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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία απο 7  έως 15  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη,

Ευσεβούλα, Σεβούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρασυβούλου,
2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 
2105549375

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Παναγία Γρηγορούσσα,
Ζεφύρι 08:00 - 22:00 

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.
Πάρνηθος 102, 2102476440

Στη «Διαύγεια» οι Υπουργικές Αποφάσεις για την επιδότηση των
λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου 

Πως διαμορφώνονται τα ποσά για τους καταναλωτές 

Δ
ημοσιεύθηκαν στη
«Διαύγεια» οι Υπουργικές
Αποφάσεις για την επιδότ-

ηση των λογαριασμών ρεύματος
και φυσικού αερίου Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου, για την κάλυψη
μέρους του κόστους των αυξήσεων
που οφείλονται στην ενεργειακή
κρίση.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις και
όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, οι επι-
δοτήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

– Για τους οικιακούς καταναλω-
τές (κύρια κατοικία), με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, η επιδότηση τον Ιανουάριο είναι 160 ευρώ
ανά Μεγαβατώρα (MWh) για κατανάλωση από 0 έως 150 kWh
και 120 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για κατανάλωση από 151 kWh
έως 300 kWh ενώ για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και
το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (αφορά υπηρεσίες κοινω-
νικής φροντίδας) διαμορφώνεται σε 180 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

Τον Φεβρουάριο οι επιδοτήσεις αντίστοιχα είναι 150 και 110
ευρώ ανά Μεγαβατώρα και 170 ευρώ για το ΚΟΤ.

Σημειώνεται ότι η επιδοτούμενη κατανάλωση των 300 kwh ανά-
γεται σε μήνα 30 ημερών, δηλαδή είναι 310 kWh για τους μήνες
με 31 ημέρες και 280 kWh για τον Φεβρουάριο (28 ημέρες).

Για παράδειγμα, για οικιακό καταναλωτή και για μήνα με 31
ημέρες, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 160 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις
πρώτες 155 kWh και 120 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για μηνιαία
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 155 kWh μέχρι 310 kWh.

Η επιδότηση εφαρμόζεται στους λογαρ-
ιασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι
εκδίδονται εντός πέντε ημερών από την
έναρξη ισχύος της Απόφασης. Για το σκοπό
αυτό, ο προμηθευτής καταχωρίζει στο
λογαριασμό κατανάλωσης σχετική πιστω-
τική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης».

Ενδεικτικά για οικιακό καταναλωτή
ενταγμένο στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολό-
γιο για τις πρώτες 310 kWh του μηνός Ιανο-
υαρίου, η επιδότηση είναι 310 kWh× 0,18

Euro/kWh = 55,8 Euro.
– Για τους μη οικιακούς καταναλωτές ρεύματος (επιχειρήσεις)

με κυμαινόμενα τιμολόγια, η επιδότηση τόσο για τον Ιανουάριο
όσο και για τον Φεβρουάριο είναι 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα,
ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Και πάλι προβλέπεται
ξεχωριστή ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβα-
σης» στο λογαριασμό, για παράδειγμα 1300 kWh× 0,065
Euro/kWh = 84,5 Euro.

– Στο φυσικό αέριο, για τους οικιακούς καταναλωτές, η επιδότ-
ηση για Ιανουάριο και Φεβρουάριο είναι 20 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου και για
τους μη οικιακούς, 30 ευρώ τον Ιανουάριο και 20 ευρώ ανά
Μεγαβατώρα τον Φεβρουάριο. Ομοίως προβλέπεται ξεχωρι-
στή εγγραφή στον λογαριασμό, με την ένδειξη «Πίστωση
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», ενδεικτικά 300 kWh x 0,03
Euro/kWh = 9 Euro. 

Ένας άνδρας περίπου 44 ετών βρέθηκε νεκρ-
ός το απόγευμα της Κυριακής σε οικόπεδο στις
Αχαρνές. 

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την
Αστυνομία, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν θα
λύσουν τον γρίφο του θανάτου του, με τις πρώτες
μαρτυρίες να κάνουν λόγο, ότι ο 44χρονος
δέχτηκε χτυπήματα από τρία  άτομα, ενώ υπάρχει
και μαρτυρία ατόμου, ότι είδε τον 44χρονο μετά
την επίθεση να προσπαθεί να διαφύγει από τους
δράστες, περπατώντας λίγα μέτρα και να σωριά-
ζεται στο έδαφος, στο σημείο όπου βρέθηκε
νεκρός.

Οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της

Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν αμέσως στο σημείο και
εντόπισαν τον άνδρα επί της οδού Αχαρνέων
Ιππέων χωρίς τις αισθήσεις του. 

Στο σημείο κατέφθασε και ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ, όπου το πλήρωμά του επιβεβαίωσε το
θάνατο του 44χρονου.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για εμπλοκή στον
θάνατο του  άνδρα στο Μενίδι

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ήταν
σεσημασμένος για διάφορα αδικήματα κατά το
παρελθόν, ενώ αναμένεται η νεκροψία – νεκρο-
τομή να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του
άνδρα.. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκρι-
ση η Ασφάλεια Αττικής.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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Σ
τ οχ ευμέν ες
π αρεμβάσεις
που δεν  θα

επιβαρύν ουν  τον
προϋπολογισμό και
δεν  θα αυξήσουν  το
πρωτογεν ές έλλειμμα
και το δημόσιο
χ ρέος, βρίσκον ται
στο τραπέζι του
οικον ομικού επιτε-
λείου προκειμέν ου ν α στηριχ τούν  χ αμηλά
και μεσαία εισοδήματα, τα οποία πλήττον ται
από το τσουν άμι της ακρίβειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που
«ζυγίζον ται» είν αι:

-άμεση εισοδηματική εν ίσχ υση των  ευάλω-
των  ομάδων  του πληθυσμού που δοκιμά-
ζον ται περισσότερο από τις συν εχ είς αν ατι-
μήσεις των  τροφίμων  και την  εν εργειακή
ακρίβεια. 

Η πρόταση που εξετάζουν  στο υπουργείο
Οικον ομικών  προβλέπει τη χ ορήγηση έκτακ-
του επιδόματος με εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια, με τον  αριθμό των  δικαι-
ούχ ων  και το ποσό που θα λάβουν  ν α δια-
μορφών εται αν άλογα με τον  δημοσιον ομικό
χ ώρο που θα εξασφαλιστεί. Σε αυτή τη βάση,
ποσοτικοποιούν ται διάφορα εν αλλακτικά
σχ έδια για τα ευάλωτα ν οικοκυριά που θα
ωφεληθούν , τα οποία περιλαμβάν ουν
250.000 πολίτες που παίρν ουν  το ελάχ ιστο
εγγυημέν ο εισόδημα, περίπου 450.000 χ αμ-
ηλοσυν ταξιούχ ους, αλλά και 700.000 που
αμείβον ται με τον  κατώτατο μισθό.

-εν ίσχ υση και από τον  κρατικό προϋπο-
λογισμό των  επιδοτήσεων  στο ρεύμα και το
φυσικό αέριο καθώς εκτιμάται ότι η εν εργεια-
κή κρίση θα παραταθεί για αρκετούς μήν ες
ακόμα και δεν  θα επαρκεί το ποσό που
προκύπτει από τις δημοπρασίες ρύπων  για
τη στήριξη ν οικοκυριών  και επιχ ειρήσεων .

Ο πρωθυπουργός αν έφερε ότι θα υπάρξει
κρατική επιδότηση τουλάχ ιστον  για δύο
μήν ες ακόμα.

Ο υπουργός Οικον ομικών  δεν  έχ ει αποκ-
λείσει την  πιθαν ότητα μέρος του κόστους ν α
χ ρειαστεί ν α καλυφθεί από τον  κρατικό
προϋπολογισμό.

-πρόσθετες παρεμβάσεις στην  επιστρε-
πτέα προκαταβολή, από κούρεμα 100% της
επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχ ειρή-
σεις της εστίασης ή μεγαλύτερη μείωση των
ποσών  που θα πρέπει ν α επιστρέψουν  οι
υπόλοιπες επιχ ειρήσεις.

Πρόκειται για έν α μέτρο που δεν  επιβα-
ρύν ει τον  κρατικό προϋπολογισμό, αφού
δεν  έχ ουν  εγγραφεί προσδοκώμεν α έσοδα
από τις δόσεις της επιστρεπτέας. Από τα 8,3
δισ. ευρώ των  κρατικών  δαν είων  που χ ορη-
γήθηκαν  στις επιχ ειρήσεις η κυβέρν ηση έχ ει
χ αρίσει τα 5,3 δισ. ευρώ. 

Από τα 3 δισ. ευρώ που αν έρχ εται το
βεβαιωθέν  ποσό της επιστρεπτέας εκτιμάται
ότι θα εισπραχ θούν  2,3 δισ. ευρώ. 

-ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου
μισθού από 1η Μάιου, όπως συμβαίν ει και σε
άλλες ευρωπαϊκές χ ώρες ώστε ν α διαμορφ-
ωθεί κον τά στα 725 ευρώ.

Εάν  η αν άπτυξη διαμορφωθεί στο 9% το
2021, τότε η ν έα αύξηση θα μπορούσε ν α
φτάσει έως και το 12% και ν α αν τισταθμίσει
τις απώλειες που έχ ουν  στο εισόδημά τους οι
αμειβόμεν οι με τον  κατώτατο μισθό.

Πολλές πιθανότητες
συγκεντρώνει το
ενδεχόμενο μιας

νέας ρύθμιση με υψηλότερα
πρόστιμα για αδήλωτα τετρα-
γωνικά, όπως ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
μιλώντας στο ΑΝΤ1.

Mάλιστα ο κ.Πέτσας είπε σχε-
τικά με το θέμα των αδήλωτων
τετραγωνικών ότι “oι υπηρεσίες
του υπουργείου Εσωτερικών
εκτιμούν ότι αυτό έφερε μια
απαλλαγή για πάντα από πρό-
στιμα και προσαυξήσεις στους
δημότες και ταυτόχρονα μια
μόνιμη αύξηση των εισπράξεων
από δημοτικά τέλη για τους
δήμους της τάξεως των 100
εκατ. ευρώ με 120 εκατ. ευρώ
τον χρόνο”.

Και συνέχισε λέγοντας ότι

είναι ωφέλιμο να υπάρχει μια
πλατφόρμα για τα αδήλωτα
τετραγωνικά ώστε να μπορεί
κάποιος να δηλώσει τα τετρα-
γωνικά του οικήματος του εάν
δεν τα έχει δηλώσει. Ωστόσο
επεσήμανε ότι αυτό δημιουργεί
έναν ηθικό κίνδυνο: το να
πιστεύει κάποιος ότι πάντα θα
είναι ανοιχτό κάτι τέτοιο και άρα
δεν χρειάζεται να τρέχει για να
το κάνει. 

Αυτός που έχει καθυστερήσει
να δηλώσει τα τετραγωνικά της
κατοικίας του σε σχετική πλατφ-
όρμα δεν θα πρέπει να βρίσκε-
ται στην ίδια μοίρα με κάποιον
που είναι συνεπής για αυτό και
πρέπει να πληρώνει κάτι παρα-
πάνω, πρόσθεσε και γνωστο-
ποίησε ότι συζητιέται να υπάρξει
ένας τέτοιος μόνιμος μηχανι-
σμός για τα αδήλωτα τετραγωνι-
κά που δεν θα αδικεί τον συνε-
πή πολίτη που πιστεύει στις

εκκλήσεις της κυβέρνησης και
των δήμων και σπεύδει αμέσως
να τακτοποιήσει τα θέματα του.

Στην ερώτηση εάν θα υπάρξει
νέα ρύθμιση για αδήλωτα τετρα-
γωνικά είπε ότι ” Όλα αυτά είναι
μέσα στο θεσμικό διάλογο. Το
κάνουμε οργανωμένα και με
σχέδιο και θα έχετε πολύ σύντο-
μα τις απαντήσεις. 

Κινούμαστε σε αυτήν την
κατεύθυνση και αυτή είναι η
κατεύθυνση η δική μας και για
αυτό εμπλέκεται και το υπουρ-
γείο Οικονομικών .

Για να ξέρει το οικονομικό επι-
τελείο τι μπορεί να αντιμε-
τωπίσει και τι όχι .Και όχι να
έχουμε μια διεκδίκηση είτε υπο-
υργείων από κάτω είτε κάποιων
ενώσεων όπως είναι η ΚΕΔΕ” .

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τα
όσα ίσχυσαν στις προηγούμε-
νες περιόδους οπότε και οι φορ-
ολογούμενοι μπορούσαν να 

δηλώσουν τα αδήλωτα τετρα-
γωνικά προβλεπόταν «κούρε-
μα» στα επιπλέον ποσά δημο-
τικών φόρων και δημοτικών
τελών αναδρομικά για τα έτη
προ του 2020, κατά τα οποία οι
επιφάνειες αυτές παρέμεναν
αδήλωτες. 

Αντίθετα κατέβαλαν τα πρό

σθετα ποσά των δημοτικών
φόρων και των δημοτικών
τελών που αναλογούν στα επιπ-
λέον δηλωθέντα τετραγωνικά
μέτρα για την περίοδο από
1/1/2020 και μέχρι την ημερομ-
ηνία υποβολής της εκπρόθε-
σμης δήλωσης, προσαυξημένα
κατά ποσοστό 20%.

Στ. Πέτσας: Έρχεται δεύτερη ευκαιρία για αδήλωτα τετραγωνικά
Πιθανή η ύπαρξη ενός μόνιμου μηχανισμού ρυθμισης, με την προϋπόθεση να μην αδικεί τον συνεπή πολίτη   

ΑKΡIBEIA: Κουαρτέτο μέτρων στο τραπέζι
- Προς τα 725 ευρώ ο κατώτατος

78 θάνατοι, 494 διασωληνωμένοι, 
20.361 νέα κρούσματα
249 λοιμώξεις στη Δυτική Αττική 

Ο
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε ότι
78 ασθεν είς έχ ασαν
τη μάχ η με τον  κορω-

ν οϊό σε έν α 24ωρο, εν ώ 494
παραμέν ουν  διασωλην ωμέ-
ν οι. Στα 20.361 τα ν έα
κρούσματα που
εν τοπίστηκαν  σε έν α 24ωρο.

Τα ν έα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμέν α κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 20.361, εκ των  οποίων  69 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 2.194.453 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων
49.7% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων
7 ημερών , 408 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.360 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 78, εν ώ από την  έν α-
ρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 24.836 θάν ατοι. Το
95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
494 (62.6% άν δρες). 

Η διάμεση ηλικία τους είν αι 66 έτη. To 85.6% 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, 374 (75.71%) είν αι αν εμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμέν οι και 120 (24.29%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.145 ασθ-
ενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 352 (ημερήσια μεταβολή -4.61%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 405 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).»

Η καταν ομή στην  Αττική 
Αν ατολική Αττική 682
Βόρειος Τομέας Αθήν ας 766
Δυτική Αττική 249
Δυτικός Τομέας Αθήν ας 763
Κεν τρικός Τομέας Αθήν ας 1423
Νήσων  87
Νότιος Τομέας Αθήν ας 628
Πειραιάς 857



Καταδίωξη με
τραυματία
έναν 
αστυνομικό
Την  ίδια στιγμή, σε εξέ-
λιξη βρίσκεται απο χ θες
αστυν ομική επιχ είρηση
στο Μεν ίδι για τον  εν το-
πισμό του οδηγού εν ός
οχ ήματος που ν ωρίτερα,
το πρωί της Δευτέρας,
μετά από καταδίωξη
έπεσε πάν ω σε έν αν
τοίχ ο.

Σύμφων α με πληροφορίες, αστυν ομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαν αν  σήμα στο όχ ημα ν α σταματήσει για έλεγχ ο,
ωστόσο ο οδηγός, ο οποίος είν αι Ρομά, αν έπτυξε ταχ ύτητα και επιχ είρησε ν α διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη
και το όχ ημα εγκλωβίστηκε στη διασταύρωση των  οδών  Μόρν ου και Λιοσίων .

Οι αστυν ομικοί πυροβόλησαν  στα λάστιχ α του οχ ήματος για ν α το ακιν ητοποιήσουν , το αυτοκίν ητο προσέκρ-
ουσε σε τοίχ ο, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε ν α διαφύγει.

Από την  καταδίωξη έν ας αστυν ομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

4-θριάσιο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Δωρεάν rapid test κάθε
βδομάδα στους Αγ.

Αναργύρους-Καματερό

Κάθε Παρασκευή πραγματοποιούν ται rapid
test στον  Δήμο Αγίων  Αν αργύρων -Καματε-

ρού στο Α’ ΚΑΠΗ Αγίων  Αν αργύρων  σε
συν εργασία με τον  ΕΟΔΥ από τις 9.30 το

πρωί και έως τις 15.00 το μεσημέρι.
Ο Δήμαρχος Αγίων  Αν αργύρων  – Καματε-

ρού Σταύρος Τσίρμπας δήλωσε: «Έν α
πάγιο αίτημά μας γίν εται πραγματικότητα

έχον τας προτεραιότητα την  υγεία των
δημοτών  μας. Πλέον  οι εν διαφερόμεν οι

μπορούν  ν α πηγαίν ουν  ν α κάν ουν  rapid
test στο Α’ ΚΑΠΗ Αγίων  Αν αργύρων  επί

των  οδών  Νικολάου 
Πλαστήρα και Κλεισούρας».
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«Μπόνους παραγωγικότητας»  
για πρώτη φορά στο Δημόσιο 

Μάκης Βορίδης, «έχο-
υμε δεσμεύσει τουλάχι-
στον 7,5 εκατομμύρια
ευρώ από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης».

Σ
ε συνέντευξή του στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», ο
υπουργός Εσωτερικών αναφέρει πως η ρύθμι-
ση θα έρθει στη Βουλή μέσα στον Φεβρουάριο

και σημειώνει πως στην πιλοτική εφαρμογή το μέτρο
«θα αφορά 6.000 υπαλλήλους που θα εργαστούν για
την επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης».
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί μια
σειρά νομοθετικών προτάσεων στις οποίες περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του συστήματος

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Με αφορμή τη συζήτηση για τις επόμενες εκλογές, ο
υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει πως «έχουμε
δηλώσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι επιδίωξή
μας είναι η αυτοδυναμία».

Παράλληλα, στη συνέντευξή του στη «Ν» υπογραμ-
μίζει χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει καμία σκέψη για
αλλαγή του εκλογικού νόμου. 

«Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες καινο-
τομίες της κυβέρνησής μας, η οποία εντάσσεται στο
πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της Δημόσιας
Διοίκησης και ακολουθεί τα πρότυπα της ιδιωτικής
οικονομίας και των καλών πρακτικών που χρόνια
τώρα εφαρμόζονται σε άλλα δυτικά κράτη. Η εισαγωγή
του μέτρου της ανταμοιβής των παραγωγικότερων εκ
των δημοσίων υπαλλήλων, στοχεύει πρωτίστως στο να
άρει το παγιωμένο κλίμα εξισωτισμού που επικρατεί
διαχρονικά στο Δημόσιο, αποθαρρύνοντας το δημιουρ-
γικό πνεύμα και την αποδοτικότητα των πιο επιμελών

στελεχών του. Το μπόνους παραγωγικότητας πρόκει-
ται να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πρώτη φάση εντός του
2022 και θα αφορά 6.000 υπαλλήλους που θα εργα-
στούν για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανά-
καμψης. 

Για την υλοποίηση και εφαρμογή του έχουμε
δεσμεύσει τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ την απόφαση για τη χορήγ-
ησή του θα λαμβάνουν οι προϊστάμενοι της εκάστοτε
οργανικής μονάδας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η παρ-
οχή του θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για την κάθε υπηρεσία
όπως αυτοί έχουν τεθεί βάσει του προγραμματισμού
των εργασιών τους. Πιστοί στις προεκλογικές μας
δεσμεύσεις, χτίζουμε σταδιακά έναν σύγχρονο δημόσιο
τομέα, βελτιώνοντας τη σχέση του με το ανθρώπινο
δυναμικό του και με προοπτική να λειτουργεί ως μια
αποτελεσματική επιχείρηση, στηρίζοντας στο έπακρο
την ιδιωτική οικονομία και προσφέροντας υψηλής ποι-
ότητας διοικητικές υπηρεσίες στον πολίτη. Η συγκεκρι-
μένη ρύθμιση αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη
Βουλή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου». 
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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Επερώτηση του αν εξάρτητου Περιφε-

ρειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπου-
λου με θέμα την  πορεία της δίκης,
όσον  αφορά την  Περιφέρεια Αττικής,
για τις πλημμύρες στη Μάν δρα Αττικής
το Νοέμβριο του 2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ.
1/2021 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση
του Στρατηγικού Σχ εδίου Δράσης για
την  Τουριστική Προβολή και Αν άπτυξη
της Περιφέρειας Αττικής, για τη χ ρον ική
περίοδο 2021-2023», ως προς το πρό-
γραμμα συμμετοχ ής της Περιφέρειας
Αττικής στις Διεθν είς Τουριστικές Εκθέ-
σεις έτους 2022.  

(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαν ν ό-
πουλος)

2. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης
(αν αμόρφωσης) του Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Αττικής οικον ομικού έτους
2022.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ν. Πέππας)

3. Απόδοση αν ταποδοτικού τέλους

λαϊκών  αγορών  στους Δήμους χ ωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής
για το Β΄ Εξάμην ο του 2021.  

(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφ-
έρειας Αττικής για την  Τακτική Γεν ική
Συν έλευση του Αν απτυξιακού Οργαν ι-
σμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Α.Ε.» την 10η Φεβρουαρίου 2022 ή για
οιαν δήποτε μετ’ αν αβολή ή διακοπή
ημερομην ία ή για τυχ όν  Επαν αληπτική
Γεν ική Συν έλευση.  

(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)

5. Έγκριση σκοπιμότητας απον ομής
«Επαίν ου αν αγν ώρισης προσφοράς»
σε όλους τους εφεξής συν ταξιοδοτούμε-
ν ους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττι-
κής.  

(ΕισηγητήςοΑν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α.
Αυγεριν ός)

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν -
ης για τη διοργάν ωση on line σεμιν α-
ρίων  εν ημέρωσης και διάδρασης με
αν απτυξιακά θέματα του παιδιού με
ΔΕΠ-Υ, από τον  επιστημον ικό Φορέα
i-paidi, στους Δήμους της Περιφερεια-
κής Εν ότητας Αν ατολικής Αττικής, για
τη χ ρον ική περίοδο από 1 Μαρτίου
2022 έως 15 Δεκεμβρίου 2022.  

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.

Α. Αυγεριν ός)
7. Έγκριση του προγράμματος για

την  καταπολέμηση των  ακρίδων  στη
Δημοτική Εν ότητα Ερυθρών  του Δήμου
Μάν δρας - Ειδυλλίας.  

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ε. Κοσμόπουλος)

8. Έγκριση σκοπιμότητας για τη
συμμετοχ ή κτην ιάτρων  της Δ/ν σης
Αγροτικής Οικον ομίας και Κτην ιατρικής
της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά
στο 13ο Παν ελλήν ιο Συν έδριο Δημό-
σιας Υγείας.

(Συν εισηγητές η Αν τιπεριφειάρχ ης κ.
Στ. Αν των άκου και ο Εν τεταλμέν ος
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδο-
ν ικόλας)

9. Έγκριση για τη λήψη προσωριν ών
μέτρων  ρύθμισης της κυκλοφορίας για

την  κατασκευή εξωτερικών  διακ-
λαδώσεων  ακιν ήτων , για σύν δεση με
το δευτερεύον τα αγωγό ακαθάρτων
υδάτων  που είν αι εγκατεστημέν ος κατά
μήκος της οδού Ελευθερίου Βεν ιζέλου,
από το ύψος της διασταύρωσης με την
Ηρώων  Πολυτεχ ν είου έως τη διασταύρ-
ωση με την  οδό Αλκιβιάδου, στο Δήμο
Ελευσίν ας.  

(Εισηγήτρια η Εν τεταλμέν η Περιφερ-
ειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

10. Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ),
κατόπιν  συμπλήρωσής της,  στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλον τικών  όρων  για την  υλοποίηση
του έργου: «Μελέτη χ ωροθέτησης
συστημάτων  πλωτών  προβλητών  στο
θαλάσσιο μέτωπο του Γαλατά λιμεν ικά
έργα & περιβαλλον τικά έργα εν τός της
ΧΖΛ Γαλατά».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

11. Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)για το έργο «Μελέτη Βελτίωσης
επαρχ ιακής οδού Νο 58 Γαλατά – Λεμο-
ν οδάσους προς Ερμιόν η, από Γαλατά
μέχ ρι τα όρια του Ν. Πειραιά με τον  Ν.
Αργολίδας».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 16-02-
2022 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
19200

Α.Φ.Μ 997374592   Δ.Ο.Υ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Ελευσίνα ,     07/02/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
- Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του

σωματείου μας ,
σας καλεί στην κοπή της πίτας ,
που θα γίνει στην αίθουσα 

του Εργατικού Κέντρου Ελευ-
σίνας 

την Κυριακή 20 Φλεβάρη 2022
και ώρα 11.00

Το τελευταίο διάστημα οι συνθή-
κες λόγω του κορωνοϊού έχουν
δυσκολέψει αρκετά .

Το σωματείο μας  με τους αγώνες 

που αναπτύχθηκαν, είτε με τα
άλλα σωματεία και φορείς της περ-
ιοχής μας, είτε με την ομοσπονδία
και  την συντονιστική επιτροπή
συνταξιουχικών οργανώσεων ,
προσπάθησε να ανταποκριθεί στα
καλέσματα της περιόδου αυτής.

Στιγμή δεν ξεχνάμε ότι αυτοί που
πεθαίνουν από κορωνοϊό , στην
συντριπτική τους πλειοψηφία,
είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι-συντα-
ξιούχοι. 

Όμως , αντί να παίρνονται μέτρα
,για την υγεία, την ενίσχυση του
ΕΣΥ και να αποδίδονται  έστω και
λίγα από αυτά που έχουν παρα-
κράτησει , παίρνονται ακόμα πιο
αντισυνταξιουχικά , αντιασφαλιστι-
κά μέτρα σε βάρος μας.

Ευκαιρία να συζητήσουμε και για
αυτά , όσοι βρεθούμε στην κοπή
της πίτας, παίρνοντας όλα τα
μέτρα προστασίας   που απαι-
τούνται.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ       

Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Σε πληρωμές
107.000 δικαιούχων
θα προχωρήσει  ο
ΟΑΕΔ την εβδομάδα
που « τρέχει», σύμφ-
ωνα με τις επίσημες
ανακοινώσεις του
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Εργασίας. 

Ειδικότερα το διά-
στημα 14 – 18 Φεβρο

υαρίου θα γίνουν οι
εξής καταβολές: 

—  32 εκατ. ευρώ σε
73.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομά-
των ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων

—  21 εκατ. ευρώ σε
8.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδο

τούμενων προγραμ-
μάτων απασχόλησης

— 2,2 ευρώ σε
20.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας.

— 3 εκατ. ευρώ σε
6.000 δικαιούχους για
Προγράμματα Κοινωφ-
ελούς Χαρακτήρα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΜΜεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυΜΜεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
Συμφωνία Αθλητικών Φορέων του Ιλίου 
για την αποφυγή κάθε μορφής Βίας

Τ
ην εξάλειψη του φαινομένου κάθε μορφής βίας συμφώνησαν από
κοινού Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι, Σωματεία και Σύνδεσμοι Φιλάθλων
που εδρεύουν στο Ίλιον επισφραγίζοντας το ισχυρό αυτό μήνυμα και

επίσημα με Σύμφωνο αμοιβαίων ενεργειών που υπέγραψαν ύστερα από
πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου ενώπιον του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου.

Η υπογραφή του Συμφώνου, αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των
πρωτοβουλιών του Δήμου με σκοπό τη δέσμευση από πλευράς Φορέων
για την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής βίας, την προαγωγή του αθλητικού
πνεύματος σε όλα τα επίπεδα και την προάσπιση των ατόμων απέναντι σε
φαινόμενα εκφοβισμού. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη
δημιουργία ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για την οργάνωση δράσεων
ενημέρωσης των παιδιών, σχετικά με την αξία του αθλητισμού και
δεσμεύτηκαν να ενεργήσουν με κάθε μέσο για:

Την εξάλειψη του φαινομένου κάθε μορφής βίας.

Την καλλιέργεια των αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρηνι-
κής συνύπαρξης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και εν τέλει του σεβασμού
των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Την καλλιέργεια του υγιούς αθλητισμού, του υγιούς συναγωνισμού και
του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και της αλληλεγγύης.

Τη διάδοση της αθλητικής ιδέας και την εμπέδωση συμπεριφορών που
συνάδουν με την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αποστολή του
αθλητισμού.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τόνισε ότι
ο Αθλητισμός αποτελεί ασπίδα απέναντι σε ψυχικές και σωματικές εξαρτή-
σεις που οδηγούν σε βίαιες συμπεριφορές, μέσο κοινωνικής ένταξης και
εκμάθησης κανόνων συμπεριφοράς και επεσήμανε την ανάγκη να πούμε
πλέον ένα σταθερό ΟΧΙ σε συμπεριφορές που βλάπτουν την εικόνα του και
ένα μεγάλο ΝΑΙ στη ζωή. Και πρόσθεσε: «Με την υπογραφή του Συμφώνου
στην πόλη μας, υψώνουμε τη φωνή μας από κοινού, δηλώνοντας κάθετα
αντίθετοι σε κάθε μορφής βία και δεσμευόμαστε ότι θα ενεργήσουμε άμεσα
και ξεκάθαρα προς την εξάλειψη και την αποτροπή της».

ΟΑΕΔ: Πληρωμές τεσσάρων 
επιδομάτων σε 107.000 δικαιούχους
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Ο∆ήµος Ελευσίνας,
ενηµερώνει όλους
τους δηµότες ότι η

Απογραφή 2021 συνεχίζεται
και το καινούργιο έτος. 

Καλούµε τους κατοίκους που
δεν έχουν απογραφεί, να το
κάνουν στην τελευταία φάση
της Απογραφής που διενεργεί η
Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ), από 15 έως
21/2/2022, συµπεριλαµβανοµέ-
νων Σαββάτου και Κυριακής.

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρο-
νικά στο gov.gr ή µε φυσική
παρουσία στην Κοινωνική 

Υπηρεσία Ελευσίνας (κτήριο
Τσάκος - Εθνικής Αντιστάσεως
& Βενιζέλου, 1ος όροφος, τηλ
2105561295).Η µη απογραφή
σηµαίνει πλασµατική καταγρα-
φή του πραγµατικού πληθυ-
σµού του ∆ήµου µας. Αυτό, µε
τη σειρά του, δηµιουργεί τα
ακόλουθα προβλήµατα: 

Μικρότερη συµµετοχή στην
κατανοµή των εθνικών και ευρ-
ωπαϊκών πόρων που δικαιούµα-
στε. Ως εκ τούτου, δεν θα µπορ-
ούµε να σχεδιάσουµε και να
υλοποιήσουµε έργα και υποδο-
µές που έχουµε ανάγκη. 

∆εν θα έχουµε πραγµατική
εικόνα του αριθµού των µαθη-
τών και των σχολείων που χρει-
αζόµαστε, αλλά ούτε και των
αναγκαίων παιδικών σταθµών,
των παιδικών χαρών, των
ΚΑΠΗ, των δικτύων κοινής
ωφέλειας, των αθλητικών υπο-
δοµών κλπ, που πρέπει να
δηµιουργήσουµε.

Οι πόροι και τα κονδύλια
κατανέµονται βάσει του αριθ-
µού των κατοίκων, γι' αυτό
είναι αναγκαίο να απογραφόµα-
στε στον ∆ήµο που διαµένουµε
και ζούµε.

Προσοχή! Η απογραφή
στον Δήμο Φυλής

συνεχίζεται 
Στο 1ο ΚΑΠΗ

(Λεωφόρος Φυλής ) 

Η απογραφή κατοίκων στον Δήμο Φυλής
συνεχίζεται. 

Οι συμπολίτες που δεν έχουν απογραφεί μέχρι
σήμερα θα έχουν την δυνατότητα από 15 έως και
21 Φεβρουαρίου 2022 να προσέρχονται στο 1ο
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων (Λεωφόρος Φυλής 165) από
τις 10 το πρωί έως τις 22:00, προκειμένου να
απογραφούν. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2102470872
Σημειώνεται ότι η απογραφή πληθυσμού είναι

υποχρεωτική και τα οφέλη της πολλαπλά! 
Συμμετέχοντας στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ δίνουμε

δύναμη στην πόλη μας και στο μέλλον των παι-
διών μας. 

Μεγαλύτερος πληθυσμός σημαίνει: 
Πιο πολλά Σχολεία 
Πιο πολλοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Πιο πολλοί Αθλητικοί Χώροι 
Πιο πολλές παιδικές Χαρές   

ΗΗ  ααπποογγρρααφφήή  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι!!  
ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ::    
ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  όόλλωωνν  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα!!

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ e- ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε δήμους με σημαντική οικιστική ανάπτυξη

Ο
Εν ιαίος Ψηφιακός Χάρτης
θα αποτελέσει βασικό
«πυλών α» του ψηφιακού

εκσυγχ ρον ισμού και
μετασχ ηματισμού της δημόσιας
διοίκησης ειδικά – και της
χ ώρας συν ολικά, καθώς οι
πολίτες, οι επιστήμον ες, αλλά
και οι εν διαφερόμεν οι επεν -
δυτές, θα μπορούν  με το πάτ-
ημα εν ός κουμπιού ν α εν ημε-
ρών ον ται για πλήθος γεωχ ωρ-
ικών  δεδομέν ων  όπως:

οι όροι δόμησης,
οι χ ρήσεις γης,
τα όρια οικισμών ,
οι δασικές εκτάσεις,
οι αρχ αιολογικές περιοχ ές
οι προστατευόμεν ες περιοχ ές
κλπ.

Εν  τέλει, θα παρέχ ον ται άμεσα
και σε όλους, υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου χ ωρίς την  αν άγκη
φυσικής παρουσίας στις
αν τίστοιχ ες δημόσιες υπηρεσίες
εξοικον ομών τας με αυτόν  τον
τρόπο πόρους και χ ρόν ο.

Η αν άπτυξη, η τήρηση, η
εν ημέρωση και η λειτουργία του
Εν ιαίου Ψηφιακού Χάρτη
αν ατίθεν ται στο Τεχ ν ικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας  (ΤΕΕ).
Επίσης, συγκροτείται Συν τον ι-
στική Επιτροπή Εποπτείας –
της οποίας προεδρεύει στέ-
λεχ ος του Υπουργείου Περιβάλ-
λον τος και Εν έργειας – και απα-
ρτίζεται από εκπροσώπους του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης, του Υπουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , 

του Υπουργείου Εθν ικής
Άμυν ας, του Υπουργείου Υπο-
δομών  και Μεταφορών , του
ΤΕΕ και του Ελλην ικού Κτημα-
τολογίου.

Η δημιουργία του ψηφιακού
χ άρτη ξεκίν ησε πιλοτικά από
πέν τε δήμους της Ελλάδας εν ώ
πλέον   έχ ουμε την  επέκταση
του Ψηφιακού Χάρτη και σε
άλλους 32 Δήμους της Χώρας, με
σημαν τική οικιστική αν άπτυξη
και μεγάλη πυκν ότητα ακιν ή-
των , εν ισχ ύον τας τη βάση του
ν έου μητρώου κτιρίων . 
Οι περιοχ ές εν διαφέρον τος του
έργου που θα εν ισχ ύσουν  με
τα γεωγραφικά στοιχ εία τον
Ψηφιακό χ άρτη είν αι οι Δήμοι:

1) Αγκιστρίου,

2) Αίγιν ας,

3) Ασπροπύργου,

4) Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-
μέν ης,

5) Ελευσίνας,

6) Θερμαϊκού,
7) Κασσάν δρας,
8) Κοριν θίων ,
9) Κρωπίας,
10) Λαρισαίων ,
11) Λαυρεωτικής,
12) Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων ,

13) Μάνδρας – Ειδυλλίας,

14) Μαραθών ος,

15) Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

16) Μεγαρέων,

17) Μυκόν ου,
18)Νέας Προπον τίδας,
19)Παιαν ίας,
20)Παλλήν ης,
21)Περάματος,
22)Πυλαίας – Χορτιάτη,
23) Ραφήν ας – Πικερμίου,
24) Σαλαμίν ος,
25) Σαρων ικού,
26) Σκιάθου,
27) Σπάτων ,
28) Σπετσών
29) Σύρου – Ερμούπολης,

30) Φυλής,
31) Ωραιοκάστρου, και
32) Ωρωπού.
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Έ
να ολοκληρωμένο σχέδιο στήρ-
ιξης για το επόμενο χρονικό
διάστημα μέχρι την αποκατά-

σταση και ομαλοποίηση των συνθηκών
λειτουργίας για τα επαγγέλματά του
Πολιτισμού ζητάει η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Θεάματος και Ακροάματος η
οποία αποφάσισε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο
Εργασίας την Πέμπτη 17 Φεβρουα-
ρίου.

Στις 28-2-2022 είναι η καταληκτική
ημερομηνία αιτήσεων για το εποχικό
επίδομα και ουσιαστικά δεν έχει
ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά την
καταχώρηση των ενσήμων από την
αποζημίωση ειδικού σκοπού. Θολή
ακόμη παραμένει και η ένταξη στο
ταμείο ανεργίας αφού σε πολλούς
συναδέλφους τα ένσημά τους δεν

έχουν ακόμη εμφανιστεί στο σύστημα.
Πολλά δε από τα ένσημα που έχουν
ήδη εμφανιστεί (2020) είναι με διαφορ-
ετικό κωδικό και παράγουν αποκλει-
σμούς στο εποχικό επίδομα, ενώ δεν
έχουν εμφανιστεί τα ένσημα μέσω του
μητρώου για το έτος 2021. Παράλληλα
το Υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζει
απ’ ότι πληροφορούμαστε αλλαγές
για το ασφαλιστικό μας για τις οποίες
δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση".

Ειδικότερα ζητούν:

· Το άμεσο ξεκαθάρισμα με την
επίλυση των λαθών που αφορά το
Εποχικό Επίδομα και την απόδοση του
καθώς η προθεσμία λήγει στις 28/2.

· Καταβολή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για τους μήνες Αύγουστο έως
και Δεκέμβριο 2021.

· Επέκταση της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού και για τους συναδέλφους που

εγγράφηκαν στο μητρώο καλλιτεχνών
μετά την 10-1-2021.

· Άμεση καταχώρηση των ενσήμων
όλων των συναδέλφων από την αποζ-
ημίωση ειδικού σκοπού και ένταξη στο
ταμείο ανεργίας όσων δεν έχουν βρει
δουλειά.

· Προώθηση και επαναφορά του
θεσμικού πλαισίου που αφορά την
υποχρεωτικότητας των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας με παρέμβαση
του Υπουργείου Εργασίας.

· Υγειονομική ενίσχυση των εργαζο-
μένων στον Πολιτισμό με δωρεάν τεστ.
Ένταξη στα μέτρα στήριξης μέσω της
αναστολής εργασίας για όσους
βρίσκονται σε παραγωγές που ανα-
στέλλονται λόγω ύπαρξης κρούσματος
και ένταξη σε ολοκληρωμένο πλαίσιο
στήριξης με επιδότηση ενοικίου, επίδο-
μα θέρμανσης, και αναστολή πληρω-
μής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εξετάσεις «Pisa» φέτος στην Ελλάδα
Θα αφορούν μαθητές ΣΤ’ τάξης

δημοτικού και Γ’ τάξης του
Γυμνασίου

Ξ
εκιν ούν  από φέτος σε εθν ικό επίπεδο οι εξε-
τάσεις διαγν ωστικού χ αρακτήρα (ελλην ική
«PISA») για μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικού

και Γ’ τάξης του Γυμν ασίου στη Γλώσσα-καταν όηση
κειμέν ου και στα Μαθηματικά. Πιλοτικά κατά τη φετι-
ν ή σχ ολική χ ρον ιά, οι εξετάσεις θα διεξαχ θούν  εν τός
Μαΐου σε εθν ικό επίπεδο, με αν τιπροσωπευτικό
δείγμα έως 6.000 μαθητών  και μαθητριών  Δημοτικού
και έως 6.000 Γυμν ασίου, σε έως 600 σχ ολικές μον ά-
δες όλων  των  τύπων , όλης της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα θα συλλέγον ται αν ών υμα και δεν
συν εκτιμών ται στους βαθμούς των  μαθητών , εν ώ οι
μαθητές θα κληθούν  ν α απαν τήσουν  σε έν α εύρος
ερωτήσεων  κλειστού τύπου. Οι διαγων ιστικές αυτές
εξετάσεις θα επαν αλαμβάν ον ται ετησίως.

Σκοπός των  εξετάσεων  είν αι η εξαγωγή συμπερα-
σμάτων  σχ ετικά με την  πορεία υλοποίησης των  Προ-
γραμμάτων  Σπουδών  και τον  βαθμό επίτευξης των
προσδοκώμεν ων  μαθησιακών  αποτελεσμάτων , με
ζητούμεν ο την  έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των
γν ώσεων , ικαν οτήτων  και δεξιοτήτων  των  μαθητών .

Μετά τις δύο πρώτες σχ ολικές χ ρον ιές και όταν
αρχ ίσει η εφαρμογή των  ν έων  Προγραμμάτων  Σπου-
δών , το σύστημα αυτό θα προσεγγίσει τη φιλοσοφία
των  ν έων  Προγραμμάτων  Σπουδών , προκειμέν ου ν α
εν τοπιστούν , αφ’ εν ός ποια σημεία τους έχ ουν
κατακτήσει οι μαθητές μας, αφ’ ετέρου οι βελτιωτικές
κιν ήσεις, κυρίως σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας
που θα πρέπει ν α εν σωματωθούν . Με το πέρας των
εξετάσεων , θα γίν εται επεξεργασία για την  εξαγωγή
πορισμάτων  σχ ετικά με την  πορεία υλοποίησης των
Προγραμμάτων  Σπουδών  και τον  βαθμό επίτευξης
των  προσδοκώμεν ων  μαθησιακών  αποτελεσμάτων .
Θα δημιουργηθεί σχ ετική ιστοσελίδα στην  οποία θα
αν αρτηθεί το θεωρητικό πλαίσιο των  εξετάσεων  και
εν δεικτικά θέματα.

Η Ελλην ική PISA εισάγεται στη βάση του άρθρου
104 του ν . 4823/2021 για την  αν αβάθμιση του σχ ο-
λείου και πραγματοποιείται από την  Αρχ ή Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβά-
θμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ιν στιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων  Νίκη Κερ-
αμέως δήλωσε: «Η χ άραξη εκπαιδευτικής πολιτικής
στη βάση συγκεκριμέν ων , ποιοτικών  και ποσοτικών
δεδομέν ων , αποτελεί προτεραιότητά μας. Η περιοδι-
κή αποτύπωση των  εκπαιδευτικών  αποτελεσμάτων
είν αι προαπαιτούμεν ο για τον  εν τοπισμό εκπαιδευ-
τικών  αν αγκών , για την  καταν όηση τυχ όν  προβ-
λημάτων  και, συν ακόλουθα, την  επίλυσή τους, με
στόχ ο τη συν ολική βελτίωση της εκπαίδευσης της
χ ώρας μας. Βήμα-βήμα αν αβαθμίζουμε το εκπαιδευ-
τικό σύστημα βάσει μετρήσιμων  στοιχ είων , εξασφ-
αλίζον τας πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα
τα παιδιά μας.»

Νέα παράταση για τα αυθαίρετα
Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας που θα κατατεθεί άμεσα

Η
παράταση αφορά τόσο στην  ηλεκτρον ική
υποβολή των  απαραίτητων  δικαιολογητικών
για περιπτώσεις υπαγωγών  στον  ν .

4178/2013, οι οποίες δεν  μεταφέρον ται στον  ν .
4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον  ν .
4014/2011 που έχ ουν  μεταφερθεί στον  ν .
4178/2013, όσο και στις περιπτώσεις υπαγωγής στον
ν . 4495/2017.

Ειδικότερα:

Για περιπτώσεις υπαγωγών  σε προγεν έστερους
ν όμους (ν . 4178/2013, 4014/2011) που δεν  μεταφέρ-
ον ται στον  ν . 4495/2017

αν εξαρτήτως ημερομην ίας πληρωμής παραβόλου
Καταληκτική ημερομην ία αν άρτησης δικαιολογητικών

31.12.2022
Για περιπτώσεις υπαγωγών  στον  ν . 4495/2017 με

ημερομην ία πληρωμής παραβόλου έως και την
31η.12.2020

Καταληκτική ημερομην ία αν άρτησης δικαιολογητικών
31.12.2022

Για περιπτώσεις υπαγωγών  στον  ν . 4495/2017 με
ημερομην ία πληρωμής παραβόλου από την  1η.1.2021
και εφεξής

Αν άρτηση δικαιολογητικών  εν τός εικοσιτεσσάρων
(24) μην ών  από την  πληρωμή του παραβόλου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν  υπάρχ ει υποχ ρέωση

σύν ταξης Ηλεκτρον ικής Ταυτότητας Κτιρίου, ο μηχ α-
ν ικός θα οφείλει ν α προβεί αμελλητί στην  ολοκλήρω-
ση της αν άρτησης των  απαραίτητων  δικαιολογητικών
υπαγωγής αν εξαρτήτως των  αν ωτέρω προθεσμιών .

Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Κώστας
Σκρέκας, δήλωσε: «Αν ταποκριν όμεν οι στις έκτακτες
συν θήκες και καθυστερήσεις που δημιουργεί η υγειο-
ν ομική κρίση, δίν ουμε την  αν αγκαία χ ρον ική παρά-
ταση στους μηχ αν ικούς για την  αν άρτηση των  δικαι-
ολογητικών  υπαγωγών  για την  τακτοποίηση αυθαιρέ-
των . Δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο για μια ν έα
ηλεκτρον ική εποχ ή ν ομιμότητας και ολοκληρωμέν ης
προσέγγισης στα θέματα γης και δομημέν ου περιβάλ-
λον τος. Για την  εφαρμογή του πλαισίου αυτού στηρ-
ιζόμαστε στην  καθημεριν ή δουλειά των  μηχ αν ικών ,
τους οποίους θεωρούμε συμπαραστάτες στην  προ-
σπάθεια η χ ώρα μας ν α αλλάξει σελίδα».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, αρμό-
διος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλον -
τος, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Είν αι σε γν ώση μας ο
μεγάλος όγκος εργασίας του τεχ ν ικού κόσμου όπως
και οι δυσκολίες που προκύπτουν  από τις συν θήκες
της παν δημίας του κορων οϊού.

Γι’ αυτό, δίν ουμε χ ρον ικό περιθώριο ώστε ν α διεκ-
περαιωθούν  οι αν αρτήσεις των  απαιτούμεν ων  δικαιο-
λογητικών  υπαγωγών  αυθαιρέτων ».

Κινητοποίηση εργαζομένων του Πολιτισμού 
στο υπουργείο Εργασίας για μέτρα στήριξης
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Λ.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνουν χρονίζουσες πληγές στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 
Περιφερειας, σε επικίνδυνα σημεία σε όλη τη Δυτική Αττική 

Η Περιφέρεια_Αττικής
κλείνει χρονίζουσες
πληγές στο οδικό δίκτυο

αρμοδιότητας της, σε επικίνδυνα
σημεία σε όλη τη Δυτική Αττική.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής . Λ. Κοσμόπουλος αναφ-
έρει σχετικά με την σύμβαση
προϋπολογισμού 2.949.600
ευρώ ότι περιλαμβάνει σημαντι-
κά έργα όπως τα εξής:

• Ανακατασκευή γέφυρας
(κοντά στο «Μαϊστράλι»
ανοίγματος 20,00μ. περίπου
στην ΠΕΟΑΘ από τη διασταύρ-
ωσή της με τον αυτοκινητόδρομο
Αθηνών – Κορίνθου 

• Αποκατάσταση των κατολισθ-
ήσεων με την κατασκευή όλων
των απαιτούμενων τεχνικών
έργων, όπως η κατασκευή
τοιχίου αντιστήριξης ύψους
3,00μ στην οδό Μεγάρων –
Μαζίου από διασταύρωση με την
οδό προς Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Προ-

δρόμου, ήτοι εργασίες εκσκα-
φών, επιχώσεων,  εξυγιάνσεων,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών,
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
κλπ. 

• Αποκατάσταση των κατολισθ-
ήσεων με κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης ύψους 4,00μ στην
οδό Αλεποχωρίου–Μάζι, ήτοι
εργασίες εκσκαφών,

επιχώσεων,  εξυγιάνσεων, οδο-
στρωσίας και ασφαλτικών,
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
κλπ. (στη θέση «Μορφέϊκα» Αλε-
ποχωρίου)

• Αποκατάσταση της
κατολίσθησης σε τμήμα της οδού
Μεγάρων – Αλεποχωρίου στη
θέση 2.500μ. προ της παραλίας,
ήτοι εργασίες εκσκαφών,
επιχώσεων,  εξυγιάνσεων, οδο-
στρωσίας και ασφαλτικών,
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
κλπ.

• Αποκατάσταση των κατολισθ-
ήσεων με κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης στην οδό Φυλής –
Δερβενοχωρίων (προς το
φρούριο Φυλής) και προ της δια-
σταύρωσης προς Μονή Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Κλειστών, ήτοι
εργασίες εκσκαφών,
επιχώσεων,  εξυγιάνσεων, οδο-
στρωσίας και ασφαλτικών,
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
κλπ.

Στη σύμβαση θα ενταχθεί και το
έργο αποκατάστασης τοιχίο στην
περιφερειακή Αιγάλεω που υπέ-
στη πτώση πριν λίγες μέρες.

Το σήμα δόθηκε από τα πλέον επίσημα
χείλη και το τέλος στα μέτρα δείχνει να
είναι πιο κοντά από ό,τι περιμέναμε. Η
εστίαση «ανοίγει» πλήρως τις επόμενες
μέρες για τους εμβολιασμένους, τα γήπε-
δα θα ξαναγεμίσουν, ενώ όλα δείχνουν ότι
τα υπάρχοντα εμβόλια δεν θα χρησιμο-
ποιηθούν για τέταρτη δόση στον γενικό
πληθυσμό. Αντίθετα, ένα νέο εμβόλιο θα
έρθει από Σεπτέμβριο πια, το οποίο και θα
καλύπτει πιθανότατα τις μεταλλάξεις.

Με αυτά τα δεδομένα, το πλάνο
«ανοσία της αγέλης» μπαίνει μπροστά,
ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η
ακρίβεια έχει δώσει τη θέση της στην παν-
δημία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη
σημερινή ενημέρωση ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, «παρ-
ακολουθούμε τη σταδιακή χαλάρωση και

κατάργηση των μέτρων» στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Υπενθύμισε ότι την Τετάρτη
συνεδριάζει η Επιτροπή των ειδικών και
είπε πως εφόσον τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα το επιτρέψουν, η Ελλάδα θα
προχωρήσει σε χαλάρωση.

«Η Επιτροπή θα εισηγηθεί και η
κυβέρνηση θα ακολουθήσει την τάση που
υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη» τόνισε
ο κ. Οικονόμου.

Από την επόμενη εβδομάδα θα
ισχύουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τα
εξής:

Δεν θα υπάρχει όριο ατόμων στα τρα-
πέζια σε ταβέρνες και εστιατόρια.

Δεν θα υπάρχει περιορισμένο ωράριο
στα μαγαζιά.

Δεν θα υπάρχει η απαγόρευση των
όρθιων.

Θα αυξηθεί η πληρότητα στα γήπεδα
(στο 50% το πιθανότερο).

Στο τραπέζι και η πρόταση να επιτρα-
πούν οι σχολικές εκδρομές.

Αντιδράσεις και αστερίσκοι για τη
λήξη της πανδημίας

Ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ,
Γιώργος Παυλάκης, μίλησε σήμερα στο
MEGA για την πορεία της πανδημίας στη
χώρα και την άρση των περιορισμών
λέγοντας: «Θα εξαρτηθεί από πολλούς

παράγοντες και ιδιαίτερα από την έξαρση
της επιδημίας τις Απόκριες. Ο κόσμος
περιμένει να ξεδώσει, αυτό είναι μεγάλο
λάθος, πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη
στάση τις Απόκριες. Το δυσκολότερο
πρόβλημα είναι οι συγκεντρώσεις στους
κλειστούς χώρους. Έχουμε έναν ιό που
δε σταματάει παρά μόνο με σταμάτημα
των επαφών. Ο ιός δεν σταματάει και πολ-
λοί είναι της άποψης να μην κάνουμε κάτι
να τον σταματήσουμε».

Αλλά και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ,
Ματίνα Παγώνη, εξέφρασε τις αντιρρή-
σεις της, λέγοντας ότι η απαγόρευση των
όρθιων σε κέντρα διασκέδασης και εστία-
ση «δεν μπορεί προς το παρόν» να ανακ-
ληθεί. «Έχεις 500 ασθενείς στις ΜΕΘ,
έχουν κατέβει οι θάνατοι αλλά όχι αισθη-
τά» εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους καθημερινά από τον
κορονοϊό, ενώ στα επίπεδα των 500 παρ-
αμένουν οι διασωληνωμένοι στα νοσοκο-
μεία, σύμφωνα με τις επίσημες ανα-
κοινώσεις του ΕΟΔΥ.

Υπενθυμίζεται πως λιγότερο από έναν
μήνα πριν, η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε στη δημο-
σιότητα τον μακρύ «μαύρο» κατάλογο της
πανδημίας με τους ανθρώπους που έχα-
σαν τη ζωή τους μέσα σε δυο χρόνια στη
χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, έως
τις 16/1/22 σε όλη τη χώρα χάθηκαν
21.325 ασθενείς στα Δημόσια Νοσοκο-

μεία. Το αρνητικό ρεκόρ κατέχει το νοσο-
κομείο ΑΧΕΠΑ με 1.023 ανθρώπους να
καταλήγουν στην Εντατική και τους κοι-
νούς θαλάμους νοσηλείας Covid.

Γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία της
βόρειας Ελλάδας κατέληξαν 8.602 ασθε-
νείς με κορονοϊό (ποσοστό 40%).

Ανατροπή με τα εμβόλια
Στο συρτάρι μπαίνει η τέταρτη δόση

με τα υπάρχοντα εμβόλια.

«Λιγότερο αποτελεσματικό το εμβόλιο»
απέναντι στις νέες μεταλλάξεις, τόνισε
σήμερα στην ΕΡΤ ο Θεόδωρος Βασιλακό-
πουλος. «Το εμβόλιο παραμένει το κυριό-
τερο εργαλείο, ο ιός αλλάζει άρα το εμβό-
λιο γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό μέχρι
να επικαιροποιηθεί και να περιλαμβάνει
όλες τις μεταλλάξεις».

Όπως σημείωσε ο καθηγητής Πνευμο-
νολογίας και Εντατικής Θεραπείας Ιατρι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
«από Σεπτέμβριο οι άνθρωποι χωρίς
υποκείμενα νοσήματα θα πάμε σε επικαι-
ροποιημένη δόση και όχι σε τέταρτη από
το υπάρχον εμβόλιο». «Όπως ακριβώς
κάνουμε με τη γρίπη» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ελπίδα
να βγει εμβόλιο αποτελεσματικό έναντι
όλων των κορονοϊών και λίγο μακρύτερα
στο μέλλον αναμένεται εμβόλιο που «θα
πιάνει» και γρίπη και κορονοϊό.

ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Γιάννης Οικονόμου: «Η Επιτροπή θα εισηγηθεί 
και η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την τάση που 
υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη» 
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Την ήττα
γνώρισαν οι
Γ υ ν α ί κ ε ς
του Πανε-
λευσινιακού
απ ο τον
ισχυρό Προ-
φήτη Ηλία
με 74-43,
έ χ ο ν τ α ς
όμως π ολ-
λές και
σημαντικές
απουσίες! 

Νωρίτε ρα
όμως στο 
ξ ε κ ι ν η μα

του Πρωταθ-
λ ή μ α τ ο ς
τους, έπειτα
απο 2 χρό-
νια, οι Παγ-
κ ορασ ίδε ς
μετά απ ο
ε ξ αιρε τ ικ ή
ε μ φ ά ν ι σ η
νίκησαν τον

Ιωνικό Νικαίας με 63-45!

Ήττα οι γυναίκες - Νίκη οι 
Παγκορασίδες του Πανελευσινιακού

Οι προπονητές του Βύζαντα στο σεμινάριο  Kinessis
Οι προπον ητές του

Βύζαν τα Μεγάρων
πήραν  μέρος στο
σεμιν άριο του Ευρω-
παϊκού προγράμμα-
τος Kinessis με
στόχ ο την  εκπαίδευ-
ση προπον ητών  και
αθλητικών  στελεχ ών
των  συλλόγων  για
την  προώθηση της
κοιν ων ικής έν ταξης
& της ισότητας των
ίσων  ευκαιριών  παι-
διών  που προέρχ ον -
ται από κοιν ων ικά
ευπαθείς ομάδες του
Δήμου μας.

Στους αγώνες  που διεξήχθηκαν
στην Ά και Β΄κατηγορία σημειώθη-
καν τα εξής αποτελέσματα.
Σημειώθηκαν 23 τέρματα στην
πρώτη και 18 στην β. Στο τέλος του
πρώτου γύρου ο Βύζας Μεγάρων
αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα.
Αναλυτικά.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-2

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ   3-1

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ  4-0

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-0

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ    2-2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    2-2

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ        2-0

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1

Η βαθμολογία

1.            ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  35          

2.            ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 33 

3.            ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 31     

4.            ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
30          

5.            ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 29     

6.            ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ        28          

7.            Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 28   

8.            ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
24          

9.            ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ        21          

10.          ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
18          

11.          ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 16        

12.          ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
12      

13.          Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 12          

14.          ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ   9             

15.          ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  2         

16.          ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
2  

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (16η Αγων ιστική)
ΒΥΖΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ                                                                                

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                                                                      

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ                                                                     

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ                                                                                

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ                                                                 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ                                                                                

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγων ιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ   1-0         

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.       1-2

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ      1-2

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ        0-8

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
1-2

Η Βαθμολογία

1.            ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
31          

2.            ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
29

3.            ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
28          

4.            Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ     26          

5.            ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
25          

6.            ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ    20          

7.            ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14        

8.            Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     13          

9.            ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
13          

10.          ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ       10          

11.          ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ    6             

12.          ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
1             

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (16η Αγων ιστική)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                  

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                      

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                               

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ                                                                                      

Ρεπό: ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.,
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
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ΜΠΑΣΚΕΤ Β ΈΘΝΙΚΗ:  
O Πανελευσινιακός 94-89 
την Νέα Κηφισιά

Δύσκολο απόγευμα πέρασε ο Πανελευσι-
νιακός, για την 15η αγωνιστική του 1ου ομίλου
της ΒΈθνικής στο Τάκης Βογιατζής που πιέ-
στηκε για 40 λεπτά από την ΑΕΝΚ, αλλά
κατόρθωσε να πάρει τη νίκη με 94-89. Αν και
η ομάδα της Ελευσίνας προηγήθηκε νωρίς
νωρίς με 10-2 στο 3’ και είχε την περισσότερη
ώρα το προβάδισμα, δεν μπόρεσε ποτέ να
αποσπαστεί από την ΑΕΝΚ για περισσότερ-
ους από εννέα πόντους (71-62 στο 30’). Του-
ναντίον, η ομάδα της Νέας Κηφισιάς ισοφάρι-
σε εκ νέου στο 35’ (77-77) και διεκδίκησε
μέχρι τέλους τη νίκη, καθώς ο Μοσχοβίτης
έκανε το σκορ 88-87 με τρίποντο 1’10’’ πριν
από τη λήξη.

Πανελευσινιακός - ΑΕΝΚ 94-89
Διαιτητές: Χρηστίδης Π., Κοντογιάννης,

Αντωνιάδης
Δεκάλεπτα: 28-22, 48-43, 71-64, 94-89
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 15

(2), Κούτουλας 13 (2), Καράμπελας 8 (2),
Θεοδοσίου 2, Κρασάκης 8, Μουμπάρακ 18 (1),
Λεκάκης, Παπαφλωράτος 10 (1), Ρεκουνιώτης
20, Μαυρομιχάλης, Δενδρινός, Πούρας.

ΑΕΝΚ (Λαδικός): Ιωάννου 7 (1), Μοσχοβίτης
13 (3), Μακρυγιάννης, Στεργίου 2, Χαρταβέ-
λας, Πετροδημόπουλος 20 (2), Μανούσος 18,
Χατζηνικόλας 16 (1), Κουκάκης 5, Μιχαλάκης
3, Καρακώστας 5 (1).

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 15ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Βασιλόπουλος (Εθνικός) 28
Μιλεντίγιεβιτς (Φανάρια Νάξου) 25
Γκαγκαλούδης (Εσπερος) 23
Μάκρης Δ. (ΚΑΟΚ) 22
Γεραμάνης (Αργοναύτης) 21
Ρεκουνιώτης (Πανελευσινιακός) 20
Πετροδημόπουλος (ΑΕΝΚ) 20
Λιακόπουλος (ΚΑΟΚ) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 11-3 (1108-1029) 25
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 11-3 (1124-1007) 25
3. Εσπερος Καλλιθέας 10-4 (1143-1057) 24
4. Φανάρια Νάξου 9-4 (1003-934) 22
5. Πανελευσινιακός 8-5 (1016-941) 21
6. ΑΕΝΚ 7-7 (1068-1037) 21
7. Αργοναύτης Ραφήνας 7-6 (925-958) 20
8. ΝΕΟΛ 6-7 (943-959) 19
9. ΚΑΟ Κορίνθου 5-9 (946-1039) 19
10. Αχαγιά ’82 5-9 (948-1051) 19
11. Ένωση Ιλίου 4-10 (977-1033) 18
12. Εθνικός 4-10 (945-1026) 18
13. Πεντέλη 2-12 (957-1044) 16

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16Η - 20/2)
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Πανελευσινιακός
Παπάγος - Εθνικός
Αχαγιά ‘82 - Εσπερος
Φανάρια Νάξου - Ένωση Ιλίου
ΚΑΟ Κορίνθου - Πεντέλη
ΝΕΟΛ - Αργοναύτης Ραφήνας

Ρεπό: ΑΕΝΚ

Ν
τεμπούτο με
νίκη για τον
Δημήτρη

Καλύκα στον πάγκο
του Βύζα Μεγάρων
που επικράτησε της
Ενωσης Ασπροπύρ-
γου με 2-0 στα πλαίσια
της 15ης αγωνιστικής
της Α΄ΕΠΣΔΑ.

Οι κιτρινόμαυροι
χωρίς να φορτσάρουν
έκαναν ευκαιρίες δια-
τήρησαν την υπεροχή
και δίκαια επικράτ-
ησαν. Καλύτερος
παίκτης του Βύζαντα
ήταν ο σκόρερ Αργύρ-
ης Στρατιδάκης, Σαχό-
λι, Μανωλιάς, Χατ-
ζημελετιάδης χωρίς να
υστερήσουν οι υπό-
λοιποι. Από το συγκρ-
ότημα της Ενωσης
Ασπροπύργου ξεχώρ-
ισαν ο τερματοφύλακας
Χολέβας που όσες
φορές προσπάθησε
έκανε σωτήριες επεμ-
βάσεις, Καρδάμης,
Παρασχάκ-
ης,Τζαχρήστας,
Στύλλα, Μακρογιαννάκ-
ης,

Με την νίκη αυτή η
ομάδα του Βύζα ανακ-
ηρύχθηκε πρωταθ-
λήτρια χειμώνα με το
κλείσιμο του πρώτου
γύρου. Τα τέρματα
σημείωσε ο Αργύρης
Στρατιδάκης 2′ 32′ από
σέντρες του Παναγιώτη
Ατματζίδη. Ενώ
ακυρώθηκε σαν οφσά-
ιντ τέρμα που σημείω-
σε ο ίδιος ο Στρατιδάκ-
ης 69’.

Διαιτήτευσε ο Χ.
Μανούρας. Βοηθοί
Τερζόπουλος-Καντα-
νολέων. Στο 25’ αποβ-
λήθηκε από τον πάγκο
της Ενωσης ο Γιάννης
Καλιτζάκης.

ΒΥΖΑΣ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας):
Κουφής, Λύγδας(54′

Φρυγανάς), Μανωλιάς,
Παικόπουλος(63′
λόγω τραυματισμού
Φλέγγας), Φυσαράκης,
Σαχόλι, Κενδριστάκ-
ης(90′ Δρυμούσης),
Χατζημελετιάδης, Στρα-
τιδάκης, Ατματ-
ζίδης(90’Μαυρονάσος)
. Κωνσταντινίδης.

ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Ι.Καλ
ιτζάκης-
Μ.Κατσάφαρος): Χολέ-
βας, Αξιώτης, Παρ-
ασχάκης, Καρδάμης,
Τζαχρήστας, Μπου-
λάς(78’Κουρουπάκης),
Καραλής, Στύλλα,
Κατσάφαρος, Μακρυ-
γιαννάκης,
Πέτσας(59’Τσιρικλός).

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Βύζας με Αρ. Στρατιδάκη 2-0 την Ένωση Ασπροπύργου

Ήττες για ΝΕ Μεγαρίδος
και Μανδραϊκό για την 15η
αγωνιστική

Την ήττα γνώρισαν για την 15η αγωνιστική του
2ου ομίλου η ΝΕ Μεγαρίδος και ο Μανδραικός
στις έδρες τους. Αναλυτικά.

NE Mεγαρίδας - ΕΦΑΟΖ 73-84
Διαιτητές: Αργυρούδης, Καρακωνσταντόπου-
λος, Τηγάνης
Δεκάλεπτα: 25-21, 47-42, 59-58, 73-84
ΝΕ Μεγαρίδας (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 7
(1), Γκάτζιας 23 (2), Γκόντγουιν 2, Αγγελόπου-
λος 12 (3), Γερομιχαλός 10, Μπέμπης, Νικο-
λακόπουλος, Τζάιδας 2, Καλλινικίδης 8 (1),
Χάσα 4, Γκουαλτιέρι 3 (1), Εζόμο 2.
ΕΦΑΟΖ (Μάνος): Μπιλάλης 10 (1), Βάρσος 21
(2), Μαγκουνής 22 (2), Κριζέας 5 (1), Καλαϊ-
τζάκης 5 (1), Μέξης 14, Ανδρεόπουλος 5, Χατ-
ζής 2.

Μανδραϊκός - Κρόνος Αγίου Δημητρίου 55-56
Διαιτητές: Αποστολίδης Β., Χρηστίδης Ηλ., Αυγε-
ρινός
Δεκάλεπτα: 18-10, 28-29, 43-40, 55-56
Μανδραϊκός (Σταθούλης): Κωστόπουλος 2, Στα-
ματίου 8, Κοψιάς 11 (1), Αλεξανδρόπουλος 6,
Τσάμης, Θανάσαινας, Σπυρίδωνος, Λιούνης 14,
Κουμάνταρος, Δομπρογιάννης 14 (2), Τσιπίδης.
Κρόνος Αγίου Δημητρίου (Κατσούνης): Ανδρα-

κάκος 4, Δήμου 9, Νάτσος 11 (3), Ξιούρας 7 (2),
Μαράντης 5 (1), Πιτούλης 6, Δρίβας, Βαρσα-
μούλης 9, Αποστολάκης, Τσάβος 5.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 15ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ(2ος ΟΜΙΛΟΣ)

Γκάτζιας (ΝΕ Μεγαρίδας) 23
Μαγκουνής (ΕΦΑΟΖ) 22
Βάρσος (ΕΦΑΟΖ) 21
Κυρίτσης (Πανιώνιος) 21
Μποχωρίδης (ΟΦΗ) 21

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αιγάλεω 13-2 (1195-1075) 28
---------------------------------------------
2. ΝΕ Μεγαρίδας 12-2 (1044-918) 27
3. ΕΦΑΟΖ 10-5 (1169-1073) 25
4. ΑΟΚ Χανιά 8-7 (1196-1143) 23
5. Ηλυσιακός 8-6 (988-973) 22
6. Πρωτέας Βούλας 8-5 (905-826) 21
7. Πανιώνιος 7-7 (1097-1112) 21
8. Παλαιό Φάληρο 6-9 (1007-964) 21
9. Μανδραϊκός 5-9 (894-916) 19
10. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 4-11 (975-1098) 19
---------------------------------------------
11. Δούκας 5-8 (921-985) 18
12. ΟΦΗ 5-7 (820-916) 17
13. Άρης Νίκαιας 4-9 (886-1007) 17
14. Μελίσσια 3-11 (901-992) 17

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16Η - 20/2)

Ηλυσιακός - Δούκας
Πρωτέας Βούλας - Άρης Νίκαιας
ΕΦΑΟΖ - ΟΦΗ
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - NE Mεγαρίδας
Αιγάλεω - Μανδραϊκός
Παλαιό Φάληρο - Πανιώνιος
ΑΟΚ Χανιά - Μελίσσια

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στον Βύζα Μεγάρων ο Ρετζιάνο Πεκίνι

Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον Ρετζιάνο
Πεκίνι.Ο 19χρονος αμυντικός μέσος αγωνίστηκε
στις Ακαδημίες του Ατρομήτου, με το ταλέντο του
να ξεχωρίζει αμέσως και δοκιμάστηκε στην Ιταλική
Πίζα, και στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.Καλή σταδιοδρ-
ομία με υγεία και τύχη Ρέτζι!

Αγώνες κυπέλλου στην
Δυτική Αττική την Τετάρτη

Αύριο θα διεξαχ θούν  οι επαν αληπτικοί
αγών ες της 3ης φάσης του κυπέλλου
στην  Δυτική Αττική.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ   15:00
ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(πρώτο μάτς 3-1)                                                 

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 15:00   (ΒΥΖΑ) (πρώτο μάτς
0-0)       

ΠΑΟΚ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15:30
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(πρώτο μάτς 1-3.

AΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:  Παναγιώτη
καλή ανάρρωση..

Ο πρόεδρος
όλο το Δ.Σ
και όλος ο
κόσμος του
Απόλλωνα
Ποντίων
Ασπροπύρ-
γου  εύχεται
περαστικά
στον Παναγιώτη Νάκα για το σοβαρό
τραυματισμό που είχε στο παιχνίδι
με το Σκορπιο φυλής. Καλή ανάρρ-
ωση και σε περιμένουμε σιδερένιο
πάλι πίσω.
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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:
Υπάλληλος 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:
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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός 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:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
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
Εκπαίδευσης
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
κατεψυγμένων 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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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΤΣΑΦΑΡΑ ΕΛΛΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Γεν ική Διεύθυν ση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Έργων  ΣΔΙΤ                                                                                   

Αθήν α, 10.02.2022
Διεύθυν ση Συμβάσεων  Έργων
& Προμηθειών
Αρ. πρωτ.: 1832
Τμήμα Διαγων ισμών  Έργων

ΑΔΑ: 9ΔΟΨΟΞΧΔ-ΛΗΕ

ΑΔΑΜ: 22PROC010045282

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδο-
μές Α.Ε προκηρύσσει αν οιχτό
διαγων ισμό για την  αν άθεση
της μελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ,
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΝΓ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (2/θέσιο Ολοήμε-
ρο)» του έργου:  «9ο ΝΓ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με συν ο-
λική προεκτιμώμεν η δαπάν η
117.181,72  ευρώ, πλέον  ΦΠΑ
24% .  
Η ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοι-
βή αναλύεται ανά κατηγορία
μελέτης: 

1. 39.257,72 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέ-
τες κτιριακών έργων)
2. 22.906,05 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκ-
τρολογικές μελέτες)
3. 23.909,75 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 8 (Στατικές μελέτες)
4.   2.482,42 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέ-
τες)
5. 13.341,21 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες
και έρευνες)
και 15.284,57 € για απρόβλεπτες
δαπάνες.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η
εκπόνηση του συνόλου των
μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στα-
τικών, Ηλεκτρομηχανολογικών
κλπ.) με τις απαιτούμενες
εγκρίσεις τους, προκειμένου για

την έκδοση της οικοδομικής άδει-
ας  για την ανέγερση της εν θέμα-
τι σχολικής μονάδας και η
σύνταξη των τευχών δημοπράτ-
ησης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών 6 (αρχι-
τεκτονικές μελέτες), 8 (Στατικές
μελέτες), 9 (Μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές μελέτες, 16
(Τοπογραφικές μελέτες) και 21
(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 
3. Οι προσφορές  υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκ-
τρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την  καταλ-
ηκτική ημερομην ία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 14 της δια-
κήρυξης, σε ηλεκτρον ικό φ άκελο
του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγων ι-
σμού Α/Α: 183282.
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεω-
νάς Γρηγόριος, τηλ.: 2105272366
/ email: theonas@ktyp.gr. 
4. Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 22η

Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00. Ως ημερομην ία και
ώρα ηλεκτρον ικής αποσφ ράγι-
σης των  προσφ ορών  ορίζεται η
28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:00..

5.  Η συνολική προθεσμία  για
την περαίωση του αντικειμένου
της σύμβασης ορίζεται σε διακό-
σιες δέκα (210) ημέρες από την
υπογραφή του συμφωνητικού. 

6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
2.344,00 € ισχύος τουλάχιστον
κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 12 μήνες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών.

8. Η μελέτη έχει ενταχθεί  και η
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014 – 2020» με κωδικό
ΟΠΣ 5149216.

9.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβα-
σης είναι η «πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποι-
ότητας – τιμής.

10.Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές

11.Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται
σε τμήματα

Τα έξοδα δημοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
της μελέτης.

Αθήν α, Φεβρουάριος 2022  

Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος
Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης

Κωδικός Αριθμός 
Καταχώρησης ΓΕ.ΜΗ:

2659685

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο                          
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχε-
υμένων Υποδομών Εκπαίδευσης»
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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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
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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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



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,
ΑIRCONDITION,
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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022


