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- Εν τοπίστηκε μαζί του 14χρον η
αγν οούμεν η απο τη Θεσσαλον ίκη

Εντοπίστηκαν νεκροί οι 3
αγνοούμενοι από την
ισχυρή έκρηξη στα Γρεβενά
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Σε ΦΕΚ η Κοινή
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης

της Οριστικής Μελέτης
για την Ανάπλαση του Δήμου

Ελευσίνας

σσεελλ..  33

58 θάνατοι, 337 
διασωληνωμένοι

23.529 νέα
κρούσματα

266 λοιμώξεις στη Δυτική Αττική

Πρόγραμμα ERASMUS + «Νεαροί Επιχειρηματίες
ανακαλύπτουν την Πολιτιστική Κληρονομιά»  

Mαθητές από 5 χώρες επισκέφθηκαν την Δυτική Αττική

σσεελλ..  99

σσεελλ..  55

σσεελλ..  55

A' EΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκες για 
Πανελευσινιακό και ΓΑΣ Μάνδρας

Kαταιγιστικός στο β΄ ημίχρονο
ο Βύζας Μεγάρων

Ισόπαλοι 2-2 Απόλλωνας 
Ποντίων και Ζωφριά σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  88
σσεελλ..  22

Εφιαλτικό σενάριο για τα τιμολόγια
ρεύματος τον Απρίλιο

Ο ανέλπιστος για τέλη Μαρτίου χιονιάς έχει αυξήσει 
πολύ τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  
““ΚΚααμμππάάνναα””  

φφυυλλάάκκιισσηηςς  1133
μμηηννώώνν  σσττοονν

αασσυυννεείίδδηηττοο  πποουυ  
ααππέέρρρριιππττεε  μμππάάζζαα  
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  και βροχή     

Θερμοκρασία απο 4 έως 11  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δρο-
σοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
Αγίας Δροσίδας και των  πέν τε Παρθέν ων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.

Θρασυβούλου & Αγίου Σπυρίδωνος, 
2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 
2105555844

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197,
2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

Λ. Κοσμόπουλος:
«Στηρίζουμε

εμπράκτως την
διαπολιτισμική
εκπαίδευση 

που αναδεικνύει και
τους μαθητές και την

περιοχή μας»

Με τη συμμετοχή μαθητών
λυκείου από πέντε χώρες,
Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία,
Τουρκία και Ελλάδα, ξεκίνησε να υλοποιείται από την
Δευτέρα 21 Μαρτίου το πρόγραμμα ERASMUS+ «Νεα-
ροί Επιχειρηματίες ανακαλύπτουν την Πολιτιστική Κληρ-
ονομιά» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με
την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ελευσίνας. Το πρόγραμμα οργανώνει το 1ο Γενικό
Λύκειο Ελευσίνας υπό τον συντονισμό και την εποπτεία
του Διευθυντή του σχολείου κου Διονύσιου Παλημέρη
και των Καθηγητών κ.κ. Δέσποινας Καραγιώργου,
Αικατερίνης Δρεττάκη και Χριστίνας Καραβασίλη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές θα ανταλ-
λάξουν απόψεις και ιδέες και θα μάθουν πολλά για την
επιχειρηματικότητα αλλά και για την περιοχή της Δυτικής
Αττικής, με σεμινάρια, διαπολιτισμικές επαφές και επισ-
κέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής, όπως και σε διάφ-
ορες όμορες περιοχές. Οι δραστηριότητες των μαθητών
θα φιλοξενηθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής που παρέχει κάθε δυνατό μέσο για να διευ-
κολυνθούν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες οι
μαθητές. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Είχα τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής μαθητές
λυκείου πέντε χωρών, ανάμεσά τους και του 1ου Γενι-
κού Λυκείου Ελευσίνας, που ξεκινούν να υλοποιούν το
πρόγραμμα ERASMUS+ «Νεαροί Επιχειρηματίες ανα-
καλύπτουν την Πολιτιστική Κληρονομιά».

Αυτές τις ημέρες τα παιδιά που προέρχονται από 5
χώρες, Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία, Τουρκία και Ελλά-
δα, θα ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες και θα μάθουν
πολλά για την επιχειρηματικότητα αλλά και για την περ-
ιοχή μας, με σεμινάρια, διαπολιτισμικές επαφές και επισ-
κέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής μας. 

Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά στηρίζουμε
την δράση, με τη ζεστή φιλοξενία που μας διακρίνει σε
τέτοιες περιπτώσεις.

Το πρόγραμμα, στοχευμένο στην νεανική επιχειρημα-
τικότητα, αφορά άμεσα την περιοχή μας και ελπίζω να
εμπνεύσει τους νέους της περιοχής μας να κάνουν
πράξη τα όνειρά τους».

Πρόγραμμα ERASMUS + 
«Νεαροί Επιχειρηματίες ανακαλύπτουν 
την Πολιτιστική Κληρονομιά»  
Mαθητές από 5 χώρες στην Δυτική Αττική

Στη σύλληψη εν ός 32χ ρον ου άν δρα από το
Πακιστάν  για αρπαγή αν ηλίκου προχ ώρησαν
αστυν ομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω.

Όλα συν έβησαν  όταν  οι αστυν ομικοί έκριν αν  ως
ύποπτο το όχ ημα στο οποίο επέβαιν ε ο άν δρας μαζί
με μία αν ήλικη και το σταμάτησαν  για έλεγχ ο.

Όπως διαπιστώθηκε, η 14χ ρον η που βρισκόταν  μαζί
με τον  32χ ρον ο, είχ ε δηλωθεί ως εξαφαν ισμέν η από
τους γον είς της στη Θεσσαλον ίκη, στις 10 Μαρτίου
2022.

Ο άν δρας από το Πακιστάν  οδηγήθηκε στο Τ.Α.
Αιγάλεω και σε βάρος του σχ ηματίστηκε δικογραφία για
αρπαγή αν ηλίκου. Οι αστυν ομικοί εν ημέρωσαν  τη
μητέρα της 14χ ρον ης για τον  εν τοπισμό της κόρης
της, με την  ίδια ν α ζητάει την  ποιν ική δίωξη του
32χ ρον ου αλλά ν α δηλών ει ταυτόχ ρον α αδυν αμία ν α
την  παραλάβει από την  Αθήν α.

Με εισαγγελική εν τολή η προσωριν ή εποπτεία της
αν ήλικης κοπέλας δόθηκε στο «Χαμόγελο του παιδιού»
μέχ ρι ν α βρεθεί η κατάλληλη δομή φιλοξεν ίας. Η
14χ ρον η υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές
εξετάσεις στο ν οσοκομείο Παίδων  «Αγία Σοφία», εν ώ
ο 32χ ρον ος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στην

Εισαγγελία Πρωτοδικών  Αθην ών .
Καλά εν ημερωμέν ες πηγές, μιλών τας στο kathimeri-

ni.gr, αν έφεραν  πως ο συλληφθείς αρν είται τις
κατηγορίες. 

«Ο 32χ ρον ος υποστηρίζει πως δεν  είχ ε σχ έση με
την  14χ ρον η και πως απλώς την  μετέφερε σε μία φίλη
της. Από τη μεριά της η κοπέλα αρν είται και αυτή πως
είχ ε σχ έση με τον  άν δρα και λέει πως τον  γν ώρισε
από μία γν ωστή της» σημείωσαν  οι ίδιες πηγές
χ αρακτηριστικά.  

Αιγάλεω: Χειροπέδες σε 
Πακιστανό για αρπαγή ανηλίκου 

- Μαζί του 14χρονη αγνοούμενη
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Με Απόφαση του Υφυ-
πουργού Προστασίας του
Πολίτη Ευάγγελου
Τουρνά εγκρίνεται η υπ΄
αρ. 9/2021  Διάταξη του
αρχηγού που Πυροσβε-
στικού Σώματος, η οποία
αφορά στον καθορισμό
μέτρων προληπτικών
μέτρων πυροπροστασίας
σε οικόπεδα και λοιπούς
ακάλυπτους χώρους
εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και
οικισμών.

Σύμφωνα με την υπο-
υργική απόφαση:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς,
επικαρπωτές και μισθω-
τές οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων
χώρων, εντός εγκεκριμέ-
νων ρυμοτομικών
σχεδίων και οικισμών,
υποχρεούνται, μέχρι την
30η Απριλίου εκάστου
έτους, να προβαίνουν σε
καθαρισμό των ιδιοκ-
τησιών τους προς αποτρ-
οπή κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περι-
λαμβάνει:

Υλοτομία και απο-
μάκρυνση των ξερών και
σπασμένων δέντρων και
κλαδιών, καθώς και των
κλαδιών που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση από
κτίσματα (τουλάχιστον
3μ.) δημιουργώντας
κίνδυνο μετάδοσης της
πυρκαγιάς. Απομάκρυ-
νση της καύσιμης φυτικής
ύλης που βρίσκεται στην
επιφάνεια του εδάφους,
όπως ενδεικτικά το
φυλλόστρωμα, τα ξερά
χόρτα και τα κατακείμενα
ξερά κλαδιά.

Κλάδεμα της κόμης
των δέντρων από το έδα-
φος εξασφαλίζοντας σε
κάθε περίπτωση το ύψος
της στηθιαίας διαμέτρου
(περίπου 1,50μ.) και το
50% της κόμης τους.

Απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμέ-
νων καυστών ή εκρήξι-
μων υλικών ή αντικειμέ-
νων εντός των ως άνω
χώρων.

Συλλογή και απο-
μάκρυνση όλων των υπο-
λειμμάτων καθαρισμού. 

Αυτεπάγγελτος καθαρι-
σμός

Σε περίπτωση μη τήρη-
σης των παραπάνω
υποχρεώσεων, οι υπόχρ-
εοι καλούνται από τον
οικείο δήμο, εντός προθε-

σμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση
σχετικής πρόσκλησης,
στην οποία αναφέρεται
κατ’ ελάχιστον ο χωρικός
προσδιορισμός του οικο-
πέδου ή άλλο χαρακτηρι-
στικό στοιχείο εντοπισμό
του, να προβούν στις
εργασίες καθαρισμού των
χώρων.

Η κοινοποίηση της
πρόσκλησης γίνεται στην
ταχυδρομική ή ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του υπόχρ-
εου ή τυχόν αντικλήτου
του, επί αποδείξει. Για την
ανεύρεση των στοιχείων
του υπόχρεου, συμπερι-
λαμβανομένων των
στοιχείων του προη-
γούμενου εδαφίου, ο
δήμος δύναται να ανα-
τρέχει ιδίως σε δεδομένα
που τηρούνται στα αρχεία
του, καθώς και στα δεδο-
μένα προσωπικού
μητρώου της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του
Εθνικού Κτηματολογίου.

Σε περίπτωση εγκατα-
λελειμμένων χώρων ή σε
περίπτωση υπόχρεων
προσώπων άγνωστων
στοιχείων ταυτότητας ή
αγνώστου διαμονής, η
κοινοποίηση της πρόσ-
κλησης γίνεται με θυρ-
οκόλληση και με ταυτόχρ-
ονη ανάρτηση της πρόσ-
κλησης στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του οικείου
δήμου. Η ανάρτηση αυτή
είναι η μοναδική αναγ-
καία πράξη σε περίπτω-
ση μη δυνατότητας θυρ-
οκόλλησης της πρόσ-
κλησης.

Μετά την παρέλευση
άπρακτης της ως άνω
προθεσμίας, ο οικείος
Δήμος, προβαίνει σε
αυτεπάγγελτο καθαρι-
σμό, ενώ σε περίπτωση
περιφραγμένων ή επα-
ρκώς περιτοιχισμένων
χώρων, αιτείται προς την
κατά τόπο αρμόδια Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία τη
διενέργεια αυτοψίας, με
την οποία βεβαιώνεται η
συνδρομή κινδύνου
πρόκλησης ή ταχείας
επέκτασης πυρκαγιάς,

και βάσει αυτής, μεριμνά
για την έκδοση Εισαγγελι-
κής παραγγελίας δυνάμει
της οποίας προβαίνει,
στον αυτεπάγγελτο καθα-
ρισμό των χώρων των
ανωτέρω παραγράφων.

Καθορισμός υποχρ-
εώσεων

Οι υπόχρεοι οφείλουν
να εκπληρώνουν την
υποχρέωση καθαρισμού,
να συναινούν και να επι-
δεικνύουν ανοχή στους
τακτικούς ή έκτακτους
ελέγχους και ενέργειες
των αρμοδίων οργάνων
των οικείων δήμων και
των αρμόδιων πυροσβε-
στικών υπαλλήλων για
την αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης ή επέκτασης
πυρκαγιάς.

Οι οικείοι δήμοι
οφείλουν να διενεργούν
τους τακτικούς ή έκτακτο-
υς ελέγχους, ύστερα από
καταγγελία ή και αυτε-
παγγέλτως, για διαπίστω-
ση εκπλήρωσης ή μη των
υποχρεώσεων των
υπόχρεων, προσηκόντως
και με τη δέουσα επιμέ-
λεια.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των
υπόχρεων στην εκπλήρ-
ωση της υποχρέωσης
καθαρισμού, καθώς και
σε περίπτωση αυτεπάγ-
γελτου καθαρισμού από
τον δήμο, επιβάλλεται
στους υπόχρεους το πρό-
στιμο της περ. 26 της
υποπαρ. β’ της παρ. Ι του
άρθρου 75 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114).

Το ύψος του προστίμου
ανέρχεται σε πενήντα
λεπτά ανά τετραγωνικό
μέτρο του οικοπέδου, το
οποίο και αποτελεί έσοδο
του οικείου δήμου, βεβαι-
ούται εις βάρος τους η
ισόποση σχετική δαπάνη
του δήμου προς καθαρι-
σμό και υποβάλλεται μήν-
υση για το αδίκημα του
άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα.

Ο "χάρτης" των
πληρωμών από τον 
e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ

έως την Παρασκευή 25
Μαρτίου

Συνολικά 50 εκατ. ευρώ θα καταβ-
ληθούν σε 60.700 δικαιούχους
κατά την εβδομάδα 21-25 Μαρτίου,
στο πλαίσιο των προγραμματισμέ-
νων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του
ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθ-
ούν 16 εκατ. ευρώ σε 700 δικαι-
ούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφ-
άσεων για εφάπαξ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι
εξής καταβολές: (60.000 δικαι-
ούχοι, 34 εκατ. ευρώ):

16 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επι-
δοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης.

700.000 ευρώ θα καταβληθούν
σε 10.000 μητέρες για επιδο-
τούμενη άδεια μητρότητας.

300.000 εκατ. ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 1.000 δικαιούχους για προ-
γράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σ
κληρή στάση τήρησε ο Δήμος Φυλής στο Δικαστήριο, απέναντι στον οδηγό
φορτηγού που συνελήφθη, επ’  αυτοφώρω, το πρωί της Τετάρτης 7 Απριλίου
2021, να απορρίπτει μπάζα στην περιοχή της Τζαβερδέλας.  Στη φυλακή ο

ασυνείδητος που απέρριπτε μπάζα στα Άνω Λιόσια.
Συνεπής στη δέσμευσή του για μηδενική ανοχή σε όσους υποβαθμίζουν την ποιότ-

ητα ζωής των δημοτών, ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης κατέθεσε ως μάρτ-
υρας κατηγορίας στη δίκη που διεξήχθη την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Τελικά, ο
κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών και οδηγήθηκε στη φυλακή
μέχρι να ασκήσει έφεση, ωστόσο ο Αντιδήμαρχος ξεκαθάρισε στο δικαστήριο ότι ο
Δήμος θα κινηθεί, εναντίον του και στα πολιτικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίω-
ση, για έναν επιπλέον λόγο: Αθέτησε τη υπόσχεσή του ότι θα απομακρύνει τα μπάζα
που είχε απορρίψει.

“Παρουσιάστηκε αμετανόητος και προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι εσφαλμέ-
να υποδείχθηκε ως υπαίτιος της πράξης, παρόλο που συνελήφθη επ’  αυτοφώρω, με
τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και του Α.Τ. Άνω Λιοσίων. Ούτε έδειξε μετα-
μέλεια, απομακρύνοντας τα μπάζα, όπως είχε δεσμευθεί. Ως εκ τούτου θα λάβει την
απάντηση της κοινωνίας, τόσο στο δεύτερο βαθμό της ποινικής δίκης, όσο και στα
πολιτικά δικαστήρια, όπου θα προσφύγει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
ξεκαθάρισε ότι έχουμε κηρύξει πόλεμο εναντίον των ασυνείδητων και θα τον
συνεχίσουμε μέχρις εσχάτων”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονομάκης.

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων
– Τι πρέπει να κάνουν οι δήμοι

ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  
““ΚΚααμμππάάνναα””  φφυυλλάάκκιισσηηςς  1133

μμηηννώώνν  σσττοονν  αασσυυννεείίδδηηττοο  πποουυ
ααππέέρρρριιππττεε  μμππάάζζαα  

Μάρτυρας κατηγορίας ο αντιδήμαρχος
Μ. Οικονομάκης
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1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ: 
Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Ο.Τ.Α. (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) 094492456
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ξενοφώντος 7
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός
105 57
Τηλέφωνο 210 3253123
Φαξ 210 5222743
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-
mail)
info@developathens.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Μαγδαληνή Τσίλη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)
https://develop.thisisathens.org
2. TΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ:
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτελεί Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμού Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του
Δήμου Αθηναίων – Μη Κεντρική Αναθ-
έτουσα Αρχή.
3. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτου-
σας Αρχής είναι η ανάπτυξη κάθε
φύσεως δραστηριοτήτων και πρωτο-
βουλιών και η εν γένει παροχή υπηρε-

σιών που αποβλέπουν στην αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, καθώς και
στην προώθηση της βιώσιμης αστικής,
οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής,
επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνο-
λογικής ανάπτυξης των πόλεων και
των κατοίκων τους.
4. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κύριος Κωδικός
CPV:  72212517-6 – Υπηρεσίες ανά-
πτυξης λογισμικού τεχνολογίας των
πληροφοριών
Επιπλέον Κωδικοί CPV: 48000000-8
Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής
72212190-7 – Υπηρεσίες ανάπτυξης
εκπαιδευτικού λογισμικού
72212331-8 – Υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού διαχείρισης έργου
72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης
λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ
48422000-2 – Πλατφόρμες πακέτων
λογισμικού
5. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ: OXI
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (κωδ.
ενάριθ. 2022ΕΠ08510009 Κωδικός
ΣΑ: ΕΠ0851) και από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ). Ειδικότερα, η Σύμβαση
εντάσσεται στο Υποέργο 1 της Πράξης
με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθη-
ναίων» και Κωδικό ΟΠΣ 5161096 στον
Άξονα Προτεραιότητας 02  «Διάδοση
και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση
ΤΠΕ», η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020», δυνάμει της υπ’ αριθ.
Α.Π.: 498/ΕΦΔ 48/02.02.2022 (ΑΔΑ:
Ψ6Ο8ΟΡΙΝ-ΓΕΨ) Απόφασης του
Δημάρχου Αθηναίων.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχε-
διασμός, η κατασκευή και η θέση σε
λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρ-
μας διάθεσης ψηφιακών εργαλείων
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου
1 της ενταγμένης Πράξης «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με
έδρα στο Δήμο Αθηναίων» στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020» και Κωδικό ΟΠΣ 5161096.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντι-
κειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της διακήρυξης. 
8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων
εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
Ευρώ (768.500,00 €), μη συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24 %:  184.440,00€
(εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ: 952.940,00€).
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης.
10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 
Η Προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονι-
κά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρ-

εσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης την 17/03/2022.
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρ-
ονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου
η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 157662
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότο-
πο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την
21/03/2022.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότο-
πο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την
22/03/2022.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ,
στη διεύθυνση (URL):
www.developathens.gr, στη διαδρομή:
www. developathens.gr
/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΕΛΙΔΑ ► ΝΕΑ
/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, την 22/03/2022.
11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδι-
κασίας σύναψης, κατά την έννοια της
περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016, είναι τα ακόλουθα:
1.η παρούσα Προκήρυξη της Σύμβα-
σης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης
2.η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
αυτής,
3.το προβλεπόμενο από το άρθρο 79
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω-
παϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
[ΕΕΕΣ], 
4.συμπληρωματικές πληροφορίες
που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προ-
διαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητι-
κά.
5.το σχέδιο της σύμβασης με τα Παρ-
αρτήματά της.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτε-
λούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο άρθρο 2.2. της διακήρυξης
αναλύεται το δικαίωμα συμμετοχής
των ενδιαφερομένων οικονομικών
φορέων καθώς και τα κριτήρια ποιοτι-
κής επιλογής. Ειδικότερα:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονο-
μικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

ΓΑΜΟΣ
O ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η  ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΔΑΜ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά-
θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ  ́της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφ-
ωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύε-
ται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυ-
λάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμο-
νωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-
κή μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθ-
ούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντι-
κείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγε-
γραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α  ́ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι
μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορ-
ούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέ-
τουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προ-
βούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαι-
ογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκε-
κριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την
κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους
για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
ανωτέρω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται του-
λάχιστον από ένα μέλος της ένωσης. 
Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέ-
πει να πληρούν και τα λοιπά κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 2.2.5.,
2.2.6 και 2.2.7. της διακήρυξης.
13. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τρια-
κοσίων εβδομήντα Ευρώ (15.370,00€) ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Για
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παρ-
οχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4%
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή
του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβά-
νονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφ-
ωνητικού. Το περιεχόμενο της εγγύησης
καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει απο-
δεκτή, πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπό-
δειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV
της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016. Για την καλή λειτουργία του
Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει
εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από
την ημερομηνία υπογραφής οριστικού πρω-
τοκόλλου παραλαβής αυτού για την καλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του παραδοθέντος
συστήματος και υποχρεούται να παρέχει
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση αυτού και
να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε ελάττωμα ή
βλάβη που θα παρουσιαστεί που δεν οφείλε-
ται σε υπαιτιότητα του χρήστη, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016,
ποσού το οποίο θα καλύπτει το 5 % της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο
2.1.5. στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Το περ-
ιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Δια-
κήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

14. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων.
15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότ-
ητας - τιμής.

16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η καταληκτική ημερομ-
ηνία υποβολής των προσφορών είναι
η Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 16:00.

17. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκε-
λο/ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστο-
λέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγω-
νισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή.
Τα κατά περίπτωση έγγραφα δικαιολογητικά
που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή απο-
στέλλονται στην παρακάτω ταχυδρομική
διεύθυνση:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ξενοφώντος 7 Αθήνα ΤΚ 10557 
18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
19. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 29/04/2022 και ώρα 13:00
20. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διά-
στημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανω-
τέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγρά-
φως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέ-
τουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτα-
το όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβ-
λεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε
περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής
για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για
τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προ-
σφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διά-
στημα.
21. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζον-
ται στο άρθρο 2.1.4. της διακήρυξης. 

22. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Τα σχετικά αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρ-
ες πριν την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την
15/04/2022 (ώρα 23:59:59) και απαν-
τώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διακήρ-
υξης, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλα-
τφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προ-
σβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφορ-
ιών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομι-
κούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγρ-
αμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται. 
23. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υπο-
βάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το
άρθρο 3.4. της διακήρυξης.
24. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατά τα
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη δια-
κήρυξη αριθμ. 01/2022

Για την ΕΑΤΑ Α.Ε.

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ευάγγελος Βλάχος
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Λ
ίγες μόνο μέρες μετά
την ανακοίνωση από την
κυβέρνηση μέτρων

ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την
ακρίβεια, το οικονομικό  επιτε-
λείο ψάχνει νέο δημοσιονο-
μικό χώρο ώστε να είναι έτοιμο
εάν χρειαστεί να παρέμβει ξανά
προκειμένου να αναχαιτίσει
μέρος του κύματος  ακρίβειας
που σε καμία περίπτωση δεν
έχει πλήρως εξελιχθεί.

Όπως ανέφερε και μέσα στο
Σαββατοκύριακο  ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας, η κυβέρνηση  κράτα
εφεδρείες  για νέες παρεμβά-
σεις εάν χρειαστεί. 

Τα μέτρα που πάρθηκαν την
προηγούμενη εβδομάδα
έχουν ορίζοντα τον Ιούνιο. 

Εάν όμως η ενεργειακή
κρίση συνεχίσει με την ίδια
ένταση  -καθώς κανείς δεν μπο-
ρεί να πει τίποτα με βεβαιότητα
αφού ο πόλεμος θολώνει τις
όποιες προβλέψεις- το οικονο-
μικό επιτελείο θα πρέπει να
είναι έτοιμο για νέες παρεμβά-
σεις.

Στο δεύτερο πακέτο μέτρων
από τον Ιούνιο, εντάσσεται και
η επέκταση του μειωμένου 

ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές
και το τουριστικό πακέτο έως το
τέλος του 2022. Ο μειωμένος
ΦΠΑ λήγει τον Ιούνιο και το
οικονομικό επιτελείο έχει απο-
φασίσει πως η μείωση θα πρέ-
πει να διατηρηθεί έως το τέλος
του 2022.

Η κυβέρνηση έχει ήδη επεκ-
τείνει τον μειωμένο ΦΠΑ ψστις
μεταφορές, στον καφέ, τα μη
αλκοολούχα ποτά, στους κιν-
ηματογράφους και στο τουρι-
στικό πακέτο, ενώ εντάχθηκαν
και τα γυμναστήρια στον συντε-
λεστή 13% έως τον Ιούνιο του
2022.   

Ο μειωμένος ΦΠΑ  στις μετα-
φορές καλύπτει εισιτήρια των 

δρομολογίων με τρένο,
μετρό και τραμ, με αστικά και
υπεραστικά λεωφορεία, αερο-
πορικά εισιτήρια, εισιτήρια των
επιβατικών πλοίων ενώ στην
εστίαση αφορά τον καφέ, τα
ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κλπ)
και τα μη αλκοολούχα ποτά που
σερβίρονται από επιχειρήσεις.

H επέκταση του μειωμένου
ΦΠΑ κοστίζει 220 εκατ. ευρώ
στο δημόσιο κορβανά, τα οποία
βέβαια θα προστεθούν στα
περίπου 4 δισ. ευρώ που ήδη
έχουν δοθεί έως τώρα και θα
δοθούν έως τον Ιούνιο για την
αντιμετώπιση της ακρίβειας και
κυρίως για την ενεργειακή
ακρίβεια.

Επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ έως το τέλος του 2022 Περιθώριο 10 εργάσιμων
ημερών για τις 

«φθηνές» μεταβιβάσεις

Χρονικό περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών
έχουν στη διάθεσή τους συμβολαιογράφοι
και φορολογούμενοι για να κλείσουν τις

ανοιχτές υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων και να
προλάβουν να υπογράψουν συμβόλαια με τις
παλαιές αντικειμενικές αξίες.

Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Μαρτίου 2022 για
«φθηνές» μεταβιβάσεις ακινήτων, με τις πληροφο-
ρίες να αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών
δεν υπάρχουν σκέψεις για νέα παράταση καθώς οι
εφορίες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την εκκαθάρι-
ση των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων,
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υπογραφή των
συμβολαίων.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία της 31ης Μαρτίου
αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες οι φορολο-
γούμενοι πριν από την εκπνοή του 2021 υπέβαλαν
στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα
myProperty της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών.
Επίσης, έως το τέλος του μήνα οι μεταβιβάσεις ακι-
νήτων θα γίνονται με βεβαίωση μηχανικού χωρίς
την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Από την 1η
Απριλίου 2022 όλα τα συμβόλαια θα υπογράφον-
ται με τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ στα έξοδα
των φορολογουμένων προστίθεται και το κόστος
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το οποίο
φτάνει μέχρι και 1.000 ευρώ και η έκδοσή του απαι-
τεί και αρκετή γραφειοκρατία, με πλήθος δικαιο-
λογητικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Μάρτιο
του 2021 που ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα
myΡroperty για τις αγοραπωλησίες ακινήτων,
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 75.700 δηλώσεις
φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Δ
ημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ
1261/Β/17.3.2022) η ΚΥΑ για
την έγκριση της Οριστικής

Μελέτης Ανάπλασης του Δήμου
Ελευσίνας.

Ο Δήμος , με την έκδοση της, αποκ-
τά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη
μελέτη αναπλάσεων και κινητικότ-
ητας, η οποία εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της
μελέτης είναι το «Σχέδιο ολοκληρωμένης
προσβασιμότητας και παρεμβάσεων για
την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο
πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ευρώπης 2021», στην οποία περιλαμ-
βάνονται, έργα η μελέτη αστικού σχεδια-
σμού, παρεμβάσεις κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, τα τεύχη δημοπράτησης και
το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών
για την ολοκλήρωση του έργου.  

Πρόκειται για ένα έργο, η σταδιακή
ολοκλήρωση του οποίου, θα αλλάξει
πλήρως την εικόνα της πόλης, θα
βελτιώσει την αισθητική του Δημοσίου
χώρου και της κινητικότητας μέσα στην

πόλη.   
Η μελέτη, πέρα από οριστικές

λύσεις στο κυκλοφοριακό, περιλαμ-
βάνει πεζοδρομήσεις, διαπ-
λατύνσεις πεζοδρομίων, νέο ποδ-
ηλατόδρομο, διαμόρφωση και απόκ-
τηση χώρων πρασίνου, αντικατάστα-
ση οδοφωτισμού από Led και φυσι-
κά, παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση
των ΑμΕΑ.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Αθανάσιος Μαυρογιάννης, ο
oποιος και είχε την ευθύνη συντονισμού
της εκπόνησης της μελέτης, ανέφερε:
«Με την δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ
για την έγκριση της οριστικής μελέτης
«Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότ-
ητας και παρεμβάσεων για την ενίσχυση
της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο
Δήμο Ελευσίνας», έκλεισε μια πολύμηνη
προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας που ξεκίνησε με την
126/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σήμερα ο Δήμος μας, μετά
από πρωτοβουλίες και προσπάθειες μας,
διαθέτει μια ολοκληρωμένη μελέτη ανάπ-
λασης του δημοσίου χώρου μέσω

συνδυασμένων κυκλοφοριακών και
πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα
αναδείξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της πόλης. 

Η τμηματική υλοποίηση των έργων της
εγκεκριμένης μελέτης θα βελτιώσουν
την ζωή των κατοίκων, θα συμβάλλουν
στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
καθώς και στην αισθητική ανάπλαση της
πόλης. Αποτελεί πλέον ευθύνη όλων
μας η υλοποίηση ενός μεγάλου οράμα-
τος για τον Δήμο μας»  

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε:
«Μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα και με την αγαστή συνεργασία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-

γειας, της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου και των Τεχνικών μας
Συμβούλων, δημοσιεύτηκε το πολυπόθη-
το ΦΕΚ που σηματοδοτεί την έναρξη
των διαδικασιών που θα μεταμορφώσει,
στην κυριολεξία, την πόλη μας. Θα την
κάνει «αλλιώς», όπως ήταν άλλωστε και
το προεκλογικό μας σύνθημα. Μία πόλη
φιλική, προσβάσιμη, σύγχρονη. 

Τίποτε από τα παραπάνω όμως, δεν
θα μπορούσαμε να πετύχουμε, αν δεν
είχαμε εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη
χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ ο
Δήμος μας, αυτή των 20 εκατομμυρίων
ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών,
από τα οποία και θα χρηματοδοτηθεί, σε
πρώτη φάση, τμήμα του έργου». 

Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Έγκρισης της Οριστικής Μελέτης 
για την Ανάπλαση του Δήμου Ελευσίνας 



ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθ-
νή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
καλεί τους αγωνιστές του αντιπολε-
μικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήμα-
τος σε μαζική συμμετοχή στην αντι-
πολεμική συγκέντρωση που διορ-
γανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειρ-
αιά, ενάντια στον πόλεμο στην
Ουκρανία και στην έλευση του γαλ-
λικού αεροπλανοφόρου "Σαρλ Ντε
Γκωλ" στον Πειραιά!

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη
Ρωσική εισβολή και την ιμπεριαλι-
στική σύγκρουση στην Ουκρανία,
που είναι το αποτέλεσμα των
συνεχώς οξυνόμενων ανταγωνι-
σμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο
ΝΑΤΟ, στην ΕΕ με τη Ρωσία με
στόχο το ξαναμοίρασμα των πλουτο-
παραγωγικών πηγών, των δρό-
μων μεταφοράς ενέργειας κι εμπορ-
ευμάτων, των ζωνών επιρροής και
με θύματα τον Ουκρανικό, τον
Ρωσικό και τους άλλους λαούς της
περιοχής.

Καταγγέλλουμε τον σχεδιαζόμενο
ελλιμενισμό στον Πειραιά του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου "Σαρλ ντε
Γκωλ", που βρίσκεται στην ευρύτερη
περιοχή του Αιγαίου μαζί με το αμε-
ρικάνικο "Χάρρυ Τρούμαν" και 

δεκάδες υποστηρικτικά πλοία. Οι
εξελίξεις αυτές αποτελούν κρίκους
στο παραπέρα βάθεμα της εμπλο-
κής της χώρας μας στους πολεμι-
κούς σχεδιασμούς για λογαριασμό
των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Θέτουν το
λαό μας σε μεγάλους κινδύνους.

Σ’  αυτή την πολύ επικίνδυνη
κατεύθυνση είναι ενταγμένη η
απόφαση της ελληνικής κυβέρν-
ησης να αποστείλει πολεμικό υλικό
στην Ουκρανία, οι επιθετικές πρω-
τοβουλίες που αναλαμβάνει για
λογαριασμό των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ –
ΕΕ, συζητώντας ακόμη και την απο-
στολή ελληνικών ενόπλων δυνά-
μεων και βαθαίνοντας ολοένα περ-
ισσότερο την εμπλοκή της χώρας
μας στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση
που μαίνεται στην Ουκρανία. Στρα-
τιωτικές και πολιτικές υποδομές,
όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι
αυτοκινητόδρομοι κλπ εντάσσονται
στους πολεμικούς σχεδιασμούς που
βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό απο-
δεικνύει και η έλευση του γαλλικού
αεροπλανοφόρου "Σαρλ ντε Γκωλ"
στον Πειραιά! 

Ο Πειραιάς είναι λιμάνι των λαών
και όχι του πολέμου και των ιμπερ-
ιαλιστών!

Η πάλη για το μεροκάματο, για
ΣΣΕ, ενάντια στην ακρίβεια και 

στην ανεργία,
είναι δεμένη με την πάλη ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην
εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν! Η
σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είναι
με το μέρος του ενός ή του άλλου
ιμπεριαλιστή. 

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί
ιμπεριαλιστές. Αντίθετα, αυτοί είναι
που για τα συμφέροντά τους αιμα-
τοκυλούν τους λαούς, που ξαναχα-
ράζουν σύνορα με τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο!

Η σωστή πλευρά της ιστορίας ήταν,
είναι και θα είναι πάντα με τους
λαούς! Με την πάλη τους για μια
ζωή χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια,
πόλεμο και προσφυγιά!

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε
τον αγώνα μας! Δυναμώνουμε την
πάλη του λαϊκού κινήματος! Πλα-
ταίνουμε τη δράση μας ώστε να φτά-
σουμε σε κάθε χώρο δουλειάς και
μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά! Να
ενημερώσουμε τους εργαζόμενους
και το λαό της περιοχής! Ο δικαιο-
λογημένος φόβος να γίνει δύναμη
καταδίκης της επικίνδυνης πολιτι-
κής της εμπλοκής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Με μια εξαιρετική εκδήλωση 
τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα 
Ποίησης το 2ο και το 3ο ΓΕΛ 
Άνω Λιοσίων

Μ
ια εξαιρετική βραδιά ποίησης και μουσικής
συν διοργάν ωσαν , με μεγάλη επιτυχ ία, το 2ο
και το 3ο Γεν ικό Λύκειο (ΓΕΛ) Άν ω Λιοσίων ,

το Σάββατο 19 Μαρτίου, στο κατάμεστο από κόσμο
Κλειστό Γυμν αστήριο Αγίου Νικολάου, τιμών τας την
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που εορτάζεται την  21η
Μαρτίου.

Η εκδήλωση διοργαν ώθηκε από τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς των  δύο σχ ολείων , με τη στήρ-
ιξη του Δήμου Φυλής, τον  οποίο εκπροσώπησαν  οι
Πρόεδροι της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας
Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής, Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας και Γιάν ν ης Κρεμύδας, αν τίστοιχ α. 

“Χαιρόμαστε για την  πρωτοβουλία των  δύο σχ ο-
λείων  και στηρίζουμε, υποστηρίζουμε και αγκαλιάζο-
υμε τα παιδιά μας, που μετά από δύο χ ρόν ια, επι-
στρέφουν  στις δημόσιες εκδηλώσεις, με χ αμόγελο”,
υπογράμμισε ο Νίκος Χατζητρακόσιας και εξέφρασε
την  ελπίδα ν α υπάρξει συν έχ εια. Ο Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής μετέφερε στους
μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και το κοιν ό που
κατέκλυσε το Γυμν αστήριο, τους χ αιρετισμούς του
Δημάρχ ου Χρήστου Παππού και διαβεβαίωσε ότι για
τη Διοίκηση του Δήμου, παιδεία κι αθλητισμός αποτε-
λούν  προτεραιότητες γιατί αφορούν  το μέλλον  του
Δήμου και των  παιδιών . Ο Νίκος Χατζητρακόσιας
συν εχ άρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του
2ου και του 3ου Γεν ικού Λυκείου Άν ω Λιοσίων  και
ευχ ήθηκε “πάν τα τέτοιες επιτυχ ίες”, υπογραμμίζον -
τας ότι “δεν  θέλουμε μόν ο καλούς μαθητές, θέλουμε
και καλά παιδιά”.

Τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον  Νίκο

Χατζητρακόσια, για την  υποστήριξή τους, και τον
Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού “Η
Πάρν ηθα” Γιώργο Μαυροειδή, για την  παραχ ώρηση
του Γυμν αστηρίου, ευχ αρίστησε η φιλόλογος Έλεν α
Παπαδοπούλου, καθηγήτρια του 2ου ΓΕΛ Άν ω
Λιοσίων , εν ώ η Υποδιευθύν τρια του 3ου ΓΕΛ, μαθ-
ηματικός Αγγελική Πισιμίση υπογράμμισε ότι η εκδή-
λωση “γλύκαν ε τη ψυχ ή μας και το είχ αμε αν άγκη” και
δεσμεύθηκε ότι δεν  θα είν αι η τελευταία. 

Στην  εκδήλωση, περισσότεροι από 35 μαθητές των
δύο σχ ολείων , υπό την  καθοδήγηση των  εκπαιδευ-
τικών  τους, απήγγειλαν  ποιήματα και τραγούδησαν
μελοποιημέν α ποιήματα μεγάλων  ελλήν ων  ποιητών ,
υπό τη συν οδεία κιθάρας που έπαιζαν  επίσης μαθη-
τές. Απαγγέλθηκαν  ποιήματα αν τιπροσωπευτικά της
κάθε εποχ ής από την  περίοδο της αρχ αιότητας έως
τη σύγχ ρον η εποχ ή, εν ώ ιδιαίτερη μν εία έγιν ε στο
έργο των  δύο βραβευμέν ων  με Νόμπελ Λογοτεχ ν ίας,
ποιητών  Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με βίν τεο που αποτύπω-
ν αν  απόψεις μαθητών  και εκπαιδευτικών  για την
ποίηση, καθώς και στοιχ εία για μεγάλους έλλην ες
ποιητές, εν ώ ολοκληρώθηκε με το τραγούδι “Μαλαμα-
τέν ια Λόγια” του Μάν ου Ελευθερίου και το θερμό χ ει-
ροκρότημα του κοιν ού.

Λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών, η
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, τιµώντας την Παγκόσµια Ηµέρα

Ποίησης µε το βλέµµα στραµµένο στον Πόλεµο της
Ουκρανίας, µεταθέτει το Μυστήριο_5 ΛΟΓΙΑ των
ΤΟΙΧΩΝ ή Η πόλη ως Ανάγνωσµα | Έκδοση ∆εύτερη,
την Τρίτη 29 Μαρτίου στις 19.00. Την ξεχωριστή αυτή
δράση συνθέτει µια σειρά προβολών σύντοµων κειµέ-
νων, ποιηµάτων και φράσεων µεσαίας και µικρής
κλίµακας, που µετατρέπουν για λίγες ώρες τους τοίχο-
υς της πόλης σε σελίδες πολύτιµες. 

Περιδιαβαίνοντας τους δρόµους της πόλης, από τον
Συνοικισµό µέχρι το Καλιµπάκι και τον Πεζόδροµο της
Νικολαΐδου, οι κάτοικοι και οι περαστικοί της Ελευ-
σίνας θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν στίχους
µε αφορµή έναν πόλεµο γραµµένους από σπουδαίους
ποιητές, όπως οι Γιώργος Σεφέρης, Τ.Σ. Έλιοτ, Γιάννης
Ρίτσος, Πάουλ Τσέλαν, Οδυσσέας Ελύτης, Ανδρέας
Κάλβος, ∆ιονύσιος Σολωµός, Ίνγκεµποργκ Μπάχµαν,
Μανόλης Αναγνωστάκης, Νίκος Καρούζος, Μάρκος
Μέσκος, Άρης Αλεξάνδρου, Ηλίας Λάγιος κ.ά. 

Περιγράφοντας άλλοτε γλαφυρά και άλλοτε ωµά τη
βαναυσότητά του, οι µεγάλοι αυτοί ποιητές θα υµνή-
σουν ακόµα µια φορά την υπέρτατη ηθική αξία που
προστατεύει την ίδια τη ζωή, και δεν είναι άλλη από
την ειρήνη.

Tην Τρίτη 29 Μαρτίου στην
Ελευσίνα 

Μυστήριο_5 ΛΟΓΙΑ των
ΤΟΙΧΩΝ ή Η πόλη ως

Ανάγνωσμα  
Με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
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Σας περιμέν ουμε δια-
δικτυακά την  Τετάρτη 23
Μαρτίου 2022 στις 18:00
σε έν α ακόμη webinar
της δράσης, με θέμα
«Ικαν ότητα Αν αζήτ-
ησης, Διαχ είρισης,
Οργάν ωσης και Αρχ ειοθ-
έτησης Πληροφοριών »
στο καν άλι YouTube και
στη σελίδα Facebook
του Ψηφιακού Εγγραμμα-
τισμού.

Εισηγήτρια είν αι η κα
Έφη Σαμαρτζοπάν ου,
Μηχ αν ικός Πληροφορι-
κής στις Έν οπλες Δυν ά-
μεις και συγγραφέας παι-
δικών  βιβλίων  για την
εισαγωγή των  παιδιών
στην  Πληροφορική. 

Όσοι επιθυμούν  ν α
βρεθούν  μαζί μας, παρα-
καλούμε όπως κάν ετε
εγγραφή στην  παρακάτω
φ ό ρ μ α :
https://tiny url.com/digit

alattiki 

Η συμμετοχ ή στο
συγκεκριμέν ο webinar
είν αι δωρεάν  σε όλους
τους δημότες και η παρ-
ακολούθησή του δεν
απαιτεί καμία προη-
γούμεν η γν ώση, εμπει-
ρία ή εξοικείωση του
συμμετέχ ον τα σε θέμα-
τα διαδικτύου. Με την
ολοκλήρωση του webinar
οι συμμετέχ ον τες θα
λάβουν  σχ ετική βεβαίω-
ση παρακολούθησης,
εφόσον  το επιθυμούν . 

Θα μας βοηθούσε
πολύ στο ν α βελτιωθ-
ούμε αν  μπορούσατε ν α
διαθέσετε λίγο χ ρόν ο για
ν α συμπληρώσετε την
παρακάτω φόρμα
αξιολόγησης για τα
Webinars που έχ ετε
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι :
https://tiny url.com/ev al
uateDL .

9ο WEBINAR - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συμετοχή είναι δωρεάν για
όλους τους δημότες 

Ασπροπύργου 

Ή
ταν μια γιορταστική βραδιά που τα είχε
όλα! Δεσμεύσεις για υψηλούς στόχους,
πρωτότυπες τιμητικές βραβεύσεις και κέφι. 

Ο λόγος για την καθιερωμένη εκδή-
λωση της κοπής της Βασιλόπιτας που
ο Σύλλογος της ιστορικής Ομάδας του
Ακράτητου επέλεξε να την πραγμα-
τοποιήσει σε παραδοσιακή ταβέρνα
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, προ-
κειμένου τα μέλη της μεγάλης αθλητι-
κής οικογένειας να ανταμώσουν
ξανά, μετά από δύο περίπου χρόνια,
σε εορταστικό κλίμα. 

Η βραδιά ξεκίνησε με την ευλογία
της Βασιλόπιτας από τον αγαπητό
Ιερέα της Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής
π. Δημήτρη Παναγακόπουλο που
ευχήθηκε στα μέλη του Συλλόγου και
των Ομάδων που πλαισιώνουν τον
Ακράτητο, να είναι ενωμένοι, δυνατοί
και να έχουν καλούς και έντιμους
αγώνες. 

Τον κόσμο καλωσόρισε ο Πρόεδρ-
ος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρή-
στος Αποστολόπουλος, ο οποίος
εξέφρασε τη διπλή χαρά του για το
γεγονός,  ότι δυο χρόν ια μετά τις
δυσκολίες της πανδημίας τα μέλη του
ιστορικότερου Συλλόγου των Άνω
Λιοσίων ανταμώνουν πάλι σε γιορτή
αλλά και γιατί ο Ακράτητος την επό-
μενη μέρα θα αγωνιζόταν ξανά στην
έδρα του και μάλιστα στον νέο χλοο-
τάπητα που τοποθετήθηκε με πρω-
τοβουλία του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε με θερμά
λόγια για την υποστήριξή του τον
Δήμαρχο και τον κάλεσε στο βήμα
της εκδήλωσης. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς ευχήθηκε σε όλους να έχουν
δύναμη, υγεία και μια καλή αγωνιστική
χρονιά και αφιέρωσε το κομμάτι του
στον Παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του
Ακράτητου και Αντιδήμαρχο Φυλής
Γιώργο Αβράμη εκφράζοντας την
βεβαιότητα ότι θα ολοκληρώσει γρήγο-
ρα την μελέτη που έχει αναλάβει ως
Πολιτικός Μηχανικός για την ανακα-
τασκευή των κτιριακών εγκαταστά-
σεων των Δημοτικών γηπέδων του
Ακράτητου και του Θρασύβουλου. 

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης
που έλαβε το λόγο αμέσως μετά τόν ι-
σε πως είναι τιμή του που ανήκει
στην Διοίκηση του Χρήστου Παππού
επισημαίνοντας πως όχι μόνο υλο-
ποίησε την υπόσχεση για την ανα-
νέωση του χλοοτάπητα αλλά
προχωρά και στην κτιριακή ανακα-
τασκευή των γηπέδων. Ο Γιώργος
Αβράμης  κατέληξε με τη δέσμευση
“πως σύντομα ο Ακράτητος θα μπει
στο δικό του παλάτι”. 

Ο Αντιδήμαρχος ευχήθηκε τέλος,
σε αθλητές και προπονητές να
έχουν καλά παιχν ίδια και στα μέλη
του Δ.Σ να έχουν δύναμη και υγεία. 

Τις δικές του ξεχωριστές ευχές
έδωσε επίσης ο Πρόεδρος των Παλαι-
μάχων του Ακράτητου Γιάννης Θεια-
κούλης, ο οποίος συνεχάρη τον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για
τον  εκσυγχρον ισμό του γηπέδου
αλλά και όλους εκείνους που
στηρίζουν την μεγάλη οικογένεια του
Ακράτητου. 

Την υπόσχεση για την συνέχιση
της υποστήριξης του Ακράτητου
έδωσε επίσης μαζί με τις ευχές του για
μια καλή αγωνιστική χρον ιά,  ο Δικ-
ηγόρος και επιστήθιος φίλος της Ομά-
δας Μηνάς Ζέρβας που εκτελεί εθε-
λοντικά για τον Σύλλογο και τις Ομά-
δες του Ακράτητου,  χρέη Νομικού
Συμβούλου. 

Ξεχωριστές  υπήρξαν τέλος οι τιμ-
ητικές απονομές που ακολούθησαν. 

Ο Πρόεδρος Χρήστος Αποστολό-
πουλος τίμησε για την πορεία και το
έργο του,  τον προπονητή των Ομά-

δων Παναγιώτη Λουμάκη, ο οποίος
στον σύντομο χαιρετισμό του επε-
σήμανε,  πως μέσα σε λίγους μόνο
μήνες,  έχουν επιτευχθεί άθλοι καθώς
υπάρχει το ανταγωνιστικό Ανδρικό
Τμήμα που κοσμεί την Α' ΕΠΣΔΑ
αλλά και τα κορίτσια που κοσμούν το
γυναικείο ποδόσφαιρο της Γ' Εθν ικής
και καταλήγοντας, έπλεξε το εγκώμιο
του συνεργάτη και πρώην δικού του
προπονητή, Λεωνίδα Παναγιωτάκου. 

Ο Δήμαρχος εξάλλου πρόσφερε
τιμητική πλακέτα στον πρώτο σκόρερ
της Ομάδας Ιωάννη Ρεμούνδο, ο
Γιώργος Αβράμης στον Γιώργο Του-
λουβασίλη για την συνέπεια και τη
συμμετοχή του στις προπονήσεις και
ο Γιάννης Κρεμύδας την αθλήτρια
Γεωργία Γεωργαλά για την επιτυχία της
στις Πανελλήν ιες εξετάσεις.  

Πρωτότυπη και ιδιαιτέρως όμορφη
υπήρξε και η βράβευση δύο νεαρών
αθλητριών και μητέρων της γυναικείας
Ομάδας. 

Οι παλαίμαχοι Γιάννης Θειακούλης
και Βασίλης Γιαννάκης τίμησαν  εν
μέσω θερμού χειροκροτήματος, τις
Ροϊδη Μαρία και Ειρήνη Χούμπαβλη
που παρέλαβαν τις αναμνηστικές
πλακέτες, μαζί με τα τρισχαριτωμένα
μωρά τους. 

Από κει και ύστερα η βραδιά
κύλησε γιορταστικά με την εκπληκτι-
κή  ορχήστρα του δεξιοτέχνη στο
μπουζούκι συντοπίτη, Λευτέρη
Λαζάρου και το εξαιρετικό φαγητό της
παραδοσιακής ταβέρνας “ο Μήτρος”. 

Με υψηλούς στόχους και τιμητικές βραβεύσεις 
η βραδιά του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 

Δήμος Μεγαρέων: 
Συγκέντρωση ανθρωπιστική βοήθειας
για την Ουκρανία, σε συνεργασία με τον
Ερυθρό Σταυρό

Ο Δήμος Μεγαρέων  γν ωστοποιεί ότι μέσω των  δομών  Κοιν ων ικής προστασίας με
ευαισθησία και αλληλεγγύη στέκεται στο πλευρό της δοκιμαζόμεν ης Ουκραν ίας και
σε συν εργασία με τον  Ελλην ικό Ερυθρό Σταυρό συγκεν τρών ει αν θρωπιστική βοήθ-
εια.

Η δράση αυτή ξεκιν άει από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχ ρι την  Δευ-
τέρα 28 Μαρτίου και οι συμπολίτες που θέλουν  και μπορούν  ν α βοηθήσουν  θα μπο-
ρούν  καθημεριν ώς τις εργάσιμες ώρες ν α προσφέρουν  ΤΡΟΦΙΜΑ και
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ν α προσέρχ ον ται στο Δημαρχ είο Μεγάρων  (Χρ. Μωραϊτου
& Γ. Μαυρουκάκη), στο Κοιν οτικό Κατάστημα της Νέας Περάμου και στις αίθουσες
του ΚΑΠΗ Μεγάρων , Νέας Περάμου και Κιν έτας.

ΤΡΟΦΙΜΑ: Γάλα Εβαπορέ, σκόν η γάλακτος για παιδιά, κον σέρβες παν τός τύπου,
δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.

Υγειον ομικό Υλικό: Αν αλγητικά, αν τιπυρετικά, αιμοστατικά, αποστειρωμέν ες
γάζες, αλοιφές για εγκαύματα, επιθέματα, θερμόμετρα, οιν όπν ευμα, σπρέϊ επούλω-
σης τραυμάτων , φυσιολογικούς ορούς, κολλύρια, συσκευές ορών  για εν δοφλέβια
έγχ υση φαρμάκων , σύριγγες όλων  των  μεγεθών , κουτιά πρώτων  βοηθειών , ιατρικές
μάσκες, απολυμαν τικά χ εριών , ολόσωμες στολές προστασίας για τον  cov id 19.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  στο τηλέφ-
ων ο (Γραφείο Δημάρχ ου: 22960 81841).

Η αποστολή της αν θρωπιστικής βοήθειας θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κεν τρικής
Διοίκησης του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού  στις πληγείσες περιοχ ές της Ουκρ-
αν ίας.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης κάνει έκκληση

«Είν αι χ ρέος όλων  των  πολιτών  ν α συμμετέχ ουμε στη συγκέν τρωση βοήθειας, για
την  αν θρωπιστική κρίση λόγω του πολέμου στην  Ουκραν ία.

Καταδικάζουμε την  εισβολή, ζητάμε ν α υπάρξει άμεσα εκεχ ειρία, ν α σταματήσει
αυτός ο πόλεμος και καλώ τους συμπολίτες μας ν α δείξουν , για ακόμη μία φορά την
αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους, συν εισφέρον τας ό,τι μπορούν  σε αυτή την
μεγάλη και σπουδαία φιλαν θρωπική προσπάθεια».
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Η μέση χονδρεμπορική
τιμή ρεύματος το μήνα
Φεβρουάριο έκλεισε στο
Χρηματιστήριο Ενέργειας
στα επίπεδα των 210
ευρώ ανά Μεγαβατώρα.
Την αντανάκλαση αυτής
της μέσης τιμής βλέπουν
σήμερα στους λογαρια-
σμούς που λαμβάνουν οι
καταναλωτές και βλέπουν,
στη μεγάλη τους πλειοψ-
ηφία, ότι με δυσκολία θα
μπορέσουν να τους
πληρώσουν.

Στα 320€ η μεγα-
βατώρα σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις

Αν όμως δυσκολεύονται
οι καταναλωτές τώρα,
μπορεί κανείς να αναλο-
γιστεί τι θα κάνουν όταν
έρθουν οι λογαριασμοί
του Απριλίου, οι οποίοι θα
εκδοθούν με βάση την
χονδρεμπορική τιμή του
Μαρτίου. Και αυτό γιατί ο
Μάρτιος, με βάση τα
μέχρι τώρα στοιχεία, αλλά
και την προβολή τους για
το επόμενο 10ήμερο,
εκτιμάται ότι θα κλείσει με
μέση χονδρική τιμή στα

320 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα.

Αυτό το 60% επιπλέον
(πάνω σε ήδη υπέρογκες
χρεώσεις) θα οδηγήσει σε
«τρελές» τιμές που είναι
αδύνατον να καλυφθούν
από την επιδότηση που
θα δοθεί, ειδικά για
όσους χρησιμοποιούν το
ρεύμα για θέρμανση και
έτσι έχουν μεγάλες κατα-
ναλώσεις.

Την ίδια στιγμή ο ανέλ-
πιστος για τέλη Μαρτίου
χιονιάς έχει αυξήσει πολύ
τις ενεργειακές ανάγκες
των νοικοκυριών που
δεν έχουν καμία σχετικά
ηπιότερη εναλλακτική για
θέρμανση, εκτός ίσως
από τα καυσόξυλα. Το
ρεύμα όπως προαναφέρ-
θηκε είναι απλησίαστο, το

φυσικό αέριο σε ποσοστό
έχει αυξηθεί ακόμα περ-
ισσότερο, ενώ και το
πετρέλαιο βρίσκεται σε
ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα.

Σύνοδος Κορυφής -
Ψάχνει τρόπο παρέμβα-
σης

Τα σενάρια, δε, πάνω
στο τραπέζι, για την πορ-
εία των τιμών είναι εφια-
λτικά, καθώς διανύουμε
την πέμπτη εβδομάδα του
πολέμου. Δείχνουν την
κατεπείγουσα ανάγκη
παρέμβασης της Κομισιόν
και εξηγούν γιατί χώρες
όπως η Ελλάδα με πεπερ-
ασμένα δημοσιονομικά
περιθώρια θα διατρέξουν
σοβαρότατο κίνδυνο, εφό-
σον δεν δοθεί κεντρικά
μια ευρωπαϊκή λύση.

Ώρες αγωνίας για τη Μαριούπολη
μετά την απόρριψή του ρωσικού
τελεσίγραφου για παράδοση της
πόλης από τις ουκρανικές Αρχές.
Μιλώντας στο BBC, σύμβουλος του
δημάρχου της πόλης ξεκαθάρισε
ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εμπι-
στευτεί τις υποσχέσεις της Ρωσίας
για τήρηση των ανθρωπιστικών δια-
δρόμων για όλους τους αμάχους αν

παραδώσουν τα όπλα και ότι οι
υπερασπιστές της πόλης δεν θα
παραδώσουν τα όπλα και θα πολε-
μήσουν μέχρι τον τελευταίο στρα-
τιώτη.

Την ίδια στιγμή ανάλυση του
Ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέ-
μου δείχνουν ότι οι Ρωσικές δυνά-
μεις έχουν περικυκλώσει εντελώς

την πόλη και ασκούν μεγάλη πίεση.
Ουκρανός βουλευτής από την Μαρ-
ιούπολη περιέγραψε την κατάσταση
στην πόλη ως «κόλαση επί γης».

Περίπου 300.000 κάτοικοι είναι
εγκλωβισμένοι, χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα, πόσιμο νερό ή θέρμανση,
με ελάχιστα τρόφιμα και φάρμακα.
Οι κάτοικοι περνούν τον περισσό-
τερο χρόνο τους σε καταφύγια και
υπόγεια ενώ φοβούνται να χρησι-
μοποιήσουν ακόμα και τους ελάχι-
στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους
που ανοίγονται. Ουκρανικές αρχές
έχουν τονίσει ότι 8 στα 10 κτίρια
έχουν χτυπηθεί στην πόλη ενώ
έχουν μιλήσει  ακόμα και  για
«πτώματα στους δρόμους».

Κεν τρικός στόχος η κατάληψη
του Κιέβου - Βομβαρδισμός εμπο-
ρικού κέν τρου με 8 ν εκρούς

Η κατάληψη του Κιέβου παραμέ-
νει βασική προτεραιότητα για τις
ρωσικές επιχειρήσεις αναφέρει η
νεότερη ενημέρωση του υπουρ-
γείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Κατά την ίδια πηγή, αναμέ-

νονται και νέες ρωσικές επιθέσεις
με στόχο την ουκρανική πρωτεύου-
σα μέσα στις επόμενες εβδομάδες
ενώ θεωρείται πιθανή η απόπειρα
περικύκλωσης του.

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας
στο Κίεβο έως την  Τετάρτη

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανα-
κοίνωσε χθες «ενισχυμένη
απαγόρευση κυκλοφορίας» στην
πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις
20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλά-
δος) σήμερα ως τις 07:00 το πρωί
της Τετάρτης.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε ότι τα
καταστήματα, τα φαρμακεία και τα
πρατήρια καυσίμων δεν θα
ανοίξουν την Τρίτη.

Τμήματα του Κιέβου έχουν δεχθ-
εί επανειλημμένως πυρά από τις
ρωσικές δυνάμεις.

«Ζητώ από όλους να μένουν στα
σπίτια τους – ή σε καταφύγια όταν
ηχούν σειρήνες», πρόσθεσε ο
δήμαρχος του Κιέβου.

Εφιαλτικό σενάριο για τα τιμολόγια
ρεύματος τον Απρίλιο

Συνεχίζεται η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού
στη χ ώρα μας. Exθες 21 Μαρτίου, σύμφ-
ων α με τον  ΕΟΔΥ, καταγράφον ται
23.529 ν έα κρούσματα κορον οϊού, εν ώ
είχ αμε 58 θαν άτους. Την  ίδια ώρα, 337
συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι.

Αν αλυτικά και σύμφων α, πάν τα, με
την  αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ, τα ν έα
εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες είν αι 23.529, εκ των
οποίων  32 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 2.812.182 (ημερήσια μετα-
βολή +0.8%), εκ των  οποίων  49.3%
άν δρες.

1 Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα των  τελευταίων  7 ημερών , 165 θεωρ-
ούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.579 είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 58, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
26.995 θάν ατοι. Το 95.2% είχ ε υπο-
κείμεν 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
337 (63.5% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 69 έτη. To 90.5% έχ ει υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 212
(62.91%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 125 (37.09%) είν αι

πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.401 ασθεν είς.

Η διασπορά στην  Αττική:
1.039 κρούσματα στην  ΠΕ Αν ατολικής

Αττικής

1.327 κρούσματα στην  ΠΕ Βόρειου
Τομέα Αθην ών

266 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτικής Αττι-
κής

915 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθην ών

2.293 κρούσματα στην  ΠΕ Κεν τρικού
Τομέα Αθην ών

1.068 κρούσματα στην  ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθην ών

899 κρούσματα στην  Π.Ε. Πειραιώς

137 κρούσματα στην  Π.Ε. Νήσων

58 θάνατοι, 337 διασωληνωμένοι
23.529 νέα κρούσματα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αγωνία για τη Μαριούπολη μετά την
απόρριψη του τελεσιγράφου - Στο στόχαστρο και το Κίεβο



Τ
ην  κατάργ-
ηση του
μέτρου της

συν ταγογράφη-
σης των  αν ασφ-
άλιστων  πολιτών
μόν ο από δημό-
σιες δομές ζήτ-
ησαν  από τον
υπουργό Υγείας
Θάν ο Πλεύρη
τόσο ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος
Νίτσας όσο και ο πρόεδρος του ΠΙΣ
Αθαν άσιος Εξαδάκτυλος. Όπως εξήγ-
ησαν  αυτό έχ ει ήδη δημιουργήσει
πολλά προβλήματα σε πολλών  ειδών
χ ορήγησης φαρμάκων   -αν τιβιοτικά και
ψυχ οτρόπα- και κυρίως των  εμβολίων
που θα πρέπει ν α γίν ον ται από τους
ιδιώτες παιδιάτρους.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθαν άσιος
Εξαδάκτυλος αν έπτυξε την  πρόταση
του για την  Πρωτοβάθμια Φρον τίδα
Υγείας με ελεύθερη επιλογή γιατρού,
αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση,
ελεύθερη πρόσβαση των  ασθεν ών  σε
ειδικούς γιατρούς. Εκτός από τη συν τα-
γογράφηση αν ασφάλιστων  και από
ιδιώτες, ταυτόχ ρον α ζήτησε χ ορήγηση
όλων  των  φαρμάκων  ΜΟΝΟ με συν τα-
γή όπως τα αν τιβιοτικά ώστε το κόστος
ν α εξορθολογιστεί.

Ο υπουργός υγείας Θάν ος Πλεύρης
αν έφερε τις βασικές αρχ ές για το σχ έ-
διο ν όμου που αφορά στην  Πρωτοβάθ-
μια Φρον τίδα Υγείας επισημαίν ον τας
μεταξύ άλλων  ότι:«Ως υπουργείο θα
μπορούσαμε ν α επιλέξουμε οι διαβου-
λεύσεις ν α κρατήσουν  20-25 μέρες,
όπως γιν όταν  στο παρελθόν . 

Ωστόσο εμείς
θέλουμε ν α
εξαν τ λήσ ουμε
όλα τα περιθώρια
συζητήσεων  και
όχ ι μόν ο μέσα
στη Βουλή. Οι
προληπτικές εξε-
τάσεις που ξεκι-
ν ούν  με το πρό-
γραμμα της

μαστογραφίας τον  Απρίλιο, εν τάσσουν
πλήρως το γιατρό, (με επίσκεψη γιατρ-
ού, η οποία θα οριστεί, χ ωρίς επιβάρυ-
ν ση του ασθεν ή).  

Θα στέλν εται ψηφιακά έν α παραπεμ-
πτικό στον  ασθεν ή για ν α κάν ει την
εξέταση κι όποιος μετά χ ρειάζεται ιατρ-
ική καθοδήγηση θα πληρών εται και την
επίσκεψη. 

Θα υπάρξουν  άλλα τέσσερα προ-
γράμματα προληπτικών  εξετάσεων  τα
οποία θα ξεκιν ήσουν  από το καλοκαίρι
και μετά και θα γίν ον ται σε ιδιώτες για-
τρούς, ιδιώτες παρόχ ους, χ ωρίς
Clawback, rebate και επιβάρυν ση του
ασθεν ή. Αυτά τα προγράμματα θα
χ ρηματοδοτούν ται εκτός προϋπολογι-
σμού του ΕΟΠΥΥ».

«Το ν ομοσχ έδιο για την  ΠΦΥ αφορά
σε έν α κομμάτι που συν δέεται με διοικ-
ητικό και λειτουργικό τομέα, όλες οι
δημόσιες ξεχ ωριστές δομές θα μπουν
σε μια διοικητική δομική ομοιογέν εια,
ακόμη και αυτές που η χ ρηματοδότηση
τους λήγει στις 31-2-23 -όπως οι ΤΟΜΥ-
ασχ έτως το πώς αποφασίστηκαν  εμείς
εξασφαλίζουμε ότι θα έχ ουν  μια
συν έχ εια. Θέλουμε μια διοικητική εν ο-
ποίηση»
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Κυβερνοεπίθεση δέχθηκαν  τα Ελληνι-
κά Ταχυδρομεία.

Η διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει
πως τα πληροφοριακά συστήματα των
Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι ήδη σε
φάση αποκατάστασης και πως η αποκα-
τάσταση θα ολοκληρωθεί στον ταχύτερο
δυνατό χρόνο.

Με νεότερη ανακοίνωσή της, η
διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων
ενημερώνει το κοινό με μία σειρά ερωτή-
σεων-απαντήσεων για το ποιες υπηρ-
εσίες είναι διαθέσιμες:

– Ποιες εμπορικές λειτουργίες ανα-
στέλλονται από τα ΕΛΤΑ εξαιτίας της
κυβερνοεπίθεσης;

Μέχρι την αποκατάσταση του προβλή-
ματος από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ
δεν θα εξυπηρετούνται οι εισπράξεις
λογαριασμών, η αποστολή αλληλογρα-
φίας και οι χρηματοοικονομικές υπηρ-
εσίες. Όλες αυτές οι λειτουργίες, πλην
των χρηματοοικονομικών, θα εξυπηρε-
τούνται κανονικά από την ΕΛΤΑ Courier.

– Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την
αποκατάσταση του προβλήματος;

Η αποκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει,
προχωρεί με ταχείς ρυθμούς και θα
ολοκληρωθεί στον ταχύτερο δυνατό
χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες θα
υπάρξουν την αυριανή ημέρα μετά την
αξιολόγηση των δεδομένων και με
γνώμονα την ασφάλεια του συστήματος
και των συναλλαγών.

– Πώς επηρεάζεται η παράδοση των
συντάξεων και των επιδομάτων προς
τους δικαιούχους;

Όλες οι συντάξεις καταβληθούν στους
δικαιούχους στην ώρα τους. Για τα
επιδόματα, επίσης, θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια να καταβληθούν
στην ώρα τους.

– Διαπιστώθηκε απώλεια προσω-
πικών δεδομένων ή άλλων πληροφορ-
ιών ασφαλείας;

Δεν έχει διαπιστωθεί καμία διαρροή
προσωπικών πληροφοριών ή άλλων
δεδομένων έως τώρα.

– Πόσο θα επηρεαστούν οι επιδόσεις

λογαριασμών και αλληλογραφίας ΔΕΚΟ;

Οι λογαριασμοί και η αλληλογραφία
των ΔΕΚΟ δεν επηρεάζονται και εξυπηρ-
ετούνται κανονικά.

Ιατρικοί Συλλογοι: Συνταγογράφηση αντιβιοτικών 
και εμβολίων για ανασφάλιστους πολίτες και από 
τους ιδιώτες παιδιάτρους ζητούν από Πλέυρη

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ: Τι θα γίνει με την καταβολή 
συντάξεων - Ποιες λειτουργίες αναστέλλονται

Ε
ν τ ο π ί σ τ η κ α ν
ν εκροί, σύμφων α
με τελευταίες πληρ-

οφορίες, οι 3 εργαζόμεν οι
που αγν οούν ταν  μετά
την  ισχ υρή έκρηξη σε
εργοστάσιο της ΕΛΤΕΚ
στα Γρεβεν ά

Τρεις είν αι οι ν εκροί
σύμφων α με την
Αστυν ομία, από την
πολύ ισχ υρή έκρηξη που
σημειώθηκε το στις 08:45
πρωί της Δευτέρας 21
Μαρτίου στο εργοστάσιο
κατασκευής δυν αμίτιδας
της ΕΛΤΕΚ στην  περιοχ ή
της Ιτέας Γρεβεν ών .

Σύμφων α με τις πληρο-
φορίες της ΕΡΤ Κοζάν ης,
η έκρηξη έγιν ε στη μον ά-
δα παραγωγής των  εκρη-
κτικών , η οποία 

και ισοπεδώθηκε.
Στο χ ώρο βρίσκον ταν

τρεις εργαζόμεν οι οι
οποίοι είν αι ν εκροί.
Μεταξύ τους είν αι και
47χ ρον ος συν ιδιοκτήτης
της μον άδας.

Σημειών εται πως στο
σημείο βρίσκεται η πυρο-
σβεστική υπηρεσία των
Γρεβεν ών  με τέσσερα
πυροσβεστικά οχ ήματα
και 12 άν δρες, εν ώ έχ ει
κληθεί και η EMAK.

Μιλών τας στην  ΕΡΤ
Κοζάν ης έν ας από τους
εργαζόμεν ους τόν ισε ότι
όταν  έφτασε στο εργο-
στάσιο αυτό έχ ει ισοπε-
δωθεί, εν ώ βρήκαν  το
φύλακα του εργοστασίου
σοκαρισμέν ο. 

Μεταφέρθηκε για προλ-
ηπτικούς λόγους με ασθε-
ν οφόρο του ΕΚΑΒ στο
Γεν ικό Νοσοκομείο των
Γρεβεν ών .

«Υπάρχ ουν  κομμάτια
από σάρκες»

«Είν αι η περιοχ ή σαν
κραν ίου τόπος», δήλωσε
ν ωρίτερα ο Α. Καλαϊδό-
πουλος, πύραρχ ος του
ΠΣ, μιλών τας στο Οpen.

«Υπάρχ ουν  κομμάτια
από σάρκες», αν έφερε
χ αρακτηριστικά.

Σημειών εται πως το
εργοστάσιο είν αι της
ΕΛΤΕΚ και απέχ ει
περίπου 30 χ ιλιόμετρα
από την  πόλη των  Γρε-
βεν ών . 

Εντοπίστηκαν νεκροί οι 3 αγνοούμενοι
από την ισχυρή έκρηξη στα Γρεβενά
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Πέμπτη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(23η
αγωνιστική)
16:30

1. Δ . Α . Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ Γ Η Π Ε Δ Ο
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Τετάρτη

2. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Τετάρτη

3. Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Τετάρτη

4. Ε Ν .
ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
- ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τετάρτη

5. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Πέμπτη

6.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
ΦΥΛΗΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ

Πέμπτη
7. Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ
Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
ΜΑΝΔΡΑΣ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Πέμπτη

8. Α Σ
Π Υ Ρ Ρ Ι Χ Ι Ο Σ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΒΥΖΑΣ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες της εμβόλιμης 
23ης αγων. Τετάρτη και Πέμπτη

H Ένωση Ασπροπύργου 1-1 
με τον Πυρρίχιο

Τα μοιράστηκαν  όλα Εν ωση Ασπροπύργου και Πυρρίχ ιος που αν αδείχ θηκαν
ισόπαλοι 1-1 στα πλαίσια της 22ης αγων ιστικής της Α΄κατηγορίας.

Προηγήθηκε η Εν ωσε με τον  Κατσάφαρο στο 6′, και ισοφάρισε ο Πυρρίχ ιος με
τον  Πιπερίδη Γ.(55′).

Οι ν ερατζούρι είχ αν  τρία δοκάρια με τους Στύλλα, Μακρυγιαν ν άκη και
Φραγκόπουλο.

Διαιτήτευσε ο Αλιάγας.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Χολέβας, Αξιώτης, Φραγκόπουλος, Καρδάμης, Πασχ αλάκης,
Τσετσάι, Τσιρικλός(89′ Τζαχ ρήστας), Στύλλα, Μακρυγιαν ν άκης, Κατσάφαρος,
Πέτσας(67′ Καρδάμης).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπιάδης, Μουστάκα, Μερκάι, Πιπερίδης Γ.(89′ Ντόν τσι),
Τσιριγώτης(67′ Βαλμάς), Μαυρίδης, Λάσκος, Βαλλιάν ος, Σωπιάδης,
Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

Ήττα του Πανελευσινιακού
στην Κόρινθο νίκη της ΝΕΜ
στην Μάνδρα

Για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος
μπάσκετ στον 1ο όμιλο ο Πανελευσινιακός
γνώρισε την ήττα στην Κόρινθο 77-83 ενώ η
ΝΕ Μεγαρίδος για το 2ο όμιλο επικράτησε
στην Μάνδρα στο ντέρμπι με τον Μανδραικό
65-52.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΟ Κορίνθου – Πανελευσινιακός 83-77

Διαιτητές: Σκαλτσής, Κονταράτος, Χαϊνά
Δεκάλεπτα: 18-16, 41-34, 62-39, 83-77
ΚΑΟ Κορίνθου (Νικητόπουλος): Καπώνης 20
(1), Πρεδάρης 8 (1), Μακρής Δ. 22 (2), Κον-
τραφούρης 2, Λιακόπουλος 13 (1), Φακοπου-
λίδης 2, Δούκας 2, Κωνσταντίνου 12 (3),
Τσιάκος, Αδαμόπουλος 2, Λάκοβ.

Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 15 (3),
Κούτουλας, Καράμπελας 5 (1), Σεργιένκο,
Θεοδοσίου 3 (1), Λεκάκης 3 (1), Ρεκουνιώτης
20, Παπαφλωράτος 24 (3), Δενδρινός, Κρα-
σάκης 7.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παπάγος 15-3 (1447-1340) 33

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 14-4 (1148-1308) 32
Φανάρια Νάξου 13-6 (1462-1366) 32
Εσπερος Καλλιθέας 13-6 (1552-1450) 32
Πανελευσινιακός 9-9 (13\7-1322) 27
Ένωση Ιλίου 8-11 (1342-1383) 27
ΝΕΟΛ 9-8 (1267-1254) 26
Αργοναύτης Ραφήνας 8-10 (1287-1346)

26
ΑΕΝΚ 8-10 (1364-1340) 26

10. Αχαγιά ’82 7-12 (1260-1395) 26

ΚΑΟ Κορίνθου 7-11 (1270-1343) 25
Εθνικός 5-12 (1175-1254) 22
Πεντέλη 2-16 (1222-1373) 20

Εκκρεμεί ο αγώνας Εθνικός – ΚΑΟ
Κορίνθου (19η αγωνιστική, 30/3, 17:00)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21Η – 27/3,
17:00)

Εθνικός – Αργοναύτης Ραφήνας (26/3,
17:00)
Εσπερος Καλλιθέας – Πεντέλη (26/3, 17:30)
Πανελευσινιακός – ΝΕΟΛ (13:00)

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. – Φανάρια Νάξου (13:30)
ΑΕΝΚ – ΚΑΟ Κορίνθου
Παπάγος – Αχαγιά ‘82

Ρεπό: Ένωση Ιλίου

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Μανδραϊκός – ΝΕ Μεγαρίδας 52-65

Διαιτητές: Τηγάνης, Τεφτίκης, Παπαδόπουλος
Χρ.
Δεκάλεπτα: 14-15, 27-35, 43-47, 52-65
Μανδραϊκός (Κωνσταντώνης): Σπυρίδωνος,
Σταματίου 9 (1), Κοψιάς 15, Αλεξανδρόπου-
λος 2, Τσάμης, Θανάσαινας, Κωστόπουλος 8
(2), Νουρτσελάρι 3 (1), Λιούνης 11 (1), Δομ-
προγιάννης 2, Κουμάνταρος 2, Τσιπίδης.

ΝΕ Μεγαρίδας (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 2,
Γκάτζιας 15 (3), Γκόντγουιν 1, Αγγελόπουλος
14, Γερομίχαλος 14 (1), Μπέμπης 2, Νικο-
λακόπουλος 8 (1), Τζάιδας 5, Καλλινικίδης 4,
Χάσα, Κανελλόπουλος, Εζόμο.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΕ Μεγαρίδας 17-3 (1490-1316) 37

Αιγάλεω 16-3 (1516-1351) 35
ΕΦΑΟΖ 14-5 (1478-1334) 33
Πρωτέας Βούλας 13-6 (1388-1229) 32
ΑΟΚ Χανιά 12-7 (1534-1442) 31
Παλαιό Φάληρο 10-10 (1393-1318) 30
Δούκας 9-11 (1470-1501) 29
Ηλυσιακός 8-12 (1375-1402) 28

Πανιώνιος 8-10 (1370-1407) 26

10. ΟΦΗ 7-11 (1223-1364) 25

Κρόνος Αγίου Δημητρίου 5-15 (1324-1477)
25

Άρης Νίκαιας 5-13 (1225-1426) 23
Μελίσσια 4-15 (1212-1359) 23
Μανδραϊκός 5-12 (1064-1136) 22

Εκκρεμούν οι (6) αγώνες Άρης Νίκαιας –
ΟΦΗ (11η αγωνιστική, δεν έχει οριστεί),
Πρωτέας Βούλας – Μανδραϊκός (13η αγωνι-
στική, 30/3, 18:00), Πανιώνιος – Μανδραϊκός
(18η αγωνιστική, 6/4, 17:00), Άρης Νίκαιας –
Αιγάλεω (19η αγωνιστική, δεν έχει οριστεί),
Μελίσσια – Μανδραϊκός (19η αγωνιστική, δεν
έχει οριστεί), ΑΟΚ Χανιά – ΕΦΑΟΖ (19η
αγωνιστική, 30/3, 17:00)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21Η – 27/3,
17:00)

ΟΦΗ – Μανδραϊκός (26/3, 17:00)
Δούκας – Παλαιό Φάληρο
Άρης Νίκαιας – Πανιώνιος (16:00)
Μελίσσια – NE Mεγαρίδας
ΑΟΚ Χανιά – Αιγάλεω
Ηλυσιακός – Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Πρωτέας Βούλας – ΕΦΑΟΖ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Kαταιγιστικός στο β΄ ημίχρονο ο Βύζας Μεγάρων Ισόπαλοι 2-2 
Απόλλωνας 

Ποντίων 
και Ζωφριά

Υστερα από ενα συναρπαστικό παιχνίδι
ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
και η Ζωφριά αναδείχθηκαν ισόπαλοι
2-2 στο γήπεδο Γκορυτσάς σε αγώνα
για την 22η αγωνιστική της
Α΄κατηγορίας.
Τα τέρματα του Απόλλωνα σημείωσαν
ο Καραγιώργος 60' με πέν. και Νίκα
89' αυτογκόλ. Για την ομάδα της Ζωφρ-
ιάς σκόραραν οι Νικολάου(46′) και
Χαλεπλιάν(68′),
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης,
Πουρουζίδης(84′ Συμεωνίδης),
Κομιώτης, Μπαρντόκ(78′ Παπαδόπου-
λος), Καραγεώργος, Κουσίδης, Σιδηρ-
όπουλος, Κουρτσανίδης(70′ Παρο-
τσίδης), Κωσταράς, Αθανασιάδης.
ΖΩΦΡΙΑ: Λιούμπης, Σιδηρόπουλος,
Χάσα(60′ Μιράκα), Κουτσούμπας,
Νίκα, Ξενάκης, Αθανασίου, Ρεφενδάρ-
ιος, Νικολάου, Πλατανιάς, Χαλεπλιάν.

Ο
Βύζας Μεγάρ-
ων  για την  22η
αγων ιστική της

Α΄κατηγορίας αν έβασε
ταχ ύτητα στο β’ ημίχ ρ-
ον ο και συν έτριψε με
5-0 τον  Ηρακλή Ελευ-
σίν ας.

Οι κιτριν όμαυροι
ξεκίν ησαν  με πολύ
άγχ ος και κούραση
από τα συν εχ όμεν α
μάτς αλλά το πρώτο
ημίχ ρον ο η μπάλα δεν
έμπαιν ε με τίποτα στα
δίχ τυα. Έτσι, παρά τις
λίγες ευκαιρίες, το ημίχ ρον ο έληξε στο
0-0.

Πλήγμα για τους γηπεδούχ ους ο
τραυματισμός στο 16′ του πρώτου
σκόρερ της ομάδος Αργύρη Στρατι-
δάκη που είχ ε αποτέλεσμα ν α δημιο-
υργήσει κακή ψυχ ολογία στην  ομάδα.

Εν τούτοις, στο δεύτερο μέρος οι
παίκτες του Δημήτρη Καλύκα όχ ι
μόν ο δεν  πτοήθηκαν , αλλά
αγων ίστηκαν  με ακόμη μεγαλύτερη
και αυτός επέφερε έν αν  καταιγισμό
τερμάτων .

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ

56′ σέν τρα του Σαχ όλι από τα δεξιά
ο Φυσαράκης με κεφαλιά 1-0

62′ ο Σαχ όλι έβγαλε την  σέν τρα
από τα αριστερά πήδησε για κεφαλιά
ο Παπαδάκης και έπιασε αέρα η
μπάλα έφτασε στον  Ατματζίδη που
με διαγών ιο σούτ μέσα από την  περ-
ιοχ ή έκαν ε το 2-0

70′ ο Παπαδάκης τροφοδότησε τον
Κεν δριστάκη και ο κρητικός επιθε-
τικός την  έστειλε στα δίχ τυα 3-0

84′ ο Σαχ όλι αν ατράπηκε μέσα
στην  περιοχ ή από τον  Η. Τυρλή και
ο διαιτητής Μαν ούρας Χ έδειξε την
άσπρη βούλα. Την  εσχ άτη των
ποιν ών  εκτέλεσε ο πρώτος και έκαν ε
το 4-0

90+2 ο Σαχ όλι τροφοδότησε τον
Κερδιστάκη που ο τελευταίος με σούτ
έκαν ε το 5-0.

Διαιτήτευσε ο Χ. Μαν ούρας.
Βοηθοί: Παύλος-Πλάκας Σ. Απέ-
βαλε από τον  πάγκο του Ηρακλή
τον  Διον ύση Μπεκιάρη.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στον
πάγκο της ομάδος του Ηρακλή
κάθησε ο Μάκης Μπεκιάρ-
ης.Ακόμα τραυματίστηκε στο 68′ ο
τερματοφύλακας του Ηρακλή Τσα-
πάρας.

Β Υ Ζ Α Σ
ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρ-
ης Καλύκας): Κουφής, Κων -
σν τιν ίδης, Μαν ωλιάς, Παικόπου-
λος(46΄Φυσαράκης), Σαχ όλι,

Δρυμούσης(72’Λύγδας), Φλέγκας,
Κεν δριστάκης, Χατζημελετιάδης(72′
Μαν ώλης), Στρατιδάκης(16′ λόγω τρα-
υματισμού Παπαδάκης), Ατματ-
ζίδης(77’Φρυγαν άς.

Αν απληρωματικοί: Λεβεν τούρης,
Πεκίν ι, Βαλτάς, Τσίγκρης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Μάκης
Μπεκιάρης): Τσπάρας(68′ λόγω τρα-
υματισμού Κλαδάς), Μαριν όπουλος,
Κον τοχ ρήστος, Λογκαράκης, Χότζα,
Ζίου, Ρούσσος, Ζώτος(77’Η.
Τυρλής),Μπέγκου(77’Τουρλίδης), Τσα-
κουρίδης(83΄Νικολά).Αλίκια.

Αν απλωηρωματικοι: Χ.Τυρλής, Παρ-
οτσίδης, Ντεμιράι.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ

Για την 19η αγωνιστική της
Α΄ΕΣΚΑΝΑ γυναικών ο Πανε-
λευσινιακός επικράτησε εκτός
έδρας του Φάρου Κερατσινίου
37-32, και ο ΓΑΣ Μάνδρας
στην έδρα του την Ενωση Περά-
μου-Μεγάρων 73-26. Αναλυτι-
κά:

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 32-37

Διαιτητές: Αρφαρά , Αλιμπέρτ-
ης

Δεκάλεπτα : 09-08, 17-20, 24-
24, 32-37

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ (Δοντάς): Κιαου-
λιά 6, Δαρζέντα 5, Κολοβού
7(1), Λάσκαρη 2, Παπαποστό-
λου 6, Ραφελέτου 6 , Μπαϊ-
μπάκη , Σαραντοπούλου

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάρ-
γιανης, Παναγιωτόπουλος):
Μεγαλούδη Κ.4, Ανδρικο-
πούλου 4, Τσίρμπα 2 , Πολ-
υζώτη 9, Χαραλαμποπούλου 3 ,
Καμπόλη 3 , Γιαννακούλια 12,
Τσιούνη , Μεγαλούδη Π.

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΝ.
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  73-26

Διαιτητές :Πέππας Δ., Μπέης
Δεκάλεπτα : 18-7, 37-9, 54-

17, 73-26
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Καραγάνης,

Λινάρδος) : Κουτσοδήμου
23(4), Τσούμπου 8, Κατσοχει-
ράκη 2, Σωτηρίου 9(3), Σαντα-
μούρη 3(1), Μουζάκη 13, Γιαν-
νικάκη 4, Κουρτέση 5(1),
Προέδρου 4, Τζινλή 2

ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ-
ΜΕΓΑΡΩΝ(Μπόρας): Μυστέκια
1, Σηφάκη, Ανδριοπούλου
10(2), Μουρτζούκου 2, Κουρμ-
πέτη 2, Ρούσση, Πανούση
8,Ιωακείμ 3, Πνευματικάκη, Στε-
ργίου, Βασιλοπούλου

ΡΕΠΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ    35    

2    ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ    34    

3    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ ΚΟΚΚ
32    

4    ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 29    

5    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ    29    

6    ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ     28    

7    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 27    

8    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 24    

9    ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
23    

10    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ    22    

11    ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΟ    21    

12    ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     18    

13    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    17    

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

27/03/22    19.30    1ο ΚΛ Ν
ΠΕΡΑΜΟΥ    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ  ΡΕΠΟ

27/03/22    16.30    ΚΛ ΔΑΚ
Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Υ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ

27/03/22    19.00    ΚΛ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ    ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

27/03/22    19.30    ΚΛ Π
ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 

ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ
27/03/22    19.30    2ο ΚΛ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ

27/03/22    19.30    ΚΛ ΝΕΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    ΑΟΝ
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

A'EΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκες για Πανελευσινιακό και ΓΑΣ Μάνδρας



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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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.

12-θριάσιο Tρίτη 22 Μαρτίου 2022

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

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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 

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 εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

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

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

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

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

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

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
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Διάθεση Διάθεση microchips microchips για δεσποζόμενα για δεσποζόμενα 
και αδέσποτα ζώα από και αδέσποτα ζώα από 

το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου 


