξημένες ανάγκες λόγω μεγάλου
αριθμού μαθητών.

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Αχαρνών
με τη διοίκηση της ΚτΥπ

Η ολοκλήρωση - παράδοση  του 21ου δημοτικού & η κατασκευή νέων
νηπιαγωγείων σε περιοχές της πόλης με αυξημένες ανάγκες

λόγω μεγάλου αριθμού μαθητών.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Τ
ο μεγάλο ταξίδι της για έν α μέλλον  προς το
καλύτερο συν εχ ίζει η Παπαστράτος με ν έα,
μεγάλη επέν δυση ύψους 200 εκατ. ευρώ, η
οποία οδηγεί στη δημιουργία 300 ν έων  θέσεων

εργασίας και εν ισχ ύει το εξαγωγικό έργο της εταιρείας,
φτάν ον τας σε συν ολική αξία εξαγωγών  300 εκατ.
ευρώ.

Με τη ν έα αν ακοίν ωση, το σύν ολο των  επεν δύσεων
της Philip Morris International (PMI) στην  Ελλάδα φτά-
ν ει πλέον  τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για
ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύν ης στην  Παπαστράτος, η
οποία θα εν ισχ ύσει την  παραγωγική δυν αμικότητα του
εργοστασίου της στον  Ασπρόπυργο με 4 ν έες γραμμές
παραγωγής.

Η επόμεν η μέρα της εταιρείας σηματοδοτείται και
από μία μεγάλη αλλαγή στη Διοίκησή της, με τον  Γιώρ-
γο Μαργών η ν α αν αλαμβάν ει καθήκον τα Διευθύν ον -
τος Συμβούλου και ν α διαδέχ εται τον  Χρήστο Χαρπαν -
τίδη, πλέον  Αν τιπρόεδρο της PMI για τη Νοτιοαν ατο-
λική Ευρώπη.

Στην  εκδήλωση, που πραγματοποίησε η Παπαστρά-
τος την  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στο
Metropolitan Expo, έδωσε το «παρών » ο Massimo
Andolina, Πρόεδρος Ευρώπης της PMI, ο οποίος αν α-
κοιν ών ον τας τη ν έα επέν δυση δήλωσε:

«Η Παπαστράτος διαδραματίζει έν αν  καθοριστικό
ρόλο στη Philip Morris International και, επίσης, απο-
τελεί σημαν τικό πυλών α στις εξαγωγές της ελλην ικής 

οικον ομίας. Και η Ελλάδα αποτελεί σήμερα στην
Ευρώπη έν α μον αδικό παράδειγμα προόδου προς έν α
μέλλον  χ ωρίς τσιγάρο, χ άρη σε έν α ρεαλιστικό και
βασισμέν ο σε επιστημον ικά δεδομέν α ρυθμιστικό
πλαίσιο, το οποίο αν αγν ωρίζει τη συμβολή που μπορ-
εί ν α έχ ουν  τα εν αλλακτικά προϊόν τα, όπως το IQOS,
στη διαχ είριση του καπν ίσματος. Αξίζει ν α σημειωθεί,
πως πέν τε χ ρόν ια μετά το λαν σάρισμά του, το προϊόν
έχ ει λάβει μερίδιο 18,1% στην  αγορά των  καπν ικών
προϊόν των , δείχ ν ον τας μια σαφή στροφή των  Ελλή-
ν ων  καπν ιστών  σε εν αλλακτικά προϊόν τα. Δεν  θα
μπορούσαμε ν α είμαστε περισσότεροι υπερήφαν οι για
αυτή την  εξέλιξη. Για ν α εν ώσουμε ακόμη περισσότε-
ρο τις δυν άμεις μας με την  Παπαστράτος, για έν α
κόσμο χ ωρίς τσιγάρο, αν ακοιν ών ουμε ν έα επέν δυση
ύψους 200 εκατ. ευρώ.»

Ο Χρήστος Χαρπαν τίδης, Αν τιπρόεδρος PMI για τη
Νοτιοαν ατολική Ευρώπη, συν δέον τας το χ θες με το
σήμερα και το αύριο της Παπαστράτος σημείωσε: «Η
Νέα Εποχ ή της Παπαστράτος ισχ υροποιεί την  Ελλάδα
στο κέν τρο των  παγκόσμιων  εξελίξεων , με περαιτέρω
εν ίσχ υση της οικον ομικής της εξωστρέφειας και 300
ν έες θέσεις εργασίας. Με πράξεις που έχ ουν  ως αφετ-
ηρία ν α κάν ουμε το σωστό, το προς το καλύτερο όλων
– και που από το 2017 μέχ ρι σήμερα έχ ουν  οδηγήσει
σε συν ολική επέν δυση 700 εκατομμυρίων  ευρώ.
Συν εχ ίζουμε σήμερα, με θετικό αποτύπωμα για τη
χ ώρα μας, την  κοιν ων ία, την  οικον ομία, και, πάν ω
από όλα, για τον  πυρήν α της επιχ ειρηματικής μας δρα-
στηριότητας, τους αν θρώπους της Παπαστράτος.»

ΝΝέέαα  μμεεγγάάλληη  εεππέέννδδυυσσηη  220000  εεκκααττ..  ττηηςς  ΠΠααππαασσττρράάττοοςς
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ––  330000  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς

Γ
ια μία ακόμη φορά, οι Σχολικές Μονάδες
του Δήμου Ασπροπύργου υπέστησαν εκτε-
ταμένους  βανδαλισμούς, ένα φαινόμενο,

που τα τελευταία χρόνια μαστίζει την τοπική μας
κοινωνία. Συγκεκριμένα, τα αρμόδια συνεργεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ενημερώθη-
καν σήμερα Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023  για
τις τεράστιες καταστροφές στο σύνολο σχεδόν των
υποδομών ηλεκτροδότησης, που προκλήθηκαν
στο 9ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου στην Γκορυ-
τσά. 

Συγκεκριμένα, γνωστοί- άγνωστοι, εγκλημα-
τούντες κατ’ εξακολούθηση αφαίρεσαν όλα τα κεν-
τρικά καλώδια ηλεκτροδότησης του Σχολείου,
τόσο εσωτερικά όσο και περιμετρικά, αλλά δεν
έμειναν έως εκεί. Αφαίρεσαν και το ρολόι παρ-
οχής ρεύματος της ΔΕΗ, αφήνοντας ακάλυπτο και
άκρως επικίνδυνο καλώδιο, που ευτυχώς δεν

προκάλεσε πιθανό θανατηφόρο ατύχημα σε παι-
διά, εκπαιδευτικούς ή περιοίκους. Άμεσα, οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν
στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση
των φθορών εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα υλικά
και επικοινωνώντας με τους αρμόδιους φορείς
ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ για επαναφορά της ηλεκτροδότ-
ησης του Σχολείου. Παράλληλα, φρόντισαν για την
ασφάλεια όλου του εξοπλισμού (Η/Υ, αρχεία κ.α.)
του Σχολείου, να αποθηκευτούν με ασφάλεια στο
χώρο του εργοταξίου του Δήμου για να μην
γίνουν και αυτά αντικείμενο κλοπής. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ανέφερε σχετικά: «Καθημερινά, οι υπο-
δομές μας και ιδιαίτερα τα σχολεία όπως και οι
παιδικές χαρές γίνονται αποδέκτες βανδαλισμών.
Αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές οδηγούν σε
μεγάλες καταστροφές επιβαρύνοντας σημαντικά
τον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά κυρίως δια-
ταράσσουν  το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και γονέων, επηρεάζοντας την
ομαλή καθημερινότητα των πολιτών. Κάναμε,
όπως πάντα το καθήκον μας, κυρίως για την ασφ-
άλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και θα συνεχίσο-
υμε. Όμως, οφείλουν και οι υπηρεσίες καταστο-
λής να δώσουν τέλος στην άκρατη παρανομία για
να μην μπαίνουν ζωές σε κίνδυνο και να μην στα-
ματούν να λειτουργούν τα Σχολεία μας».       

ΕΕκκττεεττααμμέέννοοιι  ββααννδδααλλιισσμμοοίί  σσττοο
99οο  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο  σσττηη  ΓΓκκοορρυυττσσάά

N. Mελετίου : «Οφείλουν και οι υπηρεσίες καταστολής να δώσουν
τέλος στην άκρατη παρανομία για να μην μπαίνουν ζωές σε

κίνδυνο και να μην σταματούν να λειτουργούν τα Σχολεία μας»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Πρωτοβουλία για την  πρόληψη καρκίν ου του τραχήλου της μήτρας
με τη δωρεάν  λήψη τεστ Παπαν ικολάου  από την  Κοιν ων ική 

Υπηρεσία  του Δήμου σε συν εργασία με την  Ελλην ική
Αν τικαρκιν ική Εταιρεία Αχαρν ών  και Φυλής 

Κλείν ον τας την  εκδήλωση, ο Γιώργος Μαργών ης, ν έος Διευθύν ων  Σύμβουλος της
Παπαστράτος τόν ισε: «Η ν έα επέν δυση που αν ακοιν ώσαμε σήμερα αποδεικν ύει
ότι η Παπαστράτος είν αι έτοιμη, με πράξεις προς το καλύτερο, που μας επιτρέπουν
ν α κοιτάμε, με θάρρος και αισιοδοξία, το αύριο στα μάτια και ν α λέμε: «Αγαπητό
αύριο, είμαστε έτοιμοι». Έχ ον τας στο επίκεν τρο τους αν θρώπους μας, την  κοι-
ν ων ία και τη χ ώρα, επεν δύουμε σήμερα, επιπλέον  200 εκατ. ευρώ στην  τεχ ν ολογία
που γεν ν ά την  καιν οτομία. Εν δυν αμών ουμε ακόμα περισσότερο την  παραγωγική
μας δομή και εν ισχ ύουμε τόσο την  εξαγωγική μας δυν αμική, όσο και τις δυν ατότ-
ητες των  αν θρώπων  μας μέσα από την  συν εχ ή εκπαίδευσή τους. Δηλών ουμε έτοι-
μοι για το αύριο και στο ταξίδι μας προς αυτό, προχ ωράμε όλοι μαζί, χ ωρίς ν α αφή-
ν ουμε καν έν αν  πίσω.»

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές ημερίδες
από τον ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Οργαν ι-
σμού Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός  καλεί τους
δημότες και τα μέλη του
Οργαν ισμού ν α παρακο-
λουθήσουν  Ημερίδα με
θέμα: «Τρίτη Ηλικία &
Διαχ είριση Άγχ ους Ασθέ-
ν ειας», που διορ-
γαν ών ουν  τα τμήματα
Προστασίας και Προαγω-

γής της Δημόσιας Υγείας και Άσκησης Κοιν ων ικής Πολιτικής.  
Η επόμεν η ημερίδα  θα γίν ει  ημερίδες την  Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 και ώρα
11:00 στο Β’  ΚΑΠΗ, με ομιλήτρια την  
κ. Κλειώ Καραμπούλα, Ψυχ ολόγο του Κέν τρου Κοιν ότητας του Δήμου. 



Τ
η μεγάλη ικανοποίησή
τους για την αρτιότητα
του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος αλλά και

την παρακαταθήκη που ανα-
μένεται να αφήσει στην πόλη
της Ελευσίνας η 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα εξέφ-
ρασε αντιπροσωπεία ευρω-
βουλευτών της επιτροπής
Πολιτισμού και Παιδείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συγχαίροντας την ομάδα της
διοργάνωσης για την τιτάνια
προσπάθεια.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης
παραμον ής τους στην  Ελευσίν α,
οι ευρωβουλευτές είχ αν  την
ευκαιρία ν α περιηγηθούν  στην
πόλη, καθώς και στις υποδομές
που φιλοξεν ούν  τις δράσεις του
προγράμματος της 2023 Ελευσίς,
όπως το Ίρις, το Αν αψυκτήριο,
το Παλαιό Ελαιουργείο, το Παλαιό
Δημαρχ είο, την  Όαση, το X-
Bowling Art Center, ν α εν ημερ-
ωθούν  για το πρόγραμμα της
2023 Ελευσίς, ν α επισκεφθούν
τις πέν τε εκθέσεις και εικαστικές
εγκαταστάσεις που πραγματο-
ποιεί αυτή την  περίοδο η διοργά-
ν ωση, ν α πραγματοποιήσουν
συζητήσεις με τους συν εργαζόμε-
ν ους φορείς σχ ετικά με την  παρ-
ακαταθήκη που θα κληροδοτήσει
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης στην  Ελευσίν α και ν α
συν ομιλήσουν  με τοπικές πολιτι-
στικές ομάδες ν έων .

Από αριστερά: Tomasz
FRANKOWSKI, Ναν ά
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, João ALBU-
QUERQUE, Δέσποιν α
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ, Monica SEME-
DO, Sebastiaan Boumans and
Sig Beunen

(TimeCircus), Maria WALSH,
Emmanuel MAUREL, Andrey

SLABAKOV, Μιχ ά-
ηλ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

Υ π οδεχ όμεν ος
τους ευρωβουλευ-
τές, ο δήμαρχ ος
Ελευσίν ας, Αργύρ-
ης Οικον όμου

τόν ισε: «Πέρα από τις υποδομές
που είν αι ο βασικός στόχ ος και
προτεραιότητα για τη Δημοτική
Αρχ ή, η άυλη παρακαταθήκη
είν αι κάτι που θέλουμε ν α τεθεί
σε διαβούλευση με το κοιν ό της
πόλης, ν α ακούσουμε ιδέες και
προτάσεις, ώστε αυτά που θα
μείν ουν  ν α είν αι και εκείν α που
έχ ει αν άγκη η πόλη». Στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης,
συν αν τήθηκαν  επίσης με τον
Υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλαο
Γιατρομαν ωλάκη και με τον  Περ-
ιφερειάρχ η Αττικής Γεώργιο
Πατούλη.

Στιγμιότυπο από τη συν άν -
τηση των  ευρωβουλευτών  με την
τοπική ομάδα ν έων  Cultterra 

Μετά την  ολοκλήρωση της
αποστολής, ο αν τιπρόεδρος της
επιτροπής Πολιτισμού και Παι-
δείας (CULT) και επικεφαλής της
αν τιπροσωπείας Andrey
SLABAKOV παραχ ώρησε
συν έν τευξη Τύπου, όπου δήλω-
σε, μεταξύ άλλων : «Βρισκόμαστε
εδώ γιατί η οργαν ωτική επιτροπή
της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα και η ελλην ική
κυβέρν ηση έκαν αν  μια πολύ
καλή δουλειά. Ως επικεφαλής της
αποστολής, πιστεύω ότι μεταφ-
έρω τα συν αισθήματα όλων  των
συν αδέλφων  μου λέγον τας ότι
για τρίτη μέρα δεν  ν ιώθουμε
καλεσμέν οι, αλλά συμμέτοχ οι».
Επιπλέον , σημείωσε χ αρακτηρι-
στικά ότι η «Η Τελετή Έν αρξης
της ΠΠΕ έβριθε ταλέν του», εν ώ
κατέληξε με τη διαβεβαίωση ότι
«ως επιτροπή Πολιτισμού και
Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοιν ο-
βουλίου θα καταβάλουμε κάθε
δυν ατή προσπάθεια, όπως
κάν ουμε εδώ και τρισήμισι χ ρό-
ν ια, ν α μειώσουμε τη γραφειοκρ-
ατία όχ ι μόν ο σε σχ έση με την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Ευρώπης, αλλά και για οτιδήποτε
σχ ετίζεται με έργα στο χ ώρο της
δημιουργίας. [...] Τελικά όλα στην
ιστορία αποφασίζον ται από τον
πολιτισμό και την  τέχ ν η.» 

Στη συν έχ εια τον  λόγο έλαβαν
οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές
δίν ον τας με τη σειρά τους
συγχ αρητήρια στους διοργαν ωτές
για την  αρτιότητα και την  καλλι-
τεχ ν ική αξία των  δράσεων  που
έχ ουν  οργαν ώσει ως τώρα και
κάλεσαν  τους πολίτες ν α αγκα-
λιάσουν  την  Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα και τους δημοσιογράφο-
υς ν α συν εχ ίσουν  ν α προβάλ-
λουν  τη διοργάν ωση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.

H αν τιπροσωπεία της επιτρο-
πής του Ευρωπαϊκού Κοιν οβου-
λίου απαρτιζόταν  επίσης από
τους εξής ευρωβουλευτές:
Tomasz FRANKOWSKI (Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα, Πολων ία), τη
Monica SEMEDO (Renew,
Λουξεμβούργο), η οποία τόν ισε
ότι «ο πολιτισμός οφείλει ν α είν αι
όσο πιο συμπεριληπτικός γίν ε-
ται: ηλικιωμέν οι, ΑμΕΑ, παιδιά,
ευπαθείς ομάδες, όλοι πρέπει ν α
αισθάν ον ται ότι έχ ουν  μερίδιο
σε αυτό το υπέροχ ο συμβάν »,
τη Maria WALSΗ (Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, Ιρλαν δία), η οποία
μοιράστηκε τον  εν θουσιασμό της
για τη γν ωριμία με την  τοπική
ομάδα ν έων  Cultterra, «γιατί εκεί
βλέπουμε την  επέν δυση στο
μέλλον . Πρέπει ν α  προχ ωρήσο-
υμε σε συν έργειες με άλλες
πόλεις σχ ετικά με αυτό το
θέμα.», τον  Emmanuel MAUREL
(Αριστερά, Γαλλία), που χ αρακ-
τήρισε την  Ελευσίν α
«παλίμψηστο πόλη», εν ώ υπο-
γράμμισε ότι ο πολιτισμός φέρν ει
πάρα πολλά χ ρήματα στο ΑΕΠ
της χ ώρας του, τον  João ALBU-
QUERQUE (Σοσιαλιστές, Πορτο-
γαλία) που αν έφερε χ αρακτηρι-
στικά ότι «αυτό που δεν  καταλα-
βαίν ουν  πολλές φορές οι πολιτι-
κοί είν αι ότι ο Πολιτισμός είν αι
πρωτογεν ής τομέας της οικο-
ν ομίας.»
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Παραχώρηση κλειστού
Κολυμβητηρίου στον

Α.Γ.Σ. Βύζαντα Μεγάρων

Τους τελευταίους μήνες ο κ. Aθ.
Μπούρας βρισκόταν σε διαρκείς επαφ-
ές τόσο με την κα Ρήγα όσο και με την

ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και των Ειδικών
Δυνάμεων, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες διαδικασίες για την παρ-

αχώρηση του κολυμβητηρίου. 

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, παρευρέθηκε στην υπο-
γραφή της σύμβασης παραχώρησης του ολυμπιακών

διαστάσεων κλειστού Κολυμβητηρίου του Κέντρου
Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) Νέας Περάμου για
την αξιοποίηση από τον Α.Γ.Σ. Βύζαντα Μεγάρων.
Η Γιάννα Ρήγα, ως Πρόεδρος του Α.Γ.Σ. Βύζαντα Μεγάρων
και τέως Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» του Δήμου
Μεγαρέων, είχε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον κ.
Μπούρα, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες
για την επίτευξή της σύμβασης, με την οποία δίνεται η
δυνατότητα ίδρυσης ακαδημίας κολύμβησης του Αθλητικού
Συλλόγου του Βύζαντα, στην οποία θα μπορούν να συμμε-
τάσχουν ενήλικες και παιδιά.
Το έργο της κατασκευής του κολυμβητηρίου έχει την υπο-
γραφή του κ. Μπούρα, καθώς το εν λόγω έργο εντάχθηκε
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έλαβε
την χρηματοδότηση για την υλοποίησή του το 2009, όταν
διατέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Τους τελευταίους μήνες ο κ. Μπούρας βρισκόταν σε διαρ-
κείς επαφές τόσο με την κα Ρήγα όσο και με την ηγεσία του
ΓΕΕΘΑ και των Ειδικών Δυνάμεων, προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραχώρηση του κολ-
υμβητηρίου. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Διοικητή του
ΚΕΕΔ Συνταγματάρχη, κ. Γεώργιο Γκαβούνο, και την κα
Ρήγα, παρουσία του αντιπροέδρου του Βύζαντα, Τάσου
Σάλτα και αξιωματικών του ΚΕΕΔ, ο Αντιπρόεδρος ξενα-
γήθηκε στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου, που άμεσα
θα λειτουργεί προς όφελος των κατοίκων της περιοχής των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου.
Ο κ. Μπούρας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη, καθώς για άλλη μία φορά ευοδώνονται οι
προσπάθειες και ενέργειες που κατέβαλλε.

Συγχαρητήρια από την Επιτροπή Πολιτισμού
και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Από αριστερά: Tomasz FRANKOWSKI, Νανά
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, João ALBUQUERQUE, Δέσποινα

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ, Monica SEMEDO, Sebastiaan Boumans
and Sig Beunen

(TimeCircus), Maria WALSH, Emmanuel MAUREL,
Andrey SLABAKOV, Μιχάηλ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
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Μ
ε αφορμή τις εκθέσεις της 2023
Ελευσίς – Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης, που φιλοξε-

νούνται στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευ-
σίνας, ανακοινώνουμε τις ημέρες και τις
ώρες λειτουργίας του: Τετάρτη, Πέμπτη
και Παρασκευή από τις 17:00 έως τις
21:00 και Σάββατο και Κυριακή από τις
12:00 έως τις 20:00.

Ενημερώνουμε ότι στην αίθουσα
2 φιλοξενείται η έκθεση «Μυστήριο 44
Heiner Goebbels 7 Στήλες» και στην αίθ-
ουσα 3 η έκθεση «Μυστήριο 17 Μελίνα».
Οι δυο εκθέσεις σύμφωνα με το πρόγρ-
αμμα της ΠΠΕ23 θα διαρκέσουν έως 23
Απριλίου 2023.

Στο χώρο λειτουργούν κυλικείο (snack
bar) και πωλητήριο (gift shop) για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την
αγορά δώρων και αναμνηστικών.

Πέραν των προγραμματισμένων ωρών
λειτουργίας:

για επισκέψεις σχολείων και συλλόγων
στο Παλαιό Ελαιουργείο επικοινωνήστε
στο 2105565606 και  kede@elefsina.gr,

για επισκέψεις στις εκθέσεις επικοινωνή-
στε στο 2105562001 

και στο info@2023eleusis.eu.

ΏΏρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Με αφορμή τις εκθέσεις της 2023 Ελευσίς – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης



H
Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το
Δήμο Ελευσίνας, ξεκινάει τα διαδικτυακά
σεμινάρια στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις

Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμμα-
τισμού» (Ε.Π. «Αττική 2014-2020») σύμφωνα
πάντα με τις οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. κατά του
COVID-19. 

Τα σεμινάρια ξεκινούν την Τετάρτη 1 Μαρτίου
2023 και κάθε Τετάρτη για 4 συνεχόμενες εβδο-
μάδες στις 17:30, από το κανάλι στο youtube
(ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΑ -
YouTube)

Η πρόσκληση είναι ανοικτή, για όλες και όλους
τους ενήλικες δημότες ανεξαιρέτως και κυρίως
δωρεάν, ενώ αφορά στις υπηρεσίες, τα εργαλεία
και τις μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματι-
κή χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των εργα-
λείων των κοινωνικών μέσων.

Οι Θεματικές Εν ότητες είν αι οι παρακάτω:
�� Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφ-

ιακών  Συσκευών  και Προσωπικών  Δεδομέ-
ν ων  Τετάρτη 1 Μαρτίου�� Αξιοποίηση Ηλεκτρο-

ν ικών  Ψηφιακών  Υπηρεσιών  Τετάρτη 08
Μαρτίου 2023�� Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Τρα-

πεζικών  

Συν αλλαγών  (e-
banking) Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023�� Εκτέλεση

Ηλεκτρον ικών  Αγορών  και συν αλλαγών  (e-
commerce) Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023�� Ψυχική

Υγεία και συμπεριφορές εξάρτησης στο
Διαδίκτυο Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Η παρακολούθηση των θεματικών σεμιναρίων,
δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία
ή εξοικείωση των ωφελούμενων σε θέματα δια-
δικτύου, ωστόσο απαιτείται  προεγγραφή στη
σελίδα https://tinyurl.com/digitalattiki.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων όσες και
όσοι το επιθυμούν, θα λάβουν σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης.

Για τη δράση ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Ξεκινήσαμε τον
Ιούλιο 2022 και προχωρήσαμε ακόμη πιο δυνα-
μικά στα δια ζώσης σεμινάρια, σε συνεργασία με
τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, το φθινό-
πωρο του 2022. 

Προσκαλούμε ξανά τους ενήλικους δημότες να
αγκαλιάσουν την αξιόλογη αυτή δράση και να
ωφεληθούν δωρεάν με την τεχνογνωσία των
εισηγητών μας για τις προκλήσεις του διαδικτύου,

καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες, αναβαθμίζον-
τας έτσι τον ψηφιακό εγγραμματισμό της Περιφέρ-
ειας Αττικής. 

Σας προσκαλώ να ενημερωθείτε για τον χρονο-
προγραμματισμό της δράσης στο Δήμο σας! Με
αυτόν τον τρόπο δίνετε προτεραιότητα στην ψηφια-
κή ασφάλεια σας και κατ’ επέκταση στην ψυχική
σας υγεία, διότι γνωρίζοντας τους δυνητικούς κιν-
δύνους του Διαδικτύου, μπορείτε να σερφάρετε
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, με
επίγνωση και δίχως τεχνοφοβία!».

Για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο
πρόγραμμα, ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου,
ανέφερε: "Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
κύκλο σεμιναρίων, κυρίως σε μία εποχή, που το
διαδίκτυο πρωταγωνιστεί σε αρνητικά περιστατικά,
τα οποία βλέπουμε, δυστυχώς, συχνά στην καθ-
ημερινότητά μας. Η ασφάλεια, η ασφαλής πλοήγ-
ηση και σωστή χρήση του διαδικτύου είναι εξαιρ-
ετικά σημαντική για κάθε χρήστη του διαδικτύου
και αυτό ακριβώς πρεσβεύει το πρόγραμμα. Σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ευελπι-
στούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις της εποχής,
να βοηθήσει κυρίως, τους νέους και τις νέες για
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου".
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ΟΟ ΑΣΔΑ και η Κοινωνική Σύμπραξη τουΑΣΔΑ και η Κοινωνική Σύμπραξη του
Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο τωνΔυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο των
Συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π.  "ΕπισιτιστιΣυνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π.  "Επισιτιστι --
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομήςκής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
ΤΕΒΑ/ΤΕΒΑ/ FEAD",  FEAD",  υλοποιούν  συνοδευτικ έςυλοποιούν  συνοδευτικ ές
δραστηριότητες με εργαστήρια γ ια ενήλικες.δραστηριότητες με εργαστήρια γ ια ενήλικες.
Η διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί σεΗ διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί σε
δημοτικούς χώρους των Δήμων εταίρων,δημοτικούς χώρους των Δήμων εταίρων,
κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους.κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους.

Τα εργαστήρια θα ολοκληρωθούν σε έναΤα εργαστήρια θα ολοκληρωθούν σε ένα
κύκλο τεσσάρων (4) συναντήσεων ανάκύκλο τεσσάρων (4) συναντήσεων ανά
Δήμο.  Κάθε μία συνάντηση θα είναι διαΔήμο.  Κάθε μία συνάντηση θα είναι δια
ζώσης και θα διαρκεί μία ώρα. Μέσα σεζώσης και θα διαρκεί μία ώρα. Μέσα σε
αυτό το διάστημα σκοπός είναι να μπορέαυτό το διάστημα σκοπός είναι να μπορέ--
σουν οι ωφελούμενοι να καρπωθούν ποικ ισουν οι ωφελούμενοι να καρπωθούν ποικ ι--
λοτρόπως.λοτρόπως.

Η κοινωνικοποίηση που πραγματοποιΗ κοινωνικοποίηση που πραγματοποι--
είται σε τέτοιου είδους ομάδες είναι σημανείται σε τέτοιου είδους ομάδες είναι σημαν --
τική.  Άνθρωποι του ίδιου σχεδόν κοινωνιτική.  Άνθρωποι του ίδιου σχεδόν κοινωνι--
κού,  οικονομικού,  μορφωτικού προφίλ,κού,  οικονομικού,  μορφωτικού προφίλ,
που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολοπου υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο
να συναντηθούν σε ένα χώρο όλοι μαζί,  θανα συναντηθούν σε ένα χώρο όλοι μαζί,  θα
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόέχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν από--
ψεις,  να συζητήσουν - ορμώμενοι απόψεις,  να συζητήσουν - ορμώμενοι από
συγκεκριμένα κείμενα και από την παρέμσυγκεκριμένα κείμενα και από την παρέμ--
βαση του συντονιστή - γ ια τα θέματα πουβαση του συντονιστή - γ ια τα θέματα που
τους απασχολούν  και τους προβτους απασχολούν  και τους προβ--
ληματίζουν.Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθληματίζουν.Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθ--

ούν γ ια τη συγκεκριμένη δράση τηλεφωνικά (όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον γ ια εργαστήριαούν γ ια τη συγκεκριμένη δράση τηλεφωνικά (όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον γ ια εργαστήρια
ενηλίκων μέσω των ερωτηματολογίων),  διαδικτυακά από τη σελίδα των Συνοδευτικών Μέτρωνενηλίκων μέσω των ερωτηματολογίων),  διαδικτυακά από τη σελίδα των Συνοδευτικών Μέτρων
του ΑΣΔΑ στο του ΑΣΔΑ στο facebook facebook Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικού Τομέα Αθηνών /Τεβα/Ασδα και το Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικού Τομέα Αθηνών /Τεβα/Ασδα και το s ite s ite τουτου
ΑΣΔΑ ΑΣΔΑ ht tps: / /home.asda.gr/ ,  ht tps: / /home.asda.gr/ ,  καθώς και με ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα διανεμηθούν στιςκαθώς και με ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα διανεμηθούν στις
διανομές τροφίμων.διανομές τροφίμων.

Δωρεάν σεμινάρια Ψηφιακού 
Εγγραμματισμού 

στον Δήμο Ελευσίνας

Εργαστήρια δημιουργικής γραφής για ενήλικες Εργαστήρια δημιουργικής γραφής για ενήλικες 
στον δήμο Χαιδαρίου στον δήμο Χαιδαρίου 
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Γ
ια επεξεργασία από τη Διαρκή
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-
σεων και στη συνέχεια προς ψήφ-

ιση στην Ολομέλεια της Βουλής, βρίσκεται
το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
για τη σχολική βία. Στο σχέδιο εντάχθη-
καν και ρυθμίσεις για τη Παιδαγωγική
και Διδακτική Επάρκεια αλλά και σημαν-
τικά θέματα που αφορούν στα πανεπι-
στήμια και συγκεκριμένα:

1. Νέες Ρυθμίσεις σχετικά με την παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια:

Εναρμόνιση του συστήματος διορισμών
εκπαιδευτικών με τις νέες ρυθμίσεις για
την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
του άρθρου 99 του ν. 4957/2022.

Μείωση του ελάχιστου αριθμού των
απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων
(ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών
στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας από 180 σε 120,
συνεπώς είναι δυνατή η εγγραφή των
φοιτητών στο πρόγραμμα πιο νωρίς κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους για
μεγαλύτερη ευελιξία και σύμφωνα με σχε-
τικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότ-
ητας.

Εφαρμογή του νέου πλαισίου παιδα-
γωγικής επάρκειας για τους φοιτητές που
αναμένεται να εισαχθούν 

από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και
δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιστο-
ποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας από τα Τμήματα/Σχολές σύμφ-
ωνα με το προϊσχύσαν πλαίσιο για όσους
φοιτητές εισήχθησαν έως και το ακαδ-
ημαϊκό έτος 2022-2023.

2. Απελευθέρωση των αμοιβών των
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμε-
τοχή σε έργα/προγράμματα χρηματοδο-
τούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρ-
ους και κατάργηση του ανώτατου ορίου
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα για τις
ως άνω αμοιβές.

3. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρ-
ωσης διδακτορικών διατριβών για τους
λέκτορες εφαρμογών έως 31.12.2024
των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων που υπηρετούν σε
προσωποπαγείς θέσεις των Πανεπιστή-
μιων και δυνατότητα υποβολής αιτήματος
περί ένταξης σε βαθμίδα λεκτόρων και
εξέλιξής τους.

4. Ρυθμίσεις για τη νέα ακαδημαϊκή
ταυτότητα, στην οποία αναμένεται να
εισαχθούν πρόσθετες λειτουργίες και
πιστοποιητικά προηγμένης τεχνολογίας
στο πλαίσιο απλοποίησης της ζωής των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

5. Επέκταση της δυνατότ-
ητας ακαδημαϊκής αναγνώρι-
σης των τίτλων σπουδών από
τα τηρούμενα Μητρώα του
ΔΟΑΤΑΠ απευθείας από τα
Πανεπιστήμια για την πρό-
σληψη Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, Εργαστηρ-
ιακού Διδακτικού Προσωπι-
κού, εντεταλμένου διδάσκον-
τα, επισκέπτη καθηγητή,
επισκέπτη ερευνητή, ερευ-
νητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής, καθώς και εκπαιδευτικού,
ερευνητικού και επιστημονικού προσω-
πικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας και τη συμμετοχή σε κατατακ-
τήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προ-
γράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

6. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη
στελέχωση των Προτύπων και Πειραμα-
τικών Σχολείων. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμι-
μα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για
να τοποθετηθούν σε Πρότυπο ή Πειρα-
ματικό Σχολείο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης την οποία επι-
λέγουν, αντί της Π.Δ.Ε. στην οποία υπά-
γονται, και παράλληλα ρυθμίζονται θέμα-
τα σχετικά με την κάλυψη των λειτουρ-

γικών κενών των σχολείων αυτών με
εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων.

Το νομοσχέδιο για τη σχολική Βία

Το Πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά
ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!» εντάσσεται σε
μία συστηματική προσπάθεια του Υπουρ-
γείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού και της βίας,
που περιλαμβάνει μέτρα όπως ο διπλα-
σιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λει-
τουργών, η ενίσχυση των υποστηρικ-
τικών φορέων όπως τα ΚΕΔΑΣΥ, οι επι-
μορφώσεις εκπαιδευτικών, η εισαγωγή
σχετικών θεματικών στα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων (σεξουαλική αγωγή, σεβα-
σμός στη διαφορετικότητα κτλ) και ο
εμπλουτισμός των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών κ.ά.. 

Σχολική βία: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο - Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί
--    ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς--ααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  ττηη  δδιιδδαακκττιικκήή  κκααιι  ππααιιδδααγγωωγγιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Προσοχή με τον χαρταετό: 

Χρήσιμες οδηγίες σε περίπτωση
που μπλεχτεί σε καλώδια

Η προειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Αν  και το πέταγμα του χ αρταετού είν αι μια δραστηρι-
ότητα που μας γεμίζει χ αρά και ξεγν οιασιά, είν αι
σημαν τικό ν α θυμόμαστε και ν α τηρούμε τις απαρ-
αίτητες οδηγίες ασφαλείας.

Ο πιο σημαν τικός καν όν ας είν αι ν α επιλέγουμε
αν οιχ τούς χ ώρους, μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια,
καθώς υπάρχ ει σοβαρός κίν δυν ος ηλεκτροπληξίας και
διακοπής της παροχ ής ρεύματος στη γύρω περιοχ ή,
όπως προειδοποίησε μέσα από σχ ετική του αν α-
κοίν ωση, ο Διαχ ειριστής Ελλην ικού Δικτύου Διαν ομής
Ηλεκτρικής Εν έργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Τι να μην κάνετε αν ο χαρταετός μπλεχτεί σε
καλώδια

Σύμφων α με τον  ΔΕΔΔΗΕ, εάν  ο χ αρταετός σας
μπλεχ τεί σε καλώδια, τότε θα πρέπει ν α αποφύγετε
τα παρακάτω, για την  ασφάλειά σας:
Μην  επιχ ειρήσετε ν α απελευθερώσετε τον  χ αρταετό

τραβών τας τον  σπάγκο ή χρησιμοποιών τας άλλα αν τι-
κείμεν α, ακόμη και ξύλιν α.
Μην  προσπαθήσετε ν α αν αρριχ ηθείτε πάν ω σε ικρ-
ιώματα ή στύλους διαν ομής ηλεκτρικού ρεύματος ή
ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκον ται
κον τά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Αυτό που πρέπει ν α κάν ετε, είν αι ν α ζητήσετε βοήθ-
εια, ειδοποιών τας το τμήμα του ΔΕΔΔΗΕ για τις βλά-
βες και τις διακοπές ρεύματος ή επικοιν ων ών τας με το
τοπικό αστυν ομικό τμήμα.

Πώς θα επικοιν ων ήσετε με τον  ΔΕΔΔΗΕ:

μέσω των  τηλεφων ικών  γραμμών  800 400 4000 και
11500 (Τηλεφων ικό Κέν τρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών )
μέσω της εφαρμογής κιν ητού My DEDDIEApp
μέσω της online δήλωσης βλάβης στην  ιστοσελίδα του
ΔΕΔΔΗΕ πατών τας ΕΔΩ.
Για την  ταχ εία αποκατάσταση τυχ όν  βλαβών  από το
πέταγμα των  χ αρταετών , ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχ ει αυξημέ-
ν α συν εργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του αν ά την  Επι-
κράτεια.

Συνέχεια στη σελ.  15
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Τ
ην  απόκτηση σύγχρον ου
συγκροτήματος εμπορ-
ικών  αποθηκών  στον
Ασπρόπυργο  αν ακοίν ω-
σε η Prodea Inv estments.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, προχθες η ΑΕΕΑΠ
προχώρησε στην υπογραφή του
οριστικού συμφωνητικού μεταβίβα-
σης του 100% των μετοχών της εται-
ρείας «ΘΕΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτριας
οικοπέδου συνολικής επιφάνειας
146 χιλ. τ.μ. στον Ασπρόπυργο
Αττικής, στο οποίο έχει ανεγερθεί
σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό
συγκρότημα Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανομής αποτελούμενο από 

τέσσερα αυτόνομα κτήρια συνολι-
κής επιφάνειας 59.015 τ.μ..

Το συνολικό τίμημα για την απόκ-
τηση του συγκροτήματος ανήλθε σε
38,1 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότ-
ηση πραγματοποιήθηκε από τα
αντληθέντα κεφάλαια του πράσινου
ομολόγου που εξέδωσε η Ppodea το
2021.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην
επενδυτική στρατηγική της εισηγμέν-
ης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία για ενίσχυση της παρου-
σίας της στον νευραλγικό κλάδο των
logistics αλλά και για τον εμπλουτι-
σμό του επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου της με ενεργειακά αποδοτικά
ακίνητα.

PPrrooddeeaa::  ΑΑππέέκκττηησσεε  σσυυγγκκρρόόττηημμαα  ααπποοθθηηκκώώνν  5599..000000  ττ..μμ..
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ––  ΣΣτταα  3388,,11  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ττοο  ττίίμμηημμαα
H ΑΕΕΑΠ υπέγραψε συμφωνητικό μεταβίβασης του 100% των μετοχών της «ΘΕΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΗΕκτελεστική Επιτροπή
της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας με επι-

κεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη
Παπαστεργίου, συμμετείχε σε
ευρεία σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε  στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, παρόντος του Υπουργού
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, του
αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη,
του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και
του Γενικού Γραμματέα του
ΥΠΕΣ, Μιχάλη Σταυριανουδάκη.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν

μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα
που απασχολούν αυτή την
περίοδο την αυτοδιοίκηση και
συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων να
αποδοθούν άμεσα στους Δήμους
25 εκατ. ευρώ για την κάλυψη
του αυξημένου ενεργειακού
κόστους και αφορούν την περσι-
νή χρονιά. Οι Δήμοι από την πλε-
υρά τους, θα καταθέσουν - όταν
τους ζητηθεί - τα στοιχεία των
δράσεων εξοικονόμησης ενέργει-
ας που πραγματοποίησαν.

Στην συνάντηση η ΚΕΔΕ,
έλαβε την διαβεβαίωση πως
το αμέσως επόμενο χρονικό

διάστημα θα καταβληθούν
επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ για
την λειτουργία των ΚΔΑΠ.

Αναφορικά με το θέμα της
ναυαγοσωστικής κάλυψης, η
πάγια θέση της ΚΕΔΕ παραμένει
για άμεση σύσταση και
σύγκληση ειδικής επιτροπής που
θα εξακριβώνει τις πραγματικές
ανάγκες των Δήμων στο θέμα
αυτό. Αναφορικά με τα έξοδα
κάλυψης της ναυαγοσωστικής
κάλυψης για το έτος 2022,
συμφωνήθηκε να καταβληθεί το
ποσό των 12 εκατ. ευρώ, το
οποίο ωστόσο παραμένει ελάχι-
στο σε σχέση με τις πραγματικές
ανάγκες.

Σε σχέση με την διαγραφή των
βεβαιωθέντων οφειλών στους
Δήμους, η ΚΕΔΕ εισηγείται να
συμπληρωθεί η διάταξη έτσι
ώστε να γίνεται κατανοητό ότι η
παραγραφή γίνεται εντός 5 ετών
από την δημιουργία της εφόσον
δεν έχει γίνει βεβαίωση και δεν
έχει συνταχθεί χρηματιστικός
κατάλογος, όπως επίσης και μετά
την βεβαίωση εντός 5 ετών θα
γίνεται παραγραφή της οφειλής
εφόσον ο Δήμος δεν έχει προβεί
σε καμία πράξη εκτέλεσης της
είσπραξης που περιέχει ο Κώδι-
κας Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων, όπως άρση φορολογικής
ενημερότητας, δέσμευση ή
κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων και πλειστηριασμός.

Συζητήθηκε διεξοδικά ή διττή
ερμηνεία που δίνει η διάταξη
σχετικά με τις διαγραφές των
εγκεκριμένων αλλά και των ρυθ-
μισμένων οφειλών προ του
2012, ενώ σταθμίστηκε μετά από
πρόταση του αναπληρωτή Υπο-
υργού Οικονομικών Θεόδωρου
Σκυλακάκη, η πιθανότητα διακο-
πής της διαδικασίας παραγραφής

οφειλών μέσω εισα-
γωγής τους στον
Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.

Η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, στη
συνάντηση, ζήτησε
να υπογραφεί άμεσα
ΚΥΑ που προβλέπεται από τον
νόμο και αφορά τους Δήμους
που δεν διαθέτουν πιστοληπτική
ικανότητα και δεν μπορούν να
συνάπτουν δάνεια για έργα ενερ-
γειακής εξοικονόμησης.

Αναφορικά με τις ΔΕΥΑ, συμφ-
ωνήθηκε να δοθούν 20 εκατ.
ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί
ωστόσο για να καλυφθούν οι
πραγματικές υποχρεώσεις των
ΔΕΥΑ, που εκτοξεύτηκαν λόγω
της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ επισήμανε πως αν
δεν δοθούν πολύ περισσότερα
χρήματα, τότε οι περισσότερες
ΔΕΥΑ της χώρας θα πτωχεύσουν
με ότι αυτό συνεπάγεται για την
λειτουργία των τοπικών κοινω-
νιών.

Ένα ακόμη θέμα που
συζητήθηκε και φαίνεται πως οι
θέσεις της ΚΕΔΕ εισακούστηκαν,
αφορά το άρθρο 58 - “Εκλογές
δημοτικών αρχών - Κατάρτιση
συνδυασμών - Υποβολή υποψ-
ηφιοτήτων - Τροποποίηση παρ.
1 και 11 άρθρου 15 ν.
4804/2021” - του υπό ψήφιση
νομοσχεδίου, με την ΚΕΔΕ να
επιμένει πως η μείωση από 80%
σε 60% των υποψηφίων στις
δημοτικές κοινότητες είναι σε
λάθος κατεύθυνση.

Τονίστηκε ότι στο άρθρο 49
του νομοσχεδίου θα πρέπει να
διαγραφεί η πρώτη παράγραφος
και οι ομοειδείς δαπάνες να
εγγράφονται σε ξεχωριστές
πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα
στον προϋπολογισμό του Δήμου,

όπως ισχύει στις Περιφερειακές
Ενότητες. 

Ζητήθηκε επίσης από τα αρμό-
δια υπουργεία να μην υπάρχουν
περικοπές στις προσλήψεις αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα που ζητά-
νε οι Δήμοι.

Στη σύσκεψη από πλευράς
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας συμμετείχαν:

Παπαστεργίου Δημήτρης,
Πρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος
Τρικκαίων

Κάρναβος Δημήτρης, Β´ Αντι-
πρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Καλ-
λιθέας

Καφαντάρης Δημήτρης,
Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Ιωακειμίδης Γιώργος,  μέλος
Δ.Σ. – επικεφαλής παράταξης
«Νέα Αυτοδιοίκηση» - Δήμαρχος
Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Λυμπέρης Γιάννης, μέλος Δ.Σ.
- επικεφαλής παράταξης «Αυτο-
διοικητικό Κίνημα» - Δήμαρχος
Ήλιδας

Κωνσταντέλλος Γρηγόρης -
Μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτρο-
πής Θεσμών ΚΕΔΕ - Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Τσιάμης Γιάννης, μέλος Δ.Σ. -
Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομε-
νού 

Μπίρμπας Δημήτρης, μέλος
Δ.Σ. - Δημοτικός Σύμβουλος
Αιγάλεω 

Μαρινάκης Γιώργης, Δήμαρχος
Ρεθύμνου – Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ
(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

Καραγιάννης Γιάννης, Γενικός
Διευθυντής ΚΕΔΕ

ΚΕΔΕ: Επιπλέον 25 εκατ. ευρώ στους Δήμους για την
κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους
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Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

101
Δήμος 

Μάν δρας- 
Ειδυλλίας

Μάν δρα
( Δ.Μάν δρας-            

Ειδυλλίας )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(Γ  ́ή (C) 

κατηγορίας –
Με κάρτα 

ψηφ ιακού
ταχογράφ ου

8 4

102
Δήμος 

Μάν δρας- 
Ειδυλλίας

Μάν δρα
( Δ.Μάν δρας-            

Ειδυλλίας )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ      
ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 8 1

103
Δήμος 

Μάν δρας- 
Ειδυλλίας

Μάν δρα
( Δ.Μάν δρας-            

Ειδυλλίας )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ 8 20

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

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

101

102

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαι-
δευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι-
νήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικ-
λετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπου-
δών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολ-
υτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδι-
κού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότ-
ητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότ-
ητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα
Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματι-
κής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότ-
ητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημά-
των Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχα-
νικών Συστημάτων και Αυτοματι-
σμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκ-
τρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινή-
του ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτο-
κινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Εκπαιδευτηρίου Α  ́ή Β  ́κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχο-
λής 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 αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
.β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια
οδήγησης 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 µε τα ανωτέρω
προσόντα) 
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος
σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισό-
τιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια
οδήγησης 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 υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχο-
λείου) ή απολυτήριος τίτλος
Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής 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 Σχο-
λής 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 επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αυτοκι-
νήτου Γ  ́ή  C κατηγορίας
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια
οδήγησης 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 υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχο-
λείου) ή απολυτήριος τίτλος
Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής 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 Σχο-
λής 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 επαγγελμα-
τικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Γ  ́ή  C κατηγορίας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια
οδήγησης 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 

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την
απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειµένου για την απόδειξη
κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαι-
τείται :  είτε η κατοχή ∆ελτίου
Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να
είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται
από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην
περιοχή της οποία βρίσκεται η
κατοικία του ενδιαφεροµένου.  είτε η
καταχώρηση επί του εντύπου της
άδειας οδήγησης του κοινοτικού
αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισ-
σότερες εκ των κατηγοριών ή υπο-
κατηγοριών που κατέχει ο υποψήφ-
ιος και απαιτούνται από την ανα-
κοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση αντικατά-
στασης άδειας, για την ενσωμάτωση
μίας ή περισσότερων κατηγοριών ή
υποκατηγοριών κατοχής του
ζητούμενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης
της διαδικασίας επανέκδοσης της,
γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία αναφέρονται 
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα
πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση.
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την
οποία έχει κατέχει καθώς και η νέα
ισχύς της (έναρξη, λήξη). 
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ
που του έχει χορηγηθεί και απαι-
τείται από την ανακοίνωση, καθώς
και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και
να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδο-
σης της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγο-
ρίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοί
πρέπει να προσκομίσουν οπωσδή-

ποτε την απαιτούμενη από την ανα-
κοίνωση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινή-
των, όταν δεν προκύπτει η ηµερ-
οµηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η
ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι
υποψήφιοι να συνυποβάλουν και
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρ-
εσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών.
. 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµό-
διας υπηρεσίας να χορηγήσει την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής
ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

η προσκόµιση της βεβαίωσης της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να ανα-
φέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς
και  
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
που ζητείται από την Ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει
εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορ-
βηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει
στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφό-
σον τηρούνται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις 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 υποψήφιοί είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να
γίνουν δεκτοί πρέπει ναι προσ-
κομίσουν αντίστοιχα της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγε-
λματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα  20/02/2023                             

Αρ.πρωτ. 2558/21-02-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  1/2023για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 37-42

του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος           προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου 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 Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτ-

ης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν. 

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

4.   Την υπ άριθμ.   42/15.2.2022  (
ΑΔΑ : ΨΠ27ΩΛΑ-ΣΦΧ ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ) απόφαση Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας, για «Προγραμματισμό
Προσλήψεων έκτακτου προσωπι-
κού έτους 2022.»

5.  Το
υπ΄αριθμ.πρωτ.39294/24.3.2022
έγγραφο της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.

6.    Την
υπ άριθμ.27490/28.4.2022   έγγρα-
φο του Υπουργού Εσωτερικών με
την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση
είκοσι πέντε (25) ατόμων, σε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας

7.     Το υπ άριθμ.27691/29.4.2022
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών περί έγκρισης πρόσληψης προ-

σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα.

8.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΦΕΚ 456/τ.Β /́28-12-
2013) του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει..

9.   Την
υπ΄αρι θμ.15916/12.12.2022
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, περί ύπαρξης  πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης του
υπό πρόσληψη προσωπικού..

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά είκοσι
πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακ-
τήρα στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
που εδρεύει στη Μάνδρα της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β  ́ τάξης Γ  ́του π.δ.
31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημά-
των έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Α  ́ειδικότ-
ητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκι-
νήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματι-
κή, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 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
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη  άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή (*) .
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφ-
ιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμό-

διας για την έκδοση  της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθη-
κε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με  συνυπολογι-
σμό και εμπειρίας (*)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόν-
τα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β  ́ τάξης Γ  ́του π.δ.
31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημά-
των έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α  ́ειδικότ-
ητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκι-
νήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματι-
κή,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολ-
υτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-
δαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή (*)
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίω-
ση της αρμόδιας για την έκδοση  της
άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω

άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόν-
τα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β  ́ τάξης Γ  ́του π.δ.
31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημά-
των έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α  ́ειδικότ-
ητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (*),  
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
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, προσαρμο-
στικότητα.
-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

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των
ειδικοτήτων πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 67 ετών
και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών,
όσοι έχουν συμπληρώσει το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος
της ηλικίας και δεν έχουν
συνταξιοδοτηθεί από το δημό-
σιο ταμείο ή άλλον ασφαλι-
στικό φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
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 απαι-
τούμενα δικαιολογητικά είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε  ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακό

λουθη διεύθυνση:
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας,

Στρ. Νικολάου Ρόκα 45, Μάνδρα
Αττικής, απευθύνοντάς την στην
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε-
σιών, υπόψη κας Γαρυφαλλιάς
Παγώνη (τηλ. επικοινωνίας:
2132014926).          

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 συμπλήρω-
σής 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 συνεπά-
γεται 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 προβλέπονται
τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που
μπορεί να καλυφθούν επικουρ-
ικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφ-
ωνα με τα αναφερόμενα στον
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας
θα χρησιμοποιήσει μία μόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει
κατά σειρά προτίμησης το σύνο-
λο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ

σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
καθώς και στον διαδικτυακό
τόπο αυτού (www.mandras-
eidyllias.gr), εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγω-
νισμών Φορέων � Ορ. Χρόνου 

ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέν-
τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονι-
κή τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
� Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγω-
νισμών Φορέων � Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
της παρούσας ανακοίνωσης
αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«10-06-2021», το οποίο περι-
λαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή των υποψ-
ηφίων στη διαδικασία επιλο-
γής και ii) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – 

υπεύθυνης δήλωσης, με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
να μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα → Πολίτες → Έντυπα
→ Διαδικασίες →Διαγωνι-
σμών φορέων → Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.ΣΤΑΘΗΣ

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

102

103 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)

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή απολυτήριος
τίτλος Γυμνασίου Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής 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 ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής και

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών,  μετά την απόκ-
τηση της παραπάνω άδειας μηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β  ́ τάξης
Γ  ́του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειρ-
ιστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α  ́ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης,  όπως τροποποιήθη-
κε  και ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή

επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτι-
κού σχολείου) ή απολυτήριος
τίτλος Γυμνασίου Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήρ-
ιος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής 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 ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι (6) μηνών,  μετά την απόκ-
τηση της παραπάνω άδειας μηχα-

νοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια
την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ.113/2012, εφόσον στην
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρο-
νολογία κτήσης αυτής, οφείλουν
να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρ-
εσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,
προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας.
Για τα  θερμικά μηχανήματα
γίνονται δεκτές και οι άδειες
μηχανοδηγών χειριστών μηχαν-
ημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ

6/12.01.1976/τ.Α΄).
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 έδα-
φος, ως έχει, εφόσον τηρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατ-
ηγορίας 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 οδήγησης αλλοδαπής
(εκτός κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης), για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματι-
κές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Ειδικότερα, ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες του
έργου, η έκταση διαχ ωρίζεται από την  Εθν ική Οδό
Αθην ών -Κορίν θου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238
στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Τα
δύο τμήματα θα συν δέον ται μεταξύ τους με γέφυρα,
που θα κατασκευαστεί και χ αρακτηρίζεται «ως εξέχ ου-
σας σημασίας», δεδομέν ου ότι θα εν ών ει το θαλάσσιο
μέτωπο (λιμάν ι) με τη σιδηροδρομική γραμμή και όλο το
πάρκο.

Η έκταση έχ ει μέτωπο στον  κόλπο της Ελευσίν ας,
όπου θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης
πλοίων , με τα αν τίστοιχ α λιμεν ικά έργα και τις απαρ-
αίτητες υποδομές για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμα-
τοκιβωτίων  μέσω θαλάσσης. Επίσης, στα βόρεια, η
έκταση συν ορεύει με τη σιδηροδρομική γραμμή Θριά-
σιο- Νέο Ικόν ιο, ήτοι με το εθν ικό σιδηροδρομικό
δίκτυο, μέσω του οποίου θα είν αι δυν ατή η άμεση μετα-
φορά εμπορευματοκιβωτίων  σε χ ώρες της Ευρώπης.

Ειδικότερα, η συν ολική επιφάν εια του ακιν ήτου αν τι-
στοιχ εί σε 290.968 τ.μ. και οι κύριοι χ ώροι και εγκατα-
στάσεις στα τμήματα του ακιν ήτου Α και Β αφορούν :

4 αποθήκες συν ολικής επιφάν ειας 122.690 τ.μ.
Εμπορικά γραφεία συν ολικής επιφάν ειας 14.000 τ.μ.

2.416 θέσεις στάθμευσης ΙΧ επιφάν ει-
ας 60.400 τ.μ.

Λιμέν α πρόσδεσης πλοίων  μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων

4 γραφεία αποθηκών  συν ολικής επιφ-
άν ειας 10.700 τ.μ.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  μον ά-
δων  στις οροφές των  αποθηκών  συν ο-
λικής ετήσιας δυν αμικότητας 175.200
Mwh

Xώρο φιλοξεν ίας οδηγών  συν ολικής
επιφάν ειας 1.400 τ.μ.

Χώρο εστιατορίου συν ολικής επιφά-
ν ειας 1.000 τ.μ..

Όπως αν αφέρεται σχ ετικά «ο
συν δυασμός αυτός, που δίν ει στο προ-
τειν όμεν ο πάρκο τη δυν ατότητα ν α εν ώσει και ν α
εκμεταλλευτεί τα τρία βασικά δίκτυα μεταφορών  και
περαιτέρω με το αεροδρόμιο, καθιστά εφικτή τη δημιο-
υργία σημαν τικών  οικον ομιών  κλίμακας για τις εταιρείες
που θα εδράσουν  σε αυτό, καθώς και περιβαλλον τικά
οφέλη (μείωση εκπομπών  CO2, ηχ ορύπαν σης, κατα-
ν άλωσης μη-ΑΠΕ, κ.λπ.)».

Σημειωτέον  ότι με βάση τα όσα αν έφερε τον  περα-
σμέν ο Ιαν ουάριο σε σχ ετική δημοσιογραφική εν ημέρω-
ση ο κ. Κων σταν τίν ος Μπήτρος, γεν ικός διευθυν τής

της Inv entio, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέρον τα και
τις επεν δύσεις της HIG στην  Ελλάδα (σ.σ. ο ίδιος
κατέχ ει παράλληλα και τη θέση του αν τιπροέδρου της
«ΣΤΡΙΜ Αν απτύξεις Α.Ε.»), το εκτιμώμεν ο ετήσιο όφε-
λος για την  ελλην ική οικον ομία, από την  έν αρξη λειτο-
υργίας του πάρκου αν έρχ εται σε 70 εκατ. ευρώ. Για το
κέν τρο, με εκτιμών εν ο χ ρον οδιάγραμμα λειτουργίας έως
το 2025) υπάρχ ει ήδη ζήτηση από μεγάλους ξέν ους δια-
ν ομείς που επιθυμούν  ν α αξιοποιήσουν  την  Ελλάδα ως
βάση για την  Ευρώπη, εν ώ υπάρχ ει πρόβλεψη και για
λειτουργία μον άδας συν αρμολόγησης προϊόν των .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΑΝΤ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΡΕΜΙΣΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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ΗΗτττταα  ττηηςς  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς  ααππόό
ττοονν  ΚΚόόρροοιιββοο  ΑΑμμααλλιιάάδδααςς

Για την  19η αγων ιστική της Elite
League η ΝΕ Μεγαρίδας γν ώρισε
την  ήττα κλειστό Σάλτας από τον
Κόροιβο Αμαλιάδας 79-87.

Μεγαρίδα-Κόροιβος Αμαλιάδας 79-
87

Διαιτητές: Θεον άς-Καρπάν ος-
Σκαν δαλάκης

Δεκάλεπτα: 22-23, 41-42, 63-61,
79-87

Μεγαρίδα ΝΕ (Μάν ταλος): Γκάτ-
ζιας 10 (2), Παπαγιάν ν ης 11, Γερο-
μιχ αλός 14, Πολυτάρχ ου 8 (2), Ντο-
υμπίν σκι 10 (2), Γουάιλι 12, Καλλι-
ν ικίδης 2, Χάσα 2, Γεωργαλάς 7,
Γκιούλης 2, Υφαν τής, Ζαρκαδούλας
1.

Κόροιβος Αμαλιάδας (Δελέγκος):
Λιούις 17 (1), Νοέας 8 (2), Καμάρας
12 (1), Ερμείδης 2, Σιδηροηλίας 12,
Ιατρίδης 2, Μαστόρος 4, Ρουμε-
λιώτης 3 (1), Μίτροβιτς 12 (3), Βύρ-
λας 15.

Η Βαθμολογία (σε 19 αγών ες) :

1. Παν ερυθραϊκός 33
2. Ελευθερούπολη 32
3. Μαρούσι 31
4. Παπάγου 31
5. Ψυχ ικό 30
6. Ηρακλής ΚΑΕ 2022 30
7. Κόροιβος Αμαλιάδας 29
8. Ερμής Σχ ηματαρίου 29
9. Μεγαρίδα 28
10. Τρίτων  28
11. Χαρίλαος Τρικούπης 27
12. Αίας Ευόσμου 26  
13. Αγρίν ιο 26
14. Αμύν τας 25
15. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 23
16. Καβάλα 19

Επόμεν η αγων ιστική (20η, 25/2)

Ηρακλής-Ελευθερούπολη

Αμύν τας-Ερμής Σχ ηματαρίου
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αίας Ευό-

σμου
Καβάλα-Μεγαρίδα
Αγρίν ιο-Παν ερυθραϊκός
Ψυχ ικό-Τρίτων
Παπάγου-Χαρίλαος Τρικούπης
Μαρούσι-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ

Οι δηλώσεις του προπονητή
της ΝΕΜ Γιώργου Μάνταλου,
μετά την ήττα από τον Κόροιβο:

«Τα περισσότερα δεν  πήγαν
καλά. Δεν  παρουσιαστήκαμε καλά,
αμυν τικά ήμασταν  πάρα πολύ
κακοί. Δεν  βγάλαμε τη διάθεση που
βγάλαμε την  προηγούμεν η εβδομά-
δα και φυσιολογικά ηττηθήκαμε από
έν αν  πολύ καλό κι αξιόλογο αν τίπα-
λο. Τού αξίζουν  100% συγχ αρητήρ-
ια για μία 100% δίκαιη ν ίκη.

Λέμε - βλακωδώς κατά τη δική μου
άποψη - ότι έχ ουμε ατυχ ία,
μπαίν ουν  κάποια δύσκολα σουτ κι
όλα αυτά. Δεν  είν αι ατυχ ία, οι άλλες
ομάδες βάζουν  τα δύσκολα σουτ,
επειδή εμείς παίξαμε 3-4 λεπτά και
γυρν άγαμε. Παίξαμε την  προη-
γούμεν η εβδομάδα άμυν α και
κερδίσαμε. Όταν  παρουσιάζεσαι
στο γήπεδό σου με αυτή τη διάθεση
και αυτό τον  τρόπο, δεν  θα
πετύχ εις τίποτα. Ούτε εμείς, ούτε
το σταφ πέτυχ ε το πλάν ο αμυν τι-
κά, ούτε τα παιδιά έδειξαν  διάθεση
και ηττηθήκαμε φυσιολογικά. "Φάγα-
με" σχ εδόν  90 πόν τους στην  έδρα
μας, δεν  μπορούμε ν α συζητάμε.

Δεν  θέλω ν α κρυφτώ πίσω από
τις απουσίες, όλες οι ομάδες έχ ουν .
Και στα 40 λεπτά, 5 ήταν  μέσα.
Φάουλ δεν  είχ αμε, ν α πεις ότι απει-
λήθηκε κάποιος. Ήταν  τραυματίας ο
Παλαιοχ ωρίτης, αν  έπαιζε, θα βοηθ-
ούσε, αλλά δεν  πρέπει ν α σταθ-
ούμε σε αυτό. Δεν  ήμασταν  καλοί.

Τώρα πάμε ν α παίξουμε έν α
τελικό για την  κατηγορία. Πρέπει
οπωσδήποτε ν α είμαστε έτοιμοι.

Δεν  υπάρχ ει "αν ", εδώ είν αι "θέλω"
από το πρώτο μέχ ρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο. Πάμε και κερδίζουμε
έξω σε έδρες και χ άν ουμε στα
Μέγαρα. Η κατηγορία δεν  συγχ ωρεί.
Είν αι έν α πολύ όμορφο πρωτάθλ-
ημα, όλες οι ομάδες είν αι πολύ
καλές και αν ταγων ιστικές. Όποια
παιδιά βγάλουν  περισσότερο "θέλω"
κι όποιοι προπον ητές σημαδέψο-
υμε καλύτερα το παιχ ν ίδι, γιατί δεν
θέλω ν α φαν εί ότι κατηγορώ τους
παίκτες μου, προς Θεού. Όταν  μια
ομάδα είν αι καλή, θα ν ικήσει. Σήμε-
ρα ήταν  από τις χ ειρότερες εμφ-
αν ίσεις μας, ίσως μόν ο στην  Ελευθ-
ερούπολη παίξαμε χ ειρότερα.

Αυτό είν αι κάτι που το δουλεύο-
υμε ταυτόχ ρον α και σε αυτό είμα-
στε καλοί. Το έχ ουμε κερδίσει αυτό,
το λέει όλος ο κόσμος. Όλοι απο-
λαμβάν ουν  τα παιχ ν ίδια εδώ. Κι
επειδή το απολαμβάν ουν  πολύ,
ίσως γι' αυτό έρχ ον ται και μας
πετσοκόβουν . Πρέπει ν α γίν ουμε
πιο σκληροί μέσα στο γήπεδο. Αυτό
το κερδίσαμε. Πλέον  το περιβάλλον
είν αι αξιόλογο, είν αι περιβάλλον  για
ν α κάν εις αθλητισμό. Αλλά πρέπει
ν α παίζει κι η ομάδα καλά. Δεν  είμαι
ευχ αριστημέν ος, είμαι πολύ στε-
ν αχ ωρημέν ος από την  παρουσία
μας και πρώτα θα κοιτάξω εγώ τι δεν
έκαν α καλά, θα μιλήσουμε και με το
σταφ και τα παιδιά, γιατί παίζουμε
σε δύο μέρες πρέπει η ομάδα ν α
πάει ν α κερδίσει. Για ν α συν εχ ίζο-
υμε ν α παρουσιάζουμε αυτό το
προϊόν , πρέπει ν α μείν ουμε εδώ».

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο
Πανελευσινιακός
με την Λευκίμμη
ο Βύζας στην

Λευκάδα
Ο Πανελευσινιακός

υποδέχεται την Κυριακή
στις 12:00 το μεσημέρι
στο Κοσμάς Παπανικο-
λάου την Λευκίμμη
Κέρκυρας. Ο Βύζας έχει
δύσκολη αποστολή
αφού αγωνίζεται στην
Λευκάδα με τον
Τηλυκράτη.

Το πλήρες πρόγραμμα
των παιχνιδιών της 16ης
αγωνιστικής του 3ου
Ομίλου, έχει ως ακο-
λούθως:

(Σάββατο 25 Φεβρουα-
ρίου 2023)

ΑΠΣ Ζακύνθου –  Ναυ-
πακτιακός Αστέρας

(Κυριακή 26 Φεβρουα-
ρίου 2023)

(12:00) Πανελευσι-
νιακός – ΑΕ Λευκίμμης
Κέρκυρας

15:00
Αστέρας Πετριτή

Κέρκυρας –  ΑΟ Υπάτου
Τηλυκράτης Λευκάδας

– Βύζας Μεγάρων
ΑΟ Χαλκίς –  ΑΟ Τρίκα-

λα

Απόλλων Πάργας –
Διγενής Νεοχωρίου

ΠΟ Φήκης – Παναγρι-
νιακός

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ –
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΕ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ –
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΠΣ
ΠΑΤΡΑΙ

ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ – ΑΣ
ΡΟΔΟΣ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟΑΝ – ΑΕ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ:

ΦΩΣΤΗΡΑΣ –
ΑΛΜΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΑΟ
ΠΟΡΟΥ

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΜΑΡΚΟ

ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. -
ΓΙΟΥΧΤΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου 
στην Δυτική Αττική

A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:300

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)    
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)        

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:30)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     (ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ -

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)    
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π)    
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     (ΒΥΖΑ)    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:30)

ΒΥΖΑΣ Β - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗΣ 15:00)        
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
15:30)        

Χαμόγελα για την Προεθνική
Ομάδα της Δυτικής Αττικής

Η προεθνική ομάδα της ΕΠΣΔΑ Κ16 & Κ14
γέμισαν με χαμόγελα την Δυτική Αττική με
την παρουσία τους στα 2 πολύ δύσκολα
παιχνίδια με την Αθήνα!
Η Κ14 αν και προηγήθηκε 0-1 και φαινόταν
να ελέγχει το παιχνίδι δεν κατάφερε να κρα-
τήσει το υπέρ της σκορ και 2 στιγμές αδρά-
νειας διαμόρφωσαν το τελικό 2-1.
Νιώθουμε πολύ γεμάτοι με την σημερινή
παρουσία των παιδιών της Κ14 καθώς αν
και πρώτο χρόνο στο πρόγραμμα προσπά-
θησαν εκτός έδρας να κυριαρχήσουν στο
παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
Αγάπη - Υπομονή - Επιμονή - Σταθερότητα
και όλα θα έρθουν!
Η Κ16 αν και έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα
στη ροή του παιχνιδιού και μπήκε στα αποδ

υτήρια με σκορ 1-0, στο 2ο ημίχρονο κατάφ-
ερε να κυριαρχήσει απόλυτα, έβγαλε
απίστευτη προσωπικότητα και ισοφάρισε το
παιχνίδι για το τελικό 1-1.
Έτσι Δυτική Αττική και Αθήνα πλέον μοιρά-
ζονται την πρώτη θέση του ομίλου.
Με Αγάπη - Υπομονή - Επιμονή - Σταθερότ-
ητα όλα έχουν έρθει και θα συνεχίσουν να
έρχονται!
Θέλει απίστευτο θάρρος και πολύ δουλειά για
να καταφέρεις να έχεις αυτή την εικόνα σε
εκτός έδρας παιχνίδι με μια ομάδα του επι-
πέδου της Αθήνας.

Αυτά τα παιδιά μόνο τον σεβασμό μας
αξίζουν για την προσπάθεια που κάνουν
αυτά τα χρόνια και τον τρόπο που αγωνίζον-
ται σε κάθε γήπεδο πλέον!
Τα παιδιά της Δυτικής Αττικής προκαλούν
ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον ας κάνουμε όλοι
ένα βήμα πίσω και ας τα αφήσουμε να είναι
οι πρωταγωνιστές...η χαρά τους, να μας
γεμίζει διπλή χαρά .
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00, 3
δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο
στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr
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ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-
Φύλακες, για την  στελέχ ω-
ση της φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του Ασπρ-
οπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική απασχ όλ-
ηση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομάδας
μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το βιογραφικό
σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο: 2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά με
την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την  ιστο-
σελίδα μας : www.ey ef m.gr
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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.

συνεχιζεται απο σελ. 8

Το νέο νομοσχέδιο συμπληρώνει τις παραπά-
νω δράσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πολ-
υεπίπεδη, οργανωμένη και εξειδικευμένη
απάντηση του ΥΠΑΙΘ σε φαινόμενα ενδοσχολι-
κής βίας και εκφοβισμού. Ειδικότερος σκοπός
του Προγράμματος είναι η πρόληψη, εκπαιδευ-
τική προσέγγιση, αντιμετώπιση και προστασία
παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και
σχολικού εκφοβισμού και η δημιουργία ασφ-
αλών, ενταξιακών σχολικών και εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων ικανών να προάγουν την αρμο-
νική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων
των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων. Το πρό-
γραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη την εκπαι-
δευτική κοινότητα: στελέχη εκπαίδευσης, εκπαι-
δευτικούς, μαθητές και γονείς.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος προβλέ-
πονται:

1. Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχο-
λικής βίας, σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας.

2. Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευ-
τικών.

3. Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών
ενδοσχολικής βίας, ακόμη και ανώνυμες εκ μέρ-
ους των μαθητών.

Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί

Η «Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αναφέρει σε
ανακοίνωσή της από τις 21 Φεβρουαρίου,
μεταξύ άλλων, πως το νομοσχέδιο, «ενώ δείχνει
ότι λαμβάνει μέτρα και παίρνει πρωτοβουλίες
για την αντιμετώπιση της βίας, στην πραγμα-
τικότητα δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά».
Αναλύουν μάλιστα τα βασικά σημεία στα οποία
εστιάζουν την κριτική τους:

Υπάρχει μέριμνα για την καταγραφή των
περιστατικών αλλά δεν υπάρχει και αντίστοιχη
μέριμνα για την αντιμετώπισή τους

Οι άνθρωποι που θα επωμισθούν το βάρος
της διαχείρισης και των παρεμβάσεων και
ιδιαίτερα με την πίεση των καταγγελιών
(επώνυμων και ανώνυμων) θα είναι οι εκπαι-
δευτικοί. Ο χειρισμός και η προτεραιοποίηση
των περιστατικών γίνεται από αυτούς, χωρίς να
έχουν την επιστημονική κατάρτιση ούτε την υπο-
στήριξη στο έργο τους ψυχολόγων και κοινω-
νικών λειτουργών, στο επίπεδο της σχολικής
μονάδας. Το υπουργείο για μια ακόμα φορά
μεταφέρει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και
στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, χωρίς
μάλιστα να προβλέπει καμία απολύτως ελάφ-
ρυνση του διδακτικού ωραρίου αυτών που θα
αναλάβουν αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία.
Πού θα βρεθεί αλήθεια ο επιπλέον χρόνος, ο
οποίος θα πρέπει να αφιερωθεί στο συγκεκρι-
μένο ζήτημα, με τον τεράστιο γραφειοκρατικό 

όγκο που συσσωρεύεται καθημερινά στις
σχολικές μονάδες;

Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα θα δημιουργή-
σει πάρα πολλά προβλήματα, λόγω της
δυνατότητας ανωνυμίας, καθώς δεν μπορεί να
ελεγχθεί εάν αυτός που θα καταγγέλλει
ανώνυμα θα είναι ο μαθητής και όχι ο γονέας,
ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο, όπου οι μαθητές
είναι μικρής ηλικίας. Κανείς δεν μπορεί να προ-
στατευτεί από ενδεχόμενες ψευδείς αναφορές,
για διάφορους λόγους (προσωπικές αντιπαρ-
αθέσεις, αντιπάθειες κλπ), ενώ πολύ μεγάλος
είναι και ο κίνδυνος ψευδών αναφορών για
σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα χρειάζονται την
παρέμβαση εισαγγελέα και μέχρι να διερευ-
νηθούν θα οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε
αυτοδίκαιη αργία. Οι καταγγελίες των γονέων
από τη στιγμή που θα γίνονται επώνυμα, δεν
υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται μέσω της
πλατφόρμας, αλλά μέσω είτε των αρμόδιων
υπηρεσιών (διεύθυνση εκπαίδευσης, σχολική
μονάδα) είτε μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα.
Στην πλατφόρμα θα πρέπει να μείνει μόνο η
ανώνυμη δυνατότητα καταγγελίας από τους
μαθητές, που και αυτή για τα παιδιά του δημοτι-
κού είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πραγματοποιηθ-
εί.

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για έναν
πρώτο έλεγχο των καταγγελιών σε επίπεδο
υπουργείου Παιδείας, από αρμόδιους εξειδικε-
υμένους επιστήμονες, ώστε οι εμφανώς αστήρ-
ικτες, ατεκμηρίωτες και οφθαλμοφανώς εμπαθ-
είς, να μην διοχετεύονται στις σχολικές μονάδες 

δημιουργώντας χωρίς λόγο, εντάσεις,
ανησυχία και αχρείαστη γραφειοκρατία.

Απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα η
μονιμότητα μιας δομής διεπιστημονικά στελεχω-
μένης που να αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατι-
κά, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο
με σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τα φαινόμενα
διαδικτυακής βίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό
φαινομένων βίας στο σχολείο αφορά ή ξεκινά
από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η παρουσία ψυχολόγων και εξειδικευμένων
συμβούλων σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι
ανεπαρκής. Αλήθεια πιστεύει το υπουργείο ότι
με επιμορφώσεις express θα προετοιμάσει
εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπίσουν
αντίστοιχα περιστατικά;

Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται απο-
κομμένα, χωρίς τη συμμετοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων στην αντιμετώπιση των θεμάτων
μέσα από τη συνεργασία όλων των εκπαιδευ-
τικών. Δε γίνεται καμία αναφορά στο θέμα των
εκπαιδευτικών ως αποδεκτών βίας, ενώ είναι
ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά.

Δεν υπάρχει κάποια μέριμνα νομικής διασφ-
άλισης των εκπαιδευτικών (διευθυντής σχολείου
και αρμόδιος εκπαιδευτικός), οι οποίοι κιν-
δυνεύουν να εμπλακούν σε δικαστικές περιπέ-
τειες στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το
έργο τους. Τα θλιβερά περιστατικά με εκπαι-
δευτικούς που σύρθηκαν στα δικαστήρια από
γονείς στην περίοδο της πανδημίας, είναι πολύ
πρόσφατα.



16-θριάσιο Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023  


