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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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 18  έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανανίας, Νίνος , Θηρεσία,Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας, Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκ-
τονικής, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος

Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.
Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

T
ις πυρόπληκτες περιοχ ές της
Βαρυμπόμπης επισκέφτηκε ο
Πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Eduard Heger με τον  Δήμαρχ ο
Αχ αρν ών  Σπύρο Βρεττό και τον
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη .

Από την  πλευρά του ο κ. Heger
επισήμαν ε ότι η επίσκεψή του στις
πληγείσες περιοχ ές υποδηλών ει το
εν διαφέρον  της Σλοβακίας ν α
συμβάλει στην  αν τιμετώπιση των
συν επειών  από τις καταστροφές
καθώς και στην  αν αδάσωση.
Ιδιαίτερη αν αφορά έκαν ε ο
Πρωθυπουργός και στο ζήτημα της
κλιματικής κρίσης τον ίζον τας ότι θα
πρέπει ν α βρεθεί στο επίκεν τρο των  προτεραιοτήτων
της κάθε χ ώρας.

Τον  Πρωθυπουργό της Σλοβακίας συν όδευε και ο
Αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Αν άπτυξης S. Vlcan, o
οποίος αν έφερε ότι η χ ώρα του έχ ει μια εμπορεία 200
ετών  σε θέματα αν αδάσωσης καθώς το 42% της
έκτασής της καλύπτεται από αν αδασωτέες περιοχ ές.
«Θέλουμε ν α δείξουμε στους Έλλην ες φίλους μας πως
τα καταφέραμε μετά τις φωτιές και πώς λύσαμε τα
προβλήματά μας. Απευθύν ουμε πρόσκληση, στη δική
μας Ακαδημία και στο Εθν ικό Κέν τρο στο Σβόλεν ,
ώστε ν α δείξουμε πώς γίν εται έν α επιτυχ ημέν ο 

παράδειγμα αν αδάσωσης» σημείωσε
χ αρακτηριστικά.

Στην  πολυπληθή σλοβακική αποστολή μετείχ αν
μεταξύ άλλων  αξιωματούχ ων  ο υπουργός Γεωργίας κ.
Vlčan και η Πρέσβης της Σλοβακίας στη χ ώρα μας κ.
Hricov á, εν ώ παρόν τες ήταν  ο Γεν ικός Γραμματέας
Φυσικού Περιβάλλον τος και Υδάτων  Κ. Αραβώσης, ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής Θαν άσης
Αυγεριν ός, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολιτικής
Προστασίας Β. Κόκκαλης και οι Αν τιδήμαρχ οι
Καθαριότητας Σταθης Τοπαλιδης και Πολιτικής
Προστασίας Γιώργος Σιδηρόπουλος

Δέσμευση συνεργασίας με τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας 

στις πληγείσες περιοχές της Βαρυμπόμπης 

Ο
ι Κοιν ων ικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου,
για μια ακόμη χ ρον ιά έρχ ον ται ν α συν δράμουν
τα παιδιά της πόλης που έχ ουν  αν άγκη μοιρά-

ζον τάς τους τον  απαραίτητο σχ ολικό εξοπλισμό ώστε
ν α ξεκιν ήσουν  την  ν έα σχ ολική χ ρον ιά. Την  Τετάρτη
29 Σεπτεμβρίου 2021, στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο
του Δήμου ξεκίν ησε η διαν ομή  ποικίλης σχ ολικής ύλης
προς τους μαθητές, η οποία συγκεν τρώθηκε από προ-
σφορές εθελον τών , στην  από κοιν ού δράση του
Δήμου Ασπροπύργου με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», το
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Ρολόι της Πόλης, με
σύν θημα «Καν έν α Παιδί Χωρίς Σχ ολικά  Είδη στον
Ασπρόπυργο».

Την  διαν ομή των  σχ ολικών  ειδών  επιμελήθηκε προ-

σωπικά, η Εν τετα-
λμέν η Δημοτική
Σύμβουλος Νέων
Κοιν ων ικών  Δομών , κ. Γεωργία Πηλιχ ού, η οποία
αν έφερε προς τους γον είς ότι η διαβεβαίωση  του
Δήμαρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, πως
καν έν α παιδί της πόλης δεν  θα μείν ει μόν ο του στον
μαθητικό του αγών α και καν έν ας γον ιός μόν ος του σε
οποιαδήποτε μορφής κρίση, έγιν ε πράξη. 

Σημειών ουμε πως, ο Δήμος Ασπροπύργου και κατά
τη διάρκεια της ν έας χ ρον ιάς, μέσω των  διαφόρων
δομών  του,  θα καταγράψει τις αν άγκες των  μαθητών
σε σχ ολικά είδη, και σε περίπτωση που χ ρειαστεί θα
επέμβει εκ ν έου, με σκοπό την  πλήρωση τους. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΟΛΗ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ::  ««ΚΚααννέένναα
ππααιιδδίί  χχωωρρίίςς  σσχχοολλιικκάά  εείίδδηη  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο»»
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Έ
ν α από το πιο σημαν τικά
συν έδρια για την  προώθηση
της καιν οτομίας και της αν ά-

πτυξης του οικοσυστήματος των  ν εο-
φυών  επιχ ειρήσεων , διοργαν ών εται
στην  Ελευσίν α το διήμερο 5 και 6
Οκτωβρίου. 

Υπό την  αιγίδα του Υπουργείου Αν ά-
πτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλον -
τος και Εν έργειας και φυσικά του Δήμου 

Ελευσίν ας, οι συμμετέχ ον τες στο 
«StartupNow Forum 2021» θα έχ ουν

την  ευκαιρία ν α έρθουν  σε επαφή με
όλο το Οικοσύστημα Καιν οτομίας και
των  Νεοσύστατων  Επιχ ειρήσεων  στην
Ελλάδα. 

Το «StartupNow Forum 2021» έρχ ε-
ται την  ώρα που το διεθν ές επεν δυτικό
εν διαφέρον  για τις ν εοφυείς και και-
ν οτόμες επιχ ειρήσεις αυξάν ει και οι 

ίδιες αν αζητούν  χ ρηματοπιστωτική
υποστήριξη. Στο «StartupNow Forum
2021» θα αν αδειχ θούν  οι τελευταίες
τάσεις στην  καιν οτομία, την  επιχ ειρ-
ηματικότητα και την  τεχ ν ολογία. 

Παρόν τες στην  Ελευσίν α αν αμέν εται
ν α είν αι όλοι οι σημαν τικοί φορείς του
ελλην ικού οικοσυστήματος, της επιχ ει-
ρηματικής, επεν δυτικής και ακαδημαϊ-
κής κοιν ότητας. 

Δύο μέρες γεμάτες startup εν διαφέρ-
ον , networking και deal making, στο
Παλαιό Ελαιουργείο για τις start up
επιχ ειρήσεις και την  υποστήριξη του
οικοσυστήματος καιν οτομίας. 

Στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίν ας
από τις 14:00 έως τις 21:00, Τρίτη και
Τετάρτη 5 &  6 Οκτωβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://startupnowf orum.gr/ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Μ
παίνουν μπουλντόζες για
την αποχέτευση ακαθάρ-
των στην περιοχή Αγίου

Νεκταρίου Άνω Λιοσίων
Υπεγράφη, το μεσημέρι  της

Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021, η
σύμβαση του Δήμου Φυλής με τον
εργολάβο ο οποίος, κατόπιν ηλεκ-
τρονικού διαγωνισμού, ανέλαβε το
έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων
στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου
Άνω Λιοσίων.  

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατά-
σταση αγωγών αποχέτευσης ακαθ-
άρτων τόσο στο τμήμα της
συνοικίας πάνω από το κανάλι του
Μόρνου, όσο και κάτω από αυτό
και έχει μελετηθεί ώστε να εξυπηρε-
τήσει όλες τις ιδιοκτησίες. 

Το συνολικό μήκος των αγωγών
ξεπερνάει  το ένα χιλιόμετρο
(1.044m)  και θα είναι επισκέψιμο
μέσω της κατασκευής τριάντα φρε-
ατίων. 

Το εν λόγω τμήμα του δικτύου θα
συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο
αποχέτευσης των Άνω Λιοσίων. 

Μετά την εγκατάσταση των
αγωγών θα γίνει  αποκατάσταση
του οδοστρώματος.

Την ικανοποίησή του για την ένα-
ρξη του έργου εξέφρασε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

“Είχα δεσμευθεί στους συνδημό-
τες μας ότι το έργο θα γίνει και
τήρησα τη δέσμευσή μου. 

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο
Θανάση Σχίζα και  την Τεχνική
Υπηρεσία που συνέταξε τη μελέτη, 

το συνεργάτη μου Γιάννη Λιάκο 
που συντόνισε τη διαγωνιστική

διαδικασία και όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου που συνέβαλαν στην
ωρίμανσή του”, τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο Χρήστος Παππούς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
«StartupNow Forum 2021» για νεοφυείς επιχειρήσεις στις 5 & 6 Οκτωβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ν ση Οικον ο-
μικών  Υπηρε-

σιών
Ταχ. Δ/ν ση  Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη        

Πληροφ ορίες:  Λοΐδα Καζάν η,
Νατάσα Κελεπούρη
Τηλ: 2294320540, 2294320573,
2294320585
E - m a i l :
promithies@marathon.gr 
Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.marathon.gr

«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
& ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μαραθών ας  28/09/2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18723

Προμήθεια Υλικών  Ύδρευσης
για το 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό κάτω των ορίων
με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την Προμήθεια
Υλικών Ύδρευσης για το 2021,
εκτιμώμενης αξίας 69.047,29
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία
55.683,30€)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέ-
τουσας αρχής: Δήμος Μαρ-
αθώνος, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (α  ́ όροφος), Τ.Κ.
190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320540, 2294320573,
2294320585, email:
promithies@marathon.gr, Ιστο-
σελίδα: www.marathon.gr 
2) Κωδικός CPV:  44115210-4
"Υλικά υδραυλικών εγκαταστά-
σεων"
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL305
4) Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης μέσω της Διαδικ-
τυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου
(www.marathon.gr).
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπρο

σφορών, εναλλακτικών προσφο-
ρών και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
νόμιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας
προμήθειας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι-
κά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13, στους όρους της δια-
κήρυξης και στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: 
- Ημερομην ία έν αρξης υποβολής
προσφ ορών : 29/09/2021 ημέρα
Τετάρτη.
- Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής προσφ ορών :
14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 23:59
- Ημερομην ία αποσφ ράγισης
προσφ ορών  (Διεν έργειας Δια-
γων ισμού):  Την  τέταρτη εργά-
σιμη ημέρα μετά την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των  προ-
σφ ορών  και συγκεκριμέν α στις
20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9:30 π.μ. 
- Συστημικός αύξων αριθμός δια-
γωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 140070
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται :
α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογρ-
αφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και
β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) - δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
ακολουθώντας συγκεκριμένη δια-
δικασία εγγραφής.
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική. 
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου για τα οικονομικά έτη
2021 και 2022 με ιδίους πόρους
και  χρηματοδότηση από το Υπο-
υργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, 
11) Διάρκεια Σύμβασης: Ένα έτος
(1) από την ανάθεση της σύμβα-
σης και με την ολοκλήρωση
παράδοσης του συνόλου των
υλικών. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00%
του προϋπολογισμού χωρίς 

Φ.Π.Α., ήτοι 556,83€, για το
σύνολο των ομάδων (τμημάτων)
του διαγωνισμού. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης
ορίζεται σε ποσοστό 4,00% της
εκτιμώμενης αξίας για τις προσφ-
ερόμενες υπηρεσίες, χωρίς το
ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς του διαγωνιζόμενου, ενώ ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος του συμβατικού
χρόνου κατά εξήντα (60) ημέρες. 
13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 136 Ν.4782/2021.   
14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. 
15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της
παρούσας σύμβασης και το συνο-
λικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφημερίδες,
το διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήμου.

Ο Δήμαρχος 

Στέργιος Τσίρκας

ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε το
επιβατικό κοινό  ότι
από 1η Οκτωβρίου

2021  το Πρακτορείο
Έκδοσης Εισιτηρίων
της  ΚΤΕΛ Κορινθίας

Α.Ε. (προς Θήβα-
Λαμία-Λάρισα-Κατε-

ρίνη-Θεσσαλονίκη) θα
μεταφερθεί στην ΝΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  Κυπρ-

αίου 70 Ελευσίνα
(Θέση Παράδεισος) –

Ψητοπωλείο
«ΓΟΡΓΟΝΑ» . 

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :

2105549781.  
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ΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, 
ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΙ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ‘’ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ‘’ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κατεπείγουσα αγωγή κατέθεσε η

Υπουργός Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων  Νίκη Κεραμέως κατά των
Διδασκαλική Ομοσπον δία Εκπαι-
δευτικών  (ΔΟΕ), Ομοσπον δία
Λειτουργών  Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ), Παν ελλήν ια Ομοσπον -
δία Συλλόγων  Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ) και Ομοσπον δία
Ιδιωτικών  Εκπαιδευτικών  Λειτο-
υργών  Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) εν ώπιον
του Μον ομελούς Πρωτοδικείου
Αθην ών , ζητών τας ν α κριθεί
παράν ομη και καταχ ρηστική "η
«απεργία-αποχ ή» που στοχ εύει
στη μη εφαρμογή του ψηφισμέν ου
από τη Βουλή των  Ελλήν ων
ν όμου για την  αξιολόγηση της
σχ ολικής μον άδας και του εκπαι-
δευτικού έργου".

Η αγωγή θα εκδικαστεί άμεσα
λόγω του επείγον τος στο πλαίσιο
των  θεσμοθετημέν ων  προθε-
σμιών  των  σταδίων  της αξιολόγ-
ησης.

"Οι Ομοσπον δίες τάχ θηκαν
έν αν τι κάθε έν ν οιας αξιολόγησης
εξ αρχ ής, πριν  ακόμη την  ψήφιση
του ν όμου 4692/2020 για την
αξιολόγηση της σχ ολικής μον άδας
και του εκπαιδευτικού έργου, αλλά
και του ν όμου 4823/2021 για
αξιολόγηση των  στελεχ ών  της
εκπαίδευσης, των  εκπαιδευτικών
και των  μελών  Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού. Και μετά την  ψήφι-
ση των  σχ ετικών  ν όμων , η
συν δικαλιστική ηγεσία των  εκπαι-
δευτικών  καλεί τους συν αδέλφους
τους ν α τους παραβούν  και μάλι-

στα σε απεργία-αποχ ή αόριστης
διάρκειας, από κάθε εν έργεια που
σχ ετίζεται με μία βελτιωτική διαδι-
κασία αξιολόγησης, που στοχ εύει
στη συν ολική αν αβάθμιση της
ποιότητας της παρεχ όμεν ης
εκπαίδευσης.

Συν ιστά δε πλέον  πάγια πρακτι-
κή των  οργαν ώσεων  αυτών  ν α
κηρύσσουν  «απεργία-αποχ ή»
από κάθε ν ομοθετημέν η – από το
Ελλην ικό Κοιν οβούλιο – διαδι-
κασία που απλά δεν  είν αι της
αρεσκείας τους, όπως π.χ . η
μόλις χ θεσιν ή εξαγγελία της ΟΛΜΕ
για απεργία-αποχ ή και από την
τηλεκπαίδευση σε περιπτώσεις
όπου για αν τικειμεν ικούς λόγους
δεν  είν αι δυν ατή η δια ζώσης
εκπαίδευση (π.χ . σε περίπτωση
παρεμπόδισης της πρόσβασης
μαθητών  στο χ ώρο του σχ ο-
λείου)", τον ίζει το Υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  ζητά ν α κριθεί παρά-
ν ομη και καταχ ρηστική η «απε-
ργία-αποχ ή» διαρκείας "η οποία
εξαγγέλθηκε χ ωρίς καν  την  πλήρ-
ωση των  απαραίτητων  προϋποθ-
έσεων  προηγούμεν ου δημόσιου
διαλόγου και ελάχ ιστου προσωπι-
κού ασφαλείας και ν α εφαρμοστεί
ο ν όμος του Κράτους".

"Πιστεύουμε ακράδαν τα ότι οι
αποφάσεις αυτές της συν δικαλι-
στικής ηγεσίας των  εκπαιδευ-
τικών  δεν  εκπροσωπούν  το
σώμα των  εκπαιδευτικών , οι
οποίοι στην  συν τριπτική τους
πλειον ότητα επιτελούν  το λει-
τούργημά τους με συν έπεια και
ειλικριν ή επιθυμία διαρκούς
βελτίωσης, προς όφελος ολόκληρ-
ης της εκπαιδευτικής κοιν ότητας",
ολοκληρών ει το ΥΠΑΙΘ.

Από τις 11 Οκτωβρίου
τα δωρεάν  data για τους εφήβους ηλικίας

από 15 έως 17 ετών  που έχουν  εμβολιαστεί 

Μ
ε αίτηση στο gov.gr θα ενεργοποιείται η απαλλαγή
από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας για τους νέους έως 29,
ενώ τα δωρεάν data για τους εφήβους ηλικίας από 15

έως 17 ετών που έχουν εμβολιαστεί θα αρχίσουν να πιστώνον-
ται στο freedom pass από τις 11 Οκτωβρίου.

"Τα δύο αυτά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ και τα οποία εξειδικεύουμε
σήμερα είναι σημαντικά τόσο με ουσιαστικό όσο και με συμβο-
λικό χαρακτήρα”, σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων. 

Όπως είπε ο υπουργός, το πακέτο 50 GB που θα δοθεί στους
νέους 15 έως 17 ετών μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού
τους θα διαρκεί για πέντε μήνες από την ενεργοποίησή του και
κάθε μήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 10 GB. Θα είναι διαθ-
έσιμο από τις 11 Οκτωβρίου του 2021. Η ενεργοποίηση γίνεται
μέσω του emvolio.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet του γονέα
και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου ανηλίκου, η εναλλακτικά μέσω των
ΚΕΠ. 

Όσον αφορά την κατάργηση του τέλους για νέους ηλικίας έως
29 ετών και τη μείωση του τέλος στο 10% για όλους τους συνδρ-
ομητές, τα μέτρα θα ισχύσουν από 1 Ιανουαρίου 2022.

Η κατάργηση του τέλους αφορά έναν αριθμό ανά δικαιούχο,
και θα πραγματοποιείται με ειδική αίτηση για την εγγραφή σε
ειδικό μητρώο δικαιούχων. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη το
όφελος είναι μεταξύ 2-10% για κάθε μηνιαίο λογαριασμό, ανά-
λογα με το ύψος του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους η απαλλαγή των τελών για τους νέους έως
29 ετών και η μείωση των τελών για θα αφαιρούν ένα βάρος
από τους πολίτες ύψους 68 εκατ. ευρώ ετησίως.     

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε πως η απαλλαγή του τέλους
κινητής τηλεφωνίας θα ισχύσει και για τα καρτοκινητά εκτός
από τα συμβόλαια και τα καρτοσυμβόλαια. 

Μ
ειών εται ειδικά για το έτος 2021
στα 50 έν σημα το όριο των
εν σήμων  που πρέπει ν α

έχ ουν  οι εργαζόμεν οι εποχ ιακά στον
τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο ώστε
ν α δικαιωθούν  επιδότησης αν εργίας,
σύμφων α με τροπολογία που κατέθεσε
το Υπ. Εργασίας.

Σύμφων α με την  αιτιολογική έκθεση,
με την  παρούσα ρύθμιση θεσμοθε-
τούν ται ευν οϊκότερες προϋποθέσεις
για τη χ ορήγηση τακτικής επιδότησης
αν εργίας εποχ ιακά απασχ ολούμεν ων
σε τουριστικά και επισιτιστικά εποχ ια-
κά επαγγέλματα, καθώς οι εν  λόγω
εποχ ικά εργαζόμεν οι κιν δυν εύουν  ν α
μην  συμπληρώσουν  τον  απαιτούμεν ο
αριθμό ημερών  ασφάλισης για ν α είν αι
δικαιούχ οι τακτικής επιδότησης αν ε-
ργίας, λαμβάν ον τας υπόψη τις δυσμε-
ν είς συν έπειες από τη λήψη των
έκτακτων  μέτρων  για την  αν τιμετώπιση
της παν δημίας του κορων οϊού COVID-
19.

Ειδικότερα, κατ' εξαίρεση για το έτος
2021, προβλέπεται ότι για τη χ ορήγηση
του τακτικού επιδόματος αν εργίας 

στους εν  λόγω εργαζόμεν ους αρκούν
50 ημέρες εργασίας στην  ασφάλιση του
κλάδου αν εργίας του Ο.Α.Ε.Δ.. Ως εκ
τούτου, μειών εται ο απαιτούμεν ος
αριθμός ημερών  ασφάλισης για την
καταβολή του επιδόματος αν εργίας από
100 κατ' ελάχ ιστον  σε 50  ημέρες, προ-
κειμέν ου ν α είν αι δικαιούχ οι τακτικής
επιδότησης αν εργίας διάρκειας 3
μην ών  και 5 ημερών  σύμφων α με το
πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 6
του ν . 1545/1985.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τρίτη δόση στους άνω των
60 ετών και τους υγειονομικούς

Α
ν οιξε χ θες 30 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα των  ραν τεβού για τη χ ορήγηση
τρίτης δόσης εμβολίου κατά της Cov id-19, στους πολίτες άν ω των  60 ετών
και τους υγειον ομικούς. Το σκεπτικό της γν ωμοδότησης για τον  εμβολιασμό

των  παραπάν ω κατηγοριών  στηρίζεται στη βαθμιαία μείωση των  προστατευτικών
αν τισωμάτων  έν αν τι του κορων οϊού, που παρατηρείται μετά τους 6 μήν ες και για
τους υγειον ομικούς στην  έκθεσή τους στον  ιό.

Με την  τρίτη δόση εμβολιάζον ται ήδη οι
ομάδες των  αν οσοκατασταλμέν ων  ατόμων
(285.000 πολίτες) και οι διαμέν ον τας στις
Μον άδες Χρόν ιας Φρον τίδας ηλικιωμέν ων .
Στα αν οσοκατασταλμέν α άτομα μπορεί ο
εμβολιασμός ν α γίν ει και έν α μήν α μετά
από τη χ ορήγηση της 2ης δόσης.
Η αν αμν ηστική δόση δεν  είν αι υποχ ρεωτι-
κή, άρα ο εμβολιασμός θεωρείται ολοκληρω-
μέν ος αν  έχ ουν  γίν ει δύο δόσεις ή μία δόση
με το μον οδοσικό εμβόλιο, και αποτελεί
ισχ υρή σύσταση για ν α αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προστασία.
Η λίστα με τους δικαιούχ ους για την  τρίτη δόση, μόλις παρέρχ εται εξάμην ο από
την  ημερομην ία της δεύτερης δόσης, θα αν αν εών εται σε τακτά χ ρον ικά διαστήμα-
τα.
Στην  παρούσα φάση, το εμβόλιο που δίν εται ως 3η δόση, είν αι το mRNA εμβόλιο
της Pf izer, το οποίο είν αι ακριβώς το ίδιο με το εμβόλιο που έχ ει χ ρησιμοποιηθεί
στον  βασικό εμβολιασμό. Δηλαδή δεν  έχ ει αν αθεωρηθεί η σύν θεση του εμβολίου
λόγω μεταλλάξεων , αφού έχ ει αποδειχ θεί αποτελεσματικό για την  προστασία και
από τη σοβαρή ν όσο και από το θάν ατο και για τις μεταλλάξεις και κυρίως για την
«Δέλτα» που είν αι η επικρατούσα.

Υπ. Εργασίας - ΟΑΕΔ: Μειώνονται κατά 50% 
τα ένσημα για εποχικό επίδομα σε τουρισμό και

επισιτισμό



Τ
η χορήγηση
και επιδόματος
φυσικού αερίου

αποφάσισε η κυβέρν-
ηση και η σχετική ρύθ-
μιση περιλαμβάνεται
στις τροπολογίες που
κατατέθηκαν σε σ/ν του
υπουργείου Υγείας, με
τις οποίες θεσμοθε-
τούνται τα ευνοϊκά
μέτρα που ανακοίνωσε
ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
από τη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, όπως

αναφέρεται στο άρθρο 8
της σχετικής τροπο-
λογίας, με κοινή απόφ-
αση των υπουργών
Περιβάλλοντος και
Οικονομικών δύνανται
να παρέχεται από τον
ειδικό λογαριασμό
ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου,
επιδότηση της κατανά-
λωσης φυσικού αερίου
και να πιστώνεται
στους λογαριασμούς
των δικαιούχων ως
έκπτωση από τους

προμηθευτές φυσικού
αερίου.

Οι δικαιούχοι της
επιδότησης θα είναι οι
οικιακοί καταναλωτές
φυσικού αερίου και οι
λεπτομέρειες καθώς και
τα κριτήρια θα καθορι-
στούν με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση.

Επίσης στο πακέτο
των ρυθμίσεων περι-
λαμβάνονται μέτρα, τα
περισσότερα εκ των
οποίων τίθενται από

σήμερα 1/10 σε εφαρμο-
γή, όπως η κατάργηση
του φόρου στις γονι-
κές παροχές για ποσά
έως 800.000 ευρώ, η
μείωση του φόρου κατά
50% στη συγκέντρωσης
κεφαλαίου ενώ επεκ-
τείνεται η ισχύς του μει-
ωμένου ΦΠΑ στις μετα-
φορές, τον καφέ και μη
αλκοολούχα ποτά, τους
κινηματογράφους και
το τουριστικό πακέτο
έως τον Ιούνιο του
2022.
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29 Σεπτέμβρη 2021,
ακόμα ένα εργατικό
ατύχημα.  Ένας
ακόμη αδικοχαμένος
συνάδελφός μας.

Το δυσεύρετο μεροκά-
ματο που γι’ αυτό
φρόντισαν οι κυβερνή-
σεις μας, δυστυχώς
εξαναγκάζει όλους μας
να κάνουμε εκπτώσεις
στα θέματα υγιεινής και
ασφάλειας. 

Οφείλουμε όλοι να
αρνούμαστε σε οποια-
δήποτε εργασία
εγκυμονεί κίνδυνο και
απειλεί την ζωή μας.

Οφείλουμε όλοι να
καταγγέλλουμε στους
αρμόδιους φορείς, τις

πιέσεις από τον οποι-
ονδήποτε στο να εργα-
στούμε επικίνδυνα.

Καταθέτουμε τα
θερμά και ειλικρινή μας
συλλυπητήρια στους
οικείους του αδικοχαμέ-
νου συναδέλφου μας.

Καλούμε όλους τους
αρμόδιους να διαλευ-
κάνουν τα αίτια και τις
ελλείψεις που οδήγ-
ησαν στο τραγικό
δυστύχημα.-

Για την Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                                 

Ο ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓ. ΜΙΧΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ 

ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΥΣΙΝΑ 

Χορήγηση επιδόματος φυσικού αερίου στους
οικιακούς καταναλωτές 

- Από σήμερα αφορολόγητες οι γονικές παροχές

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας



ΟΟΟΟ Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντινίδης & ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παρ-
αλίας Ασπροπύργου - Αντιπρόεδρος

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξής μερίμνησαν ώστε να
γίνει για μια ακόμη φορά εκτενής καθαρισμός από
συνεργεία του Δήμου των ακάλυπτων χώρων της
περιοχής από μπάζα, σκουπίδια & κλαριά  πέριξ του
Δημοτικού Γηπέδου, του Παιδικού Σταθμού, του
Δημοτικού και του Γυμνασίου Παραλίας Ασπροπύρ-
γου καθώς και σε Διασταύρωση, Παραλιακό Μέτωπο
και επί των οδών Αγ. Αναργύρων, Ιπποκράτους,

Δημοσθένους, 25ης Μαρτίου,  Σόλωνος, Θεμιστοκλή, Αισχύλου, Κομνηνών, Αρκαδίας, Μυκηνών, Αλκιβιάδη, Μ. Ασίας, Αγ. Μηνά, Θουκυδίδη, Παναθη-
ναίων, Βαλτετσίου, Κ. Παλαιολόγου, Μακεδονίας, Στρ. Μυριβήλη, Δ. Ακρίτα, Αριστοτέλους, Ολυμπιονικών, Ανεξαρτησίας, Κ. Καβάφη.Θερμή παράκληση να
διατηρηθούν οι χώροι αυτοί καθαροί...
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Έ
να διαφορετικό μήνυμα αφιε-
ρώνει, φέτος ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Άθλησης και

Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας,
κ. Ιωάννης Κατσαρός στους ηλικιωμένο-
υς δημότες και μέλη του Οργανισμού,
με αφορμή την  1η Οκτωβρίου, ως καθ-
ιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα για την
Τρίτη Ηλικία. Με το μήνυμα: «Έχω και
Εγώ Δικαίωμα στη Ζωή…Προστάτεψέ
με», έρχεται να ανταμείψει την ιδιαίτερη
προσπάθεια και στάση των ηλικιωμένων
ανθρώπων, όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα που  η χώρα βρισκόταν σε έκτακ-
τη ανάγκη εξαιτίας της Πανδημίας του
Covid-19. 

Η Πανδημία ανέτρεψε την καθημερ-
ινότητα των ανθρώπων της 3ης ηλικίας,
στερώντας τους τις απλές συνήθειες και
οδηγώντας τους στην απομόνωση και

στην απέραντη μοναξιά. Έμειναν σπίτι,
χωρίς να βλέπουν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα και αυτό τους προξένησε τόσο
σωματικές όσο και  ψυχολογικές επιπ-
λοκές. 

Το γεγονός μάλιστα, ότι οι ηλικιωμέ-
νοι σε σημαντικό βαθμό, δεν έχουν
εξοικείωση με την τεχνολογία, αποτέλεσε
μία ακόμα  αρνητική συνέπεια για
αυτούς. Περνώντας όμως ο καιρός και
αφού η κατάσταση βελτιωνόταν, η πλει-
οψηφία των ηλικιωμένων εμβολιάστηκε,
αλλά ακόμα εξακολουθούν να βιώνουν
καθημερινά το φόβο της έκθεσης στις
νέες μεταλλάξεις του ιού και την
ανησυχία για την υγεία των αγαπημέ-
νων τους προσώπων,  με αποτέλεσμα ο
δείκτης ευημερίας τους να υποβαθμίζε-
ται τραγικά. Παρόλα αυτά, δεν το έβα-
λαν κάτω και παρά τις αντιξοότητες,

αντιμετώπισαν την κατά-
σταση με σθένος και κέρ-
δισαν τη μάχη.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρ-
ες συνθήκες, που εξακο-
λουθούμε να βιώνουμε
εξαιτίας της πανδημίας,
πρώτο μας μέλημα πρέπει
να είναι η προστασία τόσο
της σωματικής υγείας των
ηλικιωμένων, όσο και της
ψυχικής τους. Ας βάλουμε
τέλος στη μοναξιά τους και
ας τους δείξουμε έμπρακτα
και με τον πιο απλό τρόπο
ότι δεν είναι μόνοι.  Ας
παραδειγματιστούμε από
τους ίδιους, που στέκουν πάντα δίπλα
μας ως παππούδες, ως γονείς, ως δάσ-
καλοι όλα αυτά τα χρόνια στηρίζοντάς

μας σε κάθε δυσκολία.   
Χρονιά Πολλά, με Υγεία σε όλα τα

άτομα της Τρίτης Ηλικίας. 

ΠΠΠΠααααρρρρααααλλλλίίίίαααα    ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύρρρργγγγοοοουυυυ::::
ΚΚΚΚααααθθθθααααρρρριιιισσσσμμμμόόόόςςςς    αααακκκκάάάάλλλλυυυυππππττττωωωωνννν    χχχχώώώώρρρρωωωωνννν    ααααππππόόόό

μμμμππππάάάάζζζζαααα,,,,    σσσσκκκκοοοουυυυππππίίίίδδδδιιιιαααα    &&&&    κκκκλλλλααααρρρριιιιάάάά    

««ΈΈχχωω  κκααιι  ΕΕγγώώ  ΔΔιικκααίίωωμμαα  σσττηη  ΖΖωωήή……ΠΠρροοσσττάάττεεψψέέ  μμεε»»  
Μήνυμα του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Δήμου Ασπροπύργου για την 
Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας 
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Τ
ο α΄ εξάμην ο του 2021 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ
συν έχ ισε δυν αμικά την  υλοποίηση του επεν -
δυτικού προγράμματος σε συν έχ εια της

ισχ υρής αν άπτυξης που κατέγραψε εν τός του 2020,
με τις επεν δύσεις ν α παρουσιάζουν  αύξηση της τάξης
του 25,3% και ν α διαμορφών ον ται στα 153,7 εκατ.
ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’
εξάμηνο 2021 ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
οριακή άνοδο 0,2% έναντι 137,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.
Εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ με απόφασή1 της επαναπροσδιόρισε
τις χρεώσεις χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο
του 2021, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην τιμολόγηση των
χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ  από την 1η Αυγούστου 2021. Οι
αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός αυτό για τους πρώτους
7 μήνες του 2021 αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο
Έσοδο του 2023. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέ-
σεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε ετήσια βάση
σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 96,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.
Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 94,2
εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσό του α’ εξαμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επα-
ναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μει-
ωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχο-
υς της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπι-
κού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού
0,3 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2020 και β) απελευθέρωση
πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,9 εκατ. ευρώ
έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 10,5% και ανήλθε στα
47,9 εκατ., έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, κυρίως
λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 12,5% ως
αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής
Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα
45,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,8% έναντι 54,0 εκατ.
ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανω-
τέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 41,9
εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 22,5% έναντι 54,1 εκατ. ευρώ για
το α’ εξάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρημα-
τικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τρά-
πεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου από-
δοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς επίσης το
α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική συνεισφορά από το έκτακτο
έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου
δανείων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2021 ανή-
λθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9% έναντι 39,3
εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με την αύξηση να οφείλε-
ται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρ-
μογή του νέου φορολογικού συντελεστή2 για τον Όμιλο και την
ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφ-
ωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσμα-
τος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών
κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό
των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο
τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4%, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα
70,1 εκατ. ευρώ.  Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς
ενισχύθηκε κατά 2,7%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτ-
ησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέ-
σεων (EBITDA)1 το 2ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,2
εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,3% σε ετήσια βάση
έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBIT-
DA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα
κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του
2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α)
πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται
σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέ-
ψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,4 εκατ. ευρώ,
έναντι πρόβλεψης 0,2 εκατ. ευρώ για το 2020, β) απελευθέρω-
ση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,8 εκατ. ευρώ
έναντι πρόβλεψης ποσού 0,08 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε στα
24,8 εκατ., έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020, ενώ το
συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι
23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2021 ανή-
λθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,9% έναντι 18,7
εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης
από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή2 για τον
Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Προοπτικές
Τα σημαντικά έργα που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος

ΑΔΜΗΕ εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής
μετάβασης, αλλά και της διασφάλισης της αδιάκοπης τροφο-
δοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα όλων των περιοχών της χώρας. Η
πορεία αυτών των έργων έχει ως εξής: 

1. Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Η δεύτερη διασύνδεση της
Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 1
δισ. ευρώ, προχωρά κανονικά: 

a.  Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες βυθού.
b. Έχει ξεκινήσει η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων

στα εργοστάσια των αναδόχων καθώς και μέρος του εξοπλι-
σμού των Σταθμών Μετατροπής.

c.  Οι εργασίες εγκατάστασης καλωδιακών τμημάτων έχουν
ξεκινήσει στην πλευρά της Αττικής και μέχρι το τέλος του 2021
θα προχωρήσει η  εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων
οπτικών ινών. 

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ηλέκτριση του
έργου αναμένεται το 2023. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια
κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας ειδι-
κού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη
Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. ευρώ
(από την ΕΤΕπ και τη Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρ-
ους 400 εκ. ευρώ. 

2. Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου:  H δύσκολη τεχνικά
διασύνδεση  Κρήτης-Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε τον Μάιο
και τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουλίου 2021. Ήδη έχει φέρει
απτά οφέλη στην Κρήτη, καθώς μείωσε την παραγωγή ρεύμα-
τος από συμβατικές μονάδες και θωράκισε την ενεργειακή
ασφάλεια του νησιού εν μέσω τουριστικής περιόδου, μετά από
βλάβη που παρουσιάστηκε σε τοπική πετρελαϊκή μονάδα στις
αρχές Ιουλίου. 

3. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση
Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με την Νάξο)
έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει
χρηματοδότηση 165 εκ. ευρώ. Μέσα στον Σεπτέμβριο προβλέ-
πεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους της
διασύνδεσης Σαντορίνης με την Νάξο, ενώ στις αρχές Οκτω-
βρίου θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα νησιά
των νοτιοδυτικών Κυκλάδων, την Φολέγανδρο, την Μήλο και την
Σέριφο. Στις 14 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για
τον υποσταθμό Σαντορίνης με αναδόχους την Damco Energy
και την Xian Electric και τίμημα 30 εκατ. ευρώ.

4. Επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: Στο
έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη
Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου εκκρεμεί η
τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα. Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει
όλες τις πιθανές λύσεις για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση
του έργου. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει εκφ-
ράσει την πολιτική βούληση να επιταχύνει τις αδειοδοτικές δια-
δικασίες για την υλοποίηση του έργου μέσω εναλλακτικής όδευ-
σης εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.

5. Ανατολικός Διάδρομος: Μέχρι το τέλος του 2021 ολοκ-
ληρώνεται η Γ.Μ. Μεγαλόπολη-Κόρινθος και το νέο ΚΥΤ
Κορίνθου. Το έργο, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ηπειρωτικό
σύστημα μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος 400 kV
στην Πελοπόννησο μέσω της νέας γραμμής Κόρινθος-ΚΥΤ
Κουμουνδούρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και
συνδέεται με το παρακάτω έργο, την αναβάθμιση του ΚΥΤ
Κουμουνδούρου.

6. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Το έργο ανακα-
τασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου συμβασιοποιήθηκε στις 6
Μαΐου, έναντι τιμήματος 45.759.256 ευρώ. Μαζί με τη Γ.Μ. Κόρ-
ινθος-Κουμουνδούρος, έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση
ύψους 30 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Διεθνείς διασυνδέσεις
Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης και εναρμόνισης της ευρ-

ωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς δια-
συνδέσεις και για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντι-
κά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. 

Ειδικότερα:Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για το 

ελληνικό τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγα-
ρίας.

Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Terna για τη
δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας

Ομοίως οι Διαχειριστές Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας
εξετάζουν την αναβάθμιση της γραμμής 400 kV που συνδέει τις
δύο χώρες.  Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–Κρήτη και
Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.

Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση δημιουργίας υποβρυχίου
καλωδίου για την σύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα από
τους Διαχειριστές των δύο χωρών, με σκοπό την πρόσβαση
των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων της Β. Αφρικής στην
Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην
πορεία σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονικές αγορές ηλεκ-
τρικής ενέργειας με τη ζεύξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία και η σύζευξη της ελληνικής Ενδο-
ημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας.
Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερή-
σιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγ-
μάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Grid Telecom
Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ενισχύει την

παρουσία της στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοι-
νωνιών, έχοντας συνάψει ήδη σημαντικές εμπορικές συμφ-
ωνίες για την αξιοποίηση του οπτικού δικτύου της. H Grid
Telecom σε κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήταν ένα
από τα δύο  σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το τηλεπι-
κοινωνιακό έργο ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπο-
λογισμού 700 εκατ. ευρώ.

SEleNe CC
H έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Περιφερειακού

Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (SEleNe CC) τον
Ιούλιο 2021 σηματοδότησε μία νέα εποχή για την ενεργειακή
ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Πλέον συμβάλλει ενεργά
στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκ-
τρικής ενέργειας αλλά και στην ενσωμάτωση των ηλεκτρικών
συστημάτων των Δυτικών Βαλκανίων σε αυτή. Το SEleNe CC,
αναμένεται να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Διαχειριστές και να εξασφ-
αλίσει ενεργειακή επάρκεια.

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ
Τα έργα του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας πρόκειται

να δημιουργήσουν ηλεκτρικό χώρο για την ανάπτυξη νέων
μονάδων ανανεώσιμης και συμβατικής παραγωγής που υπε-
ρκαλύπτει τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030 κατά σχεδόν 2
GW. Σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ
θα διαδραματίσει και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
Διαχειριστής υλοποιεί δύο σχετικά πιλοτικά έργα:

Εγκατάσταση συσσωρευτών ισχύος 7-10 MW στην Νάξο με
ικανότητα αποθήκευσης 4 MWh. Το έργο θα συμβάλλει στην
κάλυψη μέρους της απαιτούμενης εφεδρείας έκτακτων αναγ-
κών.

Εγκατάσταση συσσωρευτών ισχύος 20 MW στη Θήβα με
αποθηκευτική χωρητικότητα 20 MWh, με στόχο τη μεγαλύτερη
ευελιξία και ευστάθεια του Συστήματος, ιδιαίτερα σε συνθήκες
υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, που υλο-
ποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας,
περιλαμβάνει σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού του Συστήμα-
τος. Με στόχο την ανανέωση και  την αναβάθμιση παλαιωμέ-
νου εξοπλισμού, ο Διαχειριστής αντικαθιστά κυκλώματα και
στοιχεία, κυρίως αυτομετασχηματιστές και διακόπτες που υπέ-
στησαν φθορές από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο πρό-
σφατος παρατεταμένος καύσωνας ή η Μήδεια τον περασμένο
χειμώνα. Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί έργα αναβάθμισης
υφιστάμενων διασυνδέσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ στα Ιόνια
Νησιά, στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Εύβοια και
προχωρά με κυλιόμενο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα ανα-
νέωσης παγίων ύψους 200 εκατ. ευρώ στα επόμενα πέντε
χρόνια.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
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Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίο-

δο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της
κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχον-
ται στα 20,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με
την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο
ανήλθαν στις 311 χιλ. ευρώ έναντι 173 χιλ. ευρώ το α’ εξάμ-
ηνο 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 73
χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 60 χιλ. ευρώ σε
δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται
με τη συμμόρφωση της Εταιρεία στις διατάξεις του νόμου για την
Εταιρική Διακυβέρνηση 

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθ-
εσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 61 χιλ. ευρώ
χαμηλότερα κατά 56,7%  έναντι 141 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
2020, μείωση που οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτό-
κιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που
τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας
εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθ-
έσιμα της εταιρείας στις 30.06.2021 ανέρχονταν σε 28,2 εκατ.
ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν
σε 20,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% έναντι 20 εκατ. το
α΄ εξάμηνο 2020.

Η Εταιρεία στις 13.09.2021 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος για
την χρήση 2020 και προμέρισμα για την χρήση 20211. Το ποσό
του μερίσματος εγκρίθηκε στις 14.07.2021 κατά τη Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 4.152.800 ευρώ ή 0,018
ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση
2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή το οποίο
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν

69/08.07.2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 23.965.600 ή 0,103
ευρώ ανά μετοχή.

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το α’ εξάμ-
ηνο 2021 σημείωσαν οριακή μείωση της τάξης του 0,3%  και ανή-
λθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ έναντι 131,2 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ με απόφ-
ασή1  της επαναπροσδιόρισε τις χρεώσεις χρήσης συστήματος
για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οι οποίες θα ενσωματωθούν
στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ  από την 1η
Αυγούστου 2021. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός αυτό για τους
πρώτους 7 μήνες του 2021 αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαι-
τούμενο Έσοδο του 2023.

Οι συνολικές λοιπές πωλήσεις ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ
καταγράφοντας αύξηση 9,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου
που οφείλεται στη θετική συνεισφορά της αύξησης των εσόδων
από εργολαβίες κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα το α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά
7,8% και ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ, έναντι 41,9 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα το 2020.  

Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων
εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση ποσού 2,7 εκατ. ευρώ που
οφείλεται κυρίως σε αμοιβές απασχολουμένων με συμβάσεις
έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ομίλου, ενώ τα
Λοιπά έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 14,1% στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Οι Συνολικές προβλέψεις, ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού
2,9 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού ύψους 0,15 εκατ. ευρώ που οφείλε-
ται κυρίως σε αγωγές τρίτων κατά της Συγγενούς που απο-
ρρίφθηκαν και για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε σχηματίσει σχε-
τική πρόβλεψη αλλά και σε απελευθέρωση πρόβλεψης για
τέλη κτηματογράφησης ποσού 2,2 εκατ. ευρώ. Οι Αποσβέσεις

του Ομίλου ανήλθαν στα  48,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά
12,5%, κυρίως λόγω της  αύξησης των περιουσιακών του
στοιχείων ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού
προγράμματος.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν  στα
1,5 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, κυρίως
λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρ-
ούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του
επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο,
καθώς επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική μη επανα-
λαμβανόμενη συνεισφορά από το έκτακτο έσοδο που προέκ-
υψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων ποσού 3,2
εκατ. ευρώ. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 7,5
εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,6% ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα
της αύξησης την μόχλευσης που έχει προχωρήσει η Συγγενής
Εταιρίας, ωστόσο οι αναχρηματοδοτήσεις των κοινοπρακτικών
δανείων που προχώρησε ο ‘Όμιλος εντός του 2020 αντιστάθμι-
σε μερικώς την συγκεκριμένη αύξηση του κόστους.   

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα
περίοδο είναι 22% και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε
10,4 εκατ. ευρώ, ενώ η θετική επίδραση ως αποτέλεσμα της
μείωσης του φορολογικού συντελεστή ανήλθε στο ποσό των 8,8
εκατ. ευρώ. Το α’ εξάμηνο οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου
κίνησης ανήλθαν σε 95,6 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ για το
αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 153,7 εκατ. ευρώ,
υψηλότερα κατά 25,3% έναντι 122,6 εκατ. ευρώ το  α’ εξάμ-
ηνο 2020 και αφορούν κυρίως τα έργα των Κυκλάδων (Φάση Δ),
το έργο διασύνδεσης της Κρήτης-Πελοποννήσου και Κρήτης –
Αττικής, καθώς επίσης και την αναβάθμιση και ενίσχυση του
Συστήματος Μεταφοράς.

Ο
υ πο υ -
ρ γ ό ς
Υγείας

Θ α ν ά σ η ς
Πλεύρης. ανα-
κοίνωσε την
κατάθεση  τρο-
πολογίας για
την εξάμηνη
παράταση των
σ υ μ β ά σ ε ω ν
όλου του επι-
κουρικού προ-
σωπικού του
ΕΣΥ, μέχρι το
τέλος Μαρτίου
2022, καθώς
και για τη
θ έ σ π ι σ η
κινήτρου σε
αναισθησιολό-
γους, ύψους
250 ευρώ, για εφημερίες σε νοσοκομεία
εκτός Αθηνών, και αντίστοιχη δυνατότητα, για
ένα εξάμηνο, και σε ιδιώτες αναισθησιολόγο-
υς, να μπορούν να κάνουν εφημερίες στο
ΕΣΥ με 250 ευρώ.

Σχετικά με την θεραπεία των μονοκλωνικών, ο
κ. Πλεύρης είπε ότι η ολοκλήρωση της τρίτης
φάσης των κλινικών δοκιμών τον Αύγουστο του
2021, έχει δείξει ότι, υπό πολύ συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και σε πολύ συγκεκριμένα περι-
στατικά, μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη, ειδικά
στο πρώιμο στάδιο της νόσου. Τόνισε ωστόσο ότι
"δεν αποτελούν τη λύση, που νομίζουν ορισμένοι,
ότι ξαφνικά μοιράζουμε στον κόσμο μονοκλωνικά
αντισώματα και αντιμετωπίζει (τη νόσο)".

Αποτελεί αντιεπιστημονική προσέγγιση να
δίναμε αυτά τα φάρμακα εντός των ΜΕΘ, είπε ο
κ. Πλεύρης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι εξωφρε-
νικό, οι άνθρωποι που λένε το ότι τα εμβόλια είναι
σε πειραματικό στάδιο - κάτι που αποτελεί ψέμα
καθώς είναι δοκιμασμένα και έχουν όλες τις
εγκρίσεις - είναι οι ίδιοι που λένε, φέρτε τις θερα-
πείες, που είναι πράγματι, ακόμα και τώρα, σε
εγκριτικό στάδιο.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το μήνυμα
που πρέπει να σταλθεί στους πολίτες δεν πρέπει
να είναι πήγαινε να αρρωστήσεις και, εάν έχεις
τις ενδείξεις, θα πάρεις ένα φάρμακο που ενδεχο-
μένως δεν έχει εγκριθεί για να σωθείς. Αυτό που
πρέπει να λέμε στον κόσμο είναι εμβολιάσου για
να μη νοήσεις ή εάν νοσήσεις, η νοσηλεία σου να
μην είναι βαριά.

Σ
το μικροσκόπιο της επιτρο-
πής εκτίμησης σεισμικού
κινδύνου βρίσκεται η παρα-

τεταμένη σεισμική δραστηριότητα
στην  περιοχή της Θήβας μετά και
τον  τελευταίο σεισμό στο Αρκα-
λοχώρι.

Η επιτροπή συνεκλήθη εκτάκτως
προχθες το βράδυ για να αποτιμή-
σει όλα τα έως τώρα δεδομένα στην  περιοχή

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας εισηγήθηκε να
μεταβούν  άμεσα στην  περιοχή της Θήβας οι σεισμολόγοι και οι αρμό-
διοι κρατικοί φορείς για να εξετάσουν  την  κατάσταση επιτόπου αλλά
και την  ετοιμότητα του κρατικού μηχαν ισμού σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση καθώς όπως είπε οφείλουμε να είμαστε προετοι-
μασμένοι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σεισμολόγος, και μέλος της Επιτροπής,
Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η σεισμική δραστηριότητα στην  περιοχή
της Θήβας απασχολεί τους επιστήμονες εδώ και καιρό.

«Η δραστηριότητα στη Θήβα είχε απασχολήσει τους ειδικούς και στις
21 Ιουλίου, μαζί με το Αρκαλοχώρι. Από τον  Ιούλιο έως και τώρα στην
περιοχή της Θήβας έχουν  καταγραφεί πάνω από 1.700 δονήσεις»,
ανέφερε στο Newsbomb.gr ο κ. Παπαδόπουλος.Μπορεί το ρήγμα στο
Αρκαλοχώρι να μην  επηρεάζει αυτό της Θήβας αλλά η επιστημον ική
κοινότητα που παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα των  δύο περ-
ιοχών , δεν  αποκλείει το ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού και στη
Θήβα.

Από την  πλευρά του  ο δήμαρχος της Θήβας Γιώργος Αναστασίου ο
οποίος τον ίζει πως έχουν  παρθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ενώ
είναι εκείνος και το επιτελείο του σε συνεχή επαφή με την  επιστημο-
ν ική κοινότητα. Συγκεκριμένα λέει, «Έχουμε καθημερινά επαφή με το
επιστημον ικό επιτελείο του εθν ικού αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχουν
γίνει αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα Δημόσια και Δημοτικά κτήρια. Οι
πολίτες ενημερώνονται συνεχώς για το τι πρέπει να κάνουν  σε
περίπτωση σεισμού. Ελπίζω και εύχομαι να μη συμβεί κάτι τέτοιο και
να συνεχίσουμε να ζούμε στην  κανον ικότητα μας. Παρακολουθώ τις
εξελίξεις στην  Κρήτη με αγων ία και εύχομαι οι πληγές που άνοιξε ο
Εγκέλαδος να κλείσουν  γρήγορα».

Θανάσης Πλεύρης: Εφημερίες στο ΕΣΥ με 250
ευρώ, κίνητρο για ιδιώτες αναισθησιολόγους

Εκτάκτως στην Θήβα 
οι σεισμολόγοι  

Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού 
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Τ
ο Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας, έχ ει
τη μεγάλη χ αρά ν α υποδέχεται τη
ν έα σχ ολική χ ρον ιά, με τα παιδιά

του εν τός της Φιλικής Φωλιάς. Την  Κυρ-
ιακή 3 Οκτωβρίου στις 12:00, προσκαλεί
τα παιδιά, τους γον είς τους καθώς
επίσης φορείς, συλλογικότητες και
ιδιώτες που έχ ουν  υποστηρίξει τη
δράση του, ν α παρευρεθούν  στον  αγια-
σμό και ν α ευχ ηθούν  στα παιδιά υγεία
και καλή χ ρον ιά.  Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθ-
εί  στο αν οιχ τό γήπεδο του Κέν τρου
Αγάπης, θα παρουσιαστεί, μεταξύ
άλλων , το σημαν τικό έργο «Θεμελιών ο-
υμε την  Κοιν ων ία» που υλοποιείται
σταθερά από τον  Μάρτιο του 2020 στο
πλαίσιο του προγράμματος, Activ e citi-
zens f und» για την  υποστήριξη και
εν δυν άμωση των  παιδιών  του Θριασίου
πεδίου.

Στο πλαίσιο του έργου «Θεμελιών ουμε
την  Κοιν ων ία», έχ ουν  πραγματοποιηθ-
εί σχ εδόν  αδιάλειπτα και παρά το
υποχ ρεωτικό κλείσιμο των  χ ώρων  του
Κέν τρου κατά τη διάρκεια της λήψης
μέτρων  για την  καταπολέμηση της παν -
δημίας, δράσεις για την  αν άπτυξη των
μαθησιακών  και κοιν ων ικών  δεξιοτήτων
των  παιδιών , υποστήριξη και προσέγγι-
ση του οικογεν ειακού περιβάλλον τος

των  παιδιών , επαγγελματικός προσαν α-
τολισμός και αν άπτυξη δεξιοτήτων ,
εκπαίδευση των  παιδιών  αν αφορικά με
τα δικαιώματά τους, παροχ ή πρακτικής
βοήθειας στα παιδιά και τις οικογέν ειές
τους, γν ωριμία των  παιδιών  με προσω-
πικότητες που μπορούν  ν α τους
δώσουν  έμπν ευση και ν α αποτελέσουν
πρότυπα εν δυν άμωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
υπάρξει χ αιρετισμός από τον  Πρόεδρο
του Δ.Σ. του φορέα κ. Χαράλαμπο Πυρ-
ουν άκη καθώς και παρουσίαση του
έργου «Θεμελιών ουμε την  Κοιν ων ία»
από τον  Υπεύθυν ο Έργου κ. Γιώργο
Πυρουν άκη. 

Το έργο «Θεμελιών ουμε την  Κοιν ων ία»
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Activ e citizens f und, με φορέα υλο-
ποίησης το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας.

Το πρόγραμμα Activ e citizens f und,
ύψους € 12εκ, χ ρηματοδοτείται από την
Ισλαν δία, το Λιχ τεν στάιν  και τη Νορ-
βηγία και είν αι μέρος του χ ρηματοδοτι-
κού μηχ αν ισμού του Ευρωπαϊκού Οικο-
ν ομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 –
2021, γν ωστού ως EEA Grants. Το πρό-
γραμμα στοχ εύει στην  εν δυν άμωση και
την  εν ίσχ υση της βιωσιμότητας της κοι-

ν ων ίας των  πολιτών  και στην  αν άδειξη
του ρόλου της στην  προαγωγή των
δημοκρατικών  διαδικασιών , στην
εν ίσχ υση της συμμετοχ ής των  πολιτών
στα κοιν ά και στην  προάσπιση των
αν θρωπίν ων  δικαιωμάτων . 

Τη διαχ είριση της επιχ ορήγησης του
προγράμματος Activ e citizens f und για
την  Ελλάδα έχ ουν  αν αλάβει από κοιν ού
το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το
Solidarity Now. Διαβάστε περισσότερα
εδώ: https://www.activ ecitizensf und.gr/

ΤΤοο  ΚΚέέννττρροο  ΑΑγγάάππηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  υυπποοδδέέχχεεττααιι  
ττηη  ννέέαα  σσχχοολλιικκήή  χχρροοννιιάά

Κυριακή 3 Οκτωβρίου - Εκδήλωση Αγιασμού και Παρουσίαση του έργου "Θεμελιώνουμε την Κοινωνία" 
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Δυνατό τεστ την Κυριακή στα Μέγαρα
Μεγαρικός-Πανελευσινιακός

Ο Μεγαρικός και ο Παν ελευσιν ιακός προετοι-
μαζόμεν οι για το πρωτάθλημα θα δώσουν  την
Κυριακή στις 16:00 φιλικό αγών α στο δημοτικό
γήπεδο Μεγάρων . Οι δύο προπον ητές Γιώργος
Χατζής και Μουράτ Σεροπιάν  θα δοκιμάσουν
όλους τους παίκτες που έχουν  στην  διάθεσή
τους.

Κεραυνός εν αιθρία… για τον 21 χρονο
νεαρό τερματοφύλακα του Ηρακλή Ελευ-
σίνας Τάσο Μικρό μία εβδομάδα πριν
την έναρξη του πρωταθλήματος αποφά-
σισε να σταματήσει τη συνεργασία του με
την ομάδα.

Ο ίδιος τόνισε:
<<Μετά από 2,5 χρόνια ήρθε η στιγμή

να να αλλάξουμε σελίδα…ίσως όχι με
τον τρόπο που φανταζόμουν αλλά η ζωή
έτσι είναι όλο εκπλήξεις. Επειδή θα
ακουστούν πολλά καλύτερα είναι να
ακουστούν από πρώτο χέρι…μετά από
τόσο καιρό σε μια ομάδα που έβαλα στην
καρδιά μου και που συνεργάστηκα με
ανθρώπους που θα συνεχίσω να απο-
καλώ οικογένεια και εκτός του γηπέδου
πίστευα πως θα υπήρχε μια διαφορετική
σχέση αλλά ίσως να το εκτίμησα
λάθος…τα λάθη ανθρώπινα είναι και δεν
θα σταθώ εκεί…εύχομαι λοιπόν στην
ομάδα να μπορέσει να φτάσει εκεί όπου
της αξίζει να βρίσκεται και να μπορέσει
να βρει τον δρόμο της.

Μιχάλη Κατσάφαρε σε ευχαριστώ που
2,5 χρόνια τώρα με ανέχτηκες με τα καλά
μου και με τα άσχημα μου και ήσουν
πάντα εκεί να τρέξεις για εμάς και να μας
στηρίξεις όσο εύκολο η δύσκολο και αν

ήταν!!
Τέλος δεν θα μπορούσα να μην αναφ-

ερθώ στους Παντελής Κατσάφαρος Γιώρ-
γος Αξιώτης Αγγελο Γκόρο, Δημήτρη
Απαζίδη που δεν περάσαμε και λίγα…
(απογοητευθήκατε σε πολλές προπονή-
σεις που δεν μπορούσατε να βάλετε την
μπάλα στα δίχτυα) ελπίζω αργά η γρήγο-
ρα να ξαναβρεθούμε στα ίδια αποδυτήρ-
ια!!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στη Δ’ Φάση βρίσκεται το
Κύπελλο Ελλάδας που πραγμα-
τοποιήθηκε xθες στα γραφεία
της ΕΠΟ.
Οι αγώνες της Δ’ Φάσης θα διε-
ξαχθούν την Τετάρτη 6/10 στις
16:00.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Παναχαϊκή-Αιγάλεω
Διαγόρας Ρόδου-ΑΕΛ
Αναγέννηση Καρδίτσας-

Αλμωπός Αριδαίας
Προοδευτική-Ξάνθη
Νίκη Βόλου-Εργοτέλης
Κοζάνη-Άγιος Νικόλαος
ΑΟ Υπάτου-Τρίκαλα
Πανσερραϊκός-Ηρακλής
Λεβαδειακός-Καλαμάτα
***Άνευ αγώνα προκρίθηκαν οι
Καλλιθέα, ΑΕ Λευκίμμης, Αχέρ-
ων Καναλακίου, Κηφισιά και
Ηλιούπολη.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Φιλικό προετοιμασίας το Σάββατο ο Βύζας
με τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Βύζας Μεγάρων στα πλαίσια της προετοιμασίας του ενόψει του 
πρωταθλήματος που ξεκινά την άλλη εβδομάδα θα δώσει φιλικό αγώνα το

Σάββατο στις 16:00 στο γήπεδο του με τον ΠΑΟΚ Μάνδρας. Οι δύο τεχνικοί
Λευτέρης Βασιλειάδης και Νίκος Τζαφέρης θα έχουν μιας πρώτης τάξης

ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.

ΣΟΚ…Ο τερματοφύλακας Τάσος Μικρός
σταμάτησε από τον Ηρακλή Ελευσίνας

ΕΠΟ: Τα ζευγάρια στο κύπελλο Ελλάδας

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες  
κυπέλλου το Σαββατοκύριακο 
στην Δυτική Αττική

Σε αγων ιστική δράση αύριο και την  Κυριακή οι επα-
ν αληπτικοί αγών ες της 1ης φάσης του κυπέλλου
στην  Δυτική Αττική.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (0-0)
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     Σάββατο
02/10/21     13:00     

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ (1-2)
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ     Σάββατο     02/10/21
17:00         

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΟΣ  –  ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  (1-6)
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     Σάββατο
02/10/21   
17:00     

ΔΥΝΑΜΗ- ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (5-
4)     ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     Σάββατο
02/10/21     17:00         

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ (3-0)
α.α     ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή     03/10/21     11:00     

ΕΘΝΙΚΟΣ Π. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     Κυριακή
03/10/21     17:00  

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ (1-4)
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ     Κυριακή     03/10/21
17:00    
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ

Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 30/09/2021
Αριθ. Πρωτ. :  30975

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και
τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ», βάση της
υπ’ αριθμ. Μελέτης 148/2020 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ» μαζί με
φ άκελο με όλα τα δικαιολογητικά
που ζητούν ται από την  Διακήρ-
υξη, στη Δ/ν ση Περιουσίας &
Προμηθειών  του Δήμου,
υπ΄όψιν  της Εκτιμητικής Επιτρ-
οπής, στην  Δ/ν ση: Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .      
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
21/10/2021 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Το υπό μίσθωση ακίνητο αφορά
ακάλυπτο οικόπεδο εντός της
Π.Ε <<Άγιος Γεώργιος>> της Δ.Ε
Άνω Λιοσίων  το οποίο θα διαμο-
ρφωθεί και θα  χρησιμοποιηθεί
ως γήπεδο ποδοσφαίρου.
Τα οικόπεδο πρέπει να έχει
συνολικό εμβαδόν από 4000 έως
5000 m2 , να είναι εύκολα προ

σβάσιμο σε επιβατικά οχήματα
και συγκοινωνία, κοντά σε κεντρ-
ικό δρόμο και η μορφολογία του
να το καθιστά κατάλληλο για
υπαίθριο αθλητικό χώρο, δηλα-
δή να είναι ενιαίο με επίπεδη
επιφάνεια. Επίσης θα πρέπει να
είναι ελεύθερο κτισμάτων, εγκα-
ταστάσεων και  δενδροστοιχιών
και να παρέχεται η εξουσιοδότ-
ηση στον Δήμο Φυλής να εκτελέ-
σει τις απαιτούμενες εργασίες /
διαμορφώσεις / κατασκευές ώστε
να το διαμορφώσει σε γήπεδο
ποδοσφαίρου.
Μπορεί να είναι και δύο όμορα
οικόπεδα, του ιδίου ή και διαφο-
ρετικών ιδιοκτητών αρκεί, στη
δεύτερη περίπτωση, να προσφε-
ρθούν με σύμπραξη και κοινή
δήλωση των ιδιοκτητών τους και
το συνολικό, αθροιστικά,
εμβαδόν τους και η μορφολογία
τους να καλύπτουν τις παραπά-
νω προδιαγραφές .
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορ-
ούν να λάβουν οι ενδιαφερόμε-
νοι από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλα-
μά & Καρκαβίτσα), τηλ.
2131603476 – 77 κα Καπέλη και
κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ.
έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 30/09/2021
Αριθ. Πρωτ. :  30977

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και
τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’

αριθμ. Μελέτης 184/2021 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» μαζί με φ άκελο
με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων  1
Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .      
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
21/10/2021 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση
κατάστημα με εμβαδόν 40-60 m2

, στην Π.Ε «Κέντρο» της Δημοτι-
κής Ενότητας Άνω Λιοσίων του
Δήμου Φυλής, για κάλυψη των
αναγκών στέγασης του Γραφείου
Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου
Φυλής.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να καλύπτει
το προς μίσθωση ακίνητο είναι:
Να βρίσκεται εντός των ορίων της
Π.Ε «Κέντρο» της Δ.Ε Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής και να
είναι συνολικής επιφάνειας 40-
60 m2.
Να διαθέτει οικοδομική άδεια και
να έχει χρήση ως κατάστημα.
Να διαθέτει ή να μπορεί να εγκα-
τασταθεί σε αυτό κλιματισμός,
ψύξη&θέρμανση, όπως επίσης
και εξαερισμός.
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τo προς μίσθωση ακίνητο θα
πρέπει επίσης να είναι κατασκε-
υασμένo σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικούς
του ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζει επαρκή φυσικό φωτι-
σμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρ-
ους ( wc, κ.λπ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 30/09/2021
Αριθ. Πρωτ. :  30979

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και
τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 189/2021 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φ άκελο με
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων  1
Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .      
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
21/10/2021 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

Τα υπό μίσθωση ακίνητα αφορ-
ούν ακάλυπτα οικόπεδα  εντός
της πόλης των Άνω Λιοσίων  τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν ως
χώροι στάθμευσης οχημάτων. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος προτίθε-
ται να μισθώσει:
A) Ένα οικόπεδο έκτασης 300-
350 m2 στην Πολεοδομική Ενότ-
ητα «Κέντρο» της Δ.Ε  Άνω
Λιοσίων για την αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας επί της Πλα-
τείας Ηρώων  και των παρακείμε-
νων αυτής δρόμων.
Β) Ένα οικόπεδο έκτασης
περίπου 200 m2 στην Πολεοδο-
μική Ενότητα «Κέντρο» της Δ.Ε
Άνω Λιοσίων, για την αποσυμφ-
όρηση της κυκλοφορίας επί των
οδών Πάρνηθος, Εθνικής
Αντίστασης και των παρακείμε-
νων δρόμων.
Γ) Ένα οικόπεδο έκτασης 500-
550 m2 στην Π.Ε «Ζωφριά 1» της
Δ.Ε Άνω Λιοσίων, με σκοπό την
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας
επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου και των παρακείμενων
αυτής δρόμων.
Τα οικόπεδα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμα από επιβατι-
κά οχήματα και η μορφολογία
τους να τα καθιστά κατάλληλα

για υπαίθριους χώρους στάθμευ-
σης οχημάτων. Επίσης θα πρέπει
να είναι ελεύθερα κτισμάτων,
εγκαταστάσεων και πυκνών δεν-
δροστοιχιών.
Συγκεκριμένα οι υπό μίσθωση
χώροι δύναται:
α) Να είναι ασκεπή αδόμητα οικό-
πεδα χωρίς διαμόρφωση και  να
παρέχεται η εξουσιοδότηση στο
Δήμο να εκτελέσει τις απαιτούμε-
νες εργασίες / διαμορφώσεις /
κατασκευές ώστε να αδειοδοτηθ-
ούν (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτο-
υργίας από την Δ/νση Μεταφο-
ρών, κατά τα οριζόμενα στην οικ.
1 3 9 2 9 / 9 2 9 / 1 1 - 4 - 2 0 1 4
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή  ή (εναλλακτι-
κά) 
β) Να διαθέτουν Βεβαίωση Νόμιμ-
ης Λειτουργίας υπαίθριου σταθ-
μού οχημάτων από την Δ/νση
Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα
στην οικ. 13929/929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτι-
κά) 
γ) Να πληρούν αποδεδειγμένα
τις προϋποθέσεις και να έχουν
εκτελεστεί όλα τα απαιτούμενα
έργα σε αυτούς, με τις εγκρίσεις
που προβλέπει η αναφερόμενη
στην προηγούμενη παράγραφο
Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε να
βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα
για υποβολή πλήρους φακέλου
αδειοδότησης ως υπαίθριου
σταθμού οχημάτων, από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα στην οικ.
13929/929/11- 4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική
Εγκύκλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ



14-θριάσιο Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)
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Τέλος ταφής: Αναβολή εφαρμογής μέχρι τέλος του 2023Τέλος ταφής: Αναβολή εφαρμογής μέχρι τέλος του 2023

Η
εφαρμογή του τέλους
ταφής αποβλήτων και του
συστήματος «πληρώνω

όσο πετάω» από τους δήμους, η
δυνατότητά τους να ασκήσουν
μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων
πολιτικών κατά της ενεργειακής
φτώχειας, αλλά  και η θέσπιση
δεσμευτικού γνωμοδοτικού ρόλου
των δήμων στην χωροθέτηση και
εγκατάσταση των ΑΠΕ, ήταν τα
θέματα που απασχόλησαν την
Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλον-
τος και Διαχείρισης Απορριμμάτων
της ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε την
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, δια
ζώσης.

Τέλος ταφής: Αναβολή τουλάχι-
στον μέχρι το πέρας της τρέχου-
σας Προγραμματικής Περιόδου,
ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2023

Σε ότι αφορά το τέλος ταφής
αποβλήτων, το οποίο προβλέπεται
από το άρθρο 38 του ν .
4819/2021,σύμφωνα με το οποίο
από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα
επιβάλλεται από τους δήμους τέλος,
ύψους 20 ευρώ/t, με σταδιακή
αύξησή του στα 35 ευρώ/t έως το
2025, σε 45 ευρώ/t  από την 1η
Ιανουαρίου 2026 και από την 1η
Ιανουαρίου 2027 σε 55 ευρώ/t,  θα
αποδίδεται στον Ελλην ικό Οργανι-
σμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από
τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και θα αξιο-
ποιείται για την  εν ίσχυση της
ανακύκλωσης, η Επιτροπή με

ομόφωνη απόφασή της ζητά την
αναστολή εφαρμογής του μέτρου
μέχρι το τέλος του 2023.

Όπως τόν ισε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Γ. Παπαναστασίου,
δήμαρχος Αγριν ίου, «ναι μεν το
τέλος αποτελεί ένα μέσο αποτρο-
πής από την ταφή των αποβλή-
των, ωστόσο όμως έρχεται να επι-
βαρύνει τους δήμους με ένα
κόστος και μία ευθύνη που δεν
τους αναλογεί. Επίσης, οι διαρκείς
αλλαγές στην  τιμή του τέλους
ταφής, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασα-
φές, και μη σταθερό με ότι αυτό
συνεπάγεται.

Να σημειωθεί επίσης ότι  με
κύρια ευθύνη της κεν τρικής
διοίκησης δεν έχουν ολοκληρωθεί
ακόμη τα έργα που έχουν δρομο-
λογήσει οι δήμοι για τη διαχείριση
των αποβλήτων.

Με βάση τα παραπάνω απαι-

τείται να αναβληθεί η επιβολή τέλο-
υς ταφής για τους δήμους τουλάχι-
στον μέχρι το πέρας της τρέχου-
σας Προγραμματικής Περιόδου,
ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Και
σε αυτό το διάστημα η πολιτεία
οφείλει να συνδράμει τους δήμους
και να επιταχύνει τα απαιτούμενα
έργα διαχείρισης αποβλήτων ,
ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν
μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό
των αποβλήτων να οδηγούνται σε
ταφή».

«Πληρώνω όσο πετάω» με
ενιαίο πλαίσιο εφαρμογής από
τους δήμους

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του
συστήματος «πληρώνω όσο
πετάω», οι δήμοι υποχρεούνται να
το εφαρμόσουν από την 1η Ιανο-
υαρίου 2023. Όπως επισημάνθηκε
κατά τη συζήτηση του θέματος το

νέο αυτό σύστημα δημιουργεί ένα
νέο πλαίσιο με το οποίο οι δήμοι θα
μπορούν να διαμορφώνουν τα
δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με
πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε
δημότης, αλλά και ανάλογα με
πόσα από αυτά ανακυκλώνει – και
όχι βάσει των τετραγωνικών του
ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα.  Τον ίστηκε ωστόσο ότι θα
υπάρξουν  προβλήματα και
δυσκολίες  στον τρόπο και την
ορθή εφαρμογή του. Ως εκ τούτου
κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση
η θέσπιση εν ιαίου πλαισίου εφαρ-
μογής του από όλους τους δήμους.

Στην ατζέντα της συζήτησης
ήταν και θέματα σχετικά με έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
όπως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης
του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδια-
σμού για τα έργα ΑΠΕ, η θέσπιση
δεσμευτικού γνωμοδοτικού ρόλου
των δήμων στη χωροθέτηση και
εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και η
λήψη αντισταθμιστικών  οφελών
από τα of fshore αιολικά πάρκα.

Επίσης τον ίστηκε η ανάγκη
αναβάθμισης υποδομών ηλεκτρι-
κής ενέργειας (π.χ. των  υπο-
σταθμών ανύψωσης τάσης) για την
κατά προτεραιότητα σύνδεσης των
ενεργειακών  κοινοτήτων  των
δήμων με εφαρμογή ενεργειακού
συμψηφισμού, διασφαλίζοντας έτσι
τη δυνατότητα στους δήμους να
επενδύσουν σε πολιτικές καταπο-
λέμησης της ενεργειακής φτώχειας
στις τοπικές κοινωνίες.

Γ. Οικονόμου για
παρελάσεις: 

Δεν θα ξανακλείσει
η χώρα, δεν θα

ξαναπάμε 
σε lockdown

Είν αι ξεκάθαρη η βούλησή
μας, δεν  θα ξαν ακλείσει η
χ ώρα, δεν  θα ξαν απάμε σε
lockdown.

Αυτό τόν ισε ο κυβερν -
ητικός εκπρόσωπος Γιάν -
ν ης Οικον όμου ερωτηθείς
για το αν  θα πραγματοποι-
ηθούν  παρελάσεις την  28η
Οκτωβρίου και ειδικά αυτή
της Θεσσαλον ίκης.
Ο κ. Οικον όμου τόν ισε ότι

η κυβέρν ηση παρακολουθεί
τα επιδημιολογικά δεδομέν α
τόν ισε ωστόσο ότι μέσα
στο καλοκαίρι είχ αμε γιο-
ρτές που έγιν αν  με έν α
πλαίσιο μέτρων  και επεσή-
μαν ε ότι σε σχ έση με πέρυ-
σι ν α μην  ξεχ ν άμε ότι έχ ο-
υμε πολύ κόσμο εμβολια-
σμέν ο. 
Δεν  είν αι φέτος όπως ήταν

πέρυσι εξαιτίας του εμβολια-
σμού, υπογράμμισε ο κ.
Οικον όμου. 

Ωστόσο επεσήμαν ε με
έμφαση ότι δεν  θα ξαν ακ-
λείσει η χ ώρα.

Κινητό Πράσινο Σημείο στον 
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Ο
Δήμος Μάν δρας - Ειδυλλίας
συμμετέχ ει στο πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής «The Green

City » (Πράσιν η Πόλη), δίν ον τας τη
δυν ατότητα στους πολίτες ν α απο-
κομίσουν  όφελος μέσω της αν ταποδοτι-
κής αν ακύκλωσης, εν ώ παράλληλα
στηρίζει την  προσπάθεια της κυκλικής
οικον ομίας.

Μέσω του προγράμματος οι πολίτες
έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α επιβραβεύον -
ται κάθε φορά που αν ακυκλών ουν ,
μετατρέπον τας σε πόν τους προς εξα-
ργύρωση σε συν εργαζόμεν ες επιχ ειρή-
σεις  το βάρος των  υλικών  (δείτε τον
κατάλογο στο συν ημμέν ο έγγραφο).

Κάθε Τρίτη, ειδικό όχημα
ανακύκλωσης θα βρίσκεται:

Στη Μάνδρα (Κεντρική Πλατεία),
από τις 09:30π.μ. – 11:30π.μ.

Στα Βίλια (Κεντρική Πλατεία), από
τις 12:15μ.μ. – 14:15μ.μ.

Στις Ερυθρές (μπροστά στο κτίριο
του Δημαρχείου), από τις 14:40μ.μ. –
15:40μ.μ.

Οδηγίες για τα υλικά

Φέρν ετε τα υλικά στο Κιν ητό Πράσιν ο
Σημείο, είτε διαχ ωρισμέν α αν ά είδος σε
χ ωριστές σακούλες, είτε θα πραγματο-
ποιείται διαχ ωρισμός επιτόπου με τη
βοήθεια του προσωπικού.

Οι τύποι των  υλικών  που μπορείτε ν α

απορρίψετε στο Κιν ητό Πράσιν ο Σημείο
είν αι:

Πλαστικά κατηγορίας PET

Σύμμεικτα Πλαστικά

Αλουμίν ιο

Σιδηρούχ α Μέταλλα

Χαρτί / Χαρτόν ι

Γυαλί

Μπαταρίες

Βρώσιμα Έλαια και Λίπη

Ηλεκτρον ικός & Ηλεκτρικός Εξοπλι-
σμός

Ρούχ α
Είν αι απαραίτητο τα υλικά ν α είν αι

κεν ά από τυχ όν  περιεχ όμεν α. Ιδαν ικά
ν α έχ ουν  ξεπλυθεί αυτά που είν αι απα-
ραίτητο, ώστε ν α μην  υπάρχ ουν  υπο-
λείμματα τροφών , υγρών  κ.α.

Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει
ν α μεταφέρον ται σε πλαστικά μπουκά-

λια /δοχ εία και έπειτα θα απορρίπτον ται
στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).

Οδηγίες για πολίτες

Βήμα 1: Φτάν ετε στο Κιν ητό Πράσιν ο
Σημείο έχ ον τας στην  κατοχ ή σας τα
προς αν ακύκλωση υλικά.

Βήμα 2: Εγγραφή/Ταυτοποίηση σου
και παραλαβή της προσωπικής σας κάρ-
τας αν ακύκλωσης. Μπορείτε  ν α ολοκ-
ληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής /
αν αγν ώρισης εδώ.

Βήμα 3: Παραδίδετε τόσο την  κάρτα
αν ακύκλωσης όσο και τα αν ακυκλώσιμα
υλικά στο προσωπικό.

Βήμα 4: Το προσωπικό σαρών ει την
κάρτα και ζυγίζει τα υλικά.

Οι κατάλληλοι πόν τοι μεταφέρον ται
στον  λογαριασμό σας, αν άλογα με τον
τύπο και το βάρος των  υλικών  που
αν ακυκλώσατε.

Βήμα 5: Η διαδικασία ολοκληρών εται
με το προσωπικό ν α απορρίπτει τα
υλικά στα κατάλληλα δοχ εία και μπορ-
είτε ν α δείτε  την  αν αν έωση των  πόν -
των  σας.


