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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8 έως 17  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης
Παγκόσμια Ημέρα Αν τιγράφων  Ασφαλείας (backup)
Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17, 210 557 6927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ -   

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3- ΜΑΓΟΥΛΑ, 2105558731

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥ 12, 2105551232

Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, 

Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 40.  2102461015

Σ
υναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα
ξημερώματα της Τετάρτης απο έκρηξη
που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σε

υποσταθμό της ΔΕΗ στη λεωφόρο Νάτου στον
Ασπρόπυργο.  

Αμέσως μετά, πυρκαγιά ξέσπασε σε παρακείμενη
μάντρα με ανταλλακτικά και σκραπ αυτοκινήτων.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς
πολλά αυτοκίνητα που ήταν μέσα στη μάντρα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστι-
κής, καθώς στο σημείο μετέβησαν πέντε οχήματα
με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να τη
θέσουν υπό έλεγχο.

Δεν έχει επίσημα εξακριβωθεί, μέχρι στιγμής, η
σχέση ανάμεσα στα δύο συμβάντα καθώς η έρευ-
να της αστυνομίας και  της Πυροσβεστικής
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ασπρόπυργος: Έκρηξη σε υποσταθμό της 
ΔΕΗ και πυρκαγιά σε μάντρα με σκραπ 

Ε
ξαρθρώθηκε, από το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,

συμμορία που διέπραττε κλοπές και απάτες
σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, πρωι-
νές ώρες της 28-3-2022 σε Μαρ-
ούσι και Κινέττα, από αστυνομι-
κούς της ανωτέρω Υπηρεσίας,
48χρονος και 49χρονη ημεδαποί,
κατηγορούμενοι για σύσταση
συμμορίας που διαπράττει κλο-
πές και απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον,
σε βάρος του 48χρονου εκκρεμούσαν ένταλμα σύλληψης και καταδι-
καστικές αποφάσεις κυρίως για απάτες.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της
δράσης συμμορίας που τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2021 είχε
στοχοποιήσει ηλικιωμένα άτομα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και
προέβαινε σε κλοπές εξαπατώντας τους με τη μέθοδο της απασχόλ-
ησης, αποκάλυψε την εγκληματική της δράση, ταυτοποίησε τα μέλη της
και μετά από αστυνομική επιχείρηση κατάφερε την αποδόμησή της.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, να συνομιλεί
με διερχόμενη ηλικιωμένη γυναίκα, υποδυόμενος τον ασφαλιστή που
τον είχε στείλει συγγενικό της πρόσωπο, με σκοπό να τη μεταφέρει με
το αυτοκίνητο του στην οικία της, προκειμένου να ασφαλίσει τα κοσμή-
ματα της. 

Η εν λόγω πράξη απάτης δεν ολοκληρώθηκε, καθότι αστυνομικοί που
επενέβησαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη της
μετέρχονταν την μέθοδο της απασχόλησης των ηλικιωμένων θυμάτων
τους, με τον ένα εξ’ αυτών να παρουσιάζεται ψευδώς σε αυτούς ως
ασφαλιστής, προκειμένου αρχικώς να εξασφαλίσουν την είσοδο στις
οικίες τους και εν συνεχεία να αφαιρέσουν από το εσωτερικό αυτών
χρηματικά ποσά, κοσμήματα και οτιδήποτε άλλο θα τους απέφερε κέρ-

δος.
Η συμμορία χρησιμοποιούσε δια-

φορετική σύνθεση κάθε φορά, άλλα
πάντα με την αυτοπρόσωπη παρ-
ουσία του 48χρονου κατηγορουμέ-
νου, ο οποίος είχε αρχηγικό ρόλο και
ήταν αυτός που εντόπιζε και προ-
σέγγιζε τους ηλικιωμένους έξωθι των
οικιών τους, προτιμώντας πάντα
γυναίκες.

Αφού παρουσιαζόταν ως ασφαλι-
στής, καλούσε από την τηλεφωνική
του συσκευή την 49χρονη κατηγορ-

ούμενη, προσποιούμενος ότι συνομιλεί με συγγενικό πρόσωπο της
παθούσας, αναφέροντας λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη
ασφάλιση των αντικειμένων.

Στη συνέχεια, αφού οι παθόντες πείθονταν από τα λεγόμενα του, ο
48χρονος εισέρχονταν στις οικίες, ζητούσε να του παρουσιάσουν αντι-
κείμενα αξίας και κοσμήματα με το πρόσχημα ότι πρέπει να τα φωτο-
γραφίσει προκειμένου να τα ασφαλίσει και ακολούθως,
απασχολώντας τις παθούσες, τα αφαιρούσε.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αξιόποινων ενεργειών τους, έτερα
μέλη της ομάδας που αναζητούνται, είχαν αναλάβει τον ρόλο του τσι-
λιαδόρου επιτηρώντας τον χώρο πέριξ των οικιών, ώστε σε περίπτω-
ση που υπάρξει κίνδυνος, να εξασφαλιστεί η άμεση διαφυγή του 48χρο-
νου.Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν τέσσερις (4) περι-
πτώσεις απατών-κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκε πλήθος
κοσμημάτων, κινητά τηλέφωνα και το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της
συμμορίας, όσο και για τον εντοπισμό επιπλέον παθόντων, συνεχίζε-
ται.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Εξάρθρωση συμμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους
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Τον Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Λευ-
τέρη Οικονόμου επισκέφθηκε
την Τρίτη 29 Μαρτίου ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
μαζί με τον αντιδήμαρχο και
επικεφαλής της επιτροπής
αντεγκληματικής πολιτικής,
Στάθη Τοπαλίδη και το μέλος
της, Γιώργο Κουλόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συνάν-
τησης βρέθηκαν τα θέματα που
απασχολούν το Δήμο σε επίπε-
δο ασφάλειας και αστυνόμευ-
σης. Κορυφαίο όλων η
ενίσχυση του Τμήματος Ασφα-
λείας και του Αστυνομικού Τμή-
ματος της περιοχής με προσω-
πικό, οχήματα και εξοπλισμό. Ο
Δήμαρχος Αχαρνών ζήτησε την
άμεση ενίσχυση των υποστε-
λεχωμένων τμημάτων με προ-
σωπικό που θα υπηρετεί σταθ-
ερά στην περιοχή.

Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και
τα μέλη της επιτροπής ήταν η
αναδιάταξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και η
αύξηση της αστυνόμευσης στην πόλη για να
ελεγχθεί και να περιοριστεί η παραβατικότητα.

Επιπλέον, συζητήθηκε η εξέλιξη στο θέμα της
μεταφοράς των Αστυνομικών υπηρεσιών στο
εγκαταλελειμμένο σχολείο της Αυλίζας.

Από την πλευρά του ο Αν. Υπουργός ΠροΠο
άκουσε με αυξημένη προσοχή τα αιτήματα της
αντιπροσωπείας του Δήμου και ανέφερε ότι σύντο-
μα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη
προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμένες αποφά-
σεις για μεγαλύτερη αστυνόμευση της περιοχής.

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ θα μπει σε 10-15 μέρες
ως έκτακτο «Δώρο Πάσχ α 2022» στους δικαιούχ ους
πέν τε κατηγοριών . Παρότι, η τροπολογία που κατα-
τέθηκε αν αφέρει ότι η πληρωμή θα γίν ει μέχ ρι τη
Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου, ο κυβερν ητικός εκπρόσω-
πος, Γιάν ν ης Οικον όμου, έδωσε  ν έο χ ρον ικό
ορίζον τα.Όπως είπε, μιλών τας στον  ΣΚΑΪ, το λεγόμε-
ν ο «επίδομα ακρίβειας» θα δοθεί σε «10-15 μέρες».
Δηλαδή, σύμφων α με τα λεγόμεν α του κυβερν ητικού
εκπροσώπου θα, η πληρωμή θα γίν ει μέχ ρι την  Παρ-
ασκευή, 15 Απριλίου, πριν  τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Πρόκειται, τόν ισε ο κ. Οικον όμου, για έν α επιπλέον
μέτρο αν ακούφισης για τον  μετριασμό των  επι-
πτώσεων  της ακρίβειας, υπεν θυμίζον τας πως το
ποσό θα δοθεί αν ά δικαιούχο, θα δοθεί σε χ ρήμα, θα
είν αι αφορολόγητο και δεν  θα συμψηφίζεται.

Οι πέν τε κατηγορίες που θα λάβουν  200 ευρώ ή και
παραπάν ω είν αι:

676.735 χ αμηλοσυν ταξιούχ οι
625.000 οικογέν ειες με παιδιά
241.281 δικαιούχ οι εγγυημέν ου εισοδήματος
166.982 άτομα με αν απηρία που εισπράττουν  προ-

ν οιακό επίδομα

34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες
Άτυπο «Δώρο Πάσχ α» θα λάβουν  τα ν οικοκυριά

που είν αι δικαιούχ οι του ελάχ ιστου εγγυημέν ου εισο-
δήματος (έν α επιπλέον  επίδομα), τα άτομα με αν απ-
ηρία (200 ευρώ), οι χ αμηλοσυν ταξιούχ οι (200 ευρώ)
και οι αν ασφάλιστοι υπερήλικες (200 ευρώ).

Τι ισχ ύει με το έκτακτο επίδομα παιδιού Α21
Οικογέν εια με έν α παιδί θα λάβει:
Μέχ ρι 10.5000 ευρώ: 105 ευρώ
10.500 - 17.500 ευρώ: 63 ευρώ
17.501-26.250 ευρώ: 42 ευρώ

Για οικογέν εια με δύο παιδιά αν εβαίν ει το έκτακτο
βοήθημα:

Έως 12.000 ευρώ: 210 ευρώ
12.001 - 20.000 ευρώ: 126 ευρώ
20.000 - 30.000 ευρώ: 84 ευρώ
Οικογέν εια με τρία παιδιά θα λάβει:

Έως 13.500 ευρώ: 420 ευρώ
13.501 - 22.500 ευρώ: 252 ευρώ
22.500 - 33.750 ευρώ: 168 ευρώ

Η έξτρα 1,5 δόση για το επίδομα παιδιού Α21 θα
δοθεί επίσης πριν  το Πάσχ α. Συγκεκριμέν α, τον
Απρίλιο θα δοθεί έν α έξτρα επίδομα 1,5 δόσης, στο
πλαίσιο στήριξης των  ν οικοκυριών  λόγω της ακρίβειας.
Η πλατφόρμα άν οιξε σήμερα, ωστόσο, πρόκειται για
τις αιτήσεις για τις πληρωμές που θα γίν ουν  το επό-
μεν ο δίμην ο και όχ ι για την  έξτρα δόση του επιδόμα-
τος. Όπως διευκριν ίζει ο ΟΠΕΚΑ, για το κλείσιμο της
ηλεκτρον ικής πλατφόρμας, αλλά και για τη χ ορήγηση
της έκτακτης εν ίσχ υσης στους δικαιούχ ους, θα υπάρ-
ξει άλλη, ν εότερη αν ακοίν ωση.

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΗΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΖΗΤΑ Ο ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ
Συνάντηση του δημάρχου Αχαρνών με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Νωρίτερα το έκτακτο «Δώρο Πάσχα 2022» - Νέα ημερομηνία πληρωμής

Νέες επιθέσεις με πέτρες
κατά λεωφορείων σε Άνω
Λιόσια και Αχαρνές

Νέες επιθέσεις με πέτρες κατά λεωφορ-
είων σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες
στις περιοχές των Αχαρνών και των Άνω
Λιοσίων με αποτέλεσμα να ληφθούν απο-
φάσεις για τη μεταβολή δρομολογίων για
λόγους ασφαλείας.

Την  περασμέν η εβδομάδα, σύμφων α με το athen-
stransport.com, επίθεση με πέτρες δέχ τηκε λεωφορ-
είο της γραμμής 728 έξω από τον  οικισμό στρατοπέ-
δου Καποτά εν ώ το απόγευμα της Παρασκευής
άγν ωστοι εκτόξευσαν  πέτρες κατά λεωφορείου της
γραμμής 723 στα Άν ω Λιόσια, μετά την  Περιφερειακή
Αιγάλεω.

Το βράδυ της Δευτέρας έν α ακόμα λεωφορείο δέχ θη-
κε επίθεση, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι των  αστικών
συγκοιν ων ιών  ν α αποφασίσουν  περικοπές για λόγο-
υς ασφαλείας.

Συγκεκριμέν α, λεωφορείο της λεωφορειακής γραμμής
723 Φυλή – Άν ω Λιόσια δέχ θηκε πέτρες γύρω στις 6
το απόγευμα στο ύψος της Παν αγίας Καν άλα, κον τά
στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, χ ωρίς ευτυχ ώς ν α προκ-
ληθούν  σημαν τικές υλικές ζημιές ή κάποιος τραυματι-
σμός.

Την  Τρίτη 29 Μαρτίου τα δρομολόγια τις γραμμής
723 σταμάτησαν  από τις 20:00, εν ώ τα δρομολόγια
των  γραμμών  728 και 752 θα σταματήσουν  από τις
21:00.



4-θριάσιο Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Γενική συνέλευση της Ένωσης 
Πανασπροπυργιακού - Δόξας

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ένωση 
Πανασπροπυργιακού - Δόξας στις 7 Απριλίου 2022 (6:00μμ) 

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ασπροπύργου κατόπιν της παραίτησης του τωρινού Δ.Σ. 48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ν ση Οικον ομικών  Υπηρε-
σιών
Ταχ. Δ/ν ση  Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη        
Πληροφ ορίες:  Λοΐδα Καζάν η,
Νατάσα Κελεπούρη
Τηλ: 2294320540, 2294320573,
2294320585
E - m a i l :
promithies@marathon.gr 
Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.marathon.gr

«Καταχωρηστέο στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μίσθωση μηχαν ημάτων  οδο-
ποιίας για

την  διάστρωση ασφ αλτικού
ξύσματος σε χωματόδρομους

του Δήμου Μαραθών ος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ

ΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

ΞΥΣΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει αν οικτό ηλεκτρο-
ν ικό διαγων ισμό κάτω των
ορίων  με σφ ραγισμέν ες προ-
σφ ορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την  πλέον  συμφ έρουσα
από οικον ομική άποψη προσφ -
ορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή προσφ οράς),
για την  Μίσθωση μηχαν ημάτων
οδοποιίας για την  διάστρωση
ασφ αλτικού ξύσματος σε
χωματόδρομους του Δήμου Μαρ-
αθών ος, εκτιμώμεν ης αξίας
53.394,40 Ευρώ συμπεριλαμβα-
ν ομέν ου του Φ.Π.Α. 24%
10.334,40€ (καθαρή αξία
43.060,00€).

1) Στοιχεία επικοιν ων ίας αν αθέ-
τουσας αρχής:  Δήμος Μαρ-
αθών ος, Δ/ν ση Οικον ομικών
Υπηρεσιών , Ταχ. Δ/ν ση:  Λ.
Μαραθών ος 104, (α  ́ όροφ ος),
Τ.Κ. 190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320573, 2294320585,
2294320540, email:
promithies@marathon.gr, Ιστο-

σελίδα: www.marathon.gr.

2) Κωδικοί CPV: 45500000-2
«Εν οικίαση κατασκευαστικών
μηχαν ημάτων  και εξοπλισμού
για έργα πολιτικού μηχαν ικού με
χειριστή».

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL305

4) Πρόσβαση στα έγγραφ α:
Άμεση πρόσβαση στα έγγραφ α
της σύμβασης μέσω της Διαδικ-
τυακής Πύλης
(www.promitheus.gov .gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην  ιστο-
σελίδα του Δήμου
(www.marathon.gr).

5) Εν αλλακτικές προσφ ορές:
Δεν  επιτρέπεται η επίδοση αν τι-
προσφ ορών , εν αλλακτικών
προσφ ορών  και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτον ται
ως απαράδεκτες. 

6) Δικαιούμεν οι συμμετοχής:
Στο διαγων ισμό γίν ον ται δεκτοί
όσοι ν όμιμα κατέχουν  την  άδεια
για άσκηση δραστηριότητας
συν αφ ή με το αν τικείμεν ο της
παρούσας υπηρεσίας, και ν α
δύν αν ται ν α παρέχουν  εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφ ορών :  Οι
προσφ ορές υποβάλλον ται από
τους οικον ομικούς φ ορείς ηλεκ-
τρον ικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του Εθν ικού Συστήματος Ηλεκ-
τρον ικών  Δημοσίων  Συμβά-
σεων  (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφ ων α με
τα αν αφ ερόμεν α στον
ν .4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και στην  κατ’ εξου-
σιοδότηση των  διατάξεων  της
παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν .4412/2016 εκδοθείσα με αρ.
64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021)
Κοιν ή Απόφ αση των  Υπο-
υργών  Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  και Ψηφ ιακής Διακ-
υβέρν ησης, ως εξής: 
- Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής προσφ ορών :
14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 23:59
- Ημερομην ία αποσφ ράγισης
προσφ ορών  (Διεν έργειας Δια-
γων ισμού):  Την  τέταρτη εργά-
σιμη ημέρα μετά την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των  προ-
σφ ορών  και συγκεκριμέν α
20/04/2022 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ. 
- Α/Α διαγων ισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ: 158173
Για τη συμμετοχή στο διαγων ι-
σμό οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ο-
μικοί φ ορείς απαιτείται :
α. Να διαθέτουν  ψηφ ιακή υπογρ-
αφ ή, χορηγούμεν η από πιστο-
ποιημέν η αρχή παροχής ψηφ ια-
κής υπογραφ ής και

β. Να εγγραφ ούν  στο ηλεκτρο-
ν ικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) - δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr ακολο-
υθών τας συγκεκριμέν η διαδι-
κασία εγγραφ ής.

Μετά την  παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομην ίας και ώρας
δεν  υπάρχει η δυν ατότητα υπο-
βολής προσφ οράς στο Σύστημα.
8) Χρόν ος ισχύος προσφ ορών : 

Οι υποβαλλόμεν ες προσφ ορές
ισχύουν  και δεσμεύουν  τους
οικον ομικούς φ ορείς για διά-
στημα δώδεκα (12) μην ών  από
την  επόμεν η της διεν έργειας του
διαγων ισμού.

9) Γλώσσα σύν ταξης προσφ ο-
ρών : Ελλην ική.

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάν η
θα βαρύν ει τον  προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2022.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις (3)
μήν ες από την  ημερομην ία κοι-
ν οποίησης της απόφ ασης αν ά-
θεσης της σύμβασης.

12) Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμε-
τοχής: Η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται σε ποσοστό 1,00%  του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι 430,60€, για το σύν ολο του
διαγων ισμού και πρέπει ν α
ισχύει τουλάχιστον  για τριάν τα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
ν ου ισχύος της προσφ οράς του
διαγων ιζόμεν ου. Εγγύηση καλής
εκτέλεσης:  Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ορίζε-
ται σε ποσοστό 4,00%  επί της
εκτιμώμεν ης αξίας της σύμβα-
σης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι
1.722,40€ και  ο χρόν ος ισχύος
της πρέπει ν α είν αι μεγαλύτερος
του συμβατικού χρόν ου τουλάχι-
στον  κατά έν αν  (1) μήν α. 
13) Προδικαστική Προσφ υγή:
Προσφ υγή μπορεί ν α υποβάλλε-
ται σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   
14) Ειδικοί όροι: Στην  προσφ ο-
ρά του υποψήφ ιου αν αδόχου θα
συμπεριλαμβάν ον ται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.
15) Δημοσιεύσεις: Το συν ολικό
κείμεν ο της διακήρυξης θα αν α-
ρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .
(www. pr omi the us . gov . gr ),
καθώς και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, εν ώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφ ημερίδες,
στη διαύγεια και στον  πίν ακα
αν ακοιν ώσεων  του δήμου.

Ο Αν τιδήμαρχος
Οικον ομικής Διαχείρισης και
Διαφ άν ειας

Γεώργιος Ζορμπάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Τεχν ικής Υπηρεσίας

Άν ω Λιόσια, 30/03/2022
Αρ. πρωτ.: 10397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικτό
Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείν ο της πλέον  συμφ έρουσας
από οικον ομική άποψη προσφ -
οράς, βάσει της βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας - τιμής, για το
σύν ολο των  υπό προμήθεια
ειδών  για την  σύμβαση με τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». (Α.Μ. 330/2021)
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία,
αν έρχεται στο ποσό των
9.108.669,80 € συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24 %  (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:
7.345.701,45 €, Φ.Π.Α.
1.762.968,35 €). 
Δίδεται δικαίωμα τροποποίησης
της σύμβασης χωρίς ν έα διαδι-
κασία σύν αψης της σύμβασης,
σύμφ ων α με το άρθρο 132
παρ.1α του Ν. 4412/2016 έως και
το 15%  επί του προϋπολογισμού
της σύμβασης προμήθειας &
εγκατάστασης.
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είν αι ο Δήμος Φυλής.
Η δαπάν η για την  εν  λόγω
σύμβαση βαρύν ει την  με Κ.Α 20-
7321.00002 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
των  οικον ομικών  ετών  2022 ,
2023 και 2024 του Δήμου Φυλής.
Αν τικείμεν ο της σύμβασης
είν αι η Εν εργειακή Αν αβάθμιση
φ ωτισμού Δημοτικών  και Σχο-

λικών  Κτιρίων , Αθλητικών
Χώρων  & Οδοφ ωτισμού του
Δήμου φ υλής καθώς και η
Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρ-
κου στο Δημοτικό κτήμα του
Δήμου Φυλής.
Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσον ται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοιν ού Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV): 
1. 34993000-4    Φωτιστικά
οδών , 
2. 31518600-6    Προβολείς φ ωτι-
σμού, 
3. 31531000-7    Λαμπτήρες, 
4. 31532800-2    Βραχίον ες
Φωτιστικών , 
5. 44212250-6    Ιστοί, 
6. 09331200-0    Ηλιακά φ ωτοβο-
λταϊκά στοιχεία.
7. 44320000-0   Καλώδια και
συν αφ ή είδη
8. 32441200-8   Εξοπλισμός τηλε-
μετρίας και ελέγχου
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται  σε είκοσι τέσσερις (24)
μήν ες από την  υπογραφ ή του
συμφ ων ητικού.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  06/05/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
02/05/2022 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρο-
ν ικά μέσα για δημοσίευση στις
24/03/2022 στην  Υπηρεσία
Εκδόσεων  της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.
Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν  στο Κεν -
τρικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφ ημερίδες:  ΘΡΙΑΣΙΟ
και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβ-
λέπεται στην  περίπτωση 16 της
παραγράφ ου 3 του άρθρου 76
του Ν. 4727/2020, θα αν αρτηθεί
στο διαδίκτυο, στον  ιστότοπο
http: / / e t . d i a v ge i a . gov . gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί

στο διαδίκτυο, στην  ιστοσελίδα
της αν αθέτουσας αρχής, στη
διεύθυν ση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμεν ο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http: //www.promitheus.gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρον ική δια-
δικασία σύν αψης σύμβασης
στην  πλατφ όρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξον τα Αριθμό:
157915.
Η διεν έργεια του διαγων ισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων , προμηθειών
και υπηρεσιών - προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον  δια-
γων ισμό έχουν  όλα τα φ υσικά ή
ν ομικά πρόσωπα και εν ώσεις
οικον ομικών  φ ορέων , που
υποβάλλουν  κοιν ή προσφ ορά.
Ο χρόν ος ισχύος των  προσφ ο-
ρών  είν αι για διάστημα δώδεκα
(12) μην ών  από την  επόμεν η
της καταληκτικής ημερομην ίας
υποβολής προσφ ορών .
Οι εν διαφ ερόμεν οι προκειμέν ου
ν α λάβουν  μέρος στο διαγων ι-
σμό πρέπει ν α καταθέσουν  με
την  προσφ ορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2% ) επί
της προϋπολογισθείσης δαπάν -
ης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν
σαράν τα έξι χιλιάδες εν ν ιακόσια
δεκατέσσερα ευρώ (146.914,00
€).
Για περισσότερες πληροφ ορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γν ωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
απευθύν ον ται όπως αν αφ έρε-
ται παραπάν ω στην  ηλεκτρον ι-
κή πλατφ όρμα
www.promitheus.gov .gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δώδεκα (12) ημέρ-
ες πριν  από την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής προσφ ο-
ρών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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«Θα αναπτύξουμε περίπου 2600
σημεία σε όλη την Ελλάδα με δωρε-
άν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τις
προηγούμενες μέρες ζητήσαμε από
τους δήμους να μας υποδείξουν
σημεία και  εντός του επόμενου
έτους θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη
σημείων δωρεάν ασύρματης πρό-
σβασης στο διαδίκτυο, όπου θα
μπορεί κάποιος είτε σε πλατεία ή σε
κάποιο πολιτιστικό κέντρο να έχει
δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ»
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Θεόδωρος
Λιβάνιος στο πλαίσιο του Forum
του Οικονομικού Ταχυδρόμου με
θέμα «Έξυπνες πόλεις και Ψηφια-
κής Μετασχηματισμός».

Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι χρει-
άζεται μεράκι από την πλευρά των
δημάρχων, «δεν νοείται ψηφιακός
μετασχηματισμός αφήνοντας την
αυτοδιοίκηση από έξω. Διότι είναι
αυτή που έρχεται καθημερινά κοντά
στον πολίτη» και συμπλήρωσε ότι
«το πρόγραμμα έξυπνων πόλεων

είναι μια σημαντική αρχή και εκεί
πάνω θα γεννηθούν και νέες ιδέες».

Σχετικά με τα προβλήματα κυκλοφ-
ορίας τους στις πόλεις που αντιμε-
τωπίζουν οι πολίτες με προβλήματα
αναπηρίας, υπογράμμισε:
«υπάρχουν πράγματα που πρέπει
να γίνουν και  είναι  παράλληλα
πράγματα. Είναι σημαντικό το να
βοηθήσουμε το επίπεδο ζωής
αυτών των ανθρώπων κάνοντας
χρήση των τεχνολογιών».

Αλλαγή φιλοσοφίας

Ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για επα-
νάσταση και αλλαγή φιλοσοφίας
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πήρ-
αμε τον πολίτη από την λογική του
κλητήρα και τον πήγαμε στο επίκεν-
τρο των διαδικασιών» και αναφερό-
μενος στην ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών την οποία έχει πραγμα-
τοποιήσει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σημείωσε να «μην
ξεχνάμε ότι πριν από δέκα χρόνια

πηγαίναμε στα ΚΕΠ, αυτή η φιλο-
σοφία αλλάζει , είμαστε σε καλό
δρόμο και σε κάποιες περιπτώσεις
έχουμε ξεπεράσει και κάποιες ευρω-
παϊκές χώρες» με παράδειγμα την
επιτυχία του καινοτόμου συστήμα-
τος εμβολιασμού. Μιλώντας για τον
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το
ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας των
παιδιών ή ο έγκαιρο υπενθυμιστικό
μηχανισμό εμβολιασμών σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Υγείας τόνι-
σε ότι «πάμε στην λογική αποθή-
κευσης και απλοποίησης της διαδι-
κασίας για τα ιατρικά δεδομένα
πάντα με γνώμονα την προστασία
των προσωπικών δεδομένων».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Λιβάνιος,
ήδη οι διαθέσιμες υπηρεσίες στο
gov.gr φάνουν περίπου τις 1300
και διαρκώς θα αυξάνονται νέες
υπηρεσίες, όπως συνέβη με την
προσθήκη του αντιγράφου του βιβ-
λίου συμβάντων της αστυνομίας,
«ενώ προχωράμε σε άλλες υπηρ-
εσίες όπως είναι η επίδοση κλή-
σεων για μάρτυρας σε δικαστήριο».
Επισήμανε, μάλιστα, ότι  «το
σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως
άσχετα με τον φόρτο επισκεψιμότ-
ητας όπως στις περιπτώσεις με τα
self test. 

Ό,τι προβλήματα παρουσιάζονται
αντιμετωπίζοντας άμεσα».
Μιλώντας για την ανταπόκριση του
κόσμου τόνισε ότι «το ζει στην καθ-
ημερινότητά του, είναι  κάποια
πράγματα που αλλάζουν την ζωή
του».

Όσον αφορά το κόστος του δια-
δικτύου τόνισε ότι «είναι χαμηλό,

είμαστε από τις καλύτερες χώρες
στην ανάπτυξη του 5G δικτύου και
με την πρωτοβουλία δημιουργίας
του ταμείου ΦΑΙΣΤΟΣ επιδοτείται
ουσιαστικά η ανάπτυξη start ups οι
οποίες θα αναπτύξουν εφαρμογές
για 5G τεχνολογία». Πρόσθεσε,
ακόμα, ότι «είναι ευχάριστο ότι
μεγάλοι  πάροχοι  έχουν ανα-
κοινώσει  σημαντικές επενδύσεις
ανάπτυξης του δικτύου σταθερής
τηλεφωνίας. Ως υπουργείο ολοκ-
ληρώθηκε πρόσφατα ο διαγωνι-
σμός για επιδότηση γρήγορης οπτι-
κής ίνας σε περιοχές που δεν
υπάρχει εμπορική ζήτηση. Προ-
σπαθούμε να επιδοτήσουμε με το
πρόγραμμα Ultrafast Broadband
και σε περιοχές όπου υπάρχει χαμ-
ηλή ζήτηση.

Τέλος, σχετικά με την εξοικείωση
των πολιτών όσον αφορά στην
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και τις ψηφιακές δεξιότητες ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης τόνισε ότι «βελτιώνεται μέρα
με την μέρα. Και αυτό οφείλεται σε
δυο πράγματα. Πρώτον ότι πολλές
εφαρμογές είναι πλέον διαθέσιμες
ψηφιακά και οπότε λειτουργεί ως
ένα κίνητρο και δεύτερον ότι  η
τεχνολογία έρχεται  πολύ κοντά
όπως για παράδειγμα με τα smart-
phones. Πλέον δεν είμαστε τόσο
ψηφιακά αναλφάβητοι, το ίντερνετ
φτάνει σε πολλά σπίτια», ενώ ανα-
φέρθηκε και  στα προγράμματα
κατάρτισης και εκπαίδευσης των
δημοσίων υπαλλήλων και  τους
απλούς πολίτες που μπορεί να
παρακολουθήσει  μαθήματα στην
Ψηφιακή Ακαδημία.

ΘΘ..  ΛΛιιββάάννιιοοςς::  ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  22..660000  
σσηημμεείίωωνν  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμεε  δδωωρρεεάάνν  WWiiFFii

Σ
το στάδιο της υλοποίησης βρίσκε-
ται η πρώτη φάση του πιλοτικού
προγράμματος «Προσωπικός

Βοηθός για άτομα με αναπηρία» του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Χθες Τετάρτη, δημοσιεύτηκε η πρόσ-
κληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συμμετοχή ατόμων με αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση τους ψηφιακά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.prosopikosvoithos.gov.gr από
τις 14 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2022,
ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους θα λειτουργεί helpdesk για αναφ-
ορά/επίλυση προβλημάτων και παρ-
οχή οδηγιών.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αναφέρεται ότι, «το πρόγραμμα, το
οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, απευθύνεται σε συμπολίτες
μας, 16 έως 65 ετών, με πιστοποιημένη
αναπηρία, βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ,
με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο
του 67%, οι οποίοι δεν έχουν ατομικό
εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα
που δεν υπερβαίνει το ποσό των
60.000 ευρώ».
Υπενθυμίζεται ότι, για την υλοποίηση

του πιλοτικού προγράμματος, το υπο-
υργείο εξασφάλισε από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας χρημα-
τοδότηση, ύψους 42 εκατ. ευρώ, ενώ
για την καθολική εφαρμογή του προ-
γράμματος σε όλη την επικράτεια έχει
εξασφαλίσει 320 εκατ. ευρώ από την
επόμενη προγραμματική περίοδο,
μέσω των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027.
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχα-
ηλίδου, δήλωσε: «Αποδεικνύουμε με
σκληρή δουλεία και πράξεις ότι δεν
μένουμε σε υποσχέσεις. Αναπηρία δεν
είναι ανικανότητα, αλλά διαφορετικότ-
ητα. Ενισχύουμε έμπρακτα και ενεργά
την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοι-
νωνία και στην αγορά εργασίας.
‘Αμεσα, οι πρώτοι 1.000 συμπολίτες
μας με αναπηρία θα μπορούν να δια-
λέξουν τον δικό τους Προσωπικό
Βοηθό με χρηματοδότηση του κράτους,
για να καλύψουν τις δικές τους καθ-
ημερινές ανάγκες. 

Για πρώτη φορά, στη χώρα μας,
θεσμοθετήσαμε την υπηρεσία του
“Προσωπικού Βοηθού”, για να
ενισχύσουμε την ανεξάρτητη διαβίωση
των ατόμων με αναπηρία και να
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τόσο
των ίδιων όσο και των οικογενειών
τους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Ξεκινά το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού» για τους
πολίτες με αναπηρία – Οι προϋποθέσεις συμμετοχής
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Διαδικτυακή Δράση ΚΕΠ Υγείας με θέμα:
«Ανευρύσματα: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε»   

Ο Δήμος Ασπροπύργου σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή Δράση, των
ΚΕΠ Υγείας, με θέμα «Πρόληψη Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής, θεραπεία
μικρής διαμέτρου  ανευρυσμάτων, Καρδιαγγειακά νοσήματα, «Όσα πρέπει
να γνωρίζουμε», που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις
12.00 μμ και τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Η Δράση απευθύνεται σε όλους τους Δημότες και έχει σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση και ενημέρωση τους για το Ανεύρυσμα και τους  καρδιαγγεια-
κούς κίνδυνους. 

Η συμμετοχή στη Δράση  είναι δωρεάν!
Η δράση θα μεταδίδεται  για τους Δημότες ζωντανά στο Zoom

https://us06web.zoom.us/j/86753232891 στο Facebook  του ΚΕΠ Υγείας
Κεντρική Δομή - http://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias και στο
Facebook του Δήμου Ασπροπύργου
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068467995746

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Υπαίθρια Έκθεση Παιδικού Βιβλίου, στον πεζόδρομο
της οδού Νικολαΐδου

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου !

Τ
ο ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και η
Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθ-
ήκη σας προσκαλούν στην

υπαίθρια Έκθεση Παιδικού Βιβ-
λίου, που θα πραγματοποιηθεί στο
Σάββατο 2 Απριλίου στον πεζόδρο-
μο της οδού Νικολαΐδου (στο ύψος
του Παλαιού Δημαρχείου). Η έκθε-
ση, που γίνεται σε συνεργασία με
τα βιβλιοπωλεία "Κανάκη" και
"Μανώλακας", γιορτάζει την Παγκό-
σμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και
θα ξεκινήσει από τις 10.00 το

πρωί, ενώ θα διαρκέσει ως τις
21.00 το βράδυ. Την έκθεση θα
συνοδεύσουν μουσική, ανιματέρ,
αλλά και εργαστήρια παραμυθιού
από τη θεατρολόγο του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ και τις παιδαγωγούς των
Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Δήμου. Επίσης, τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
τυχερή κλήρωση με δώρο παιδικά
βιβλία, προσφορά της Αισχύλειου
Βιβλιοθήκης!
Σας περιμένουμε όλους και όλες!

Ο Σύλλογος «Αλμύρες» Βουρκάρι προσ-
καλεί όσους θέλουν  ν α συν εισφέρουν
θετικά στο περιβάλλον  ν α λάβουν
μέρος στη δράση καθαρισμού του υγρό-
τοπου που διοργαν ών ει την  Κυριακή
10 Απριλίου στις 11:00 το πρωί με
τόπο συν άν τησης το τοίχ ος της Αγίας
Τριάδας. 
Πάρτε μαζί σας το χ αμόγελο σας, τη

θετική σας διάθεση, γάν τια μπότες, αν
έχ ετε, και ελάτε στον  ομορφότερο τόπο
της δυτικής Αθήν ας. 
Στον  υδροβιότοπο Βουρκαρίου Μεγάρ-
ων  που βρίσκεται δίπλα στην  περιοχ ή
Αλμύρες και Αγία Τριάδα.
Μαζί μας σε αυτήν  την  δραση οι εθε-
λον τές από την  Sav e Your hood και
τον  Κούρο Μεγάρων ».

Δράση καθαρισμού στον υδροβιότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων 
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Στέλιος Πέτσας: Οικονομική ενίσχυση σε 
δράσεις πυροπροστασίας για όλους τους 
δήμους της χώρας 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Καλούν ται οι συμπολίτες μας, ιδιοκτήτες,
ν ομείς, επικαρπωτές ή μισθωτές οικοπέδων
ν α τα καθαρίσουν , εν  όψει της ν έας αν τιπ-
υρικής περιόδου, το αργότερο μέχρι την  30η
Απριλίου 2022. 

Επισημαίν ουμε ότι ο πρόσφατος ν όμος
4915/2022 (άρθρο 41) αυστηροποίησε το
ισχύον  ν ομικό πλαίσιο και πλέον , αυτοί
που δε συμμορφών ον ται απειλούν ται με
πρόστιμο 0,50 ευρώ αν ά τετραγων ικό μέτρο
και καταλογισμό, σε βάρος τους, των  εξό-
δων  για τον  καθαρισμό και την  απομάκρυ-
ν ση των  υλικών  από το Δήμο. 

Με βάση τα παραπάν ω, απευθύν ουμε
ισχυρή σύσταση, προς αποφυγή του κιν -
δύν ου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της, που θα μπορούσε ν α απει-
λήσει τη ζωή και την  περιουσία όλων  μας.

Σ
ύμφων α με τον  αν απληρωτή
υπουργό Εσωτερικών  ,αρμό-
διο για θέματα Αυτο-

διοίκησης, Στέλιο Πέτσα, χ ρειάζεται
η εν ίσχ υση προστασίας για την
αν τιπυρική περίοδο. Ο ίδιος υπέγρ-
αψε σήμερα την  καταν ομή συν ολι-
κού ποσού ύψους 16,91 εκατ. ευρώ
από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) στους Δήμους της
χ ώρας  προκειμέν ου ν α εξασφαλι-
στούν  πόροι για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας.

Ακόμη, με ξεχ ωριστή απόφαση
του αν απληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών , επιχ ορηγούν ται –για τον  ίδιο
σκοπό, από τους Κεν τρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους– και οι Σύν δεσμοι
Δήμων  της Αττικής, με το ποσό του
1,49 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή πραγματοποιείται
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
που συνδέονται με τον κίνδυνο
πυρκαγιών, το ποσοστό δασο-
κάλυψης, δημογραφικά στοιχεία,
καθώς και με περιοχές που
εντάσσονται στο δίκτυο Natura
2000.

Πρόκειται για δράσεις που αφορ-
ούν , μεταξύ άλλων , σε:

-εκτέλεση έργων , εργασιών  και
προγραμμάτων  προληπτικού καθα-
ρισμού, σε περιοχ ές ιδιαίτερης προ-
στασίας εν τός των  διοικητικών
ορίων  των  Δήμων

συν τήρηση και βελτίωση του
δασικού οδικού δικτύου, σε συν ερ-
γασία με τις κατά τόπους Δασικές
Υπηρεσίες

-υλοποίηση προληπτικών  μέτρων

-εν ίσχ υση εθελον τικών  δράσεων

-θέματα προμήθειας εξοπλισμού

-λειτουργικά έξοδα – κάλυψη
δαπαν ών  μίσθωσης οχ ημάτων  /
μηχ αν ημάτων  έργου.

Η συν ολική χ ρηματοδότηση,
ύψους 18,4 εκατ. ευρώ προς τους
Δήμους όλης της χ ώρας και τους
Συν δέσμους Δήμων  της Αττικής,
εν τάσσεται στον  ευρύτερο επιχ ει-
ρησιακό σχ εδιασμό της Κυβέρν -
ησης για την  αν τιπυρική περίοδο
που ξεκιν άει, επισήμως, τον  Μάιο.
Επισημαίν εται, δε, ότι για τον
καλύτερο συν τον ισμό όλων  των
συν αρμόδιων  φορέων , η εν ίσχ υση
της προστασίας της φετιν ής αν τιπ-
υρικής περιόδου –από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών – γίν εται πολύ
ν ωρίτερα από ό,τι συν έβαιν ε τις
προηγούμεν ες χ ρον ιές.

Ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσω-
τερικών  αρμόδιος για θέματα Αυτο-
διοίκησης, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Όπως δεσμεύτηκα, στις 22
Μαρτίου 2022, από το βήμα της
Βουλής των  Ελλήν ων , εν ισχ ύουμε
την  αν τιπυρική προστασία της
φετιν ής περιόδου πολύ ν ωρίτερα
από πέρυσι, με 16,91 εκατ. ευρώ
προς τους Δήμους και 1,49 εκατ.
ευρώ ειδικά προς τους Συν δέσμους
Δήμων  της Αττικής. Η χ ρηματοδότ-
ηση αυτή παρέχ εται για συγκεκριμέ-
ν ες δράσεις των  Δήμων , με γν ώμο-
ν α την  πρόληψη και την  αν τι-
μετώπιση πυρκαγιών . Παράλληλα,
θα συν εχ ίσουμε ν α παρέχ ουμε
στους Δήμους όλες εκείν ες τις
θεσμικές διευκολύν σεις και τους
απαραίτητους πόρους που θα τους
επιτρέπουν  ν α αν ταποκρίν ον ται
στις υποχ ρεώσεις τους, με γν ώμον α
πάν τα την  προστασία του περιβάλ-
λον τος, της ζωής και της περιουσίας
των  πολιτών ».

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελευσίνας- Μάνδρας
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Το διοικητικό συμβούλιο της Έν ωσης ΕΒΕ Ελευσίν ας
- Μάν δρας λαμβάν ον τας υπόψιν  την  πρόταση
συν αδέλφων  στην  έκτακτη γεν ική συν έλευση της
Δευτέρας 28 Μαρτίου, καλεί όλους τους επαγγελματίες
της περιοχ ής αλλά και τους κατοίκους σε παράσταση
διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στην
Ελευσίν α στην  Ηρώων  Πολυτεχ ν είου τη Δευτέρα 4
Απριλίου στις 2μ.μ.
Η κατάσταση έχ ει φτάσει στο απροχ ώρητο. Οι βιο-
παλαιστές επαγγελματίες, οι αυτοαπασχ ολούμεν οι
και όλα τα λαϊκά ν οικοκυριά, αδυν ατούμε πλέον  ν α
πληρώσουμε τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κού ρεύματος. 
Βιών ουμε από πρώτο χ έρι την  απελευθέρωση της
αγοράς εν έργειας, την  “πράσιν η αν άπτυξη” με τις
ΑΠΕ που δήθεν  θα έριχ ν αν  το κόστος. Όλα αυτά
προστίθεν ται στο κύμα ακρίβειας που μας πλήττει με
αυξήσεις σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, καύσιμα κ.α. 
Αδυν ατούμε πλέον  ν α πληρώσουμε τα χ αράτσια,
τον  ΕΝΦΙΑ, ν α φορολογούμαστε από το πρώτο
ευρώ και ν α ακούμε ότι θα μας επιδοτήσουν  με 13
ευρώ το μήν α για καύσιμα “για ν α μη πάει η χ ώρα
στα βράχ ια” και ταυτόχ ρον α ν α βλέπουμε την  εθε-
λον τική φορολογία των  εφοπλιστών , οι οποίοι αυξά-
ν ουν  τα αμύθητα κέρδη τους με τη μεταφορά LNG
λόγω της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχ ολούμεν οι της
Ελευσίν ας και της Μάν δρας αγων ιζόμαστε ν α κρατή-
σουμε τα μαγαζιά μας αν οιχ τά και τα σπίτια μας
όρθια.

Διεκδικούμε :
Πλαφόν  στην  τιμή της κιλοβατώρας και του ρεύμα-
τος. Κατάργηση της ρήτρας αν απροσαρμογής, και
των  χ ρεώσεων  για ΑΠΕ. Απαγόρευση των  δια-
κοπών .
Κατάργηση των  ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα και
συν ολικά στην  εν έργεια.
Διαγραφή των  χ ρεών  της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, τόκων  και προστίμων , 30% των  υπόλοιπων
χ ρεών  στην  εφορία και τις τράπεζες
Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των  12.000 ευρώ.
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και τέλους επιτηδεύματος, μείωση
ΦΠΑ και κατάργηση των  έμμεσων  φόρων  στα είδη
λαϊκής καταν άλωσης και τα καύσιμα. Επιδότηση στο
ύψος των  αυξήσεων  στην  εν έργεια.
Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατα-
ν άλωσης.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και γεν ν αία μείωση των
δημοτικών  τελών
Όχ ι στις κατασχ έσεις και στους πλειστηριασμούς για
τις μικροεπιχ ειρήσεις και λαϊκά ν οικοκυριά..
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Συνελήφθη η μητέρα της
9χρονης Τζωρτζίνας -

Μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ

Συνελήφθη η μητέρα της
9χρονης Τζωρτζίνας - Μεταφέρ-
θηκε στη ΓΑΔΑ

Συνελήφθη η 33χρονη
μητέρα των τριών κοριτσιών
που έχασαν τη ζωή τους στην
Πάτρα. Η σύλληψή της πραγμα-
τοποιήθηκε μετά την ποινική
δίωξη για ανθρωποκτονία από
πρόθεση της 9χρονης κόρης
της Τζωρτζίνας, που άσκησε ο
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθή-
νας, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Τ. Θεοδωρικάκος για την
υπόθεση της Πάτρας: «Η
Αστυνομία κινήθηκε με επαγγε-

λματισμό, μεθοδικότητα και
αποτελεσματικότητα σε συνερ-
γασία με τους εισαγγελείς»

Το όχημα με αστυνομικούς
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής, που μετέφερε την 33χρονη
από την Πάτρα, έφτασε, νωρίς το
βράδυ, στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, ενώ αμέ-
σως μετά η κατηγορούμενη
οδηγήθηκε στο Τμήμα Ανθρω-
ποκτονιών.

Η 33χρονη πρόκειται  να
οδηγηθεί, πιθανότατα  το πρωί,
στον εισαγγελέα.

 Τρόμος από τη διασπορά της Όμικρον 2

Έκρηξη του ιικού φορτίου 

– Πότε αναμένεται κορύφωση των κρουσμάτων
Σε κατάσταση συναγε-

ρμού έχουν τεθεί οι
υγειονομικές αρχές
στη χώρα μας εξαιτίας
της αύξησης των κρου-
σμάτων κορονοϊού. Η
επιτροπή των ειδικών
συνεδριάσε την
Τετάρτη έχοντας μελε-
τήσει διεξοδικά το σχέ-
διο της κυβέρνησης
για τη χαλάρωση των
μέτρων.\

41% αύξηση ιικού φορτίου στα
λύματα - Πότε η κορύφωση

Την ίδια ώρα κατά 41% αυξήθηκε το
ι ικό φορτίο στα λύματα την προη-
γούμενη εβδομάδα, ενώ τις τελευταίες
ημέρες παρατηρείται  μια επιπλέον
αύξηση 10%, όπως είπε ο καθηγητής
Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαϊδης
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Θωμαΐδης ανέφερε ότι το ι ικό
φορτίο θα συνεχίσει να είναι υψηλό το
επόμενο διάστημα, αναμένεται κορύφω-
ση αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια
μια αργή αποκλιμάκωση.Ο καθηγητής
ανέφερε ότι πλέον έχει επικρατήσει κατά
77% το στέλεχος της Όμικρον 2, το
οποίο είναι εξαιρετικά μεταδοτικό αλλά
προκαλεί ήπια συμπτώματα ακόμα και
σε εμβολιασμένους. Για το στέλεχος
Δέλτα, τόνισε ότι –ευτυχώς, έχει εξαφα-

νιστεί εντελώς. Τέλος, ο καθηγητής
εξήγησε ότι δεν μπορεί πια κανείς να
υπολογίσει τα πραγματικά κρούσματα
στα οποία αντιστοιχεί το ι ικό φορτίο στα
λύματα, καθώς αρκετοί δεν γνωρίζουν
ότι νοσούν.

Τζαν άκης: Έχουμε περιδίν ηση της
όμικρον  2

Για την πορεία του κορονοϊού τοποθ-
ετήθηκε και ο καθηγητής Νίκος Τζανάκ-
ης μιλώντας στο MEGA. 

«Έχουμε περιδίνηση της όμικρον 2
και ορισμένες περιοχές είναι σε πλήρη
έξαρση, για παράδειγμα η Κρήτη προ-
πορεύεται με 80%. Είναι μία παραλλαγή
που δεν καταλαβαίνει από εμβόλια, ή
από προηγούμενες νοσήσεις, ωστόσο
χωρίς να επιβαρύνει τους ήδη νοσή-
σαντες. Επιπλέον, προσβάλει σε ποσο-
στό πάνω από το 15% τους άνω των 65
ετών.

Χ. Σταϊκούρας: Επέκταση του ΣυνΕργασία για Χ. Σταϊκούρας: Επέκταση του ΣυνΕργασία για 
Απρίλιο και Μ άιο – Αρχίζει η υποβολή Απρίλιο και Μ άιο – Αρχίζει η υποβολή 
φορολογικών  δηλώσεωνφορολογικών  δηλώσεων

Τ
ο πως θα διατεθούν τα επιπλέον 2 δισ. ευρώ δαπανών που θα προβλέπει
ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός περιέγραψε ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος
Σταϊκούρας μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αναφε-

ρόμενος και σε παράταση κατά 2 μήνες του προγράμματος ΣυνΕργασία.
Ο ΥΠΟΙΚ επίσης ανήγγειλε πως εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο θα

αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων με την έναρξη
των πληρωμών φόρου από τον Ιούλιο. Επίσης, επισήμανε πως εντός του Απρ-
ιλίου θα πληρωθεί η 1η δόση του ΕΝΦΙΑ.

Αναλυτικά, ο ΥΠΟΙΚ, μιλώντας για την κατάθεση του Συμπληρωματικού Προϋπο-
λογισμού την επόμενη εβδομάδα (σ.σ. την οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα σε
άλλη τοποθέτησή του) διευκρίνισε πως η επιπλέον αυτή δαπάνη δεν θα οδηγήσει
σε ανάλογη/ισόποση άνοδο του ελλείμματος. Εξηγώντας έτσι πως τα μέτρα που θα
ληφθούν θα είναι και ανάλογα με την πορεία των εσόδων.

Για το που θα διατεθεί το ποσό, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως ένα μέρος των 2 δισ. ευρώ
θα καλύψει τη δαπάνη για μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί, όπως το επίδομα των
200 ευρώ σε συνταξιούχους. 

Επίσης θα τροφοδοτήσει την παράταση μέτρων όπως του προγράμματος ΣυνΕρ-
γασία για 2 ακόμη μήνες, δηλαδή για τον Απρίλιο και για τον Μάιο. Επίσης, στο
τραπέζι είναι και η επέκταση για όλο το 2022 του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στην
εστίαση και στις μεταφορές (250 εκατ ευρώ κόστος).

Πάτρα: Αστυνομικές δυνάμεις
τη νύχτα έξω απο το σπίτι της

33χρονης

Α
ρκετοί είν αι οι συγκεν τρωμέν οι έξω από το σπίτι της 33χ ρον ης
μητέρας της μικρής Τζωρτζίν ας 

Δυν άμεις της
Ελλην ικής
Αστυν ομίας έχ ουν
αν απτυχ θεί έξω
από το σπίτι της
33χ ρον ης μητέρας
της μικρής Τζωρτ-
ζίν ας που συν ελή-
φθη μετά την  ποι-
ν ική δίωξη για αν θ-
ρωποκτον ία από
πρόθεση της
9χ ρον ης κόρης,
που άσκησε ο
Εισαγγελέας Πρωτο-
δικών  Αθήν ας,
Αν τών ης Ελευθεριάν ος. Νωρίτερα, μόλις έγιν ε γν ωστή η είδηση για τη
σύλληψη της μητέρας, αρκετά άτομα συγκεν τρώθηκαν  έξω από το σπίτι της
οικογέν ειας κι αρχ ικά προκλήθηκε έν ταση.

Στην  περιοχ ή παραμέν ουν   αρκετοί συγκεν τρωμέν οι. Σύμφων α με
αστυν ομικές πηγές, εν τός της οικίας της της συλληφθείσας βρίσκον ται
άτομα του στεν ού οικογεν ειακού της περιβάλλον τος. 

Οι ίδιες πηγές αν έφεραν  ότι οι αστυν ομικές δυν άμεις θα παραμείν ουν
στο σημείο 
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Υπεγράφη η  τροποποίηση
της σύμβασης παραχώρη-
σης για την ανάπτυξη

Εμπορευματικού και Διαμετακομιστι-
κού Κέντρου στο Θριάσιο, δηλαδή
του πρώτου Logistics Park στην
Ελλάδα, από τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, κ. Κώστα
Καραμανλή και τον Υπουργό Οικο-
νομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην υπογραφή  ήταν παρόντες ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Συμμετοχών και Περ-
ιουσίας (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρης Δ.
Δημητριάδης, ο Υφυπουργός Υπο-
δομών & Μεταφορών αρμόδιος για
τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδό-
πουλος, καθώς και οι γενικοί γραμ-
ματείς Υποδομών κα. Μαρία-Έλλη
Γεράρδη και Μεταφορών κ. Γιάννης
Ξιφαράς.

Δήλωση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, κ. Κώστα
Καραμανλή

«Από την πρώτη μέρα που ο
Πρωθυπουργός μάς τίμησε αναθέ-
τοντάς μας αυτό το Υπουργείο, οι
συνεργάτες μου και εγώ, μεταξύ
άλλων δεσμευτήκαμε για δύο πράγ-
ματα: Πρώτον, να δουλέψουμε
συστηματικά για να ξεμπλοκάρουμε
έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά
για πολλά χρόνια παρέμεναν κολ-
λημένα σε σύνθετα προβλήματα. Και
δεύτερον, όλα τα έργα που κάνουμε
– παλιά που ξεμπλοκάραμε και νέα
που ξεκινάμε – να αποτελούν κομ-
μάτια ενός ολοκληρωμένου σχεδια-
σμού, με συνολική φιλοσοφία και
ξεκάθαρους στόχους για το παρόν
και το μέλλον της πατρίδας μας»,
τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα
με την υπογραφή της σύμβασης για
το Θριάσιο. Βάζουμε εμπρός την
πραγματοποίηση ενός έργου στο
οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –
έτσι όπως το δημοπράτησε και το
συμβασιοποίησε – είχε δημιουργή-
σει τεράστια προβλήματα και καθυ-
στερήσεις. Κινδυνεύσαμε ακόμα και
με ματαίωσή του, όπως βέβαια και
με βαρύτατα πρόστιμα. Και το
σημαντικότερο; Το έργο αυτό υπηρε-
τεί τον κεντρικό στρατηγικό μας
στόχο, τον ρεαλιστικό σχεδιασμό για
το μέλλον της πατρίδας μας και το
νέο παραγωγικό της μοντέλο»,
σημείωσε.

Επισήμανε ότι: «Το Θριάσιο απο-
τελεί τον πιο κρίσιμο σταθμό για να

κάνουμε την Ελλάδα κόμβο υπο-
δομών της ευρύτερης περιοχής μας.
Γιατί ωραία τα λόγια, αλλά πώς θα
αναβαθμίσουμε τον στρατηγικό ρόλο
της χώρας, αν δεν συνδέεται το
μεγαλύτερο αεροδρόμιο με το
μεγαλύτερο λιμάνι μας; Και αν δεν
έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο
εμπορευματικό κέντρο;» και πρόσθ-
εσε:

«Με το Θριάσιο, λοιπόν, επιτέλους
κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για
να γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον
τομέα των logistics».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε
επίσης ότι: «Παραλάβαμε από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλο ένα
έργο κολλημένο, προβληματικό και
υπό αμφισβήτηση. Και καταφέρνο-
υμε να το βάλουμε μπρος, με πολύ
πιο συμφέροντες όρους για το
Ελληνικό Δημόσιο. Ώστε να γίνει
πραγματικότητα, για να αποτελέσει
το αναγκαίο βήμα για την αναβάθμι-
ση της χώρας μας σε κόμβο υπο-
δομών και συνδυασμένων μεταφο-
ρών της ΝΑ Ευρώπης. Κι έτσι να
δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας, αλλά και να τονωθεί ιδίως
η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττι-
κής».

Τόνισε τέλος ότι: «Εξυπακούεται,
βέβαια, ότι δεν σταματάμε εδώ, αλλά
προχωράμε εντατικά και το νέο δια-
γωνισμό Σύμβασης Παραχώρησης
για την ολοκλήρωση της κατασκευής
του Εμπορευματικού Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής
(το λεγόμενο ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ)».

Δήλωση του Υπουργού Οικονο-
μικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«H ολοκλήρωση των διαδικασιών
για την τροποποίηση της σύμβασης
παραχώρησης για το Θριάσιο Εμπο-
ρευματικό Κέντρο (Θριάσιο Ι) σημα-
τοδοτεί την εκκίνηση ενός έργου

κομβικής σημασίας για την ενίσχυση
της θέσης της χώρας στην παγκό-
σμια εφοδιαστική αλυσίδα, σε μία
περίοδο αυξημένων προκλήσεων
για τον κλάδο.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη
μελέτη και στην κατασκευή του
πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα
και η συνολική επένδυση αναμένεται
να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ. 

Ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη
δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων
θέσεων εργασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία
και τα στελέχη του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και όλους
όσοι συμμετείχαν στις εντατικές δια-
πραγματεύσεις τόσο με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG
Comp) όσο και με τον Παραχωρη-
σιούχο, προκειμένου να διευθετηθεί
μία σειρά δύσκολων εκκρεμοτήτων,
ώστε στη συνέχεια να δοθεί η θετική
γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου και να φθάσουμε στο σημερινό
θετικό αποτέλεσμα. 

Μεταξύ άλλων, με την τροπο-
ποίηση της σύμβασης, διπλασιάζε-
ται το προβλεπόμενο αντάλλαγμα,
ενώ αυξάνεται η ετήσια πληρωμή
προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Με την εξέλιξη αυτή ένα έργο που
είχε «παγώσει» για πάνω από τρία
έτη μπαίνει ξανά στις “ράγες” της
υλοποίησης. Συνεχίζουμε με μεθο-
δικότητα και αποφασιστικότητα, και
παρά τις αντίξοες συνθήκες, την
προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης
των υποδομών της χώρας με σκοπό
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότ-
ητας, της παραγωγικότητας και της
επενδυτικής ελκυστικότητας της
Ελλάδας, τη δημιουργία πολλών και
καλών θέσεων απασχόλησης και την
επίτευξη βιώσιμης και κοινωνικά
δίκαιης ανάπτυξης», ανέφερε ο κ.
Σταϊκούρας.

Δήλωση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, κ. Γρη-
γόρη Δ. Δημητριάδη

«Εκφράζω κι εγώ την ικανοποίησή
μου για την επίλυση της εκκρεμότ-
ητας με το Θριάσιο Ι , που κατέστη
δυνατή στο συντομότερο δυνατό
χρόνο λόγω της καλής συνεργασίας
ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. 

Στα Υπουργεία, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, την
παραχωρησιούχο ΘΕΚ ΑΕ και τις
εταιρείες Goldair και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Το
Θριάσιο Ι αναβαθμίζει το επίπεδο
των εμπορευματικών υπηρεσιών της
χώρας και ταυτόχρονα φέρνει πιο
κοντά τον στόχο της ανάδειξής της
σε σημαντικό κόμβο logistics στη ΝΑ
Ευρώπη. Με αυτό το εμπορευματικό
κέντρο και τα ομοειδή που έπονται,
οι μεταφορές διευκολύνονται και η
χώρα πράγματι γίνεται μια πύλη
εισόδου προϊόντων προς την
Ευρώπη. Μιλάμε πλέον για μια νέα
πραγματικότητα στις εμπορευματι-
κές υπηρεσίες, που αξιοποιεί τα πλε-
ονεκτήματα της χώρας και ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της
οικονομίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η
υστέρηση, έως πρότινος, της χώρας
σε υποδομές και σε κέντρα logistics
είχε υψηλό κόστος στην ανταγωνι-
στικότητα και φυσικά στις τιμές.
Όμως, αυτό πλέον αλλάζει. Η χώρα
εδώ αλλάζει σελίδα με αψευδή μάρτ-
υρα τα στοιχεία της επένδυσης για
το Θριάσιο Ι. Και πέρα από την
αυτονόητη συμβολή του στην οικο-
νομική ανάπτυξη, έχει και σημαντικό
όφελος για το δημόσιο. Και εξ αφο-
ρμής αυτού, να τονίσω ότι για το
Υπερταμείο είναι δόγμα πως η δημό-
σια περιουσία μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά στην ανάπτυξη, το
πιστοποιεί εν προκειμένω και η
μεγάλη επένδυση στο Θριάσιο με το
ακίνητο της ΓΑΙΑΟΣΕ», δήλωσε ο κ.
Δημητριάδης.

«Με το Θριάσιο η Ελλάδα γίνεται 
διεθνές hub στον τομέα των logistics»
Αναπτυξιακή ώθηση και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη Δυτική Αττική 
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ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Μετάλλια
στον στίβο και νίκη στο βόλει

Με πολλά μετάλλια και μια νίκη ξεκίνησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες
του Λυκείου Μανδρας στους Σχολικούς Αγώνες.
Στον στίβο που έγινε στα Μέγαρα τα παιδιά πήραν 7 μετάλλια και 3

προκρίσεις για την επόμενη φάση.
Στο βόλεϊ που έγινε στον Ασπρόπυργο τα κορίτσια μας κέρδισαν και

συνεχίζουν την επόμενη εβδομάδα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παι-
διά.
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Το πρόγραμμα της 28ης αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος
Betsson Super League 2,
αγωνιστικής περιόδου 2021-
2022.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 /

14:45
Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός ΣΦΠ

Β – Πιερικός / ERTSPORTS
Νεάπολης Βόλου,

Ολυμπιακός Βόλου – Νίκη
Βόλου / ΕΡΤ3

Μακεδονικού, ΠΑΟΚ Β –
Αλμωπός Αριδαίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 14:45
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακ-

λής – Απόλλων Πόντου / ERT-

SPORTS
Σερρών, Πανσερραϊκός –

Αναγέννηση Καρδίτσας
Φιλιππούπολης, Απόλλων

Λάρισας – Α.Ο. Ξάνθη
Τρικάλων, Α.Ο. Τρίκαλα –

Α.Ο. Καβάλα

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 17:00
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Θεσπρωτός

/ ERTSPORTS
Ρεπό: ΝΠΣ Βέροια

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 /

14:45
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπε-

τρας – Παναθηναϊκός Β
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 /

17:00
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγά-

λεω – ΑΕΚ Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 14:45

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα –
Καλαμάτα

Λιβαδειάς, Λεβαδειακός –
Επισκοπή

Ν. Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος
– Κηφισιά

Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος –
Καραϊσκάκης Αρτας

Περιβολίων, Χανιά – Εργο-
τέλης

Ρόδου, Διαγόρας – Αστέρας
Βλαχιώτη

Ρεπό: Ρόδος

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(25η
αγων ιστική)-(17:00)

Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ –
Μ Ε Γ Α Ρ Ι Κ Ο Σ
( Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ.,
ΠΛΑΚΑΣ Σ., ΝΑΚΟΣ
Π.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Α Π Ο ( Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΒΥΖΑΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ 

Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

HABILAJ A.,
ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΔΗΜΟΤΙ
ΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Π., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.,
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε.

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ – ΝΕΑ
ΠΕ Ρ ΑΜ ΟΣ(ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΑΛΙΑΓΑΣ Α.,
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.

Στους αγώνες της
Super League 2 –
(27η αγωνιστική) που
έγιναν την Τετάρτη 30/3
σημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα.

Βόρειος όμιλος

Βέροια-Ηρακλής 3-1 (6'
Γιακουμάκης, 11' πεν.,
45' Πασάς-47' Γιουμπι-
τάνα)

Αλμωπός Αριδαίας-
Ολυμπιακός Βόλου 0-0

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β 1-1
(13' Kαϊούμπι - 45'
Κούτσιας πεν.)

Θεσπρωτός-Τρίκαλα 2-
0 (34' Σαραντίδης, 74'
Ραμίρεζ)

Π ι ε ρ ι κό ς -Α π ό λλω ν
Λάρισας 3-2 (50' πεν
Χαρτσιάς, 55' 

Ζαφειράκης, 90+3' Β.
Παπαδόπουλος - 9'
Λίταινας, 69' Βίγια)

Απόλλων Πόντου-Παν-

σερραϊκός 1-0 (37'
Πάτι)

Ξάνθη-ΑΕΛ

Νότιος όμιλος

Καλαμάτα-ΟΦ Ιεράπετρ-
ας 4-0 (20' Φελίπε, 23'
Τάτος πεν., 29' Γρίβας,
49' Λουκίνας)

Καραϊσκάκης-Χανιά 1-2
(26' Ντοναλντόνι - 14'
Βασιλόγιαννης, 81'
Κόλλας)

Παναθηναϊκός Β-Ζάκ-
υνθος 1-1 (71'
Κούτσιας-49' Οντόνε)

Κηφισιά-Αιγάλεω 1-0
(85' Καλύβας αυτ.)

Ρόδος-Λεβαδειακός 0-
4 (45', 72' Πολέτο, 57'
Νίλι, 61' Μουτίνιο)

Επισκοπή-Ηρόδοτος 1-
0 (45' Νταρσίζιο)

Εργοτέλης-Δι αγόρας
Ρόδου

ΕΠΣΔΑ: Οι σημερινοί αγώνες της 25ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και 
οι σκόρερ στην Super 
League 2

Οι αγώνες στην Super League 2 το Σαββατοκύριακο



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 Πέμπτη 31 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν  εεππιιθθυυμμηηττήή..

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..  
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

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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