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Διήμερο δράσεων 
στον Δήμο Αχαρνών για την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του

Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου

Ομολόγησε  ο 23χρονος δράστης
της άγριας δολοφονίας του 

19χρονου  Άλκη στη Θεσσαλονίκη 

Στις 28 
Φεβρουαρίου 

ξεκινά η «μάχη»
για το Θριάσιο ΙΙ 

Στόχος του υπουργείου είναι εντός του
2022 να αναδειχθεί ο ανάδοχος και το
2023 να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 

σσεελλ..  99

338 κρούσματα εχθες στην 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής

18.825 νέα
κρούσματα, 106

θάνατοι, 561 σε ΜΕΘ

ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα το εμβόλιο Novavax
Θα αρχίσει να χορηγείται τον Μάρτιο

σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα

σσεελλ..  66

σσεελλ..  88

ΟΟΦΦΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  88  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  1100  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  
ΜΜΕΕΣΣΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  κκααττάά  1133%%
αανναακκοοίίννωωσσεε  οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

ΕΠΣΔΑ:  Προβάδιμα πρόκρισης
ο Πανελευσινιακός

και Εθνικός Πανοράματος

Το αγωνιστικό πρόγραμμα
στην Δυτική Αττική 
το Σαββατοκύριακο

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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: Συννεφιά και καταιγίδεςι 

Θερμοκρασία απο 3  έως  8 βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπαπαν τή,Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Υπαπαν τή του Σωτήρος, Σύν αξη της Υπεραγίας

Θεοτόκου της Μαρουλιαν ής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τσάμος Παναγιώτης Α.Λεωφόρος Εθνικής

Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 

έναντι ΙΚΑ,2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

ΟΟΦΦΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  88  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  1100  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΙΙΟΟΥΥ
ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  κκααττάά  1133%%  αανναακκοοίίννωωσσεε
οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς,,  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς

Τ
η μείωση
τ ο υ
Ε Ν Φ Ι Α

κατά 13% ανα-
κοίνωσε ο
Πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσο-
τάκης, με έκτακτη
δήλωσή του.

«Π ροχωράμε ,
σήμερα, σε μία
νέα γενναία
μόνιμη μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά
13%. Συνεχίζο-
υμε να καλύπτουμε μέρος των αυξήσεων στους λογαρ-
ιασμούς του ρεύματος που οφείλονται στη διεθνή ενερ-
γειακή κρίση, ενώ την 1η Μαΐου θέτουμε σε εφαρμογή
και δεύτερη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού»,
είπε ο Πρωθυπουργός.

Σε συνέχεια της σημαντικής αυτής ανακοίνωσης,  θα
πραγματοποιηθούν δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονομικών για την εξειδίκευση της
μεταρρύθμισης φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας
που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Η Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
για τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ

«Η κυβέρνηση προχωράει, σήμερα, σε μία νέα γεν-
ναία μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%. Υπερ-
καλύπτει, έτσι, τη δέσμευσή της για συνολική ελάφρυνση
κατά 30% της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
Μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία και επωφελής για
την οικονομία. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα κληθούν
να πληρώνουν, πλέον, κάθε χρόνο, 860.000.000 ευρώ
λιγότερα σε σχέση με το 2018. Και 350.000.000 λιγότε-
ρα, μόνο μέσα στο 2022.

Νιώθω την πολιορκία που δέχεται το μέσο εισόδημα
από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις που
προκαλεί όπως παντού στην Ευρώπη. Γι’  αυτό και η
Πολιτεία συνεχίζει να καλύπτει μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς του ρεύματος. Επιμένει, όμως και
στη σταθερή αποκλιμάκωση των φόρων και των εισφο-
ρών για να τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των
νοικοκυριών. Και, την 1η Μαΐου θέτει σε εφαρμογή και
δεύτερη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.

Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 συμπολίτες μας θα
πληρώνουν ακόμα μικρότερο ΕΝΦΙΑ. Αρκετοί θα κατα-
βάλουν το ίδιο ποσό. Ενώ, μία μικρή μειοψηφία,
περίπου 6%, θα δει μια λελογισμένη επιβάρυνση.

Είναι μία στοιχειώδης
ανταπόδοση προς όλη την
κοινωνία, καθώς η πραγ-
ματική αξία της περιουσίας
σε ορισμένες περιοχές, έχει
διπλασιαστεί ή και τριπλα-
σιαστεί. 

Το πλήρες σχέδιό μας για
την ακίνητη περιουσία θα
παρουσιάσει  ο Υπουργός
Οικονομικών. Πυρήνας
του, πάντως, είναι η αισθη-
τή υποχώρηση του βασικού
φόρου σε κτίσματα, ενώ στα
οικόπεδα η μείωση φτάνει

το 50%. Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για
ιδιοκτησίες σε ζώνες μέσης και χαμηλότερης αξίας. Πρό-
κειται δηλαδή, για μία σαφή επιλογή υπέρ της μεσαίας
τάξης και των πιο αδύναμων.

Ελάφρυνση 30% θα έχουν τα ακίνητα αξίας μέχρι
100.000 ευρώ αντί των 60.000 ευρώ που ίσχυε

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ελάφρυνση 30% θα έχουν,
στο εξής, τα ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ αντί των
60.000 ευρώ, που ίσχυε έως τώρα. Η κλιμάκωση του
φόρου γίνεται δικαιότερη. Και σ’  αυτόν έχει ενσωμα-
τωθεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που παύει να
υφίσταται. Ενώ, όπως είπα, η συνολική μείωση των επι-
βαρύνσεων για τους πολίτες ανέρχεται στα 350.000.000
ετησίως αντί των 70.000.000 που προέβλεπε ο προϋ-
πολογισμός.

Η νέα πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομική
πολιτική που ακολουθούμε και επιτρέπει ανάλογα πρό-
σθετα μέτρα ανακούφισης. Επιδρά συνδυαστικά με
άλλες μόνιμες ρυθμίσεις, όπως οι μικρότεροι φορολογι-
κοί συντελεστές, η αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης
στον ιδιωτικό τομέα και ο μηδενισμός του φόρου στις
γονικές παροχές. Αλλά και αθροιστικά, με έκτακτες παρ-
εμβάσεις όπως το διπλό Εγγυημένο Εισόδημα του
Δεκεμβρίου και τα αυξημένα επιδόματα στους χαμηλο-
συνταξιούχους.

Είναι, ωστόσο, μία κίνηση ρεαλιστική, που δεν υπερ-
βαίνει τα δημοσιονομικά όρια. Γιατί κάθε βήμα προς τα
εμπρός πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα οδηγεί
σε δύο βήματα προς τα πίσω. Έτσι η πατρίδα μας έμει-
νε όρθια και αναπτύχθηκε μέσα στη διετή κρίση. Έτσι θα
αντιμετωπίσει, τώρα, και τις πρόσκαιρες παγκόσμιες
αναταράξεις. 

Όρθια η χώρα, αλλά και όρθιοι οι πολίτες. Με τη δική
μας στήριξη και τις δικές τους δυνάμεις.»

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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338 κρούσματα εχθες στην Π.Ε. 

Δυτικής Αττικής

18.825 νέα κρούσματα, 
106 θάνατοι, 561 σε ΜΕΘ

Σ
ταθερά πάν ω από εκατό παραμέν ουν  οι ημε-
ρήσιοι θάν ατοι. Ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε 106
θαν άτους, εν ώ 561 ασθεν είς ν οσηλεύον ται

διασωλην ωμέν οι. Παράλληλα εν τοπίστηκαν  18.825
ν έα κρούσματα έπειτα από 311.547 τεστ και έγιν αν
521 εισαγωγές.

Αν αλυτικά:Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είν αι 18.825, εκ των  οποίων  58
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 1.984.544 (ημερήσια μεταβολή +1.0%),
εκ των  οποίων  49.8% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμέν α κρούσματα των  τελευταίων  7 ημερών , 429
θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό
και 2.409 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων
εκτιμάται σε 1.01 (95% ΔΕ: 0.91 - 1.10).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 106,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφ-
εί συν ολικά 23.721 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμε-
ν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι είν αι 561 (62.4% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 66 έτη. To 84.0% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 440
(78.43%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
ν οι και 121 (21.57%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.060 ασθεν είς.

677 κρούσματα στην  Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής

614 κρούσματα στην  Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθην ών

338 κρούσματα στην  Π.Ε. Δυτικής Αττικής

680 κρούσματα στην  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθην ών

1.328 κρούσματα στην  Π.Ε. Κεν τρικού Τομέα Αθη-
ν ών

622 κρούσματα στην  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθην ών

826 κρούσματα στην  Π.Ε. Πειραιώς

105 κρούσματα στην  Π.Ε. Νήσων

Στις αρχ ές Μαρτίου
αν αμέν εται ν α ξεκιν ή-
σει στη χ ώρα μας η
χ ορήγηση του πρωτεϊ-
ν ικού εμβολίου της
Nov av ax έν αν τι του
SARS-CoV-2. Οπως
αν ακοίν ωσε χ θες ο
γεν ικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φρον -
τίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους, η Ελλά-
δα αν αμέν εται ν α παραλάβει τον
Φεβρουάριο και τον  Μάρτιο
474.000 δόσεις του συγκεκριμέ-
ν ου εμβολίου. Οι πρώτες 168.000
δόσεις πρόκειται ν α φτάσουν
στη χ ώρα μας στις 21 Φεβρουα-
ρίου.

Το εμβόλιο της Nov av ax θα
εν ταχ θεί στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα της χ ώρας από τις αρχ ές
Μαρτίου και θα χ ορηγείται σε
συγκεκριμέν α εμβολιαστικά κέν -

τρα. Σημειών εται ότι το συγκεκρι-
μέν ο εμβόλιο χ ορηγείται σε δύο
δόσεις και δεν  έχ ει παρασκευα-
στεί με βάση την  τεχ ν ολογία
mRNA αλλά στηρίζεται στην
τεχ ν ολογία με την  οποία παρασ-
κευάζον ται πιο κλασικά εμβόλια
όπως της γρίπης ή του τετάν ου,
γεγον ός που εν δεχ ομέν ως πείσει
κάποιους σκεπτικιστές ν α
κάν ουν  το εμβόλιο.

Εως χ θες είχ αν  εμβολιαστεί
στη χ ώρα μας με έστω μία δόση

του εμβολίου περισ-
σότεροι από
7.760.000 πολίτες
(73,8% του γεν ικού
πληθυσμού), εν ώ
7.330.000 είχ αν
κάν ει και τις δύο
δόσεις (69,8%). Και
την  αν αμν ηστική
δόση είχ αν  κάν ει
4.880.000 πολίτες,
εν ώ επιπλέον

200.000 είχ αν  προγραμματίσει
ραν τεβού.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι, αν  και
με μικρούς ρυθμούς, αυξάν εται
και ο αριθμός των  ατόμων  άν ω
των  60 ετών  που επιλέγουν  ν α
εμβολιαστούν . Οπως αν έφερε ο
κ. Θεμιστοκλέους, από την
προηγούμεν η Δευτέρα έως και
χ θες είχ αν  προγραμματιστεί
10.000 ν έα ραν τεβού από άτομα
αυτής της ηλικιακής ομάδας του
πληθυσμού.

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων ο χάρτης της Ελλάδας για τη
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, ο

οποίος έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31
Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθ-
εώρηση το 2024.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις
ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφε-
ρειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες
εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις
επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι
το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό
συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS 3)                    ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ                               15%

EL 305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ                                           25%

EL 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ                                           25%

EL 306 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ                                                   25%

Σε όλες τις περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις
που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων,
εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται
επιπλέον προσαύξηση 10%.

ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε ο Χάρτης Περιφερειακών 
Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Στην Ελλάδα το εμβόλιο Novavax

Θα αρχίσει να χορηγείται τον Μάρτιο σε συγκεκριμένα
εμβολιαστικά κέντρα
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«Ο νέος, μειωμένος ακόμη περισ-
σότερο ΕΝΦΙΑ, θα πληρώνεται σε
περισσότερες δόσεις. Εκτιμάται ότι
οι βεβαιώσεις θα προκύψουν μέχρι
τέλος Απριλίου, και οι πληρωμές,
στη συνέχεια, θα μπορέσουν να
γίνονται σε 10 δόσεις. Ο μεγαλύτερ-
ος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί
στον φόρο ακίνητης περιουσίας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπο-
υργός Οικονομικών.

Σημείωσε πως ο φόρος «μειώνε-
ται κατά το 1/3, ή 860 εκατ. ευρώ, σε
σχέση με αυτό που παραλάβαμε
από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
8 στους 10 πολίτες - ιδιοκτήτες θα
δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Κυρίως τα
χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα
της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτό
είναι καρπός εντατικής και μεθοδι-
κής δουλειάς του Υπουργείου
Οικονομικών. Ευχαριστώ τα υπηρε-
σιακά και τα πολιτικά στελέχη για τη
συμβολή τους, σε αυτή τη θετική
εξέλιξη».

Από την πλευρά του, ο υφυπο-
υργός Απόστολος Βεσυρόπουλος,
σημείωσε πως «αντιμετωπίζουμε
τις επιπτώσεις από την αναπροσαρ-
μογή των αντικειμενικών αξιών για
να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες:

Με τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ,
ακόμη και για φορολογούμενους με
ακίνητα σε ζώνες στις οποίες
αυξήθηκαν οι τιμές,

Με κατάργηση του συμπληρωματι-
κού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα
και την ενσωμάτωσή του στον κύριο
φόρο και

Με φόρο πιο ορθολογικό και ανα-
λογικό, διορθώνοντας στρεβλώσεις
και αδικίες».

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο
κ. Βεσυρόπουλος:

με τις νέες αντικειμενικές αξίες
επήλθε αύξηση των τιμών στο 60%
των ζωνών.

Χάρη στις παρεμβάσεις στον
βασικό φόρο των κτισμάτων, στο
65% των προϋπαρχουσών ζωνών
θα υπάρξει μείωση, στο 34% ο
φόρος παραμένει αμετάβλητος και
μόνον στο 1% των ζωνών θα σημει-
ωθεί αύξηση φόρου.

Αντίστοιχες μειώσεις θα ισχύσουν
και για τα οικόπεδα, με αποτέλεσμα
το 91% των φορολογούμενων να
δει μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Καταργείται επίσης, όπως είχαμε
δεσμευτεί  ο συμπληρωματικός
φόρος για τα φυσικά πρόσωπα και
ενσωματώνεται στον κύριο φόρο.

Ο συμπληρωματικός φόρος υπο-
λογίζεται σήμερα στη συνολική αξία
της περιουσίας, εφόσον αυτή υπερ-
βαίνει τα 250.000 ευρώ.

Ο φόρος αυτός για τα φυσικά πρό-
σωπα καταργείται και επιβάλλεται,
πλέον, φόρος επί της αξίας του ακι-
νήτου, με την προϋπόθεση ότι το
ακίνητο είναι αξίας μεγαλύτερης των
400.000 ευρώ.

Μειώνονται  οι  συντελεστές του
κύριου φόρου και ενοποιούνται κλι-
μάκια, για μικρές και μεσαίες τιμές
ζώνης στα κτίσματα.

Μειώνονται οι συντελεστές σε όλα
τα κλιμάκια υπολογισμού φόρου των
οικοπέδων.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν και τα
φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Για παράδειγμα, ο συντελεστής του
βασικού φόρου κτισμάτων για τιμή
ζώνης από 1.051 έως 1.500
ευρώ/τ.μ. διαμορφώνεται σε 2,80
ευρώ/τ.μ. αντί  3,70 που ισχύει

σήμερα, δηλαδή μείωση 27%. Για
τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.500
ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται
σε 3,70 ευρώ/τ.μ., ενώ με το ισχύον
καθεστώς για τιμή ζώνης από 1.501
έως 2.000 ευρώ ο συντελεστής
είναι 4,5 ευρώ/τ.μ. και από 2.001
έως 2.500 είναι 6. 

Ακόμη μεγαλύτερες είναι  οι
μειώσεις του φόρου στα οικόπεδα:
Ενδεικτικά, για αξία οικοπέδου από
75 έως 100 ευρώ ανά τ.μ. ο συντε-
λεστής διαμορφώνεται σε 0,0375
αντί για 0,1850, δηλαδή μειώνεται
κατά 80%.

Ταυτόχρονα, επέρχεται σημαντική
αύξηση των συντελεστών έκπτωσης
του φόρου των φυσικών προσώπων
για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.
Συγκεκριμένα η έκπτωση διαμορ-
φώνεται σε 30% για περιουσία έως
100.000 ευρώ, αντί για περιουσία
έως 60.000 ευρώ που ισχύει σήμε-
ρα, και σε 25% για περιουσία πάνω
από 100.000 ευρώ και  μέχρι
150.000 ευρώ, αντί για 20% που
ισχύει σήμερα. Μόνο μέσα από την
τελευταία παρέμβαση, ωφελούνται
επιπλέον 1.100.000 φορολογούμε-
νοι πολίτες.

Πώς θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ – Αν αλ-
υτικά παραδείγματα

Ο κ. Βεσυρόπουλος παρέθεσε
ορισμένα παραδείγματα, «για να
αντιληφθούν όλοι την πραγματικότ-
ητα αλλά και το ουσιαστικό μέγεθος
της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε
πρακτικό επίπεδο», όπως χαρακ-
τηριστικά τόνισε.

Πρώτο παράδειγμα: Διαμέρισμα
στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ορόφου
120 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης,
1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021
φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή
ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και
ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24
ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου
αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος
μειώθηκε κατά 24,32%.

Δεύτερο παράδειγμα: Διαμέρισμα
στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100 τ.μ.,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετάβ-
λητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο
το 2021 220,50 ευρώ, ενώ το 2022
θα πληρώσει  φόρο 147 ευρώ,
δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

Τρίτο παράδειγμα: Διαμέρισμα
στην Καισαριανή, 1ου ορόφου 100
τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης
1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το
2021 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η
τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.350
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50
ευρώ. Δηλαδή, με αύξηση στην αξία
του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος
μειώνεται κατά 29,05%.

Τέταρτο παράδειγμα: Διαμέρισμα
στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου 100 τ.μ.,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100
ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021,
310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή
ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50
ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακι-
νήτου αυξάνεται κατά 18%, ο φόρος
μειώνεται κατά 29%.

Πέμπτο παράδειγμα:  Διαμέρισμα
στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας
Εγνατίας, 1ου ορόφου 150 τ.μ.,
εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100
ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021,
466,20 ευρώ. Το 2022, με την τιμή
ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80
ευρώ.  

ΕΝΦΙΑ: Πληρωμή σε έως 10 δόσεις – Τι αλλάζει

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Παράταση για εξόφληση Βεβαιώσεων

ΤΑΠ έως 31-1-2022

Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων κ. Γιώργος Αβράμης
ενημερώνει στους συνδημότες που έχουν παραλάβει

βεβαιώσεις Τ.Α.Π για μεταβίβαση ακινήτου 
με ημερομηνία έκδοσης έως 31-12-2021, ότι παρατείνεται η

ισχύς της εν λόγω βεβαίωσης έως 31-01-2022 βάσει του
Ν.4876/2021, ΦΕΚ Α 251/23-12-2021. Για περισσότερες πληροφ-

ορίες επικοινωνήστε
με το αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσόδων 

στο τηλ. 210 2474377
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Μ
ν ημόν ιο Συν εργασίας για την  Ευρωπαϊκή Απο-
στολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχ ρι το
2030» υπέγραψαν 21 ελλην ικοί Δήμοι με το Υπο-

υργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας,παρουσία του Γεν ι-
κού Γραμματέα Χωρικού Σχ εδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλον τος, Ευθύμιου Μπακογιάν ν η και του Αν απληρω-
τή Γεν ικού Διευθυν τή της Γεν ικής Διεύθυν σης Κιν -
ητικότητας και Μεταφορών  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(DG Mov e) και Διευθυν τή της Ευρωπαϊκής Αποστολής
«Mission Board 100 Climate Neutral Cities by  2030»,
Matthew Baldwin, μελών  της Αποστολής της ΕΕ, του
ΥΠΕΝ όπως και εκπροσώπων  της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Σκοπός του Μν ημον ίου Συν εργασίας είν αι η επι-
τάχ υν ση της μετάβασης των  πόλεων  στην  κλιματική
ουδετερότητα και στον  ψηφιακό μετασχ ηματισμό
τους,αν ακάμπτον τας ταυτόχ ρον α από την  παν δημία
του κορων οϊού. Στο Μν ημόν ιο Συν εργασίας συμμε-
τέχ ουν  οι εξής 21 Δήμοι:

Αγριν ίου, Αλεξαν δρούπολης, Ηρακλείου, Θεσσα-
λον ίκης, Ιωαν ν ιτών , Καλαμαριάς, Καλαμάτας,
Καρδίτσας, Κεν τρικής Κέρκυρας και Διαπον τίων
Νήσων , Κοζάν ης, Μυτιλήν ης, Τρικκαίων , καθώς και ο
Αν απτυξιακός Σύν δεσμος Δυτικής Αθήν ας, με τους
Δήμους – μέλη: Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Αν άργυροι – Καμα-
τερό, Αιγάλεω, Ίλιον , Κορυδαλλός, Περιστέρι, Πετρ-
ούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι.

Στην  εκδήλωση αν ακοίν ωσης του Μν ημον ίου Συν ερ-
γασίας,που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27
Ιαν ουαρίου 2022,τον ίστηκε ότι οι συμμετέχ ον τες
Δήμοι, σε συν εργασία με το ΥΠΕΝ δεσμεύον ται:

· ν α εφαρμόσουν  περιβαλλον τικές και βιώσιμες πολιτι-
κές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσιν ης Συμφων ίας,

· ν α εν σωματώσουν  τοπικές πολιτικές των  Στόχ ων
Βιώσιμης Αν άπτυξης (SDG’s) με σκοπό ν α γίν ουν  οι
πόλεις πιο αν θρώπιν ες, χ ωρίς αποκλεισμούς, ασφα-
λείς, αν θεκτικές και βιώσιμες,

· ν α προστατεύσουν  τη βιοποικιλότητα,

· ν α προωθήσουν  τις δημόσιες βιώσιμες συμβάσεις και
την  Κυκλική Οικον ομία,

· ν α σχ εδιάσουν  και ν α εφαρμόσουν  στην  πράξη τη
Βιώσιμη Αστική Κιν ητικότητα όπως και τη Βιώσιμη Δια-
τροφή και ταυτόχ ρον α

· ν α επεν δύσουν  και ν α χ ρηματοδοτήσουν  βιώσιμες
επεν δύσεις.

Κατά τη σύν αψη του Μν ημον ίου Συν εργασίας, ο
Γεν ικός Γραμματέας Χωρικού Σχ εδιασμού και Αστικού
Περιβάλλον τος, Ευθύμιος Μπακογιάν ν ης επισήμαν ε ότι
«οι ελλην ικές πόλεις διαθέτουν  εκείν α τα ιδιαίτερα χ αρ-
ακτηριστικά που τις καθιστούν  πολύ σημαν τικές για τη
συλλογή δεδομέν ων  από την  ν οτιοαν ατολική Μεσόγειο
τα οποία εν  τέλει θα συν εισφέρουν  στον  στόχ ο της
κλιματικής ουδετερότητας όλης της Ευρώπης μέχ ρι το
2050 μέσω της Πράσιν ης Συμφων ίας» και υπογράμμισε
ότι «το ΥΠΕΝ αν τιλαμβαν όμεν ο την  ευθύν η προς τις
μελλον τικές γεν ιές, εν θαρρύν ει εδώ και δύο χ ρόν ια τη
συμμετοχ ή πολλών  ελλην ικών  πόλεων  και με αυτό το
Μν ημόν ιο Συν εργασίας επιβεβαιών ει τη δέσμευσή του
για τη συν εχ ή υποστήριξη των  ελλην ικών  Δήμων  στο
δύσκολο ταξίδι τους προς την  κλιματική ουδετερότητα».

Τόν ισε επίσης ότι «λόγω της κλιματικής αλλαγής και
των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουμε τον τελευ-
ταίο χρόνο στην Ελλάδα, οι Δήμοι βρίσκονται σε
κομβική θέση να υιοθετήσουν άμεσες πολιτικές για
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και να προ-
σφέρουν πολλαπλά οφέλη στις κοινότητές τους
όσον αφορά στη μείωση της ρύπανσης, της κυκλο-
φοριακής συμφόρησης και του ενεργειακού κόστο-
υς, αλλά και συνολικά να υιοθετήσουν έναν πιο υγι-
εινό τρόπο ζωής για τους κατοίκους τους».
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Διήμερο δράσεων 
στον Δήμο Αχαρνών, 

με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά

του Καρκίνου στις 4
Φεβρουαρίου

Διήμερο δράσεων με ενημερωτικό και προλ-
ηπτικό χαρακτήρα διοργανώνει ο Δήμος Αχα-
ρνών, μέσω του ΚΕΠ Υγείας, μαζί με το Παράρτ-
ημα της Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχα-
ρνών & Φυλής με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου.

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου
-Ενημέρωση και Διανομή έντυπου υλικού στην
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών από μέλη της Αντικαρ-
κινικής.
-Στις 19:00 μ.μ φωτισμός του «Κότινου», του δέν-
τρου της Αντικαρκινικής, στην Κεντρική Πλατεία.
- Δωρεάν έλεγχος Τεστ Παπ σε γυναίκες των Αχα-
ρνών στον χώρο της Αντικαρκινικής (Ι. Στριφτού
33 ). Κατόπιν ραντεβού στο ☎� τηλ. 2102467812.

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου
- Δωρεάν έλεγχος Τεστ Παπ σε γυναίκες των Αχα-
ρνών στον χώρο της Αντικαρκινικής (Ι. Στριφτού
33 ). Κατόπιν ραντεβού στο ☎� τηλ. 2102467812.

Ολοκληρώθηκε η καινοτόμος πρωτοβουλία
του Δήμου Ασπροπύργου με την προμήθ-
εια και εγκατάσταση στις αίθουσες των

σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου προηγμένου
συστήματος καθαρισμού αέρα για την αντιμετώπι-
ση του COVID-19.
Συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου προχώρησαν στην εγκατάσταση του εν
λόγω συστήματος σε όλες τις σχολικές αίθουσες
για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης μυκήτων, εξα-
λείφοντας τις οσμές, τα αλλεργιογόνα και τις πτητι-
κές οργανικές ενώσεις, περιορίζοντας έτσι στο
ελάχιστο τη μετάδοση των ιογενών και βακτηρ-
ιακών λοιμώξεων, όπως ο COVID-19.  Η λειτο-
υργία του συστήματος δεν παράγει όζον και είναι
ασφαλής για τους ανθρώπους.
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
ότι, ο Δήμος θα συνεχίσει να επενδύει στην υψηλή

τεχνολογία για την προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας και ιδιαίτερα της μαθητικής και εκπαιδευτι-
κής κοινότητας της πόλης.   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID- 19

ΚΚλλιιμμααττιικκάά
ΟΟυυδδέέττεερρεεςς  ΠΠόόλλεειιςς
ηη  ΦΦυυλλήή  κκααιι  ττοο  
ΧΧααϊϊδδάάρριι
Μνημόνιο ΥΠΕΝ με 21 Δήμους
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Τ
ο Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και
Εν έργειας αν α-

κοιν ών ει ότι τον  Απρίλιο
θα ξεκιν ήσει ο δεύτερος
κύκλος του προγράμμα-
τος «Κιν ούμαι Ηλεκτρι-
κά» για την  προώθηση
της ηλεκτροκίν ησης.

Το νέο πρόγραμμα, με
προϋπολογισμό 50 εκατ.
ευρώ για το 2022, περιλαμ-
βάνει αυξημένες επιδοτή-
σεις για την αγορά ηλεκτρ-
ικών αυτοκινήτων και
δικύκλων ενώ θεσπίζονται
κοινωνικά κριτήρια για
ΑμεΑ, τρίτεκνους και -για
πρώτη φορά- νέους έως 29
ετών. Ειδική μέριμνα θα
ληφθεί και για τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποι-
ούνται σε νησιά, σημειώνει η
σχετική ανακοίνωση.

Ο δεύτερος κύκλος του
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα
έχει αναδρομική ισχύ από
1.12.2021 και οι πολίτες θα
μπορούν να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους έως τις
31.12.2023. Οι σημαντικότερ-
ες διατάξεις του νέου προ-
γράμματος είναι οι εξής:

Για τα φυσικά πρόσωπα,
το ποσοστό επιδότησης για
την αγορά ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου αυξάνεται από 20%
σε 30% και το μέγιστο ποσό
σε 8.000 ευρώ από 6.000 

ευρώ που ίσχυε στον
προηγούμενο κύκλο.

Η απόσυρση του παλιού
οχήματος επιβραβεύεται με
1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του
έξυπνου οικιακού φορτιστή
με 500 ευρώ.

Ειδική μέριμνα λαμβάνε-
ται για τα Άτομα με Αναπ-
ηρία, που δικαιούνται επιπ-
λέον 1.000 ευρώ, για τις οικο-
γένειες που έχουν τουλάχι-
στον τρία εξαρτώμενα
τέκνα, οι οποίες θα δικαι-
ούνται 1.000 ευρώ ανά εξα-
ρτώμενο τέκνο, έναντι των
συνολικά 1.000 ευρώ που
προβλεπόταν στο παρελθ-
όν, αλλά και για τους νέους
έως 29 ετών, οι οποίοι θα
λαμβάνουν επιπλέον 1.000
ευρώ.

Για τα φυσικά πρόσωπα,
το ποσοστό επιδότησης για
την αγορά ηλεκτρικών
δικύκλων και τρικύκλων κατ-
ηγορίας L5e έως και L7e
αυξάνεται από 20% σε 40%
και το μέγιστο ποσό επιδότ-
ησης από 800 ευρώ σε 3.000
ευρώ. 

Στις κατηγορίες αυτές
περιλαμβάνονται τα επαγ-
γελματικά ηλεκτρικά
τρίκυκλα που χρησιμοποι-
ούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή/και επι-
βατών καθώς και τα μικρο-
αυτοκίνητα. 

Ειδικά για νέους έως 29
ετών προβλέπεται η προ-

σαύξηση της ενίσχυσης κατά
1.000 ευρώ για την αγορά
ηλεκτρικών μικροαυτοκινή-
των.

Το ποσοστό επιδότησης
για τα ηλεκτρικά δίκυκλα L1e
έως L4e παραμένει στο 20%
και το μέγιστο ποσό επιδότ-
ησης θα είναι 800 ευρώ. Στις
κατηγορίες αυτές περιλαμ-
βάνονται τα ελαφρά ηλεκτρ-
ικά δίκυκλα και τρίκυκλα με
κυβισμό μικρότερο των 50 cc
καθώς και τα αντίστοιχα οχή-
ματα μεγαλύτερου κυβι-
σμού.

Ειδικά για την προμήθεια
ηλεκτρικών οχημάτων του
συνόλου της κατηγορίας L θα
επιδοτείται προαιρετικά ως
μέρος του βασικού εξοπλι-
σμού του οχήματος η αγορά
δεύτερης μπαταρίας με
ποσό 300 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης
για τα ηλεκτρικά ποδήλατα
παραμένει στο 40% και το
μέγιστο ποσό επιδότησης θα
είναι 800 ευρώ.

Για τις εταιρείες, το ποσο-
στό επιδότησης για την
αγορά ηλεκτρικού αυτοκινή-
του αυξάνεται από 20% σε
30% και το μέγιστο ποσό
επιδότησης θα ανέλθει σε
8.000 ευρώ ανά όχημα.

Ο αριθμός των οχημάτων
για τον οποίο μια εταιρεία
δικαιούται επιδότηση δεν θα
περιορίζεται πλέον αριθμ-
ητικά, σε αντίθεση με τον
πρώτο κύκλο του προγράμ-
ματος που υπήρχε το όριο
των 3 ή 6 οχημάτων (σε
περίπτωση νησιωτικών
δήμων).

Οι εταιρείες θα μπορούν
πλέον να επιδοτούνται και
για την αγορά και εγκατά-
σταση έξυπνων φορτιστών,
με τον όρο ότι αυτοί θα
εξυπηρετούν αμιγώς τους
σκοπούς της εταιρείας και
δεν θα χρησιμοποιούνται για
εμπορική εκμετάλλευση.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τ
ον  τρόπο αποζημίωσης των
καταν αλωτών  που έμειν αν
χ ωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαι-

ρίας Ελπίς αν ακοίν ωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπόθεση, η διακοπή ρεύματος ν α
διήρκεσε για πάν ω από 24 ώρες. Σύμφ-
ων α με τον  Διαχ ειριστή, θα αφαιρεθεί
από τις χ ρεώσεις του λογαριασμού
ρεύματος η χ ρέωση του δικτύου διαν ο-
μής για τέσσερις μήν ες.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του
ΔΕΔΔΗΕ:

Ο ΔΕΔΔΗΕ αν αγν ωρίζον τας την
ταλαιπωρία χ ιλιάδων  πολιτών  που
επλήγησαν  από την  πρωτοφαν ή κακο-
καιρία «Ελπίδα» στην  Αττική, αν α-
κοιν ών ει ότι θα αφαιρεθεί από τους
λογαριασμούς η Χρέωση Δικτύου Διαν ο-
μής που αν τιστοιχ εί σε τέσσερις
μήν ες.

Η Χρέωση Δικτύου Διαν ομής θα αφαι-
ρεθεί από όλους τους λογαριασμούς
πελατών  Χαμηλής Τάσης όλων  των
προμηθευτών  ηλεκτρικής εν έργειας,
που επλήγησαν  από την  κακοκαιρία
«Ελπίδα» και δεν  επαν ήλθε η ηλεκτρ-
οδότησή τους για περισσότερο από
έν α 24ωρο.

Ταυτόχ ρον α θα δοθεί προτεραιότητα
σε όλα τα αιτήματα για αποζημιώσεις για
ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές πολιτών
από τις πληγείσες από την  κακοκαιρία
«Ελπίδα» περιοχ ές.

Διαδικασία αποζημίωσης για ηλεκτρι-
κές συσκευές

Σύμφων α με τον  ΔΕΔΔΗΕ η αποζ-
ημίωση καταβάλλεται όταν  η βλάβη των
ηλεκτρικών  συσκευών  οφείλεται σε
τυχ αία διακοπή (που δεν  οφείλεται
δηλαδή σε υπαλλήλων  του ΔΕΔΔΗΕ
ούτε σε λόγους αν ωτέρας βίας) του
ουδετέρου αγωγού δικτύου με τις εξής
προϋποθέσεις:

Ο Καταν αλωτής ν α εν ημερώσει το
συν τομότερο δυν ατόν  τον  ΔΕΔΔΗΕ
για το συγκεκριμέν ο συμβάν  (βλάβες
ηλεκτρικών  συσκευών ), υποβάλλον τας
σχ ετική αίτηση αποζημίωσης κατά το
δυν ατόν  εν τός της ίδιας ημέρας ή
εν τός των  δέκα επόμεν ων  εργάσιμων
ημερών  από το συμβάν .

Η διακοπή του ουδετέρου ν α μην
οφείλεται σε λόγους αν ωτέρας βίας αλλά
ν α είν αι τυχ αία

Ο καταν αλωτής ν α θέσει επί 2 ημέρ-
ες, εφόσον  του ζητηθούν , τις συσκευές
ή τον  εξοπλισμό, που έχ ει υποστεί
βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς
έλεγχ ο πριν  από την  επισκευή τους.

Ο καταν αλωτής ν α θέσει επίσης στη
διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν  του ζητηθ-
εί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συν ερ-
γείου, με τα οποία:

Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης
και, κατά το δυν ατόν , συσχ ετίζεται
αυτή με εν δεχ όμεν η υπέρταση, λόγω
διακοπής του ουδετέρου του δικτύου
Διαν ομής Χαμηλής Τάσης, βάσει
τεχ ν ικών  ευρημάτων  και στοιχ είων ,
και

Τεκμηριών εται το κόστος επισκευής
των  βλαβών  ή αν τικατάστασης των
συσκευών  ή του εξοπλισμού, με άλλα
παρόμοιων  προδιαγραφών , εφόσον
κρίν εται οικον ομικά ασύμφορη η επισ-
κευή τους.

Ο καταν αλωτής ν α υπογράψει με την
οποια ν α δηλών ει ότι η αποζημίωση
αποτελεί ολοσχ ερή εξόφληση της
ζημιάς του και ικαν οποιείται πληρως
από αυτήν .

ΔΕΔΔΗΕ: Θα αφαιρεθεί από τις χρεώσεις
του λογαριασμού ρεύματος η χρέωση του
δικτύου διανομής για 4 μήνες

Η
Τοπική Οργάν ωση της
Νέας Δημοκρατίας Μεγάρ-
ων  και Νέας Περάμου σχε-

τικά με τη συζητούμεν η δημοσίως
προγραμματισμέν η απομάκρυ-
ν ση του Υποθηκοφυλακείου από
τα Μέγαρα, με αν ακοίν ωσή της
τον ιζει τα εξής υποστηρίζει:

«Με αφορμή τις αντιδράσεις που
έχουν προκληθεί από την υλο-
ποίηση του Νόμου 4512/2018 που
ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και καταψηφίστηκε από  τη
Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε ότι η
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
υποχρεούται   να διορθώσει  τα
κακώς κείμενα που έχουν δημιο-
υργηθεί και ψηφιστεί κατά το παρε-
λθόν, σχετικά με την κατάργηση των
υποθηκοφυλακείων.

Σε περίπτωση που η διόρθωση
ή αλλαγή του Νόμου δεν καταστεί
εφικτή είναι αναγκαίο να βρεθεί μια
ενδιάμεση λύση!

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση
Μεγάρων – Νέας Περάμου κινητο-
ποιήθηκε άμεσα και έχει προβεί
ήδη σε ενέργειες για την καλύτερη
ενημέρωση των βουλευτών και των
αρμόδιων οργάνων του κόμματος.

Πιστεύουμε ότι η παράταση η
οποία δόθηκε δεν αποτελεί πανά-
κεια στο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι δήμοι όπως και ο
δικός μας.

Βρισκόμαστε εν αναμονή για
ουσιαστικές πράξεις που θα μας
οδηγήσουν στην λύση του προβλή-
ματος!»

Ανακοίνωση της ΤΟ της ΝΔ Μεγάρων για την
απομάκρυνση του Υποθηκοφυλακείου

Νέος κύκλος επιδοτήσεων για ηλεκτροκίνησηΝέος κύκλος επιδοτήσεων για ηλεκτροκίνηση

Θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια 
για ΑμεΑ, τρίτεκνους και -για πρώτη 
φορά- νέους έως 29 ετών.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13
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ΤΤοο  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  22002200  ––  22002233
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΙΙλλίίοουυ,,  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµοο--
ττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  κκααιι  σσυυννιισσττάά  κκοοιιννόό  όόρρααµµαα

πποολλιιττώώνν  κκααιι  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς..

Σε µια προσπάθεια να αποτελέσει κτήµα όλων
των πολιτών, ο ∆ήµος Ιλίου το έθεσε σε δηµόσια
διαβούλευση, µε στόχο να συµµετέχουν επί της
ουσίας και µε τις προτάσεις τους, στη διαµόρφω-
σή του.
Η δοµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2020
– 2023 περιλαµβάνει δύο µέρη (Στρατηγικός Σχε-
διασµός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός) και
βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών µέσα από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου στον παρακάτω σύνδεσµο:
https://www.ilion.gr/epixeirisiako-2020-2023/
Όπως επεσήµανε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέ-
τος:
«Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου σηµαδεύεται από την υγειο-
νοµική κρίση, υποχρεώνοντας τους ∆ήµους να
προσαρµόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθ-
ήκες. 
Παρόλα αυτά, για τον ∆ήµο Ιλίου δεν αποτελεί
µια τυπική καταγραφή, αλλά ένα χειροπιαστό
δείγµα συλλογικής δουλειάς, ευθύνης και µιας
καινοτόµου αντίληψης στη διαχείριση των δηµό-
σιων πραγµάτων, η οποία προκύπτει µέσα από
την πραγµατική ζωή και προτάσσει τον Άνθρωπο
και τις ανάγκες του. Θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα όλους όσοι συµµετείχαν στην κατάρτι-
σή του, αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και
φορείς της τοπικής κοινωνίας, γιατί µε την
ουσιαστική συµβολή τους προκρίνουµε και δια-
µορφώνουµε βήµα – βήµα, παρά τις δύσκολες
συνθήκες, το αύριο της πόλης µας».

ΗΗ  δδοοµµήή  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ
ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  22002200  ––  22002233  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΙΙλλίίοουυ
Όποιος δήμος προλάβει μέχρι 15/2 Όποιος δήμος προλάβει μέχρι 15/2 
για την πρόσκληση για την πρόσκληση smart citysmart city

Σ ε αγώνα
δ ρ ό μ ο υ
θα επι-

δοθούν οι δήμοι
μέχρι 15 Φεβρο-
υαρίου , προκειμέ-
νου να
«κλειδώσουν» το
δικαίωμα συμμε-
τοχής τους , στη
σημαντική πρόσ-
κληση του ΕΣΠΑ «
smart city”.

Το ύψος της
συνολικής χρημα-
τοδότησης της εν
λόγω πρόσκλησης
θ’ ανέρχεται σε 220
εκατομμύρια ευρώ ,
αφορά όλους τους
δήμους .

« Προκαταρκτι -
κά» έχει ήδη απο-
σταλεί στον καθένα
δήμο το ποσόν
που του αναλογεί
καθώς και οι επιλέ-
ξιμες γι αυτόν από τις 41 δράσεις που θ’ αφορά η πρόσκληση.

Όπως ενημέρωσε σχετικά , στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιάννης Τσιάμης, ο αρμόδιος υπουργός έχει δεσμευτεί να βγει η πρόσκληση
μέχρι τέλη Απριλίου ενώ οι σχετικές προκηρύξεις των έργων θα γίνουν με το ν. 1421 « για να
γίνουν γρήγορα».

Στο πλαίσιο αυτό , τόνισε , από την ΠΕΤΑ, επικοινωνούν με όλους τους δημάρχους έτσι ώστε
να παρέχουν στήριξη εφόσον χρειαστεί , προκειμένου μέχρι 15/2 ο κάθε δήμος αποστείλει « κατ΄
εκτίμηση και χωρίς να είναι δεσμευτικό, τι δράσεις που επιθυμεί , σύμφωνα με το ποσό που δικαι-
ούται» Επίσης , πρόσθεσε , ο κάθε δήμος «έχει δικαίωμα να προτείνει δυο επιπλέον δράσεις που
ενδεχομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί» σ΄αυτές που του έχουν αποσταλεί ήδη.

Ο κ.Τσιάμης ήταν ξεκάθαρος ότι η ΚΕΔΕ, στη συνέχεια θα καταθέσει μόνο όσες προτάσεις της
έχουν αποσταλεί μέχρι τότε .
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Ο
μολόγησε ο 23χ ρον ος που συν ελήφθη χ θες για
την  άγρια δολοφον ία του Άλκη Καμπαν ού.Είχ ε
προσαχ θεί προχ θες το βράδυ από τις αρχ ές,

εν ώ τον  αν αγν ώρισε φίλος του 19χ ρον ου - επίσης
θύμα της επίθεσης τα ξημερώματα της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμέν α, ο 23χ ρον ος αλβαν ικής καταγωγής
ομολόγησε πως αυτός έδωσε το χ τύπημα που έκοψε το
ν ήμα της ζωής του άτυχ ου 19χ ρον ου.

Σεσημασμένος ο δράστης

Σε σύλληψη μετατράπηκε - το μεσημέρι της Τετάρτης - 

η προσαγωγή 23χ ρον ου Αλβαν ού, ο οποίος φέρε-
ται ν α δολοφόν ησε τον  19χ ρον ο Άλκη στη Θεσσα-
λον ίκη.

Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, αν αφέρουν
πως ο 23χ ρον ος αλβαν ικής καταγωγής έχ ει απασχ ο-
λήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν  με την  παραβα-
τική του συμπεριφορά.

Πιο συγκεκριμέν α, έχ ει συλληφθεί το 2019 για επίθ-
εση οπαδικού χ αρακτήρα, εν ώ εκκρεμεί και δίκη για
το συγκεκριμέν ο περιστατικό.

Πρόκειται και πάλι για συμπλοκή και μαχ αιρώματα
με οπαδούς άλλης ομάδας της Θεσσαλον ίκης, κον τά
στο ίδιο σημείο με τη δολοφον ία του Άλκη στο «Κλε-
άν θης Βικελίδης».

Ο 23χ ρον ος φέρεται, άλλωστε, ν α αν ήκει σε σκληρ-
οπυρην ικό σύν δεσμο, εν ώ είν αι ο ιδιοκτήτης εν ός

εκ των  αυτοκιν ήτων  των  δραστών .
Ο συλληφθείς πρόκειται ν α οδηγηθεί εν ώπιον  του

Εισαγγελέα την  Πέμπτη, εν ώ οι έρευν ες της Ασφάλειας
Θεσσαλον ίκης συν εχ ίζον ται και για τη σύλληψη των
υπόλοιπων  δραστών  στη δολοφον ία.

Με μακριά λεπίδα η δολοφονία του Άλκη
Την  ώρα που ο 23χ ρον ος αλβαν ικής καταγωγής ομο-

λογούσε πως εκείν ος ήταν  το πρόσωπο που έδωσε το
χ τύπημα και έκοψε το ν ήμα της ζωής του άτυχ ου
19χ ρον ου, ν εότερες πληροφορίες αν ατρέπουν  

ότι η δολοφον ία έγιν ε με δρεπάν ι.
Σύμφων α με το ThessToday .gr, το φον ικό όπλο ήταν

μία μακριά λεπίδα, η οποία βρέθηκε λίγη ώρα μετά τη
δολοφον ία σε κον τιν ή απόσταση από τον  τόπο του
εγκλήματος.

Πιο συγκεκριμέν α, η λεπίδα χ τύπησε στο πόδι τον
19χ ρον ο Άλκη - κόβον τάς του αρτηρία - με συν έπεια
τον  θαν άσιμο τραυματισμό του.

Έρχονται δύο ακόμη συλλήψεις

Πολύ κον τά στη σύλληψη ακόμη δύο ατόμων  βρίσκε-
ται, σύμφων α με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ για την  υπόθε-
ση της άγριας δολοφον ίας του 19χ ρον ου Άλκη στη
Θεσσαλον ίκη.

Οι φίλοι του δολοφον ημέν ου ν έου - που έπεσαν
επίσης θύματα ξυλοδαρμού τα ξημερώματα της Τρίτης -
φέρον ται ν α έχ ουν  αν αγν ωρίσει και άλλα πρόσωπα, με
αποτέλεσμα πλέον  ν α έχ ουν  ταυτοποιηθεί οι περισσό-
τεροι εκ των  δραστών .

Σημειών εται, άλλωστε, πως οι αστυν ομικοί έχ ουν
συγκεν τρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχ ουν
καταγράψει τη διαδρομή των  αυτοκιν ήτων  με τα οποία
έφτασαν  και έφυγαν  από το σημείο της δολοφον ίας οι
δράστες. 

Ομολόγησε ο 23χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 
του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη 

Οπως προκύπτει, οι
δράστες ήταν τρεις και
έδρασαν γύρω στις
3:00 τα ξημερώματα
με βαριοπούλες

Ύστερα από τις καταδρο-
μικές επιθέσεις σε Αττική
Οδό και υπουργείο Πολιτι-
κής Προστασίας,
αν τίστοιχ η εν έργεια
πραγματοποιήθηκε τα
ξημερώματα της Τετάρτης
στα κεν τρικά γραφεία του
ΟΣΕ, στην  οδό Καρόλου,
με συν θήματα κατά της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι δράστες έχ ουν  προκα-
λέσει σοβαρές υλικές ζημι-
ές στην  είσοδο του
κτηρίου, εν ώ η δράση 

τους έχ ει καταγραφεί από
κάμερες κλειστού
κυκλώματος.
Μέχ ρι αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχ ουν  πληροφορίες
για προσαγωγές ή συλλή-
ψεις.

Με βαριοπούλες
Οπως προκύπτει, οι δρά-
στες ήταν  τρεις και έδρα-
σαν  γύρω στις 3:00 τα
ξημερώματα με βαριο-
πούλες, με τις οποίες
θρυμμάτισαν  τις γυάλιν ες
πόρτες του κτηρίου.

Οι δύο εξ αυτών  έσπα-
σαν  τις τζαμαρίες στην
είσοδο, εν ώ ο τρίτος εκτε-
λούσε χ ρέη… οπερατέρ,
καθώς τους τραβούσε
βίν τεο.

Νέα καταδρομική επίθεση
με βαριοπούλες στο
Μέγαρο του ΟΣΕ

Μονόδρομος οι ανατιμήσεις
Ανησυχητικά μηνύματα εκπέμπει το λιανεμπόριο 

Σ
ε έν α αρν ητικό σπιράλ δείχ ν ει
ν α έχ ει εγκλωβιστεί ο κλάδος
του λιαν εμπορίου, με τους

επιχ ειρηματίες ν α καλούν ται ν α
διαχ ειριστούν  ταυτόχ ρον α πολλές
προκλήσεις στην  καρδιά του
χ ειμών α και υπό το βάρος πάν τα της
παν δημίας. Οι επόμεν οι μήν ες παρ-
αμέν ουν  αβέβαιοι, εν ώ τα «αγκάθια»
ολοέν α και πληθαίν ουν , με τις αν ατι-
μήσεις ν α μοιάζουν  μον όδρομος,
στη σκιά, μάλιστα, της ν έας έκρηξης
του πληθωρισμού στην  Ελλάδα.

Σύμφων α με τα προκαταρκτικά
στοιχ εία της Eurostat, που αν α-
κοιν ώθηκαν  ν ωρίτερα, ο πληθωρι-
σμός στη χ ώρα μας τον  Ιαν ουάριο
σκαρφάλωσε σε ετήσια βάση στο
5,5% έν αν τι αύξησης 4,4% τον
Δεκέμβριο του 2021, προκαλών τας ν έο γύρο
αν ησυχ ιών  στο εγχ ώριο επιχ ειρείν .

Οι αν αταραχ ές στην  παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα
που προκαλούν  μείωση των  αποθεμάτων  και κατ’
επέκταση ελλείψεις σε βασικά καταν αλωτικά αγαθά, οι
πληθωριστικές πιέσεις που μεταφράζον ται σε ραγδαία
αύξηση του εν εργειακού κόστους και των  πρώτων
υλών , καθιστών τας ολοέν α και πιο δύσκολη την  απο-
ρρόφηση των  αν ατιμήσεων  και οι μειωμέν οι τζίροι λόγω
της υποτον ικής αγοραστικής δύν αμης των  καταν α-
λωτών  αυξάν ουν  την  αν ησυχ ία των  επιχ ειρηματιών
για την  επόμεν η μέρα. Ήδη ο Ιαν ουάριος δεν  μπήκε με
το… δεξί για το λιαν εμπόριο, με τον  κλάδο ν α
συν εχ ίζει ν α αν αζητά «σαν ίδα σωτηρίας».

Εν δεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στην  εγχ ώρ-
ια αγορά είν αι τα στοιχ εία της τελευταίας μελέτης του
ΙΟΒΕ για την  οικον ομική συγκυρία του Ιαν ουαρίου.

Για τον  πρώτο μήν α του 2022, το λιαν εμπόριο χ αρακ-
τηρίζεται από σημαν τική επιδείν ωση των  προσδοκιών
σε όλους σχ εδόν  τους κλάδους που το απαρτίζουν , με
τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις ν α υποχ ωρούν  και το
ύψος των  αποθεμάτων  ν α αποκλιμακών εται έν τον α.

Η επιδείν ωση των  προσδοκιών  μπορεί ν α αγγίζει
όλους τους κλάδους, ωστόσο εμφαν ίζεται εν τον ότερη
στους κλάδους Τροφίμων -Ποτών -Καπν ού και Υφασμά-
των -Έν δυσης-Υπόδησης.
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Η Microsoft αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες με σκοπό να
συμβάλλει στην ανάπτυξη του

ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας
και να ενισχύσει τις προοπτικές των
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και
τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα
στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το
πλαίσιο, διορ-
γανώνει σε συνερ-
γασία με τη Startup
Pathways, το
πρώτο Social
S u s t a i n a b l e
Entrepreneurship
Accelerator στην
Ελλάδα, ένα πρό-
γραμμα επι-
τάχυνσης διάρ-
κειας 3 μηνών,
που έχει στόχο
να προετοιμάσει

νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε
να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους
τουλάχιστον 4 από τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable
Development Goals). 

Μέρος του Accelerator αποτελεί το
Social Sustainable Entrepreneurship
Forum, ένα ανοιχτό για το κοινό Forum
που θα φιλοξενεί επιχειρηματικούς ηγέ-

τες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
αλλά και startups που έχουν ξεχωρίσει
στο πεδίο του Sustainability, οι οποίοι
θα μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, μεθ-
οδολογίες και ενέργειες που υπο-
στηρίζουν την αξία των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον τρόπο
ενσωμάτωσής τους στη στρατηγική μίας
επιχείρησης.  

Κατά τη διάρκεια του Accelerator, οι
12 startups που θα επιλεχθούν, θα
παρακολουθήσουν εργαστήρια, θα
εκπαιδευτούν σε πρακτικές βιώσιμης
ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα έχουν
ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη που
εξειδικεύονται στο πεδίο της βιωσιμότ-
ητας. Επιπλέον, θα ενταχθούν στο πρό-
γραμμα «Microsoft for Startups –
Founders’  Hub», μέσα από το οποίο η
Εταιρεία ενισχύει τις προοπτικές ανά-
πτυξης νεοφυών επιχειρήσεων που
έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει πετ-
υχημένα τεχνολογίες υψηλών προδιαγρ-
αφών και έχουν ως άμεσο στόχο τη διε-
θνή επέκταση.  Με την ολοκλήρωση του
Social Sustainable Entrepreneurship

Accelerator, οι συμμετέχουσες startups
θα είναι σε θέση να καταρτίσουν το
Sustainability Action Plan τους και να το
παρουσιάσουν σε Επιτροπή Αξιολόγ-
ησης, που αποτελείται από στελέχη της
Microsoft, επιχειρηματίες και επενδυτές
(VCs), ενώ θα προετοιμάσουν και το
πρώτο Sustainability Report τους.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη
Microsoft, διοργανώνεται από τη
Startup Pathways και απευθύνεται σε
startups οι οποίες: 

Βρίσκονται σε MVP στάδιο, με σαφή
πρόθεση επίτευξης των Social
Entrepreneurship Goals, ακόμα και αν 

δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος τους.

Δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως
smart cities, green energy, education,
med tech, diversity & inclusion, food
waste, agro, diversity & inclusion, κ.ά.

Αναπτύσσουν ή διαθέτουν προϊόντα ή
υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας. 

Οδιαγωνισμός έχει πάρει
μια πρώτη παράταση,
καθώς ζητήθηκε από

ενδιαφερόμενους συμμετέχον-
τες. Επίσης, αναγράφεται πως
«παρίσταται ανάγκη, λόγω και
της πανδημίας covid, παράτα-
σης της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας υποβολής των Φακέλων
των Προσφορών για το διαγωνι-
σμό του θέματος, ώστε να επι-
τευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνι-
σμός, προς όφελος του
Δημοσίου».
Ο πολυαναμενόμενος διαγωνι-
σμός παραχώρησης ξεκίνησε να
προετοιμάζεται από το υπουρ

γείο Υποδομών και Μεταφορών
από τις αρχές του 2021. Να
θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος
διαγωνισμός που είχε επιχειρηθ-
εί το 2019 τελικά κατέληξε άγο-
νος.

Ο νέος διαγωνισμός
Ο νέος διαγωνισμός αφορά τη
λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλ-
λευση, ολοκλήρωση των
μελετών, κατασκευής έργων και
προμήθεια εξοπλισμού για τον
Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό
Σταθμό και Σταθμό Διαλογής
Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).
Το ακίνητο είναι κυριότητας του 

ΟΣΕ Α.Ε. και στο παρελθόν
έχουν κατασκευαστεί ως δημό-
σια έργα και υφίστανται σιδηρο-
δρομικές υποδομές, οδοί πρό-
σβασης, σιδηροδρομικός
σταθμός διαλογής, χώροι
εναπόθεσης φορτίων, χώροι
τελωνείου και γραφείων και άλλα
κτήρια υποστηρικτικών υπηρε-
σιών και είναι χωροθετημένος σε
περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως
του Θριασίου Πεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου Αττικής. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
ακίνητα στην Αττική, το δεύτερο
μεγαλύτερο πίσω από το αερο-
δρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Η σύμβαση παραχώρησης θα
έχει διάρκεια 360 μήνες (30 χρό-
νια) από την ημερομηνία υπογρ-
αφής της. 
Σε αυτή περιλαμβάνεται και ένα
διάστημα (που θα καθοριστεί)
για τις απαιτούμενες εργασίες.Σε
σχέση ειδικότερα με το Θριάσιο
ΙΙ, που αφορά το αντικείμενο της
υπό ανάθεση σύμβασης παρ-
αχώρησης, οι εργασίες που
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τούδε
επιτρέπουν τη βασική λειτουργία
του. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την α'
φάση ανάπτυξης πραγματοποι-
ήθηκαν βασικές εργασίες σιδηρ-
οδρομικής και οδικής υποδομής,
δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού,
ενώ κατά τη β' φάση ανάπτυξης
πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω
εργασίες σιδηροδρομικής και
οδικής υποδομής, δικτύων και
Η/Μ εξοπλισμού. Επιπλέον υλο-
ποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδ-
ηροδρομικής υποδομής,
εργασίες σηματοδότησης και
ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του συνό-
λου του Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν
εργασίες κατασκευής κτιρίων και
προμήθειας και εγκατάστασης
ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα
αναλάβει να εκτελέσει ο παρ-
αχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέ-
λεσης του τεχνικού έργου.

Στόχος ο ανάδοχος εντός του
2022

Στον διαγωνισμό αναμένεται η
κάθοδος μεγάλων εταιρειών του
χώρου και βασικοί υποψήφιοι
είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η COSCO, η
GOLDAIR κ.ά. Ενδιαφέρον θα
έχει η κάθοδος κάποιας ευρω-
παϊκής εταιρείας η οποία ενδεχο-
μένως να δει μια ευκαιρία επέκ-
τασης στη βαλκανική αγορά.

Στόχος του υπουργείου είναι
εντός του 2022 να αναδειχθεί ο
ανάδοχος και το 2023 να ολοκ-
ληρωθεί ο διαγωνισμός για να
ξεκινήσει η περίοδος παρ-
αχώρησης. Μην ξεχνάμε άλλω-
στε πως η χώρα μας οφείλει εδώ
και αρκετά χρόνια να κλείσει την
υπόθεση του Θριασίου, τόσο με
τη σύμβαση για το Θριάσιο
Εμπορευματικό Κέντρο όσο και
με το Θριάσιο ΙΙ.

Η Κομισιόν έχει απειλήσει στο
παρελθόν με διεκδίκηση επιστρ-
οφής κονδυλίων αν δεν
προχωρήσουν τα συγκεκριμένα
projects και ως εκ τούτου είναι
ένα σημαντικό βήμα ότι ξεκινά με
την εκδήλωση ενδιαφέροντος το
Θριάσιο ΙΙ. Αναφορικά με το
Θριάσιο Ι, είμαστε στην τελική
φάση για να μπορέσει το μεγάλο
αυτό έργο να ξεκινήσει το 2022.

πηγή:Ημερησία

Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκινά η «μάχη» για το Θριάσιο ΙΙ 
Στόχος του υπουργείου είναι εντός του 2022 να αναδειχθεί ο ανάδοχος και το 2023 να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 

Τρίμηνο πρόγραμμα προετοιμασίας 
για ελληνικές startups από τη Microsoft
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Το πρόγραμμα της 17ης
αγωνιστικής του Πρωταθλή-
ματος Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περ-
ιόδου 2021-2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.2.2022 (14:45)

ΓΣ Μακεδονικου, ΠΑΟΚ Β –
Απόλλων Λάρισας / ERT-
SPORTS

Νεάπολης Βόλου,
Ολυμπιακός Βόλου –
Ολυμπιακός ΣΦΠ Β

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.2.2022 (17:00)

Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου
– Πανσερραϊκός / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.2.2022 (14:45)

Τρικάλων, ΑΟ Τρίκαλα –
ΑΕΛ

Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός
– Απόλλων Πόντου

Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ Καβά-
λα – ΝΠΣ Βέροια

Αριδαίας, Αλμωπός Αρι-

δαίας – ΠΟΤ Ηρακλής
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.2.2022 (20:00)

Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη –
Αναγέννηση Καρδίτσας
ΕΡΤ3

ΡΕΠΟ: Πιερικός

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.2.2022 (14:45)

Ασπροπύργου, Παναθηναϊ-
κός Β - Επισκοπή

Παγκρήτιο, Εργοτέλης – 

Λεβαδειακός / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.2.2022 (14:45)

Αγίων Αναργύρων, Καραϊ-
σκάκης Αρτας – Ρόδος

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη
– ΠΑΣΑ Ηρόδοτος

Περιβολίων, Χανιά – Καλ-
λιθέα / ΕΡΤ3

Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος,
ΟΦ Ιεράπετρας

Ρόδου, Διαγόρας - Αιγάλεω

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.2.2022 (17:00)

Μεσσήνης, Καλαμάτα - Κηφι-
σιά ERTSPORTS

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β

Oι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Super League 2

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στην Δυτική Αττική το Σαββατοκύριακο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγωνιστική)-15:00

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο05/02/22

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο05/02/22

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
Σάββατο05/02/22

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Σάββατο05/02/22

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο05/02/22
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Κυριακή 06/02/22

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 06/02/22

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή 06/02/22 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (14η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο05/02/22 15:00

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο05/02/22 15:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 06/02/22 11:00

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 06/02/2212:30

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Κυριακή 06/02/22 15:00

ΕΠΣΔΑ:  Προβάδιμα
πρόκρισης
ο Πανελευσινιακός
και Εθνικός 
Πανοράματος

Για την  (3η φάση) του κυπέλλου στην  Δυτική
Αττική 1η αγων ιστική ο Παν ελευσιν ιακός επι-
κράτησε στα Μέγαρα του Βύζα με 3-1 και
απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον  επα-
ν αληπτικό. Αν αλυτικά τα αποτελέσματα.

ΒΥΖΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  1-3

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ  3-1

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
0-0
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TTα αποτελέσματα των εξα αποτελέσματα των εξ
αναβολής της αναβολής της Super League 2Super League 2

Βόρειος όμιλος

Αναγ. Καρδίτσας-Πανσερραϊκός 1-0 (22'
Πολίτης) (11η αγων.)

ΠΑΟΚ Β-Νίκη Βόλου 2-2 (13' Κούτσιας πεν.,
21' Tζίμας - 54' Τζιώρας, 90+4' Παναγιωτίδης)
(12η αγων.)

Ολυμπιακός Β-Ξάνθη   1-1 (90+2' Κωστή -
90+4' Θυμιάνης)   (12η αγων.)

Τρίκαλα-Αλμωπός Αριδαίας 1-0 (90+3' Νιάρος)
(12η αγων.)

ΑΕΛ-Καβάλα 3-0 (20' Ακούνια, 68' Ηλιάδης, 81'
Τσουμάνης)  (12η αγων.)

Απόλλων Λάρισας-Θεσπρωτός 2-1 (2'
Σταματής, 81' Χατζής - 40' Σαραντίδης πεν.)
(12η αγων.)

Πιερικός-Ηρακλής 2-2 (47' Τόσκας, 77'
Κανούλας- 3' Μπαστακός, 30' Κωστούλας) (13η
αγων.)

Νότιος όμιλος

Ρόδος-Καλλιθέα 0-1 (19' Κυνηγόπουλος) (7η
αγων.)

Κηφισιά-Ηρόδοτος 2-0 (31' Ντοριβάλ πεν., 72'
Καλλέργης) (11η αγων.)

Εργοτέλης-Χανιά 0-0  (11η αγων.)

Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας 2-0 (52'
Σοκολάροφ πεν., 70' Φλένσμποργκ) (11η
αγων.)

ΟΦΙ-Καραϊσκάκης 5-1 (2' Μεσιδόρο πεν., 5',
14' Νεκούλ, 58', 90+3' Αντερέγκεν - 65'
Κλιγγόπουλος) (12η αγων.)

Αιγάλεω-Καλαμάτα 1-2 (78' Αρναρέλλης - 28'
Παπανικόλας αυτ., 40' Λουκίνας) (12η αγων.)

Τα αποτελέσματα στην 
Γ΄Εθνική
1ος όμιλος – 10η αγωνιστική

Απόλλων Παραλιμνίου-Δόξα Δράμας 2-0

3ος όμιλος – 12η αγωνιστική

Αμβρυσσέας Διστόμου-Αταλάντη 5-0

4ος όμιλος – 17η αγωνιστική

Εθνικός Σκουλικάδου-Αναγέννηση Άρτας
2-0

Ναυπακτιακός-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-2

Αχέρων Καναλακίου-Παναγρινιακός 2-2

ΤΕΛΙΚΟ: Παναχαϊκή-Τηλυκράτης 2-0

5ος όμιλος – 10η αγωνιστική

Άγιος Ιερόθεος-Άρης Σκάλας 4-0

Ηλιούπολη-Ερμιονίδα διακοπή

Εύνικος ΓΑΣ 
Με το αριστερό το ξεκίν ημα των  Αν δρών  στην  Α’ ΕΣΚΑ το 2022

Την  τελευταία ημέρα του πρώτου μήν α του ν έου έτους περίμεν ε για ν α επιστρέψει
η ομάδα  στις αγων ιστικές υποχ ρεώσεις στον  2ο όμιλο της Α’ ΕΣΚΑ.
Οι «πράσιν οι» φιλοξέν ησαν  στο Στάδιο Εύν ικος την  πρωτοπόρο της βαθμολογίας
Νήαρ Ηστ γν ωρίζον τας την  ήττα με 73-62 σε έν αν  αγών α που κρίθηκε στην
αστοχ ία της ομάδας μας -κυρίως- στο δεύτερο ημίχ ρον ο.

Η έλλειψη αγων ιστικού ρυθμού ήταν  εμφαν ής και για τις δύο ομάδες στο ξεκίν ημα
της αν αμέτρησης για τη 15η αγων ιστική. Οι παίκτες του Λάμπρου Μπάρτζου
αποδίδον τας καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου έμειν αν  κον τά
στον  έμπειρο αν τίπαλό τους τόσο στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-19), όσο
και στο ημίχ ρον ο (34-38).ο κίτριν ο φύλλο αγών α δεν  γκρέμισε τα όν ειρα της ομά-
δας μας που θα παλέψει έως το τέλος για την  κατάκτηση μιας εκ των  τεσσάρων
πρώτων  θέσεων  που οδηγούν  στα πλέι οφ αν όδου στη Γ’ Εθν ική. Επόμενη αγω-
νιστική υποχρέωση το εκτός έδρας ματς της 7ης Φεβρουαρίου στα Πατήσια
απέναντι στον επίσης έμπειρο Σπόρτιγκ.
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ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού

Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)Περιγραφή θέσης: Υπάλ-
ληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης

Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού Μηχα-
νήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:  Μηχα-
νικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης: Πικαδόρ-
οι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην προετοι-
μασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης: Φορτοε-
κφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευ-
σης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία κατεψυγμέ-
νων και νωπών  ψαριών

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στις εταιρείες να αποσύρουν ίσο αριθμό οχημάτων
με αυτόν που αντιστοιχεί στα οχήματα για τα οποία αιτούνται επιδότησης, με το ποσό
ανά όχημα να είναι 1.000 ευρώ.

Εταιρείες ταχ υμεταφορών , διαν ομών  και τουριστικές εταιρείες θα μπορούν  ν α
επιδοτηθούν  πλέον  και για την  αγορά ηλεκτρικών  ποδηλάτων .

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR–Eco Islands, ειδική μέριμν α λαμβάν εται για
εταιρείες που δραστηριοποιούν ται στα ν ησιά, καθώς η αγορά ηλεκτρικού αυτοκι-
ν ήτου εν ισχ ύεται με επιπλέον  4.000 ευρώ αν ά αυτοκίν ητο σε όλα τα ν ησιά της
χ ώρας.

Εν ισχ ύον ται επίσης οι εταιρείες αν τιπροσώπων , εμπόρων  και εισαγωγέων  αυτο-
κιν ήτων  για την  αγορά ηλεκτρικών  αυτοκιν ήτων  επίδειξης (test driv e) με ποσοστό
επιδότησης 30% και μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ αν ά αυτοκίν ητο.

Σε σχ έση με τον  πρώτο κύκλο του προγράμματος, δεν  θα υπάρχ ει πλέον  η
υποχ ρέωση εξαγοράς του οχ ήματος στη λήξη της περιόδου χ ρον ομίσθωσης. Με
τον  τρόπο αυτόν  διευκολύν εται η αν τικατάσταση των  παλαιών  ρυπογόν ων  εταιρ-
ικών  στόλων .

Ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Με τον
δεύτερο κύκλο του "Κιν ούμαι Ηλεκτρικά" και τις ν έες αυξημέν ες επιδοτήσεις, δίν ο-
υμε ισχ υρά κίν ητρα σε όλο και περισσότερους πολίτες για την  απόκτηση αμιγώς
ηλεκτρικών  οχ ημάτων . Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος είχ ε ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα. Συν έβαλε καθοριστικά στην  αύξηση των  ηλεκτροκίν ητων  οχ ημά-
των  και στην  υπερκάλυψη του στόχ ου, κατά 183,6%, που προέβλεπε το Εθν ικό
Σχ έδιο για την  Εν έργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2021. Ταξιν ομήθηκαν  6.967
ηλεκτρικά οχ ήματα, έν αν τι στόχ ου 3.750.

Σήμερα, αν ακοιν ών ουμε τις προδιαγραφές του ν έου προγράμματος, το οποίο
περιλαμβάν ει αύξηση της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα και επιχ ειρήσεις για την
απόκτηση ηλεκτρικών  αυτοκιν ήτων  και δικύκλων . 

Επίσης, θεσπίζουμε κοιν ων ικά κριτήρια για ΑμεΑ και πολυτέκν ους, αλλά και κρι-
τήρια για την  απόσυρση των  παλιών  ρυπογόν ων  οχ ημάτων  και την  αγορά
έξυπν ου φορτιστή. Το ν έο πρόγραμμα θα είν αι σημαν τικό για την  επίτευξη των
μακροπρόθεσμων  στόχ ων  για την  ηλεκτροκίν ηση, που προβλέπον ται στον
πρώτο Εθν ικό Κλιματικό Νόμο».

Η Γεν ική Γραμματέας Εν έργειας και Ορυκτών  Πρώτων  Υλών  Αλεξάν δρα Σδούκου
δήλωσε: «Ο πρώτος κύκλος του "Κιν ούμαι Ηλεκτρικά" ολοκληρώθηκε με εν τυπω-
σιακή συμμετοχ ή και έχ ον τας υποδεχ θεί σε 16 μήν ες συν ολικά 18.816 αιτήσεις
πολιτών  και εταιρειών  που επέλεξαν  την  τεχ ν ολογία της ηλεκτροκίν ησης για τις
καθημεριν ές τους μετακιν ήσεις.

Η συμβολή της δράσης στη διείσδυση των  ηλεκτρικών  οχ ημάτων  στο μίγμα των
μεταφορών  ήταν  εξαιρετικής σημασίας, γεγον ός που μας ώθησε στην  αν αβάθμιση
του προγράμματος "Κιν ούμαι Ηλεκτρικά" που αν ακοιν ών ουμε σήμερα και στην
εν ίσχ υση των  κιν ήτρων  που παρέχ ον ται με απώτερο στόχ ο τη μείωση των
ρύπων  κατά 55% έως το 2030.

Τα χ ρηματοδοτικά εργαλεία και τα φορολογικά κίν ητρα αποτελούν  μέρος εν ός
συν ολικού στρατηγικού σχ εδιασμού που θα αποτυπών εται στον  Κλιματικό Νόμο,
στην  αξιοποίηση πόρων  του Ταμείου Αν άκαμψης για την  εν ίσχ υση της εγκατά-
στασης δημόσια προσβάσιμων  υποδομών  φόρτισης, στη μετάβαση των  ν ησιών
μας στην  κλιματική ουδετερότητα και τελικά σε βιώσιμες και φιλικές προς τον  πολίτη
πράσιν ες μεταφορές».

Η συν έχ εια απο τη σελ. 6
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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 ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:
Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο
της, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττι-
κής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον-
τα είναι: 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέ-
ση.
Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών
και προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγω-
γής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγό-
μενων προϊόντων.
Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας
των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών
με την εύρυθμη λειτουργία των

μηχανών.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχα-
νικές και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμο-
στικότητα.
Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για ε-
ργασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βε-
λτίωση και ανάπτυξη προσόντων, πρό-
σθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαι-
ρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και
συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμι-
λο.
Τηλέφων α επικοιν ων ίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email: HumanRe-
sources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Ζητείται φαρμακοποιός για εργασια ως υπεύθυνος

φαρμακοποιος στο φαρμακείο μου στα Μέγαρα Αττικής.

Υπάρχει δυνατότητα για ρύθμηση εύκολου ωραρίου 

εργασίας και παρέχεται γεύμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2296027338



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

Διατίθεται οικόπεδο
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

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

AIRCONDITION,
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 Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  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 αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπρ-
οπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

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

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για
κατάστημα στην Ελευσίνα

Τηλ.6938437614

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022


