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ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Έναρξη σημαντικών

αντιπλημμυρικών έργων στο
κεντρικό Μενίδι

Σε δημόσια 
διαβούλευση τέθηκε το

σχέδιο νόμου 
για την εξυγίανση των

Ναυπηγείων Ελευσίνας

Aνακοίνωσε τον Χρήστο
Ντακούλια 

ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Αστέρας Μαγούλας:
Ανανέωσαν Μικρός, 

Χωραβάτης, Εντι

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  
ααππόόκκττηησσηη  

ττηηςς  ««ΌΌαασσηηςς»»
Δημιουργία χώρου

πρασίνου και αναψυχής 20
στρεμμάτων

Trastor: Επένδυση
12.950.000 ευρώ 
για ακίνητα στον
Aσπρόπυργο

σσεελλ..  1111

Ρεύμα:
Ενεργοποιείται το πλαφόν

πώλησης της ενέργειας - Οι
αποζημιώσεις ανά τεχνολογία

σσεελλ..  55

Περισσότερες από 50.000 κενές θέσεις
εργασίας 

στα νησιά, εξοντωτικά ωράρια και κακές
συνθηκες διαμονης  

σσεελλ..  22

σσεελλ..  88

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΗΚΕ 
ΑΜΕΣΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ σσεελλ..  33

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33

σσεελλ..  22 σσεελλ..  99

Aστυνομικές
επιχειρήσεις 
σε Αχαρνές,
Ζεφύρι, Άνω
Λιόσια και

Καματερό, το
διήμερο 5 και 6

Ιουλίου.



Υπεγράφη εχθές 7 Ιουλίου 2022 η σύμβαση ανά-
μεσα στην Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αχα-
ρνών για την έναρξη σημαντικών αντιπλημμυρικών
έργων.
Την είδηση έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός με ανάρτηση στην προσωπική
του σελίδα στο facebook η οποία και αναφέρει τα
εξής:
Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τις
Αχαρνές καθώς υπογράψαμε με τον Περιφερει-
άρχη Αττικής τη σύμβαση για την έναρξη των εργα-
σιών κατασκευής του συλλεκτήριου αγωγού
ομβρίων Σ2 και της δεξαμενής ανάσχεσης Δ2 στο
Κεντρικό Μενίδι. Ένα έργο ζωτικής σημασίας για

την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας που το περιμέναμε εδώ και τριάντα χρόνια και αναμένε-
ται να συμβάλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες τους
δημότες μας. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες Θανάση Αυγερινό και Νίκο
Πέππα και τον Εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Θανάση Κατσιγιάννη για την ουσιαστική του
συνδρομή στην υλοποίηση του έργου.
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Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
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20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 24 έως 36  βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόφιλος,  Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία

Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου, Αγίου Προκοπίου 

Μεγαλομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά  3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.,Κυκλάδων 79, 

2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι. Σ

ε δημόσια διαβούλευση βγήκε χθες το σχέδιο
νόμου για την εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 13

Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μμ. Το σχέ-
διο νόμου μεταξύ άλλων δίνει στον υπουργό Ανά-
πτυξης την κύρια ευθύνη εκπροσώπησης του
Δημοσίου, του Πολεμικού Ναυτικού και των ασφαλι-
στικών φορέων για την υλοποίηση του σχεδίου
εξυγίανσης.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα εμπόδια που έχουν ως
τώρα μπλοκάρει την κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης
στο δικαστήριο ήταν η άρνηση του Πολεμικού Ναυτικού
να προσυπογράψει τη ρύθμιση των χρεών του ναυ-
πηγείου. Αυτό πλέον ξεπερνιέται με την ενιαία εκπρ-
οσώπηση του Δημοσίου από τον υπουργό Ανάπτυξης.

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παροχή
εξουσιοδότησης στον υπουργό Ανάπτυξης για την
ενιαία συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή, στην
επιχειρούμενη εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Δεδομένου ότι το Δημόσιο, λαμβανομένων υπόψη
όλων των φορέων του, είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής
του εταιρικού φορέα των Ναυπηγείων, αλλά και του

προφανούς δημοσίου συμφέροντος στην κατά το
δυνατόν ταχύτερη εξυγίανση και επανενεργοποίησή
τους, η ουσιώδης συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδι-
κασία αυτή είναι επιβεβλημένη.

Προκειμένης της εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΝΒΕΕ»), σύμφωνα
με τα άρθρα 31 επ. και 64 του ν. 4738/2020 (Α’  207),
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται
αποκλειστικά αρμόδιος και εξουσιοδοτείται να συμβληθ-
εί με τη ΝΒΕΕ, τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της
εταιρείας αυτής, τυχόν εγγυητές ή άλλα νομικά ή φυσι-
κά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και με
τις εταιρείες ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND
INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ
ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως οι τελευταίες νόμιμα εκπροσω-
πούνται, και να συνυπογράψει για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλι-
σμών και Επενδύσεων), 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου 
για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Έναρξη σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων στο κεντρικό Μενίδι

Συν εχ ιζεται στη σελ. 15
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Ελέγχθηκε, άμεσα, χάρη στην έγκαιρη
αντίδραση της Πυροσβεστικής και του
Δήμου Φυλής, πυρκαγιά που ξέσπασε, το
πρωί της Πέμπτης 7 Ιουλίου 2022 στο
ύψος του γηπέδου του Εθνικού Πανορά-
ματος. 

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές επίγειες
δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του
Δήμου, ο οποίος βρίσκεται, από προχθές,
σε επιφυλακή, λόγω των επικίνδυνων και-
ρικών φαινομένων. 

Χαρακτηριστικό  είναι ότι τον Αντιδήμα-
ρχο Μιχάλη Οικονομάκη και την Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας συνεπικουρεί
σύσσωμη η δημοτική ομάδα. Μαζί με τους 

τακτικούς πυροφύλακες, δημοτικοί 
σύμβουλοι και στελέχη του Δήμου περι-

πολούν , σε βάρδιες, όλο το εικοσιτετρά-
ωρο, εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Φυλής. 

Ισχυρή σύσταση για αποφυγή πρόκ-
λησης πυρκαγιάς απευθύνει ο Αντιδήμα-
ρχος Μιχάλης Οικονομάκης και παραπέμ-
πει στους συνδημότες μας στην ιστο-
σελίδα της Πολιτικής Προστασίας. 

Επισημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγον-
ται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά, η απόρριψη σκουπιδιών, η
αποφυγή δημιουργίας εστιών φωτιάς και η
ρίψη πυροτεχνημάτων. 

Μ
ε ομόφωνη έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιο «πέρα-
σε» η πρόταση της Δημοτι-

κής Αρχής για την εκκίνηση όλων
των απαραίτητων διαδικασιών,
προκειμένου να περιέλθει στην κυρ-
ιότητα του Δήμου Ελευσίνας η
«Όαση».

Η συν ολική έκταση των  20 στρεμμά-
των , η οποία και βρίσκεται στην  περ-
ιοχ ή του Αεροδρομίου πρόκειται ν α
αξιοποιηθεί ως χ ώρος πρασίν ου,
δημιουργίας πάρκου αν αψυχ ής και
αθλοπαιδιών , τόσο για τους κατοίκους
της πόλης όσο και για τους επισκέπτες.

Σημειών εται, πως από τα 20 στρέμ-
ματα, τα 8 αν ήκουν  ήδη στον  Δήμο
Ελευσίν ας, εν ώ μετά και την  έγκριση
του Δ.Σ. προχ ωρούν  οι διαδικασίες για
την  απόκτηση των  υπόλοιπων  12
στρεμμάτων  που αν ήκουν  στην  Εθν ι-
κή Τράπεζα.

Πρόκειται για συν ολικά 5 Ο.Τ. τα
οποία πριν  την  έν ταξη της περιοχ ής
στο Σχ έδιο Πόλης και την  κύρωση της
πράξης εφαρμογής αποτελούσαν
εν ιαία ιδιοκτησία της Εθν ικής Τράπε

ζας, εν ώ σήμερα, τα δύο από αυτά
αν ήκουν  στον  Δήμο Ελευσίν ας.

Αξίζει ν α αν αφερθεί, πως η επι-
κείμεν η αγορά θα πραγματοποιηθεί
μέσα από τη χ ρηματοδότηση των  20
εκατομμυρίων  ευρώ που διεκδίκησε και
έλαβε αυτή η Δημοτική Αρχ ή από το
Υπουργείο Εσωτερικών .

Όπως αν έφερε ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Αθαν άσιος
Μαυρογιάν ν ης: «Η Πολεοδομική Εν ότ-
ητα του Αεροδρομίου που βρίσκεται
στο Αν ατολικό τμήμα του Δήμου,
εν τάχ θηκε στο Σχ έδιο Πόλης τη δεκα-
ετία του ’90 και η πράξη εφαρμογής
πραγματοποιήθηκε το 2010. Την
περίοδο 1968-1973 εγκαταστάθηκαν
στην  περιοχ ή, Πόν τιοι από χ ώρες της
πρώην  Σοβιετικής Έν ωσης και η εγκα-
τάστασή τους, λόγω απουσίας Πολεο-
δομικού Σχ εδίου, έγιν ε άν αρχ α, χ ωρίς
ύπαρξη βασικών  υποδομών . Ακόμη
και σήμερα, η περιοχ ή θεωρείται από
τις πιο υποβαθμισμέν ες και γι’ αυτόν
τον  λόγο, με σημαν τικές παρεμβάσεις,
στοχ εύουμε στη συν ολική και ουσια-
στική της αν αβάθμιση».

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Προχωρά η απόκτηση της «Όασης»
Δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής 20 στρεμμάτων

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Έξι συλλήψεις και 33 προσαγωγές για
ναρκωτικά σε Δυτική Αττική & Αθήνα

συνεχίζεται στη σελ. 4

Ε
ιδικές επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών
ουσιών. Έξι άτομα συνελήφθησαν και 33 προσήχθησαν το διήμερο

5 και 6 Ιουλίου, στο κέντρο της Αθήνας και τη Δυτική Αττική.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα ακα-
τέργαστη κάνναβη βάρους 31α8,8 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη
188,2 γραμμάρια, ηρωίνη 3,1 γραμμάρια και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη
0,3 γραμμάρια, καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας, μία μοτοσυκλέτα και
290 ευρώ.
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις οποίες

ελέγχθηκαν συνολικά 153 άτομα, πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες Ομο-
νοίας, Κλαυθμώνος και Καραϊσκάκη, καθώς και σε Αχαρνές, Ζεφύρι, Άνω
Λιόσια και Καματερό, το διήμερο 5 και 6 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της υποδιεύθυνσης Δίωξης

Ναρκωτικών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
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Η συν εχ εια απο σελ. 3

Τέλος, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου δήλωσε: «Η περιοχ ή του Αεροδρ-
ομίου ήταν  για χ ρόν ια αφημέν η, εν ώ δεν
υπήρξε καμία μέριμν α για την  αν αβάθμισή
της.

Τα τελευταία 3 χ ρόν ια και στο πλαίσιο της
ισόρροπης αν άπτυξης που επιθυμούμε για
κάθε γειτον ιά του Δήμου, έχ ουμε κάν ει και
συν εχ ίζουμε ν α κάν ουμε, εν έργειες για την
αν άπτυξή της.

Εν δεικτικά, ήδη διεν εργούν ται έργα που
αφορούν  σε διαν οίξεις δρόμων , κατασκευή
πεζοδρομίων , αγωγών  ομβρίων , ν έα παιδική
χ αρά και διαμόρφωση κοιν όχ ρηστου χ ώρου,
μελέτη για την  αν έγερση Βρεφον ηπιακού
σταθμού, εν ώ είμαστε σε διαδικασία εύρεσης
λύσης, σε συν εργασία με την  ΕΥΔΑΠ, για την
κατασκευή δικτύου αποχ έτευσης λυμάτων . 

Σε όλα τα παραπάν ω, έρχ εται ν α προστεθ-
εί και η πρωτοβουλία μας για την  αγορά της
Όασης και τη διαμόρφωσή της σε έν α μεγάλο
χ ώρο πρασίν ου, που σίγουρα θα προσδώσει
άλλη εικόν α στην  περιοχ ή».

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166



Σισμανόγλειο: Ντυμένοι γιατροί οι
δράστες που ανατίναξαν ΑΤΜ

Τέσσερα άτομα που φορούσαν  ιατρικές στολές και
μάσκες ήταν  οι δράστες που αν ατίν αξαν , τα ξημε-
ρώματα, το μηχ άν ημα ΑΤΜ, στο Σισμαν όγλειο Νοσο-
κομείο.

Σύμφων α με πληροφορίες του Αθην αϊκού-Μακεδο-
ν ικού Πρακτορείου Ειδήσεων  από αστυν ομικές
πηγές, οι δράστες, λίγο πριν  από τις 4:30, πήγαν  στο
Σισμαν όγλειο και αφού ακιν ητοποίησαν  τη φύλακα,
τοποθέτησαν  

αυτοσχ έδιο εκρηκτικό μηχ αν ισμό στο ΑΤΜ. Ακο-
λούθησε ισχ υρή έκρηξη, που κατέστρεψε ολοσχ ερώς
το μηχ άν ημα.

Ωστόσο, τα τέσσερα άτομα, για άγν ωστο λόγο έως
τώρα, δεν  κατάφεραν  ν α πάρουν  τα χ ρήματα. 

Αμέσως μετά τράπηκαν  σε φυγή.
Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευν ες για τον  εν τοπισμό

και τη σύλληψή τους.

Ρεύμα:
Ενεργοποιείται το πλαφόν

πώλησης της ενέργειας - Οι
αποζημιώσεις ανά τεχνολογία
Ο μηχ αν ισμός που τίθεται σε εφαρμογή προβλέπει

ότι τα έσοδα που προκύπτουν  από τη διαφορά του
πλαφόν  από την  τιμή που διαμορφών εται καθημεριν ά
στο Χρηματιστήριο Εν έργειας θα διοχ ετεύον ται στο
Ταμείο Εν εργειακής Μετάβασης προκειμέν ου ν α
χ ρηματοδοτούν ται οι επιδοτήσεις των  λογαριασμών
για ν οικοκυριά και επιχ ειρήσεις. 

Προβλέπεται επίσης ότι οι προμηθευτές θα αν α-
κοιν ών ουν  τα τιμολόγια που θα εφαρμόζουν  κάθε
μήν α, δύο μήν ες πριν  την  εφαρμογή τους.

Για την  πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, την  προ-
σεχ ή Κυριακή 10 Ιουλίου θα αν ακοιν ωθούν  τα τιμολό-
για που θα ισχ ύσουν  τον  Αύγουστο εν ώ τις 31 Ιου-
λίου θα αν ακοιν ωθούν  τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.
Εκτιμάται ότι οι τιμές που θα αν ακοιν ωθούν  θα δια-
μορφών ον ται σε υψηλά επίπεδα καθώς δεν  θα περι-
λαμβάν ουν  τις επιδοτήσεις που χ ορηγούσαν  ως τώρα
οι ίδιοι οι προμηθευτές προς τους πελάτες τους. 

Ωστόσο οι τελικές τιμές καταν αλωτή θα είν αι σημαν -
τικά χ αμηλότερες αφού εφαρμοστούν  οι κρατικές επι-
δοτήσεις στην  τιμή της κιλοβατώρας.Σύμφων α με την
απόφαση και την  επεξεργασία των  στοιχ είων  από τη
ΡΑΕ το πλαφόν  στους ηλεκτροπαραγωγούς ισχ ύει
από τον  τρέχ ον τα μήν α (Ιούλιο) και είν αι:

112 ευρώ αν ά μεγαβατώρα για τα υδροηλεκτρικά
85 ευρώ για τις λοιπές αν αν εώσιμες πηγές
208,29 ευρώ για τις λιγν ιτικές μον άδες
292 ευρώ για τις μον άδες φυσικού αερίου συν δυα-

σμέν ου κύκλου και 408,47 ευρώ για τις μον άδες
αν οιχ τού κύκλου.

Το πλαφόν  είν αι σταθερό για υδροηλεκτρικά και
ΑΠΕ εν ώ για τις λοιπές τεχ ν ολογίες θεσπίζεται μαθ-
ηματικός τύπος με βάση τον  οποίο θα υπολογίζεται σε
μην ιαία βάση το πλαφόν , αν άλογα με τη διακύμαν ση
των  διεθν ών  τιμών  του φυσικού αερίου, τις τιμές των
δικαιωμάτων  εκπομπής διοξειδίου του άν θρακα, το
βαθμό απόδοσης των  μον άδων  κ.α.

Η αν ώτατη τιμή θα υπολογίζεται την  προτελευταία
εργάσιμη μέρα κάθε μήν α και θα αφορά την  τιμή που
λαμβάν εται υπόψη για τις εκκαθαρίσεις του επόμεν ου
μήν α.
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Σταμάτης Πουλής:
Zωή στα Ναυπηγεία 

Ζωή στα Δυτικά 
#ΝΔ Δίπλα Σε ΚάθεΠολίτη

Μέσα σε τρία χ ρόν ια, η Κυβέρν ηση της ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο Πρωθυπουργός Ky riakos
Mitsotakis κατάφεραν  ν α ξαν αδώσουν  ν όημα στην
πολιτική αξιοπιστία. Όχ ι μόν ο διαχ ειριστήκαμε με
επιτυχ ία πρωτοφαν είς εξωγεν είς κρίσεις αλλά δεν
αφήσαμε και τίποτα ξεχ ασμέν ο «στο ράφι».  

Από τις φοροελαφρύν σεις και την  κοιν ων ική πολι-
τική μέχ ρι την  τόν ωση της απασχ όλησης και τις
επεν δύσεις. Τιμήσαμε στο ακέραιο το πρόγραμμά μας
παρά τις «φουρτούν ες» και τις «καταιγίδες» της
συγκυρίας. 

Και δεν  υπάρχ ει καλύτερο παράδειγμα αξιοπιστίας
και αποτελεσματικότητας από το γεγον ός πως
ξαν αδίν ουμε ζωή στα ν αυπηγεία της Ελευσίν ας, με
την  υπογραφή του @Άδων ις Γεωργιάδης - Adonis
Georgiadis στο ιστορικής σημασίας για την  περιοχ ή
μας ν ομοσχ έδιο που κατατέθηκε σήμερα..

Μια μεγάλη ν ίκη για την  εθν ική οικον ομία, μια
φωτειν ή μέρα για τη  Δυτική Αττική.  Περήφαν ος
πραγματικά!  επισημαίν ει στην  αν άρτησή του ο κ.
Σταμάτης Πουλής

Προαστιακός: Αναστέλλονται 
δρομολόγια Άνω Λιόσια–Κάντζα για 2

εβδομάδες

Αναστέλλονται
για 2 εβδομάδες
τα τοπικά δρο-
μολόγια στον
Προαστιακό, στο
τμήμα Άνω Λιό-
σια – Κάντζα,
όπως ανακοίνω-
σε η Hel lenic
Train.

Πιο συγκεκρι-
μένα, τα δρομολόγια αναστέλλονται από
07.07.2022 μέχρι και  την Παρασκευή
15.07.2022. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση
της Hel lenic Train αναστέλλονται οι  αμαξο-
στοιχίες:

Α. Λιόσια – Κάντζα: 200, 4204, 4208, 4212,
4232, 4236, 4240 & 4244

Κάντζα – Α. Λιόσια: 4205, 4209, 4213, 4217,
4237, 4241, 4245 & 4249

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσειςΜόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Επιχειρήσεις: Παράταση για τις αιτήσεις επιχορήγησης 
λόγω πανδημίας και φυσικών καταστροφών

Π
αρατείν εται έως τις 31
Αυγούστου η προθεσμία
για την  υποβολή αιτήσεων

χ ρηματοδότησης στη δράση για
την  «Επιχ ορήγηση υφιστάμεν ων
επιχ ειρήσεων  που έχ ουν  πληγεί
από την  παν δημία, σε περιοχ ές
που υπέστησαν  μεγάλες φυσικές
καταστροφές».

Συγκεκριμέν α, δημοσιεύθηκε η
τρίτη τροποποίηση της πρόσ-
κλησης υποβολής αιτήσεων
χ ρηματοδότησης επιχ ειρηματικών
σχ εδίων  στη δράση: «Επιχ ορήγ-
ηση υφιστάμεν ων  επιχ ειρήσεων
που έχ ουν  πληγεί από την  παν -
δημία, σε περιοχ ές που υπέ-
στησαν  μεγάλες φυσικές καταστρ-
οφές», σύμφων α με την  οποία
παρατείν εται η καταληκτική ημερ-
ομην ία υποβολής αιτήσεων
χ ρηματοδότησης έως την  Τετάρτη
31/08/2022 και ώρα 15:00 από
την  Παρασκευή 08/07/2022 και
ώρα 15:00, όπως ίσχ υε.

Μόν ο ηλεκτρον ικά
Επισημαίν εται ότι αιτήσεις που

δεν  υποβάλλον ται ηλεκτρον ικά
δεν  δύν αται ν α λάβουν
εν ίσχ υση. Μετά τη λήξη της ημερ-
ομην ίας και ώρας της ηλεκτρον ι-
κής υποβολής των  αιτήσεων
χ ρηματοδότησης, δεν  γίν εται

αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η δράση
Η δράση, προϋπολογισμού 26

εκατ. ευρώ, απευθύν εται στις
επιχ ειρήσεις κάθε ν ομικής μορφής
που λειτουργούν  ν ομίμως και δρα-
στηριοποιούν ται στις πληγείσες
από φυσικές καταστροφές περ-
ιοχ ές των  ν ομών  Εύβοιας,
Λαρίσης και Ηρακλείου.

Έχ ει ήδη εγκριθεί από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, συγχ ρηματοδοτείται
στο πλαίσιο της απόκρισης της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης στην  παν -
δημία COVID-19, «React EU» και
αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες
επιχ ειρήσεις.

Η επιχ ορήγηση προς κάθε

επιχ είρηση αν έρχ εται σε σταθερό
ποσοστό 50% επί των  λειτουρ-
γικών  δαπαν ών  της, όπως αυτές
εξάγον ται από τα πρόσφατα φορ-
ολογικά της στοιχ εία.

Ειδικότερη μέριμν α λαμβάν εται
για τις επιχ ειρήσεις που συστάθη-
καν  εν  μέσω παν δημίας ή εν τός
του έτους 2021.

Το αν ώτατο ύψος επιχ ορήγησης
αν έρχ εται σε ποσό 18.000 ευρώ
αν ά επιχ είρηση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η
επιχ ορήγηση αποδίδεται ως κατ’
αποκοπή ποσό με την  υποχ ρέω-
ση αν άλωσης εν τός 6 μην ών  από
την  έγκριση/έν ταξη, χ ωρίς έλεγχ ο
παραστατικών  δαπαν ών .
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Με Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυ-
σμό έως είκοσι  χιλιάδες
(20.000) κατοίκους και  στα
οποία υπηρετούν τέσσερις (4)
ή και περισσότεροι υπάλληλοι,
καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των
Δήμων με πληθυσμό άνω των
είκοσι  χιλιάδων (20.000)
κατοίκων και στα οποία υπηρε-
τούν πέντε (5) ή και περισσότε-
ροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβα-
νομένων των προϊσταμένων
αυτών, λειτουργούν με διευρ

υμένο ωράριο ως εξής:
Από Δευτέρα ως και Παρασ-

κευή από 7.30 π.μ. έως 8.00
μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης
κοινού από 8.00 π.μ. έως 7.30
μ.μ. και το Σάββατο από 8.00
π.μ. έως 2.00 μ.μ., με ώρες
εξυπηρέτησης κοινού από
8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.

Η κατανομή των εργαζομέ-
νων κατά τη διάρκεια του ημε-
ρήσιου ωραρίου εργασίας του
γίνεται ως εξής:

Οι  δύο (2) ή τρεις (3),
αντίστοιχα, εργάζονται σε πρωι-
νή βάρδια από 07:30 έως
14:00. Οι δύο (2), εκ περιτρο

πής, εργάζονται σε απογε-
υματινή βάρδια από 13:30 έως
20:00. Το Σάββατο οι υπάλ-
ληλοι εργάζονται εκ περιτρο-
πής με τρόπο ώστε να αντι-
στοιχούν δύο (2) εργάσιμα Σάβ-
βατα για κάθε υπάλληλο.

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν λει-
τουργούν με διευρυμένο
ωράριο οι υπάλληλοι εργάζον-
ται από Δευτέρα έως Παρασκε-
υή από 7.30 π.μ. έως 3.30
μ.μ. και η είσοδος του κοινού
στα Κ.Ε.Π. αυτά γίνεται από
Δευτέρα έως και Παρασκευή
από 7.45 π.μ. έως 3.00 μ.μ.

ΣτΕ: Άκυρη η υπουργική απόφαση για
απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρω-
σε για τυπικούς λόγους υπουργική απόφαση του προη-
γούμενου έτους, κατά το σκέλος που προβλέπεται η
απαλλαγή των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα
των θρησκευτικών, καθώς δεν προηγήθηκε της έκδοσής
της η γνώμη  της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με τη
υπ αριθμόν 1478/2022 απόφαση της Ολομελείας του
Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή αίτηση
γονέων, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της από
28.5.2021 κοινής υπουργικής αποφάσεως κατά το
μέρος που ρυθμίζεται η απαλλαγή των μαθητών -μαθη-
τριών από το μάθημα των θρησκευτικών. 

Συγκεκριμένα, ζητούσαν την ακύρωση της επίμαχης
κοινής υπουργικής αποφάσεως αφενός μεν καθ΄ο
μέρος αφορά στις προϋποθέσεις απαλλαγής από το
μάθημα των θρησκευτικών, αφετέρου δε καθ’ ο μέρος με
αυτήν προβλέπεται η εναλλακτική απασχόληση των
απαλλασσόμενων από το μάθημα των θρησκευτικών
μαθητών και μαθητριών αντί να προβλέπεται η διδασ-
καλία ισότιμου μαθήματος συναφούς περιεχομένου με
το μάθημα των θρησκευτικών. 

Το ΣτΕ έκρινε ότι «πριν από την έκδοση της προ-
σβαλλόμενης πράξεως απαιτείτο, ως ουσιώδης τύπος, η
παροχή γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία όμως, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν υπάρχει»
και ακύρωσε την επίμαχη απόφαση ως προς όλες τις
διατάξεις της που αφορούν την απαλλαγή από το μάθ-
ημα των θρησκευτικών (άρθρο 25 παρ. 3 και οι παρ. 4
και 5 του ίδιου άρθρου κατά το μέρος που αφορούν το
ζήτημα αυτό). 

AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΡΙΔΗ 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, τίμησε την 
εκδήλωση "Ελλήνων Διαδρομές" στη Μαγούλα 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, παρευρέθηκε
στην εξαιρετική εκδήλωση «Ελλήνων Διαδρομές- 25 αιώνες καλλιτεχνικά σκαλοπάτια» που διοργά-
νωσαν η Θεσσαλική Ένωση Θριασίου Πεδίου και ο Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας στο Θεατράκι
Πάρκου Μαγούλας. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Λαογραφικού Φεστιβάλ 2022 του Δήμου Ελευ-
σίνας. Ο κ. Μπούρας εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στα προεδρεία και των δύο Συλλόγων για την
βραδιά αναβίωσης εθίμων και χορών από διάφορες περιοχές της χώρας μας.

ΙΝΚΑ:Άνω του 35% των πολιτών
στην Ελλάδα αντιμετωπίζει

δυσκολίες επιβίωσης.

Μ
έσα σε έν αν  χ ρόν ο, σύμφων α με το Ιν στι-
τούτο Καταν αλωτή, οι αν ατιμήσεις σε βασικά
αγαθά έφτασαν  το 30%, εν ώ από τον  περα-

σμέν ο Μάρτιο μέχ ρι τον  Ιούν ιο είχ αμε ν έες αυξήσεις
κατά 20%.

Από το λάδι μέχ ρι τα γαλακτοκομικά κι από τα
φρούτα μέχ ρι τα είδη προσωπικής φρον τίδας, ξέφρε-
ν ο είν αι το ράλι των  τιμών  στα προϊόν τα που εμπορ-
εύον ται τα σούπερ μάρκετ.

Σύμφων α, μάλιστα, με στοιχ εία του ΙΝΚΑ Γεν ική
Ομοσπον δία Καταν αλωτών  Ελλάδας, έν α ποσοστό
άν ω του 35% των  πολιτών  στην  Ελλάδα αν τιμετωπίζει
δυσκολίες επιβίωσης.

Πιο συγκεκριμέν α, όπως επισημαίν εται, από τον
Μάρτιο του 2021 έως τον  αν τίστοιχ ο μήν α του 2022
καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 30% στο κόστος
ζωής μία τετραμελούς οικογέν ειας:

άν  δηλαδή χ ρειαζόταν  300 ευρώ το 2021, για τα ίδια
πράγματα τον  Μάρτιο του 2022 δαπάν ησε 390 ευρώ
εν ώ σήμερα, μετά και τις ν έες αυξήσεις θα χ ρειαστεί
ν α ξοδέψει 450 ευρώ.

ο ΙΝΚΑ προχ ώρησε στην  σύγκριση τιμών  σε 59
προϊόν των  καταγράφον τας εν δεικτικά τις αυξήσεις
μέσα σε έν αν  χ ρόν ο από τον  Ιούν ιο του 2021 στον
Ιούν ιο του 2022. 
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Οι Δράσεις Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης και 
Ψηφιακού 
Εγγραμματισμού 
συνεχίζονται 
δια ζώσης 

Δυο παρουσιάσεις στον
Δήμο Ασπροπύργου 

H
Περιφέρεια Αττικής σε
συνέχεια των επιτυχημέ-
νων webinars σεμιναρίων,

σε συνεργασία με το Δήμο Ασπρ-
οπύργου, στο πλαίσιο του έργου
«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης
και Ψηφιακού Εγγραμματισμού»
(Ε.Π. «Αττική 2014-2020») και
σύμφωνα με τις νέες οδηγίες από
τον Ε.Ο.Δ.Υ. κατά του COVID-19,
σας προσκαλεί  σε δια ζώσης
συναντήσεις σεμιναρίων. Η πρόσ-
κληση είναι ανοικτή, για όλους
τους Δημότες σας ΔΩΡΕΑΝ και
αφορά τις υπηρεσίες, εργαλεία και
μεθόδους για την ασφαλή και απο-
τελεσματική χρήση του διαδικ-
τύου.

Από την Περιφέρεια Αττικής,  οι
συνεργάτες της δράσης θα επιλ-
ηφθούν και θα υλοποιήσουν τα
σεμινάρια με βάση το επίπεδο και
την επιλογή θεματικής ενότητας.

Στον Δήμο Ασπροπύργου θα
λάβουν χώρα δύο παρουσιάσεις
ως εξής: 

Την  Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
και ώρα 19:00 στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλ-
λιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρ-
ου Ασπροπύργου θα πραγματο-
ποιηθεί παρουσίαση με θέμα:
Βασικές Δεξιότητες για την
χρήση του Διαδικτύου εν ώ την
Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 , ίδια
ώρα και τοποθεσία θα γίν ει
παρουσίαση με θέμα: Ικαν ότητα
αν αζήτησης, Διαχείρισης,
Οργάν ωσης και Αρχειοθέτησης
πληροφοριών .

Η παρακολούθησή των θεμα-
τικών σεμιναρίων, δεν απαιτεί
καμία προηγούμενη γνώση,
εμπειρία ή εξοικείωση των
Δημοτών σε θέματα διαδικτύου.

Με την ολοκλήρωση των σεμινα-
ρίων όσες και όσοι το επιθυμούν,
θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρ-
ακολούθησης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 
Πανελλαδική έρευνα καταγραφής 

καλών πρακτικών σε δήμους που εφαρμόζουν
ευρωπαϊκές πολιτικές για τους νέους

Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ 

«Γουολ-Υ» του
Άντριου Στάντον

Με ελεύθερη είσοδο
 το Σάββατο 9 Ιουλίου, 
στις Γραμμές ΟΣΕ του

Παλαιού Σιδηροδρομικού
Σταθμού της Ελευσίνας,

Μ
ια ξεχ ωριστή ταιν ία για παιδιά, το «Γουολ-Υ» του
Άν τριου Στάν τον  σε ειδική μεταγλωττισμέν η προβολή
με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται το Σάββατο 9 Ιουλίου,

στις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της
Ελευσίν ας, στο πλαίσιο της δράσης Μυστήριο 23_Σιν έ-
Ελευσίς: IN SITU realities. Το πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαν τέρ
της Ελευσίν ας και της ευρύτερης περιοχ ής, που
πραγματοποιείται σε συν εργασία με το Διεθν ές Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου της Αθήν ας Νύχ τες Πρεμιέρας. 

Δεν  είν αι λίγες οι ταιν ίες που μελετούν  την  εξάρτηση του
αν θρώπιν ου είδους από τη ραγδαία εξελισσόμεν η τεχ ν ολογία
– δημιούργημά του, για ν α αν αρωτηθούν  για τις πιθαν ές
συν έπειές της στην  καθημεριν ότητά του, αλλά και για το κατά
πόσο είν αι ικαν ή, αν άλογα με τη χ ρήση της, ν α το λυτρώσει ή
ν α το καταδικάσει. Στο «Γουολ-Υ» ένα μηχανικό αγόρι θα
χρειαστεί να επαναστατήσει ενάντια στους δημιουργούς
του προκειμένου να ορίσει τη δική του ελευθερία. 

Το «Γουολ-Υ» είναι μια σπουδαία διαχρονική ταινία,
που ξεπερνάει τα όρια του κινηματογραφικού είδους στο
οποίο ανήκει , επαναπροσδιορίζοντας τη
δημοκρατικότητα της τέχνης του σινεμά. Στην πορεία
γίνεται ένα υπερθέαμα με μεγάλη καρδιά και γρήγορο
μυαλό, για παιδιά από 5 έως 105 χρονών.

Η
Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) συμμετέχει

ενεργά στο «Ευρωπαϊκό
Έτος Νεολαίας 2022» και
καλεί  με επιστολή του
προέδρου Δημήτρη Παπα-
στεργίου προς όλους τους
δήμους της χώρας, τους
προκαλεί  να συμβάλλουν
στην ανάδειξη και ενίσχυση
τοπικών πολιτικών και πρω-

τοβουλιών για τη νεολαία,
με τη συμμετοχή τους στην
πανελλαδική έρευνα «Κατα-
γραφή καλών πρακτικών
Δήμων που εφαρμόζουν
Ευρωπαϊκές Πολιτικές
στους/στις νέους/ες πολίτες
τους».

Η έρευνα αποτελεί δράση
του Εθνικού Σχεδίου για το
«Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
2022», που εκπονήθηκε

από τον Εθνικό Συντονιστή
για την Ελλάδα, τη Γενική
Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεο-
λαίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και  Αυτο-
διοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έχει την
ευθύνη σχεδιασμού, εφαρ-
μογής, επεξεργασίας και
σύνταξης των αποτελεσμά-
των της έρευνας.

«Σας προσκαλώ να ανα-
δείξουμε πρωτοβουλίες και
δράσεις που υλοποιήσαμε
για τους νέους και τις νέες
των Δήμων μας και  να
συμβάλλουμε στην προσπά-
θεια ενδυνάμωσης των
νέων και προώθησης των
ευκαιριών που προσφέρον-
ται, μεταξύ άλλων, και σε
τοπικό επίπεδο» υπογραμ-
μίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
στην επιστολή του.
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Οτουρισμός είναι η βαριά
βιομηχανία της χώρας
μας αλλά εντύπωση

προκαλλεί το γεγονός ότι σε πολ-
λούς τουριστικούς προορισμούς
παραμένουν πολλές κενές θέσεις
εργασίας κυρίως σε ξενοδοχεία
και την εστίαση.

Που υπάρχουν κενές θέσεις
Ο Γενικός Διευθυντής Εργα-

σιακών, Υγείας Ασφάλειας και
Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταν-
τίνος Αγραπίδας, μίλησε στο
μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα
ΜEGA»

Έλλειψη προσωπικού για τη
σεζόν σε τουρισμό και επισιτισμό

Περισσότερες από 50.000 θέσεις
σε:

Ξενοδοχοϋπάλληλοι
Σερβιτόροι
Ρεσεψιονίστ
Σομελιέ
Μπάρμαν
Βοηθητικό προσωπικό για καθα-

ρισμό (πισίνας – παραλίας)
Ο πυρήνας του προβλήματος:

Αλλαγή προσανατολισμού λόγω
πανδημίας

«Brain Drain» και στον τουρισμό
Κακές συνθήκες διαμονής
Χαμηλές αποδοχές
Μεγάλος όγκος εργασίας –

δύσκολα ωράρια

Δεν πληρώνονται για όλον τον
χρόνο

Παραμένουν χωρίς εργασία 4
και 5 μήνες

Οι εργαζόμενοι καλύπτουν 2 και
3 θέσεις

Ο κ. Αγραπίδας αναφέρθηκε
στον λόγο που υπάρχουν αυτά τα
κενά στις θέσεις εργασίας

«Ο τουρισμός πάει πολύ καλά,
και δημιουργούνται θέσεις
εργασίας. Ωστόσο υπάρχει ανε-
ργία και παρότι δημιουργούνται
θέσεις εργασίας, δεν επιθυμούν
να εργαστούν για τους παραπάνω 

λόγους. Το υπουργείο Εργασίας
από την πλευρά του, έχει επεκ-
τείνει δύο συλλογικές συμβάσεις
σε όλον τον κλάδο και αφορά στα
ξενοδοχεία που ο κατώτατος μισθ-
ός είναι στα 800 ευρώ και
εξελίσσεται στα 850-900 ευρώ.
Επίσης στα επισιτιστικά καταστή-
ματα υπάρχει συλλογική σύμβαση
που καλύπτουν μαζί, πάνω από
400.000 εργαζόμενους.

Τα ωράρια απασχόλησης είναι
πρόβλημα. Τα ωράρια είναι εξον-
τωτικά και λόγω της πίεσης και
των κενών, οι εργαζόμενοι 

καλύπτουν 2 και 3 θέσεις»,
ανέφερε ο κ. Αγραπίδας.

«Δεν θέλω να ξαναδουλέψω
στον τουρισμό, ήμασταν από
πέρσι σε αμφιβολία. Στη Σαντο-
ρίνη στα ξενοδοχεία λειτουργούν
στο 9ωρο στα 1000 ευρώ είναι η
βάση τους. Μετά την πανδημία οι
εργοδότες έκοψαν πολύ τους
μισθούς, πέρσι είχε πάρα πολύ
κόσμο αλλά δεν υπήρχε προσω-
πικό και πιεστήκαμε πάρα πολύ»,
δήλωσε ο πρώην εργαζόμενος
στον τουρισμό, Παναγιώτης Κρυε-
μάδης.

Περισσότερες από 50.000 κενές θέσεις εργασίας 
στα νησιά, εξοντωτικά ωράρια και κακές συνθηκες διαμονης  

Κακοκαιρία: Διήμερο με
καταιγίδες σε Αττική 

- Πού θέλει «ιδιαίτερη 
προσοχή»

Σ
ημαν τική επιδείν ωση του καιρού αν αμέ-
ν εται  το επομεν ο διήμερο  από τα δυτι-
κά και βόρεια της χ ώρας, με την  κακο-

καιρία ν α αν αμέν εται ν α συν εχ ιστεί και κατά
τη διάρκεια του Σαββάτου, σύμφων α με τα
προγν ωστικά στοιχ εία του Εθν ικού Αστεροσ-
κοπείου Αθην ών /meteo.gr.
Τα κύρια χ αρακτηριστικά αυτής της κακοκαι-

ρίας θα είν αι:
- Οι τοπικά ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες
κυρίως στα κεν τρικά και βόρεια της χ ώρας.

- Οι καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα, πέρα
από τις ισχ υρές βροχ οπτώσεις, είν αι πιθαν ό
ν α συν οδεύον ται και από χαλαζοπτώσεις
ακόμη και μεγάλου μεγέθους (χ αλάζι έως 3-4
εκατοστών )

- Η πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο, η
οποία στα ηπειρωτικά κυρίως θα είν αι της
τάξης των  6-8 βαθμών  Κελσίου.

- Η εν ίσχ υση των  βορειοδυτικών  αν έμων
(κυρίως το Σάββατο) έως και 6-7 μποφόρ στο
Ιόν ιο και 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αν αλυτικά, την  Παρασκευή αν αμέν ον ται 

και καταιγίδες στα κεν τρικά και βόρεια ηπει-
ρωτικά τμήματα. Οι καταιγίδες στα κεν τρικά
και βόρεια είν αι πιθαν ό ν α συν οδεύον ται
από χ αλαζοπτώσεις έως και μεγάλου μεγέθο-
υς. Στα υπόλοιπα τμήματα αν αμέν ον ται τοπι-
κές ν εφώσεις με τοπικές βροχ ές στα ν ότια
ηπειρωτικά τμήματα. Δυσμεν είς πυρομετεωρ-
ολογικές συν θήκες θα επικρατήσουν  στα
Δωδεκάν ησα.

Η θερμοκρασία, που θα σημειώσει μικρή
πτώση στα βορειοδυτικά και μικρή άν οδο στα
ν ότια ν ησιωτικά τμήματα, θα κυμαν θεί στη
Δυτική Μακεδον ία από 13 έως 29 βαθμούς,
στην  υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 13 έως
34, στην  Ήπειρο από 14 έως 33 βαθμούς,
στην  Θεσσαλία από 15 έως 36 βαθμούς, στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 33-35, στα
ν ησιά του Ιον ίου από 20 έως 29-31 βαθμούς,
στις Κυκλάδες από 20 έως 28-29, στην  Κρήτη
από 15 έως 33-36 και τα Δωδεκάν ησα από 20
έως 33-34.

Στην  Αττική αν αμέν εται αίθριος γεν ικά καιρ-
ός με τοπικές ν εφώσεις, εν ώ κατά τις απογε-
υματιν ές και πρώτες βραδιν ές ώρες υπάρχ ει
μικρή πιθαν ότητα για τοπική μπόρα ή
καταιγίδα στα δυτικά και βόρεια του ν ομού. Οι
άν εμοι θα πν έουν  από διάφορες διευθύν σεις
με εν τάσεις εώς 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία
θα κυμαν θεί από 26 έως 34 βαθμούς.
Παράλληλα με την  έλευση της ν έας διαταρ-

αχ ής του καιρού, αν αμέν εται σημαν τική και
σταδιακή βελτίωση των  πυρομετεωρολογικών
συν θηκών  στο μεγαλύτερο μέρος της χ ώρας,
με τα επίπεδα επικιν δυν ότητας ν α υποχ ωρ-
ούν  σημαν τικά από την  Πέμπτη έως το Σάβ-

βατο. Ωστόσο, πολύ υψηλό δυν αμικό για την
εκδήλωση και εξάπλωση δασικών  πυρκαγιών
καθοδηγούμεν ων  από τον  άν εμο αν αμέν εται
σήμερα σε Ν. και Αν . Κρήτη, Λέσβο, Χίο,
Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάν ησα λόγω των
ισχ υρών  Β/ΒΔ αν έμων  σε συν δυασμό με τις
σχ ετικά ξηρές ατμοσφαιρικές συν θήκες.
Το πολύ υψηλό δυν αμικό για την  εκδήλωση

και εξάπλωση δασικών  πυρκαγιών  καθοδ-
ηγούμεν ων  από τον  άν εμο θα επιμείν ει την
Παρασκευή στα Δωδεκάν ησα (μεγάλη προ-
σοχ ή στη Ρόδο) και τοπικά στην  Αν . Σάμο.
Ιδιαίτερη προσοχ ή, σύμφων α με το meteo,
θα πρέπει ν α δοθεί σε εκείν ες τις περιοχ ές
όπου οι Β/ΒΔ άν εμοι θα «ευθυγραμμίζον ται»
με την  τοπογραφία και τη δασική καύσιμη
ύλη, μεγιστοποιών τας το δυν αμικό εκδήλωσης
ακραίας συμπεριφοράς.

5G και WiFi 
στο Μετρό 
της Αθήνας 
μέχρι το τέλος
της χρονιάς

Π
ρόσβαση στο internet και…
απρόσκοπτη ομιλία και χρήση
δεδομένων από το κινητό

ακόμη και μέσα στους συρμούς θα
μπορούν να απολαμβάνουν σε λίγα
χρόνια οι επιβάτες του Μετρό της Αθήνας,
καθώς μια σειρά από έργα που έχουν
εξαγγελθεί αρκετές φορές στο παρελθόν,
μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.
Η πρώτη δράση αφορά την

παροχή δωρεάν πρόσβασης
στο internet στους σταθμούς
των μέσων σταθερής τροχιάς
στο πλαίσιο του έργου
«WiFi4GR – Ανάπτυξη
δημοσίων σημείων
ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο Διαδίκτυο»
για την εγκατάσταση WiFi
Ηotspots σε 2.500 σημεία σε
όλη την Ελλάδα. 
Το έργο θα ξεκινήσει να
υλοποιείται μέσα στους
επόμενους μήνες και
σύμφωνα με πληροφορίες οι
εγκαταστάσεις στους
σταθμούς και των τριών
γραμμών του Μετρό θα
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος της χρονιάς.

Η δεύτερη δράση αφορά
στην παροχή σήματος
κινητής τηλεφωνίας σε όλο το
δίκτυο του μετρό, ακόμη και
στις σήραγγές που σήμερα
χάνεται το σήμα. Στο πλαίσιο
αυτό με πρωτοβουλία του
υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης η ΣΤΑΣΥ
(Σταθερές Συγκοινωνίες)
προχώρησε πρόσφατα σε
συμφωνία με την Cosmote
και την εταιρεία διαχείρισης
παθητικών υποδομών
κινητής Vantage Towers για
την εγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισμού για
την κάλυψη δικτύου 4G/5G.

Το συγκεκριμένο έργο θα
πάρει 2,5 χρόνια να
υλοποιηθεί, και αυτό γιατί οι
εργασίες μπορούν να
πραγματοποιούνται μόνο τις
μεταμεσονύχτιες ώρες που
δεν λειτουργεί το Μετρό.
«Ουσιαστικά εργασίες
μπορούν να γίνουν από τη 1
έως τις 3 το βράδυ», ανέφερε
στο Money Review στέλεχος
της αγοράς κινητής
τηλεφωνίας που γνωρίζει για
το έργο. 

Ωστόσο, στόχος είναι από το
Νοέμβριο να ξεκινήσει η
πιλοτική εφαρμογή που
αρχικά θα καλύπτει πέντε
σταθμούς του μετρό και τις
σήραγγες μεταξύ τους,
ξεκινώντας από το Ελληνικό.



Ο
ΑΔΜΗΕ επιταχύνει τις δια-
δικασίες για την πλήρη ανα-
βάθμιση της καλωδιακής

σύνδεσης Κυλλήνης–Ζακύνθου,
καθώς χθες αποσφραγίστηκε ο
φάκελος των προσφορών του δια-
γωνισμού, με υποψήφιο ανάδοχο
την εταιρεία Fulgor S.A., μέλος του
Ομίλου Hellenic Cables. Μόλις
ολοκληρωθεί  επιτυχώς ο απαι-
τούμενος έλεγχος της υποβληθ-
είσας προσφοράς, το έργο θα μπο-
ρεί να προχωρήσει στην κατασκευα-
στική του φάση. 

Η συγκεκριμένη γραμμή λειτουρ-
γεί ανελλιπώς από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980 και λόγω παλαι-
ότητας, η αντικατάστασή της δρομο-
λογήθηκε κατά προτεραιότητα από
τον Διαχειριστή,  προκειμένου η
νέα, αναβαθμισμένη καλωδιακή
σύνδεση να είναι έτοιμη να καλύψει
τα αυξημένα φορτία του νησιού ήδη
από την επόμενη θερινή περίοδο. 

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά
με ταχύ ρυθμό και τους διαγωνι-
σμούς για τα υπόλοιπα έργα αναβά-
θμισης των ηλεκτρικών διασυνδέ

σεων στα Ιόνια Νησιά, με στόχο τη
θωράκιση του Συστήματος Μεταφο-
ράς και στη δυτική Ελλάδα. 

Με τα έργα αυτά, η υλοποίηση
των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει
διαδοχικά τους επόμενους μήνες, ο
Διαχειριστής μεριμνά για την αντικα-
τάσταση των παλαιωμένων υπο-
βρύχιων καλωδιακών συστημάτων
που εγκαταστάθηκαν τις προη-
γούμενες δεκαετίες και τον συνο-
λικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμε-
νων διασυνδέσεων στα Ιόνια Νησιά.
Πιο συγκεκριμένα:

Άκτιο – Πρέβεζα: Η κατασκευή
της διασύνδεσης προωθείται με
επείγουσες διαδικασίες το αμέσως
επόμενο διάστημα. Το έργο έχει
εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης 8
μηνών και προτεραιοποιείται λόγω
της κρισιμότητάς του καθώς μέρος
της υφιστάμενης καλωδίωσης προ-
σεγγίζει το τέλος του ωφέλιμου
κύκλου ζωής της.

Κεφαλον ιά – Λευκάδα: Η προ-
κήρυξη του διαγωνισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί προσεχώς. Το έργο

έχει  εκτιμώμενη διάρκεια υλο-
ποίησης 10 μηνών και αναμένεται
να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον
αρχικό προγραμματισμό του, εντός
του 2024.

Ζάκυν θος - Κεφαλον ιά: Ο
ΑΔΜΗΕ είναι έτοιμος να προχωρή-
σει με τις προκηρύξεις των διαγω-
νισμών εντός της προσεχούς περι-
όδου, ενώ σε συνεργασία με το
ΥΠΕΝ στοχεύει στην επιτάχυνση
των αδειοδοτικών διαδικασιών ώστε
το έργο να παραδοθεί  ακόμη
νωρίτερα από την προγραμματι-
σμένη ολοκλήρωσή του, που
τοποθετείται εντός του 2025.

Νέα διασύνδεση Κέρκυρας: Η
μελέτη έχει ολοκληρωθεί και το
έργο βρίσκεται σε φάση περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης. Η δημο-
πράτηση της νέας διασύνδεσης
προγραμματίζεται αμέσως μετά τη
λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτή-
σεων.

Τα έργα εκσυγχρονισμού των
υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας στα νησιά του Ιονίου
έχουν συνολικό προϋπολογισμό
περίπου 100 εκατ. ευρώ και η
ολοκλήρωσή τους προγραμματίζε-
ται σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο
του 2023 έως το δεύτερο εξάμηνο
του 2025.
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Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυλλήνης-Ζακύνθου
- Αποσφραγίστηκε  ο φάκελος των προσφορών  - Με ταχύ ρυθμό προωθούνται οι υπόλοιπες διαγωνιστικές διαδικασίες 
για την ενεργειακή θωράκιση του συνόλου των Ιόνιων Νησιών

H Trastor ανακοίνωσε την απόκτηση δύο
αυτοτελών εμπορικών αποθηκών,
συνολικής επιφάνειας 17.708 τ.μ., οι

οποίες βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου
Αττικής.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των
ακινήτων ανήλθε σε €12.950.000 και  είναι
πλήρως μισθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Τάσος
Καζίνος, με αφορμή την πραγματοποίηση της
ως άνω επένδυσης, δήλωσε:«Το περιβάλλον της
εκτεταμένης αβεβαιότητας που διανύουμε και οι
έντονες πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των
αγαθών και  του μεταφορικού κόστους,
επισπεύδουν ταχύτερα τις διαρθρωτικές αλλαγές
που έχουν επέλθει στη δομή του ρόλου των
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, ήδη από το
πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Η επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας σε
ό ρ ο υ ς
κόστους/χρόνου στα
κανάλια διανομής και
η αναζήτηση
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,
οδηγεί  αναμφίβολα,
στη συνεχή ανάπτυξη
της εξωτερικής
ανάθεσης διαχείρισης
όγκου των
εμπορευμάτων μέσω
3PL παρόχων και
στην αύξηση της
ζήτησης για

αποθηκευτικούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό και  με συνέπεια στην
επενδυτικής μας στρατηγική, που εξασφαλίζει
υψηλές εισοδηματικές αποδόσεις για τους
μετόχους μας, ολοκληρώνουμε σήμερα μία ακόμη
επένδυση στον κλάδο των logistics, όπου μαζί με
τις αναπτύξεις που δρομολογούμε, αυξάνουμε
πλέον το αποτύπωμα μας σε 100,000 τ.μ.
σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων,
τοποθετημένων στην καλύτερη ζώνη
συγκέντρωσης της συγκεκριμένης
δραστηριότητας.

Η Εταιρεία, με τη νέα ισχυρή μετοχική της
σύνθεση, θα συνεχίσει  να επενδύει  στον

TTrraassttoorr::  ΕΕππέέννδδυυσσηη  1122..995500..000000  εευυρρώώ  γγιιαα
αακκίίννηητταα  σσττοονν  AAσσππρρόόππυυρργγοο
Τα ακίνητα είναι πλήρως μισθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες και είναι συνολικής επιφάνειας 17.708 τ.μ.

Ο κ. Τάσος Καζίν ος είν αι Διευθύν ων  Σύμβουλος,
Αν τιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και Προέδρος της Επεν δυτικής Επιτροπής της
Trastor ΑΕΕΑΠ
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ΥΠΟΙΚ: Εντατικοποίηση των δράσεων για τον περιορισμό του
λαθρεμπορίου και της αθέμιτης κερδοφορίας

Ε
υρεία κυβερνητική σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε σήμερα
στο πλαίσιο της εντατικο-

ποίησης των κυβερνητικών δρά-
σεων για τον περιορισμό του λαθρ-
εμπορίου και της αθέμιτης κερδοφ-
ορίας στην αγορά των καυσίμων. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπο-
υργοί Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊ-
κούρας, Ανάπτυξης και  Επεν-
δύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδης, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ι. Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός
Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπου-
λος, ο Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ελ. Οικονόμου, ο
Γενικός Γραμματέας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιου-
σίας, κ. Εμμ. Μαστρομανώλης, η
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα. Αλ.
Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου και  Προστασίας του
Καταναλωτή, κ. Σωτ. Αναγνωστό-
πουλος, ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Αθ.
Πετραλιάς και ο Διοικητής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), κ. Γ. Πιτσιλής.

Όπως σημειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση του υπουργείοι Οικο-
νομικών, ο κυβερνητικός σχεδια-
σμός για τον περιορισμό του λαθρ-
εμπορίου και της αθέμιτης κερδοφ-
ορίας στην αγορά των καυσίμων
υλοποιείται με βάση τρεις κύριους
άξονες:

-Στρατηγικός σχεδιασμός και κεν-
τρική επιχειρησιακή εποπτεία.

-Συστηματικές νομοθετικές και
κανονιστικές παρεμβάσεις.

-Ενδυνάμωση και συντονισμός
της επιχειρησιακής δράσης.

Ο σχεδιασμός αυτός έχει
αποδώσει σημαντικά και μετρήσιμα
αποτελέσματα σε σχέση με τα προη-
γούμενα έτη, έχει επιφέρει καίρια
πλήγματα σε εγκληματικά δίκτυα
λαθρεμπορίου και έχει περιορίσει
την αθέμιτη κερδοφορία σε όλα τα
στάδια της εμπορίας καυσίμων.

Στρατηγικός σχεδιασμός και κεν-
τρική επιχειρησιακή εποπτεία

Καταρχάς, με Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου θεσπίστηκε η
"Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού και Επιχειρησια-
κής Εποπτείας για τον Περιορισμό
του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα
που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και  Φόρο
Κατανάλωσης", με έργο τη χάραξη 

της εθνικής στρατηγικής και τον

καθορισμό των επιμέρους στόχων
για τον περιορισμό του λαθρεμπο-
ρίου, σε όλα τα προϊόντα ΕΦΚ
(καύσιμα, αλκοολούχα, καπνικά)
και την παρακολούθηση της υλο-
ποίησής τους, την επιχειρησιακή
εποπτεία των διωκτικών αρχών και
την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του συστήματος εισροών-
εκροών των καυσίμων.

Έπειτα, με τον ν. 4758/2020, τον
νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε ένα
συνεκτικό και  ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τον περιορισμό του
λαθρεμπορίου, αναβαθμίστηκε και
στελεχώθηκε με έμπειρο και εξειδικε-
υμένο προσωπικό το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο για το λαθρ-
εμπόριο (ΣΕΚ), το οποίο τέθηκε
υπό την εποπτεία της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής.

Με τις στρατηγικές αυτές παρεμ-
βάσεις επιτεύχθηκε αποτελεσματική
εποπτεία και  συντονισμός των
διωκτικών αρχών, βέλτιστη
διαχείριση των πληροφοριών και
εν τέλει μεγιστοποίηση της αποτελε-
σματικότητας της επιχειρησιακής
δράσης.

Συστηματικές νομοθετικές και
κανονιστικές παρεμβάσεις

Α) Το 2020, με τον ν. 4758/2020,
θεσπίστηκε για πρώτη φορά μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον
περιορισμό του λαθρεμπορίου και
της νοθείας των καυσίμων. Με τον
νόμο αυτόν και τις εφαρμοστικές
του αποφάσεις:

-δημιουργήθηκε το πλαίσιο για
τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και
την εποπτεία της επιχειρησιακής
δράσης των διωκτικών αρχών,

-θεσπίστηκε ολοκληρωμένο και
αυστηρό σύστημα κυρώσεων,

-τέθηκαν στη διάθεση των διωκ-
τικών αρχών σύγχρονα ηλεκτρονι-
κά εργαλεία ελέγχου,

-καθορίστηκαν κίνητρα για
όσους παρέχουν πληροφορίες.

Ειδικά για τον τομέα των καυ-
σίμων θεσπίστηκαν:

α) Ηλεκτρονικό μητρώο για την
απογραφή όλων των δεξαμενών
καυσίμων.

β) Υποχρέωση εγκατάστασης
συστήματος εισροών-εκροών,
πέραν των πρατηρίων υγρών καυ-
σίμων, και σε φορολογικές αποθή-
κες και αποθήκες τελωνειακής απο-
ταμίευσης υγραερίων.

γ) Υποχρέωση εγκατάστασης
ηλεκτρονικού συστήματος γεωγρα-
φικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιο-
φόρα οχήματα και πλωτά εφοδια-
στικά μέσα (σλέπια) και άλλα πλοία
μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου.

δ) Για τον περιορισμό της νοθ-
είας, υποχρέωση φορολογικής
σήμανσης (ιχνηθέτηση) των καυ-
σίμων, συμπεριλαμβανομένων των
υγραερίων, με νέους μοριακούς
ιχνηθέτες.

ε) Σφράγιση των βυτιοφόρων
μεταφοράς καυσίμων για τα οποία
έχει δηλωθεί εξαγωγή, ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι αυτά δεν θα διοχετε-
υθούν στο εσωτερικό της χώρας.

στ) Αυστηρές κυρώσεις για τις
παραβάσεις λαθρεμπορίας και
νοθείας καυσίμων, την καταδολίευ-
ση του συστήματος εισροών-εκρ-
οών και την αποθήκευση καυσίμων
σε παράνομες δεξαμενές. Ειδικότε-
ρα:

i) αυστηροποιήθηκαν οι ποινές
φυλάκισης και κάθειρξης για το
αδίκημα της λαθρεμπορίας,

i i) προβλέφθηκε το μέτρο της
προσωρινής σφράγισης, έως και 3

μήνες, των πρατηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων εμπορίας καυ-
σίμων και η δημοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών, για
παραβάσεις νοθείας καυσίμων,

ii i) θεσπίστηκαν αυστηρά πρό-
στιμα για τη μη εγκατάσταση καθώς
και την καταδολίευση του συστήμα-
τος εισροών – εκροών, τη μη εγγρ-
αφή στο Μητρώο Δεξαμενών και τη
μη εγκατάσταση GPS σε βυτιοφ-
όρα και σλέπια,

ζ) ορίστηκε πρόστιμο για την
παρεμπόδιση του τελωνειακού
ελέγχου,

η) προβλέφθηκαν χρηματικά και
άλλα κίνητρα για όσους συμβάλ-
λουν στην αποκάλυψη σημαντικών
υποθέσεων λαθρεμπορίας.

Για την εφαρμογή όλων αυτών,
εκδόθηκε ήδη σειρά Υπουργικών
Αποφάσεων και παράλληλα υλο-
ποιούνται τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα παρακολούθησης και
ελέγχου.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 58
του ν. 4818/2021, εισήχθη για
πρώτη φορά στην ελληνική νομοθ-
εσία ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τον περιορισμό της
αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδο-
υς κρίσης, με τη θέσπιση μέγιστου
ποσοστού περιθωρίου μεικτού κέρ-
δους σε όλη την αλυσίδα της εμπο-
ρίας καυσίμων. 

Επίσης, για πρώτη φορά, επιτρέ-
πεται η δημοσιοποίηση της εμπορ-
ικής επωνυμίας των επιχειρήσεων
που παραβιάζουν τα μέτρα περιο-
ρισμού φαινομένων αθέμιτης κερ-
δοφορίας, προκειμένου να προ-
στατεύεται άμεσα το καταναλωτικό
κοινό.

Ενδυνάμωση και συντονισμός
της επιχειρησιακής δράσης

Η επιχειρησιακή δράση για τη
δίωξη του λαθρεμπορίου στηρίζε-
ται σε δύο άξονες: πρώτον, στη
δίωξη εγκληματικών οργανώσεων,
και δεύτερον, στον έλεγχο της παρ-
αβατικότητας και την αύξηση της
συμμόρφωσης. 

Με τις στρατηγικές και συστημα-
τικές παρεμβάσεις που έγιναν, δια-
πιστωμένες αδυναμίες των ελεγ-
κτικών οργάνων θεραπεύτηκαν, τα
πενιχρά αποτελέσματα των προη-
γουμένων ετών ανατράπηκαν και
επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος
και στους δύο άξονες, με απτά
αποτελέσματα.
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Το 94% ενεργών σωματείων
έχει εγγραφεί 

στο Μητρώο της ΓΓΑ

Μικρά πλέον τα ποσοστά των σωματείων ανά
άθλημα που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της
ΓΓΑ και περιθώριο μέχρι 31 Ιουλίου για να το
πράξουν.

Σύσκεψη με τους επικεφαλής των Ομοσπον-
διών Ολυμπιακών ομαδικών αθλημάτων πραγ-
ματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης. Συμμετείχαν -δια
ζώσης ή και μέσω τηλεδιάσκεψης- οι Βαγγέλης
Λιόλιος (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρι-
σης), Γιώργος Καραμπέτσος (Ελληνική Ομο-
σπονδία Πετοσφαίρισης), Κυριάκος Γιαννόπου-
λος (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας) και
Κώστας Γκαντής (Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης
Ελλάδας), ενώ η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία απείχε αν και προσκλήθηκε.

Συζητήθηκε η εξαιρετική ανταπόκριση εγγραφ-
ής των ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων
(https://somateia.gga.gov.gr) και  παρουσιά-
στηκαν τα έως τώρα στοιχεία και δεδομένα, τα
οποία έχουν ως εξής:

* Τα εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο
2022 –α’ εξάμηνο- ανέρχονται έως σήμερα στα
5.333, έναντι 4.882 (Μητρώο 2021 έως 31/12)
και 4.043 (Μητρώο 2020 έως 31/12).

Ανανέωσε ο Αιμίλιος Βανδώρος με
την Μικρασιατική

Οι σωστές ομάδες ξεκινούν να χτίζονται από
τον άσσο , έτσι κ εμείς ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά
από τον τερματοφύλακα.

Μετά την πρώτη πετυχημένη χρονιά του
ΑΙΜΙΛΙΟΥ στην ομάδα μας , η ανανέωση ήταν
μονόδρομος για έναν από τους καλύτερους
,κατά γενική ομολογία , τερματοφύλακες της
κατηγορίας.

Για εμάς ο καλύτερος τερματοφύλακας της
κατηγορίας.

Ο Αιμίλιος έχει αγωνιστεί στον Μανδραικό με
τον οποίο πέτυχε άνοδο στην τότε Δ Εθνι-
κή,στον Άτταλο Νέας Περάμου με τον οποίο
πέτυχε το νταμπλ, τον ΠΑΟΚ Μάνδρας , τον
ΑΟ Λουτρακίου στη Γ Εθνική και τη Δόξα Βύρ-
ωνα.

Η Διοίκηση του εύχεται να είναι υγιής και να
πετύχει κάθε στόχο με την ομάδα μας.

Ευχαριστούμε για όλα Αιμίλιε , είσαι ένας από
μας.

Aνακοίνωσε τον Χρήστο
Ντακούλια 

ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοινώνει  τη
συμφωνία του με τον αθλητή Ντακούλια Χρήστο
(36χρ., 1.86), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του 

συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2022-
2023. 

Ο Έλληνας γκαρντ με την ποιότητα του θα
ισχυροποιήσει την περιφέρεια της ομάδας, εν
όψει  των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο
δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής όπου θα
αγωνιστεί για μια ακόμα χρονιά ο σύλλογος μας!

Την περασμένη σεζόν ο Χρήστος Ντακούλιας ,
αγωνίστηκε με την φανέλα του ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ,
στον 2ο Όμιλο Β ‘ Εθνικής Ανδρών έχοντας 353
πόντους σε 26 αγώνες (Μ.Ο. 13,6π) καθιστώντας
τον 1ο σκόρερ στην ομάδα του, και μες την πρώτη
5αδα των top σκόρερ του Πρωταθλήματος !

Στο παρελθόν ο Αθλητής έχει αγωνιστεί με την
φανέλα των ομάδων Περάματος - Ιωνικού Νίκαιας
- Περιστερίου - ΑΕΛ - Παλαιού Φαλήρου -
Αιγάλεω.

Καλώς όρισες στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ
Χρήστο ! Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και
επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Αστέρας
Μαγούλας:
Ανανέωσαν
Μικρός, 
Χωραβάτης,
Εντι
Στον Αστέρα θα αγωνίζον-
ται και τη νέα χρονιά οι
Τάσος Μικρός, Κώστας
Χωραβάτης, και Έντουα-
ρντ (Έντι) Μπάλλα που ανανέωσαν την συνεργασιά τους.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ανανέωσε την συνεργασία του με τον
ΑΟΚΠ ο Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός ανακοινώνει τη συνέχεια της
συνεργασίας του με τον προπονητή Πάνο Παναγιωτό-
πουλο, ο οποίος μετά το πέρασμα του από το τμήμα

Νεανίδων στο δεύτερο μισό της τελευταίας σεζόν, παρα-
μένει ως ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή Γιάννη

Κάργιαννη στα τμήματα Γυναικών και Νεανίδων.
Coach, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!



ΑΔΑ: ΩΔΙ67Λ7-09Δ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελευσίνα, 07/07/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 05/2022

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αριθμ.

1463/2022 (ΑΔΑ:ΨΞ7Π7Λ7-
72Ι) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρο-
νικό Ανοικτό  Μειοδοτικό Διαγωνι-
σμό κάτω των ορίων για την ανά-
θεση υπηρεσιών μεταφοράς ατό-
μων με αναπηρία  (ΑμεΑ), σύμφ-
ωνα με το άρθρο 155 του Ν.
4483/2017 (Α ́  107) όπως ισχύει,
για τη χρονική περίοδο φοίτησής
τους - Σεπτέμβριος 2022 έως και
Ιούλιος 2023 - από τον τόπο δια-
μονής τους στις εγκαταστάσεις
του Πιστοποιημένου Φορέα του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων
Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων
Παιδιών και Νέων με διακριτικό
τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

και αντιστρόφως, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ανά δρομολόγιο βάσει
της τιμής, σε ευρώ και με την
προϋπόθεση να μην υπερβαίνει
τις επιμέρους προϋπολογισθείσες
αξίες ανά δρομολόγιο.

Ο προϋπολογισμός είναι
113.086,40€ συμπ. ΦΠΑ, αναπρ-
οσαρμογής τιμήματος λόγω αλλα-
γής της τιμής καυσίμου 10% και
τροποποίησης δρομολογίου 25%

Οι οικονομικοί φορείς είναι
υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλει-
σμού να καταθέσουν προσφορά
και για τα  δύο δρομολόγια. Σε
διαφορετική περίπτωση η προσφ-
ορά τους απορρίπτεται.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας
με τα προς εκτέλεση δρομολόγια:

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί ύστερα από προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από
την  ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης
στο δικτυακό τόπο του Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν.
4412/2016  όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους εγγεγραμμένους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ
167592) μέχρι την

καταληκτική ημερομηνία και
ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ.
64233/08-06-2021 (Β ́  2453)
Κοινή Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβά-
σεων Προμηθειών και Υπηρε-
σιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η ημερομην ία έν αρξης υποβο-
λής προσφ ορών  είν αι η 7η Ιου-
λίου 2022.

Η ημερομην ία λήξης υποβολής
των  προσφ ορών  είν αι η 22α
Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00

Η ημερομην ία και ώρα ηλεκτρ-
ον ικής αποσφ ράγισης των
προσφ ορών  είν αι η 26η Ιου-
λίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας υποβολής προσφορών,
δεν υπάρχει  η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά  πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος 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 πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
δεν υποχρεούνται να λαμβά-
νουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. 

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινο-
πραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή
η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορι-
σμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της Σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στη διαδι-
κασία κατατίθεται από τους
συμμετέχον τες οικον ομικούς
φ ορείς (προσφ έρον τες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που αν έρχεται σε ποσοστό 2%
επί της  προϋπολογισθείσας
καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α.) με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφ ίο, ήτοι στο ποσό
των  1.472,00€ ισχύος τουλάχι-
στον  επί έν α μήν α μετά τη λήξη
του χρόν ου ισχύος των   προ-
σφ ορών .

Τεχν ικές Προδιαγραφ ές
υπάρχουν .

Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα 12  μηνών από την επό-
μενη της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας υποβολής προσφορών

Περισσότερα στοιχεία και
πληροφορίες για τη διακήρυξη
δίδονται στα τηλ.: 213 2047 009,
αρμόδια υπάλληλος Φραγκια-
δάκη Αριάδνη στο Τμήμα Προμ-
ηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ.

19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

12-θριάσιο Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022            

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου π ίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από

την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.

Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483

https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ασπροπύργου

Ξεκίνησαν οι 
προεγγραφές για
Βρεφικούς και

Κ.Δ.Α.Π. 
του σχολικού έτους

2022-2023

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος ενημερώνει όλους τους ενδια-
φερόμενους γονείς ότι, ξεκίνησαν οι προεγ-
γραφές για τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου και τους Βρεφικούς
Σταθμούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προ-
σέρχονται στις δομές των ΚΔΑΠ, στους Βρεφ-
ικούς Σταθμούς  και στα  κεντρικά γραφεία
της Κ.Ε.Δ.Α., για να δηλώσουν συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής έχοντας μαζί τους τα
παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια διαμονής
σε ισχύ).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
έτους 2021.

4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 2168002441-42 και στο email:
kedaspropyrgou@gmail.com, καθώς και  στο
Γραφείο Προέδρου στο τηλέφωνο 210-
5576006 - email: apapadopou-
los.κeda@gmail.com.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/νση Οικονο-
μικών Υπηρε-
σιών

Ταχ. Δ/νση  Λ. Μαραθώνος 104,
(α΄ όροφος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη        
Πληροφορίες: Λοΐδα Καζάνη,
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 μηχανημάτων οδο-
ποιίας για

την διάστρωση ασφαλτικού
ξύσματος σε χωματόδρομους

του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ

ΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

ΞΥΣΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό κάτω των
ορίων με σφραγισμένες προ-
σφορές και κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή προ-
σφοράς), για την Μίσθωση

μηχανημάτων οδοποιίας για
την διάστρωση ασφαλτικού
ξύσματος σε χωματόδρομους
του Δήμου Μαραθώνος,
εκτιμώμενης αξίας 53.394,40
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% 10.334,40€
(καθαρή αξία 43.060,00€).

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέ-
τουσας αρχής: Δήμος Μαρ-
αθώνος, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ.
190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320573, 2294320585,
2294320540, email:
promithies@marathon.gr, Ιστο-
σελίδα: www.marathon.gr.

2) Κωδικοί CPV: 45500000-2
«Ενοικίαση κατασκευαστικών
μηχανημάτων και εξοπλισμού για
έργα πολιτικού μηχανικού με χει-
ριστή».

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

4) Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης μέσω της Διαδικ-
τυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου
(www.marathon.gr).
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπρο-
σφορών, εναλλακτικών προσφο-
ρών και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες. 

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
νόμιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας
υπηρεσίας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφ-
ερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως
στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.
64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως
εξής: 

- Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:
15/07/2022 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 23:59
- Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών (Διενέργειας Δια-
γωνισμού): Την τέταρτη εργά-
σιμη ημέρα μετά την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και συγκεκριμένα
21/07/2022 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ. 
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:
164124
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται :
α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογρ-
αφή, χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και
β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) - διαδικ-
τυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ακολο-
υθώντας συγκεκριμένη διαδι-
κασία εγγραφής.
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2022.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις (3)
μήνες από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της απόφασης ανάθε-
σης της σύμβασης.

12) Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμε-
τοχής: Η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι 430,60€, για το σύνολο του
διαγωνισμού και πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του δια-
γωνιζόμενου. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό
4,00% επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι 1.722,40€ και  ο χρόνος
ισχύος της πρέπει να είναι
μεγαλύτερος του συμβατικού
χρόνου τουλάχιστον κατά έναν
(1) μήνα. 

13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   

14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό
κείμενο της διακήρυξης θα αναρτ-
ηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφημερίδες
και στη διαύγεια.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης και

Διαφάνειας
Γεώργιος Ζορμπάς

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                                  
Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ημερομηνία 07-07-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού Ασπροπύργου
(ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) προκ-
ηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό
Διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, για την ανάδειξη
αναδόχου ο οποίος θα αναλά-
βει την εκμετάλλευση του κυλι-
κείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
χρονικού διαστήματος τριών
(3) ετών με δυνατότητα παρά-
τασης για δύο (02) ακόμη έτη
από την ημερομηνία υπογραφ-
ής της σύμβασης, από τον
Διοικητή της
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
2. Οι κλειστές προσφορές θα
γίνονται δεκτές στο Γραφείο
της Γραμματείας της
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Παραλία
Ασπροπύργου, ΤΚ:19300 –

Ασπρόπυργος) μέχρι τις 18-07-
2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
10:00πμ και  οι οποίες θα παρ-
αμένουν κλειστές μέχρι την
αποσφράγισή τους από την
αρμόδια επιτροπή, η οποία θα
γίνει στις 20-07-2022 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30πμ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, ή εξου-
σιοδοτημένοι εκπρόσωποί
τους, μπορούν να παρίστανται
στη δημοπρασία.
3. Τους όρους της Διακήρυξης
(ΑΔΑ : 691Α4653ΠΩ-Α1Ζ), ως
και κάθε σχετική λεπτομέρεια,
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
πληροφορούνται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες

από την ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
στο τηλέφωνο 2105578886.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί
περιληπτικά σε δύο (02) ημε-
ρήσιες εφημερίδες, στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής (www.ynanp.gr ), στην
ιστοσελίδα του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος – Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr
) και σε εμφανές σημείο της
εισόδου της
ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Ο Διοικητής 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος                                                                                            



14-θριάσιο Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022            

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:

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

καθώς και των λοιπών
απαιτήσεων που απο-
ρρέουν από πάσης φύσης
οφειλές φόρων, του Ηλεκ-
τρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) και λοιπών ασφα-
λιστικών φορέων, συμφ-
ωνία εξυγίανσης –
μεταβίβασης επιχείρησης
της ΝΒΕΕ».

Επιπλέον προστίθεται
ότι με τη συμφωνία
εξυγίανσης ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων εξουσιοδοτείται να
συμφωνεί και να συνομο-
λογεί για λογαριασμό του
Πολεμικού Ναυτικού (Υπο-
υργείο Εθνικής Άμυνας –
Γενική Διεύθυνση
Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων), του Ελληνι-
κού Δημοσίου καθώς και
του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ) και εν
γένει λοιπών ασφαλι-
στικών φορέων και
φορέων του Δημοσίου εν
γένει όσους άλλους όρους
είναι αναγκαίοι, επωφε-

λείς, συνήθεις ή προβλέ-
πονται εκ του νόμου, τηρο-
υμένων σε κάθε περίπτω-
ση των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων, προκειμένου
να επιτευχθεί η κατά τον
νόμο απαιτούμενη συναίνε-
ση των πιστωτών της ΝΒΕΕ
Α.Ε..

Επιμέρους σκοποί του
εν λόγω νομοσχεδίου,
όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης,
είναι:

Η συμμετοχή του
Δημοσίου στην διαδι-
κασία εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Η προσέλκυση επεν-
δυτικών κεφαλαίων στον
εξυγιανθέντα φορέα.

Η κάλυψη οφειλών
των εργαζομένων και η
καταβολή αποζ-
ημιώσεων σε αυτούς.

Η εκ νέου εξασφάλιση
απασχόλησης για
σημαντικό αριθμό εργα-
ζομένων της περιοχής.

Η επανεκκίνηση της

λειτουργίας του Ναυ-
πηγείου σε βιώσιμη
βάση.

Η εξυπηρέτηση αναγ-
κών ναυπήγησης και
συντήρησης πλοίων της
ευρύτερης περιοχής.

Η ανάκτηση υφισταμέ-
νων απαιτήσεων του
Δημοσίου κατά του
φορέα των Ναυπηγείων.

Η εξασφάλιση φορο-
λογικών και ασφαλι-
στικών εισφορών που θα
προκύψουν ως αποτέλε-
σμα της επαναλειτο-
υργίας των Ναυπηγείων.

Η εξυπηρέτηση ναυ-
πηγικών αναγκών του
Πολεμικού Ναυτικού.

Η διατήρηση συσσωρ-
ευμένης τεχνογνωσίας
και η παραγωγική χρήση
των υφιστάμενων μέσω
των Ναυπηγείων.

Στο πλαίσιο αυτό,
καλείται να συμμετάσχει
στη δημόσια διαβούλευση
κάθε κοινωνικός εταίρος
και κάθε ενδιαφερόμενος,
καταθέτοντας τις προτά-
σεις του για τη βελτίωση
των διατάξεων του προ-
τεινόμενου σχεδίου νόμο.
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