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την Αττική
Η κάνναβη από την Αλβανία υπολογίζεται ότι θα

αποκόμιζε 101.160 ευρώ - Χειροπέδες σε δύο Ελληνίδες
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τραγωδίες σαν αυτή των Τεμπών.τραγωδίες σαν αυτή των Τεμπών.

σσεελλ..  77

σσεελλ..  77

«Σπίτι μου»: Πώς θα χορηγηθούν
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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: Συνννεφιά και πιθανότητα βροχής 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Τρωάδης, Τρωάδος,

Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας
1, Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Καραμανλή 38-40, Εντός Parking 
ΑΒ Βασιλόπουλος, 2102446460

Την  άκρη του ν ήματος για την
πλήρη εξάρθρωση εν ός κυκλώμα-
τος που εισήγαγε μεγάλη ποσότ-
ητα κάν ν αβης από την  Αλβαν ία
και θα τις διέθετε στην  Αττική
όπου υπολογίζεται ότι θα αποκό-
μιζε 101.160 ευρώ, βρήκαν  οι
αστυν ομικοί της Δίωξης Ναρκω-
τικών  Ηγουμεν ίτσας που πέρα-
σαν  χ ειροπέδες σε δύο
Ελλην ίδες.

Στο πλαίσιο στοχ ευμέν ων
ελέγχ ων  που κάν ουν  καθημεριν ά
για την  αποτροπή της εισαγωγής
ν αρκωτικών  από την  γειτον ική
χ ώρα, οι αστυν ομικοί το απόγε-
υμα της Τρίτης εν τόπισαν  το Ι.Χ.
αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν
οι δύο γυν αίκες, με οδηγό μία 30χ ρον η και συν οδηγό
μία 48χ ρον η και το σταμάτησαν  για έλεγχ ο. Στο εσω-
τερικό του βρήκαν  δύο ταξιδιωτικούς σάκους και δύο
βαλίτσες, που περιείχ αν  37 δέματα με ακατέργαστη
κάν ν αβη συν ολικού βάρους 40 κιλών  και 464 γραμμα-
ρίων  τα οποία είχ αν  παραλάβει από άγν ωστο σημείο
στη μεθόριο, εν ώ στην  κατοχ ή της συν οδηγού βρέθη-
κε μικροποσότητα ηρωίν ης.

Το όχ ημα, που ήταν  μισθωμέν ο από εταιρεία εν οικία-
σης στην  Αττική, κατασχ έθηκε μαζί με 220 ευρώ και
δύο κιν ητά τηλέφων α για τα οποία ζητήθηκε άρση απο-
ρρήτου επικοιν ων ιών . Οι δράστιδες, που κατοικούν  σε
περιοχ ή της Αττικής, οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών  Θεσπρωτίας με την  δικογραφία που
σχ ηματίστηκε σε βάρος τους 

«Μπλόκο» σε 47 κιλά κάνναβης με
προορισμό την Αττική

Η κάνναβη από την Αλβανία υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζε 101.160
ευρώ - Χειροπέδες σε δύο Ελληνίδες

Τέμπη: Γιατί δεν μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια ο
αριθμός των επιβατών τόσες ώρες μετά το δυστύχημα

Επιβιβάστηκαν άνθρωποι από τη Λάρισα ή τους ενδιάμεσους σταθμούς; Η «απαρχαιωμένη»
καταγραφή που γεννά νέα ερωτήματα για την τραγωδία στα Τέμπη

Άγν ωστος παραμέν ει ακόμη ο ακρι-
βής αριθμός των  επιβαιν όν των  του
μοιραίου τρέν ου στα Τέμπη, περίπου
48 ώρες μετά το δυστύχ ημα,  καθώς
σύμφων α με ρεπορτάζ που μετέδωσε
η ΕΡΤ οι Αρχ ές φοβούν ται ότι μπορεί
ν α υπήρχ αν  άτομα που επιβιβά-
στηκαν  στο τρέν ο χ ωρίς ν α κόψουν
εισιτήριο από τα εκδοτήρια.

Συγκεκριμέν α, κατά τις ίδιες πηγές
τα εκδοτήρια κλείν ουν  στις 23:45.
Όμως δέκα λεπτά πριν  ξεκιν ήσει το
τρέν ο απαγορεύεται κάποιος ν α αγο-
ράσει εισιτήριο από τα εκδοτήρια.
Συν επώς αν  κάποιος επιβιβαστεί,
αγοράζει το εισιτήριό του πάν ω στο
τρέν ο. 

Η χ ειρόγραφη καταγραφή
Κατά τους αρμόδιους, κάτι τέτοιο

δεν  συμβαίν ει μαζικά, διότι υπάρχ ει
πρόστιμο 10 ευρώ. Καν είς όμως δεν
είν αι σε θέση ν α  γν ωρίζει εάν  επιβι-
βάστηκε κόσμος τα τελευταία δέκα
λεπτά πριν  ξεκιν ήσει το τρέν ο από
τον  σιδηροδρομικό σταθμό στη Λάρι-
σα,  καθώς η καταγραφή όσων  αν ε-
βαίν ουν  και κόβουν  εισιτήριο πάν ω
στο τρέν ο γίν εται χ ειρόγραφα. 

Αυτό δεν  ισχ ύει μόν ο για τον
συγκεκριμέν ο σταθμό, καθώς είχ αν
προηγηθεί εφτά στάσεις μέχ ρι ν α φτά-
σει το τρέν ο από την  Αθήν α στη Λάρ-
ισα.



Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023                                                                                                                                              θριάσιο-3

Νέα 24ωρη απεργία στην
Hellenic Train σήμερα  3

Μαρτίου
Δεύτερη συνεχόμενη 24ωρη απε-
ργία  θα πραγματοποιήσουν οι
εργαζόμενοι στην Hellenic Train

Παν ελλαδική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν
σήμερα Παρασκευή , οι εργαζόμεν οι στην  Hellenic
Train, μετά την  πρώτη 24ωρη απεργία της Πέμπτης 2
Μαρτίου.

Όπως αν ακοίν ωσε η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Σιδ-
ηροδρομικών : «Η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Σιδηροδρ-
ομικών  & Μέσων  Σταθερής Τροχ ιάς μετά το τραγικό
δυστύχ ημα στα Τέμπη, συν εδρίασε σήμερα το πρωί
εκτάκτως μαζί με τα Σωματεία – Μέλη της παρουσία και
εργαζομέν ων . Λαμβάν ον τας υπόψιν  τις προτάσεις που
κατατέθηκαν , στο έκτακτο Προεδρείο που ακολούθησε 

ελήφθησαν  οι ακόλουθες αποφάσεις:
Σήμερα 3/3/2023, το Σωματείο Εργαζομέν ων  Προσω-

πικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Παν ελλήν ια Έν ωση Προσωπικού
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η Παν ελλήν ια Έν ωση Προσωπικού
Έλξης (Σωματεία που το προσωπικό τους εργάζεται
στην  Hellenic Train) θα προχ ωρήσουν  σε 24ωρη
παν ελλαδική απεργία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Το μαύρο μαντάτο που όλοι ξόρκιζαν αλλά το
έβλεπαν να έρχεται, εν προκειμένω την αύξηση
των αριθμού των  ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα,
επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της
ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη
Λεονταρή, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 57.

Μιλώντας στον ρ/σ Realfm 97,8 η κ. Λεονταρή
ανέφερε ότι σήμερα (2/3) μεταφέρθηκαν στο
νεκροτομείο 14 απανθρακωμένες σοροί,
συμπληρώνοντας ότι οι σάκοι με ανθρώπινα μέλη
που βρίσκονται στο νεκροτομείο έχουν ξεπεράσει
τις 10.

«Έχει ληφθεί από το κάθε μέλος DNA, οπότε
κάποιο μέλος που μπορεί να ανήκει σε μια σορό
διαμελισμένη, θα αποδοθεί στη σορό, κάποια μέλη
που δεν θα ανήκουν σε σορό, θα έχουμε το DNA
τους», ανέφερε, εξηγώντας τη διαδικασία
ταυτοποίησης.

Για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, στο βαγόνι
όπου βρισκόταν το εστιατόριο, έκανε λόγο και ο
Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης
Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή
“Συνδέσεις”.

“Βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν άτομα. Δυστυχώς
είναι σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της
σύγκρουσης. Έχουμε τοποθετήσει δύο σορούς σε
σάκους και γίνεται επιχείρηση ανάσυρσής τους.
Εκεί βρίσκονται πολλοί άνθρωποι” τόνισε.

“Είναι μια δύσκολη επιχείρηση που θα έχει
συνέχεια, γιατί θα πρέπει να παραδώσουμε όλους
τους ανθρώπους στους συγγενείς τους” πρόσθεσε
ο κ. Αρτοποιός αδυνατώντας, όπως είπε, να
προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που
βρίσκονται στο βαγόνι, στο οποίο αναπτύχθηκαν οι
πιο υψηλές θερμοκρασίες.

“Για κάποιο λόγο, άγνωστο ακόμα,
παρουσιάστηκε πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο
και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκεί. Θα έχουμε νέα
δεδομένα” κατέληξε.

Τέμπη: Ανασύρθηκαν 10 απανθρακωμένες σοροί 
από το βαγόνι – εστιατόριο

Αρτοποιός: Δύσκολη η επιχείρηση στο 2ο βαγόνι, υπάρχουν

 πολλοί άνθρωποι εκεί σε κακή κατάσταση

Προαστιακός: 
Εισαγγελική έρευνα για

τις καταγγελίες 
ότι δεν διαθέτει επαρκή

σηματοδότηση
Έρευν α με το χαρακτήρα του κατεπείγον τος
προκάλεσαν  οι καταγγελίες για μη ύπαρξη
φωτειν ής σηματοδότησης στη διαδρομή του
προαστιακού στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεν -
τίας – Αεροδρόμιο.

Οι δημόσιες καταγγελίες εκπροσώπου της Ομο-
σπονδίας Σιδηροδρόμων προκάλεσαν την άμεση
παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, ο οποίος
ανέφερε ότι δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση
ούτε στη συγκεκριμένη διαδρομή

Η έρευνα ανατέθηκε στον εισαγγελέα Νίκο Στεφα-
νάτο, ο οποίος σύμφωνα με την παραγγελία, θα
καλέσει άμεσα προς εξέταση τον εκπρόσωπο των
εργαζομένων και θα ζητήσει έγγραφα από την
εταιρεία που έχει την ευθύνη λειτουργίας του
Προαστιακού προκειμένου να διαπιστωθεί αν
ισχύουν όλα όσα καταγγέλθηκαν και απειλούν
την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί το
αν και από ποια πρόσωπα έχει ενδεχομένως δια-
πραχθεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβά-
σεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς.
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Η ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. αν ακοιν ών ει ότι, λόγω του
τριήμερου εθν ικού πέν θους που έχ ει κηρυχ θεί για
τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχ ήματος των
Τεμπών , αν αβάλλεται η διεξαγωγή της άσκησης
ετοιμότητας «ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ 2023».

Η άσκηση είχ ε προγραμματιστεί για την  προσεχ ή
Δευτέρα, 6 Μαρτίου, στις Βιομηχ αν ικές Εγκαταστά-
σεις Ασπροπύργου, στο πλαίσιο συν εργασίας με
την  Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής για
την  αν τιμετώπιση καταστάσεων  έκτακτης αν άγκης.
Προέβλεπε την  συμμετοχ ή δυν άμεων  της Πυρο-
σβεστικής, του ΕΚΑΒ, της 1ης Ειδικής Μον άδας
Αν τιμετώπισης Καταστροφών  (ΕΜΑΚ) και της
Αστυν ομίας.

Η άσκηση θα διεξαχ θεί σε μεταγεν έστερη ημερομ-
ην ία, για την  οποία θα εν ημερώσουμε με ν έα αν α-
κοίν ωση. 

ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ: Αναβάλλεται η άσκηση
ετοιμότητας «ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ 2023»

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Σε «Σαφάρι» συλλήψεων προχώρησε η
ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο επ ιχείρησης για την αντι-
μετώπ ιση της διακίνησης ναρκωτικών στο
κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής και του Πειραιά.

Η αστυνομική επ ιχείρηση πραγματοποιήθη-
κε την Τρίτη (28/2), με την καθοδήγηση της
Δίωξης Ναρκωτικών και τη συνδρομή κι
άλλων Υπηρεσιών.

Οι ειδικές αυτές δράσεις αναπτύχθηκαν στο
κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στις οδούς
Δηλιγιάννη, Αριστοτέλους, Σολωμού, 3ης
Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στα
Προπύλαια και στις περιοχές Άνω Λιόσια και

Πειραιά. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δρά-
σεων, πραγματοποιήθηκαν: 46 έλεγχοι ατό-
μων και 9 συλλήψεις για παράβαση του νόμου
περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επ ίσης, κατασχέθηκαν: 465,3 γραμμ. κάν-
ναβης και 6,7 γραμμ. ηρωίνης, ζυγαριά ακρι-
βείας, π λαστικός τρίφτης, π λήθος νάιλον
συσκευασιών για δοσοποίηση των ναρκω-
τικών, 2 κινητά τηλέφωνα και χρήματα από
διακίνηση ουσιών.

«Οι ειδικές δράσεις της Υπ οδιεύθυνσης
Δίωξης Ναρκωτικών θα συνεχισθούν με
αμείωτη ένταση», αναφέρει χαρακτηριστικά η
ΓΑΔΑ.
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Την Τράπεζα Αίματος του
Δήμου Ιλίου θέτει 

στη διάθεση των αρχών για
τους τραυματίες στα Τέμπη

ο Νίκος Ζενέτος

Στη διάθεση των τραυματιών από το τραγικό σιδ-
ηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, από το οποίο
άδικα τόσοι  άνθρωποι έχουν, μέχρι στιγμής, χάσει
τη ζωή τους, τίθεται η Τράπεζα Αίματος του Δήμου
Ιλίου.

Ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, αμέσως μόλις έγινε
γνωστό το τραγικό γεγονός, απέστειλε επιστολή
στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον πρόεδρο
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Παναγιώτη
Κατσίβελα και τον Διευθυντή του Αιματολογικού
Εργαστηρίου του Νοσοκομείου “Αττικόν”, στην
οποία τους γνωστοποιεί ότι η Τράπεζα Αίματος του
Δήμου είναι στη διάθεση των αναγκών που θα
προκύψουν.

Ο κ. Ζενέτος δηλώνει “βαθιά συγκλονισμένος από
την εθνική τραγωδία που βύθισε στο πένθος τη
χώρα μας” ενώ μεσίστια κυματίζει η ελληνική
σημαία στο Δημαρχείο και τις εγκαταστάσεις του
Δήμου.

«Μπαράζ» συλλήψεων της Δίωξης 
Ναρκωτικών στη Δυτική Αττική και Πειραιά

Σε «σαφάρι» συλλήψεων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίν α, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αρ. Διακήρυξης: 01/2023

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερ-
ειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αριθμ. 26/2023 (Ε9287Λ7-04Φ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό
κάτω των ορίων διαγωνισμό για
την υπηρεσία με τίτλο «παροχή
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγ-
μάτων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε διαπιστε-
υμένα εργαστήρια ελέγχου, χρο-

νικής διάρκειας δύο (2) ετών», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είν αι
74.400,00€ ευρώ συμπ. Φ.Π.Α.
(24% ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφο-
ράς δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε διαπιστε-
υμένα εργαστήρια ελέγχου, χρο-
νικής διάρκειας δύο (2) ετών. Τα
δείγματα θα παραδίδονται σε δια-
πιστευμένα εργαστήρια ελέγχου
εντός και εκτός Αττικής. Τα
δείγματα θα παραδίδονται συσκε-
υασμένα από το αρμόδιο Τμήμα
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής. Η ταχυμεταφορά
θα πραγματοποιείται κατόπιν
συνεννόησης με την Δ/νση Αγρο-
τικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
Σε περίπτωση εξαιρετικών και
έκτακτων περιπτώσεων που επι-
βάλλεται η μεταφορά επιπλέον
δειγμάτων πέρα των αναφερομέ-
νων, η υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα, κατόπιν συνεννόησης
με τον ανάδοχο, να πραγματο-
ποιηθούν κατ’ εξαίρεση. Κανένα
από τα δείγματα δεν εμπίπτει
στην κατηγορία μεταφοράς

επικίνδυνων ειδών κατά την
έννοια της ΥΑ Γ5/145078/Β΄
3202/21- 7-2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
την ανοικτή διαδικασία του άρθρ-
ου 121 του Ν.4412/2016, ύστερα
από προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία της
προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους εγγεγραμμένους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ
180624) μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα στην ελληνι-
κή γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκε-
λο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην υπ’ αρ. 64233/08-06-2021
(Β΄ 2453) Κοινή Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορ-
ούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρ-
ους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρ-
ονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η ημερομην ία έν αρξης υποβο-
λής προσφ ορών  είν αι η
02/03/2023
Η ημερομην ία λήξης υποβολής

των  προσφ ορών  είν αι η
17/03/2023 και ώρα 15:00:00
Η ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  είν αι η 20/03/2023 και
ώρα 09:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας
υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπρά-
ξεων, δεν απαιτείται να περιβληθ-
ούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Οι ενώσεις οικονο-
μικών φορέων δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-
κή μορφή, εφόσον τους ανατεθεί
η σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-
κή μορφή εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας καθαρής
αξίας (εκτός Φ.Π.Α.) με στρογ-
γυλοποίηση στο δεύτερο δεκα-
δικό ψηφίο, ήτοι στο ποσό των
1.200,00€. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει

να ισχύει τουλάχιστον για τριάν-
τα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.

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

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο από τον ανω-
τέρω προβλεπόμενο απορρίπτε-
ται ως μη κανονική. 

Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τους όρους της δια-
κήρυξης δίδονται στα τηλ.: 213
2047 008, αρμόδια υπάλληλος
Μαρία Λιόση και 213 2047009
αρμόδια υπάλληλος Αριάδνη
Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμ-
ηθειών και για τις τεχνικές προ-
διαγραφές στο τηλ. 2131600821
αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος
Οικονομόπουλος στη Δ/νση Αγρ-
οτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
από 3-16/3 

στην Αθηνών-Κορίνθου

Λόγω μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων.

Δ
ιέλευση υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς
τμημάτων ανεμογεννήτριας από το εθνικό
οδικό δίκτυο προγραμματίστηκε για τις επόμε-

νες μέρες.

Για τον λόγο αυτόν θα πραγματοποιείται προσωρινή,
σταδιακή και ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων ως εξής:

Επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στη δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας, από το 15,57 χλμ έως το 57,3 χλμ (όρια
Ν. Αττικής), ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από την
Παρασκευή 3-3-2023 έως την Πέμπτη 16-3-2023, κατά
τις ώρες 03:00 έως 18:00 της επομένης, με εξαίρεση την
Παρασκευή 3-3-2023 και την Παρασκευή 10-3-2023,
που η κυκλοφοριακή αυτή ρύθμιση θα ισχύει έως τις
13:00.

Επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, την Τρίτη 7-3-
2023, με εναλλακτικές ημερομηνίες στις 9-3-2023, 14-3-
2023, 16-3-2023, κατά τις ίδιες ώρες: Στη μεσαία και στη
δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και στη Λ.Ε.Α., από
το 25,6 χλμ έως το 26,1 χλμ, ρεύμα κυκλοφορίας προς
Κόρινθο, από τις 22:00 της προηγούμενης έως τις 06:00
της επόμενης.

Στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην είσοδο
της νότιας παράπλευρης οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς
Αθήνα, κατά τις ώρες 02:00 έως 05:00.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη
διέλευση των οχημάτων τους από τα συγκεκριμένα
σημεία στο χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα
σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Στον Δήμο Αχαρνών περνάει 
ως κοινότητα, το Ολυμπιακό Χωριό
Εγκρίθηκε η σύσταση Νέας Δημοτικής Κοινότητας
Ολυμπιακού Χωριού από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Το πρώτο και  σημαντικό βήμα ώστε το
Ολυμπιακό Χωριό να αποτελεί τη νέα δημοτική
κοινότητα του Δήμου Αχαρνών έγινε από το
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.

Μια νέα δημοτική κοινότητα θα αποτελεί πλέον
για τον Δήμο Αχαρνών το Ολυμπιακό Χωριό,
όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό
Συμβούλιο, ανταποκρινόμενο στην επιθυμία των
δημοτών και των συλλογικών φορέων της περ-
ιοχής.

Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι να μπει όλη
αυτή η περιοχή σε αναπτυξιακή τροχιά, ενώ ο 

σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή εγκατα-
στάσεων και υποδομών. Αυτό τόνισε και ο δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και έγινε η
αρχή για κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν δικαίωμά των
συνδημοτών μας και κάτι που ζητούσαν εδώ και
αρκετά χρόνια», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: 

«Εμείς θα στηρίξουμε και θα υποστηρίξουμε
αυτή την προσπάθεια ως δημοτική αρχή. Στο
Ολυμπιακό Χωριό έχουμε να κάνουμε πράγματα
πολύ σπουδαία και σημαντικά».

Ξεκινούν με drones οι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας για την πρόλ-
ηψη κουνουπιών στην Δυτική Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: «Προγραμματίζουμε έγκαιρα και προχωράμε κάθε δυνατή ενέργεια για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας»

Συνεχίζοντας τις εργασίες με συνέπεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Περιφ-
ερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ξεκινά νωρίτερα τους κύκλους προγραμματισμένων
εφαρμογών προνυμφοκτονίας στην Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 3 Μαρτίου ξεκινά από το έλος της Ψάθας, στον
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο πρώτος κύκλος εφαρμογής προνυμφοκτονίας με ψεκα-
σμό με drones από αέρος για την πρόληψη των κουνουπιών και συνεχίζεται  σε
περιοχές Δήμου Μεγαρέων την Δευτέρα στις 6 Μαρτίου στις περιοχές των Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής. 

Μάλιστα, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής εφαρμόζει πρωτοπόρο σύστημα
ψεκασμών ευπαθών περιοχών από αέρος με DRONES, ώστε να καλυφθούν απρο-
σπέλαστα σημεία. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος ανέφερε σχετικά: «Προβαίνουμε έγκαιρα
στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ξεκινάμε νωρίτε-
ρα από κάθε άλλη χρονιά τους κύκλους προγραμματισμένων εφαρμογών προνυμφ-
οκτονίας ώστε να έχουμε τη σιγουριά ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα θέμα στην
περιοχή μας, όπως κάνουμε σε κάθε ζήτημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας». 



Σ
το 10,8% ανήλθε το ποσοστό
της ανεργίας στη χώρα τον
Ιανουάριο εφέτος, έναντι του

13,7% τον Ιανουάριο του 2022 και
του αναθεωρημένου προς τα άνω
12,4% τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 501.948
άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά
134.764 άτομα σε σχέση με τον Ιανο-
υάριο 2022 (21,2%) και κατά 87.686
άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο
2022 (14,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας

ανήλθε σε 13,9% από 18,3% τον
Ιανουάριο πέρυσι, και στους άνδρες
σε 8,3% από 10%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην
ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανε-
ργίας διαμορφώθηκε σε 28,1% από
37% τον Ιανουάριο 2022, και στις
ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,8% από
12,5%.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχο-
λούμενοι  ανήλθαν σε 4.145.529
άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά
118.588 άτομα σε σχέση με τον Ιανο-

υάριο 2022 (2,9%) και μείωση κατά
26.314 άτομα σε σχέση με τον
Δεκέμβριο 2022 (0,6%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που
δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό
δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατι-
κού δυναμικού» (τα άτομα που δεν

εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία),
ανήλθαν σε 3.165.855 άτομα,
σημειώνοντας μείωση κατά 16.493
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο
2022 (0,5%) και  αύξηση κατά
110.145 άτομα σε σχέση με τον
Δεκέμβριο 2022 (3,6%).
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Τα λόγια ξαφνικά
αποδεικνύονται πολύ
φτωχά για να περιγρά-
ψουν την οδύνη που
όλοι αισθανόμαστε

μπροστά στην τρα-
γωδία του σιδηροδρο-
μικού δυστυχήματος
των Τεμπών.

Τόσοι νέοι μα και

μεγαλύτεροι συνάνθρ-
ωποι μας, με όνειρα
για τη ζωή δεν είναι
πια μαζί μας. 

Οι σκέψεις μας είναι
στο πλευρό των οικογε-
νειών και των οικείων
τους, που έχουν απο-
μείνει να θρηνούν και
να αναρωτιούνται με
ένα μεγάλο, ΓΙΑΤΙ;

Χρέος όλων μας
είναι να μην επιτρέψο-
υμε να ξανασυμβεί
τέτοια τραγωδία και
προς αυτή την
κατεύθυνση οφείλουμε
να εργαστούμε όλοι
μας, Κυβερνήσεις,
Φορείς και Συνδικάτα.

Χρέος όλων μας
είναι να εξαλείψουμε
τις διαχρονικές παθο-
γένειες που οδηγούν
σε τραγωδίες σαν αυτή
των Τεμπών.

Χρέος όλων μας
είναι να ακούμε και να
σεβόμαστε τις φωνές
όλων όσων επι-

σημαίνουν, καταγγέλ-
λουν και προειδοποι-
ούν για το κακό που
βλέπουν να έρχεται.

Μόνο έτσι τα ΓΙΑΤΙ
θα βρουν απαντήσεις
και μόνο έτσι θα μπορ-
ούμε κάποια στιγμή
όλοι μας να πούμε,
πως έχουμε φτιάξει μια
κοινωνία που δεν θα
χρειάζεται να λέμε στα
παιδιά μας, ΠΑΡΕ ΜΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΝ
ΦΤΑΣΕΙΣ…….

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                           

Ο ΓΕΝ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡ.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ::  ΣΣττοο  1100,,88%%  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  ττοονν
ΙΙααννοουυάάρριιοο,,  έέννααννττιι  1122,,44%%  ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο

Στο 10,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος,Στο 10,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος,
έναντι 13,7% τον Ιανουάριο του 2022έναντι 13,7% τον Ιανουάριο του 2022

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Χρέος όλων μας είναι να εξαλείψουμε

τις διαχρονικές παθογένειες που
οδηγούν σε τραγωδίες σαν αυτή των

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Α
νοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων για τα
χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Σπίτι μου» έως το τέλος Μαρτίου, μετά

την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που
εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προ-
γράμματος και περιγράφει τη διαδικασία.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στο πρόγραμμα (δηλαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το δάνειο, με ετήσιο
εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται
για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέτουν
ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους) υποβάλλουν
αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε
κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα.

Σκέρτσος: Σε τροχιά εφαρμογής το πρόγραμμα προσι-
τής στέγης «Σπίτι μου»

Η διαδικασία
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογ-

ητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι
τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων
(ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου
προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται,
τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερ-
ομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και
αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου και τα κρι-
τήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνω-
στοποίησή της στον αιτούντα.

Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκρι-
ση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει
να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό
δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ),
το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του
(που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφω-
να με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγρ-
αφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απα-
ραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η
οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομι-
στούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ,
η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει
έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και
εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό
έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα
στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου,
υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ
ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη
σύμβαση εκτός και α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτ-
ηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα
στο πλαίσιο του Προγράμματος ή β) το ποσό που αναγρά-
φεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμε-
υθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημέ-
να στοιχεία είναι λανθασμένα.

Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγρ-
αφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου
που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολι-
κού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός 6 μηνών
από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρ-
ατείνεται κατά 2 μήνες αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης
ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν
οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του
αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά
Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προβλέ-

πεται ότι:

1.Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.Η οικογενειακή κατάσταση (σε περίπτωση π.χ. μονο-
γονεϊκής οικογένειας ή οικογένειας πολυτέκνων) αποδεικ-
νύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που
έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από 1 μήνα πριν την υποβολή
της αίτησης για χορήγηση δανείου. Ειδικά ως προς την
απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα, ο αιτών πρέπει να
προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση
(χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότ-
ητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας,
υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.α.)

3.Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολο-
γικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου
συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους
εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές
δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο
ένας εκ των δυο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το
στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η Δήλωση Φορο-
λογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευ-
ταίου φορολογικού έτους, είτε το Εκκαθαριστικό Σημείω-

μα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών
Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα,
σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης,
τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δυο, ανε-
ξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υπο-
βάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.

4. Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου
για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη Δήλωση
στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστο-
ποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του
τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών
συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα
έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης,
ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υπο-
βάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο.

Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά
προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί εάν αυτό είναι
κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των
αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια που
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

Α) Το ακίνητο να έχει εμβαδό ίσο ή μεγαλύτερο από 50
τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος
της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα

Β) Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί
του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.

Γ) Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα
με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του
αιτούντος.

Δ) Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα
στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιο-
λογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του
Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τρά-
πεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιο-
λογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική
ικανότητα του αιτούντος.

Μετά την έγκριση του δανείου και πριν την εκταμίευσή
του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την Ε.Α.Τ. και
τη Δ.ΥΠ.Α. για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με με
την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση
ακινήτου.

«Σπίτι μου»: Πώς θα χορηγηθούν 10.000 χαμηλότοκα 
δάνεια σε νέους – Κριτήρια και διαδικασία

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» 
- Τέλη Μαρτίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες
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«Πάρε με, στείλε μου, όταν
φτάσεις» συνηθίζουν να λένε
οι γονείς στα παιδιά τους. Την
ίδια απλή αλλά συγκινητική
φράση επέλεξαν μαθητές από
διαφορετικά σχολεία της
χώρας, για να εκφράσουν την
οδύνη, αλλά και την οργή
τους, για την εθνική τραγωδία
των Τεμπών

Με την ελληνική κοινωνία να
παραμένει συγκλονισμένη από
την ανείπωτη τραγωδία στα
Τέμπη και το δράμα που
βιώνουν οι συγγενείς των
θυμάτων και των αγνοουμέ-
νων, συγκινητική είναι η
συμβολική διαμαρτυρία στην
οποία προχώρησαν οι μαθητές
κάποιων σχολείων από διαφο-
ρετικές περιοχές της χώρας.

Χρησιμοποιώντας τις σχολι-
κές τους τσάντες, οι μαθητές
του Γυμνασίου και του
Λυκείου της Πύλου έστειλαν
το δικό τους μήνυμα συμπα-
ράστασης, αλλά και οργής,
σχηματίζοντας τη φράση 

«ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»
στον προαύλιο χώρο τους
σχολείου τους. 

Επίσης, σχημάτισαν και τη
φράση «ΣΤΕΙΛΕ ΟΤΑΝ
ΦΤΑΣΕΙΣ», μια φράση που
έχει γίνει viral τις προηγούμε-
νες ώρες στα social media,
καθώς συνοψίζει όλη την
αγάπη, αλλά και την αγωνία
του κάθε γονέα για το παιδί
του. 

Πόσο μάλλον την αγωνία
των γονιών των παιδιών που
βρίσκονταν στη μοιραία αμα-
ξοστοιχία, καθώς πολλά από
τα θύματα ήταν φοιτητές.  

Την αντίστοιχη φράση
«ΠΑΡΕ ΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙΣ»
επέλεξαν να σχηματίσουν με
τις σχολικές τους τσάντες
τόσο οι μαθητές του 1ου
Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων,
όσο και οι μαθητές του 2ου
Γυμνασίου Μεσολογγίου, πυρ-
οδοτώντας πλήθος σχολίων
συμπαράστασης από τον
κόσμο.  

Δήμος Χαϊδαρίου : Κάλεσμα για προσφορά αίματος 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην κοινή προ-
σπάθεια ανακούφισης των θυμάτων της τραγωδίας, που συντονίζει το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, προσφέροντας αίμα στη Μονάδα Αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου "Αττικόν"  και σήμερα 03/03, από τις 08:30 έως τις 15:00.
Παράλληλα, η προγραμματισμένη αιμοδοσία του Δήμου Χαϊδαρίου για τις
08/03 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Τραγωδία στα Τέμπη: 
Συγκλονιστικά μηνύματα  

συμπαράστασης από μαθητές
σχολείων
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 02 /03/2023
Αριθ. Πρωτ. :  7127

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ», βάση
της υπ’ αριθμ. Μελέτ-
ης 13/2022 της Τεχν ικής Υπηρ-
εσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» μαζί με
φ άκελο με όλα τα δικαιολογητικά
που ζητούν ται από την  Διακήρ-
υξη, στη Δ/ν ση Περιουσίας &
Προμηθειών  του Δήμου,
υπ΄όψιν  της Εκτιμητικής Επιτρ-
οπής, στην  Δ/ν ση: Δημαρχιακό

Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .     
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
23/03/2023 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει :
Β) Έναν ισόγειο χώρο, συνολι-
κής επιφάνειας περίπου 80 m2,
σε κεντρικό σημείο της Δ.Ε Ζεφ-
υρίου, πλησίον του Δημαρχείου,
για κάλυψη  αναγκών αρχειοθέτ-
ησης-αποθήκευσης διαφόρων
υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότ-
ητας.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να
καλύπτουν  τα προς μίσθωση
κτίρια είναι:
Για την εύκολη πρόσβαση του
προσωπικού και του κοινού να
βρίσκεται σε κεντρικό, ευπροσδι-
όριστο σημείο, εύκολα προσβάσι-
μο από δρόμους ευρείας κυκλοφ-
ορίας και πλησίον του Δημα-
ρχείου της Δ.Ε Ζεφυρίου.
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Να υπάρχουν τουαλέτες .
Να διαθέτει κλιματισμό, ψύξη &
θέρμανση, όπως επίσης και εξαε-
ρισμό.
Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέ-
πει επίσης να είναι κατασκευα-
σμένο σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικό
του ανεξάρτητο μετρητή,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζει επαρκή φυσικό φωτι-
σμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρ-
ους (κουζίνα, αποθήκες, λεβητο-
στάσιο, wc κ.λπ.).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
τον Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

συν εχ ίζεται απο τη σελίδα 3

Η Ομοσπονδία με βάση επιστολές της που έχουν σταλθεί σε αρμόδιους φορείς (Υπουργεία,
Διοικήσεις, Πολιτικά Κόμματα) όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα συντάξει υπόμνημα με όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν το Σιδηρόδρομο και θα ζητήσει ΑΜΕΣΗ συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφο-
ρών και τα Πολιτικά Κόμματα (το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα).

Στις συναντήσεις θα κατατεθούν εκ νέου οι απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος για την ασφά-
λεια του Σιδηροδρόμου και της κυκλοφορίας, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ένα σαφή χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησής τους για να αποφευχθεί στο μέλλον οποιοδήποτε συμβάν.

Αμέσως μετά τις συναντήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων, θα συνε-
δριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις (χωρίς να αποκ-
λείεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν κριθούν θετι-
κά).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να
ενημερωθεί όλη η Ελληνική Κοινωνία, όλος ο Σιδηροδρομικός κόσμος για όλα αυτά που η Ομο-
σπονδία τόσα χρόνια έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν εισα-
κούστηκε σοβαρά».
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Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 67 ετών και
κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι
έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό
έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και
δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από
το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφα-
λιστικό φορέα, οι οποίοι απαι-
τείται να υποβάλουν χωριστή
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής
αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει
δικαίωμα συνταξιοδότησης,  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρ-
αφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλο-
υθη διεύθυνση:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής  Αγωγής του Δήμου
Ελευσίνας (N.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμωνος 11 &
Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα, απε-
υθύνοντάς την στο Γραφείο Προ-
σωπικού, υπόψη κας Κάρρα Λαμ-
πρινής και κας Μητροπούλου
Μαρίας (τηλ. επικ. 2105565614-
2105565619-2105565618).

Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης και των  δικαιολογ-
ητικών  είν αι δέκα ημέρες(ημερο-
λογιακές)  ήτοι
από  06-03-2023 έως 15-03-2022

*  Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.
3857/14.12.2023(ΑΔΑ:ΨΛΠΥΟΚ
ΟΖ-7ΛΟ)ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωση
μαζί με το παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με
σήμανση έκδοσης «10-06-2021»,
τα ειδικά παραρτήματα  (Α1) Από-
δειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «01.02.2023» και (Α2)
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με
σήμανση έκδοσης «01.02.2023»,
το ειδικό έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  καθώς και η
υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας
διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο
( www.pakppa.gr )   του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και στο διαδικ-
τυακό  τόπο (www.elefsina.gr)
του Δήμου Ελευσίνας. 
Για πληροφορίες στα  τηλ.
2105565614 - 2105565619 -
2105565618 και στο email:
gra.pros@pakppa.gr
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του υποψ-
ηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγορ-
ιών προσωπικού σε μία ή περισ-
σότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη των υποψηφίων,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική 

επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια προσόν-
τα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου
σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα,
αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος,
ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
μεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master), δεύτερος τίτλος
σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία συγγενι-
κού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθμο-
λογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο
πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας
και τέκνο πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής. Αν οι υπο-
ψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν,
προηγείται  ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθ-
ούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                            
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                                                            
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                               
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίν α 01-03-2023      
Αριθμ. Πρωτ.: 422

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2023

Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Προκηρύσσει την  πλήρωση
τριών  (3) θέσεων  με  Σύμβαση
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμέν ου Χρόν ου για την  κάλ-
υψη εποχικών  αν αγκών  



Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: 
Ο Πανελευσινιακός με
τον ΠΟ Φήκης. Ο Βύζας
στην Θήβα με τον ΑΟ
Υπάτου

Αν ακοιν ώθηκαν  από την
ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές της 17ης και
19ης αγων ιστικής.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
Αλατσάκης,Μουμπογιατζόγλου-Δεφερές(Πειρ-
αιά). Παρατηρητής διαιτησίας Γεωργία
Ρώσση(Αθήνας)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΟ ΦΗΚΗΣ Κωσταγιάν-
νης,Ανδρέου, Βαμβακάς(Αθήνας).Παρατηρητής
διαιτησίας Νίκος Δροσινός.

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ: Μπεκιάρ-
ης, Κλεπετσάνης-Θεοδωρόπουλος (Κορίνθου)

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΙΑΛΥΣΟΣ: Μπόζνος, Κων-
σταντόπουλος-Λουκάς (Αρκαδίας)

ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ: Κεφι-
λής (Κορίνθου), Τούμπας-Δημητρόπουλος
(Αργολίδας)

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Λιάρος,
Μπεκιάρης-Βαλκανάς (Λακωνίας)

ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Καζανάς,
Κομκότος-Ροκοπάνος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Χρόνης (Δυτικής Αττι-

κής), Σούζας-Τσέλιος (Ανατολικής Αττικής)

ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ:
Κακριδής (Πειραιά), Μαρκαντωνάτος-Μημίδης
(Αθηνών)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΛΜΥΡΟΣ: Σπήλιος (Κορι-
νθίας), Ξουρίδας-Κωστάκης (Ανατολικής Αττι-
κής)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΟΑΝ: Γουρέλης (Αθη-
νών), Λυκομήτρος (Αργολίδας)-Κατελανάκης
(Αθηνών)

ΑΟ ΠΟΡΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ: Ζέστας (Πειραιά),
Τραουδάς (Πιερίας)-Λαμπροπούλου (Πειραιά)

ΜΑΡΚΟ – ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Αντωνίου
(Χανίων), Τσαγανού-Δεμερτζής (Δυτικής Αττι-
κής)

ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ: Κουκλάκης
(Χανίων), Βαρβαντάκης (Ρεθύμνου)-Κοτσιφάκ-
ης (Χανίων)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ:
Ωραιόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαδόπουλος-
Καραγιάννης (Δυτικής Αττικής)

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ.: Κωνσταντινίδης
(Δυτικής Αττικής), Μπιμπάκης (Ηρακλείου)-
Πέτσας (Χανίων)
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προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου αμέσως μετά την κατάρτιση
των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγε-
λτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατά-
ταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που
δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι απολυόμε-
νοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλ-
ησή τους έως την ημέρα της απόλ-
υσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζ-
ημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι
αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά

τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι
που προσλαμβάνονται είτε κατό-
πιν αναμόρφωσης των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατά-
στασης αποχωρούντων υποψ-
ηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για
πρόσληψη, προκειμένου να
ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της
οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει
κατά την ημέρα ανάληψης των
καθηκόντων τους να υποβάλουν
στο φορέα υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
στην οποία να δηλώνουν ότι από
την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συμμετοχής τους στη δια-

δικασία έως και την ημερομηνία
πρόσληψης δεν έχουν απασχολ-
ηθεί ή έχουν απασχοληθεί
(δηλώνεται το χρονικό διάστημα
και ο φορέας απασχόλησης) με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα
του δημόσιου ή ευρύτερου δημό-
σιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτω-
ση μη υποβολής της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική
απόφαση πρόσληψης ανακα-
λείται. Εάν η δήλωση είναι ψευ-
δής ή ανακριβής, η σύμβαση
εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη
και η πρόσληψη ανακαλείται
υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περι-
πτώσεις, οι επιλεγέντες ή προ-
σληφθέντες υποψήφιοι αντι-
καθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους

στον πίνακα της οικείας ειδικότ-
ητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφ ιοι πρέπει
ν α διαβάσουν  πλήρως και με
προσοχή την  υπ΄αριθμ. πρωτ.
3857/14.12.2023(ΑΔΑ:ΨΛΠΥΟΚ
ΟΖ-7ΛΟ) ΣΟΧ1/2023 Αν ακοίν ω-
ση και το Παράρτημά Αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ) σήμαν ση έκδοσης
«10.06.2021» το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή των  υποψηφ ίων  στη
διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυν ης δήλωσης
με κωδικό , εν τυπο ασεπ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ, σε συν δυασμό με επι-
σημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-

ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις. καθώς και τα  Ειδικά
Παραρτήματα:  (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμαν ση έκδο-
σης «01.02.2023» και (Α2) Από-
δειξης Γλωσσομάθειας με
σήμαν ση έκδοσης «01.02.2023»
,  προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν
λεπτομερώς και με ακρίβεια για
το σύν ολο των  δικαιολογητικών
που απαιτούν ται για την  από-
δειξη των  προσόν των  που επι-
καλούν ται. Οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α έχουν  πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, αλλά και
στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμαν ση έκδοσης «01-02-2023»
και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθ-
ειας με σήμαν ση έκδοσης «01-
02-2023» μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

και συγκεκριμέν α μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και
για την  αν αζήτηση του εν τύπου
της αίτησης δηλαδή: Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –

Διαδικασίες �� Διαγων ισμών

φ ορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ Β. ΛΕΩΝΙΔΑΣ          

Οι αγώνες στην 
Δυτική Αττική το 
Σαββατοκύριακο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(18η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο 04/03/23 15:30
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κυριακή
05/03/23 15:30
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

– ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή
05/03/23 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

– ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή
05/03/23 15:30
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Κυριακή 05/03/23 15:30
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Κυριακή
05/03/23 16:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
05/03/23 16:00

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(16η αγωνιστική)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Σάββατο
04/03/23 15:30
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο
04/03/23 15:30
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –

ΒΥΖΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
05/03/23 12:30

Διαιτητές από άλλη Ενωση 
ζήτησε ο Κριός Ασπροπύργου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές 
για τα μαθήματα κολύμβησης στην

πισίνα του ΚΕΕΔ στη Ν. Πέραμο

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α εν ημερωθούν  και ν α
παραλάβουν  τα απαραίτητα έν τυπα καθημεριν ά
14:00-17:00 στο γήπεδο του Βύζαν τα
17:00-21:00 στο 5Χ5 (Megara Sports Club) στην
Βυζαν τίου. Όσοι θέλετε ν α σας τα αποστείλουμε ηλεκ-
τρον ικά μπορείτε ν α στείλετε email στο by zas-
f c1928@gmail.com. Καλή αρχ ή!

Οι  διαιτητές στην
Elite League, Β΄και
Γ΄Εθνική

Σάββατο 4/3

Σχηματαρίου 17.00 Ερμής Σχ.-
Κόροιβος Λόρτος-Αγραφιώτης
Ι.-Κοντογιάννης (Δεσάρτης)
Ευόσμου 17.00 Αίας Ευόσμου-
Καβάλα Ταρενίδης Κ.-Ντούρ-
ας-Ντόγκας (Παπαδόπουλος
Ν.)
ΝΕΜ BC Αρένα 17.00 ΝΕ
Μεγαρίδος-Αγρίνιο Λιότσιος-
Ζιώγας-Τηγάνης (Τεφτίκης)
Στ. Καλαϊτζής 17.00 Πανερυθρ-
αϊκός-Ψυχικό Θεονάς-Θεοδωρ-
όπουλος-Τσαχάκης (Μωϋσιάδ-
ης)
Μεσολογγίου 17.00 Χαρ. Τρι-
κούπης-Τρίτων Ζακεστίδης-

Κωνσταντιν ίδου-Μαρινάκης
(Πατσαντζόπουλος)
Απ. Κόντου 16.00 ΦΕΑ
ΝΦ/ΝΧ-Ηρακλής ΚΑΕ 2022
Α ν α σ τ ό π ο υ λ ο ς - Ρ ί ζ ο ς -
Ασλανίδης (Παυλόπουλος)
Παπάγου 17.00 Παπάγου-
Μαρούσι Μηλαπίδης-Σκα-
λ τσής-Κων σταν τ ι ν όπουλ ος
(Διμπινούδης)

Κυριακή 5/3
Ελευθερούπολης 15.00 Ελε-
υθερούπολη-Αμύντας Τζιοπά-
νος-Αγραφιώτης Γρ.-Παπαθα-
νασίου Κ. (Μπρίγκος)

Β’ Εθνική (19η αγων., 4-5/3)

2ος Όμιλος

Σάββατο 4/3

Β’ Πεύκης 17.00 Πεύκη-Πανε-

λευσινιακός Κούλης Χ.-
Παπαδόπουλος Χρ.-Βελέντζας
(Ζερβούδης)

Σοφία Μπεφόν 17.00 Π. Φάλ-
ηρο-Αιγάλεω Καραβίτης-Σπυρ-
όπουλος-Τεφτίκης (Τηγάνης)
Βενετόκλειο 15.00 Διαγόρας
Ρόδου-Δούκας Κονταράτος-
Αντωνιάδης-Κιουλάφας (Ξάνθ-
ος)
Α. Βαρίκας 17.00 Πανιώνιος-
ΑΟΚ Χανιά Κουτσοδήμος-
Ροδίτης-Τσατταλιού (Δραμε-
σιώτης)
Γ. Γεννηματάς 16.30 Πρωτέας
Βούλας-ΑΕ Ν. Κηφισιάς Καλο-
γερόπουλος Φ.-Γαρίνη-Δελα-
γραμμάτικας (Παπαφωτίου)

Κυριακή 5/3
Εσπέρου 17.00 Έσπερος-ΟΦΗ
Γεράν ιος-Λογοθέτης-Μακρό-
πουλος (Ζαγκλής)
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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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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt

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.
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Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός:  
Για πρώτη φορά έχουμε αριθμό αγνοουμένων

Στους 57 ανέρχονται μέχρι στιγ-
μής οι νεκροί από το τραγικό σιδ-
ηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη,
ενώ για πρώτη ανακοινώθηκε ο
αριθμός των μέχρι στιγμής  αγνοο-
υμένων, που είναι 56, σύμφωνα με
τη νεότερη ενημέρωση της Πυρο-
σβεστικής και  της Ελληνικής
Αστυνομίας.

«Μέχρι  χθες βραδυ είχαν
δηλωθεί επίσημα στην ΕΛ.ΑΣ. ως
αγνοούμενοι 56 επιβάτες. Τονίζεται
το ‘μέχρι στιγμής’, καθώς υπάρχει
ενδεχόμενο κάποιος να επέβαινε
στο τρένο και να μην έχει δηλωθεί
ως αγνοούμενος από οικείους ή
συγγενείς. Αυτή την ώρα, ο επιβε-
βαιωμένος αριθμός των νεκρών
που έχουν ανασυρθεί είναι 57,
δηλαδή ένας περισσότερος από
αυτούς που έχουν δηλωθεί στον
κατάλογο», αναφέρθηκε.

Επισημάνθηκε ότι όλες οι σοροί
ταυτοποιούνται με τη μέθοδο DNA.

Όπως αναφέρθηκε, οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι
δυνάμεις, παραμένουν δύσκολες
καθώς κομμάτια του συρμού έχουν
μεταμορφωθεί σε άμορφες μάζες.

Τα γερανοφόρα οχήματα έχουν
ανασηκώσει τα δύο βαγόνια, τόσο το
πρώτο επιβατικό της β’ θέσης, όσο
και το βαγόνι – εστιατόριο.

Ταυτόχρονα, οι  πυροσβέστες
αφαιρούν τμηματικά τα μεταλλικά
στοιχεία τους, προκειμένου να
διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευ-
νας και απεγκλωβισμού.

Σε νοσοκομεία βρίσκονται  48
άτομα για νοσηλεία, έξι  εκ των
οποίων παραμένουν σε ΜΕΘ.

Μια επιβάτης με σοβαρά εγκαύμα-
τα διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας του νοσοκομείου
Παπανικολάου, που διαθέτει ειδική
μονάδα εγκαυμάτων.

Ταυτοποίηση με DNA
Αυτή την ώρα, συνεχίζεται η δια-

δικασία ταυτοποίησης των θυμάτων,
που έχουν μεταφερθεί στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας.

Για τη διαδικασία βιολογικής ταυ-
τοποίησης, μέχρι στιγμής, έχουν
ληφθεί 55 δείγματα από τις σορούς,
52 δείγματα από συγγενείς των επι-
βατών, καθώς και 26 δείγματα από
ανθρώπινα μέλη. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνε-
ται από τα ειδικά εγκληματολογικά
εργαστήρια της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά προτεραιότητα,
προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή
η επώδυνη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής, από τη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν
πραγματοποιηθεί 24 ταυτοποιήσεις
σορών, 20 με τη μέθοδο ανάλυσης
DNA, 2 με τη μέθοδο ανάλυσης
DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων
και 2 μόνο με τη μέθοδο ανάλυσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αν και
κατά κανόνα η διαδικασία του DNA
διαρκεί  πολλές ημέρες, έχουν
καταβληθεί προσπάθειες να ολοκ-
ληρωθεί μέχρι σήμερα Παρασκευή.

Οι οικείοι και οι συγγενείς των
θυμάτων, όταν θα ολοκληρώνεται η
ταυτοποίηση, θα ενημερώνονται
από τον επικεφαλής της Ομάδας
Αναγνώρισης της Ελληνικής
Αστυνομίας και τον ειδικό ψυχολό-
γο της Αστυνομίας και θα προχωρά
η διαδικασία παραλαβής της σορού.
Η παράδοση στους συγγενείς θα
γίνεται όταν θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία στο σύνολό της.

Η διαδικασία ενημέρωσης των
συγγενών και των οικείων των ταυ-
τοποιημένων σορών έχει ξεκινήσει
ήδη, με την ενημέρωση των
πρώτων τεσσάρων οικογενειών.
Υπενθυμίζεται ότι στη διάθεση των
συγγενών θυμάτων και τραυματιών
βρίσκονται τρία ξενοδοχεία στην
πόλη της Λάρισας.

Να σημειωθεί  ότι , κατά την
επίσημη ενημέρωση της Πυροσβε

στικής και της Αστυνομίας, εκτιμά

ται ότι το μεσημέρι της Παρασκε-
υής θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση
έρευνας.

Τέμπη: Προθεσμία για
το Σάββατο πήρε 

ο σταθμάρχης

– Βαρύ κατηγορητήριο

Ο σταθμάρχης είναι αντιμέτωπος
με βαριές κατηγορίες

Προθεσμία για το Σάββατο το
μεσημέρι πήρε ο σταθμάρχης της
Λάρισας που κατηγορείται για το
μοιραίο λάθος που οδήγησε στο
δυστύχημα των Τεμπών.

Ο σταθμάρχης είναι αντιμέτωπος
με βαριές κατηγορίες για την τρα-
γωδία με τη σύγκρουση τρένων στα
Τέμπη.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του για
τα εγκληματικά του λάθη θα αφορά
σε ανθρωποκτονίες από αμέλεια
κατά συρροή και σωματικές βλάβες
με τον ίδιο ποινικό χαρακτηρισμό
ενώ η κατηγορία της διατάραξης της
ασφάλειας συγκοινωνιών σε βάρος
του είναι η σοβαρότερη (κακούργ-
ημα) που επισύρει με βάση πρόσφ-
ατη τροποποίηση του Ποινικού
Κώδικα ( άρθρο 291) ποινές από
10 χρόνια κάθειρξης μέχρι και ισό-
βια.

«Έχει αναλάβει την ευθύνη που
του αναλογεί, αλλά δεν είναι μόνο το
λάθος αυτό. Υπάρχει ένα δάσος
ευθυνών. Υπάρχει αμέλεια και από
τους υπεύθυνους», είπε μεταξύ
άλλων ο δικηγόρος του σταθμάρχη.


