
Βουλή: Τροπολογία για να
συνεχιστεί η απασχόληση του

προσωπικού στο
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
& ο Δήμος Ελευσίνας

συγκεντρωνουν φάρμακα και
υγειονομικό υλικό για το Κοινωνικό

Φαρμακείο.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 /3 από

τις 10:00 έως τις 14:00, στον χώρο του Δημαρχείου

3322  ννεεκκρροοίί,,  8855  ττρρααυυμμααττίίεεςς  ααππόό  ττηη
σσύύγγκκρροουυσσηη  ττρρέέννωωνν  κκοοννττάά  σστταα  ΤΤέέμμππηη

ΑΣΕΠ: Έρχεται στις 4 Μαρτίου ο πρώτος πανελλήνιος
γραπτός διαγωνισμός – Πάνω από 100.000 υποψήφιοι για

5.124 προσλήψεις

M. BΟΡΙΔΗΣ: «Για πρώτη φορά, η επιλογή των νέων δημοσίων υπαλλή-
λων θα βασισθεί σε μια ισόρροπη και σταθμισμένη αξιολόγηση των

στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητά τους».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Elite League (20η Αγ.) Σπουδαία νίκη
στην Καβάλα η ΝΕ Μεγαρίδας

ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήή::  
ΟΟ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  
8877--8811  ττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ττοουυ  κκυυππέέλλλλοουυ
ΕΕλλλλάάδδααςς  σσήήμμεερραα σσεελλ..  1133

σσεελλ..  22

MMaarrkkeett  PPaassss::  ΠΠοοιιοοιι  θθαα  ππάάρροουυνν
δδιιππλλόό  κκααιι  πποοιιοοιι  ττρριιππλλόό  εεππίίδδοομμαα
Όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση έως τις Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

θα είναι οι πρώτοι που θα πληρωθούν στις 3 Μαρτίου 
- Όσοι κάνουν αίτηση το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου 

θα πληρωθούν αργότερα, προς τις 20 Μαρτίου 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  66--1155

Περιοδεία στον Δήμο
Αχαρνών 

πραγματοποίησε 
ο πρωθυπουργός 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
είναι μια βαθιά λαϊκή κυβέρνηση που

στέκεται πρώτα κοντά στους πιο 
αδύναμους συμπολίτες μας. Σε αυτούς
που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Σεισμός: Αργά ή γρήγορα θα
ξαναδούμε 6 Ρίχτερ στην 

Ελλάδα – Η προειδοποίηση του
Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: 
Επιδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ 
Το ν έο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφων α»

αν αμέν εται ν α προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο
ΣΣεελλ..  88 ΣΣεελλ..  66

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

Θανάσης Μπούρας
Κατάθεση αναφοράς για

παράταση επιδότησης ενοικίου
στους πλημμυροπαθείς της

Κινέτας σσεελλ..  99

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: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη

Παράσχ ος, Πάρης, Πάρις, Χαρίσης,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, ,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

MANΔΡΑ

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥψηλάντου 1 & Στρατηγού
Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι., Παναγίας 

Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.

Αριστοτέλους 309, 6972633576

Χαρακτηριστική καινοτομία αυτού του μεγαλύτε-
ρου, στην 28χρονη πορεία της ανεξάρτητης
αρχής, διαγωνισμού - ο οποίος δεν περιλαμβάνει
αριθμό θέσεων προς πλήρωση, ούτε φορείς που
ζητούν προσωπικό - είναι η δημιουργία της λεγό-
μενης «δεξαμενής» επιτυχόντων, για μελλοντικές
προκηρύξεις των εκάστοτε φορέων

Σ
τις 4 Μαρτίου θα διεξαχ θεί ο μεγάλος παν ελλή-
ν ιος γραπτός διαγων ισμός, τον  οποίο προκήρ-
υξε το Αν ώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπι-

κού (ΑΣΕΠ), για προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού στο
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη συμμετοχ ή
συν ολικά 108.229 υποψήφιων , κατηγοριών  Παν επι-
στημιακής και Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστική καιν οτομία αυτού του μεγαλύτερου,
στην  28χ ρον η πορεία της αν εξάρτητης αρχ ής, διαγω-
ν ισμού – ο οποίος δεν  περιλαμβάν ει αριθμό θέσεων
προς πλήρωση, ούτε φορείς που ζητούν  προσωπικό –
είν αι η δημιουργία της λεγόμεν ης «δεξαμεν ής» επιτ-
υχ όν των , για μελλον τικές προκηρύξεις των  εκάστοτε
φορέων . Αρχ ής γεν ομέν ης της πλήρωσης 5.124 κεν ών
θέσεων  για τις εν απομείν ασες αν άγκες του του 2022
καθώς και αυτές του 2023, πάν τα των  κατηγοριών  ΠΕ
και ΤΕ.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των  προσλήψεων
αυτής της περιόδου, από το σύν ολο των  θέσεων  οι
3.502 αφορούν  επιτυχ όν τες Παν επιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημον ικού Προσω-
πικού (ΕΕΠ).

Βορίδης: «Χτίζουμε το νέο δημόσιο – καλή επιτ-
υχία σε όλους»

Με αφορμή την  διαφορετικότητα αυτού του διαγων ι-
σμού, του μεγαλύτερου που προκήρυξε στην  28χ ρον η
πορεία της η Αν εξάρτητη Αρχ ή, ο υπουργός Εσωτερ-
ικών  με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διευκριν ίζει: «Για
πρώτη φορά στην  ιστορία του θεσμού εισάγουμε μία
αξιοκρατική, ακέραιη και αδιάβλητη διαδικασία μέσα
από την  οποία θα αν αδειχ θούν  οι καταλληλότεροι άν θ-
ρωποι για ν α καλύψουν  τις αν άγκες της Δημόσιας
Διοίκησης σε αν θρώπιν ο δυν αμικό. Στόχ ος μας είν αι
ν α επιλέξουμε τα κατάλληλα πρόσωπα στην  κατάλληλη
θέση».

«Η καιν οτομία του συγκεκριμέν ου διαγων ισμού»
διευκριν ίζει ο κ. Βορίδης «έγκειται, μεταξύ άλλων , στη
δημιουργία της λεγόμεν ης δεξαμεν ής επιτυχ όν των .
Μέσα από αυτή τη δεξαμεν ή το Δημόσιο θα καλύψει
εκκρεμείς και μελλον τικές αν άγκες σε προσωπικό επι-
ταχ ύν ον τας σημαν τικά τη διαδικασία πρόσληψής τους.
Εν δεικτικά, αν αφέρω ότι με το ισχ ύον  καθεστώς της
τυπικής μοριοδότησης, απαιτούν ται περίπου δύο έτη
προκειμέν ου ν α ολοκληρωθεί μία πρόσληψη. Με τον
παν ελλήν ιο γραπτό διαγων ισμό αυτό το χ ρον ικό διά-
στημα θα συρρικν ωθεί στους επτά μήν ες. Επίσης, έν α
δεύτερο στοιχ είο καιν οτομίας συν ιστά η χ ρήση εξειδι-
κευμέν ων  εργαλείων  διακρίβωσης δεξιοτήτων  και ικα-
ν οτήτων  που αν απτύχ θηκαν  αποκλειστικά για τον
συγκεκριμέν ο διαγων ισμό. Έτσι, για πρώτη φορά, η
επιλογή των  ν έων  δημοσίων  υπαλλήλων  θα βασισθεί
σε μια ισόρροπη και σταθμισμέν η αξιολόγηση των
στοιχ είων  εκείν ων  που συν θέτουν  την  εργασιακή
προσωπικότητά τους».

Ο υπουργός Μ. Βορίδης υπογραμμίζει ότι «στις 4
Μαρτίου οι υποψήφιοι θα κληθούν  ν α αποδείξουν  ότι
διαθέτουν  τις γν ώσεις και τις δεξιότητες εκείν ες που
απαιτούν ται, προκειμέν ου ν α υπηρετήσουν , με υψηλό
αίσθημα ευθύν ης, το ν έο Δημόσιο που χ τίζουμε» και
κλείν ει ευχ όμεν ος «σε όλους τους διαγων ιζόμεν ους,
καλή επιτυχ ία».

ΑΣΕΠ: Έρχεται στις 4 Μαρτίου ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός 

διαγωνισμός – Πάνω από 100.000 υποψήφιοι για 5.124 προσλήψεις

M. BΟΡΙΔΗΣ: «Για πρώτη φορά, η επιλογή των νέων δημοσίων υπαλλήλων θα βασισθεί
σε μια ισόρροπη και σταθμισμένη αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την

εργασιακή προσωπικότητά τους».

Δωρεάν  διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής
συμβουλευτικής για τους πολίτες που
αν αζητούν  εργασία, ξεκιν ά η Δημόσια
Υπηρεσία Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως τον ίζεται στην  αν ακοίν ωση, τα
διαδικτυακά εργαστήρια θα είν αι δωρεάν , θα
πραγματοποιούν ται από εξειδικευμέν α
στελέχ η και θα εστιάζουν  στις εξής θεματικές
εν ότητες:

Πώς ν α δημιουργήσω έν α αποτελεσματικό
βιογραφικό;

Πώς ν α προετοιμαστώ σωστά για μια
συν έν τευξη;

Ποια είν αι τα βήματα για μια επιτυχ ημέν η
επιχ ειρηματική ιδέα;

Πώς υποβάλλεται η αίτηση -Το πρόγραμμα των
εργαστηρίων

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α δηλώσουν
συμμετοχ ή από αποκλειστικά ηλεκτρον ικά στη
διεύθυν ση: https://www.dy pa.gov .gr/workshops

ΔΔωωρρεεάάνν  εερργγαασσττήήρριιαα  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  ααππόό  ττηη
ΔΔΥΥΠΠΑΑ  γγιιαα  όόσσοουυςς  ααννααζζηηττοούύνν  εερργγαασσίίαα

Πώς γίνεται η αίτηση, τι προσφέρουν

Συν εχ ίζεται στη σελ. 5
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Περιοδεία στον Δήμο Αχαρνών 
πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια βαθιά λαϊκή

κυβέρνηση που στέκεται πρώτα και πάνω απ’ όλα κοντά
στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σε αυτούς που το

έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε εχθες στο Μενίδι
όπου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε και στον βουλευτή
Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη.

Στον  χ αιρετισμό του προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
σημείωσε: «Ο Δήμαρχ ος έβαλε τον  πήχ η πολύ ψηλά, αλλά εκεί θα στοχ εύσουμε και
θα πετύχ ουμε το στόχ ο μας: Αυτοδύν αμη Νέα Δημοκρατία, για μία ισχ υρή και
αυτοδύν αμη Ελλάδα. Αγαπητέ Γιώργο, κ. Περιφερειάρχ α, αγαπητέ μου Δήμαρχ ε, κ.
Υπουργοί, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χ αρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στις
Αχ αρν ές, στο Μεν ίδι.

Επιτρέψτε μου ν α ξεκιν ήσω, ευχ όμεν ος σε όλες και σε όλους ν α έχ ουμε μία Καλή
Σαρακοστή και ν α ξεκιν ήσω από εκεί που τελείωσε ο Δήμαρχ ος. Η τελευταία μεγάλη
χ ρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Δήμο είν αι 2 εκατομμύρια για ν α φτιαχ τεί
ο Ναός του Αγίου Βλάση και η πλατεία στην  οποία βρισκόμαστε σήμερα.

Είν αι έν α μόν ο από τα σημαν τικά κον δύλια τα οποία έχ ουμε διαθέσει ως κεν τρι-
κή κυβέρν ηση με τη συν εργασία της Περιφέρειας και του Δήμου, σε αυτή την  περ-
ιοχ ή, η οποία μπορεί για κάποιες άλλες κυβερν ήσεις ν α είν αι ξεχ ασμέν η, ν α ήταν
ξεχ ασμέν η, για εμάς όμως είν αι στο επίκεν τρο των  εξελίξεων . Γιατί για εμάς δεν
υπάρχ ουν  ξεχ ασμέν ες γειτον ιές στην  Αττική.

Και κατ’ εξοχ ήν  οι περιοχ ές εκείν ες οι οποίες δεν  έτυχ αν  της προσοχ ής του κρά-
τους τις προηγούμεν ες δεκαετίες, πρέπει ν α τύχ ουν  της δικής μας προσοχ ής. Επει-
δή δεν  θα κουραστώ ν α το λέω, η κυβέρν ηση της Νέας Δημοκρατίας είν αι μια βαθιά
λαϊκή κυβέρν ηση που στέκεται πρώτα και πάν ω απ’ όλα κον τά στους πιο αδύν α-
μους συμπολίτες μας. Σε αυτούς που το έχ ουν  περισσότερο αν άγκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως τα πράγματα είν αι δύσκολα και η
κυβέρν ηση δεν  έχ ει αυταπάτες. Ωστόσο, όπως είπε, η κυβέρν ηση έφερε επεν -
δύσεις και αύξησε τα εισοδήματα των  πολιτών . «Μπορούμε ν α στηρίζουμε την  κοι-
ν ων ία από την  αν άπτυξη. Ό,τι επιστρέφουμε στην  κοιν ων ία είν αι από το πλεόν α-
σμα και αυτό θα συν εχ ίσουμε ν α κάν ουμε», είπε χ αρακτηριστικά.

Αν αφερόμεν ος στο πότε θα διεξαχ θούν  οι εκλογές, είπε πως αυτές είν αι κον τά,
θα γίν ουν  την  άν οιξη. «Οι πολίτες μπορούν  πλέον  ν α συγκρίν ουν  μία τετραετία ΝΔ
και μία τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Είχ αμε τη χ αμηλότερη αν άπτυξη στην  Ευρώπη. Ας
συγκριθούμε. Ποιος σας είπε ότι θα μειώσει τους φόρους και το έκαν ε; Η Νέα Δημο-
κρατία. Ποιος σας είπε ότι θα φυλάξει τα σύν ορα και το έκαν ε; Η Νέα Δημοκρατία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν αφέρθηκε &  «στα ευτράπελα» που συμβαίν ουν  τις
τελευταίες ημέρες στον  ΣΥΡΙΖΑ. «Όπως στρών εις, κοιμάσαι. Ας λύσουν  τα εσωτερ-
ικά τους, ας αν αλογιστούν  ποιοι είν αι αυτοί που αν ήγαγαν  τον  πολακισμό σε κεν -
τρική γραμμή του κόμματος», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Και από εκεί και πέρα ας αφήσουν  εμάς ν α κάν ουμε την  δουλειά μας, ν α μιλάμε

για το μέλλον  και ν α αποφύγουμε την  τοξικότητα. Αν  τα κάν ουμε όλα αυτά στις εκλο-
γές που έρχ ον ται θα πετύχ ουμε και θα ξεπεράσουμε τους στόχ ους τους οποίους
έχ ουμε θέσει» υποστήριξε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον  Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, όπου
τον  υποδέχ θηκε ο Μητροπολίτης Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως Αθην αγόρας και τον
εν ημέρωσε για την  πρόοδο των  εργασιών  του Ιερού Ναού, εν ώ στη συν έχ εια ο κ.
Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αχ αρν ών .

Κατά την  υποδοχ ή του πρωθυπουργού, ο δήμαρχ ος Αχ αρν ών , Σπύρος Βρεττός,
τόν ισε:

« Αγαπητέ Πρόεδρε, είν αι ευκαιρία σήμερα ν α σας ευχ αριστήσω, όχ ι μόν ο για την
παρουσία σας στον  τόπο μας, που μετά από πάρα-πάρα πολλά χ ρόν ια εν  εν εργεία
Πρωθυπουργός έρχ εται στις Αχ αρν ές, αλλά είν αι μία ευκαιρία ν α πω εδώ στους
συν δημότες μου για την  εξαιρετική συν εργασία που έχ ουμε αυτά τα τέσσερα χ ρό-
ν ια και για τα πολύ σπουδαία και μεγάλα που έχ ουμε κάν ει στον  τόπο.

Στις Αχ αρν ές τα τελευταία χ ρόν ια, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, γίν ον ται
δύο τεράστια αν τιπλημμυρικά έργα της τάξης πάν ω από τα 120 εκατομμύρια ευρώ,
διευθέτηση της Εσχ ατιάς και Καν απίτσας από το Υπουργείο Υποδομών . Στο κέν -
τρο των  Αχ αρν ών  γίν εται έν α αν τιπλημμυρικό έργο και ξεκιν άει αμέσως μετά κι έν α
δεύτερο μέσα στο 2023, συν ολικά 30 εκατομμυρίων  ευρώ. 

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, μαζί έχ ουμε συν εργαστεί με τους συν εργάτες σας και τους
Υπουργούς και έχ ουμε καταφέρει ν α φέρουμε χ ρηματοδοτήσεις πάν ω από 30 εκα-
τομμύρια ευρώ από το «Αν τών ης Τρίτσης», έχ ουμε καταφέρει ν α πάρουμε πρόγρ-
αμμα από το Ταμείο Αν άκαμψης για ν α φτιάξουμε την  (λεωφόρο) Καραμαν λή, έχ ουμε
καταφέρει ν α κάν ουμε πάρα-πάρα πολλά.

Σας ευχ αριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμπράκτως από την  πρώτη στιγμή που γίν α-
τε Πρωθυπουργός δείξατε τη στήριξή σας στις Αχ αρν ές, εμπράκτως και για πρώτη
φορά στις Αχ αρν ές γίν ον ται τόσα σπουδαία και μεγάλα πράγματα. Και βέβαια
κλείν ον τας, το τελευταίο που καταφέρατε και μας εξασφαλίσατε -και σας ευχ αρι-
στούμε πάρα πολύ- είν αι η χ ρηματοδότηση για τον  Άγιο Βλάση, τη μητρόπολη της
πόλης μας. Να είστε καλά, γερός, δυν ατός, επαν εκλογή σίγουρα, με αυτοδύν αμη
κυβέρν ηση στην  πρώτη Κυριακή».
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Την Παρασκευή 3 Μαρτίου ανα-
κοινώνεται η νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού μετά τη συνε-

δρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο
νέος κατώτατος μισθός θα τεθεί σε εφαρ-
μογή από την 1η Απριλίου και όπως είπε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
«πρέπει να ισορροπήσουμε στην απόφαση
αυτή ανάμεσα στις δυνατότητες των
επιχειρήσεων και στις αυξημένες ανάγκες
των εργαζομένων, λόγω του πληθωρι-
σμού».
Εξάλλου χθες ολοκληρώθηκε το πόρισμα

διαβούλευσης και σύμφωνα με πληροφο-
ρίες το βασικό σενάριο αναφέρει αύξηση
57 ευρώ το μήνα ενώ δεν αποκλείεται
σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους η
αύξηση να είναι της τάξεως των 67 ευρώ
το μήνα.

Ο νέος μισθός αφορά περίπου 650.000
εργαζόμενους να εφαρμοστεί από την 1η
Απριλίου 2023.
Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
προβλέπουν τα εξής:

– Αύξηση κατά 6% ώστε ο νέος βασικός
μισθός να οδηγηθεί στο επίπεδο των 756
ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 43 ευρώ
το μήνα.

– Αύξηση 7,75% (αύξηση συντάξεων):
Νέος μισθός κοντά στα 770 ευρώ με
αύξηση 57 ευρώ το μήνα.

– Αύξηση 9,6% (πληθωρισμός 2022):
Νέος μισθός κοντά στα 780 ευρώ με
αύξηση 67 ευρώ το μήνα.

Τονίζεται ότι οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν
«ταβάνι ασφαλείας» όσον αφορά το
ποσοστό αύξησης του προκειμένου να μην
πληγεί η ανταγωνιστικότητα, η απασχόλ-
ηση αλλά και οι αντοχές των μικρών
επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της η η Τράπεζα της
Ελλάδας χτυπάει δυο καμπανάκια στην
έκθεσή της, προτείνοντας μια «λελογι-
σμένη» αύξηση των κατώτατων μισθών
και ημερομισθίων σε ένα εύρος μεταξύ

3% και 5% από την 1η Απριλίου 2023
συνυπολογίζοντας τη σημαντική επιβράδ-
υνση του πληθωρισμού που προβλέπεται
για το 2023. Συγκεκριμένα επισημαίνει
πως η αύξηση θα πρέπει να διαφυλάττει
δυο πράγματα:

– την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
και

– τη σταθερότητα των τιμών.

Η ΤτΕ υπολογίζει πως χωρίς αύξηση του
κατώτατου μισθού το κόστος εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος (ULC) θα αυξηθεί
3,3% το 2023. Καθώς το κόστος μπορεί
να αυξηθεί στην Ελλάδα έως και 5% το
2023 χωρίς να επιδεινωθεί η ανταγωνι-
στικότητα έναντι της ευρωζώνης, η ΤτΕ
υπολογίζει πως οι μέσες αμοιβές της μισθ-
ωτής απασχόλησης μπορούν να αυξηθούν
κατά 1,7% το 2023 χωρίς να επηρεαστεί
αρνητικά η ανταγωνιστικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο η ΤτΕ επισημαίνει πως

«μία σημαντική αύξηση του κατώτατου
μισθού και συνεπώς του κόστους εργασίας
θα έχει περαιτέρω επίπτωση στον πληθ-
ωρισμό, καθώς τα όποια περιθώρια των
επιχειρήσεων για απορρόφηση του επιπ-
λέον κόστους έχουν εξαλειφθεί».

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει αύξηση 3 – 5
%. 
Όπως επισημαίνει, «σύμφωνα με αυτό το
σενάριο, θα δοθεί σημαντική στήριξη στα
πιο χαμηλόμισθα κοινωνικά στρώματα,
δεν θα επιδεινωθεί η ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς η
αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας
θα είναι σχεδόν μηδενική, 

ενώ και οι επιπτώσεις ενός αρνητικού

Γενναία η αύξηση στον κατώτατο μισθό, πόσο θα 
«ανέβουν» και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ

Μέχρι και 67 ευρώ το μήνα - Αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας κατά 35 ευρώ 
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σπιράλ μισθολογικών αυξήσεων και
πληθωρισμού αναμένεται να είναι περιορ-
ισμένες».

Μια «λελογισμένη» αύξηση ζητά και η
πλειοψηφία των εργοδοτών. Ο ΣΕΒ προ-
τείνει δύο εναλλακτικά σενάρια με αυξή-
σεις 4% και 6% τα οποία περιλαμβάνουν
συνδυασμούς αύξησης κατώτατου μισθ-
ού και μείωσης εισφορών εργαζομένου οι
οποίοι μπορούν να αποδώσουν έως και
10% αύξηση στις καθαρές αποδοχές των
χαμηλόμισθων. Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει
αύξηση 5,5%, ώστε ο νέος κατώτατος
μισθός να διαμορφωθεί στα 752,22 ευρώ
σε 14μηνη βάση. Μεγαλύτερη αύξηση
8% – 10% προτείνει μόνο η ΓΣΕΒΕΕ προ-
τείνοντας όμως παράλληλα μέτρα όπως
πλήρη κατάργηση του τέλους επιτ-
ηδεύματος, ώστε οι επιχειρήσεις να αντι-
μετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος
δεδομένου ότι κυρίως θα επηρεαστούν οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα κατώτατο μισθό στα 825
ευρώ και επαναφορά τριετιών ζητά η
ΓΣΕΕ στην πρόταση της για τον νέο
κατώτατο μισθό του 2023. Όπως αναφ-
έρεται ο διάμεσος μισθός πλήρους

απασχόλησης ήταν το 2021 στα 1.300
ευρώ ανά μήνα. Κατ’ επέκταση το
κατώφλι φτώχειας που αντιστοιχεί στο
60% του διάμεσου μισθού ήταν στα 780
ευρώ, δίχως να ληφθεί υπόψη η επίδρα-
ση της ακρίβειας. Συνυπολογίζοντας μόνο
τον προσδοκώμενο πληθωρισμό του
2023, ώστε να αποφευχθεί μια νέα
απώλεια αγοραστικής δύναμης, ο
κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει
στα 826 ευρώ.

Αύξηση επιδομάτων ανεργίας
Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα
συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας,
αλλά και σειρά επιδομάτων που καταβά-
λει ο ΟΑΕΔ. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα
είναι στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438
ευρώ το μηνιαίο επίδομα. Έτσι εφόσον ο
κατώτατος μισθός αυξηθεί κατα 7,75%
από 1η Απριλίου 2023 το επίδομα ανε-
ργίας θα φτάσει στα 472 ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζε-
ται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως
από το αν ο άνεργος αμειβόταν με
μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσα-
υξανόμενο κατά 10% για κάθε προστα-

τευόμενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό
επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο
ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν
πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται
για σταθερό ποσό.

Αναλυτικότερα:

1) Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το
οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας κι από 227,65 ευρώ διαμορ-
φώνεται στα 245 ευρώ. Ειδικό βοήθημα
δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον
παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της
τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν
είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβε-
στοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες,
εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτι-
στικά επαγγέλματα κ.λπ.).

2) Το ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα των ανέργων:
Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανε-
ργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται
στα 283 ευρώ.

3) Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται

με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα
283 ευρώ.

4) Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης
Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται
με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
ύψους 350,23 ευρώ διαμορφώνεται στα
377 ευρώ.

5) Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος
του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται
στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη ύψους 824,63 ευρώ διαμορφώνε-
ται στα 888 ευρώ.

6), ενώ για τα επαγγέλματα των μου-
σικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. στο
70% του 25πλασίου του εκάστοτε
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη ύψους 557,22 ευρώ διαμορφώνε-
ται στα 600 ευρώ.

7) Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφα-
λισμένων ύψους 437,79 ευρώ διαμορ-
φώνεται στα 462 ευρώ.
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Σε λειτουργία η πλατφόρμα για
το επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων
Στην  επέκταση της χ ορήγησης του επιδόματος Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγγύης Αν ασφάλιστων  Υπερηλίκων  για
τα μέλη της ελλην ικής μειον ότητας της Αλβαν ίας και
στην  ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των
δικαιολογητικών  προχ ωρούν  τα Υπουργεία Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  και Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης.
Με τον  τρόπο αυτό, εφεξής οι αν ασφάλιστοι ομογε-
ν είς, μέλη της ελλην ικής μειον ότητας της Αλβαν ίας,
έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α υποβάλλουν  μέσω του
gov .gr την  αίτηση για ν α λαμβάν ουν  σε μην ιαία βάση
το επίδομα των  αν ασφάλιστων  υπερηλίκων  ύψους
έως 387,90 ευρώ, αν αφέρουν  τα δύο υπουργείο σε
κοιν ή τους αν ακοίν ωση. 
Η επέκταση του επιδόματος αφορά σε όλους τους

ομογεν είς από την  Αλβαν ία που
πληρούν  τις προϋποθέσεις χ ορήγ-
ησης του επιδόματος, είτε διαμέ-
ν ουν  στην  Ελλάδα και διαθέτουν
ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογεν ούς
ή απόφαση πολιτογράφησης, είτε
διαμέν ουν  μόν ιμα στην  Αλβαν ία.

Ειδικότερα:
-Για όσους δικαιούχ ους διαμέν ουν
στην  Ελλάδα, όλη η διαδικασία
γίν εται ψηφιακά (από την  υποβολή
της αίτησης μέχ ρι τη διασταύρωση
και τον  έλεγχ ο των  απαραίτητων
προϋποθέσεων ). Εάν  ο δικαιούχ ος
το επιθυμεί, μπορεί ν α υποβάλει
την  αίτηση και στο Κέν τρο Κοιν ότ-

ητας του τόπου κατοικίας του.

-Οι δικαιούχ οι που διαμέν ουν  μόν ιμα στην  Αλβαν ία
μπορούν  ν α υποβάλουν  την  αίτησή τους μέσω των
προξεν ικών  αρχ ών .

Υπεν θυμίζεται ότι, σύμφων α τις παρ. 1 και του άρθρ-
ου 93 του ν όμου 4387/2016, το επίδομα Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης Αν ασφάλιστων  Υπερηλίκων  χ ορηγείται
σε όσα μέλη της ελλην ικής μειον ότητας της Αλβαν ίας:
1. έχ ουν  συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
2. δεν  λαμβάν ουν  ή δεν  δικαιούν ται σύν ταξη από το
εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προν οιακή
παροχ ή από την  Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες
ποσό του επιδόματος,
3. το συν ολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά
τους, καθώς και το απαλλασσόμεν ο ή φορολογούμεν ο
με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν  υπερβαίν ει τις
4.320 € ή, στη περίπτωση εγγάμων , τις 8.640 €,
4. δεν  διαμέν ουν  σε Ιερές Μον ές ως μον αχ οί/ές και
δεν  εκτίουν  ποιν ή στερητική της ελευθερίας και
5. ο/η σύζυγός τους δεν  λαμβάν ει σύν ταξη από οποι-

αδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την  παροχ ή.

Η υπηρεσία είν αι προσβάσιμη για όλους τους δικαι-
ούχ ους από την  Τρίτη στο gov .gr, στην  εν ότητα
"Υγεία και πρόν οια" και την  υποεν ότητα "Επιδόματα".
Ο σχ εδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας
πραγματοποιήθηκε από την  Ηλεκτρον ική Διακυβέρν -
ηση Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευό-
μεν ο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρόκειται ν α
συμβάλει σημαν τικά στην  απλούστευσή της για τους
πολίτες και για τη Διοίκηση, μειών ον τας σημαν τικά
τον  χ ρόν ο ελέγχ ου για τις προϋποθέσεις χ ορήγησης
του επιδόματος.

"Η ν έα υπηρεσία που αν ακοιν ών ουμε σήμερα μαζί με
το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
σηματοδοτεί την  επίλυση μιας εκκρεμότητας της Ελλά-
δας απέν αν τι στους υπερήλικες ομογεν είς μας από
την  Αλβαν ία", αν αφέρει ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και
προσθέτει: "Μιας εκκρεμότητας πρωτίστως ουσιαστι-
κής, αλλά και με μεγάλη συμβολική σημασία. Μέσα
από όσο το δυν ατόν  πιο απλές διαδικασίες, στεκόμα-
στε έμπρακτα δίπλα σε όσους συμπολίτες μας έχ ουν
αν άγκη από την  αρωγή του κράτους".

Από την  πλευρά της η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων  Δόμν α Μιχ αηλίδου δήλωσε:
"Εκφράζουμε έμπρακτα την  αλληλεγγύη μας στους
ομογεν είς από την  Αλβαν ία. Η χ ορήγηση του επιδό-
ματος Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης Αν ασφάλιστων  Υπερ-
ηλίκων , αποτελεί έν α βήμα ώστε ν α στηρίξουμε την
αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ως Πολιτεία, αν αγν ωρίζο-
υμε τη συν εισφορά τους στη διαφύλαξη της ελλην ικής
ταυτότητας και είμαστε δίπλα τους, όπου και αν
βρίσκον ται. Γιατί η διαρκής στήριξη των  ευάλωτων
πολιτών , ειδικά των  γιαγιάδων  και των  παππούδων
μας, αποτελεί προτεραιότητά μας".

ΓΑΜΟΣ 
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ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.
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Συνεχιζεται από σελ. 2

Δίωρα εργαστήρια, έως 50 άτομα online
Στο κάθε εργαστήριο διάρκειας 2 ωρών θα υπάρχει περιορι-

σμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημε-
ρομηνία υποβολής της συμμετοχής.

Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση
των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια,
εφόσον το επιθυμούν.

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να ενημερ-
ωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση κατάλληλης
θέσης εργασίας ή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρημα-
τική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολ-
ησιμότητά τους μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και
της κατάλληλης προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρή-
σεις.

Πληροφορίες σχετικά με τα διαδικτυακά εργαστήρια:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και
δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον ιστότοπο
www.dypa.gov.gr

Μαγούλα: Mε τη συμμετοχή πλήθους κόσμου οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις της της Κοινωφελούς Επιχείρησης  για το τριήμερο της

Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, με σύμμαχο τον
καλό καιρό,  πάνω από 500 μικροί και μεγάλοι
καρναβαλιστές παρέλασαν στο κέντρο της
Μαγούλας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό
θέαμα με τις πολύχρωμες, καλαίσθητες και ευρ-
ηματικές στολές τους! Αμέσως μετά, ακολούθησε
συναυλία με το συγκρότημα “Alcatrash”, όπου το
τραγούδι και ο ξέφρενος χορός ήταν βασικοί
πρωταγωνιστές της βραδιάς! 

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Μαγούλας γέμισε χαρά και διασκέδαση
με τους μικρούς μας φίλους να απολαμβάνουν:
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι αποκριάτικου πινέλου,
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι διακοσμητικού μίνι χαρ-
ταετού, εκπαιδευτικό διαδραστικό δρώμενο «Το 

Γαϊτανάκι», ομαδικά παιχνίδια, μπαλονομπε-
ρδέματα και το διαδραστικό μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα «La Vida Loca».

Οι εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης
σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίς – Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης συνεχίστηκαν και
την Καθαρά Δευτέρα στην κεντρική πλατεία της
Μαγούλας με σπιτικά εδέσματα και συναυλία με
τον καταξιωμένο μουσικό Θανάση Ρόκα και την
παρέα του με παραδοσιακά τραγούδια.

Ανανεώνουμε το ραντεβού για το 2024, ευχαρ-
ιστώντας όλους όσοι  συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις αλλά και όσους βοήθησαν στη διο-
ργάνωσή τους.

Καλή Σαρακοστή!

Ο ρόλος της γυναίκας στην
παραδοσιακή κοινωνία της
Δυτικής Αττικής
Ομιλία στον «Θέογνι» την Κυριακή 5
Μαρτίου, στις 6.30 μ.μ.
με τον ερευνητή λαογραφίας-ιστορίας
Παναγιώτη Πέστροβα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις» διορ-

γανώνει και σας προσκαλεί σε ομιλία με θέμα «Ο ρόλος
της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία της Δυτικής
Αττικής».
Η ομιλία πραγματοποιείται την Κυριακή 05 Μαρτίου

2023, στις 06.30 μ.μ., στον χώρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μεγάρων, στην κεντρική πλατεία Μεγάρων.
Ομιλητής ο ερευνητής λαογραφίας-ιστορίας Παναγιώτης

Πέστροβας.
Πώς οι γυναίκες έζησαν και τι έκαναν στο πλαίσιο των

τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Αττικής;

Ο τόπος επηρεάζει την πορεία των γυναικών στην ιστο-
ρία ή οι γυναίκες μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και
να αλλάξουν την ιστορία αφήνοντας το στίγμα τους;
Απαντήσεις θα μας δώσει ο Ερευνητής Λαογραφίας –   

Ιστορίας Παναγιώτης
Πέστροβας. 

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Γεννήθηκε το 1972, από
Ασπροπύργιους γονείς, και
διαμένει μόνιμα στη γενέθ-
λια πόλη. Τα ενδιαφέροντα
του, από νεαρή ηλικία, αφο-
ρούν θέματα πολιτισμού,
ιστορίας και λαογραφίας. 
Οι δραστηριότητές του

επεκτείνονται στη μουσική
και στη φωτογραφία.
Ο εντοπισμός και η συλλο-

γή, σπάνιων λαογραφικών
θησαυρών, από κάθε γωνιά

του Θριάσιου Πεδίου και γενικότερα της Δυτικής Αττικής
αποτελεί σκοπό της ζωής του, καθώς πιστεύει και υπο-
γραμμίζει -σε κάθε ευκαιρία- ότι, δεν μπορεί να υπάρξει
ένα δημιουργικό μέλλον χωρίς την γνώση του παρελθ-
όντος.
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Χωρίς μετρό σήμερα 1/3
- Τι ώρα ξεκινά η στάση εργασίας

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμε-
ρα Τετάρτη (1/3) οι εργαζόμενοι στο
Μετρό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο
Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθη-
νών και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών
του Αττικό Μετρό, η στάση εργασίας
ξεκινά στις 18.00 και θα ολοκληρωθεί με
τη λήξη της βάρδιας.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η
στάση εργασίας γίνεται ως αντίδραση
στο ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέν-
τα έπειτα από γραπτές δεσμεύσεις και
διαβεβαιώσεις της ηγεσίας.

Market Pass: Ποιοι θα πάρουν διπλό και 
ποιοι τριπλό επίδομα

Όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση έως τις Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα είναι οι πρώτοι 
που θα πληρωθούν στις 3 Μαρτίου - Όσοι κάνουν αίτηση το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου 

θα πληρωθούν αργότερα, προς τις 20 Μαρτίου 

Έναρξη εγγραφών στα
Νηπιαγωγεία για το σχολικό
έτος 2023/24 - Έως τις 20
Μαρτίου 2023 η υποβολή
των αιτήσεων
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων από η διαδικασία
εγγραφής των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία θα
πραγματοποιηθεί 1 - 20 Μαρτίου 2023, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυ-
νση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο τη σχετική
επιστολή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκε-
υμάτων με τις αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή
των παιδιών που έχουν γεννηθεί από
01/01/2019-31/12/2019 στο https://mandras-
eidyll ias.gr/grafeio-typou/deltia-typou/enarksh-
eggrafwn-sta-nhpiagwgeia-gia-to-etos-2023-24-
20-martioy-2023-h-katalhktikh-hmeromhnia/

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Επιδότηση ύψους 100 εκατ.
ευρώ 

Το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» αναμένεται
να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο
Ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ
για την αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλια-
κούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρό-
γραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα», που αναμένε-
ται να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο.

Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη
Βουλή η τροπολογία, με την οποία παρέχεται
στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγράμ-
ματος αντικατάστασης οικιακών συστημάτων
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με
ηλιοθερμικά συστήματα και για ανακύκλωση
των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήμα-
τος εναλλακτικής διαχείρισης.

Εισοδηματικά κριτήρια
Η δομή του προγράμματος (αντικατάσταση - απόσυρση παλαιών συσκευών και επιδότηση αγοράς
νέων) προσομοιάζει με το πρόγραμμα "ανακυκλώνω - αλλά συσκευή" μέσω του οποίου επιδοτήθη-
κε η αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Κατά τις πληροφορίες και στο νέο
πρόγραμμα θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και το
ύψος της επιδότησης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις
Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντρ-
οφιάς -- Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που πρόκειται να εισαχθεί
σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Όσοι δικαιούχ οι ήθελαν  ν α προλάβουν  την  πρώτη
πληρωμή, που θα γίν ει την  ερχ όμεν η Παρασκευή 3
Μαρτίου για το «κουπόν ι» του σούπερ - μάρκετ, είν αι
εκείν οι που σύμφων α με την  σχ ετική Υπουργική
Απόφαση, υπέβαλαν   αίτηση μεχ ρι και χ θες Τρίτη 28
Φεβρουαρίου . Όσοι όμως κάν ουν  αίτηση το πρώτο
15ήμερο του Μαρτίου θα πληρωθούν  αργότερα, προς
τις 20 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις πάν τως για την  6μην η εν ίσχυση, που
στόχ ο έχ ει ν α αμβλύν ει το πρόβλημα της ακρίβειας
για τα ευάλωτα ν οικοκυριά έχουν  ήδη ξεπεράσει τα 2
εκατομμύρια.

Οι πληρωμές
Οι πληρωμές θα είν αι δύο ταχ υτήτων , αν άλογα με

το αν  ο δικαιούχ ος επιλέξει ν α πιστωθεί το ποσό σε
τραπεζικό λογαριασμό ή σε ψηφιακή χ ρεωστική
κάρτα. Oσοι επιλέξουν  πίστωση σε τραπεζικό λογαρ-
ιασμό και όχ ι την  ψηφιακή κάρτα θα λάβουν  μεν  20%
μειωμέν η επιδότηση, ωστόσο θα πάρουν  3 μην ιάτικα
στην  πρώτη καταβολή την  ερχ όμεν η Παρασκευή 3
Μαρτίου. Αν τίθετα, όσοι επιλέξουν  ψηφιακή κάρτα θα
πάρουν  μεν  το 100% του ποσού, ωστόσο θα λάβουν
2 μην ιάτικα στις αρχ ές Μαρτίου.

Πληρωμή στην ψηφιακή κάρτα 
Οσοι υποβάλουν  αίτηση για ψηφιακή χ ρεωστική

κάρτα εν τός Φεβρουαρίου (έως την  28η Φεβρουαρίου
2023) θα πληρωθούν  στις 3 Μαρτίου 2πλή εν ίσχ υση,
για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023.

Αν τίστοιχ α, όσοι καθυστερήσουν  και υποβάλουν
αίτηση για ψηφιακή χ ρεωστική κάρτα εν τός Μαρτίου
(1-15/3) θα πληρωθούν  την  διπλή εν ίσχ υση για
Φεβρουάριο και Μάρτιο έως τις 20 Μαρτίου. 

Από κει και πέρα, οι πληρωμές θα συν εχ ίσουν  ν α
γίν ον ται μήν α - μήν α, μέχ ρι και τον  Ιούλιο, εν τός
των  πρώτων  τριών  εργάσιμων  ημερών  κάθε μην ός. 

Συν επώς, για όσους υπέβαλαν  λοιπόν  ηλεκτρον ική
αίτηση έως 28/2: 

συνεχίζεται στη σελ. 15



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η νέα δια-
νομή τροφίμων της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου

Φυλής προς τους δικαιούχους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η διανομή ξεκίνησε την Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί
την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Η νέα
διανομή καλύπτει τις ανάγκες των
νοικοκυριών για δύο μήνες, καθώς
μαζί με τα προϊόντα για το μήνα
Φεβρουάριο, οι δικαιούχοι λαμβά-
νουν προκαταβολικά και τα είδη παν-
τοπωλείου για το μήνα Μάρτιο. 

Ειδικότερα, το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Φυλής διανείμει,
με ίδιους πόρους, τρόφιμα παντο-
πωλείου σε 747 οικογένειες που
αριθμούν συνολικά 1.306 άτομα. 

Συγκεκριμένα, προσφέρονται ζάχα-
ρη, γάλα, ζυμαρικά, ντοματάκι κον-
σέρβα, ρύζι, φακές, φασόλια, αλεύρι,
λάδι, τορτίγιες και σοκολάτες, σε
ποσότητες ανάλογες με τα μέλη κάθε
οικογένειας. Οι πολύτεκνες οικογέ-
νειες λαμβάνουν επιπρόσθετα πίτες
σκορδάτες και φυστικοβούτυρο.

“Ομαλά διεξάγεται η διαδικασία,
παρά τον αυξημένο όγκο λόγω της
διπλής διανομής Μαρτίου – Φεβρο-
υαρίου, καθώς οι δικαιούχοι προ-
σέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία
κατόπιν προκαθορισμένου ραντε-
βού, γεγονός που αποτρέπει το
συνωστισμό και  την ταλαιπωρία
τους”, τόνισε ο αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,
Γιώργος Αντωνόπουλος.
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Βουλή: Τροπολογία για
να συνεχιστεί η

απασχόληση του 
προσωπικού στο  

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Τ
ροπολογία που αφορά τη
συνέχιση της απασχόλ-
ησης του προσωπικού του

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
καθώς και τη ρύθμιση της λειτο-
υργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης,
αμέσως μετά την κατασκευαστική
περίοδο, κατατέθηκε στη Βουλή,
στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Και-
νοτομίας στον δημόσιο τομέα –
Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία
των ΟΤΑ α’  και β’  βαθμού και των
αποκεντρωμένων διοικήσεων και
για την ευζωία των ζώων συντροφ-
ιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών».

Το νομοσχέδιο αυτό εισήχθη  στην ολομέλεια της
Βουλής χθες Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και
ψήφιση. 

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (άρθρο 2) επιδιώκεται
η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που δεν περιλαμ-
βάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της υπό
στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ
15).  Επίσης (άρθρο 12) παρέχεται η δυνατότητα κατ’
εφαρμογή των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016
(Α’  147), ανάθεσης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ,
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου
του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο και Επέκταση
προς Καλαμαριά) στον Ανάδοχο του Βασικού Έργου
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα
προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, αμέσως μετά την
περίοδο κατασκευής του. 

Με τη σύναψη της σχετικής συμπληρωματικής
σύμβασης διασφαλίζεται η επίσπευση της κανονικής
λειτουργίας του μετρό, αφού η λειτουργία αυτού θα διε

νεργείται για την ως άνω μεταβατική περίοδο από
τον κατασκευαστή του, προς όφελος των επιβατών και
με θετικά αποτελέσματα για την κυκλοφοριακή απο-
συμφόρηση του κέντρου της Θεσσαλονίκης και εν
συνεχεία η λειτουργία και συντήρηση θα διεξάγεται
από τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη διαγωνισμού ανα-
κήρυξης αναδόχου μέσω ΣΔΙΤ.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται – μεταξύ
άλλων – και τα εξής:

Επιδιώκεται η παράταση της διάρκειας των συμβά-
σεων ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που συνάφθηκαν
σε Φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων απο-
κατάστασης υποδομών εξαιτίας των πυρκαγιών του
έτους 2021.

Επιδιώκεται η χορήγηση ειδικής άδειας σε δημόσιο-
υς και δημοτικούς υπαλλήλους εξαιτίας δυσμενών και-
ρικών συνθηκών που συνεπάγονται την ανυπαίτια
αδυναμία προσέλευσης στην εργασία τους.

Επιδιώκεται η καταβολή επιδόματος Προϊσταμένου
Τμήματος στους Συμβούλους Ακεραιότητας, των
οποίων η υπηρεσία στην εν λόγω θέση λογίζεται ως
πραγματική υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου επιπέ-
δου Τμήματος.

Επιδιώκεται η μετάταξη τυφλών υπαλλήλων κλάδου
Τηλεφωνητών του δημοσίου και των ΟΤΑ σε θέση
ανώτερης κατηγορίας.

Σε εξέλιξη η διανομή προϊόντων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε 1.306 
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Συγκέντρωση φαρμάκων στο
Δημαρχείο Αχαρνών με το "Όλοι
Μαζί Μπορούμε", το Σάββατο 4

Μαρτίου

Δράση για τη συγκέντρωση φαρμάκων με σκοπό τη
στήριξη και την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου
πραγματοποιεί το Σάββατο 4 Μαρτίου, από τις 10:00 έως
τις 14:00,  το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
σε συνεργασία με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», στα
Γραφεία της Κοινωνικής Πολιτικής, στο Δημαρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι (φαρμακεία, ιδιώτες, σύλλογοι,
φορείς κ.α.) που επιθυμούν να προσφέρουν φάρμακα,
μπορούν να προσέλθουν το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Δημαρχείο  Αχα-
ρνών (οδός: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα έμπροσθεν
κτίριο) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινω-
νήσετε στα τηλέφωνα: 2132123106 κος Δημητρακόπου-
λος Θεόδωρος και 2132123130 κα Κουμπούρη Φανή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΔΩΣΕ ΖΩΗ – Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
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Απαντήσεις γιατί οι σεισμολόγοι
φοβούνται μετατόπιση των σεισμών στα
νότια από το επίκεντρο του ρήγματος
που προκάλεσε τον φονικό σεισμό της
6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία έδωσε ο
σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι επιστή-
μονες δεν είναι βέβαιοι αν το μπαράζ
των σεισμών στην Ελλάδα οφείλεται στην
Τουρκία».

«Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή αυτή της
Ανατολικής Μεσογείου, Τουρκίας –
Συρίας, χαρακτηρίζεται από την παρουσία
τριών πολύ μεγάλων ρηγμάτων. Και
όταν λέμε πολύ μεγάλων, το καθένα από
αυτά έχει μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρ-
ων, όπως είναι το ρήγμα της Ανατολικής
Ανατολίας, που ενεργοποιήθηκε πριν
από λίγες εβδομάδες με τους δύο πολύ
μεγάλους σεισμούς και όλους εκείνους οι
οποίοι έχουν ακολουθήσει» δήλωσε στην
ΕΡΤ ο γνωστός σεισμολόγος.

Αναλύοντας τη σεισμική ακολουθία σε
έκταση 300 χλμ. στην τουρκική ύπαιθρο
επισήμανε ότι οι μετασεισμοί έχουν φτά-
σει μέχρι αυτό το τριπλό σημείο σύνδεσης,
εκεί που συναντώνται τα τρία αυτά μεγά-

λα ρήγματα, πολύ κοντά στην περιοχή
της Αντιόχειας.

Απαντώντας στο εάν υπάρχει κίνδυνος
μετατόπισης των σεισμών στα νότια,
προς την Κύπρο ο κ. Παπαδόπουλος
τόνισε ότι οι περιοχές που μπορεί, κατά
κύριο λόγο, να επηρεαστούν από τον
μεγάλο σεισμό, τον κύριο, ήταν οι κον-
τινότερες περιοχές της Τουρκίας και της
Συρίας.

«Στην τελική απόληξη του ρήγματος στα
σύνορα Τουρκίας Συρίας, αλλά και πολύ
κοντά στην Κύπρο, έγινε ένας πολύ
ισχυρός σεισμός με μέγεθος 6,4 Ρίχτερ, ο
οποίος συμπλήρωσε την καταστροφή,
στην περιοχή νότια της Αντιόχειας. Αυτό
δεν είναι κάτι που βγαίνει από τα φυσιο-
λογικά και αναμενόμενα όρια. Απεναν-
τίας είναι μέσα στα αναμενόμενα»
σημείωσε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το ρήγμα το
οποίο έχει ενεργοποιηθεί έχει πολύ
μεγάλο μήκος και είναι πάρα πολύ λογικό
να αναμένουμε μετασεισμική δραστηριότ-
ητα σε όλο το μήκος αυτού του ρήγματος.
Εκεί ακριβώς συναντώνται όμως και τα

άλλα δύο ρήγματα με το ρήγμα της Ανα-
τολικής Ανατολίας. Το ένα είναι το Ρήγμα
της Νεκράς Θάλασσας, το οποίο κατε-
υθύνεται προς τον Νότο, μέσω Συρίας,
Λιβάνου και Ισραήλ και κατεβαίνει μέχρι
τον κόλπο της Άκαμπα,.

Η φύση έχει τους δικούς της νόμους

Από την άλλη μεριά, όπως είπε, έρχε-
ται το βορειοανατολικό άκρο του κυπρια-
κού σεισμικού τόξου, το οποίο αποτελεί
ένα άλλο σημαντικό σύστημα ρηγμάτων.

«Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι τα
μεγέθη 5, 5,5, και 6 (Ρίχτερ) δεν είναι
μέσα στα στη σφαίρα της επιστημονικής
φαντασίας. 

Είναι μέσα σε αναμενόμενα πλαίσια.
Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για δύο
λόγους: πρώτον, διότι μπορεί η σεισμική
δραστηριότητα να μεταναστεύσει σε περ-
ιοχές λίγο νοτιότερα ή λίγο προς τα
Νοτιοδυτικά, εκεί δηλαδή που δεν είχε
εκδηλωθεί μέχρι τώρα», πρόσθεσε ο σει-
σμολόγος.

Μιλώντας για τα νέα θύματα που μετρά
η Τουρκία επισήμανε ότι τα κτήρια είναι
καταπονημένα από τους προηγούμενους
πολύ ισχυρούς σεισμούς, άρα είναι πάρα
πολύ ευάλωτα και καταρρέουν με πολύ
μεγαλύτερη ευκολία εάν δεν είχαν προη-
γηθεί αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί.

«Εκείνο το οποίο είχε φανεί πριν από
μερικές ημέρες είναι το γεγονός ότι είχα-
με αρκετούς σεισμούς με σχετικώς μικρά
έως μέτρια μεγέθη, 3,5 – 4 Ρίχτερ, αλλά
αυτό κράτησε μερικές ημέρες […] Έχει
πέσει ακόμα η σεισμική δραστηριότητα,
αλλά αυτό συμβαίνει πολλές» εκτίμησε ο
κ. Παπαδόπουλος.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του
για την σεισμική ακολουθία στην Τουρκία
δήλωσε ότι «η φύση έχει τους δικούς της
νόμους. Αργά ή γρήγορα θα ξανακάνει
τα 6άρια στην Ελλάδα. Να μην έχουμε
καμία αυταπάτη επ αυτού» υποστήριξε
τονίζοντας ότι θα πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση.

Σεισμός: Αργά ή γρήγορα θα ξαναδούμε 6 Ρίχτερ στην 
Ελλάδα – Η προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Ελευσίνας

Δείτε την ανακοίνωση
Γν ωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, συν ολικά τριών
(3) ατόµων  στο Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού – Αθλητισµού Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου
Ελευσίν ας, που εδρεύει στην  Ελευσίν α της Περιφερει-
ακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής.
δείτε εδω την  προκήρυξη
https://www.elefsina.gr/sites/default/files
/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%
CE%95%CE%99%CE%91%20-
%20%CE%91%CE%9D%CE%91%
CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%
CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2023%
20%282-2022%29.pdf
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου,
πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα  1-3-2023 και
ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη
(μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμε-
τέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο
«Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), για δε
τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξ-
ης είναι τα ακόλουθα: 

10. Έγκριση Προγράμματος για την καταπο-
λέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και
στο Δήμο Μεγαρέων για τα έτη 2023 και 2024.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κοσμόπουλος)

11. Έγκριση σύναψης και όρων της 6ης τρο-
ποποίησης της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής και 2ης Υγειονομικής Περ-
ιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι.
Κεχρής)

12. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
της 2ης τροποποίησης-παράτασης της προγρ-
αμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας για το έργο: «Συντήρηση και αποκατά-
σταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρ-
ομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

13. Έγκριση σύναψης και όρων τροπο-
ποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος για την υλοποίηση της
μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

14. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο με
τίτλο: «Επισκευή και αποκατάσταση σχολικών
κτιρίων και αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου –
2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας», συνολικού
προϋπολογισμού 780.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ.

Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

15. Έγκρισησύναψης και όρων του σχεδίου
της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ»
του Δήμου Αίγινας.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ.
Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

16. Έγκρισησύναψης και όρων 4ης τροπο-
ποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Κυθήρων για την παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ».

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

17. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απο-
νομής βραβείων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» σε
πρωτεύσασες/-ντες μαθήτριες/μαθητές των
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Περιφ-
έρειας Αττικής .

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Αλε-
ξανδράτος)

18. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2021
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση του Στρατηγι-
κού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβο-
λή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, για
τη χρονική περίοδο 2021-2023», ως προς το
πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττι-
κής στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους
2023 .

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

19. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της
σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Εκτέλεση
Εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023
σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττι-
κής, στις παράπλευρες οδούς του αυτοκινητο-
δρόμου ΠΑΘΕ (SR) εντός των διοικητικών ορίων
της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες
οδούς αυτών» προϋπολογισμού 1.994.600,00
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) αναδόχου Εταιρείας ΔΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

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

20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρα-
κολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
προμήθειας «Προμήθεια και μεταφορά αντι-
παγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονι-
σμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περ-
ιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.)εντός των διοικ-
ητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε
συμβάλλουσες οδούς αυτών», αναδόχου εταιρ-
είας «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» με δ.τ.«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».

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

21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρα-
κολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της
παροχής υπηρεσιών “Προμήθεια και εγκατά-
σταση υβριδικών φωτιστικών led στο παράπλε-
υρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού στην περιοχή
Αχαρναί”, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ» με
δ.τ. “EASY CONSTRUCTION”.

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

22. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος
χρήσης και άδεια ολικής κατάληψης οδο-
στρώματος οδών αρμοδιότητας της Περιφέρει-
ας Αττικής, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, στο
πλαίσιο της διοργάνωσης του Ημιμαραθώνιου

Αθήνας 2023.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
23. Ενημέρωση-Συζήτηση για δυνατότητα

εγκατάστασης μέσων προστασίας από την
ηχορύπανση κατά μήκος της Εθνικής Οδού στην
περιοχή των Σεπολίων.

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

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: "Ανέγε-
ρση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση
των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υπο-
δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου,
μέσω Σ.Δ.Ι.Τ." στη θέση Οδός Πειραιώς 166, ΤΚ
118-54 Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλο-
ποίηση του έργου: «Έργα Διευθέτησης Ρέματος
Σέχρι Ρ2 Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μελέτη Κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης
Ομβρίων Υδάτων και Διατάξεων Ανάσχεσης
της Πλημμυρικής Απορροής στους Δήμους
Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Πετρ-
ούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και
Αγ. Βαρβάρας».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Λεωτσάκος και  ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλο-
ποίηση του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και
Διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν. Περάμου» Δήμου
Μεγαρέων Ν. Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

28. Γνωμοδότηση επίτης Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού
Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COS-
MOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με κωδική ονομασία
«KALIVIA-X (141 0453) που θα εγκατασταθεί επί
εδάφους σε ύψωμα πλησίον του οικισμού των
Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφ.
Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σήμερα 1η Μαρτίου 2023 

- Στην ημερήσια διάταξη ζητήματα οριοθέτησης ρεμάτων στη Δυτική Αττική

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
κατέθεσε αναφορά προς τους Υπουργούς α. Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνη Γεωργιάδη, β. Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και γ. Υποδομών και

Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή με αφορμή επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων.
Στην εν λόγω επιστολή ζητείται η παράταση της επιδότησης ενοικίου για τους

πλημμυροπαθείς της από 25 Νοεμβρίου 2019 καταστροφικής θεομηνίας «Γηρυόνης».
ο δήμαρχος, Γρηγόρης Σταμούλης, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ:3783/22.2.23 επείγον

έγγραφό του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και επενδύσεων κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων-
σταντίνο Καραμανλή, το οποίο κοινοποίησε και στους Βουλευτές της περιοχής Δυτικής
Αττικής, ζητά να δοθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ της καταβολής επιδότησης ενοικίου, προκειμένου να
ανακουφιστούν οι πληγέντες, οι οποίοι νοιώθουν εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία.

Θανάσης Μπούρας

Κατάθεση αναφοράς για παράταση
επιδότησης ενοικίου στους

πλημμυροπαθείς της Κινέτας
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
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, προσαρμο-
στικότητα.
-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

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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δράση συγκέντρωσης φαρμάκων για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μεγαρέων

Τ
ο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συν εργασία με τον  Δήμο Μεγαρέων  και
το Κοιν ων ικό Φαρμακείο καλούν  τους Δημότες μας, ν α προσφέρουν
φάρμακα.

Συγκεν τρών ουμε φάρμακα και υγειον ομικό υλικό για τους ωφελούμεν ους του
Κοιν ων ικού Φαρμακείου.

Το φαρμακευτικό υλικό που θα προσφερθεί θα πρέπει ν α έχ ει αν αγραφό-
μεν η ημερομην ία λήξης και ν α είν αι πέραν  του Μαρτίου 2023. Συγκεν τρών ο-
υμε όλα τα είδη σκευασμάτων  όπως χ άπια, μη χ ρησιμοποιημέν α σιρόπια,
αλοιφές, κρέμες, εισπν εόμεν α, σταγόν ες, κολλύρια, εν έσιμα καθώς και υγειο-
ν ομικό υλικό σε κλειστή συσκευασία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις
14:00 στην  Κεν τρική Πλατεία Μεγάρων .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Χαϊδάρι:28-02-2023
Αρ. Πρωτ.: 13734

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει

Αν οικτό Διεθν ή Ηλεκτρο-
ν ικό Διαγων ισμό άν ω

των  ορίων  για τη προμήθ-
εια με τίτλο:

«Προμήθεια Εξοπλισμού
συλλογής, μεταφ οράς,

επιτόπιας επεξεργασίας
και λοιπού υποστηρικτικού
εξοπλισμού για την  εφ αρ-

μογή Ολοκληρωμέν ου
Συστήματος Διαχείρισης

Βιοαποβλήτων  
(ΒΑ Οικιακής προέλευ-

σης και προσομοιαζόν -
των  και ΒΑ Πρασίν ου)
στο Δήμο Χαϊδαρίου»

Ο συν ολικός προϋπολογι-
σμός της Προμήθειας,
αν έρχεται στο ποσόν  των
713.393,46 € συμπεριλαμ-
βαν ομέν ου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 575.317,31€ ΦΠΑ:
138.076,16€) και αν αλύεται
ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ 1 :  «Προμήθεια
Απορριμματοφ όρου Οχή-
ματος Για Τη Συλλογή- Μετα-
φ ορά Βιοαποβλήτων ,
Χωρητικότητας 12κμ, με
Σύστημα Πλύσης Κάδων »,
εκτιμώμεν ης αξίας εκατόν
εξήν τα πέν τε χιλιάδες ευρώ
(165.000,00€) πλέον  φ πα
24% , τριάν τα εν ν έα χιλιά-
δες εξακόσια ευρώ
(39.600,00€), σύν ολο

διακόσιες τέσσερεις χιλιά-
δες εξακόσια ευρώ
(204 .600 ,00€ ).Αριθ μός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159420 και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ ορά,
βάσει της βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής.

ΤΜΗΜΑ 2 :  «Προμήθεια
αν οικτού φ ορτηγού με αν α-
τρεπόμεν η καρότσα με γερ-
αν ό και αρπαγή 15 tn»,
εκτιμώμεν ης αξίας εκατόν
πεν ήν τα χιλιάδες ευρώ
(150.000,00€) πλέον  ΦΠΑ
24% , τριάν τα έξι χιλιάδες
(36.000,00€). Αριθμός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159426 και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ ορά,
βάσει της βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής.

ΤΜΗΜΑ 3 :  «Προμήθεια
ρυμουλκούμεν ου θρυμματι-
στή βιομάζας για ξύλα και
πράσιν α απόβλητα, ισχύς
κιν ητήρα τουλ. 75 ίππων ,
diesel, με γεραν ό»,
εκτιμώμεν ης αξίας εκατόν
τριάν τα τρείς χιλιάδες
επτακόσια εξήν τα πέν τε
ευρώ (133.765,00€) πλέον
ΦΠΑ 24% , τριάν τα δύο
χιλιάδες εκατόν  τρία ευρώ
και εξήν τα λεπτά
(32.103,60€). Αριθμός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159429 και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ ορά,
βάσει της βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής.

ΤΜΗΜΑ 4 :  «Προμήθεια
πλαστικών  κάδων  οργα-
ν ικών  απορριμμάτων
οικιακών  χρηστών  χωρη-
τικότητας 240 lit με καπά-

κι», εκτιμώμεν ης αξίας
σαράν τα χιλιάδες οκτακό-
σια ογδόν τα ευρώ
(40.880,00€) πλέον  ΦΠΑ
24% , εν ν έα χιλιάδες
οκτακόσια έν τεκα ευρώ και
είκοσι λεπτά (9.811,20€).
Αριθμός Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 159432, και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφ έρουσα από
οικον ομική άποψη προσφ -
ορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΤΜΗΜΑ 5 :  «Προμήθεια
βιοδιασπώμεν ων  & κομ-
ποστοποιήσιμων  σακου-
λών  10 lit οικιακών  οργα-
ν ικών  απορριμμάτων »,
εκτιμώμεν ης αξίας εξήν τα
χιλιάδες τριακόσια πεν ήν -
τα επτά ευρώ και τριάν τα
έν α λεπτά(60.357,31€)
πλέον  ΦΠΑ 24% , δέκα τέσ-
σερεις χιλιάδες τετρακόσια
ογδόν τα πέν τε  ευρώ και
εβδομήν τα πέν τε λεπτά
(14.485,75€). Αριθμός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159432, και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ οράς,
βάσει τιμής.

ΤΜΗΜΑ 6 :  «Προμήθεια
συστήματος ζύγισης &
τηλεματικής εποπτείας για
το συσ/μα αποκομιδής βιο-
αποβλήτων », εκτιμώμεν ης
αξίας έξι χιλιάδες οκτακό-
σια δέκα πέν τε ευρώ
(6.815,00€) πλέον  ΦΠΑ
24% , χίλια εξακόσια τριάν -
τα πέν τε ευρώ και εξήν τα
λεπτά(1.635,60€). Αριθμός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159432, και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ οράς,
βάσει τιμής.

ΤΜΗΜΑ 7 :  «Προμήθεια

εξοπλισμός επιτόπιας
μηχαν ικής κομποστο-
ποίησης βιοαποβλήτων
οικιακής προέλευσης και
προσομοιαζόν των  για
μικρούς παραγωγούς (βρε-
φ ον ηπιακοί σταθμοί &
δημοτικά σχολεία του
δήμου)», εκτιμώμεν ης
αξίας δέκα οκτώ χιλιάδες
πεν τακόσια ευρώ
(18.500,00€) πλέον  ΦΠΑ
24% , τέσσερεις χιλιάδες
τετρακόσια σαράν τα ευρώ
(4.440,00€). Αριθμός
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159432, και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ο-
μική άποψη προσφ οράς,
βάσει τιμής.

Η σύμβαση περιλαμβάν ε-
ται στο Υποέργο Νο 1 της
Πράξης: «Δράσεις Διαχείρ-
ισης Βιοαποβλήτων  στο
Δήμο Χαϊδαρίου», η οποία
έχει εν ταχθεί στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφ ορών , Περιβάλ-
λον  και Αειφ όρος Αν ά-
πτυξη 2014- 2020» και
στον  Άξον α Προτεραιότ-
ητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση
την  Απόφ αση Έν ταξης με
αρ. πρωτ. 7709/22-07-2021
του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών  ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει
κωδικό MIS 5063697 και
συγχρηματοδοτείται από
την  Ευρωπαϊκή Έν ωση
(Ταμείο Συν οχής).

Φορέας Χρηματοδότησης
παρούσας σύμβασης είν αι
το Υπουργείο Περιβάλλον -
τος & Εν έργειας μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και ο
Δήμος Χαϊδαρίου. 

Η υλοποίηση της παρ-
ούσας προμήθειας, θα διε-
ν εργηθεί σύμφ ων α με τα
προβλεπόμεν α στο
Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
καθώς και στο πλαίσιο της
με αριθ. πρωτ. 13729/28-
02-2023 Διακήρυξης και
της Προκήρυξης στην
υπηρεσία Εκδόσεων  της

Ευρωπαϊκής Έν ωσης με
Αριθμό Αν αφ οράς
Δημοσίευσης ENOTICES-
ECAS/ΕΕ/S S41/27-02-
2 0 2 3 / 1 2 0 4 6 8 -2 0 2 3 E L.
Επίσης, της υπ. αριθ.
158/2021 Μελέτης, τεύχη
στα οποία καθορίζον ται οι
τεχν ικές προδιαγραφ ές και
οι όροι της προμήθειας.

Η διαδικασία δημοπράτ-
ησης θα διεν εργηθεί με
χρήση του Εθν ικού Συστή-
ματος Ηλεκτρον ικών
Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή
Π ύ λ η
www.promitheus.gov .gr)
και η καταληκτική ημερομ-
ην ία ηλεκτρον ικής υποβο-
λής των  προσφ ορών  είν αι
η 31/03/2023 και ώρα
15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρον ική αποσφ ρά-
γιση των  προσφ ορών  θα
γίν ει την  06/04/2023 και
ώρα 14:00 μ.μ.

Οι υποψήφ ιοι αν άδοχοι
θα υποβάλλουν  προσφ ορά
στην  Ελλην ική γλώσσα.
Προσφ ορές υποβάλλον ται
για μία, ή περισσότερες ή
για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ
/ΤΜΗΜΑΤΑ των  υπό προ-
μήθεια ειδών  στο σύν ολο
της ποσότητας όμως
αυτών . Εν αλλακτικές προ-
σφ ορές δεν  επιτρέπον ται.
Τα κριτήρια ποιοτικής επι-
λογής ορίζον ται στις παρα-
γράφ ους 2.2.4 έως 2.2.9
της διακήρυξης.

Οι εν διαφ ερόμεν οι έχουν
την  δυν ατότητα ν α υπο-
βάλλουν  προσφ ορά για το
σύν ολο των  υπό προμήθ-
εια ειδών . Οι προσφ ορές
ισχύουν  και δεσμεύουν
τους οικον ομικούς φ ορείς
για διάστημα δώδεκα (12)
μην ών  από την  επόμεν η
της καταληκτικής ημερομ-
ην ίας υποβολής προσφ ο-
ρών . Αν τιπροσφ ορές δεν
γίν ον ται δεκτές.

Για την  έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύν αψης
της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους
συμμετέχον τες οικον ομι-
κούς φ ορείς (προσφ έρον -
τες), εγγυητική επιστολή

συμμετοχής υπολογιζόμεν η
σε ποσοστό 2%  επί της
εκτιμώμεν ης αξίας εκτός
ΦΠΑ για κάθε Τμήμα.

Η διάρκεια της σύμβασης
για το κάθε τμήμα ορίζεται
στην  αρ  158_1, 2, 3, 4, 5,
6, και 7/2021 Μελέτη από
την  υπογραφ ή της και την
αν άρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα έγγραφ α της σύμβασης
είν αι διαθέσιμα για ελεύθε-
ρη, πλήρη, άμεση & δωρε-
άν  ηλεκτρον ική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής
π ύ λ η ς
(www.promitheus.gov .gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε
είδους επικοιν ων ία και
αν ταλλαγή πληροφ οριών
πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ.  Περαιτέρω  πληρ-
οφ ορίες είν αι διαθέσιμες
στην  ιστοσελίδα της Αν αθ-
έτουσας Αρχής
www.haidari.gr. 

Όλα τα σχετικά των
τευχών  του διαγων ισμού
βρίσκον ται στα γραφ εία
του Δήμου Χαϊδαρίου όπου
οι εν διαφ ερόμεν οι μπορ-
ούν  τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ν α λαμβάν ουν
γν ώση (Τμήμα Προμηθ-
ειών , Στρ. Καραϊσκάκη 138
& Επαύλεως, Τ.Κ. 12461,
2ος όροφ ος, τηλ.
2132047330 -317).

Το πλήρες σώμα της Δια-
κήρυξης του διαγων ισμού
θα αν αρτηθεί σε ηλεκτρον ι-
κή μορφ ή (.pdf) στην  δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr
του ΕΣΗΔΗΣ και του
ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα
παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφ ή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρ-
όν τος διαγων ισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊ-
δαρίου www.haidari.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Συνοχής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλά-
δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Οι διαιτητές του κυπέλλου
Ελλάδας σήμερα

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στα ματς Κυπέλ-
λου για την Τετάρτη (1/3) έκανε γνωστούς η ΕΠΟ.

Η ΚΕΔ όρισε για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ τον Αλιγιάρ
Αγκάγιεφ. Ο Αζέρος έχει διευθύνει και άλλους
αγώνες στην Ελλάδα στο παρελθόν.

Αρχικά είχε παίξει στις 3 Απριλίου του 2022 το
Ολυμπιακός - ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ακόμη
ήταν ο άρχων της αναμέτρησης στα Λεβαδειακός-
Βέροια 1-0 (15/5/22), Παναθηναϊκός-Άρης 1-0
(1/5/22), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-0 (4/4/21),
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-0 (2/2/20) και ΠΑΟΚ-Ατρόμ-
ητος 3-0 (10/3/19).

Στο εξ αναβολής Λαμία - ΠΑΟΚ, το οποίο θα είναι
το πρώτο μεταξύ τους ματς για τα ημιτελικά,
ορίστηκε ο Ευάγγελος Μανούχος.

Αναλυτικά:

Τετάρτη (1/3)

18:00 Λαμία - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νιας), Κουρομπύλια (Δυτ.
Αττικής)

4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

ΑVAR: Κόλλιας (Ηπείρου)

20:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Διαιτητής: Αγκαγιέφ (Αζερμπαϊτζάν)

Βοηθοί: Ζεϊνάλοφ, Αμιράλι (Αζερμπαϊτζάν)

4ος: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

VAR: Μασίγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

ΑVAR: Ψαρρής (Ζακύνθου)

Συνεχίζεται η διακοπή της
Super League 2

Συν εδρίασε  το Δ.Σ. της δεύτερης επαγγελματικής κατ-
ηγορίας, της Super League 2.
Η απόφαση του πήραν  οι ΠΑΕ της Super League 2
είν αι η παράταση στην  αν αστολή του πρωταθλήματος,
όπως και αν αμεν όταν  βέβαια.
Φάν ηκε λοιπόν  και εδώ πως πίσω από την  εμπλοκή με
τη χ ρηματοδότηση της SL2 από κέρδη της φορολογίας
του στοιχ ήματος, από τον  Λευτέρη Αυγεν άκη, υπάρχ ει
σχ έδιο αλλαγής στη διοίκηση της διοργαν ώτριας! Να
πέσει δηλαδή πια ο Λεων ίδας Λεουτσάκος, που δεν
έχ ει χ άσει – τουλάχ ιστον  όχ ι … ακόμη – τη στήριξη
των  ομάδων  της κατηγορίας.
Η πρόταση μομφής βλέπετε  και αν ατροπής απαιτεί
πλειοψηφία ¾, που δεν  υπάρχ ει ώστε ν α προκύψει
ζήτημα για ν α προκηρυχ θούν  αρχ αιρεσίες βάσει κατα-
στατικού.
Εν  τω μεταξύ, συγκροτήθηκε επιτροπή πέν τε  ομάδων -
ατόμων  αυτών , που θα έχ ει συν άν τηση – ελπίζουμε – 

με τους Λευτέρη Αυγεν άκη (sic) και το προεδρείο της
Super League μπας και δοθούν  τα “κλεμμέν α” της κατ-
ηγορίας και αρχ ίσει έτσι ξαν ά το πρωτάθλημα των  30
αυτών  ΠΑΕ και πόλεων  της χ ώρας μας.
Η Super League 2 αν ακοίν ωσε την  συν έχ ιση της αν α-
στολής αλλά και την  σύσταση επιτροπής – όπως και
προαν αφέραμε στο Sportstonoto.gr – που θα έχ ει επα-
φές με τους αρμόδιους φορείς ώστε ν α βρεθούν  οικο-
ν ομικοί πόροι και ν α ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Η αν ακοίν ωση αν αφέρει:
«Ομόφων α οι ομάδες της Super League 2 αποφάσισαν
την  άμεση επαν εκκίν ηση του διαλόγου με βραχ ύβια
συν έχ ιση της διακοπής του πρωταθλήματος, εξουσιο-
δοτών τας ν εοσύστατη ειδική επιτροπή που θα διεξάγει
τις απαραίτητες επαφές με τους θεσμικούς φορείς -Υφυ-
πουργό Αθλητισμού και Super League 1- προκειμέν ου
ν α εξευρεθούν  οι οικον ομικοί πόροι που θα επιτρέ-
ψουν  την  βιωσιμότητα των  ομάδων  και την  ολοκλήρω-
ση του πρωταθλήματός μας».
Η συγκεκριμέν η επιτροπή θα προχ ωρήσει σε όλες τις
δυν ατές εν έργειες προκειμέν ου ν α κάν ει αν αδείξει την
αν αγκαιότητα άμεσης επιστροφής στους αγων ιστικούς
χ ώρους.

Εκδήλωση το Σάββατο η Λαμπερή Ελευσίνας
Το Σάββατο 04 Μαρτίου στις 19.00 μμ στο πολιτιστικό χώρο Στέκι Παγκάλου και Κίμωνος

σας η Λαμπερή θα κόψει  την βασιλόπιτα.
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ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήή::  
ΟΟ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  
8877--8811  ττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

ΟΠανελευσινιακός ΑΟΚ σε εξανα-
βολής παιχνίδι για την 16η αγωνι-
στική του 2ου ομίλου της Β΄Εθνι-

κής ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στο συνα-
ρπαστικό ντέρμπι με το Αιγάλεω, και επικρ-
ατώντας με 87-81 έφτασε στις 14 νίκες(14-
4) και στην 2η θέση με 32 βαθμούς.

Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος, Φασόλης,
Κονταράτος

Δεκάλεπτα: 25-27, 49-44, 66-63, 87-81

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης):
Νίκου 11(3), Καρακατσάνης 8, Ντακούλιας
21(4), Καράμπελας 2, Κατσανεβάκης,
Μανωλάτος 2, Κρασάκης, Σταμέλος 10(1),
Λεκάκης 8(2), Παπαφλωράτος 7(2),
Ρεκουνιώτης 18(10 reb.), Δενδρινός

Α.Ο. Αιγάλεω (Καραχάλιος): Αβραμίδης
4, Κόκκαλης 28(4), Χαϊκάλης 10(2), 

Καρασταμάτης 4(1), Οικονομόπουλος Α.,
Μαλτέσιος 13, Οικονομόπουλος,
Παπαδόλιας 16(1), Κουκούνιας 6

Η επόμενη 19η αγωνιστική (4/3):

ΣΑΒΒΑΤΟ(04/03):

Γ.Σ. Διαγόρας- Α.Σ.Ε. Δούκα (15:00)
Α.Ο. Πεύκης- Πανελευσινιακός (17:00)
Παλαιό Φάληρο- Α.Ο. Αιγάλεω (17:00)
Πανιώνιος- Α.Ο.Κ. Χανιά (17:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ(05/02):

Πρωτέας Βούλας- Α.Ε.Ν. Κηφισιάς
(16:30)

Έσπερος Καλλιθέας- Ο.Φ. Ηρακλείου
(17:00)

ΡΡεεπποορρττάάζζ::  ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΣΣΑΑΚΚΙΙΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

Elite League (20η Αγ.) Σπουδαία νίκη στην Καβάλα η ΝΕ Μεγαρίδας

Για την  20η αγων ιστική της Elite
League η ΝΕ Μεγαρίδας σημείωσε
σπουδαία ν ίκη εκτός έδρας(Καβάλα) 58-
80).

Καβάλα-Μεγαρίδα 58-80

Διαιτητές: Πουρσαν ίδης Κ.-Ελευθερ-
ιάδης-Κατωτικίδης (Στουπίδης)

Δεκάλεπτα: 15-25, 34-39, 45-56, 58-
80

Καβάλα (Πεν ταζίδης): Τζόν σον  10
(1), Πουλιαν ίτης 14 (1), Κριζέας 6 (2),
Απαζίδης 3, Ευαγγελίδης 1, Πρίφτης,
Πεχ λιβαν ίδης 3, Ταχ υρίδης, Αλμπάν ης
2, Γουέμπστερ 7, Καραγιάν ν ης 2, Τσέλ-
λος 10 (2).

Μεγαρίδα NE (Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης 9 (3), Γκάτζιας 7 (1), Παπα-
γιάν ν ης, Γερομιχ αλός 20 (3), Πολ-
υτάρχ ου 8 (2), Ντουμπίν σκι 5 (1),
Γουάιλι 11, Καλλιν ικίδης 12 (1), Γεωργα-
λάς 4, Ζαρκαδούλας 4 (1).

Η Βαθμολογία (σε 20 αγών ες) :

1. Παν ερυθραϊκός 34
2. Ελευθερούπολη 33
3. Μαρούσι 33
4. Παπάγου 33
5. Ψυχ ικό 32
6. Ηρακλής ΚΑΕ 2022 32

7. Κόροιβος Αμαλιάδας 31
8. Ερμής Σχ ηματαρίου 30
9. Μεγαρίδα ΝΕ 30
10. Τρίτων  29
11. Αγρίν ιο 28
12. Χαρίλαος Τρικούπης 28
13. Αίας Ευόσμου 27  
14. Αμύν τας 27
15. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 24
16. Καβάλα 20

*Οι πρώτες οκτώ ομάδες θα συμμε-
τάσχ ουν  στα πλέι οφς, και οι τέσσερις
ν ικήτριες ομάδες σε Final Four. Οι δυο
ομάδες που θα κερδίσουν  στους ημιτε-
λικούς θα αν έρθουν  στην  Basket
League

** Οι ομάδες 11-14 θα αγων ιστούν
στα πλέι άουτ, με τις δυο ηττημέν ες
ομάδες ν α υποβιβάζον ται στην  Β' Εθν ι-
κή

***Οι ομάδες που θα καταλάβουν  τις
θέσεις (15, 16) υποβιβάζον ται αυτόματά
στην  Β' Εθν ική.

O Τσαουσίδης μίλησε για τη ν ίκη επί
της Καβάλας, αλλά και το ερχ όμεν ο
παιχ ν ίδι με την  Καβάλα

Ο βοηθός προπον ητής της ΝΕΜ, Λευ-
τέρης Τσαουσίδης, σημείωσε ότι ο
συγκεκριμέν ος αγών ας είν αι κάτι παρα-
πάν ω από μισή χ ρον ιά για τους ίδους.

Αν αλυτικά:

«Πήραμε μια ν ίκη στην
προσπάθεια που κάν ο-
υμε τη φετιν ή σεζόν  η
ομάδα ν α σωθεί όσο πιο
γρήγορα γίν εται.

Κρατάμε τους δυο βαθ-
μούς της ν ίκης επί της
Καβάλας.

Με βάση τους υπολογισμούς μας η
παραμον ή θα κριθεί στις δεκατέσσερις
ή στις δεκαπέν τε ν ίκες.

Τι θέλω ν α πω;

Θεωρούμε ότι η ΝΕΜ χ ρειάζεται
ακόμα τέσσερις ν ίκες για ν α αποφύγει
τα Play  out.

Αμέσως μετά την  λήξη του παιχ ν ιδιού
με την  Καβάλα, το μυαλό μας είν αι στο
παιχ ν ίδι της επόμεν ης αγων ιστικής με
το Αγρίν ιο το οποίο θεωρούμε το πιο
σημαν τικό παιχ ν ίδι της σεζόν  για μας.

Είχ αμε καταφέρει ν α τους ν ικήσουμε
στην  έδρας τους αλλά όπως είδαμε και
σήμερα είν αι μια ποιοτική ομάδα καθώς
επικράτησε του Παν ερυθραϊκού και
βρίσκεται σε πολύ καλή αγων ιστική
κατάσταση.

Παίζει ωραίο μπάσκετ και πιστεύω ότι
η βαθμολογική τους θέση σε συν δυα

σμό με την  ν ίκη επί της Ερυθραίας
την  καθιστά μια ομάδα που μπορεί ν α
κάν ει μεγάλη ζημία σε κάθε αν τίπαλο.

Θα προσπαθήσουμε ν α ν τουμπλάρο-
υμε τις ν ίκες μας επί του Αγριν ίου στη
ΝΕΜ B.C. Arena με την  βοήθεια των
φιλάθλων  μας και πιστεύω ότι η ομάδα
θα είν αι παν έτοιμη όπως ήταν  και
σήμερα.

Το παιχ ν ίδι με το Αγρίν ιο για εμάς
είν αι κάτι παραπάν ω από μισή χρον ιά,
είν αι έν ας τελικός που πρέπει ν α τον
πάρουμε.

Μας δίν ει ψυχ ολογία το ότι δεν  έχ ο-
υμε αρν ητικό συν τελεστή ν ικών  -ηττών
στην  βαθμολογία (10-10) και έχ ουμε
μπροστά μας αρκετές μέρες ν α προετοι-
μάσουμε το πλάν ο μας για το Αγρίν ιο.

Ήταν  δυο εβδομάδες δύσκολες που η
ομάδα έδειξε την  απαιτούμεν η αν τίδρα-
ση και θέλουμε ν α συν εχ ίσουμε έτσι».

ΑΝ.ΤΣ.
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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

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr
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ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-
Φύλακες, για την  στελέχ ω-
ση της φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του Ασπρ-
οπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική απασχ όλ-
ηση 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 ομάδας
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  ιστο-
σελίδα μας : www.ey ef m.gr
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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.

Μονομελές νοικοκυριό: 44 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 22 ευρώ κάθε μήνα από Απρίλιο έως
Ιούλιο

ΣΥΝΟΛΟ: 132€ 

Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 64 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 32 ευρώ κάθε μήνα από Απρίλιο έως
Ιούλιο

ΣΥΝΟΛΟ: 192€ 

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 64 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 32 ευρώ
κάθε μήνα από Απρίλιο έως Ιούλιο

ΣΥΝΟΛΟ: 192€ 

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 84 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 42 ευρώ
κάθε μήνα από Απρίλιο έως Ιούλιο
ΣΥΝΟΛΟ: 252€

Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 84 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 42 ευρώ κάθε μήνα από
Απρίλιο έως Ιούλιο
ΣΥΝΟΛΟ: 252€ 

Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 104 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 52 ευρώ κάθε μήνα από
Απρίλιο έως Ιούλιο
ΣΥΝΟΛΟ: 312€ 

Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 124 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 62 ευρώ κάθε μήνα από
Απρίλιο έως Ιούλιο
ΣΥΝΟΛΟ: 372€ 

Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 144 ευρώ 1 - 3 Μαρτίου και 72 ευρώ κάθε μήνα από
Απρίλιο έως Ιούλιο
ΣΥΝΟΛΟ: 432€   
Για όσους υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός Μαρτίου η πρώτη πληρωμή θα γίνει
όχι 1 έως 3 Μαρτίου αλλά από 15 έως 20/3 με τα ίδια ποσά και οι υπόλοιπες πληρωμές ως
έχουν ίδιες για όλους.  
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Σ
τους 32 αν έρχ ον ται μέχ ρι στιγμής οι επιβεβαιωμέν οι ν εκροί από την
σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχ ίας με εμπορευματική αργά το
βράδυ χ θες Τρίτη στην  περιοχ ή Ευαγγελισμός, κον τά στα Τέμπη,

σύμφων α με ν εότερη εν ημέρωση από τον  εκπρόσωπο Τύπου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, τον  πύραρχ ο Βασίλη Βαθρακογιάν ν η.

Στα ν οσοκομεία έχ ουν  διακομιστεί 85 τραυματίες, σύμφων α με εν ημέρω-
ση από τον  κ. Βαθρακογιάν ν η.

Σύμφων α με ν εότερα στοιχ εία που έδωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβε-
στικής, 194 επιβάτες μεταφέρθηκαν  με πέν τε λεωφορεία στη Θεσσαλον ίκη.

Από αυτούς τους 194 επιβάτες, οι 26 διακομίστηκαν
προληπτικά στο ν οσοκομείο ΑΧΕΠΑ και άλλοι 32 στο
ν οσοκομείο Γεν ν ηματάς.

Με έκτο λεωφορείο 20 άτομα μεταφέρθηκαν  στη Λάρι-
σα.

Επιπλέον , 5 επιβάτες μεταφέρθηκαν  στο ν οσοκομείο της Κατερίν ης, εκ
των  οποίων  3 είν αι καλά στην  υγεία τους και αποχ ώρησαν , εν ώ 2, ελαφ-
ρά τραυματίες, παρέμειν αν  για ν οσηλεία.

Στον  τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχ ήματος στην  είσοδο της κοιλάδας
των  Τεμπών  συν εχ ίζουν  ν α επιχ ειρούν  δυν άμεις του Πυροσβεστικού
Σώματος, του Εθν ικού Κέν τρου Άμεσης Βοήθειας και της ελλην ικής
αστυν ομίας.

3322  ννεεκκρροοίί,,  8855  ττρρααυυμμααττίίεεςς  ααππόό  ττηη
σσύύγγκκρροουυσσηη  ττρρέέννωωνν  κκοοννττάά  σστταα  ΤΤέέμμππηη


