
Δρομολογείται η ανέγερση
του 5ου Γυμνασίου
στη Δροσούπολη,

με χρηματοδότηση από
την Περιφέρεια

Γηροκομείο στον Κορυδαλλό:
«Τους έδεναν με σχοινιά»«Τους έδεναν με σχοινιά»

- Παρέμβαση του εισαγγελέα ζητούν οι- Παρέμβαση του εισαγγελέα ζητούν οι
συγγενείς των ηλικιωμένωνσυγγενείς των ηλικιωμένων

ΟΟυυρρέέςς  χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν  σσττηη  
ΛΛεεωωφφόόρροο  ΑΑθθηηννώώνν  --  ΈΈσσππαασσεε

ααγγωωγγόόςς  ττηηςς  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ
κκααιι  εεππιικκρράάττηησσεε  χχάάοοςς  

Ναυπηγεία Ελευσίνας:
‘‘’’ΣΣφφρρααγγίίσσττηηκκεε’’’’
ηη  σσυυμμφφωωννίίαα  

γγιιαα  ττιιςς  
κκοορρββέέττεεςς

Η συνεργασία μεταξύ των Ιταλικών και Ελληνικών εταιρειών αναμένεται να είναι μακρόπνοη 
και να εξυπηρετήσει πληθώρα μελλοντικών προγραμμάτων.

Η κυβέρν ηση επιδοτεί με 650 εκατ. ευρώ τα
ψών ια της συν τριπτικής πλειον ότητας των

ελλην ικών  ν οικοκυριών

MMMMaaaarrrrkkkkeeeetttt    ppppaaaassssssss::::     ΠΠΠΠόόόόττττεεεε
κκκκααααιιιι     ππππώώώώςςςς    θθθθαααα    χχχχοοοορρρρηηηηγγγγηηηηθθθθεεεείίίί

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 

Στην ημερήσια διάταξη η παράταση της
προγραμματικής σύμβασης

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ήττα του Πανελευσινιακού
1-3 από τον ΑΟ Τρίκαλα

Ο Βύζας Μεγάρων τσίμπησε βαθμό
εκτός έδρας από τον ΠΟ Φήκης

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 
Νίκη ο ΓΑΣ Μάνδρας ήττα ο Πανελευσινιακός

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  88

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

ΟΟρριισσττιικκήή  δδιιααγγρρααφφήή  
ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  

δδήήμμοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ββεεββααιιώώθθηηκκαανν  
μμέέχχρριι  ττοο  22001122  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ξεκινά η διανομή τροφίμων

και βασικών ειδών ΤΕΒΑ 
σήμερα 14 Φεβρουαρίου 

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33
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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
Βαλεν τίν η, Βαλεν τίν α, Ντίν α, Βαλεν τίν ος, Βαλεν -

τίων , Βαλεν τίν ο, Ντίν ος
Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου

Διεθν ής Ημέρα Προσευχ ής για τους Πάσχ ον τες από
Αυτισμό

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ Μακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιμορφωτική συνάντηση
που διοργάνωσε ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος.

Θερμές ευχαριστίες:
*Σε όλους και όλες που συμμετείχαν. Τα θετικά σχόλια

στο τέλος της διάλεξης μας δίνουν δύναμη να συνεχίσο-
υμε ανάλογες πρωτοβουλίες.

*Στην διακεκριμένη Αθλητική Ψυχολόγο κα Φρόσω
Πατσού για την θαυμάσια παρουσίασή της, που πραγμα-
τικά μας έδωσε γνώσεις και μας άνοιξε νέους δρόμους ως
γονείς.

*Στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα και τον
Δημοτικό Σύμβουλο και υποψ. βουλευτή του ΚΚΕ κ.
Μπάμπη Θεοδώρου, που μας τίμησαν με την παρουσία
τους και για τα καλά τους λόγια.

*Στον προπονήτή μας κ. Μιχάλη Βλάχο που είχε την
ιδέα της εκδήλωσης και μας συγκίνησε με τα λόγια από
καρδιάς που μοιράστηκε μαζί μας.

*Τους επιτυχημένους συντοπίτες μας επιστήμονες και
προπονητές κκ Βαγγέλη Μπέκα και Κώστα Παρθενίου
που πάντα βρίσκονται στο πλευρό του Μανδραϊκού.

*Τους προπονητές των τμημάτων μας που δεν μένουν
μόνο στα γήπεδα αλλά συμμετέχουν και ως επιμορφ-
ούμενοι σε τόσο ευαίσθητα θέματα.

*Την χορηγό μας εταιρεία MMBS για τον μπουφέ που
προσέφερε στους προσκεκλημένους μας.

*Τον ΔΟΚΑΠ του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για την
φιλοξενία στον πανέμορφο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρ-
ου “Μίμης Δούκας”.

Η
O N E X
E l e f s i s
S h i p y a rd s

και η ιταλική εταιρεία
Fincantieri  S.P.A.
υπέγραψαν χθες
στα Ναυπηγεία
Ε λ ε υ σ ί ν α ς ,
μ ν η μ ό ν ι ο
συνεργασίας (ΜοU)
μεταξύ των Ιταλικών
Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν
Fincantieri  S.P.A
και  Leonardo, με
Ε λ λ η ν ι κ έ ς
Α μ υ ν τ ι κ έ ς
Επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση θα παρευρίσκονταν επίσης και
οι Ιταλικές εταιρείες MBDA Italy και Electronica,
που μαζί με τις Fincantieri, Leonardo και ONEX
αποτελούν τους κύριους πρωταγωνιστές στην
κατασκευή των νέων κορβετών του ΠΝ, σε
περίπτωση επιλογής της συγκεκριμένης κορβέτας

από την Ελληνική Πολιτεία.
Οι  συμφωνίες που θα υπογραφούν,

επιβεβαιώνουν στην πράξη την υλοποίηση των
επιταγών της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής
Στρατηγικής (ΕΑBΣ) και η συνεργασία μεταξύ των
Ιταλικών και Ελληνικών εταιρειών αναμένεται να
είναι μακρόπνοη και να εξυπηρετήσει πληθώρα

Ναυπηγεία Ελευσίνας:
‘‘’’ΣΣφφρρααγγίίσσττηηκκεε’’’’  ηη  σσυυμμφφωωννίίαα  
γγιιαα  ττιιςς  κκοορρββέέττεεςς

Άκρως επιτυχημένη η επιμορφωτική συνάντηση 
που διοργάνωσε ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος
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Δρομολογείται η ανέγερση του 5ου Γυμνασίου στη Δροσούπολη, 
με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 

Εξασφαλίστηκε η χρημα-
τοδότηση της ανέγερσης
του 5ου Γυμνασίου Άνω

Λιοσίων. Με Απόφαση του Περ-
ιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη
που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
στις 10-02-2023, το κόστος θα
καλυφθεί από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020», μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται σε 4,6
εκατ. Ευρώ.

Το 5ο Γυμνάσιο θα ανεγερθεί
στο Οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ.
Κ971, δίπλα στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Δροσούπολης, που περ-
ικλείεται από τις οδούς Τεμπών
προς βορρά, Σμοκόβου προς
δυσμάς, Αγράφων προς νότο
και Θεσσαλίας προς ανατολάς.
Το εμβαδόν του οικοπέδου
ανέρχεται σε 5.558,35 μ2.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτε-
λείται 2 κτίρια. Το κυρίως κτίριο
του Σχολείου θα έχει υπόγειο,
ισόγειο, α' όροφο. Στο επίπεδο
του ισογείου στεγάζεται η
διοίκηση, με το γραφείο καθη-
γητών και το γραφείο διευθυντή
και υποδιευθυντή, επίσης στεγά-
ζονται 5 αίθουσες διδασκαλίας
με βορεινό προσανατολισμό, το
συγκρότημα των χώρων υγιει

νής των μαθητών σε θέση
ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη
πρόσβαση τόσο από το εσωτερ-
ικό όσο και από την αυλή, και οι
χώροι υγιεινής κοινού –προσω-
πικού και ΑΜΕΑ. Στο επίπεδο
του α΄ορόφου στεγάζονται τα 5
εργαστήρια, 2 αίθουσες ξένων
γλωσσών και μια αίθουσα
διδασκαλίας, επίσης χωροθε-
τείται η βιβλιοθήκη κοντά στο
κεντρικό κλιμακοστάσιο, καθώς
επίσης ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων. 

Το υπόγειο περιλαμβάνει τις
αποθήκες, το γενικό αρχείο και
τους απαραίτητους χώρους των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων του κτιρίου καθώς
επίσης στεγάζει χώρο στάθμευ-
σης με εννέα (9) θέσεις στάθ-
μευσης. 

Στο ανατολικό του τμήμα στε-
γάζεται με στέγη, η οποία φέρει
φωτοβολταϊκές μονάδες με νότιο
προσανατολισμό. 

Στο ισόγειο του δεύτερου
κτιρίου περιλαμβάνει την κάθε
αυτό Αίθουσα πολλαπλών Χρή-
σεων, την Σκηνή η οποία μέσω
οριζόντιου διαδρόμου ενώνεται
με τα αποδυτήρια αγοριών –
κοριτσιών, τα W.C. αυτών και
την αποθήκη του συγκροτήμα-
τος.

Η ανέγερση του 5ου
Γυμνασίου θα λύσει, οριστικά, το
πρόβλημα της πίεσης που δέχε-
ται σε μαθητικό πληθυσμό το 2ο
Γυμνάσιο. 

Η  ίδρυσή του έχει, ήδη, οριστι-
κοποιηθεί, με την δημοσίευση
της σχετικής Απόφασης στο
ΦΕΚ, κατόπιν παρέμβασης του
Δημάρχου Χρήστου Παππού και
του Αναπλ. Δημάρχου Νίκου
Χατζητρακόσια στον Αντιπρόε-
δρο της Βουλής Θανάση
Μπούρα και στην Υφυπουργό 

Παιδείας Ζέτα Μακρή. 
Τις δημόσιες ευχαριστίες του

στον Περιφερειάρχη Γιώργο
Πατούλη εξέφρασε ο Χρήστος
Παππούς. «Ο Περιφερειάρχης
είναι πάντα έτοιμος να λύσει
προβλήματα. Αυτό έκανε και στη
συγκεκριμένη περίπτωση και
τον ευχαριστώ, δημόσια, γι’
αυτό», τόνισε. 

Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τον Αντιδήμαρχο
Θανάση Σχίζα, τους επιστημονι-
κούς συνεργάτες του, αλλά και 

όλα τα στελέχη του Δήμου που 
συνέβαλαν στην πληρότητα

του φακέλου και στην αρτιότητα
των διαδικασιών. «Για να δρομο-
λογηθεί ένα έργο πρέπει να δου-
λέψει καλά ο μηχανισμός του
Δήμου. Δουλέψαμε και στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όλοι
μαζί και πετύχαμε τη χρημα-
τοδότηση ενός έργου που θα
προσφέρει καλύτερες εκπαιδευ-
τικές προϋποθέσεις στη σχολική
κοινότητα», τόνισε χαρακτηριστι-
κά. 

Έντονο κυκλοφοριακο πρόβλημα
δημιουργηθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθη-
νών (Καβάλας), λόγω προβλήματος σε
κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Όπως εξήγησε ο σύμβουλος οδικής
ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής,
Κίμων Λογοθέτης, τα έργα για την αποκα-
τάσταση της θραύσης του αγωγού διεξά-
γονταν όλο το βράδυ αλλά δεν είχαν
τελειώσει μέχρι το πρωί.

Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι το
μποτιλιάρισμα λίγο πριν τις 8 το πρωί
έφτανε μέχρι το Χαϊδάρι με την κατάστα-
ση να επιδεινώνεται όσο περνούσε η η
ώρα.

«Πρόκειται για τον πιο δύσκολα κυκλο-
φοριακό δρόμο της Αττικής» εξήγησε ο κ.
Λογοθέτης εκφράζοντας την ανησυχία
του για τις ουρες χιλομέτρων στο ρεύμα
προς Αθηνα 

ΟΟυυρρέέςς  χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν  σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο
ΑΑθθηηννώώνν  --  ΈΈσσππαασσεε  ααγγωωγγόόςς  ττηηςς  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ

κκααιι  εεππιικκρράάττηησσεε  χχάάοοςς  

ΟΟρριισσττιικκήή  δδιιααγγρρααφφήή  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  
ππρροοςς  ττοουυςς  δδήήμμοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  
ββεεββααιιώώθθηηκκαανν  μμέέχχρριι  ττοο  22001122  

Την άμεση παραγραφή όλων των οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες
αφορούν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν αναζητήθηκαν καν, καθώς
επίσης και την οριστική διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους

δήμους, οι οποίες γεννήθηκαν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν εξοφλήθη-
καν μέχρι σήμερα από τους οφειλέτες, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του
υπουργείου Εσωτερικών.

Βάσει της ρύθμισης αυτής, η
20ετής έως και 14ετής περίο-
δος παραγραφής των
οφειλών προς τους δήμους
γίνεται 10ετής από φέτος και
5ετής από το 2025. Δηλαδή
από τις αρχές του 2025 θα
ισχύει 5ετής περίοδος παρα-
γραφής για όλα τα χρέη προς
τους δήμους. Στο ενδιάμεσο
διετές διάστημα, από τον
Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του
2023 έως τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2025, οι δήμοι θα έχουν περ-
ιθώριο να αναζητήσουν, να βεβαιώσουν και να διεκδικήσουν οφειλές που
αφορούν στα έτη από το 2013 και μέχρι το 2017. Αν δεν το πράξουν, τότε θα
χάσουν οριστικά το δικαίωμα βεβαίωσης και είσπραξης και για αυτές τις οφει-
λές.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει όλα τα χρέη προς τους δήμους και, ενδεικτικά, τις
οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα δημοτικά τέλη καθαριότ-
ητας και φωτισμού, τον Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τα διάφ-
ορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα. Περ-
ιλαμβάνει επίσης χρέη από πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από
δημοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιμητηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

συνεχιζεται στη σελ. 4
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Η ν έα αυτή σημαν τική ρύθμιση περιελή-
φθη σε πολυν ομοσχ έδιο του υπουργείου
Εσωτερικών , το οποίο αν αρτήθηκε για
δημόσια διαβούλευση στη διαδικτυακή
πλατφόρμα opengov .gr. Πρόκειται για το
ν ομοσχ έδιο που φέρει τον  τίτλο
«Σύστημα καιν οτομίας στον  δημόσιο
τομέα – Ρυθμίσεις Γεν ικής Γραμματείας
Αν θρωπίν ου Δυν αμικού Δημοσίου Τομέα
– Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των  ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού και των  αποκεν τρωμέν ων
διοικήσεων , και για την  ευζωία των
ζώων  συν τροφιάς – Λοιπές επείγουσες
ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών ».

Οπως προκύπτει από τα όσα αν αφέρ-
ον ται στην  αιτιολογική έκθεση επί της
συγκεκριμέν ης διάταξης, το υπουργείο
Εσωτερικών  υιοθετεί τις επισημάν σεις

που περιλαμβάν ον ται σε έκθεση του «Συν ηγόρου του Πολίτη», η οποία φωτίζει
τον  εισπρακτικό παραλογισμό για όλες τις περιπτώσεις τελών  και χ ρεώσεων  από
τους δήμους προς τους πολίτες. Η ν έα αυτή ρύθμιση συν ιστά επίσης πλήρη απο-
δοχ ή σχ ετικού αιτήματος της Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Ιδιοκτητών  Ακιν ήτων
(ΠΟΜΙΔΑ).

Σήμερα ο χ ρόν ος παραγραφής των  αξιώσεων  των  δήμων  φτάν ει μέχ ρι και τα 20
έτη. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί δήμοι αν αζητούν  παρελθόν τα χ ρέη που δεν  είχ αν
εισπραχ θεί και στέλν ουν  το «λογαριασμό» στους πολίτες με μεγάλη χ ρον οκαθυ-
στέρηση – «ακόμα και 23 χ ρόν ια μετά», όπως αν αφέρεται στην  αιτιολογική έκθεση
που συν οδεύει το ν ομοσχ έδιο.

Τι προβλέπεται για τα τέλη και τους φόρους στα ακίν ητα

Σε αν αλυτική διευκριν ιστική αν ακοίν ωση της Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Ιδιοκ-
τητών  Ακιν ήτων  (ΠΟΜΙΔΑ) αν αφέρεται ότι «η ν έα ρύθμιση καταλαμβάν ει οφειλές
από Τέλος Ακίν ητης Περιουσίας (ΤΑΠ), δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού,
Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμεν ων  Χώρων , διάφορα Δυν ητικά Δημοτικά Τέλη και
τις σχ ετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα».
Βάσει των  όσων  διευκριν ίζει, εξάλλου, η ΠΟΜΙΔΑ: «Σήμερα, στην  πράξη, οι ΟΤΑ
διεκδικούν  και εισπράττουν  αν αδρομικές οφειλές των  ετών  2009 έως και 2022,
δηλαδή οφειλές 14ετίας. Το χ ρον ικό αυτό διάστημα παραγραφής προβλέπεται ν α
αυξάν εται κάθε χ ρόν ο κατά έν α έτος, έως ότου φτάσει την  20ετία.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης
ενημέρωσης των Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων

από 13 έως 25  Φεβρουαρίου❗❗�
7  Ημέρες την εβδομάδα τα συνεργει ́α του Δήμου δι ́νουν τον δικό τους
αγώνα για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. 
Το πρόγραμμα δημοσιοποιει ́ται ώστε οι δημότες να ει ́ναι σε θέση να προ-
γραμματι ́σουν τις εργασι ́ες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντι-
κει ́μενα εκτεθειμένα για μέρες.
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Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 

Στην ημερήσια διάταξη η παράταση της
προγραμματικής σύμβασης

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».  

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν  πρόσκλησης του Προέδρ-
ου του, Γ. Δημόπουλου, πρόκειται

ν α συν εδριάσει την  Τετάρτη, 15-2-2023
και ώρα 15:30. Η συν εδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχ ρον α
με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συν εδρίαση),
ήτοι για μεν  τους συμμετέχ ον τες με
φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο
«Λεων ίδας Ζέρβας», στο Εθν ικό Ίδρυμα
Ερευν ών  (Βασιλέως Κων σταν τίν ου 48,
Αθήν α), για δε τους συμμετέχ ον τες με
τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov .gr. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Σχ εδίου Πολυετούς Προγρ-

αμματισμού Προσλήψεων  τακτικού προ-
σωπικού της Περιφέρειας Αττικής για την
τετραετία 2024-2027.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ηςκ. Ν.
Πέππας)

2. Έγκριση συμμετοχ ής στο πρόγραμ-
μα απασχ όλησης μακροχ ρόν ια αν έργων
55-67 ετών  της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχ όλησης και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων .

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

3. Συγκρότηση επιτροπών  τεχ ν ικής
επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών
και πάσης φύσεως υλικών  επιβατικών
αυτοκιν ήτων , φορτηγών  και μηχ αν ημά-
των  έργου των  Περιφερειακών  Εν οτή-
των  Κεν τρικού, Δυτικού, Βορείου και
Νοτίου Τομέα Αθήν ας και των  επιτε-
λικών  Διευθύν σεων .  

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

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023
απόφασης της Οικον ομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής περί της συγκρότ-
ησης επιτροπής παραλαβής υλικών ,
εργασιών  και παροχ ής υπηρεσιών  της
Αυτοτελούς Διεύθυν σης Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφέρειας Αττικής για την
αν τιμετώπιση καταστροφών  ή καταστά-
σεων  έκτακτης αν άγκης και την  αποκα-
τάσταση αυτών .

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

5. Συγκρότηση των  Επιτροπών  Παρα-
λαβής Συμβάσεων  Υπηρεσιών  & Παρα-
κολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών  της Δ/ν σης Οικον ομικών
Π.Ε. Κ.Τ. Αθην ών  Π.Α., σύμφων α με το
Ν. 4412/2016, όπως έχ ει τροποποιηθεί
και ισχ ύει & το Ν. 5013/2023, αρ.33,
παρ. ιστ.

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

6. Λήψη απόφασης για τη χ ορήγηση
παράτασης εν ός επιπλέον  μην ός για
την  ολοκλήρωση της σύμβασης 22/2022
για τη δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού
λευκώματος ιστορικού χ αρακτήρα της
Περιφέρειας Αττικής.

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

7. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ.
252/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ7Λ7-ΦΑ9) απόφα-
σης της Οικον ομικής Επιτροπής Περιφ-
έρειας Αττικής περί συγκρότησης Ειδικής
Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλα-
βής των  εργασιών  για την  καταπολέμηση
των  Κουν ουπιών  στην  Περιφερειακή
Εν ότητα Νοτίου Τομέα Αθην ών  της Περ-
ιφέρειας Αττικής κατά την  τριετία 2021-
2023, ως προς την  αν τικατάσταση
αν απληρωματικού μέλους.

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

8. Συγκρότηση Επιτροπών  Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής συμβάσεων
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθην ών  Περιφέρει-
ας Αττικής.  

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

9. Έγκριση των  υπ΄ αριθμ. 65/2022 και
71/2022 Πρακτικών  της Πεν ταμελούς
Γν ωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης
διαδικασιών  σύν αψης δημοσίων  συμβά-
σεων  προμηθειών  και παροχής υπηρε-
σιών , καθώς και Διαδικασιών  Διαπραγ-
μάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχ ετικά με την
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2021
σύμβασης της έν ωσης «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. -   ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την
αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά
12% για το έτος 2023.  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ/ν ση της Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Φυλής, ως επικεφαλής εταίρος της Κ.Σ.
Δυτικής Αττικής, πρόκειται ν α πραγμα-
τοποιήσει διαν ομή τροφίμων  και βασικής
υλικής συν δρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια
του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Η διαν ομή θα
ξεκιν ήσει από την  Τρίτη 14/02/2023 και
θα διαρκέσει έως ότου εν ημερωθούν  όλοι
οι ωφελούμεν οι του προγράμματος, οι
οποίοι θα λαμβάν ουν  μήν υμα για την
προσέλευσή τους σε συγκεκριμέν ες

μέρες και ώρες προς αποφυγή συγχ ρωτι-
σμού σύμφων α πάν τα με τις υποδείξεις
Διαχ ειριστικής Αρχ ής του ΤΕΒΑ. 
Οι ωφελούμεν οι θα προσέρχ ον ται στην
Κοιν ων ική Υπηρεσία (Αθην ών  18)  με
το ΑΜΚΑ και την  ταυτότητά τους  ή με
εξουσιοδότηση σε περίπτωση που προ-
σέλθει άλλος για ν α παραλάβει τα
προϊόν τα.

Ο Δήμαρχος 
Παππούς Χρήστος

Ο Αντιδήμαρχος 
Αντωνόπουλος Γεώργιος                                                            

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ξεκινά η διανομή τροφίμων και βασικών ειδών
ΤΕΒΑ σήμερα 14 Φεβρουαρίου 

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  εεφφιισσττάά  ττηηνν
ππρροοσσοοχχήή  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν    

Εξαπάτηση από δήθεν υπάλληλο του Δήμου που ζητά
στοιχεία για την καταβολη επιδομάτων 

Με αναρτησή του ο Δήμος
Ελευσίνας εφιστά την προ-
σοχή των δημοτών μετά από
σχετική καταγγελία πολίτη ο
οποίος ,όπως ενημέρωσε τα
αρμόδια όργανα ,  δέχθηκε
κλήση από ‘’ μαιμου’’  υπάλ-
ληλο του Δήμου Ελευσίνας,
ζητώντας προσωπικά στοιχεία
για υποτιθέμενες συναλλαγές
και συγκεκριμένα για την κατα-
βολή επιδομάτων.

Σας εν ημερών ουμε πως πρόκειται για προϊόν  #εξαπάτησης και εφι-
στούμε την  προσοχή σας σε περίπτωση που δεχθείτε αν άλογη
όχληση. Σε καμία περίτωση δεν  ζητούν ται από υπάλληλο του Δημου
Ελευσίν ας  προσωπικά στοιχεία. .

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ:Διανομή προϊόντων
ΤΕΒΑ, Τρίτη και Τετάρτη 

Ο Δήμος Ιλίου εν ημερών ει για τη διαν ομή προϊόν των  ΤΕΒΑ, Τρίτη
14.02.2023 και Τετάρτη 15.02.2023, ώρες 09:00 έως 13:00, στο

πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-
κής Συν δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων

(FEAD/TEBA).
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Έρχεται μείωση στην 
τιμή του γάλακτος 
στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ
Ξεκινησε χθες  το μποϊκοτάζ στα γαλακ-

τοκομικά, μία πρωτοβουλία του ΙΝΚΑ αντι-
δρώντας στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει
την αγορά και ιδιαίτερα το γάλα, τα για-
ούτρια και τυρί.

Ταυτόχρονα υπάρχει φημολογία για
μείωση έως 0,07 ευρώ στο κιλό στην τιμή
παραγωγού του πρόβειου και πιθανόν και
του γιδινού γάλακτος ενώ αυξάνονται οι
αντιδράσεις κτηνοτρόφων.

«Αυτό που κάνετε θα έχει αποτέλεσμα οι
γνωστοί-άγνωστοι να ρίξουν τις τιμές στον
Έλληνα κτηνοτρόφο, ευκαιρία ψάχνουν»,
επισήμανε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, επι-
κεφαλής του αγροτικού τμήματος της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας, Αλέξανδρος
Καχριμάνης, σε ανάρτησή του στα κοινωνι-
κά δίκτυα.

«Είναι απαράδεκτο. Σε ποιον κάνουν
εμπάργκο; 

Στον κτηνοτρόφο που δεν έχει να ταΐσει
τα παιδιά του, που δεν έχει να ταΐσει τα ζώα
του;», διερωτήθη η αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων,
Μυρτώ Λύκα.

«Είναι ντροπή οι του ΙΝΚΑ να διαμα-
ρτύρονται τώρα, ενώ μέχρι προ ολίγου
αγόραζαν ένα κιλό κρέας για τετραμελή
οικογένεια με τρία και τέσσερα ευρώ, πιο
κάτω δηλαδή από ένα φλιτζάνι καφέ», τόνι-
σε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγγελμα-
τικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ), Ελευθ-
έριος Γίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαμ-
ηνυθεί στους κτηνοτρόφους με τους οποίο-
υς συνεργάζονται ότι για το γάλα που παρ-
αδίδουν τον Φεβρουάριο η τιμή θα είναι
μειωμένη κατά 4 λεπτά το κιλό. 

Οι κτηνοτρόφοι φοβούνται ότι η τιμή θα
μειωθεί κατά επιπλέον 3 λεπτά,

Σήμερα, η τιμή παραγωγού στο πρόβειο
γάλα κυμαίνεται από 1,5-1,6 και κατά περ-
ιπτώσεις φθάνει το 1,65 ευρώ/κιλό.
Αντίστοιχα, γύρω στο 1 ευρώ είναι η τιμή
του γίδινου.

"ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ" ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΤΟ 2005- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Πλημμύρησε ζωγραφιές, χαμόγελα και ευχές το Πνευματικό Κέντρο 
Ζεφυρίου στην κοπή πίτας του τμήματος εικαστικών του Δήμου 
Με μηνύματα ανθρωπιάς,αλληλεγγύης και θερμές ευχές για υγεία, χαρά και ευτυχία των δημοτών πλαισίωσε την κοπή της βασιλό-
πιτας το τμήμα εικαστικών του Δήμου Φυλής, παρουσία του Χρήστου Παππού, το απόγευμα της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου, στο
Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου.  
Η δασκάλα του τμήματος και οικοδέσποινα της εκδήλωσης Σταυρούλα Κοντοράβδη αφού καλωσόρισε τον κόσμο και ευχήθηκε χρό-
νια πολλά αναφέρθηκε στις δράσεις του τμήματος που αριθμεί 28 χρόνια παραγωγικής λειτουργίας και έκοψε το κομμάτι της “στην
ανθρωπιά μας,   όλων όσων την δείχνουν έμπρακτα και κουράζονται για να προσφέρουν στην κοινωνία μας όπως ο Δήμαρχος και
οι συνεργάτες του που άφησαν τη ζέστη του σπιτιού τους και κράτησαν ανοιχτούς και ασφαλείς τους δρόμους τις δύσκολες ημέρες
του χιονιά βοηθώντας τους δημότες που είχαν ανάγκη” όπως είπε.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κληθείς στο βήμα βρέθηκε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη αφού τα παιδιά του είχαν
ζωγραφίσει ένα κλαδί ελιάς που το συνόδευαν με την ευχή “όπως η ελιά κρατάει τα φύλλα της όλο το χρόνο έτσι και ο Δήμος μας να
κρατάει τους δημότες του”. Ο Χρήστος Παππούς ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία, χαμόγελο και αισιοδοξία και συγκινημέ-
νος αφιέρωσε το κομμάτι του στη μικρή Μαρίνα που του πρόσφερε τη ζωγραφιά. 
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Η ΠΑΡΝΗΘΑ” Γιώργος Μαυροειδής ευχήθηκε χρόνια πολλά και  συνεχάρη τη Σταυρούλα Κοντοράβδη για
τις προσπάθειες και το πλούσιο έργο της.
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Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία, προβλήθη-
κε το έργο της Αιμιλίας Μπο-
υρίτη & της Καλλιτεχ ν ικής

Πλατφόρμας Συν +εργασία «Σιδηροδρ-
ομικές Μν ήμες» - «Railway
memories», την  Παρασκευή 27 Ιαν ο-
υαρίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθη-
ν ών , στο πλαίσιο της τριήμερης παρ-
ουσίασης των  έργων  του Διεθν ούς
Φεστιβάλ Ντοκιμαν τέρ Καστελλόριζου
«Πέρα από τα Σύν ορα. Εκεί όπου το
Ντοκιμαν τέρ συν αν τά την  Ιστορία και
τον  Πολιτισμό». Το έργο της κ. Μπο-
υρίτη απέσπασε το τρίτο βραβείο Χάλ-
κιν ου Φοίν ικα από το Διεθν ές Φεστι

βάλ Ντοκιμαν τέρ Καστελόριζου
2022, που τελεί υπό την  αιγίδα της
Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Κατερίν ας Σακελλαροπούλου.

Η βραδιά στο Πολεμικό Μουσείο
πλαισιώθηκε με την  ομιλία της
σκην οθέτριάς, κ. Αιμιλίας Μπουρίτη
για την  δομή του έργου καθώς και με
την  ομιλία της Αν τιδημάρχ ου Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Σοφίας Μαυρίδη, ως συμμε-
τέχ ουσα στο έργο αλλά και ως εκπρό-
σωπος του Δήμου. Το έργο υλοποι-
ήθηκε σε συν εργασία με τον  Δήμο 

Ασπροπύργου, τη Διεύθυν ση Κοι-
ν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, και το Πν ευματικό
Κέν τρο.  

Στην  κατάμεστη αίθουσα του Πολε-
μικού Μουσείου, η παρουσίαση του
έργου συγκίν ησε τους θεατές εν ώ
αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε
η στιγμή, όπου οι Πόν τιες γυν αίκες,
που συμμετείχ αν  στο έργο: Σοφία
Μαυρίδη, Κλαυδία Μασμαν ίδου, Ελέν η
Μασκαλίδου, Χριστίν α Σοφιαν ίδου,
Χρυσούλα Τοπαλίδη, Ελέν η Τσιρίπο-
βα, τραγούδησαν   με τη συν οδεία του
Βασίλη Σεμερτζίδη στη λύρα και στο 

τραγούδι. Στην  εκδήλωση παρε-
υρέθηκε ο Γεν ικός Γραμματέα Απόδ-
ημου Ελλην ισμού και Δημόσιας Διπλω-
ματίας του Υπουργείου Εξωτερικών , κ.
Γιάν ν ης Χρυσουλάκης, η Διευθύν τρια
του Ιδρύματος Ιστορικών  Μελετών , κ.
Ειρήν η Σαρίογλου, ο Πρόεδρος, κ.
Παν αγιώτης Πουλάκος, η Πρόεδρος
του Ελλην ορουμαν ικού Συλλόγου
Ασπροπύργου «Κων σταν τίν ου &
Ελέν ης», κ. Μαριάν ν α Κον τουράρου
καθώς και πλήθος κόσμου όπου
συν εχ άρησαν   την  Αιμιλία Μπουρίτη
και τους συν εργάτες της για το έργο
«Σιδηροδρομικές Μν ήμες».

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"RAILWAY MEMORIES" ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  
ππρροοςς  δδήήμμοουυςς  κκααιι  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς  
σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεννίίσσχχυυσσηηςς
γγιιαα  κκααιιννοοττόόμμαα  έέρργγαα  ααεειιφφόόρροουυ

Στις 2 Μαρτίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για
φορείς και αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής

ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης ικανοτήτων για την αξιοποίηση καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση ανα-
πτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Έργου . To Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και το πρόγραμμα HORIZON
2020.

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η δυναμική των
Ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών ως
μοχλών «πράσινης» ενεργειακής ανάπτυξης στο
πλαίσιο της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την
ενέργεια και το κλίμα, και των στόχων του RePowerEU.
Ωστόσο, δεν βρίσκονται όλοι οι δήμοι στο ίδιο επίπεδο:
Ορισμένοι έχουν ήδη δεσμευτεί οικειοθελώς για την
εφαρμογή φιλόδοξων πλάνων κατά των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλοι δυσκολεύονται
συχνά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
Ένα κοινό εμπόδιο είναι η έλλειψη πόρων, τόσο από
πλευράς χρηματοδότησης, όσο και ειδικών γνώσεων και
δεξιοτήτων στην ανεύρεση συμπληρωματικών χρηματο-
δοτικών εργαλείων και αποδοτικών μοντέλων εφαρμο-
γής.

Ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσω καινοτόμων σχημά-
των χρηματοδότησης

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι σχετιζόμενοι
φορείς τους, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, θα λάβουν
μέρος σε μία σειρά δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθη-
σης, καθοδηγούμενων από έμπειρους μέντορες, με
σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε καινοτόμες
πρακτικές και σχήματα χρηματοδότησης για την υλο-
ποίηση έργων με αναπτυξιακό αποτύπωμα.  Αυτός ο
τρόπος εκμάθησης θα δώσει την ευκαιρία στους συμμε-
τέχοντες να γνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν βέλτιστες
πρακτικές, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία
σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του
PROSPECT+ καλύπτει 5 ειδικούς θεματικούς τομείς:
δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια, δημόσιος φωτισμός,
μεταφορές και διατομεακές δράσεις, για κάθε έναν από
τους οποίους παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες και
συμβουλές για την ανάπτυξη των  αντίστοιχων καινοτό-
μων σχημάτων χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την
επιλογή κατάλληλων έργων για χρηματοδότηση, όπως
επίσης στην αξιολόγηση και διασφάλιση ότι τα έργα είναι
έτοιμα για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα του
PROSPECT+

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων
του PROSPECT+, είτε ως μέντορες είτε ως εκπαιδευό-
μενοι, είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους
εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών ή
αναπτυξιακών οργανισμών από 44 επιλέξιμες χώρες[1].

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για
τους εκπαιδευόμενους θα ξεκινήσει στις 02 Μαρτίου

2023 και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 14 Απριλίου
2023.Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για
τους μέντορες θα ξεκινήσει στις 22 Μαΐου 2023 και θα
παραμείνει ανοιχτή ως και τις 07 Ιουνίου 2023.

Ένα ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για
όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις 02
Μαρτίου 2023.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσεις τον Αύγουστο
του 2023 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες, περιλαμβά-
νοντας 4 διαδικτυακές συναντήσεις και 1 συνάντηση δια
ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του οργανισμού
σας, θα δοθούν στο ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό
σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 02
Μαρτίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, μαζί με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αντιστοίχισης, και τις απαιτήσεις
συμμετοχής για μέντορες και εκπαιδευόμενους, περι-
γράφονται στις Έντυπες Οδηγίες για τους συμμετέχον-
τες, και θα διευκρινιστούν περαιτέρω στο ανωτέρω
ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υπο-
βολής συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα αναρτηθούν
στον επίσημο διαδικτυακό τόπου του PROSPECT+ and
στο LinkedIn Capacity building for cities and regions |
PROSPECT+. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας,
να την ακολουθήσετε, να κάνετε like, και να έρθετε σε
επαφή με την ομάδα και την κοινότητα του
PROSPECT+ !

Η  Κοινότητα Ανταλλαγής Πρακτικών (Community of
Practice)του PROSPECT+ απευθύνεται σε όλους όσοι
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων,
είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε ως μέντορες, δίνοντας τους
τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε
διαδικτυακές ομαδικές συναντήσεις και συνεδρίες αμοι-
βαίου διαλόγου με έμφαση στην καινοτόμο χρηματοδότ-
ηση και την των ζητημάτων, των καταστάσεων και των
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Δήμοι,
με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εναλλακτικών και
λύσεων.
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ΣΣ
το πρώτο 20ήμεροτο πρώτο 20ήμερο
Μαρτίου θα καταβληθΜαρτίου θα καταβληθ --
ούν σε 3,2 εκατομμύριαούν σε 3,2 εκατομμύρια

νοικοκυριά με χαμηλά καινοικοκυριά με χαμηλά και
μεσαία εισοδήματα οι πρώτεςμεσαία εισοδήματα οι πρώτες
δόσεις της κρατικής επιδότησηςδόσεις της κρατικής επιδότησης
market pass.market pass.

Η κυβέρν ηση με το μέτρο αυτό, επιδο-
τεί με 650 εκατ. ευρώ τα ψών ια της
συν τριπτικής πλειον ότητας των
ελλην ικών  ν οικοκυριών  για την  εξάμην η
περίοδο από τον  Φεβρουάριο έως τον
Ιούλιο του τρέχον τος έτους, προκειμέ-
ν ου ν α τα βοηθήσει ν α αγοράσουν
σημαν τικά φθην ότερα τα τρόφιμα και τα
άλλα αγαθά και προϊόν τα που τους είν αι
απαραίτητα για την  καθημεριν ή διαβίωσή
τους.

Η ηλεκτρον ική εφαρμογή για την  υπο-
βολή των  αιτήσεων  είσπραξης της ν έας
αυτής οικον ομικής εν ίσχυσης θα αρχ ίσει
ν α λειτουργεί εν τός αυτής της εβδομάδος
ή το αργότερο μέχρι την  ερχόμεν η Δευ-
τέρα, 20 Φεβρουαρίου, και θα κλείσει στις
15 Μαρτίου. Όσοι πολίτες υποβάλουν  τις
αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
θα λάβουν  τις πρώτες δόσεις της
εν ίσχ υσης το αργότερο μέχ ρι τις 3
Μαρτίου, εν ώ όσοι υποβάλουν  τις αιτή-
σεις τους την  περίοδο από 1 έως 15
Μαρτίου θα λάβουν  τις πρώτες δόσεις
μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Δικαιούχος είσπραξης της εν ίσχυσης
είν αι κάθε άγαμος φορολογούμεν ος με
ετήσιο φορολογητέο -πραγματικό ή τεκ-
μαρτό- εισόδημα φορολογικού έτους 2021
μέχρι 16.000 ευρώ και με ακίν ητη περ-
ιουσία συν ολικής αν τικειμεν ικής αξίας
μέχρι 250.000 ευρώ. Δικαιούχοι είν αι
επίσης και ζευγάρια φορολογουμέν ων
(εγγάμων  ή συν αψάν των  σύμφων α
συμβίωσης) με συν ολικό ετήσιο φορολογ-
ητέο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημα
φορολογικού έτους 2021 μέχρι 24.000
ευρώ και ακίν ητη περιουσία συν ολικής
αν τικειμεν ικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ.

Το εκάστοτε ισχύον  εισοδηματικό όριο
προσαυξάν εται κατά 5.000 ευρώ για κάθε
εξαρτώμεν ο τέκν ο ή για κάθε εξαρτώμεν ο
εν ήλικο μέλος ή για κάθε φιλοξεν ούμεν ο
εν ήλικο άτομο μετά το πρώτο. Τα ποσά
που θα λάβουν  οι δικαιούχοι ξεκιν ούν
από 17,6 ευρώ τον  μήν α ή από 105,6
ευρώ το εξάμην ο για άγαμους φορολο-
γούμεν ους και φθάν ουν  μέχρι τα 100
ευρώ τον  μήν α ή τα 600 ευρώ το εξάμην ο
για μια οικογέν εια με 7 ή περισσότερα
εξαρτώμεν α τέκν α ή για έν α ν οικοκυριό
με 9 μέλη γεν ικά.

Επιλογές και διαφορές
Περισσότερα χρήματα θα πάρουν  όσοι

επιλέξουν  την  πίστωση των  χρημάτων
και τη διάθεσή τους για τις αγορές τους
μέσω ειδικής ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας που θα αν αλάβουν  ν α τους
εκδώσουν  οι τράπεζες. Οι δικαιούχοι
αυτοί θα λάβουν  ποσά που κυμαίν ον ται
από 22 έως 100 ευρώ τον  μήν α ή από
132 έως 600 ευρώ το εξάμην ο. Όμως, θα
είν αι υποχρεωμέν οι ν α χρησιμοποιή-
σουν  τα χρήματα που θα πιστωθούν
στις κάρτες τους μόν ο για αγορές προϊόν -
των  και αγαθών  από καταστήματα και
υπαίθριους πωλητές που δραστηριοποι-

ούν ται στο λιαν ικό εμπόριο τροφίμων ,
ιδίως σε παν τοπωλεία, σούπερ μάρκετ,
κρεοπωλεία, καταστήματα ζαχ αροπλα-
στικής, γαλακτοκομικών  προϊόν των ,
αρτοποιεία και διάφορα άλλα καταστήμα-
τα τροφίμων .

Όσοι επιλέξουν  απλώς ν α λάβουν  τα
χρήματα με πίστωση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό θα εισπράξουν  τα ποσά της
εν ίσχυσης μειωμέν α κατά 20%, δηλαδή
θα πάρουν  ποσά που θα κυμαν θούν
από 17,6 έως 80 ευρώ τον  μήν α ή από
106 έως 480 ευρώ το εξάμην ο.

Ωστόσο, αυτοί που θα ζητήσουν  ν α
εισπράξουν  την  εν ίσχυση μέσω των
τραπεζικών  τους λογαριασμών  θα
λάβουν  μέσα στον  Μάρτιο το 50% της
συν ολικής εν ίσχυσης, δηλαδή ποσά από
53 έως 240 ευρώ που αν τιστοιχούν
στους πρώτους 3 από τους 6 μήν ες της
περιόδου Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2023.

Επιπλέον , θα μπορούν  ν α διαθέσουν
όπου θέλουν  τόσο τα 53 έως 240 ευρώ,
που θα πάρουν  τον  Μάρτιο, για το
πρώτο τρίμην ο της περιόδου Φεβρουα-
ρίου-Ιουλίου 2023, όσο και τα υπόλοιπα
53 έως 240 ευρώ, που θα εισπράξουν
τον  Μάιο, για το δεύτερο τρίμην ο της
ίδιας περιόδου.

Δηλαδή, θα έχουν  τη δυν ατότητα ν α
διαθέσουν  τα ποσά της εν ίσχυσης όχ ι
μόν ο σε αγορές τροφίμων  και άλλων
αγαθών  πρώτης αν άγκης, αλλά και για
οποιον δήποτε άλλο σκοπό, όπως π.χ . η
πληρωμή λογαριασμών  ΔΕΚΟ, η πληρω-
μή φόρων  ή για αγορές άλλων  προϊόν των

που δεν  πωλούν ται σε καταστήματα λια-
ν ικής πώλησης ειδών  διατροφής ή ακόμη
και για παροχή υπηρεσιών  (επισκέψεις
σε ιατρούς, πληρωμές εισιτηρίων  μεταφο-
ρικών  μέσων , πληρωμές εισιτηρίων  θεα-
μάτων , κομμωτήρια, γυμν αστήρια, σχο-
λές χορού, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους,
δικηγόρους κ.λπ.).

Περίοδοι καταβολής
Για όσους υποβάλουν  αίτηση

εν ίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας έως την  28η2-2023, η
εν ίσχυση των  μην ών  Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2023 θα αποστέλλεται στο τρα-
πεζικό ίδρυμα για πίστωση στην  ψηφια-
κή χρεωστική κάρτα έως την  3η-3-2023.
Για όσους υποβάλουν  αίτηση εν ίσχυσης
με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

από την  1η-3- 2023 έως τη 15η-3-2023, η
εν ίσχυση των  μην ών  Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2023 θα αποστέλλεται στο τρα-
πεζικό ίδρυμα για πίστωση στην  ψηφια-
κή χρεωστική κάρτα έως την  20ή-3-2023.
Για όλους τους δικαιούχους που έχουν
υποβάλει αίτηση εν ίσχυσης με έκδοση
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η εν ίσχυση
των  μην ών  Απριλίου, Μαΐου, Ιουν ίου και
Ιουλίου 2023 θα αποστέλλεται στο τρα-
πεζικό ίδρυμα για πίστωση στην  ψηφια-
κή χρεωστική κάρτα εν τός των  πρώτων
τριών  εργάσιμων  ημερών  κάθε μην ός.

Πίστωση σε λογαριασμό σε 4 βήμα-
τα

Η διαδικασία πληρωμής της εν ίσχυσης
market pass μέσω τραπεζικού λογαρια-
σμού έχει ως εξής:

ò 1ο βήμα: Μέσω της ειδικής εφαρμο-
γής, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στην
Εν ιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov .gr-ΕΨΠ) ή στην  ψηφιακή
πύλη v ouchers.gov .gr, κάθε φυσικό
πρόσωπο που θα επιλέξει κατάθεση του
ποσού της οικον ομικής εν ίσχυσης σε
τραπεζικό λογαριασμό θα μπορεί ν α
αιτείται την  πίστωσή της σε τραπεζικό
λογαριασμό της επιλογής του. Η είσοδος
του φυσικού προσώπου δικαιούχ ου
στην  ειδική εφαρμογή θα πραγματοποι-
είται κατόπιν  αυθεν τικοποίησής του με
τη χρήση των  κωδικών  διαπιστευτηρίων
της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης (taxis-
net).

ò 2ο βήμα: Μετά την  είσοδό του στην
εφαρμογή ο αιτών  θα μπορεί ν α
συμπληρών ει και επικαιροποιεί τα
στοιχ εία επικοιν ων ίας του και, ειδικότε-
ρα, τη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχυδρο-
μείου, τον  αριθμό του κιν ητού τηλε-
φών ου, εν ώ θα πρέπει ν α συμπληρών ει
τον  IBAN του τραπεζικού λογαριασμού
της επιλογής του στον  οποίο είν αι δικαι-
ούχος ή συν δικαιούχος, καθώς και το
πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαρια-
σμός. 

Εν  συν εχεία θα πρέπει ν α αιτείται την
πίστωση του σχ ετικού ποσού στον
λογαριασμό αυτό. 

Η ειδική εφαρμογή θα αποστέλλει τα
υποβληθέν τα στοιχ εία σε κατάλληλη δια-
δικτυακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία

επιβεβαιών ει ότι ο αιτών  είν αι δικαιούχος
της οικον ομικής εν ίσχυσης. Επιπλέον  η
διαδικτυακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ θα απο-
στέλλει και τα μέλη του ν οικοκυριού. Στο
βήμα αυτό θα δίν εται η δυν ατότητα για τη
μεταβολή των  στοιχ είων  της αίτησης ή
την  ακύρωση της αίτησης για την  πίστω-
ση της οικον ομικής εν ίσχυσης σε τραπε-
ζικό λογαριασμό: (α) για όσους υποβά-
λουν  αίτηση εν τός Φεβρουαρίου 2023,
έως το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2023
και (β) για όσους υποβάλουν  αίτηση
εν τός Μαρτίου, έως το πέρας της 15ης
Μαρτίου 2023.

ò3ο βήμα: Μετά την  ολοκλήρωση της
υποβολής της αίτησης του φυσικού
προσώπου και εφόσον  επαληθευθεί η
ιδιότητά του ως δικαιούχου και ολοκληρ-
ωθεί ο υπολογισμός του ποσού, η Κοι-
ν ων ία της Πληροφορίας θα διαβιβάζει
εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα
ή τον  χ ρηματοπιστωτικό οργαν ισμό,
τηρουμέν ων  των  κατάλληλων  τεχν ικών
και οργαν ωτικών  μέτρων , το όν ομα, το
επών υμο, τη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού
ταχυδρομείου, τον  αριθμό κιν ητού τηλε-
φών ου του δικαιούχου και τον  αριθμό
του προσωπικού τραπεζικού λογαρια-
σμού του για τον  σκοπό της πίστωσης
του ποσού της οικον ομικής εν ίσχυσης.
Εν  συν εχεία θα εμβάζει στο πιστωτικό
ίδρυμα ή τον  χρηματοπιστωτικό οργαν ι-
σμό το χρηματικό ποσό που αν τιστοιχ εί
στον  δικαιούχο, αν ά ορόσημο πληρω-
μής. 

Εφόσον  εγκριθεί η αίτηση, δεν  δύν αται
ν α τροποποιηθεί ως προς τον  αρχ ικώς
επιλεχ θέν τα τρόπο καταβολής της
εν ίσχυσης.

ò 4ο βήμα: Κατόπιν  της διεν έργειας
των  πληρωμών  των  εν ισχύσεων  η Κοι-
ν ων ία της Πληροφορίας θα αποστέλλει
αυτοματοποιημέν ο μήν υμα στη διεύθυ-
ν ση ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου του
δικαιούχου, η οποία έχει δηλωθεί στην
αίτηση για τη λήψη της οικον ομικής
εν ίσχυσης. Το μήν υμα θα πληροφορεί
τον  δικαιούχο για την  επιτυχή πίστωση
της εν ίσχυσης που καταβλήθηκε ή για
την  απόρριψή της.

Πότε θα πληρωθούν

Για όσους υποβάλουν  αίτηση για την
είσπραξη της εν ίσχυσης με πίστωση σε
τραπεζικό λογαριασμό έως την  28η-2-
2023, η εν ίσχυση των  μην ών  Φεβρουα-
ρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 θα απο-
στέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς
πληρωμή έως την  3η-3-2023. 

Για όσους υποβάλουν  αίτηση είσπραξ-
ης της εν ίσχυσης μέσω πίστωσης σε
τραπεζικό λογαριασμό από την  1η-3-
2023 έως την  15η-3-2023, η εν ίσχυση
των  μην ών  Φεβρουαρίου, Μαρτίου και
Απριλίου 2023 θα αποστέλλεται στο τρα-
πεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την
20ή-3-2023.

Για όλους τους δικαιούχους που θα
έχουν  υποβάλει αίτηση για την  είσπραξη
της εν ίσχυσης με πίστωση σε τραπεζικό
λογαριασμό η εν ίσχ υση των  μην ών
Μαΐου, Ιουν ίου και Ιουλίου 2023 θα απο-
στέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς
πληρωμή έως την  3η-5-2023.

Η κυβέρνηση επιδοτεί με 650 εκατ. ευρώ τα ψώνια της συντριπτικής πλειονότητας των ελληνικών νοικοκυριών

MMMMaaaarrrrkkkkeeeetttt    ppppaaaassssssss::::    ΠΠΠΠόόόόττττεεεε    κκκκααααιιιι    ππππώώώώςςςς    θθθθαααα    χχχχοοοορρρρηηηηγγγγηηηηθθθθεεεείίίί
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Π
αρέμβαση του
εισαγγελέα ζητούν
εναγωνίως οι συγγε-

νείς των ηλικιωμένων από
το γηροκομείο-«κολαστήρ-
ιο» στον Κορυδαλλό,
καταγγέλλοντας κακο-
ποίηση καθώς πολλοί εκ
των τροφίμων βρέθηκαν
υποσιτισμένοι με ψώρα και
αφυδάτωση.

Πιο συγκεκριμένα, δικογρ-
αφία για κακουργήματα
σχηματίστηκε για την υπόθ-
εση του ιδιωτικού γηροκο-
μείου στον Κορυδαλλό, σε
συνέχεια καταγγελιών που
φτάνουν έως και 7 χρόνια
πίσω (2016), ενώ αναμένε-
ται να σφραγιστεί  η δομή.
Υπενθυμίζεται ότι ο θάνα-
τος ηλικιωμένης στο ίδρυμα
πριν από μία εβδομάδα

ήταν το συμβάν που κινητο-
ποίησε τις Αρχές και η έρευ-
να ξεκίνησε έπειτα από
καταγγελία που είχε γίνει
στον Συνήγορο του Πολίτη
από συγγενή ενός τροφίμου
ενώ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,
ο ιδιοκτήτης του γηροκο-
μείου είναι  γιατρός που
«ψάρευε» ηλικιωμένους
από νοσοκομεία.

Σημειώνεται πως την Κυρ-
ιακή (12/2), ένας ηλικιωμέ-
νος με άνοια μεταφέρθηκε σε
εφημερεύον νοσοκομείο,
καθώς κρίθηκε απαραίτητη
η διακομιδή  του προκειμέ-
νου να είναι  ασφαλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο ηλικιωμένος πάσχει από

άνοια και τα τελευταία εικο-
σιτετράωρα αρνούνταν να
σιτιστεί, γεγονός που σήμα-
νε συναγερμό και κρίθηκε
απαραίτητη η μεταφορά
του στο νοσοκομείο. Την
ίδια ώρα, σε καραντίνα
παραμένουν 37 ηλικιωμένοι
εξαιτίας κρουσμάτων κορο-
νοϊού.

Γηροκομείο στον Κορυ-
δαλλό:  «Τους έδεναν με
σχοινιά, κραύγαζαν από
τον πόνο»

Στο μεταξύ, συγκλονιστι-
κές μαρτυρίες βλέπουν το
«φως» της δημοσιότητας
που αφορούν στις απάνθρ-
ωπες συνθήκες που αντι-

μετώπιζαν ηλικιωμένοι στο
γηροκομείο στον Κορυδαλ-
λό. 

«Είχα εδώ τη μητέρα μου
δύο χρόνια. Όταν μπήκε
στο γηροκομείο περπα-
τούσε και αυτοεξυπηρετείτο. 

Έμαθα ότι έγινε ένας καυ-
γάς με τις κοπέλες και τότε
την έσπρωξαν, την έριξαν
κάτω, και έσπασε το χέρι
και ο γοφός της. 

Το έκρυβαν χωρίς να μου
λένε τίποτα» είπε η κόρη
τροφίμου στην εκπομπή
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στο
Star.

Γηροκομείο στον Κορυδαλλό: 
«Τους έδεναν με σχοινιά» - Παρέμβαση του«Τους έδεναν με σχοινιά» - Παρέμβαση του

εισαγγελέα ζητούν οι  συγγενείς των ηλικιωμένωνεισαγγελέα ζητούν οι  συγγενείς των ηλικιωμένων

ΕΕππίίδδοοµµαα  εεππιικκίίννδδυυννηηςς  κκααιι
ααννθθυυγγιιεειιννήήςς  εερργγαασσίίααςς::
ΑΑυυξξάάννεεττααιι  σστταα  220000  εευυρρώώ  --
ΠΠοοιιοοιι  οοιι  ννέέοοιι  δδιικκααιιοούύχχοοιι

Αυξάνεται στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας για απασχολούµενους στον

τοµέα της υγείας, καθώς επίσης για υπαλλήλους
που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό
Σώµα, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότ-
ητες εργαζοµένων που µπορούν να λάβουν το
συγκεκριµένο είδος επιδόµατος.
α παραπάνω προβλέπονται σε δύο Κοινές Υπουρ-
γικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), που υπεγράφησαν από
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Θόδωρο
Σκυλακάκη, τον υπουργό Υγείας, Αθανάσιο
Πλεύρη και τον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. Η ΚΥΑ
που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώµα συνυπογράφ-
εται από τον υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Οι αποφάσεις έχουν αναδροµική ισχύ από την
1η.1.2023.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ
ανηλίκων σημειώθηκε το
βράδυ της Κυριακής 12
Φεβρουαρίου, σε εμπορικό
κέντρο στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο
παρέες ανηλίκων
συνεπλάκησαν, για άγνωστη
έως τώρα αιτία, έξω από
ταχυφαγείο του εμπορικού
κέντρου. Στη συμπλοκή

ενεπλάκησαν 

περίπου είκοσι άτομα, όπως
αναφέρει  η δημόσια
τηλεόραση.

Για το περιστατικό
ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με
τους άνδρες της Ομάδας Δίας
και της Άμεσης Δράσης να
φτάνουν στο σημείο και να
προχωρούν σε δέκα
προσαγωγές, εκ των οποίων

οι  δύο μετατράπηκαν σε
συλλήψεις, 

για πρόκληση
σωματικώνβλαβών. Πρόκειται
για ανηλίκους γεννημένους το
2007 και  2008.  Οι  δύο
ανήλικοι  πρόκειται  να
οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Από τη συμπλοκή
τραυματίστηκαν δύο 16χρονοι,
οι οποίοι διακομίστηκαν σε

Σπάτα: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε εμπορικό κέντρο
Δέκα προσαγωγές & δύο συλλήψεις.



10 -θριάσιο Tρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νίκη ο
ΓΑΣ Μάνδρας ήττα ο
Πανελευσινιακός
Β1 ΟΜΙΛΟΣ (1-8)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ  45-62

Διαιτητές: Μπέης, Πέππας Δ.
Δεκάλεπτα: 15-18, 25-35, 33-53, 45-62

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  (Κάργιαν ν ης):
Τσίρμπα 6, Χαραλαμποπούλου, Πολ-
υζώτη 4, Τσιούν η 5(1), Γρύλλια 12,
Ζήκα 13, Ιακώβου 5.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  (Μον δερά):
Σαρίκου 12, Μην ά 14(2), Ψουρογιάν ν η,
Μαν ουρά 2, Κιαούλια 2, Καπαρέλου
3(1), Τσουμπρή 5, Σακελλαρίδου 11,
Σερδάρη 2, Κούρτη, Ζεβαχ ιργιάν  11(3),
Χάτζου.

Β2 ΟΜΙΛΟΣ (9-15)

ΓAΣ ΠHΓAΣOΣ KOPYΔAΛΛOY-ΓAΣ
MΑΝΔΡΑΣ  57-59

Διαιτητές :Kατσέλη , Στάγκος

Δεκάλεπτα : 14-12, 31-27, 49-39, 57-
59  

ΠHΓAΣOΣ KOPYΔAΛΛOY (Αν τιπάτης,
Στουραίτης): Mώρου 2, Mπουλν τά 7,
Kαλογεράκου 9(2), Kαρελά  8,
Iσκίοογλου  17, Kαρακούση , Ραν τέν ο-
βιτς 7(1), Παξιν ού 2, Σωτηρίου  5(1)

ΓAΣ MΑΝΔΡΑΣ  (Pουμάν ι , Λιν άρδος
Αιμ. ): Σιδηρά , Δρουμπούκη 8,
Mποκούζη , Καψοκόλη 24, Παπαμα-
ρκάκη 13(1), Λαουλάκου 2, Tζιν λή
12(1)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ο Βύζας Μεγάρων τσίμπησε βαθμό
εκτός έδρας από τον ΠΟ Φήκης

Για την 14η αγωνιστική
του πρωταθλήματος
της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας στον 3ο όμιλο ο
Βύζας Μεγάρων
τσίμπησε πολύτιμο
βαθμό εκτός έδρας
από τον ΠΟ Φήκης
αφού το σφύριγμα του
διαιτητή Νίκου βρήκε
τις δύο ομάδες ισόπα-
λες χωρίς γκόλ.
Η ομάδα της Φήκης
δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα κι έτσι απώλε-
σε δύο βαθμούς χάνοντας έδαφος στην βαθμολογία.
Ο Βύζας που εκτός έδρας τα πάει καλύτερα κατάφερε να πάρει ένα
θετικό αποτέλεσμα από μία ομάδα που βρίσκεται ψηλά στον πίνα-
κα της βαθμολογίας.
Ο αγωνιστικός χώρος ήταν βαρύς κάτι που δεν βοήθησε στις δύο ομά-
δες να πιάσουν καλή απόδοση, έτσι κυριάρχησε η δύναμη, οι δυνατές
μονομαχίες, τα νεύρα και γενικά υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες
προς τον διαιτητή εκατέρωθεν.
Η Φήκη απείλησε μόλις στο 3′ όταν η κεφαλιά του Κατσαντώνη απο-
κρούστηκε σε κόρνερ από τον Χαλκίδη.
Στο 6′ σουτ του Γεωργάκη, ο Χαλκίδης και πάλι έδωσε την λύση.
Ο Βύζας φάνηκε επιθετικά στο 20′ όταν το σουτ του Μπουντόπουλου
εξουδετερώθηκε από τον Ντάσκα.
Αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος.
Στο δεύτερο ημίχρονο στο 49′ σουτ του Γεωργάκη από καλή θέση πέρ-
ασε άουτ.
Στο 55′ επικίνδυνη σέντρα του Κωνσταντινίδη, ο Κατσαντώνης έδιωξε
σωτήρια.
Ο Γιαννούλας έκανε το σουτ στο 57′, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο 82′ κόρνερ του Μπουντόπουλου, η κεφαλιά του Στρατιδάκη απο-
κρούστηκε από τον Μήλο κι από εκεί και πέρα δεν άλλαξε τίποτα και
το 0-0 έμεινε ως το τέλος.

Διαιτήτευσε ο Νίκου με βοηθούς τους Αθανασίου και Νούσια της ΕΠΣ
Άρτας.

ΠΟ ΦΗΚΗ (προπονητής Νίκος Μανούρας): Ντάσκας (63′ λόγω τρ.
Μήλος), Γιαννούλας, Κατσαντώνης, Δρόσος, Ζήσης, Ν. Σκόνδρας,
Γεωργάκης, Καλαμαράς, Πατρώνης (72′ Α. Νικλητσιώτης), Τσιώλης,
Σιαμαντάς.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης,
Κωνσταντινίδης, Μουσκάι, Σαχόλι, Καραγιάννης (88′ Λύγδας), Χατ-
ζημελετιάδης, Κωνσταντίνου, Μπουντόπουλος, Ντούνης (78′ Στρατι-
δάκης), Φλέγγας, Φυσαράκης.

Ηττα του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού
στο Μαρούσι από

τον ΑΣΕ Δούκα

Για την 17η αγωνιστική
του 2ου ομίλου της Β'
Εθνικής ο Πανελευσι-
νιακός ηττήθηκε εκτός
έδρας Μαρούσι  από τον
ΑΣΕ Δούκα 61-75.

Δούκας-Πανελευσινιακός
75-61
Διαιτητές: Κωνσταντινό-
πουλος-Ουσταμπασίδης-
Παπαδόπουλος Χρ.

Δεκάλεπτα: 18-19, 39-31,
55-44, 75-61

ΑΣΕ Δούκα (Σορώτος):
Μουάτσος, Μαραγκόπου-
λος, Στεργίου 10 (2),
Κοψιάς 4, Μιχαήλ 11 (3),
Παπανδρέου 6 Λιβανός,
Σωτηράκης, Χατζής,
Μαλτέζος 8 (1), Λάκκας 6,
Τσιτσιγιάννης 8

Πανελευσινιακός
ΑΟΚ (Βούλγαρ-
ης): Νίκου 5, Μπο-
υρντένης, Καρα-
κατσάνης, Ντα-
κούλιας 7, Καράμ-
πελας, Κρασάκης
2, Σταμέλος 13
(3), Λεκάκης,
Παπαφλωράτος 7
(2), Ρεκουνιώτης
15, Μακρής 12,
Δενδρινός

Η Βαθμολογία (σε 17
αγώνες) :

1.Πανιώνιος 33 (16-1)
2.Πρωτέας Βούλας 30
(13-4)
3.Πανελευσινιακός 28
(12-4)
4.Παλαιό Φάληρο 28 (11-
6)
5.Αιγάλεω 25 (9-7)
6.ΑΕΝ Κηφισιάς 25 (8-9)
7.ΟΦΗ 25 (8-9)
8.Δούκας 24 (7-10)
9.Έσπερος Καλλιθέας 23
(7-9)

10.Διαγόρας Ρόδου 21 (5-
11)
11.Πεύκη 21 (4-13)
12.ΑΟΚ Χανιά 16 (0-16)  

*Οι τέσσερις πρώτες ομά-
δες συμμετέχουν στα πλέι
οφς ανόδου με τη νικήτρ-
ια να ανέρχεται στην Α2
Ανδρών
**Οι ομάδες από τις
θέσεις 7-10 συμμετέχουν
στα πλέι άουτ, με τις δυο
ηττημένες να υποβιβάζον-
ται στην Γ' Εθνική
*** Οι δύο τελευταίες ομά-
δες υποβιβάζονται κατε

υθείαν στην Γ' Εθνική

H επόμενη αγωνιστική
(18η, 18/2)

ΑΟΚ Χανιά-Πεύκη
Πανελευσινιακός-Π. Φάλ-
ηρο
Αιγάλεω-Δούκας
Πρωτέας Βούλας-Διαγόρ-
ας Ρόδου
ΟΦΗ-Πανιώνιος (19/2)
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Έσπερος
Καλλιθέας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ηττα του Πανελευσινιακού
1-3 από τον ΑΟ Τρίκαλα
Για τον β΄γύρο και τον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής
14η αγωνιστική ο ΑΟ Τρίκαλα έχοντας σε
μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα Παιτέρη
πέτυχε σπουδαία νίκη στην Ελευσίνα στο
δημοτικό στάδιο Κοσμάς Παπανικολάου με 1-3
του Πανελευσινιακού.Η ομάδα των σταχοφόρ-
ων έχει δύο μάτς λιγότερα.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

5′ σουτ του Γεμιστού απέκρουσε ο Παιτέρης.
9′ ακυρώθηκε τέρμα του Κουτσιανικούλη σαν
οφσάιντ από τον 2ο βοηθό Κουκόπουλο
20’ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κωστόπουλος έδωσε την
ασιστ στον Αλεξίου και με σούτ πέτυχε το 0-1.
39′ σούτ του Μίσκου απέκρουσε ο Παιτέρης.
60’ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Αλεξίου έδωσε στιον Γιοκέ
που με πλασέ σημείωσε το 0-2.
62’ο Κουσκουνάς από εμφανή θέση οφσάιντ με
πλασέ πέτυχε το 0-3.

64΄ Σωτήρια διπλή επέμβαση του
Παϊτέρη σε σουτ από τον
Μακρίδη.
77’ΓΚΟΛΛΛΛΛ Χέρι του Κωστό-
πουλου μέσα στην περιοχή ο
διαιτητής Νικολάου έδειξε την
άσπρη βούλα. Την εσχάτη των
ποινών εκτέλεσε ο Γεμιστός και
μείωσε σε 1-3.

83′ ο Κακοσίμος σούταρε χάνον-
τας σίγουρο γκόλ.
Ο διαιτητής Σπύρος Νικολάου από
την Αθήνα δεν απέφυγε τα λάθη.
Βοηθοί: Γιώργος Τσαμπουράκ-
ης(Ηρακλείου), Βασίλης Κουκό-
πουλος(Αθήνας). Παρατηρητής
αγώνα ήταν ο Δημήτρης Πιστόλης
από την Ανατολική Αττική. Παρατηρητής διαιτ-
ησίας Στυλιανός Φώτης από την Εύβοια.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπονητής Γιάννης
Μάγγος): Γκλώτσος, Τόλιος (70’ Ζαφείρης),
Σμίλτος, Συριόπουλος (46’ Λάμπρου), Μαρής
(80’ Μπούσης), Μίσκου, Γεμιστός, Νταβίντ,
Κόκας (46΄ Μακρίδης), Κοτσώνης (80’ Οικο-

νομόπουλος), Κακοσίμος
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (προπονητής Σάκης Θεοδοσιάδ-
ης): Παϊτέρης, Καρανίκας, Σανδραβέλης,
Ριζογιάννης, Κουσκουνάς, Κρητικός, Αγκαράι,
Κουτσιανικούλης (75΄ Μπραντίστας), Αλεξίου
(66’ Λουκάς), Γιοκέ (90’ Βαταμίδης), Κωστό-
πουλος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τηλυκράτης Λευκάδας 30
Ύπατο 27
Πανελευσινιακός 22**
Φήκη 22
Βύζας Μεγάρων 21*
Λευκίμμη 21
ΑΟ Τρίκαλα 21
Αστέρας Πετριτή 18
Πάργα 16
Ζάκυνθος 16
Παναγρινιακός 15
Διγενής Νεοχωρίου 11
Χαλκίδα 10
Ναυπακτιακός 3

Τα παιχνίδια της Τετάρτης

ΑΟ Υπάτου – Απόλλων Πάργας (15/2)
Χαλκίδα – Ζάκυνθος (15/2)
Αστέρας Πετριτή – Πανελευσινιακός (15/2)
Βύζας Μεγάρων– Λευκίμμη (15/2)

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ήττα της ΝΕ Μεγαρίδας από τον
Ηρακλή Θεσσαλονίκης
Σημαν τικό “διπλό” πέτυχ ε ο Ηρακλής που λύγισε τη
Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος με 80-75, στο πλαίσιο της
17ης αγων ιστικής της Elite League.

Με τη ν ίκη ο Ηρακλής αν έβηκε στο 11-6 και στην  τρίτη
θέση, εν ώ η Μεγαρίδα έπεσε στο 8-9.

Οι γηπεδούχ οι είχ αν  το προβάδισμα για τρία δεκάλε-
πτα, αλλά οι Θεσσαλον ικείς έκαν αν  την  αν ατροπή
από το -14 (61-47) στα τελευταία 9 λεπτά της αν α-
μέτρησης φτάν ον τας τις 11 ν ίκες.

Κορυφαίος των  ν ικητών  ήταν  ο Παπαρέγκας (21π.),
εν ώ τον  ακολούθησαν  σε απόδοση οι Τέιλορ (16π.) και

Παπαν των ίου (12π.)

Από τους γηπεδούχ ους ξεχ ώρισε ο Γερομιχ αλός με 19
πόν τους.

Διαιτητές: Χριστιν άκης-Τσιμπούρης-Νάστος (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 59-47, 75-80

Μεγαρίδα NE(Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης, Γκάτζιας 11
(3), Παπαγιάν ν ης 5 (1), Γερομιχ αλός 19 (1), Πολ-
υτάρχ ου 1, Ντουμπίν σκι 11 (3), Γουάιλι 5, Καλλιν ικίδης
8 (2), Γεωργαλάς 4, Ζαρκαδούλας 11 (3).

Ηρακλής ΚΑΕ 2022 (Γυμν όπουλος): Παπαρέγκας 21,
Αμπατζάς 4, Γκάθραϊτ 2, Γοργόν ης 4, Λιάπης 4,
Μακρής, Χαριτόπουλος 9, Παπαν των ίου 12 (2), Τέιλορ
16 (2), Βουλγαρόπουλος 8.
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΡΕΤΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

το γένος ΚΛΑΠΑ , γεννηθείς στο ΜΑΡΟΥΣΙ,  κάτοικος Ελευσίνας και η
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ  και της 

ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΣΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, γεννηθείσα στην ΑΘΗΝΑ , 
κάτοικος Ελευσίνας προκειται να έλθουν σε γάμο που θα  γίνει στον ΙΝ

Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη

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
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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

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παρ-
ακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της
Π.Ε.Ανατολικής Αττικής για χρονικό διάστημα
από 06-02-2023 έως και 29-02-2024.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

11. Συγκρότηση επιτροπής σχετική με παρα-
κολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμ-
ηθειών παροχής υπηρεσιών έτους 2023 όλων
των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων για τις
ανάγκες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
υλικών, παροχής υπηρεσιών και καλής εκτέ-
λεσης εργασιών, για το σύνολο των διαγωνι-
στικών διαδικασιών που αφορούν τον ηλεκτρ-
ομηχανολογικό (πλην των ανελκυστήρων) και
λοιπό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στο  κτίριο επί
των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειρ-
αιά, όπου και στεγάζονται οι υπηρεσίες των
Π.Ε. Πειραιά & Νήσων.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
υλικών, παροχής υπηρεσιών  και καλής εκτέ-
λεσης εργασιών για το σύνολο των διαγωνι-
στικών διαδικασιών που αφορούν στην πραγ-
ματοποίηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών
Εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

14. Έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρ-
ότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παρα-
λαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΕ
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής διάρκειας
ενός ( 1 ) έτους.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

15. Έγκριση της ενεργοποίησης του άρθρου 4
περί δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ.

18/2022 Σύμβασης με τον «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΚοιΣΠΕ
ΕΝΑΤΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ.Ν.Αττικής «ΕΥ ΖΗΝ», μέχρι
του ποσού των 2.520,83€ (δύο χιλιάδων πεντα-
κοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα τριών
λεπτών)  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
λόγω μεταστέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειρ-
αιά.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

16. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής του αντικειμένου της με αρ.
60/2022  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός  Κον-
δυλίων Έρευνας, αναφορικά με τη  διενέργεια
εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για
την ανίχνευση/ παρουσία τοξικών ή και δυνητι-
κά τοξικών μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμο-
γής του προγράμματος παρακολούθησης
ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατ-
ηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής για ένα  έτος.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

17. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρα-
κολούθησης και Παραλαβής προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών και εργασιών των υπηρ-
εσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και
κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτή-
των Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττι-
κής.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

18. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τρο-
ποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο με τίτλο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ
(ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ)
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» .  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Βλάχος)

19. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΒΟΥΛΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού
2.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).  

(Συνεισηγητέςο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγερινός και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)

20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Μεγαρέων για το έργο με τίτλο:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης
ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία
πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην
τοπική κοινότητα Κινέττας».  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κοσμόπουλος)

21. Έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τρο-
ποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη:
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κοσμόπουλος)

22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για
τη μελέτη : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΟΥΝΤΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊ-
δονικόλας)

23. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών
αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του
2022. 

(Συνεισηγητέςο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.

Πέππας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

24. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής
πίστωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με τίτλο: «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων
πεζών και οχημάτων στον οδικό δίκτυο αρμοδι-
ότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής». 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

25. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρα-
κολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της
παροχής υπηρεσιών “Εργασίες συντήρησης,
αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και
φύλαξης της πεζογέφυρας του
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο
ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούρ-
γου”. αναδόχου «GREEN AND SPACE
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με
δ.τ. “GREEN AND SPACE ΕΠΕ”. 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

26. Γνωμοδότηση για το μονοσήμαντο καθορ-
ισμό της επαρχιακής οδού 21 «Κορωπί – Λομ-
βάρδα» του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου. 

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

27. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της
σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ”».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

28. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Πενταόροφο συγκρότημα κτιρίων γραφείων
με 3 υπόγεια επί των οδών Χειμάρρας& Αμα-
ρουσίου-Χαλανδρίου (Ο.Τ. 515) στο Δήμο Αμα-
ρουσίου».  

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η
πρωτοχρονιάτικη πίτα στις 15:00 μ.μ.
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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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