
Γύρισαν οι άνδρες των
ΕΜΑΚ που πήραν

μέρος στις επιχειρήσεις
διάσωσης στο Χατάι και

την Αντιόχεια

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  σσύύμμββαασσηη  
γγιιαα  ττηηνν  εεννεερργγεειιαακκήή  

ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  
ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν    

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ανακύκλωσης “ΤheGreenCity”

από την Περιφέρεια 
Σε σχολεία του Ασπροπύργου, της

Ελευσίνας και του Χαϊδαρίου την εβδομάδα 
6-10 Φεβρουαρίου 

ΚατασχέθηκανΚατασχέθηκαν
πάνω από 17 κιλά πάνω από 17 κιλά 
κοκαΐνης κοκαΐνης και 122και 122

κιλά ακατέργαστηςκιλά ακατέργαστης
κάνναβης κάνναβης 

στη Δυτική Αττικήστη Δυτική Αττική

ΣΣττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
σσήήμμεερραα  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  
ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ--ΚΚΙΙΝΝΑΑΛΛ

ΝΝίίκκοοςς  ΑΑννδδρροουυλλάάκκηηςς

Κ. Μητσοτάκης στις
Ημέρες Καριέρας: 

ΈΈρρχχοοννττααιι  
220000..000000

εεππιιδδοοττοούύμμεεννεεςς
θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Ηρακλής Ελευσίνας 
με ανατροπή 3-2

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου άλωσε
το Φράγκειο

Με τον Γιώργο Λόλι 
ο Μανδραϊκός 6-1

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66

Καραμπόλα 8 ΙΧ 
στη Λ. Αθηνών στο Δαφνί 

– Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί

ΥΠΕΣ: Κατανομή 135 εκατ.
ευρώ στους Δήμους τον

Φεβρουάριο

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  22

σσεελλ..  1166
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Συννεφια με ηλιοφάνεια κατα διαστήματα  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 13 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίν α *

Πλωτίν ος, Πλωτός, Πλωτίν η, Πλωτή, Πλωτίν α
Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίν α *

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.Λιάκου Δημητρίου 11,

2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.,Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Δήλου 12 & Κοροπούλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 & 

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κύπρου 52-54, 2102400171

Πάνω από 17 κιλά κοκαΐνης και 122
κιλά ακατέργαστης κάνναβης
κατασχέθηκαν στη Δυτική Αττική, σε

επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκω-
τικών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αλλο-
δαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, ενώ το
παράνομο κέρδος τους υπολογίζεται στις
820.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
Αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης
Ναρκωτικών (Τ.Δ.Ν. Δυτικής Αττικής) της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν
στις 9 Φεβρουαρίου 2023, σε περιοχή της Δυτι-
κής Αττικής, δύο αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής
ομάδας, για κατοχή και διακίνηση σημαντικών
ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορ-
ιακών δεδομένων και δημιουργία ατομικών «προ-
φίλ» (profiling), μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε η
δράση τους στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης
σε μικροεμπόρους ναρκωτικών στην Αττική, με το
παράνομο κέρδος τους να υπολογίζεται σε τουλάχι-
στον 820.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε
οικία και αποθήκη, που χρησιμοποιούσε ο ένας
συλληφθείς για την απόκρυψη των ναρκωτικών
(καβάτζα), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 κιλά και 780 γραμμάρια κοκαΐνης,
122 κιλά και 511 γραμμάρια ακατέργαστης κάννα-

βης,
3 κιλά και 755 γραμμάρια σκόνης για νόθευση

κοκαΐνης,
πιστόλι, 2 γεμιστήρες και 179 φυσίγγια,
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
3 κινητά τηλέφωνα,
2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και
650 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες, με τη δικογρα-

φία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά
περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών για τα
ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια
εισαγγελική Αρχή.

Καραμπόλα οχτώ οχημά-
των κι  ενός φορτηγού
σημειώθηκε νωρίς το
πρωί της Κυριακής στη
λεωφόρο Αθηνών, στο
ρεύμα προς Ελευσίνα, στο
ύψος του Δαφνίου, προ-
καλώντας τεράστια προβλή-
ματα στην κίνηση των
οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες το πρώτο αυτοκίνητο
ξέφυγε της πορείας του, αν
και  κινούταν με χαμηλή
ταχύτητα, λόγω του παγε-
τού που επικρατούσε και
προσέκρουσε στην προ-
στατευτική μπάρα.

Στη συνέχεια έπεσαν πάνω του τα υπόλοιπα
αυτοκίνητα, ενώ το φορτηγό ανετράπη, με αποτέλε-
σμα να κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία γινόταν με χαμηλές ταχύτητες από
το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι το Δαφνί, μέχρι
να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την απομάκρυ-
νση της νταλίκας και των οχημάτων.

.Στο σημείο πήγαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ,
ωστόσο δεν χρειάστηκε να μεταφέρουν κάποιο

άτομο σε νοσοκομείο καθώς δεν υπήρξαν σοβαρ-
οί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με κατάθεση του οδηγού του φορτ-
ηγού, εδώ και μέρες είχε σπάσει αγωγός και έτρ-
εχε νερό στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα λόγω
των χαμηλών θερμοκρασιών να υπάρχει ολισθηρ-
ότητα. Η Τροχαία εξετάζει την κατάθεσή του και θα
αποφανθεί για τα αίτια του τροχαίου.

Καραμπόλα 8 ΙΧ στη Λ. Αθηνών 
στο Δαφνί – Δεν υπήρξαν σοβαροί 

τραυματισμοί

Κατασχέθηκαν πάνω από 17 κιλά 
κοκαΐνης στη Δυτική Αττική
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Μητσοτάκης στις Ημέρες Καριέρας: Έρχονται 200.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

«Αυτό που έχει γίνει στην
αγορά εργασίας θα ήταν πάρα-
πάρα πολύ ψηλά στη δική μου
προσωπική ιεράρχηση των επιτ-
υχιών της κυβέρνησής μας, αν
μας ρωτούσατε να κάνουμε τον
απολογισμό μας καθώς φθάνο-
υμε στη λήξη της κυβερνητικής
μας θητείας», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης, στο πλαίσιο συζήτησης στην
εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας»
της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Μάλιστα
προανήγγειλε περί τις 200.000
θέσεις επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας κατά το επόμενο διά-
στημα.

Επεσήμανε πως «έχουμε
καταφέρει να εκσυγχρονίσουμε
έναν οργανισμό που ήταν γνω-
στός ως ΟΑΕΔ, ο οποίος είχε
πολλές αγκυλώσεις, για να τον
προσαρμόσουμε στις ανάγκες
μίας αγοράς εργασίας, η οποία
μετεξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κι
όταν μιλάμε για ανάγκες, μιλάμε
για ανάγκες των επιχειρήσεων
και των εργαζόμενων».

Σημαντικές εμπειρίες
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε

πως πολύ σημαντικό είναι ότι οι
συμμετέχοντες στη συγκεκρι-
μένη συζήτηση που κατέθεσαν
τις εμπειρίες τους δεν μιλούσαν
για επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας αλλά για θέσεις στην
αγορά και έδωσε συγχαρητήρια
στην υπηρεσία, στον διοικητή,

στο υπουργείο στη Γενική Γραμ-
ματέα γιατί «έχουμε πια μία
υπηρεσία απασχόλησης που
λειτουργεί ως εταιρεία ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών».Με αναφο-
ρά σε παρέμβαση συμμε-
τεχούσης στη συζήτηση, υπο-
γράμμισε ότι υπάρχει μία φυσική
καχυποψία επιχειρήσεων και
εργαζόμενων όταν το Δημόσιο
αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτο-
βουλία και «αυτή σε έναν βαθμό
έχουμε καταφέρει να την ξεπε-
ράσουμε». Επίσης, σημείωσε
ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την
καχυποψία των ίδιων των
εργαζόμενων και τόνισε την
ανάγκη οι υποψήφιοι να δουν
αυτήν τη διαδικασία και λίγο
εκπαιδευτικά, επισημαίνοντας
πως ακόμη κι αν δεν υπάρξει
αποτέλεσμα για κάποιον που
συμμετέχει στις «Ημέρες Καρι-
έρας» είναι μία σημαντική εμπει-
ρία.

Επιτυχία
Όπως ανέφερε, μιλάμε για

δουλειές που θα είναι ωφέλιμες
για την επιχείρηση και δημιουρ-
γικές για τους εργαζόμενους, κι
αυτό είναι κάτι που μπορούν να
το πετύχουν οι «Ημέρες Καριέρ-
ας».

Υπογράμμισε την αξία στη
σύνταξη του βιογραφικού και
μετά το πόσο σημαντικό είναι το
«πώς στέκεσαι σε μία συνέντε-
υξη», ενθαρρύνοντας την Υπηρ-
εσία να παρέχονται και μέσω 

διαδικτύου τα σχετικά σεμινάρ-
ια που ήδη προσφέρει διά
ζώσης.

Επιδοτούμενες θέσεις
«Οι ιστορίες που ακούμε είναι

η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση
για το ότι ο θεσμός αυτός δου-
λεύει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης
σε επόμενη παρέμβασή του,
επισημαίνοντας πως η όλη
συζήτηση γίνεται μόνο για ένα
μέρος της δουλειάς που κάνει η
ΔΥΠΑ, ενώ υπάρχουν και επιδο-
τούμενες θέσεις εργασίας που
θα βγουν το επόμενο διάστημα,
κοντά στις 200.000, με σημαντι-
κούς πόρους από το Ταμείο Ανά-
καμψης και το καινούργιο ΕΣΠΑ.
«Δεν το κρύβουμε ότι στόχος
μας είναι να ρίξουμε την ανεργία 

κάτω του 10%, κάποια στιγμή
το 2024», είπε ο πρωθυπο-
υργός μιλώντας για έναν στόχο
απολύτως εφικτό.

«Το επόμενο μέτωπο, το μεγά-
λο μέτωπο, το οποίο θα κληθ-
ούμε να αντιμετωπίσουμε στην
αγορά εργασίας, αφορά δύο
πτυχές: Το πρώτο είναι πώς θα
καλύψουμε ανάγκες σε γρήγορα
αναπτυσσόμενους κλάδους,
όπως ο τουρισμός, όπου βλέπο-
υμε ότι ήδη υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα εξεύρεσης δυναμι-
κού. Κι αυτό έχει να κάνει και με
τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση,
που είναι η επανακατάρτιση και
η απόκτηση πρόσθετων δεξιο-
τήτων σε μία αγορά εργασίας η
οποία αλλάζει συνέχεια»,
σημείωσε.

Κατάρτιση

Ακόμη, ανέφερε πως έχει
σημασία να συνδέσουμε την
κατάρτιση με την πιστοποίηση
ώστε να αλλάξει εκ των πραγμά-
των και η προσέγγιση ακόμη και
των ίδιων των εργαζομένων για
την κατάρτισή τους. 

Επίσης ότι σκοπός όλων των
σχετικών προγραμμάτων είναι
να μετατρέψουμε τελικά την
επιδότηση ανεργίας σε επιδότ-
ηση εργασίας και πως όλα αυτά
έχουν να κάνουν με μία διαφορ-
ετική φιλοσοφία. 

Με μία διαφορετική αντίληψη 
για το τι σημαίνει να κάνει

κανείς ενεργές πολιτικές
απασχόλησης σε σχέση με το τι
συνέβαινε στο παρελθόν.

Ραντεβού με τους
πολίτες των Αχαρνών
δίνει ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα 
Αλλαγής Νίκος

Ανδρουλάκης, εχει
σημερα

 το απόγευμα  13
Φεβρουαρίου, στην

Αίθουσα εκδηλώσεων
του δημαρχιακού

μεγάρου.

Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, 

Νίκος Ανδρουλάκης
όπως πράττει σε όλες

του τις επισκέψεις
στους Δήμους της
χώρας, πρωτίστως

θα ενημερωθεί για τα
προβλήματα του

τόπου και στη
συνέχεια 

στην ομιλία του 
θα αναφερθεί στις

πολιτικές θέσεις του
ΠΑΣΟΚ και στο
διακύβευμα των
επερχόμενων

εκλογών.

ΣΣττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  σσήήμμεερραα  
οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ--ΚΚΙΙΝΝΑΑΛΛ

ΝΝίίκκοοςς  ΑΑννδδρροουυλλάάκκηηςς
ΔΔιιππλλήή  γγιιοορρττήή  γγιιαα  ττηηνν  ππόόλληη  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν

κκααθθώώςς  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ
ΒΒλλαασσίίοουυ

··  
Ιδιαίτερα σημαντική μέρα

για τον Δ. Αχαρνών ήταν η
χθεσινή Όπως ανακοίνωσε ο
δήμαρχος Σπύρος Βρεττός :
Είναι διπλή γιορτή καθώς με
απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού εσωτερικών Στέ-
λιου Πέτσα που αναρτήθηκε
στο Διαύγεια, εγκρίθηκε η
χρηματοδότηση του Δήμου
με 2 εκ. ευρώ για την απο-
κατάσταση του Αγίου
Βλασίου. Παράλληλα, ο
Περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης θα χρηματοδοτή-
σει με 500 χιλιάδες ευρώ
την ανάπλαση του περιβάλ-
λοντος χώρου.

Ευχαριστώ τον κ. Πέτσα
για τον αγώνα που έδωσε
για να εγκριθεί το έργο.
Ευχαριστώ τον κ. Πατούλη
για τη στήριξη στο Δήμο
μας. Επίσης, ευχαριστώ τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
μας κ. Αθηναγόρα που μαζί, παρά τις δυσκολίες, δώσαμε αυτόν τον
αγώνα για να επισκευαστεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Βλασίου.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος Ελευσίν ας,  08/02/2023
Α. Π. οικ.:  2710

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια
υλικών  & εξοπλισμού για την
αν άπλαση του περιβάλλον τα
χώρου του κέν τρου καλλιτεχν ι-
κής απασχόλησης του Δήμου
Ελευσίν ας» προϋπολογισμού
425.689,52€ συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Ελευσίν ας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ εν δεικτικού
προϋπολογισμού 425.689,52€
(συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α.
24% ) για την  «Προμήθεια
υλικών  & εξοπλισμού για την
αν άπλαση του περιβάλλον τα
χώρου του κέν τρου καλλιτεχν ι-
κής απασχόλησης του Δήμου 

Ελευσίν ας» με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συμφ -
έρουσα από οικον ομικής άποψ-
ης προσφ ορά μόν ο βάσει της
τιμής                                       (
χαμηλότερη τιμή ), όπως προδια-
γράφ εται στην  υπ' αρ. 01/2022
τεχν ική έκθεση του Δήμου Ελευ-
σίν ας, την  οποία συν έταξε η
Διεύθυν ση Τεχν ικής Υπηρεσίας
(Τμήμα Μελετών ) και αποτελεί
αν απόσπαστο μέρος της παρ-
ούσης.

Ο διαγων ισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφ όρμας
του Εθν ικού Συστήματος Ηλεκ-
τρον ικών  Δημοσίων  Συμβά-
σεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr στις
08/02/2023.
CPV: 43325000-7 - Εξοπλισμός
πάρκων  και παιδικής χαράς

Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :  15/ 03/ 2023 και ώρα
15:00.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύει από
την  υπογραφ ή του σχετικού
συμφ ων ητικού και διαρκεί
εν ν έα (9) μήν ες, με δικαίωμα
παράτασης, μετά από απόφ αση
των  θεσμοθετημέν ων  οργάν ων
- και εφ όσον  υπάρχει διαθέσιμο
υπόλοιπο στον  προϋπολογισμό, 

χωρίς ν έα διαδικασία δημόσιας
σύμβασης κατά 10%  της αξίας
της αρχικής σύμβασης, βάσει
του άρθρου 132 παρ.2β του
Ν.4412/2016.
Στο διαγων ισμό γίν ον ται δεκτά
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, εν ώσεις
των  αν ωτέρω φ υσικών  ή
ν ομικών  προσώπων .
Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2%  (δυο) τοις
εκατό (% ) επί της εκτιμώμεν ης
αξίας της σύμβασης χωρίς το
Φ.Π.Α. ήτοι 6.866,00 €.
Ο Διαγων ισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρον ικά με την  αν άρτηση
της προκήρυξης στην  εφ ημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
την  01η/02/2023, στο ΚΗΜΔΗΣ,
& στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 08/02/2023.

Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-
υξης με τα συν ημμέν α μέρη της
(σε ηλεκτρον ική μορφ ή) διατίθε-
ται επίσης στην  ιστοσελίδα του
δήμου στο link :
https://www.elefsina.gr/el/diakir
ixeis-diagonismoi.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  
ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  

ττοουυ  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν    

Αρωγός στην
προσπάθεια του
Άρη Πανόπου-

λου στέκεται και επίσημα
από την Παρασκεύη 10
Φεβρουαρίου ο διοικητής
του Πανεπιστημιακού
Γενικού  Νοσοκομείου
«Αττικόν»  Σπύρος Απο-
στολόπουλος, μετά την
συνάντηση που είχε με
τον Υποψήφιο Δήμαρχο
Χαϊδαρίου, με αφορμή τη
δημιουργία σταθμού
ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι.

Οι δυο άνδρες αντάλ-
λαξαν απόψεις  για την
προσφορά της δημόσιας
Υγείας, αλλά και  για την
αγαστή συνεργασία τους
στις ανάγκες τις τοπικής
κοινωνίας του Χαϊδαρίου
που θα περιλαμβάνει και
ευρύτερα τους Δήμους
του Λεκανοπεδίου. 

Ο Σπύρος Αποστολόπουλος εξέφρασε
την άποψη  πως είναι επιβεβλημένη η
δημιουργία σταθμού ΜΕΤΡΟ για την
καθημερινή εξυπηρέτηση του μεγάλου
όγκου των επισκεπτών αλλά και του
προσωπικού του Νοσοκομείου, αφού,
όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πάνω
από 5.000 πολίτες  χρησιμοποιούν τις
σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εγκατα-
στάσεις του και  θα πρέπει να μπορούν
να το  προσεγγίζουν πιο εύκολα και πιο
γρηγορά. 

Αξίζει να σημειωθεί  πως ο υποψήφιος
Δήμαρχος Χαϊδαρίου Άρης Πανόπουλος

έχει ήδη ξεκινήσει  τον προγραμματισμό
συναντήσεων με υποψήφιους/νυν  βου-
λευτές της Δυτικής Αθήνας, άλλα  και με
όσες και όσους  έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον για τα πολιτικά θέματα του δήμου
Χαϊδαρίου. Σκοπός είναι να ξεκινήσουν
οι μελέτες που θα περιλαμβάνουν μια
γραμμή του ΜΕΤΡΟ που θα ενώνει το
Χαϊδάρι με το κέντρο της Αθήνας και θα
εξυπηρετεί χιλιάδες συμπολίτες της
πόλης που εκπροσωπεί,  αλλά και όλου
του Δυτικού τμήματος του Δήμου Αθη-
ναίων, μαζί με εκατοντάδες επιχειρήσεις
μικρές και μεγάλες.

Σ
τα σκαριά έν α ακόμα περιβαλλον τικό έργο για τον  Δήμο Φυλής, καθώς την
προηγούμεν η εβδομάδα ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς υπέγραψε τη σύμβα-
ση με την  αν άδοχ ο εταιρία για την    Εν εργειακή Αν αβάθμιση του Δημαρχ είου

Άν ω Λιοσίων , που εν τάσσεται στο  Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014-
2020, με προϋπολογισμό 482.645,38 ευρώ.

Το έργο εν εργειακής αν αβάθμισης του Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων , που βασίζεται σε
μελέτη του Δήμου Φυλής, περιλαμβάν ει, μεταξύ άλλων : Αν τικατάσταση κουφωμάτων ,
εξωτερική θερμομόν ωση τοίχ ων , αν αβάθμιση συστήματος τεχ ν ητού φωτισμού,
συστήματος κλιματισμού θέρμαν σης και έν ταξη συστημάτων  αν αν εώσιμων  πηγών
εν έργειας στη λειτουργία του κτιρίου.

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς επαν έλαβε ότι “Ο Δήμος Φυλής είν αι έν ας Πράσι-
ν ος Δήμος που διεκδικεί και κατακτά σημαν τικά έργα από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής,
με στρατηγικό στόχ ο την  προστασία του περιβάλλον τος και τη βελτίωση του οικο-
λογικού αποτυπώματος. 

Έναρξη Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους στον Δήμο Ελευσινας

Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν στον Δήμο Ελευσινας τα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι εγγραφές θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας DEMOS365, ενώ η άσκηση

θα λαμβάνει χώρα στην αίθουσα γυμναστικής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, στην Αίθ-
ουσα Γυμναστικής Μαγούλας και στο Δημοτικό Στάδιο «Κοσμάς Παπανικολά-
ου».
Τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες άνω των 19 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ!
Λεπτομέρειες για τα ωράρια και το είδος της εκγύμνασης θα αναρτηθούν

στην ανακοίνωση έναρξης των εγγραφών.

ΤΤοο  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ψψηηλλάά  σσττηηνν  ααττζζέένντταα  ττοουυ  
ΆΆρρηη  ΠΠααννόόπποουυλλοουυ..  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ––  σσττααθθμμόόςς  μμεε
ττοονν  δδιιοοιικκηηττήή  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ««ΑΑττττιικκόόνν»»
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Γ. Πατούλης: «Η ενημέρωση των παι-
διών μας σε θέματα ανακύκλωσης απο-
τελεί ισχυρό πυλώνα στην υλοποίηση
του οράματος μας για μια πράσινη Αττι-
κή» 

Με έντονο το ενδιαφέρον συμμετοχής
από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής
συνεχίστηκε και την εβδομάδα 6-10
Φεβρουαρίου 2023, το πρωτοποριακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης
TheGreenCity, που υλοποιούν η Περιφ-
έρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ και όλοι οι
Δήμοι της Αττικής, με στόχο την ενημέρ-
ωση, προώθηση και επιβράβευση της
ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την 2η
εβδομάδα του Φεβρουαρίου μαθητές
από 23 σχολεία σε 22 Δήμους της Αττι-
κής συμμετείχαν και ενημερώθηκαν για
την ανακύκλωση και το πρόγραμμα επι-
βράβευσης.

Πιο συγκεκριμένα για την εβδομάδα
6-10 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποι-
ήθηκαν δράσεις στα εξής σχολεία των
Δήμων:

3ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη, 3ο ΓΜΝ Πετρ-
ούπολης, 2ο ΓΜΝ Αργυρούπολης, 1ο

ΔΣ Αλίμου, 1ο  ΔΣ Ταύρου, 10ο ΔΣ Αγ.
Δημητρίου, 8ο ΔΣ Παλαιού Φαλήρου,
13ο ΔΣ Κορυδαλλού, 5ο  και 10ο ΔΣ Αγ.
Αναργύρων, 1ο ΔΣ Αγ. Βαρβάρας, 3ο
ΔΣ Ασπρόπυργου, 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου,
20ο ΔΣ Ιλίου,  Παλλάδιο ΔΣ Ν. Σμύρν-
ης,  5ο ΔΣ  Αμαρουσίου, 1ο ΔΣ Αιγάλεω,
3ο ΓΜΝ Ρέντη, 5ο ΔΣ Μεταμόρφωσης,
ΓΜΝ Μαραθώνα,17ο ΔΣ Περιστερίου,
2ο ΔΣ Γαλατσίου και 5ο  ΝΗΠ Ελευ-
σίνας.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα για τους
μαθητές των σχολείων, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει διαδραστικές ερωτοαπαν-
τήσεις, για την ανακύκλωση και τη
σημαντικότητά της. Ακόμη, γίνεται
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από το
εξειδικευμένο πλήρωμά μας για το Πρό-
γραμμα Επιβράβευσης της Περιφέρειας
Αττικής τονίζοντας τα οφέλη αλλά και τη
δυνατότητα να ανακυκλώνουν τα
διαχωρισμένα υλικά 8 κατηγοριών
(Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά
Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρο-
νικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα
Έλαια & Λίπη, καθώς και Ρούχα/Υφά-
σματα).

Οι μαθητές μετά το τέλος της ενημέρ-
ωσης, προσκομίζουν τα ανακυκλώσιμά

τους στο όχημα, τα οποία και ζυγίζονται
και οι πόντοι που προκύπτουν, βάσει
του τύπου και βάρους κάθε υλικού,
πιστώνονται σε ένα λογαριασμό του
Σχολείου και μπορούν να τους εξαργ-
υρώσουν σε δωροεπιταγές, είτε μέσω
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων,
είτε μέσω του Διευθυντή του Σχολείου.

Τέλος, από το ειδικό κλιμάκιο του
GREEN CITY προσφέρεται έντυπο υλικό
με παιχνίδι ανακύκλωσης, καθώς και
υλικό με σκοπό να προωθηθεί και στους
γονείς.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφερόμε-
νος σχετικά επισημαίνει:

«Μέσα από μια εκπαιδευτική διαδι-
κασία τα παιδιά μας μαθαίνουν την αξία
της ανακύκλωσης, διαμορφώνοντας την
συνείδηση του πολίτη του μέλλοντος.
Ενός πολίτη, ο οποίος θα διακατέχεται
και θα ενεργεί με σεβασμό στο περιβάλ-
λον, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής
πάνω στη Γη μας.

Ως Περιφέρεια Αττικής, μέσα από το
διαδραστικό πρόγραμμα ανακύκλωσης
GREEN CITY, δίνουμε την ευκαιρία
αφενός οι μαθητές και οι μαθήτριες να

εκπαιδευτούν στους κανόνες της ορθής
ανακύκλωσης, αφετέρου να «συναγωνι-
στούν» και να κερδίσουν «πόντους» στο
στοίχημα για μια πιο Πράσινη Περιφέρ-
εια, μια πιο ανθρώπινη και όμορφη Αττι-
κή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ενημέρω-
ση των παιδιών μας σε θέματα
ανακύκλωσης αποτελεί ισχυρό πυλώνα
στην υλοποίηση του οράματος μας για
μια πράσινη Αττική».

Τι είναι το πρόγραμμα THE-
GREENCITY

Το Πρόγραμμα ΤΗΕ GREEN CITY
είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
ανακύκλωσης, που υλοποιούν η Περιφ-
έρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ, και όλοι οι
Δήμοι της Αττικής. Παρέχεται η δυνατότ-
ητα σε όλους τους κατοίκους, να ανακ-
υκλώνουν υλικά που έχουν προηγουμέ-
νως διαχωρίσει και να επιβραβεύονται
γι’αυτό, παραδίνοντάς τα σε ένα από τα
60 κινητά «Πράσινα σημεία» που θα
κινούνται κοντά στη γειτονιά τους,
εκτελώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα
δρομολογίων το οποίο θα είναι αναρτ-
ημένο στην ειδική mobile εφαρμογή και
στην ιστοσελίδα www.thegreencity.gr.

Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ανακύκλωσης “ΤheGreenCity”
από την Περιφέρεια σε σχολεία των

Δήμων της Αττικής

Σε σχολεία του Ασπροπύργου, 
της Ελευσίνας και του Χαϊδαρίου 

την εβδομάδα 6-10 Φεβρουαρίου 2023 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Την  Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου ο Σκοπευτικός Όμιλος Ελευσίν ος έκοψε την  Πρωτοχ ρον ιάτικη Πίτα του στο χ ώρο των  εγκατα-

στάσεων  του.  Μέλη και φίλοι του ομίλου από τα τμήματα της Σκοποβολής και της Τοξοβολίας γέμισαν  το χ ώρο αν ταλλάσσον -
τας ευχ ές για μια καιν ούργια χ ρον ιά με πολλές αθλητικές επιτυχ ίες για τον  όμιλο. 
Ο πρόεδρος του ομίλου κ. Γεώργιος Κουβίδης μαζί με το γεν ικό γραμματέα Στάθη Αν τών ιο έκαν αν  έν α μικρό απολογισμό

των  επιτυχ ιών  των  αθλητών  του Ομίλου για το 2022, βραβεύον τας τόσο τους αθλητές της Σκοποβολής όσο και της Τοξο-
βολίας. 
Από το τμήμα της Σκοποβολής βραβεύτηκαν   οι σκοπεύτριες Λάμπρου Δαν άη, Μιχ ελάκου Σταυρούλα, Ξαν θάκη Άν ν α και

Ζησίου Τριαν ταφυλλιά για τις Παν ελλήν ιες διακρίσεις τους στο αγών ισμα της Σκοποβολής Σταθερού Στόχ ου Α’ Κατηγορίας.  
Επίσης βραβεύτηκε ο σκοπευτής Λιάπης Αλέξαν δρος ως Παν ελλην ιον ίκης στο αγών ισμα της Σκοποβολής Πήλιν ου Στόχ ου. 

Θερμά ευχ αριστούμε τον  προπον ητή του Ομίλου Κοτταρά Θεόδωρο για το έργο του όλα αυτά τα χ ρόν ια.
Με την  παρουσία τους τίμησαν  την  κοπή της Πίτας του συλλόγου μας, ο δήμαρχ ος της Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου και ο
αν τιδήμαρχ ος Λεων ίδας Παππάς.
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Σε πανηγυρικό κλίμα η Βασιλόπιτα του Συλλόγου Εργαζομένων Φυλής 

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  ““ΕΕίίμμαασσττεε  μμιιαα  δδυυννααττήή  ΟΟμμάάδδαα!!  ””  
“οι Εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής, ήταν, είναι και θα είναι, ο

μοχλός ανάπτυξης του τόπου” 

Παν ηγυρικό κλίμα
που επεφύλαξε ευχ άρι-
στες εκπλήξεις, επικράτ-
ησε στην  εκδήλωση για
την  κοπή της Βασιλόπι-
τας του Συλλόγου Εργα-
ζομέν ων  του Δήμου
Φυλής, που πραγματο-
ποιήθηκε το μεσημέρι
της Πέμπτης 9 Φεβρο-
υαρίου 2023, στην
κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα “Μελίν α Μερ-
κούρη” του Δημαρχ είου
Άν ω Λιοσίων . 

Ο Πρόεδρος των  Εργαζομέν ων
Νίκος Σταυράκης ευχ ήθηκε σε
όλους τους συν αδέλφους ν α
έχ ουν  μια χ ρον ιά γεμάτη υγεία και
χ ωρίς εργατικά ατυχ ήματα και
κάλεσε στο βήμα τον  Δήμαρχ ο
Φυλής Χρήστο Παππού. 

Ο Δήμαρχ ος από την  πλευρά
του ξεκίν ησε τη σύν τομη τοποθ-
έτησή του με τη φράση “Είμαστε
μια δυν ατή Ομάδα”, για ν α επαν α-
λάβει ότι θεωρεί πως “οι Εργαζόμε-
ν οι του Δήμου Φυλής, ήταν , είν αι
και θα είν αι, ο μοχ λός αν άπτυξης
του τόπου”. 

Ο ίδιος πρότειν ε την  επόμεν η

χ ρον ιά η κοπή της Βασιλόπιτας
ν α γίν ει συμβολικά στις 8 Μαρτίου,
υπεν θυμίζον τας πως είν αι μια
εμβληματική μέρα για τους εργαζό-
μεν ους του Δήμου Φυλής καθώς
στις 8 Μαρτίου του 2008, σε μια
επίσης παν ηγυρική εκδήλωση ο
Δήμος Φυλής είχ ε υποδεχ θεί στο
δυν αμικό του τους Εργαζόμεν ους
των  Δημοτικών  Επιχ ειρήσεων , με
μια ιστορική απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που διασφάλισε
οριστικά το εργασιακό τους μέλ-
λον . 

“Θα πορευτούμε Δυν ατοί, Εν ω-
μέν οι, μια γροθιά!” υπογράμμισε ο
Χρήστος Παππούς, δίν ον τας ταυ-

τόχ ρον α τη δέσμευ-
ση ότι “η πόρτα του
θα είν αι πάν τα
αν οιχ τή”. 

Το κομμάτι του
αυτή τη φορά,  λόγω
των  συν θηκών
ψύχ ους του επικρα-
τούν , το αφιέρωσε
σε  κείν ους τους
εργαζόμεν ους που
υπερέβαλαν  τις
δυν άμεις τους, προ-
κειμέν ου οι δρόμοι
ν α μείν ουν  αν οιχ τοί

και οι συν δημότες μας ν α μην
αν τιμετωπίσουν  προβλήματα. 

Τις ευχ ές τους έδωσαν  επίσης
στους εργαζόμεν ους, η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, Αν τι-
δήμαρχ οι, Πρόεδροι Νομικών
Προσώπων  και αν απληρωτές
Δήμαρχ οι. Η εκδήλωση κορυφώθη-
κε με κλήρωση που περιλάμβαν ε
50 τυχ ερούς που ο καθέν ας κέρδι-
σε το ποσό των  100 ευρώ. 

Ακολουθούν  δυο χ αρακτηριστι-
κά βίν τεο με τους σύν τομους χ αι-
ρετισμούς του Νίκου Σταυράκη και
του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού 

Σ
ε έν α όμορφο κλίμα συν αδελφ-
ικότητας και φιλίας τα μέλη της
Έν ωσης Δημάρχ ων  Αττικής,

πρώην  και  ν υν  Δήμαρχ οι, συν εδρία-
σαν  στο πλαίσιο της ετήσιας Γεν ικής
Συν έλευσης της. 

Μετά τον  απολογισμό των  δράσεων
της Έν ωσης για το 2022 και τον
προϋπολογισμό του 2023 που παρου-
σίασε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α.  κ.
Παύλος Καμάρας και εν εκρίθηκαν
ομόφων α από τα μέλη της Γ.Σ., έγιν ε
η κοπή της πίτας και αν τηλλάγησαν
ευχ ές. 

Ο κ. Καμάρας ευχ αρίστησε τον
Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α. κ. Γιώργο
Μαρκόπουλο, Δήμαρχ ο Γαλατσίου  και
τα μέλη του Δ.Σ., για την  άριστη
συν εργασία τους, καθώς και τον  Περ-

ιφερειάρχ η Αττικής για
την  υποστήριξη της
Περιφέρειας, στις δρά-
σεις της Έν ωσης.
Επίσης συν εχ άρη
τους Δημάρχ ους και
τον  Περιφερειάρχ η
για την  εξαιρετική
αν τιμετώπιση της
πρόσφατης χ ιον ό-
πτωσης. 

Ο κ. Πατούλης, μαζί
με τις ευχ ές του για το
ν έο έτος, τόν ισε το
σημαν τικό έργο που
γίν εται σε θεσμικό και
συν αδελφικό επίπε-
δο, από την  Έν ωση. 

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. διε-
ξήχ θησαν  και συμπληρωματι-
κές εκλογές με τους Λάμπρο
Κασσαγιάν ν η, πρ. Δήμαρχ ο
Γλυκών  Νερών , τον  Παν τελή
Ειρην άκη, πρ. Δήμαρχ ο Αγ.
Δημητρίου, τον  Γιάν ν η Κασ-
σαβό, πρ. Δήμαρχ ο Αχ αρν ών
και Ερωτόκριτο Νεόφυτο, πρ
Δήμαρχ ο Ψυχ ικού, ν α πλαι-
σιών ουν  ως τακτικά μέλη το
Δ.Σ. Επίσης η Βάσω Σπηλιω-
τοπούλου, πρ. Δήμαρχ ος
Εκάλης και Δημήτρης Μαν αός,
πρ Δήμαρχ ος Ψυχ ικού ν α
συμπληρών ουν  την  Ελεγκτι-
κή Επιτροπή. 

Μεταξύ των  μελών  της Έν ωσης, στη
Γ.Σ. παρέστησαν  ο Γεν . Γραμματέας
της Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης κ.
Γρηγ. Ζαφειρόπουλος, ο Αν τ/δρος της
Έν ωσης Δημάρχ ων  Κρήτης κ. Κυριά-
κος Βιρβιδάκης, ο Πρόεδρος και ο Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ.
Δημ. Μαραβέλιας και Σπ. Σπυρίδων ,
αν τίστοιχ α.

Στην  έν αρξη της συν εδρίασης κρα-
τήθηκε εν ός λεπτού σιγή στη μν ήμη
των  πρόσφατα απολεσθέν των
Δημάρχ ων , Άγγελου Σύρμα, Νίκου
Ταμπακίδη, Χαράλαμπου Σκούρτη
καθώς και στη μν ήμη των  χ ιλιάδων
ψυχ ών  που χ άθηκαν  στον  πρόσφα-
το σεισμό. 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΙΑΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ενημερώνει τους
δημότες καθώς και τους εργαζόμενους της πόλης
ότι , οι  αιτήσεις για βεβαιώσεις αδυναμίας
μετακίνησης λόγω χιονόπτωσης, θα γίνονται δεκ-
τές μέχρι και σήμερα Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου
2023.
Οι ενδιαφερόμενοι,  μέχρι τις 13/2  μπορούν να

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο
protokollo.a@gmail.com την αίτηση με τα απαρ-
αίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας, Διεύθυνση Κατοικίας ή Εργασίας και
την ημερομηνία αδυναμίας μετακίνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απε-

υθύνεστε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου στα τηλέφωνα 2132006792-6784-6745.  

Οι Δήμαρχοι της Αττικής κόψανε την πίτα τους



8-θριάσιο Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023   

Σ
ε στοχευμένους ελέγχους
προχώρησε το προηγούμενο
διάστημα η Οικονομική

Αστυνομία, σε πρατήρια καυσίμων
στην Αττική για την αντιμετώπιση της
νοθείας και  λαθρεμπορίας καυ-
σίμων.

Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας πραγματο-
ποιήθηκαν το διάστημα από 

12/01/2023 έως 03/02/2023
έλεγχοι σε έξι πρατήρια υγρών καυ-
σίμων σε διάφορες περιοχές της
Αττικής.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
· έλεγχος της νομιμότητας λειτο-

υργίας των πρατηρίων,
· ποιοτικός έλεγχος της καθαρότ-

ητας και καταλληλότητας των καυ-
σίμων,

· ποσοτική καταμέτρηση των καυ-
σίμων στις δεξαμενές των πρατ-
ηρίων,

· λήψη στοιχείων από το σύστημα
εισροών – εκροών και

· έλεγχος τήρησης της φορολογι-
κής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο των επιτόπιων
ελέγχων δεν διαπιστώθηκαν παραβά-
σεις, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται
καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα
από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν
(φορολογικός έλεγχος, ανάλυση
χημικής σύστασης καυσίμων,
ισοζύγιο εισροών – εκροών).

Στοχευμένοι έλεγχοι σε πρατήρια στην Αττική για νοθεία και λαθρεμπορία καυσίμων

Ταξί: Στάση εργασίας - Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούνΤαξί: Στάση εργασίας - Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν

Σε εξάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα 13/2 οι οδηγοί ταξί
στην Αττική, έπειτα από απόφαση του συνδικάτου του κλάδου.

Ειδικότερα, τα ταξί δεν θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύου-
σας από τις 14:00 μέχρι τις 20:00, έπειτα από την εξαγγελία της στάσης
εργασίας του Συυνδικάτου Αυτοκινητιστικών Ταξί Αττικής, με σκοπό τα

μέλη του να λάβουν μέρος
στην έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση του κλάδου.

Τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων είναι αρκετά, όπως η
αναπροσαρμογή της προκαθ-
ορισμένης τιμής της διαδρο-
μής Αθήνα-Αεροδρόμιο από
τα 40 στα 45 ευρώ και από τα
55 στα 60 για το νυχτερινό,
καθώς και η επαναφορά της
διάταξης για το Δώρο Χρι-
στουγέννων.
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Την απόδοση των εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για τον μήνα
Φεβρουάριο προς τους δήμους, η οποία ανέρχεται
σε 135 εκατ. ευρώ, υπέγραψε  ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Στο εξής, για κάθε μήνα έως το τέλος του τρέχοντος
έτους η απόδοση των Κ.Α.Π. θα είναι αυξημένη κατά
10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, χάρη στον
επιμερισμό της συνολικής αύξησης για το 2023,
ύψους 120 εκατ. ευρώ, η οποία κατανέμεται σε
μηνιαία βάση.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πέτσας σημείωσε: «Το είπαμε, το κάναμε. Η
σωρευτική, γενναία αύξηση των Κ.Α.Π. την περίοδο 2021-2023 κατά
περίπου 16%, ανταποκρίνεται πλήρως στη δέσμευσή μας για αυξημένη
στήριξη των δήμων. Εργαζόμαστε καθημερινά και, σε στενή συνεργασία
με τους δήμους, αυξάνουμε τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους,
για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε κάθε
γωνιά της πατρίδας μας».

ΥΠΕΣ: Κατανομή 135 εκατ.ΥΠΕΣ: Κατανομή 135 εκατ.
ευρώ στους Δήμους τονευρώ στους Δήμους τον

ΦεβρουάριοΦεβρουάριο

ΣΣυυννααγγεερρµµόόςς  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  
Εξαφάνιση 48χρονου: 
Σε κίνδυνο η ζωή του

Συναγερµός σήµανε στο Χαϊδάρι µετά την εξαφ-
άνιση άνδρα 48 ετών. Σύµφωνα µε το Missing
Alert που εξέδωσε το Χαµόγελο του Παιδιού,
πρόκειται για τον Ηρακλή Χολέβα.

Μετά από αναφορά που πραγµατοποιήθηκε για
να συνεχιστούν οι έρευνες για την αναζήτησή
του, το «Χαµόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη
δηµοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου,
κατόπιν αιτήµατος της οικογένειας του, καθώς
ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν
τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του Χαµόγελου του Παιδιού:

«Ο Ηρακλής Χολεβας έχει ύψος 1,80 µ., είναι
εύσωµος, έχει καστανά µαλλιά και καστανά
µάτια. Έχει τατουάζ στο αριστερό µπράτσο «die
young» και έχει ελαφριά πτώση του ενός βλεφάρ-
ου. ∆εν γνωρίζουµε τι φορούσε την ηµέρα που
εξαφανίστηκε».

Τ
ις 30.000 πλησιάζουν  οι
ν εκροί του σεισμού στη
ν οτιοαν ατολική Τουρκία και

τη βόρεια Συρία.  Ο αριθμός των
ν εκρών  στην  Τουρκία αν έρχεται
σε 24. 617, και στη Συρία σε
5.189.

Καθώς περν ούν  οι ώρες της
έβδομης ημέρας, οι ελπίδες ν α
εν τοπιστούν  επιζών τες αργοσβή-
ν ουν . Ήδη οι μπουλν τόζες έχ ουν
ξεκιν ήσει σε πολλές περιοχ ές.
Μάλιστα  αν αμέν εται ν α
αποχ ωρήσει  από την  Τουρκία η
ελλην ική διασωστική αποστολή.

Πάν τως δεν  έλειψαν  και τα
μικρά θαύματα, με τους διασώστες
ν α αν ασύρουν  από τα
συν τρίμμια ζων ταν ό έν α μωρό
μετά από 140 ώρες από τον  σει-
σμό, στην  περιοχ ή του Χατάι.
Λίγα χ ιλιόμετρα μακριά αν ασύρθη-
κε επίσης μία πεν τάχ ρον η μαζί
με την  μητέρα της. 147 ώρες μετά
τον  σεισμό αν ασύρθηκε σώα
στην  Αν τιόχ εια και μία δεκάχ ρ-
ον η. Με το πρώτο φως της έβδομ-
ης ημέρας ομάδα Ρουμάν ων  δια-
σωστών  εν τόπισε και αν έσυρε
έν α 35χ ρον ο άν δρα που είχ ε
μείν ει κάτω από τα συν τρίμμια
του σπιτιού του περίπου 149
ώρες μετά τον  φον ικό σεισμό της
Δευτέρας. Ακολούθησε η διάσωση
εν ός μικρού κοριτσιού και δύο
ώρες μετά εν ός 8χ ρον ου.

113 εντάλματα σύλληψης για
τις καταρρεύσεις κτιρίων

Οι τουρκικές αρχ ές αν αζητούν
τώρα τους υπευθύν ους για τις
καταρρεύσεις κτιρίων , βάζον τας
στο στόχ αστρο κατασκευαστές
και όχ ι μόν ο. Όπως μεταδίδει το
ΒΒC έχ ουν  ήδη εκδοθεί 113
εν τάλματα σύλληψης σε σχ έση με
την  κατασκευή κτιρίων  που
κατέρρευσαν  .

Ο αν τιπρόεδρος της Τουρκίας,
Φουάτ Οκτάι, δήλωσε ν ωρίς την
Κυριακή ότι οι αρχ ές έχ ουν
εν τοπίσει μέχ ρι στιγμής 131
άτομα που είν αι ύποπτα ότι
ευθύν ον ται για την  κατάρρευση
ορισμέν ων  από τα χ ιλιάδες κτίρια
που ισοπεδώθηκαν  και ότι έχ ουν
εκδοθεί εν τάλματα κράτησης για
113 από αυτούς.«Θα παρακολο-
υθούμε σχ ολαστικά μέχ ρι ν α

ολοκληρωθεί η απαραίτητη δικα-
στική διαδικασία, ειδικά για κτίρια
που υπέστησαν  μεγάλες ζημιές
και προκάλεσαν  θαν άτους και
τραυματισμούς», είπε ο Οκτάι.
Ειδικές μον άδες έρευν ας έχ ουν
συσταθεί στις 10 επαρχ ίες που
επλήγησαν .

Από την  πλευρά του, ο υπο-
υργός Περιβάλλον τος Μουράτ
Κουρούμ είπε ότι με βάση την
αρχ ική εκτίμηση για πάν ω από
170.000 κτίρια στην  περιοχ ή, τα
24.921 έχ ουν  καταρρεύσει ή
έχ ουν  υποστεί μεγάλες ζημιές
από τον  σεισμό.

Καθυστερεί η βοήθεια προς
τους σεισμόπληκτους στη
Συρία

Η βοήθεια στους σεισμόπληκτο-
υς από τα τμήματα της Συρίας
που βρίσκον ται υπό τον  έλεγχ ο
των  κυβερν ητικών  δυν άμεων
προς τα ελεγχ όμεν α εδάφη από
τις ομάδες των  αν ταρτών  έχ ει
καθυστερήσει λόγω ζητημάτων
έγκρισης από την  ισλαμιστική
οργάν ωση Χαγιάτ Ταχ ρίρ αλ Σαμ,
όπως είπε σήμερα στο Ρόιτερς
εκπρόσωπος των  Ην ωμέν ων
Εθν ών .

Η συριακή κυβέρν ηση εξέφρα-
σε την  περασμέν η εβδομάδα την
προθυμία της ν α στείλει αν θρωπι-
στική βοήθεια στη βόρεια ζών η, η
οποία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό
υπό τον  έλεγχ ο της τζιχ αν τιστι-
κής αυτής οργάν ωσης και η οποία
καταστράφηκε από τον  σεισμό
της Δευτέρας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας
αν θρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ

δήλωσε στο Reuters ότι
“υπάρχ ουν  θέματα με την  έγκρι-
ση της Χαγιάτ Ταχ ρίρ αλ Σαμ”,
χ ωρίς ν α δώσει περισσότερες
πληροφορίες.

Εκπρόσωπος των  Ην ωμέν ων
Εθν ών  στη Δαμασκό αρν ήθηκε
ν α σχ ολιάσει λέγον τας ότι ο ΟΗΕ
“εξακολουθεί ν α εργάζεται με τα
εμπλεκόμεν α μέρη για ν α έχ ει
πρόσβαση στην  περιοχ ή”.

Δεν  υπήρξε άμεση απάν τηση
από το γραφείο Τύπου της οργά-
ν ωσης στο αίτημα ν α σχ ολιάσει.

Πηγή της οργάν ωσης στην
Ιν τλίμπ είπε στο Ρόιτερς ότι η
οργάν ωση δεν  επιτρέπει την
μεταφορά αν θρωπιστικού υλικού
από τα ελεγχ όμεν α από την
κυβέρν ηση τμήματα της Συρίας
και ότι η βοήθεια θα πρέπει ν α
εισέρχ εται από την  Τουρκία προς
τον  βορρά.

«Η Τουρκία έχ ει αν οίξει όλους
τους δρόμους και δεν  θα επιτρέ-
ψουμε στο καθεστώς ν α επωφελ-
ηθεί από την  κατάσταση για ν α
δείξει ότι βοηθάει», είπε η πηγή.

Οι εχ θροπραξίες στη Συρία
όπου ο εμφύλιος πόλεμος
συμπληρών ει σχ εδόν  12 χ ρόν ια
αποτελούν  πρόκληση για τα μέλη
των  αν θρωπιστικών  οργαν ώσεων
που προσπαθούν  ν α φέρουν
βοήθεια στους σεισμόπληκτους.

Έν α κομβόι με αν θρωπιστική
βοήθεια από την  βορειοαν ατολική
περιοχ ή της Συρίας που τελεί υπό
κουρδικό έλεγχ ο, το οποίο μετέφ-
ερε καύσιμα και άλλη βοήθεια,
κλήθηκε την  Πέμπτη ν α επιστρέ-
ψει από τα βορειοδυτικά όπου
κυριαρχ ούν  οι υποστηριζόμεν οι
από την  Τουρκία αν τάρτες.

Πλησιάζουν τις 30.000 τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία, Συρία
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Με τον Γιώργο Λόλι
ο Μανδραικός 6-1
Εν α υγιειν ό περίπατο με τσουχ τερό
κρύο έκαν ε ο Μαν δραικός το μεσημέρι
του Σαββάτου στα Μέγαρα που επι-
κράτησε για την  13η αγων ιστική της
Β΄κατηγορίας της Β΄αν απτυξιακής ομά

δας του Βύζαν τα με 1-6(ημίχ ρον ο 0-2).
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου
Σωτήρχ ου σημείωσαν  οι Γιώργος Λόλι
4( 40’60’65’81’), Φλορέα 27′ και Βούκα
59′.
Για λογαριασμό του Βύζα σκόραρε ο
Κατσάν α 53′.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης. Βοηθοί:
Σταμούλης-Τσαμπουράς.

Β΄ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής
Χάρης Κουστέρης): Κουφής, Δομβρο-
γιάν ν ης, Μωραίτης, Χαλόφτης,
Καλιούπης, Κατσάν α,
Σβαρδάγγαλος,Μαρν έζος,Λέσι,Τσικα-
λάς,Γκοσδής Ι.
Αν απληρωματικοί: Καρβέλας, Ισίδωρος,
Γκοσδής Σ, Βαλτάς Σ,Βαλτάς Δ, Μαλάι.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Γιώρ-
γος Σωτήρχ ος): Παλιγγίν ης, Βάσα Κρι-
στιάν ,Πρίφτι Βλαδίμηρος, Δουδέσης, 

Βόγγας, Λόλι, Φλορέα, Βλαχ όπουλος,
Έβερετ, Γεωργιάδης, Βούκα.
Αν απληρωματικοί:
Μπακατσέλος,Πετσίτης,Παπαν ικολά-
ου,Καζαν τζίδης.
Αγων ίστηκαν  σαν  αλλαγή και οι:
Κατσίλης,Χαμηλάκης ,Τζαφεράκος,Σκα-
μαν τζούρας,Ταμπουράκης.

ΟΟ  ΗΗρραακκλλήήςς
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε
ααννααττρροοππήή  33--22

Ματσάρα έγινε στο γήπεδο Γιώρ-
γος Ρουμελιώτης με διακυμάνσεις
στο σκορ και με τσουχτερο κρύο
για την 16η αγωνιστική ο Ηρακλής
Ελευσίνας με 10 παίκτες επικράτ-
ησε με ανατροπή του Κριού Ασπρ-
οπύργου με 3-2(ημίχρονο 2-2).
Τα τέρματα των πράσινων σημείω-
σαν οι Πουρής 36′ Ρούσσος 45′
Γκόρος 77′ . 
Για λογαριασμό των φιλοξενουμέ-

νων σκόραρε ο Τόλα
6′ 38′.
Διαιτήτευσε ο Φώτης
Ντάουλας που έχουν
παράπονα οι γηπε-
δούχοι. Απέβαλε με
δεύτερη κίτρινη τον
τερματοφύλακα του
Ηρακλή Τσαπάρα 56′.
Βοηθοί:Πλάκας-
Μαυρομάτης.

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τσαπάρας, Μαρινό-
πουλος, Παναγιωτόπουλος (46’Θε-
οδωρίδης), Χότζα, Πουρής, Γκόρ-
ος(80’Παροτσίδης), Ρούσσος,
Αλικία(57’Κοντοχρήστος),Αγάθ-
ης(90+5 Ράλλης),Ζίου,Τσακο-
υρίδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Ρούπλι,Παπ
ασταματίου,Μαγγανάς.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:Σωπιάδης,
Κάσσος(83’Καγιάς), Στυλιανόπου-
λος,Ράγγος,Σφακιανάκης
Γ(83’Μίχας), Καραπαναγιώτης, Σφα-
κιανάκης ΙΙ, Χαιντούτης, Μειμα-
ρίδης, Τόλα(74’Μαρινάκης),
Σούτας.
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Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΑΟ
Πανελευσινιακού

Σε εορταστικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση κοπής
της Πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του
Πανελευσινιακού ΑΟ
που φιλοξενήθηκε
από την ” ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2023″ στη αίθουσα 1
στο χώρο του
Παλαιού Ελαιουρ-
γείου.

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ 
Κ14-K16

Από τους Υπεύθυνους του
Εκπαιδευτικού Προγράμ-
ματος και τους συνεργάτες
τους καλούνται την Δευ-
τέρα 13/2/2023 και ώρα
15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθ-
οι ποδοσφαιριστές με αθλ-
ητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσά-
κι – άσπρες κάλτσες – επι-
καλαμίδες) και να έχουν
μαζί την πρωτότυπη κάρτα
υγείας:

Κ14

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΜΑΣ

ΒΑΡΕΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΔΕΝΑΞΑΣ
ΕΡΜΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΤΕΝΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΡΜΗΣ

ΚΙΑΝΖΕΦ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΡΑΠΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ο Πανελευσινιακός U23 τους
Απρόβλεπτους 102-65

Για την 16η αγωνιστική της Γ΄ΕΣΚΑΝΑ η U23
του ΑΟΚ Πανελευσινιακού επικράτησε στο κλει-
στό Βογιατζής της ομάδας Απρόβλεπτοι με 102-
65.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ U23 –
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ 102-65
Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Α.
Δεκάλεπτα: 22-17, 54-37, 82-47, 102-65
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγαρης): Πούρης
9(1), Μπουρίτης 5(1), Δενδρινός 13(3), Κεφάλας
7(1), Μανωλάτος 12(4), Έξαρχος 7(1), Πατρίκης
10(1), Μπουρντένης 9(2), Μπεγκάϊ 5(1), Ρόκας
10(1), Κιάνζεβ, Κατσανεβάκης 11(1).

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ (Σταυριανόπουλος): Μαθιούδης
8(2), Καπετανίδης 15(1), Βλάχος 3, Παρασκευό-
πουλος 4, Μπέκος, Φιλιπούσης 22, Βασιλάκης
7, Γραμματικός 4(1), Κανέλης 2.

ΑΝ.ΤΣ.

Η κοπή πίτας του ΑΟ
Μίμα Μικρασιατικής

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στα ν έα γραφεία του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρων  με πλήθος κόσμου ν α
συμμετέχ ει , πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχ ρ-
ον ιάτικης πίτας για το 2023.

Σύσσωμη η οικογέν εια του ΜΙΜΑ, διοίκηση , προ-
πον ητικό επιτελείο, πρώτη ομάδα, ακαδημίες αλλά και
πλήθος γον έων  παρευρέθηκαν  στα γραφεία , όπου
εκτός από τις καθιερωμέν ες ευχ ές , αν τάλλαξαν  και
απόψεις για το ποδόσφαιρο και το μέλλον  του σωμα-
τείου.

Ευχ αριστούμε από καρδιάς όλους τους γον είς των
παιδιών  για την  συν εργασία αλλά και την  εμπιστοσύν η
που δείχ ν ουν  προς το σωματείο όλα αυτά τα χ ρόν ια
λειτουργίας του.

Ευχ αριστούμε που τίμησαν  με την  παρουσία τους
την  εκδήλωση μας , ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
κ.Μπούρας, ο Δήμαρχ ος Μεγάρων  και Νέας Περάμου
κ.Σταμούλης, οι Αν τιδήμαρχοι κ.Πολυχ ρόν ης, κ.Καλ-
λιπόζης, κ.Φυλακτός, ο Πρόεδρος του Ηροδώρου
κ.Τσιούν ης, ο υποψήφιος Δήμαρχ ος και δημοτικός

σύμβουλος κ.Μακρυ-
γιάν ν ης, ο υποψήφ-
ιος Δήμαρχ ος και
δημοτικός σύμβουλος
κ.Μαργέτης, ο δημο-
τικός σύμβουλος
κ.Νικολάου, οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές
κ.Τσώκος και κ.Ακα-
μιωτάκη.

Έν α τεράστιο
μπράβο και έν α μεγά-
λο ευχ αριστώ στα
παιδιά της διοίκησης
που έχ ουν  σπαταλή-

σει προσωπικό χ ρόν ο αλλά και χ ρήμα για ν α έχ ει η
ομάδα μας τη δική της στέγη. Είστε οι αφαν είς ήρωες
του οικοδομήματος που λέγεται ΜΙΜΑΣ.

Έυχ αριστούμε τον  κ.Αγγελο Βασίλαιν α και ολόκληρη
την  ομάδα της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την  συν εχ ή υπο-
στήριξη σε όλες μας τις εκδηλώσεις.

Έν α μεγάλο ευχ αριστώ στους χ ορηγούς της χ θεσι-
ν ής εκδήλωσης που ήταν  οι καλοί μας φίλοι ΜΑΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ και ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΗΣ, διαχ ρον ικά δίπλα
σε κάθε βήμα της ομάδας.

Οι Παλαίμαχοι του Βύζα με
τον Ηρακλής Ελευσίνας

Σήμερα Δευτέρα 13/2 θα γίνει φιλική αναμέτρη-
ση μεταξύ των βετεράνων του Βύζαντα Μεγάρων
και του Ηρακλή Ελευσίνας στο  Εθνικό Στάδιο
Μεγαρέων Ολυμπιονικών και ώρα  18.30.μμ.

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου
άλωσε το Φράγκειο

Ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου για την  16η αγων ι-
στική της Α΄κατηγορίας επικράτησε στην  Μάν -
δρα(Φράγκειο) του ΠΑΟΚ με 1-6.

Τα τέρματα για την  ομάδα του Μιχάλη Κατσάφα-
ρου σημείωσαν  οι Ερμπαλίδης(18′), Αγγελιδάκ-
ης(21′), Χατζαν των άκης(73′), Παπαδόπουλος(74′)
και  Τσαπαν ίδης(90′- εκτέλεση φάουλ).

Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ σκόαρε ο Κακαράν -
τζας στο 60′.

Διαιτητής ο Σαφούρης.Βοηθοί: Θωμόπουλος-
Δεμερτζής.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Παλαιστής, Αξιώτης(32′
Λέκας), Δούκας, Μουστάκα, Τσιριγώτης, Τσε-
τσάι(61′ Μήν ος), Τσουκαλάς, Βαλλιάν ος, Σωπιάδ-
ης(75′ Παπακων σταν τίν ου), Τριαν ταφυλλίδης,
Κακαράν τζας.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθαράς, Μερκάι,
Παπασπυρόπουλος, Τσαπαν ίδης, Μαυρίδης(39′
Ρούπας), Ερμπαλίδης, Μιχ αηλίδης(79′ Βαλμάς),
Τσούλφας(65′ Χατζαν των άκης), Παπαδόπουλος,
Αγγελιδάκης.



12-θριάσιο Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023   

ΓΑΜΟΣ 
O TOMAPAΣ ΠANAΓIΩTHΣ - ΓEΩPΓIOΣ TOY ΓEΩPΓIOY KAI THΣ EΛENHΣ TO

ΓENOΣ KONTOYΛH ΠOY ΓENNHΘHKE ΠATPA KAI KATΟΙKEI ΣTHN MANΔPA
KAI H TΣEΣMEΛH KΩNΣTANTINA TOY ΠAPAΣKEYA KAI THΣ ΣTEPΓIANHΣ TO
ΓENOΣ TΣAΠOYPNH ΠOY ΓENNHΘHKE ΣTO MAPOYΣI KAI KATOIKEI ΣTHN

MAΓOYΛA ΘA EΛΘOYN ΣE ΓAMO ΠOY ΘA ΓINEI ΣTHN MANΔPA

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

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189



ΑΔΑ: ΨΗΗ87Λ7-
ΓΗΕ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ

ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β  ́ΤΜΗΜΑ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
1)Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
¨Αττική 2014-2020  ̈ με κωδικό

ΟΠΣ 5069283
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΙ

ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 06.072.97810601801

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 
37.661.290,32 € (πλέον  Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περίληψη διακήρυξης σύμβα-
σης εκπόν ησης έργου κατά το
Ν. 4412/2016:

1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.). 
Προϊστάμενη Αρχή: Οι κ ον ομι -

κή Επιτροπή της Π.Α. που έχει
έδρα: Λ. Συγγρού 15-17, 117 43,
Αθήνα) και η Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Αττικής
(που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 80-
88, 117 41, Αθήνα), σύμφωνα με
το Π.Δ 7/2013. 

Διευθύνουσα
Υπηρεσία: Τμήμα Ειδικών
Έργων της  Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής.

2. Οι προσφορές  υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερο-
μένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών που ορίζεται στη
διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρ-

ούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης με αρ.
166278/25-6-2021  «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορ-
ούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρε-
σιών  με  χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων

υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υποχρεωτικά υπογράφε-
ται ψηφιακά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξου-
σιοδοτημένο. Στην προσφορά,
επί ποινή απόρριψης της προ-
σφοράς,  προσδιορίζεται η έκτα-
ση και το είδος της συμμετοχής
του κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατα-
νομής αμοιβής μεταξύ τους,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντο-
νιστής αυτής.

3. Ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών : 10/3/2023, ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 14.00.
Ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-

ν ικής αποσφ ράγισης  των
προσφ ορών : 16/3/2023, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
4. Πληροφορίες στο e-

mail: yptyna@patt.gov.gr .
5. Αντικείμενο της

Σύμβασης: 

Τίτλος έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
(Β  ́ΤΜΗΜΑ)»

CPV 45233120-6, 45240000-1

Εκτιμώμενη αξία:
37.661.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α.)
που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών

25.619.195,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργο-

λάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.611.455,10
€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί

της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
2.720.758,51 €, που αναλώνον-
ται σύμφωνα με τους όρους του

άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικά: 1.500.000,00€
Αναθεώρηση στις τιμές ποσού

2.112.950,92€ σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής

(πριμ) 3% επί της της αρχικής
συμβατικής αξίας, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφ-
ωνα με το άρθρο 149 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 16 της
Διακήρυξης.

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
–ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ
NUTS: EL306)-  ΠΑΛΑΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ –
ΘΗΒΩΝ
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5,
6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών

φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και
(ε)  του άρθρου 76  του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω

ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογι-
κού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
8.  Η συνολική προθεσμία για

την περαίωση του αντικειμένου
της σύμβασης ορίζεται σε
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΜΗΝΕΣ
από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 

9. Για την συμμετοχή
στη διαδικασία απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής
επτακοσίων τριάντα μίας χιλιά-
δων διακοσίων ογδόντα επτά
ευρώ (731.287,00€). Οι εγγυητι-
κές επιστολές εκδίδονται από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις κατά την έννοια των περ-
ιπτώσεων β  ́ και γ  ́ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/
2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων με παρα-
κατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεο-
γράφων στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, τα τοκο-
μερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονο-
μικό φορέα.
10.   Οι διαγωνιζόμενοι για τη

συμμετοχή τους υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ (ESPD).
11. Χρόνος ισχύος προ-

σφορών: 16 μήνες από την ημερ-

ομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
12.  Κριτήριο ανάθεσης της

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

13. Η Διακήρυξη και η
Περίληψη Διακήρυξης
συντάχθηκαν από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής και εγκρίθηκαν με την
υπ. αρ. 114/2023 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφ-
έρειας Αττικής.

14. Το έργο χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ¨ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020¨
με κωδικό ΟΠΣ 5069283  και
από Ιδίους Πόρους της Περιφέρ-
ειας Αττικής με κωδικό ΚΑΕ
06.072.97810601801. 

15. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

Παρατήρηση: Προκήρυξη
σύμβασης κατά το άρθρο 63 ν.
4412/2016, συνταγμένη κατά το
άρθρο 65 του ίδιου νόμου και το
σχετικό τυποποιημένο έντυπο
του Εκτελεστικού Κανονισμού
ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής,
απεστάλη για δημοσίευση στις
1/2/2023 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αρ. προκήρυξης 2023/S 026-
075434). Το συνολικό κείμενο
της διακήρυξης αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ στις 9/2/2023
(Κωδικός ΑΔΑΜ:
23PROC012102224) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023    θριάσιο-13  

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

48

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr



14-θριάσιο Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023   

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχανημά-
των Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότ-
ητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί θετι-
κά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Κυρία, στην 
περιοχή της  

Ελευσίνας, άνεργη,
αναζητά απογευματι-

νή εργασία  
σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό  
κέντρο, υποδοχή- 

γραμματειακή
υποστήριξη, 

σε κατάστημα  
λιανικής, 

φροντιστήριο. 
Απόφοιτη

Αμερικανικού  
Κολλεγίου,

Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x
17,5 μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

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 δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

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 κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, 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, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 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 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 Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00, 3
δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο
στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των Μεγάρων και
αναζητά να εντάξει
στην πολυκλαδική θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι
ειδικότητες:
1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου και απολαβές
ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης:
ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας (Κωδικός
Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο
hr@medicalpsycology.eu 
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα
του email να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."
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Ε
πέστρεψαν  στην  Αθήν α οι Έλλην ες διασώστες,
οι οποίοι βρίσκον ταν  την  Τουρκία μετά από
τον  καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχ τερ

που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Φεβρ-
ουαρίου στη Νοτιοαν ατολική Τουρκία και Συρία.

Την  αποστολή υποδέχ τηκε στο αεροδρόμιο Ελευθ-
έριος Βεν ιζέλος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός
Υγείας, Θάν ος Πλεύρης και η φυσική ηγεσία του Πυρ-
οσβεστικού Σώματος καθώς και μέλη του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμέν α, στο αεροδρόμιο βρίσκον ται μεταξύ
άλλων  ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιαν ίδης, ο υπουργός
Υγείας, Θάν ος Πλεύρης, ο υφυπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρν άς,
ο γεν ικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης
Παπαγεωργίου, ο αρχ ηγός του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, αν τιστράτηγος, Γεώργιος Πουρν αράς, ο προϊστά-
μεν ος κλάδου επιχ ειρήσεων  του αρχ ηγείου Πυροσβε-
στικού Σώματος, υποστράτηγος Αθαν άσιος Μπαλάφ-
ας, καθώς και ο διευθυν τής Ιατρικών  Υπηρεσιών  του
ΕΚΑΒ, Δημήτρης Πύρρος.

Σημειών εται ότι η αποστολή αποτελούταν  από 36
στελέχ η της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την  1η ΕΜΑΚ
και 15 από την  2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικούς – μηχ α-
ν ικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση
στην  υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων  που έχ ουν
καταρρεύσει, 8 γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία
διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχ ήμα-

τα, καθώς και τον  πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή,
Ευθύμη Λέκκα.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχ α-
ρίστησε τους άν δρες των  ΕΜΑΚ για τις υπεράν θρωπες

στις σεισμόπληκτες περιοχ ές της Τουρκίας κάτω από
τόσο αν τίξοες συν θήκες. «Συγκιν ηθήκαμε όλοι όταν
τους είδαμε ν α βγάζουν  μέσα από τα ερείπια των
πολυκατοικιών , ζων ταν ούς, 5 αν θρώπους – τρία παι-
διά, μια 20χ ρον η κοπέλα και έν α 50χ ρον ο άν δρα. Και
μας γέμισαν  υπερηφάν εια. Αλλά και αυτον όητη βαθιά

θλίψη για το μέγεθος της καταστροφής. Λέμε συχ ν ά
”Βιβλική καταστροφή”, όμως μόν ο έτσι μπορεί ν α περ-
ιγράψει καν είς το μέγεθος αυτού που βλέπουμε»,
σημειών ει.

Γύρισαν οι άνδρες των ΕΜΑΚ που πήραν μέρος στις
επιχειρήσεις διάσωσης στο Χατάι και την Αντιόχεια

Ο
αριθμός, ο οποίος αυξάν εται
ώρα με την  ώρα από τις 6 Φεβρ-
ουαρίου, θα μπορούσε ν α «διπ-

λασιαστεί» σύμφων α με τον  ΟΗΕ.

Σε 33.179 αν έρχ ον ται οι ν εκροί του
διπλού φον ικού σεισμού σε Τουρκία και
Συρία, σύμφων α με ν εότερο απολογι-
σμό, αριθμός που αν αμφίβολα τουλάχ ι-
στον  θα «διπλασιαστεί», όπως προειδο-
ποίησε ο επικεφαλής της αν θρωπιστι-
κής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Μάρτιν  Γκρίφ-
ιθς, το Σάββατο.

Στην  Τουρκία 29.605 άν θρωποι
έχ ουν  χ άσει τη ζωή τους εν ώ στη
Συρία σε 3.574.

Τα Ην ωμέν α Έθν η έχ ουν  προειδο-
ποιήσει ότι τουλάχ ιστον  870.000 άν θρ-
ωποι χ ρειάζον ται επειγόν τως ζεστά
γεύματα στην  Τουρκία και τη Συρία.
Μέχ ρι και 5,3 εκατομμύρια πιστεύεται
ότι είν αι άστεγοι μόν ο στη Συρία. Την
Κυριακή, ο αριθμός των  ν εκρών  αν ήλθε
σε 33.179. Αν τιμέτωπος με το μέγεθος
των  θυμάτων , ο ΠΟΥ έχ ει ξεκιν ήσει
έκκληση για δωρεές.

Καθώς περν ούν  οι ώρες της έβδομης
ημέρας, οι ελπίδες ν α εν τοπιστούν
επιζών τες αργοσβήν ουν . Ήδη οι μπου-
λν τόζες έχ ουν  ξεκιν ήσει σε πολλές
περιοχ ές. Σήμερα μάλιστα το απόγευμα
αν αμέν εται ν α αποχ ωρήσει πιθαν ότατα
από την  Τουρκία η ελλην ική διασωστική

αποστολή.

Πάν τως δεν  έλειψαν  και τα μικρά
θαύματα, με τους διασώστες ν α
αν ασύρουν  από τα συν τρίμμια ζων -
ταν ό έν α μωρό μετά από 140 ώρες από
τον  σεισμό, στην  περιοχ ή του Χατάι.

Λίγα χ ιλιόμετρα μακριά αν ασύρθηκε
επίσης μία πεν τάχ ρον η μαζί με την
μητέρα της. 147 ώρες μετά τον  σεισμό
αν ασύρθηκε σώα στην  Αν τιόχ εια και
μία δεκάχ ρον η.

Με το πρώτο φως της έβδομης ημέρας

ομάδα Ρουμάν ων  διασωστών  εν τόπισε
και αν έσυρε έν α 35χ ρον ο άν δρα που
είχ ε μείν ει κάτω από τα συν τρίμμια του
σπιτιού του περίπου 149 ώρες μετά τον
φον ικό σεισμό της Δευτέρας. Ακολούθη-
σε η διάσωση εν ός μικρού κοριτσιού και
δύο ώρες μετά εν ός 8χ ρον ου.

Σεισμοί: Πάνω από 33.000 οι νεκροί,
έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια και δωρεές


