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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

Λέαν δρος, Μάριος
Αγίου Λεάν δρου Ισπαν ού, Αγίου Μάριου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 38, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Κόκα Ιρένα Π.

Αιγαίου Πελάγους 179,2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πάρνηθος 118, 2102403004

ΟΟιι  σσττήήλλεεςς  κκααππννοούύ  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  τταα

««ππλλυυννττήήρριιαα»»  ττοουυ  σσκκρρααππ
ΚΚααλλώώδδιιαα  ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ,,  μμεετταασσχχηημμααττιισσττέέςς  ττοουυ  ΔΔΕΕΔΔΔΔΗΗΕΕ,,  κκααττααλλύύττεεςς  ααππόό  ΙΙ..ΧΧ..

κκααιι  κκάάθθεε  λλοογγήήςς  ππλλιιάάττσσιικκοο  ξξααννααββγγααίίννοουυνν  σσττηηνν  ααγγοορράά  μμεε  εειικκοοννιικκάά  
ττιιμμοολλόόγγιιαα  πποουυ  εεκκδδίίδδοουυνν  ππααρράάννοομμοοιι  ««μμααννττρράάδδεεςς»»

Ο
καπν ός που
υψών εται μέρα
– ν ύχτα προς

τον  ουραν ό, σε περ-
ιοχές όπως η Νέα Ζωή
στον  Ασπρόπυργο
αλλά και σε άλλα
μέρη, και η όξιν η μυρ-
ωδιά καμέν ου πλαστι-
κού μαρτυρούν  τα
«πλυν τήρια» του λαθ-
ρεμπορίου παλιοσίδε-
ρων , του λεγόμεν ου
σκραπ.

Εκεί όπου τα κλεμμέν α
καλώδια του ΟΣΕ, οι
μετασχ ηματιστές του
ΔΕΔΔΗΕ, οι κλεμμέν οι
καταλύτες από Ι.Χ. και
κάθε λογής πλιάτσικο
δημόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας γίν ον ται σκραπ για ν α πουληθούν  κατό-
πιν  σε παράν ομους «μαν τράδες». Οι τελευταίοι, με
διάφορα λογιστικά και άλλα κόλπα, θα διοχ ετεύσουν
στη συν έχ εια το καθαρό τελικό προϊόν  ως πρώτη ύλη
σε, υποψιασμέν ους ή αν υποψίαστους, πελάτες στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διότι σύμφων α με πηγές της
αγοράς, οι εξαγωγές σκραπ χ αλκού και αλουμιν ίου
αν τιστοιχ ούν  πια σε τουλάχ ιστον  50% αυτής της
παράν ομης δραστηριότητας, η οποία εκτιμάται πως
έχ ει ετήσιο τζίρο της τάξης των  200 εκατομμυρίων
ευρώ. Τζίρος που κυμαίν εται βεβαίως αν άλογα με τις
τιμές των  μετάλλων  στις διεθν είς αγορές και τη ζήτηση
στην  Ελλάδα. 

Την  ελλην ική ζήτηση όμως πλέον  αυτά τα κυκλώματα
είν αι σε θέση ν α την  υποκαταστήσουν  με πελάτες
στη Βουλγαρία, τη Ρουμαν ία και σε άλλες βαλκαν ικές
χ ώρες. Αγν ωστο παραμέν ει εάν  αυτοί ξέρουν  τι αγο-
ράζουν .

Ειδικά τα τελευταία χ ρόν ια που οι εγχ ώριες βιομ-
ηχ αν ίες έχ ουν  θεσπίσει στη συν τριπτική τους πλει-
ον ότητα πρωτόκολλα αυστηρών  ελέγχ ων  προκειμέν ου
ν α είν αι σίγουρες για την  προέλευση των  πρώτων
υλών  που αγοράζουν , οι εξαγωγές… αν θούν .

Τα παραστατικά

Το ταξίδι του μετάλλου από τις πυρές στη Δυτική Αττι-
κή έως τους εγχ ώριους πελάτες και τα σύν ορα, και από
εκεί ακόμα παραπέρα, είν αι προσεκτικά σχ εδιασμέν ο:
ξεκιν άει με τα παραστατικά αγοράς που φρον τίζουν
ν α έχ ουν  εκείν οι οι «μαν τράδες» και «σκραπατζήδες»
που δεν  μπορούν  ν α αν τισταθούν  στον  πειρασμό
του γρήγορου και μεγάλου κέρδους. Κόβουν  τιμολόγια
αγοράς, παραστατικά αν τίστοιχ α με τις γν ωστές απο-
δείξεις δαπάν ης, στο όν ομα υποτιθέμεν ων  φυσικών
προσώπων  – προμηθευτών  τους.

Οπως εξηγούν  κύκλοι της αγοράς εξοικειωμέν οι με τη
διαδικασία, τα παραστατικά κόβον ται σε ον όματα
ακόμα και πεθαμέν ων  προκειμέν ου ν α μην  μπορεί
τυχ όν  ιχ ν ηλάτηση των  Αρχ ών  ν α οδηγήσει στους
εμπλεκομέν ους. 

Για λίγα ευρώ αγοράζουν από τους «συλλέκτες»
ποσότητες χαλκού που αξίζουν εκατοντάδες ευρώ.
Αρκεί να αναφερθεί πως σήμερα ο χαλκός έχει
8.000 ευρώ περίπου ο τόνος. 

Που σημαίν ει πως όποιος μπορεί ν α συγκεν τρώσει
φθην ά 100 κιλά χ αλκού, μπορεί δυν ητικά ν α τα που-
λήσει 600 ή 700 ευρώ και ν α είν αι και αν ταγων ιστικά
τιμολογημέν ος. Εχ ον τας εξασφαλίσει παραστατικό για
την  προμήθεια του σκραπ, του μετάλλου δηλαδή που
έμειν ε από την  καύση καλωδίων  και άλλων  συσκευών
που προηγήθηκε, μπορεί πλέον  με μια πρόχ ειρη επε-
ξεργασία χ ύτευσης και συχ ν ότερα με απολύτως καμία
επεξεργασία ν α το μεταπωλήσει.

Παλαιότερα το βασικό κίν ητρο για έν αν  Ελλην α
επιχ ειρηματία ν α αγοράσει παράν ομο σκραπ ήταν  ο
ΦΠΑ. Αγοράζον τας από αυτή τη μαύρη αγορά γλίτων ε
μεγάλα ποσά.

Η πολιτεία κάποια στιγμή αν τελήφθη το πρόβλημα
και κατήργησε τον  ΦΠΑ στο σκραπ, ευελπιστών τας
πως θα αφαιρέσει το βασικό κίν ητρο. 

Παράλληλα, εν τατικοί έλεγχ οι των  διωκτικών  αρχ ών
έφεραν  εκατον τάδες προσαγωγές, πολλές συλλήψεις,
αλλά όχ ι σπουδαίο αριθμό καταδικών . Με τη ζήτηση
στην  Ελλάδα ν α μειών εται λόγω υιοθέτησης αυστηρών
κριτηρίων  προμηθειών  από τις περισσότερες επιχ ει-
ρήσεις, τα κυκλώματα στράφηκαν  σε μικρότερους
Ελλην ες πελάτες, συχ ν ά στην  γκρίζα ζών η μεταξύ
ν όμιμης και παράν ομης λειτουργίας, και κυρίως στο
εξωτερικό.

Ανθούν οι… εξαγωγές
Πώς λοιπόν βγαίνει ένα φορτηγό με 25 τόνους

καθαρό μέταλλο από τα ελληνικά σύνορα;

Οι απαν τήσεις είν αι αφοπλιστικές: «Επειδή μπορούν
και επιτυγχ άν ουν  σχ ετικά υψηλό βαθμό καθαρότητας
του μετάλλου, μπορούν  ν α εξασφαλίσουν  ν όμιμα, ή με
άλλους τρόπους, πιστοποιητικά “end of  waste”, τα
οποία ισοδυν αμούν  με αποχ αρακτηρισμό των  αποβ-
λήτων  και έτσι με άτυπο διαβατήριο εμπορίας, 

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Κινηματογραφική καταδίωξη Ρομά – Είχαν κλέψει καλώδια και χαλκό
Σκηνές βγαλμένες από χολυγουντιανή ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στην Αττική

Οδό - Σάρωσαν και έσπασαν τις μπάρες διοδίων

Σκηνές βγαλμένες από χολυγουντιανή ταινία δρά-
σης εκτυλίχθηκαν προχθες στην Αττική Οδό.
Εκπαιδευμένοι άνδρες της ΟΠΚΕ Αθηνών

ξεκίνησαν να παρακολουθούν δυο ύποπτα οχήματα
μάρκας Αudi και BMW, στα οποία επέβαιναν Ρομά.

Όταν οι αστυνομικοί, τους έκαναν σήμα να σταματή-
σουν, οι οδηγοί πάτησαν γκάζι και ανέπτυξαν ταχύτητα
κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς προς την Αττική Οδό,
σαρώνοντας και σπάζοντας τις μπάρες διοδίων!

Εκεί, τα οχήματα χωρίστηκαν και μια ΟΠΚΕ Αθηνών
ακολούθησε το ένα όχημα, το οποίο ακινητοποιήθηκε
στον παράδρομο της εθνικής στο ύψος της Λυκόβρυ-
σης, οπού τα άτομα παράτησαν το αυτοκίνητο και τράπ-
ηκαν σε φυγή.

Έπειτα από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να
περάσουν χειροπέδες στον οδηγό του οχήματος.

Το αμάξι όπως διαπίστωσαν, ήταν έμφορτο με
καλώδια και χαλκό (πιθανόν από μεγάλες εγκαταστάσεις

ΔΕΗ) και ένα άτομο συνελήφθη, ενώ το δεύτερο όχημα
το ακινητοποίησε ομάδα ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής στα Άνω

Λιόσια και συνέλαβαν δυο
ακόμα συνεργούς τους,
Ρομά. Δικογραφία
σχηματίζει το ΤΑ Αμαρου-
σίου, ενώ τα οχήματα και
ο χαλκός κατασχεθήκαν
και οι συλληφθέντες συνε-
λήφθησαν για αντίσταση,
απείθεια επικίνδυνη οδήγ-
ηση και κλοπή.

«Μια επιχείρηση
επικίνδυνη που στέφθηκε
με επιτυχία και αποδεικ-
νύει για άλλη μια φορά ότι
οι εκπαιδευμένοι αστυνο-
μικοί της ΟΠΚΕ αποδεικ-
νύουν την άξια τους και
τον επαγγελματισμό τους
όταν…», όπως τονίζουν οι

συνάδελφοι τους στο protothema.gr, «τους αφήνουν να
εργαστούν και δεν απασχολούνται σε πάρεργα».

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: 
Απομάκρυνση ενός ακόμα
επιβλαβούς πλοίου
Μέχρι σήμερα, έχουν απομακρυνθεί από 
την θαλάσσια ζώνη δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, συνολικά,
16 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια.

Μ
ετά από
σχετικές
ενέργειες

του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ένα
ακόμη επικίνδυνο-
επιβλαβές πλοίο
απομακρύνθηκε
οριστικά από την
θαλάσσια ζώνη
δικαιοδοσίας του.

Πρόκειται για το ρυμουλκό “Αχιλλέας” (Ν.Π. 10721), το οποίο ήταν εγκα-
ταλελειμμένο από τον πλοιοκτήτη του από το 2014 στην εξωτερική πλευρά
του λιμενοβραχίονα του Λιμένα Νέας Περάμου Μεγάρων, όπου είχε ελλι-
μενιστεί αυθαίρετα. Το χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο-επιβλαβές σκάφος
αποσύρθηκε ρυμουλκούμενο εκτός περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ.

Το έργο της απομάκρυνσης του Ρ/Κ “Αχιλλέας” ανατέθηκε από τον Οργα-
νισμό σε ανάδοχο εταιρεία κατόπιν διεξαγωγής του δεύτερου κατά σειρά
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του πλοίου, τον
περασμένο Νοέμβριο.

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις διαδικασίες για να απο-
μακρυνθούν όλα τα επικίνδυνα πλοία και ναυάγια, που βρίσκονται επί
σειρά ετών στον κόλπο της Ελευσίνας, σε ζώνες αρμοδιότητας του, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη ναυσιπλοΐα, η εύρυθμη λειτουργία
του Λιμένα και η ορθή διαχείριση της αγκυροβολίας σκαφών στο πλαίσιο
του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και
η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα, έχουν απομακρυνθεί από την θαλάσσια ζώνη δικαιο-
δοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, συνολικά, 16 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια.

Σ
υν ελήφθησαν  οι πέν τε
σκληροί πυρήν ες της
συμμορίας αν ηλίκων ,

αν αζητούν ται και άλλα μέλη
Τον  τρόμο είχε σκορπίσει σε

αν ήλικους μαθητές Γυμν ασίου και
Λυκείου στην  Δυτική Αττική μια
συμμορία αν ηλίκων  η οποία, με την
απειλή μαχαιριού και
σιδηρογροθιών  τους έκλεβαν ,
δείχν ον τας ιδιαίτερη προτίμηση στα
iPhone.

Αφού τους λήστευαν , τραβούσαν
με τα κιν ητά τους τα κατορθώματά
τους και στη συν έχεια τα αν έβαζαν
στους λογαριασμούς τους στα social
media, και κυρίως στην  εφαρμογή 

TikTok.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη
επιχείρηση της Υποδιεύθυν σης
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής για τον
εν τοπισμό και τη σύλληψη των
μελών  της συμμορίας αν ηλίκων ,
ηλικίας 16 έως 19 ετών . 

Μέχρι στιγμής έχουν  συλληφθεί
περίπου 5 άτομα, τα οποία
θεωρούν ται και οι σκληροί πυρήν ες
της συμμορίας.

Η εν  λόγω συμμορία
πραγματοποιούσε επιθέσεις με
σκοπό ν α ληστέψει αν ήλικους
μαθητές γυμν ασίου και λυκείου, υπό

Συμμορία έσπερνε τον τρόμο σε 
μαθητές στη Δυτική Αττική
Αφού τους λήστευαν, τραβούσαν με τα κινητά τους 
τα κατορθώματά τους και στη συνέχεια 
τα ανέβαζαν στους λογαριασμούς τους στα social 
media, και κυρίως στην εφαρμογή TikTok.
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ΑΔΑ: ΨΒ6Τ7Λ7-ΒΕΟ

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

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
1)Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
¨Αττική 2014-2020¨ με κωδικό
ΟΠΣ 5069283
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 06.072.97810601801

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περίληψη διακήρυξης σύμβασης
εκπόν ησης έργου κατά το Ν.
4412/2016:

1. Αν αθέτουσα Αρχή: 
Περιφ έρεια Αττικής (Π.Α.). 
Προϊστάμεν η Αρχή: Οικον ομι-
κή Επιτροπή της Π.Α. που έχει
έδρα: Λ. Συγγρού 15-17, 117 43,
Αθήν α) και η Δ/ν ση Τεχν ικών
Έργων  της Περιφ έρειας Αττικής
(που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 80-88,
117 41, Αθήν α), σύμφ ων α με το
Π.Δ 7/2013. 

Διευθύν ουσα Υπηρεσία: Τμήμα
Ειδικών  Έργων  της  Δ/ν σης
Τεχν ικών  Έργων  Περιφ έρειας
Αττικής.

2. Οι προσφορές  υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερο-

μένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών που ορίζεται στη
διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκε-
λο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας τη διαδικασία εγγραφής
της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης με αρ. 166278/25-6-2021
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών  με  χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υποχρεωτικά υπογράφεται
ψηφιακά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτε-
λούν την ένωση, είτε από εκπρό-
σωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτ-
ημένο. Στην προσφορά, επί
ποινή απόρριψης της προσφο-
ράς,  προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της κατανομής αμοι-
βής μεταξύ τους,  καθώς και ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3. Ημερομην ία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των  προ-
σφ ορών : 24/3/2023, ημέρα Παρ-
ασκευή  και ώρα 14.00.
Ημερομην ία και ώρα ηλεκτρον ι-
κής αποσφ ράγισης  των  προ-
σφ ορών : 30/3/2023, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10.00 π.μ. 
4. Πληροφορίες στο e-
mail: yptyna@patt.gov.gr .
5. Αν τικείμεν ο της
Σύμβασης: 
Τίτλος έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β  ́ΤΜΗΜΑ)»

CPV 45233120-6, 45240000-1

Εκτιμώμεν η αξία: 37.661.290,32
€ (πλέον  Φ.Π.Α.) που αν αλύεται
σε:
Δαπάν η Εργασιών
25.573.879,49€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.603.298,31€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί
της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
2.715.946,00€, που αναλώνονται
σύμφωνα με τους όρους του άρθ-
ρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικά: 1.500.000,00€
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται
αναθεώρηση στις τιμές ποσού
2.171.235,73€ σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(πριμ) 3% επί της της αρχικής
συμβατικής αξίας, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφω-
να με το άρθρο 149 του ν.

4412/2016 και το άρθρο 16 της
Διακήρυξης.

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
–ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ
NUTS: EL306)-  ΠΑΛΑΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ –
ΘΗΒΩΝ
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6
και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου
76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκε-

κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοι-
νοπραξία).
8.  Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ
ΔΥΟ (42) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. 
9. Για την συμμετοχή
στη διαδικασία απαιτείται η κατά-
θεση εγγύησης συμμετοχής επτα-
κοσίων τριάντα μίας χιλιάδων
διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ
(731.287,00€). Οι εγγυητικές επι-
στολές εκδίδονται από πιστωτικά
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ  ́ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λει-
τουργούν νόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων με παρακα-
τάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφ-
ονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
10.   Οι διαγωνιζόμενοι για τη
συμμετοχή τους υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ (ESPD).
11. Χρόνος ισχύος προ-
σφορών: 16 μήνες από την ημερ-
ομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
12.  Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμ-
ηλότερη τιμή).
13. Η τροποποιημένη
Διακήρυξη και η Περίληψη τρο-
ποποιημένης Διακήρυξης
συντάχθηκαν από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής και εγκρίθηκαν με την
υπ. αρ. 557/2023 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρ-
ειας Αττικής.
14. Το έργο χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα ¨ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020  ̈ με
κωδικό ΟΠΣ 5069283  και  από
Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας
Αττικής με κωδικό ΚΑΕ
06.072.97810601801. 
15. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Παρατήρηση: Προκήρυξη σύμβα-
σης κατά το άρθρο 63 ν.
4412/2016, συνταγμένη κατά το
άρθρο 65 του ίδιου νόμου και το
σχετικό τυποποιημένο έντυπο
του Εκτελεστικού Κανονισμού
ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής,
απεστάλη για δημοσίευση στις
1/2/2023 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αρ. προκήρυξης 2023/S 026-
075434). Η διορθωτική προκήρ-
υξη απεστάλη για δημοσίευση
στις 9/3/2023 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το συνολικό κείμενο της δια-
κήρυξης αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ στις 9/2/2023 (Κωδικός
ΑΔΑΜ: 23PROC012102224) . Η
τροποποιημένη διακήρυξη ανα-
ρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
10/3/2023 (Κωδικός ΑΔΑΜ
23PROC012267168) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

συνεχίζεται από σελ. 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

και επιδεικν ύον τάς τα στα σύν ορα ν α βγουν  από την  Ελλάδα. Βοηθ-
άει και έν α καλό χ αρτζιλίκι όπου χ ρειαστεί», εξηγούν   πηγές που ζήτ-
ησαν  ν α διατηρήσουν  την  αν ων υμία τους. Την  τελευταία δεκαετία η
μέση τιμή του χ αλκού διαμορφών εται μεταξύ 6.500 και 7.000 ευρώ ο
τόν ος, προσθέτουν  οι ίδιοι κύκλοι.

«Αν αλογιστείτε πως στην  κορύφωσή της η ζήτηση για σκραπ χ αλκού
στην  Ελλάδα ήταν  περίπου 25.000 τόν οι και όταν  αυτή μειών εται
μπορεί πάν τοτε το σκραπ ν α φύγει στο εξωτερικό. 

Οι περίπου 12.500 τόν οι είν αι παράν ομο σκραπ από τα καλώδια του
ΟΣΕ, του προαστιακού, του κήπου της πολυκατοικίας, της οικοδομής
και απ’ όπου αλλού αυτοί οι φτωχ οδιάβολοι το μαζεύουν . 

Κάν τε την  πράξη και θα καταλάβετε για τι τζίρους μιλάμε», λέει στέ-
λεχ ος της βιομηχ αν ίας αν ακύκλωσης μετάλλων  που έχ ει συν εργαστεί
επαν ειλημμέν ως με τις ελλην ικές αστυν ομικές και εισαγγελικές αρχ ές
προκειμέν ου ν α μπει τέλος σε αυτή τη δραστηριότητα. Φυσικά, το
λαθραίο παράν ομο σκραπ δεν  αφορά μόν ο τον  χ αλκό και το αλο-
υμίν ιο, αλλά πλέον  και τα σπάν ια μέταλλα που υπάρχ ουν  στους
καταλύτες, τον  χ άλυβα και οτιδήποτε άλλο έχ ει αξία στην  αγορά.

πηγή: kathimerini.gr

Πυροβολισμοί έξω από κέντρο στην Ιερά Οδό – Τρεις
προσαγωγές, 1 τραυματίας
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα έξω από
κατάστημα εστίασης, επί της Ιεράς Οδού 32, στο Γκάζι.

Οι αστυν ομικοί που έσπευσαν  στο σημείο προχ ώρησαν  σε τρεις προσαγωγές
θαμών ων , εν ώ έν α άτομο το οποίο τραυματίστηκε μετά από τον  διαπληκτισμό
μεταφέρθηκε στο ν οσοκομείο.

Από το σημείο του επεισοδίου οι αστυν ομικοί έχ ουν  συλλέξει τρεις κάλυκες.



Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως μέλος του Ελλην ικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων  – Προαγωγής
Υγείας  του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Υγείας,
συν εχ ίζει ν α στηρίζει  δράσεις εν ημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης αν αφορικά με την  προαγωγή, προά-
σπιση, πρόληψη και προστασία της Υγείας αλλά και
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των  πολιτών .

Για το λόγο αυτό συμμετέχ ει για μια ακόμη χ ρον ιά,
στην  Παν ελλήν ια Εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ  και
διοργαν ών ει ημερίδα με θέμα: «Τι πρέπει ν α γν ωρίζω
για τα Αν τιβιοτικά και τα Εμβόλια: Μύθοι και Αλήθειες»
», που σκοπό έχ ει την  ορθή εν ημέρωση των
πολιτών  αν αφορικά με την  ορθή χρήση των  αν τιβιο-
τικών . 

Η Διαδικτυακή Ημερίδα, που υλοποιείται σε συν ε-
ργασία με την  Ελλην ική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
υπό την  Αιγίδα του ΙΣΑ, θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 από τις 18:00 έως τις 20:00
και θα περιλαμβάν ει εν ημερωτικές ομιλίες από έγκρι-
τους καθηγητές της Παν επιστημιακής κοιν ότητας. 

Σκοπός της ημερίδας είν αι η εν ημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των  πολιτών  σε θέματα ορθής χ ρήσης
των  αν τιβιοτικών  και η εξοικείωσή τους με κατάλληλα

διαμορφωμέν ο και εγκεκριμέν ο παιδαγωγικό υλικό, το
e -bug, που χ ρησιμοποιείται ήδη με επιτυχ ία σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χ ώρες.  

Παράλληλα στο πλαίσιο της Εκστρατείας, έχ ει
δημιουργηθεί κατάλληλο βιβλίο, που απευθύν εται
στους παιδικούς αν αγν ώστες και θα διαν εμηθεί σε
όλους τους συμμετέχ ον τες με τίτλο: «Ποιος παγίδεψε
την  Πέν υ Κιλλίν η», από την  αν αγν ωρισμέν η συγγρ-
αφέα παιδικής λογοτεχ ν ίας κ. Ιωάν ν α Μπουλν τούμη. 

Για δηλώσεις συμμετοχ ής οι εν διαφερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α αποστείλουν  τα στοιχ εία τους στο e-mail:
kepy geiasasp@gmail.com ή  στο τηλέφων ο 210-
5575596(Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας). Μετά
το πέρας της ημερίδας θα δοθεί Βεβαίωση Παρακο-
λούθησης. 
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Διαδικτυακή Ημερίδα «Τι πρέπει να γνωρίζω για
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια:  Μύθοι και Αλήθειες»

Ημερίδα στο Δ. Ιλίου με θέμα «Ολική
αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος:
Κλασικές και σύγχρονες απόψεις»

Ο Δήμος Ιλίου σας προσκαλεί στην πολύ ενδιαφ-
έρουσα Ημερίδα με θέμα «Ολική αρθροπλαστική
ισχίου και γόνατος: Κλασικές και σύγχρονες από-
ψεις» με εισηγητή τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό,
Διευθυντή ΕΣΥ της Γ´ Ορθοπαιδικής Κλινικής του
Νοσοκομείου ΚΑΤ Αναστάσιο Ι. Μουρίκη (MD,
MSc, PhD), τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα
17:00 στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2102620001
(Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 – 13:00).
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ε
πίσκεψη στο Κέντρο
Εργασίας Αναπήρων Άνω
Λιοσίων και στα γραφεία της

εφημερίδας «Η Φωνή των ΑΜΕΑ»,
πραγματοποίησε ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης, Γεώργιος Κώτσηρας.

Μετά την ενημέρωση για τη νομι-
κή θωράκιση των δικαιωμάτων
ΑΜΕΑ από τον κ. Κώτσηρα, ο ιδρυ-
τής και πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθ-
υμνιωτάκης ξενάγησε και ενημέρω-
σε τον υφυπουργό για τα εργαστήρ-
ια και τις δράσεις του Κέντρου.

Ο υφυπουργός ενθουσιάστηκε,
γιατί στο χώρο αυτό φαίνεται τί 

μπορούν να κάνουν τα άτομα με
αναπηρία και όχι τί δεν μπορούν.
Δύναμη ψυχής με αποτέλεσμα και
συνεργασία με όλους για ένα
καλύτερο αύριο χωρίς διακρίσεις.

Όταν επιβραβεύουμε τον
Γιωργάκη για τα έργα του (φωτογρα-
φία 142923) είναι σαν να του δίνο-
υμε όπλα ένταξης για την αγορά
εργασίας που προορίζεται. Όταν η
πολιτεία είναι σύμμαχος το αποτέλε-
σμα είναι εφικτό.

Μπράβο λοιπόν και στους δυο
Γιώργηδες. Το αξίζουν ο καθένας
για την προσπάθεια και την αποτε

λεσματικότητά τους. Κύριε
Κώτσηρα σας ευχαριστούμε πολύ
και πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από
το Κέντρο μας και η αγκαλιά μας θα
είναι πάντα ανοιχτή σε κάθε επίσκε-
ψή σας.

Απεγκλωβισμός, προσβασιμότ-
ητα και  νομοθεσία σημαίνουν
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για τα άτομα με αναπ-
ηρία. Όλοι γνωρίζουμε ότι αναπ-
ηρία δεν σημαίνει ανικανότητα. Ένα
βήμα μπροστά από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης για την εξασφάλιση,
αλλά και την ισότιμη μεταχείριση
των δικαιωμάτων αυτής της κατηγο-

ρίας των συνανθρώπων μας. Ζούμε
σε μία κοινωνία, που έχει αποκ-
λείσει τους ανθρώπους με ειδικές
ανάγκες σε πολλά επίπεδα, ώστε
είναι αδύνατο να τους εντάξει. Φίλε
Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την
ενημέρωση σχετικά με τους νόμους
που αφορούν την κατηγορία μας.
Ελπίζουμε και άλλα υπουργεία και
υπηρεσίες να προωθήσουν και να
εξασφαλίσουν τα ευεργετήματα και τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
για πραγματική ισοτιμία με προσβα-
σιμότητα, συμμετοχή και δικαιοσύνη
παντού, χωρίς εμπόδια, με βάση
την «Αρχή της ίσης μεταχείρισης
ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης, επικαιροποίηση της ορο-
λογίας του αστικού Κώδικα, του
κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας, του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδι-
κα Συμβολαιογράφων και  του
ν.4478/2017, για την εναρμόνισή
της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώμα-
τα των Ατόμων με Αναπηρία, που
κυρώθηκε με τον ν.4074/2012 και
λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των
ατόμων με αναπηρία».

Επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
Ενημέρωση για τη νομική θωράκιση των δικαιωμάτων ΑΜΕΑ από τον κ. Κώτσηρα
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Μ
ια άκρως εν διαφέρουσα Εκπαιδευτική Ημε-
ρίδα με θέμα: τον  Σχ ολικό εκφοβισμό την
εν δοσχ ολική βία και τις σύγχ ρον ες μορφές

και  τρόπους αν τιμετώπισης διοργάν ωσε το Γεν ικό
Λύκειο της Δημοτικής Εν ότητας Φυλής με την  ολόπλε-
υρη στήριξη του Δήμου Φυλής. 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την  συμμετοχ ή
Καθηγητών , ειδικών  επιστημόν ων  στον  Τομέα της
Ψυχ ικής Υγείας και Κοιν ων ικών  Λειτουργών , στην
αίθουσα εκδηλώσεων  του Δημαρχ ιακού Μεγάρου
“Νικόλαος Λιάκος”, το πρωί της Παρασκευής 10
Μαρτίου 2023. 

Την  Ημερίδα άν οιξε καλωσορίζον τας τον  κόσμο και
τους μαθητές που είχ αν  κατακλύσει την  αίθουσα, ο
Διευθυν τής του Γεν ικού Λυκείου Φυλής κ. Νικόλαος
Κουτσούκος, ο οποίος εξήρε τις πρωτοβουλίες της
Δημοτικής Αρχ ής για την  στήριξη του έργου της Σχ ο-
λικής Κοιν ότητας,  απευθύν ον τας προσωπικές ευχ α-
ριστίες στον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και
τους συν εργάτες του.

Βίν τεο: https://y outu.be/wEMTif f bcW0
Ο Δήμαρχ ος χ αιρετίζον τας τους συμμετέχ ον τες επι-

στήμον ες και τους μαθητές, επεσήμαν ε πως ο Σχ ο-
λικός εκφοβισμός και η Εν δοσχ ολική βία είν αι φαιν ό-
μεν α  που όσο επικρατεί η κοιν ων ική απομόν ωση, η
λάθος πληροφόρηση, ο εγωκεν τρισμός και η αδιαφο-
ρία, εν τείν ον ται. 

“Για τους τρόπους αν τιμετώπισης θα μιλήσουν  οι
εξαίρετοι ομιλητές που θα λάβουν  το λόγο στη

συν έχ εια. Εμείς από κοιν ού, Πολιτεία,  Τοπική Αυτο-
διοίκηση , Γον είς, και Σχ ολική Κοιν ότητα, πρέπει ν α
δώσουμε στα παιδιά μας κίν ητρα και στόχ ους ώστε ν α
ξεφεύγουν  από τα στεν ά πλαίσια που δημιουργούν
τέτοια φαιν όμεν α. Έχουμε ευθύν η όλοι μας και πρέ-
πει ν α τα αν τιμετωπίσουμε από κοιν ού” κατέληξε. 

Βίν τεο: https://y outu.be/DW0UQga484s
Η Αν τιδήμαρχ ος Φυλής Ελέν η Λιάκου, κατά το

σύν τομο χ αιρετισμό της εξήρε την  πρωτοβουλία του
Γεν ικού Λυκείου για την  διοργάν ωση της   Ημερίδας,
επισημαίν ον τας το γεγον ός ότι ο Σχ ολικός εκφοβι-
σμός και η Εν δοσχ ολική Βία στη δύσκολη εποχ ή που
διαν ύουμε, έχ ουν  πάρει αν ησυχ ητικές διαστάσεις.  

“Για το λόγο αυτό δράσεις της Εκπαιδευτικής Κοιν ότ-
ητας  σαν  τη σημεριν ή είν αι σημαν τικές,  γιατί δίν ουν
διεξόδους εν ημέρωσης, διαλόγου και ευαισθητο-
ποίησης. Το σχ ολείο μας δίν ει ευκαιρίες ν α χ τίσουμε
σχ έσεις εμπιστοσύν ης. Ο Σχ ολικός εκφοβισμός και η
κάθε μορφή βίας, τρέφον ται από τη σιωπή που  είν αι
σύμμαχ ος του κακού. Ας αρχ ίσουμε ν α μιλάμε και όλα
μπορούν  ν α αλλάξουν  προς το καλύτερο” κατέληξε η
Ελέν η Λιάκου, απευθύν ον τας τις ευχ αριστίες της για
την  πρόσκληση. 

Βίν τεο: https://y outu.be/pCZuy VNR3QM
Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτρο-

πής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας από την
πλευρά του, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημέν ος για το ζήτ-
ημα, πριν  λίγες μέρες και με αφορμή την  6η Μαρτίου,
Παν ελλήν ια Ημέρα κατά του Σχ ολικού Εκφοβισμού,
αν έλαβε την  πρωτοβουλία και διέν ειμε 7.500 εν ημερ-
ωτικά φυλλάδια για την  αν τιμετώπιση του φαιν ομέν ου
σε όλα τα Σχ ολεία του Δήμου Φυλής. Στην  Ημερίδα
κατά τη σύν τομη αλλά ουσιαστική τοποθέτησή του,
αν αφέρθηκε στο πρόσφατο σχ έδιο ν όμου του Υπο-
υργείου Παιδείας, για μια πιο ορθολογική αν τιμετώπι-
ση, τέτοιων   φαιν ομέν ων . 

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας επισημαίν ον τας πως η
εν δοσχ ολική βια δεν  αφορά μόν ο σε έν αν  μαθητή
αλλά όλη τη Σχ ολική Κοιν ότητα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος
στη δημιουργία και τη λειτουργία των  Σχ ολικών
Συμβουλίων  που αποτελούμεν α από τον  Διευθυν τή,
έν α εκπαιδευτικό που ορίζεται από εκείν ον , την
συμμετοχ ή εκπροσώπων  μαθητών  και γον ιών  και τη
συν δρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είν αι σε
θέση ν α προλαμβάν ει και όχ ι μόν ο ν α θεραπεύει
τέτοιου είδους καταστάσεις όπως είν αι η βία μεταξύ
μαθητών ,  εν τός κι εκτός σχ ολείων ,  η φθορά της
δημόσιας περιουσίας και άλλα δυσάρεστα φαιν όμεν α. 

Βίν τεο: https://y outu.be/qAQHqP7Fwg4
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι εργασίες της Ημερίδας

ξεκίν ησαν  με την  παρουσίαση των  αποτελεσμάτων
μιας πολύ εν διαφέρουσας έρευν ας  για τον  Σχ ολικό
Εκφοβισμό και την  εν δοσχ ολική βία από τον  Διευθυ-
ν τή του ΓΕΛ Φυλής Νικόλαο Κουτσούκο και
συν εχ ίστηκε με σημαν τικές  εισηγήσεις,  από καταρ-
τισμέν ους επιστήμον ες κι εκπροσώπους κοιν ων ικών
φορέων . 

Τις εργασίες της Ημερίδας χ αιρέτησαν  και παρακο-
λούθησαν  επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοιν ότ-
ητας Φυλής Διον ύσης Βλάχ ος και ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Υ.Ν Αχ αρν ών  – Φυλής, Χάρης Κωστόπουλος. 

Άκρως ενδιαφέρουσα Ημερίδα για τον
Σχολικό εκφοβισμό 

από το Γενικό Λύκειο της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής 

Γονείς και Σχολική Κοινότητα, πρέπει να
δώσουμε στα παιδιά μας κίνητρα και
στόχους ώστε να ξεφεύγουν από τα στενά
πλαίσια που δημιουργούν τέτοια 
φαινόμενα. Έχουμε ευθύνη όλοι μας 
και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από
κοινού” 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου 
υπογράφει τη Διακήρυξη 
για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή
Ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι ένας από τους 20 Δήμους από

την Ελλάδα και τους 300 από όλη την Ευρώπη που υπογρά-
φουν τη Διακήρυξη για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή.
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάληψη δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής και την επίτευξη

των στόχων της ΕΕ για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (στόχοι που είναι γνωστοί ως EU Green Deal).
Χάρη στη συμμετοχή του στην Διακήρυξη, ο Δήμος Χαϊδαρίου αποκτά τη δυνατότητα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε κάθε παρέμβασή του για

τη μείωση του «ενεργειακού αποτυπώματος» της πόλης. 
Οι δράσεις αυτές μπορούν να αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση του μικροκλίματος εντός του αστικού ιστού, την προώθηση της βιώσιμ-

ης κινητικότητας κλπ.



∆έσµη έργων οδικής ασφ-
άλειας, ύψους 161 εκατ.
ευρώ, εντάσσεται στο

«Πρόγραµµα βελτίωσης οδικής
ασφάλειας» του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκ-
τικότητας «Ελλάδα 2.0», µε
Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα
και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών, Θόδωρου Σκυλα-
κάκη.

Πρόκειται για έργα οδικής
ασφάλειας, που αφορούν σε 76
∆ήµους της χώρας και έχουν
συνολικό προϋπολογισµό
161.032.998,59 ευρώ. Στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προ-
γράµµατος, χρηµατοδοτούνται,
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, στοχευµέ-
νες επεµβάσεις, βελτιώσεις και
τροποποιήσεις επί του υφιστά-
µενου οδικού δικτύου, µε τα
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα,
στις ευρύτερες περιοχές παρέµ-
βασης, από την υλοποίηση των
έργων να είναι:

η βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας και η µείωση του κυκλοφ-
οριακού φόρτου

η µείωση της καταναλισκό-
µενης ενέργειας του οδοφωτι-
σµού λόγω εφαρµογής led

η βελτίωση της ποιότητας και
της αισθητικής του αστικού
περιβάλλοντος

η βελτίωση της προσβασιµότ-

ητας/µετακινήσεων
η βελτίωση του περιβαλλοντι-

κού αποτυπώµατος του υπαίθρ-
ιου δηµόσιου χώρου

η µείωση των ρύπων από τις
µετακινήσεις

η εξοικονόµηση φυσικών
πόρων

η αύξηση των κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου

η διευκόλυνση κυκλο-
φορίας στα πεζοδρόµια
πεζών και ΑµεΑ

«Με τη σηµερινή
απόφαση προσθέτουµε
161 εκατ. ευρώ σε ένα
ευρύ πλέγµα έργων
συνολικού ύψους 612
εκατ. ευρώ για την οδική
ασφάλεια. Με σκοπό τη
µεγαλύτερη ασφάλεια
κατοίκων και επισκε-
πτών και τη µείωση του
αριθµού των τροχαίων
ατυχηµάτων χρηµατοδο-
τούµε τους ∆ήµους και
τις Περιφέρειες µας µε
µια ισχυρή, χωρίς προη-
γούµενο, χρηµατοδότ-
ηση. 

Με την Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, επιχειρείται για
πρώτη φορά να αντιµε-
τωπιστεί, µε σχέδιο και
σοβαρότητα, ένα ζήτηµα
που βελτιώνει τη ζωή
των ανθρώπων και το
εθνικό σύστηµα υγείας

και ενισχύει την ελληνική
οικονοµία», δήλωσε ο Αναπληρ-
ωτής υπουργός Εσωτερικών Στ.
Πέτσας.

«Επιπλέον πόροι, ύψους 161
εκατ. ευρώ, από το Ταµείο Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας
διοχετεύονται για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας, µέσα από
την υλοποίηση σηµαντικών γι’ 

αυτό τον σκοπό έργων σε 76
∆ήµους της χώρας», δήλωσε ο 

Αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Θ. Σκυλακάκης.

Σπίτια με δωρεάν ενοίκιο για τρία
χρόνια σε νέους & στον  Δήμο Αχα-
ρνών

Ως γνωστόν θα ξεκινήσει σύντομα
η εφαρμογή του προγράμματος “Κάλ-
υψη” για την στέγαση ευάλωτων
νέων, ηλικίας 25-39 ετών που είναι
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος, σε ιδιωτικές
κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου
από το Δημόσιο.

Πριν λίγες ημέρες υπεγράφη από
τους συναρμόδιους Υπουργούς η
ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης του προγράμματος.
Στόχος σε αυτή τη φάση είναι να στε-
γαστούν 3.000 ωφελούμενοι 25-39
ετών με την αξιοποίηση τουλάχιστον
1.000 κατοικιών και η έναρξη υλο-
ποίησης του προγράμματος εντός
του Μαρτίου.

Το πρόγραμμα “Κάλυψη” εντάσσε-

ται στις δράσεις στεγαστικής πολιτι-
κής που εξήγγειλε πρόσφατα η
κυβέρνηση και θεσμοθετήθηκε με το
νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου – Στε-
γαστική πολιτική για τους νέους,
αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας για κοινωνική κατοικία και άλλες
διατάξεις». 

Οι κατοικίες που θα μισθωθούν
για την στέγαση των νέων, σε 57
Δήμους όλης της χώρας – ανάμεσα
σε αυτούς και ο Δήμος Αχαρνών –
είναι εκείνες που διατέθηκαν για τη
φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο
πλαίσιο του προγράμματος “Εστία”,
το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμ-
βριο, εφόσον βέβαια οι ιδιοκτήτες
τους θέλουν να ενταχθούν στο νέο
πρόγραμμα και υποβάλουν σχετική
αίτηση. Ήδη περισσότεροι από 600
ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κατ’ αρχήν
ανταποκριθεί θετικά, εκφράζοντας το
ενδιαφέρον τους στην προκαταρκτική
διερεύνηση που διεξήγαγε το υπο-
υργείο σε συνεργασία με τους Δήμο-

υς που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
ΚΥΑ (το πλήρες κείμενο επισυνά-
πτεται) τα κύρια χαρακτηριστικά του
προγράμματος είναι:◾Ωφελούμενοι είναι νέοι ηλικίας
25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος, δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη
κατοικία και κατοικούν σε έναν από
τους Δήμους που συμμετέχει στο
πρόγραμμα. Οι εν λόγω Δήμοι θα
απευθύνουν πρόσκληση προς τα
νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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Την Τετάρτη 8 Μάρτη χιλιάδες λαού, εργαζομένων, μαθη-
τών και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, από το Σύνταγμα ως
την Ομόνοια, δημιούργησαν ένα απέραντο ποτάμι οργής και
αγώνα. 

Γιατί η τραγωδία με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη
δεν ήταν ένα ακόμη δυστύχημα, ήταν ένα ακόμη έγκλημα. Ένα
προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο εδώ και καιρό είχαν
προειδοποιήσει τα σωματεία των σιδηροδρομικών, αποτέλε-
σμα της πολιτικής κόστους-οφέλους και της στρατηγικής της
«απελευθέρωσης» των μεταφορών, που έφεραν τις τερά-
στιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, την απουσία
στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, την υποχρηματοδότηση και
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος – οι ζωές μας έχουν αξία!

Είμαστε αποφασισμένοι να μην σωπάσουμε, να αγω-
νιστούμε όχι μόνο για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, αλλά
και για να ξεσκεπαστούν και να πληρώσουν οι ένοχοι.
Για ασφαλείς και φτηνές συγκοινωνίες για όλο το λαό. Οι
ευθύνες του κράτους, διαχρονικά όλων των κυβερνή-
σεων, του ΟΣΕ, της Hellenic Train δεν θα επιτρέψουμε να
συγκαλυφθούν.

Δυναμώνουμε την πάλη μας απέναντι στην πολιτική
που εγκληματεί εις βάρος της ζωής μας.

Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της ζωής μας στις
συγκοινωνίες, στους χώρους δουλειάς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ:

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 18.30, ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΜΕΝΙΔΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 19.00, ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Ν. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΦΥΛΗΣ)
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946475938 (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ),

6988530238 (ΜΕΝΙΔΙ)

ΥΨΟΥΣ 161 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΣΣττοο  ΤΤααµµεείίοο  ΑΑννάάκκααµµψψηηςς  ππρρόόσσθθεετταα  έέρργγαα  γγιιαα  ττηη  
ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  σσεε  7766  δδηηµµοουυςς  

ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΣΤΟ ΜΑΤΙ, ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ,

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΤΕ, ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Με δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνιαΜε δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνια
Κατοικίες θα μισθωθούν για την στέγαση των νέων και στον Δήμο Αχαρνών
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Market Pass: 
Πότε θα γίνουν οι 
επόμενες πληρωμές

Σ τον αέρα θα παραμείνει η πλατφόρμα για τις
αιτήσεις του Market Pass έως και τις 15

Μαρτίου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της

πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή για όποιον δεν είναι
εξοικειωμένος με την τεχνολογία μέσω των ΚΕΠ, ενώ
σύμφωνα με το MEGA υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
παραταθεί η προθεσμία.

Σε ότι αφορά τους φιλοξενούμενους, τα εισοδήματα
τους δεν αθροίζονται με εκείνα του νοικοκυριού. Οι
τρόποι πληρωμής είναι δύο, μέσω ψηφιακής κάρτας ή
με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Market Pass: Σε ισχύ και στις λαϊκές αγορές για τις
άυλες κάρτες

Βήμα βήμα η διαδικασία της αίτησης
Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet
Συμπληρώνετε το κινητό σας τηλέφωνο καθώς και

ένα email, ενώ με την συμπλήρωση των κωδικών
ενημερώνεστε εάν η αίτησή σας εγκρίνεται ή
απορρίπτεται.

Εάν θέλετε να προχωρήσετε σε διορθώσεις, πρέπει
να το κάνετε μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Κατάθεση σε ψηφιακή κάρτα
Εάν επιλέξετε κατάθεση σε ψηφιακή κάρτα,

εξασφαλίζετε το 100% της επιδότησης

– Αιτήσεις έως 28/2: Πληρώθηκαν 3 Μαρτίου

* Αριθμός δικαιούχων: Περίπου 500.000

– Αιτήσεις από 1/3 έως 15/3: Πληρωμή 20 Μαρτίου

– Αφορά: 2μηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου

– Επόμενες πληρωμές: 3η ημέρα κάθε μήνα

– Αγορές: Καταστήματα τροφίμων & λαϊκές

– Χρήση ψηφιακής κάρτας: Έως τέλη Αυγούστου
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Σε αντίθεση με την ψηφιακή κάρτα, εάν επιλέξετε το

ποσό να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα
λάβετε το 80% της επιδότησης.

– Αιτήσεις έως 28/2: Πληρώθηκαν 3 Μαρτίου

* Αριθμός δικαιούχων: Περίπου 1.750.000

– Αιτήσεις από 1/3 έως 15/3: Πληρωμή 20 Μαρτίου-
Απαιτείται: Αναγραφή ΙΒΑΝ

– Αφορά: 3μηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου

– Επόμενη πληρωμή: 3 Μαΐου

– Χρήματα στο λογαριασμό: Χρήση για οποιοδήποτε
σκοπό

Σοκ προκαλεί 
περιστατικό στο 

Λουτράκι με καθηγητή
που χτύπησε μαθητή

σπρώχνοντας με
δύναμη το θρανίο 

Ένα αδιανόητο περιστατικό
συνέβη σε Γυμνάσιο στο Λου-
τράκι , όταν ένας καθηγητής
χτύπησε έναν 13χρονο μαθητή
επειδή είχε γυρίσει την πλάτη
του και μιλούσε με συμμαθητή
του.

Όπως μεταδίδει το loutrakiblog.gr ο καθηγητής
έσπρωξε με δύναμη το θρανίο χτυπώντας το
μικρό μαθητή στη μέση. Το παιδί πονούσε τόσο
πολύ και ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε
άμεσα τους γονείς και να μεταφερθεί στο νοσοκο-
μειο

Η αδικαιολόγητη και ακραία συμπεριφορά του
καθηγητή. εξαγρίωσε τη μαθητική κοινότητα και

τους γονείς του Γυμνασίου Λουτρακίου για την
αδικαιολόγητη και ακραία συμπεριφορά του καθη-
γητή.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου σύμφωνα με
πληροφορίες κατέθεσε αναφορά για το περιστα-
τικό στην Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κορινθίας, η οποία θα συνεδριάζει
για το θέμα.

Λουτράκι: Καθηγητής χτύπησε μαθητή
σπρώχνοντας με δύναμη το θρανίο

- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο «ταμείο» 40.000 συνταξιούχοι για την προκαταβολή
των επικουρικών συντάξεων

Προκαταβολές επικουρικών συντά-
ξεων με αναδρομικά που φτάνουν
έως και τις 8.000 ευρώ θα πληρωθούν
μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου περίπου
40.000 εν αναμονή συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με τα όσα έχει εξαγγείλει το
υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχοι προ-
καταβολής δεν χρειάζεται να προβούν
σε καμία ενέργεια για να λάβουν την
προκαταβολή και η καταβολή αφορά σε
αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί έως
και την 30η Ιουνίου 2022.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της προ-
καταβολής επικουρικής σύνταξης θα
ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυ-
στέρησης της έκδοσης της επικουρικής
σύνταξης γήρατος, από το διάστημα
υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ιανουα-
ρίου 2023. Ενώ η προκαταβολή ορίζεται
στα 50 ευρώ για τις επικουρικές συντά-
ξεις λόγω αναπηρίας και για τον
επιζώντα σύζυγο που ζητά να του χορη-
γηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου.

Παράλληλα, σε δεύτερο χρόνο, στα
τέλη του Μαρτίου θα πληρωθούν με το
οριστικό ποσό οι «ώριμες» επικουρικές
συντάξεις, για τις οποίες είχε υπολογι-
στεί ο χρόνος ασφάλισης. Μάλιστα, οι
ωφελούμενοι από το μέτρο αυτό είναι
περίπου 80.000.

Για να λάβει ένας ασφαλισμένος την
επικουρική σύνταξη θα πρέπει να
υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις προϋποθ-
έσεις:

να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη
να έχει τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρ-

ικής ασφάλισης
να έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότ-

ησης πριν από τον Ιούνιο του 2022
Οι 150 δικαιούχοι του Ταμείου Μετάλ-

λων

Παράλληλα, σε δηλώσεις του ο εκπρό-
σωπος του ΕΦΚΑ Όμηρος Τσάπαλος,
έκανε λόγο για μια «σημαντική
αδικία»που αποκαθίσταται μετά από 13
χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος
στους 150 δικαιούχους του Ταμείου
Μετάλλων οι οποίοι από το 2010 περιμέ-
νουν την επικουρική τους σύνταξη, δήλω-
σε:

«Αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν ανα-
δρομικά όπως καταλαβαίνετε πάνω
από 10.000 – 12.000 ευρώ γιατί περι-
μένουν μια δεκαετία τα επικουρικά
τους» είπε και πρόσθεσε ότι
δυστυχώς, πολλοί από αυτούς που
περίμεναν δεν είναι ακόμα στη ζωή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όφελος αυτό
θα μεταβιβαστεί στους κληρονόμους,
δηλαδή στη σύζυγο, στο σύζυγο καθώς
και στα παιδιά, οι οποίοι θα λάβουν
αυτά τα χρήματα σίγουρα μέχρι τις 15
Μαρτίου.

Όσοι ασφαλισμένοι δεν λάβουν την
προκαταβολή της επικουρικής
σύνταξης στις 15 Μαρτίου ενδέχεται:

να μην πληρούν σωρευτικά τις προϋ-
ποθέσεις λήψης της προκαταβολής
(τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφ-
άλισης, προηγούμενη έκδοση κύριας
σύνταξης κ.λπ.) ή

οι αιτήσεις λήψης επικουρικής να
έχουν ορισμένα νομικά ή τεχνικά
προβλήματα για τα οποία οι υπηρ-
εσίες του ΕΦΚΑ θα έρθουν σε επικοι-
νωνία με τους ασφαλισμένους για να
αντιμετωπιστούν ή

να έχουν εκδοθεί εντός του πρώτου 

15νθημέρου του Μαρτίου οι οριστικές
επικουρικές συντάξεις τους και οι εν
λόγω ασφαλισμένοι θα τις λάβουν το
αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου
μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά.

Ο ΕΦΚΑ εκκαθάρισε πάνω από το
50% των ληξιπρόθεσμων επικουρικών
συντάξεων

Στις 43.000 εκδόσεις επικουρικών
συντάξεων –σε σύνολο 80.000 που
εκκρεμούσαν μήνες ή και χρόνια και
για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η κύρια
σύνταξη- προχώρησε ο ΕΦΚΑ το διά-
στημα Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2023.

Συνολικά μέσα σε 2 μήνες εκκαθα-
ρίστηκε πάνω από το 50% του στοκ
ληξιπρόθεσμων επικουρικών με
προηγούμενη έκδοση κύριας σύνταξης
που είχε συσσωρευτεί όλα τα προη-
γούμενα χρόνια.

Η σημαντική αυτή μείωση των εκκρε-
μοτήτων είναι το αποτέλεσμα του διπ-
λασιασμού των ρυθμών απονομής σε
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα πέρυσι, γεγονός που οφείλεται
σε μια σειρά δράσεων και πρωτοβου-
λιών που έχουν αναληφθεί από τη
Διοίκηση του ΕΦΚΑ.
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Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με
επιστολή που είχε στείλει στον ΟΣΕ
ενημέρωνε για τα προβλήματα στους
σιδηροδρόμους χωρίς να λάβει ποτέ
απάντηση.

Η ΡΑΣ έστειλε επιστολή στον ΟΣΕ στις
24 – 2 – 2023 σχετικά δύο ατυχήματα
που είχαν γίνει το 2022.

Κοινή συνισταμένη και στα δύο ατυχή-
ματα είναι πως έχουν διαπιστωθεί προβ-
λήματα και ατέλειες που δεν διασφ-
αλίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρό-
μων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ο ΟΣΕ
είναι ο υπεύθυνος των σιδηροδρόμων και
τον έλεγχο και θα πρέπει να υπάρχει μία
συνεχή συντήρηση.

Αυτά τα ερωτήματα έθεσε η ΡΑΣ στον
ΟΣΕ και μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει
καμία απάντηση.

Στα γραφεία του ΟΣΕ η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Σιδηροδρόμων

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της περα-
σμένης Τρίτη βρέθηκαν στα γραφεία του
ΟΣΕ στελέχη της ΡΑΣ. Η Ρυθμιστική
Αρχή Σιδηροδρόμων έψαχνε στοιχεία τα
οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσό-
τερο φως στην έρευνα για την τραγωδία
στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΣ
ερευνούσε ηχογραφημένες συνομιλίες
και τυχόν σημαντικά έγγραφα, προκειμέ-
νου να προχωρήσει στην κατάρτιση
πορίσματος, το οποίο θα σταλεί στον
Εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση και
στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών. Δεν αποκλείεται στο πόρισμα να
προτείνεται η ανάκληση του πιστοποιητι-
κού ασφαλείας του ΟΣΕ, ενώ αυτό θα
σταλεί και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηρο

δρόμων, ενώ εξετάζεται να υπάρξει
πρόταση για ανάκληση του πιστοποιητι-
κού ασφαλείας και για την Hellenic Train.

Κόντρα Ρετσινά – Γενηδούνια για
την ασφάλεια των τρένων: «Όλα
έγιναν λάθος»

Ο Χρήστος Ρετσινάς ,πρώην διευθυ-
ντής ασφαλείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο Κώστας
Γενιδούνιας, πρόεδρος μηχανοδηγών
ΟΣΕ είχαν έντονη αντιπαράθεση για τα
συστήματα ασφαλείας στα τρένα.

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν συνεχώς
το φως της δημοσιότητας για τη μοιραία
νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου όταν και
συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες
στα Τέμπη.

Στο μεταξύ κόντρα ξέσπασε μεταξύ
του πρώην διευθυντής ασφαλείας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Χρήστου Ρετσινά και του
πρόεδρου των μηχανοδηγών ΟΣΕ Κώστα
Γενηδούνια που μίλησαν το πρωί του 

Σαββάτου στο Mega για τα ζητήματα
ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

«Φέρουν ευθύνη και ο ΟΣΕ και η
Hellenic Train»

Αρχικά τοποθετήθηκε ο Χρήστος
Ρετσινάς λέγοντας: «Εγώ είμαι υπέρ
όλων των κινήσεων που έκαναν οι
εργαζόμενοι και κατήγγειλαν όλες αυτές
τις ελλείψεις. Είναι προφανές ότι έγιναν
λάθη στην πρώτη γραμμή, όλα έγιναν
λάθος. Και οι δύο εταιρείες φέρουν
ευθύνη, και ο ΟΣΕ και η Hellenic Train».

Στην συνέχεια ο κ. Ρετσινάς απεύθυνε
κάποιες ερωτήσεις προς τον κ. Γενι-
δούνια. Αρχικά ρώτησε γιατί «το κόκκινο
τηλέφωνο δεν λειτουργεί, ώστε να επι-
κοινωνούν οι μηχανοδηγοί μεταξύ τους
και τον ρώτησε αν μηχανοδηγεί μία αμα-
ξοστοιχία στην άνοδο και βρεθεί στην
κάθοδο θα πεδήσει ή όχι αυτή την αμα-
ξοστοιχία. Ακόμη ο κ. Γενηδούνιας
ρωτήθηκε αν συμφωνεί το σωματείο των

μηχανοδηγών να γίνει επαναφορά όλων
των δικλίδων ασφαλείας που αφαιρέθη-
καν.

«Η πρώτη δικλίδα ασφαλείας που
αφαιρέθηκε το 2015 ήταν η απομάκρυ-
νση του κ.Ρετσινά, που συνήθως δεν
ήταν νηφάλιος ως διευθυντής ασφαλείας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ». απάντησε ο Κώστας Γεν-
ηδούνιας.  «Το 2014 ο κ. Ρετσινάς είχε
θέσει σε αργία μηχανοδηγούς, γιατί
πραγματοποίησαν δοκιμές σε εμπορε-
υματικό συρμό, εντόπισαν προβλήματα
και ο κ. Ρετσινάς τους έθεσε εκτός υπηρ-
εσίας τηλεφωνικά», σημείωσε.

Στην συνέχεια προκλήθηκε έντονος
διαπληκτισμός μεταξύ των δύο αντρών
καθώς ο Κώστας Γενιδούνιας ανέφερε:
«Το 1994 στην Τιθορέα στο ατύχημα
που έγινε και λειτουργούσαν τα φωτοσή-
ματα, υπήρχε προϊστάμενος μπροστά
στο intercity; Τιμωρήθηκε με 34 μήνες
φυλάκιση και με 59 μήνες φυλακή ο
μηχανοδηγός; Δεν ντρέπεστε λίγο επιτέ-
λους».

Ο κ. Ρετσινάς απάντησε ότι τότε ήταν
στην τεχνική υπηρεσία και δεν είχε ανά-
μειξη με τη κυκλοφορία εκείνη την
περίοδο.

«Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τις
ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας»

Επειτα ο κ. Γενιδούνιας μίλησε και για
την υπόθεση του Αδενδρου.

«Στο Αδενδρο υπήρχε προϊστάμενος
στην καμπίνα μπροστά; Τι μας λέτε κ.
Ρετσινά τότε τόσες μέρες; Προσπαθείτε
να δικαιολογήσετε τις ελλείψεις στα
συστήματα ασφαλείας».

Στη συνέχεια ο κ. Γενιδούνιας είπε
χαρακτηριστικά τον πρώην ασφαλείας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ «εδώ και δέκα μέρες
σκυλεύετε σε νεκρούς».

Τέμπη: Tο τελευταίο έγγραφο που έστειλε η ΡΑΣ στoν ΟΣΕ

Κόντρα Ρετσινά – Γενηδούνια για την ασφάλεια των τρένων: «Όλα έγιναν λάθος»

Τι συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Ελευσίνα εκτός
από τα λιμάνια τους; Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης και στο εξής το Φεστιβάλ Κιν-
ηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο δίαυλος επικοινωνίας
που ανοίγουν οι δύο πόλεις μετατρέπει την Ελευσίνα
σε μια ζωντανή και ανοιχτή κινηματογραφική διαδι-
κασία εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα έναν νέο θεσμό που
θα κληρονομήσει, ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.

Μια σειρά δράσεων με αποκορύφωμα την τελετή
λήξης στον ιστορικό και προσεχώς αποκατεστημένο
χώρο του «Σινέ Ελευσίς» περιλαμβάνει η σύμπραξη
ανάμεσα στην «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Μετά τον Φίλιππο Κουτσαφτή που

αποτύπωσε βαθιά και ουσιαστικά τον τόπο και τα
μυστήρια της Ελευσίνας στην ταινία-ορόσημο «Αγέλα-
στος πέτρα», νέοι δημιουργοί παίρνουν τη σκυτάλη για
να καταγράψουν τη σημερινή φυσιογνωμία της πόλης
στην έβδομη τέχνη.

Ο Σύλλας Τζουμέρκας βρίσκεται πίσω από τη
σύλληψη της ιδέας μιας in-situ κινηματογραφικής παρ-
αγωγής ανοιχτής στο κοινό που εντάσσεται στο πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων τον ερχόμενο Απρίλιο. Το
«Μυστήριο 84 Πανηγύρι (στη γιορτή του Αγίου Γεω-
ργίου) Live Cinema-Εργατική Τάξη-Σειρήνες» που θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κιν-
ηματογράφου Θεσσαλονίκης, «διερευνά τόσο την
έννοια και την εικόνα της εργατικής τάξης στην
Ευρώπη σήμερα, όσο και την αισθητική του live cine-
ma – του σινεμά δηλαδή που παράγεται ή αντιδρά σε
πραγματικό χρόνο με real-time τεχνικές», εξήγησαν
χθες στη Θεσσαλονίκη οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του
«2023 Ελευσίς» Μιχαήλ Μαρμαρινός και του ΦΚΘ
Ορέστης Ανδρεαδάκης καθώς και ο σκηνοθέτης
Σύλλας Τζουμέρκας.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής, στο πανηγύρι
του Αγίου Γεωργίου (21-23/4), η Ελευσίνα θα μετατρ-
απεί σε ένα ανοιχτό κινηματογραφικό εργαστήρι με

ένα τριήμερο κινηματογραφικό μαραθώνιο, δημόσιες
ομιλίες έξι ωρών (Karel Och, Matt Adams, Donatella
dela Ratta, Blast Theory κ.ά.), περφόρμανς και
γυρίσματα για δύο ταινίες real-time από τους Σύλλα
Τζουμέρκα και τους Eke Margarete Lehrenkrauss
που θα προβληθούν σε έναν pop-up κινηματογράφο. 

Η σύμπραξη των δύο πολιτιστικών φορέων θα κορ-
υφωθεί με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Μυστήριο 23 Σινέ
Ελευσίς: In situ realities» το οποίο θα αποτελέσει την
επίσημη τελετή λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Το 1ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ (17-22 Νοεμβρίου 2023)
θα φιλοξενηθεί στον αποκατεστημένο χώρο του Σινέ
Ελευσίς, αλλά και σε εναλλακτικούς χώρους της πόλης. 

Ο κινηματογραφικός θεσμός θα παραμείνει προβάλ-
λοντας ταινίες που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά, πολι-
τικά και, κυρίως εργατικά θέματα, καθώς και παράλ-
ληλες δράσεις (ομιλίες, συζητήσεις, εκπαιδευτικά εργα-
στήρια).

Για το νέο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ προγραμματίζεται
και η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Οι Ελευσίνιοι» (21
Νοεμβρίου) με την οποία ο σκηνοθέτης Φίλιππος Κου-
τσαφτής επιστρέφει στην Ελευσίνα για να συναντήσει τη
σημερινή πόλη.Elite League: Hττα της ΝΕ Μεγαρίδας 

Τα «μυστήρια» του ντοκιμαντέρ θα μείνουν στην Ελευσίνα
Σύμπραξη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την Πολιτιστική

Πρωτεύουσα – Πρεμιέρα με την ταινία «Οι Ελευσίνιοι»
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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
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ταχ.Δ/ν ση: Ν. Ρόκκα 45, 196
00

Πληροφ ορίες: Αν . Κρητικός
www.mandras-eidyllias.gr  

Μάν δρα 06-03-2023
Αρ. πρωτ. 3255      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αν άρτηση Πολεοδομικού
Σχεδίου της περιοχής "ΝΕΑ
ΖΩΗ" του Δήμου Μάν δρας»

Ο Δήμος Μάν δρας
καλεί κάθε εν διαφ ερόμεν ο, ν α
λάβει γν ώση της απόφ ασης
24/2023 (ΑΔΑ:6ΞΝΤΩΛΑ-4ΝΣ)
του Δημοτικού Συμβουλίου, περί
της Πολεοδόμησης του διαμορφ -
ωμέν ου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ,
με την  οποία εγκρίθηκε το ρυμο-
τομικό σχέδιο του οικισμού.

Η αν ωτέρω απόφ αση θα
παραμείν ει αν αρτημέν η μαζί με 

τα σχέδια και τα τεύχη των
μελετών  που τη συν οδεύουν
από 09/03/2023 και θα διαρκέσει
20 Εργάσιμες ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρ-
ούσης στον  τύπο ώστε ν α υπο-
βάλλουν  τυχόν  εν στάσεις οι
εν διαφ ερόμεν οι.

Η αν άρτηση θα λάβει χώρα
στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου
Μάν δρας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ATTICA TV»

19300 Ασπρόπυργος 
Αλησμόν ητων  Πατρίδων  0
Τηλ.: 213 2006729-87
E-mail:  info@atticatv .gr

Ασπρόπυργος, 10/03/2023
Αρ.Πρωτ.: 129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της «Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου – ATTICA TV» με
βάση την  υπ’αριθμ.:  3/2023
απόφ αση του Διοικητικού
Συμβουλίου προκηρύσσει εφ τά
(7) θέσεις :

1. Δημοσιογράφ ος – (4) τέσ-
σερις 

2. Χειριστής κάμερας – (1)
έν ας

3. Υπάλληλος μον τάζ – (1)
έν ας

4. Υπάλληλος ροής – (1) έν ας

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
διαθέτουν την Ελληνική Υπηκο-
ότητα και καλούνται να
συμπληρώσουν μια αίτηση
συμμετοχής στην οποία θα ανα-
γράφονται πλήρως τα ατομικά
στοιχεία του ενδιαφερόμενου και
θα περιγράφονται συνοπτικά τα
δικαιολογητικά που προσ-

κομίζονται με την παρούσα
αίτηση. Η αίτηση μαζί με τα δικαι-
ολογητικά, υποβάλλεται, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από Δημόσια Αρχή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση και
κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως
14:00 μ.μ. :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV,
Αλησμόνητων 0, Ασπρόπυργος
19300, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προέδρου του Τ/Σ,
υπόψη επιτροπής (τηλ. Επικοι-
νωνίας: 213.200.6729-87 &
info@atticatv .gr).

Δικαιολογητικά Αίτησης: 
1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο

των δύο όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο
του τίτλου των σπουδών

3) Αναλυτικό Βιογραφικό
Σημείωμα

4) Βεβαίωση μέλους της
ΕΣΗΕΑ ή οποιαδήποτε αναγ-
νωρισμένης Ένωσης Συντακτών
μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.

5) Υπεύθυνες Δηλώσεις του
Ν.1599/86  στην οποία δηλώνε-
ται ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκον-
τος καθ’ υποτροπή, συκοφαντι-
κή δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο-
μικής εκμετάλλευσης της γενετή-

σιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος
και δεν έχει παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκημα παρα-
γράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν
έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν
τελεί υπό στερητική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση, στ) ότι τα
στοιχεία που κατατίθενται –
συμπεριλαμβανομένου  του βιο-
γραφικού σημειώματος – είναι
αληθή και με την επιλογή θα
προσκομιστούν αμέσως όλα τα
επιπλέον δικαιολογητικά που θα
ζητηθούν.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 στην οποία οι άνδρες
υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι
έχουν εκπληρώσει   τις στρατιω-
τικές τους υποχρεώσεις ή ότι
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.

6) Πρόσφατο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης

7) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
8) Βεβαίωση προϋπηρεσίας

χορηγηθείσα από ΕΦΚΑ για
κάθε νόμιμη χρήση

Η προθεσμία υποβολής των
φ ακέλων  των  υποψηφ ίων
άρχεται την  14-03-2023 ώρα
09:00 π.μ. και λήγει την  20-03-
2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου

Ασπροπύργου    «ATTICA TV»

ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7η ανάβαση Πάρνηθας από τη ΦΙΛΠΑ.
Δηλώστε συμμετοχή!
Την  έν αρξη δήλωσης συμμετοχών  και το πρόγραμμα για την  7η Αν άβα-

ση Πάρν ηθας αν ακοίν ωσε η ΦΙΛΠΑ. Η ΦΙΛΠΑ διοργαν ών ει την  7η σύγχρ-
ον η αν αβίωση της ιστορικής αν άβασης Πάρν ηθας με μορφή Regularity
rally, μία εκδήλωση που περιλαμβάν ει μια ειδική διαδρομή μήκους 13
χλμ. με 13 χρον ομετρήσεις.
Η περίοδος δήλωσης συμμετοχών  λήγει στις 15 Μαρτίου και δεκτά

γίν ον ται οχήματα εφοδιασμέν α με κάρτες FIVA, FIA, Youngtimer σε ισχύ
και ν έου τύπου πιν ακίδες ΦΙΛΠΑ. Οι κατηγορίες Youngtimer, Master
Trophy και τα μέλη του Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ, συμμετέχουν  εκτός συν αγων ι-
σμού.

Αν άβαση Πάρν ηθας, το πρόγραμμα

Οι συμμετέχον τες θα συγκεν τρωθούν  στο parking του τελεφερίκ στις
11:00 την  Κυριακή 19 Μαρτίου.
Βάσει προγράμματος η εκκίν ηση θα δοθεί στις 12:00 από τη θέση Μετόχι,

400μ. μετά τον  σταθμό του τελεφερίκ και ο τερματισμός θα γίν ει στο
Casino Mont Parnes. 
Η κλασσική διαδρομή της Αν άβασης θα είν αι κλειστή στην  κυκλοφορία

για την  διάρκεια της εκδήλωσης προκειμέν ου ν α την  απολαύσουν  θεατές
και συμμετέχον τες με ασφάλεια.
Μετά το πέρας της Αν άβασης θα ακολουθήσει απον ομή στο θεατράκι της

Πλατείας Θρακομακεδόν ων , όπου ο Δήμος Αχαρν ών  θα προσφέρει ελαφ-
ρύ snack και αν αψυκτικά.
Έπαθλα θα απον εμηθούν  στα πρώτα 6 πληρώματα της Γεν ικής Κατάταξ-

ης, στο 1ο Γυν αικείο πλήρωμα και στο πλήρωμα κάτω των  30 ετών  που
θα σημειώσει την  καλύτερη επίδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα
της ΦΙΛΠΑ.
Αν άβαση-Πάρν ηθας-Parnitha-Hillclimb-19032023-καν ον ισμός-rules.pdf
Αν άβαση-Πάρν ηθας-Parnitha-Hillclimb-19032023-Συμμετοχή-Entry-
form.pdf
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Elite League:
Hττα της ΝΕ Μεγα-

ρίδας από το
Ψυχικό
από το 

Για την 22η αγωνιστική της
Elite League η ΝΕ Μεγαρίδας
γνώρισε την ήττα εκτός έδρας
από το Ψυχικό 78-83.

Ψυχικό – Μεγαρίδα 83-78

Διαιτητές: Μάνος – Κούλης
Χαρ. – Σπυρόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 32-18, 41-43,
67-63, 83-78.

ΨΥΧΙΚΟ (Ρεμεντέλας):
Βίκτορ 9, Κουκάς 15 (3), Σεγ-
κού 18 (1), Παπανικολάου 4,
Αμβράζης, Μαλέλης 8, Παύλος
5 (1), Αθανασούλας 11 (3),
Τσόχλας 6 (2), Οκεκουόγεν 7.

ΜΕΓΑΡΙΔΑ ΝΕ(Μάνταλος):
Παλαιοχωρίτης 3, Γκάτζιας 11
(3), Παπαγιάννης 9, Πολ-
υτάρχου 9, Ντουμπίνσκι 14 (2),
Γουάιλι 7, Καλλινικίδης 9 (1),
Γεωργαλάς 8, Ζαρκαδούλας 8
(2).

Η βαθμολογία (σε 22
αγώνες)

1. Ηρακλής 14-8
2. Ψυχικό 14-8
3. Ελευθερούπολη 14-8
4. Μαρούσι 14-7
5. Πανερυθραϊκός 14-7
6. Παπάγου 13-9
7. Ερμής Σχηματαρίου 12-10
8. Κόροιβος 13-8
9. Μεγαρίδα 11-11
10. Τρίτων 13-7
11. Αγρίνιο 9-13
12. Εύοσμος 8-14
13. Αμύντας 8-14
14. Χαρ. Τρικούπης 9-12
15. ΦΕΑ ΝΦ 6-16
16. Καβάλα 1-21

Η επόμενη αγωνιστική (23η,
18/03)

Ελευθερούπολη – Καβάλα
Ερμής Σχηματαρίου –

Αγρίνιο
Αίας Ευόσμου – Ψυχικό
Μεγαρίδα – Τρίτων
Χαρίλαος Τρικούπης – Πανε-

ρυθραϊκός

Παπάγου – Αμύντας
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ – Κόροιβος
Μαρούσι – Ηρακλής ΚΑΕ

2022

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Για τον  (2ο όμιλο – 20η Αγων ιστική) στο κλει-
στό Τάκης Βογιατζής ο Παν ελευσιν ιακός γν ώρισε
την  ήττα από τον  Παν ιών ιο 81-85.
Ηταν  έν ας αγών ας διαφήμιση του Μπάσκετ!!!

Από τη μια πλευρά ο Παν ιών ιος, με σπουδαίο
ρόστερ, εξαιρετικο στήσιμο και τον  αέρα της
κορυφαίας Ομάδας του Ομίλου κι από την  άλλη ο
Παν ελευσιν ιακός με το γρήγορο, θεαματικό και
με αρχ ές μπάσκετ, που η λέξη Ομάδα βρίσκει
τον  ορισμό της! Μια ομάδα, που ποτέ δεν  τα
παρατάει!

Η ήττα στο τέλος αφήν ει μεν  μια πικρή γεύση,
καθώς μετά από 13 μήν ες(!) αλώθηκε η έδρα
Τάκης Βογιατζής όμως η "γλύκα" της εξαιρετικής
εμφάν ισης και η υπερπροσπάθεια των  Αθλητών
του ΑΟΚΠ που "γύρισαν " από το -17, είν αι αυτή
που κυριαρχ ει στα συν αισθήματά.

Πριν  των  αγών α, που ξύπν ησε μν ήμες Α1,
Η Ομάδα του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ βράβευσε
τον  Μεγάλο Φάν η Χριστοδούλου με το " αυθεν -
τικό εισιτήριο" από το Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρ-
επ το 1989!

Επίσης τιμήθηκαν  οι Αθλητές του Παν ιων ίου
Σταθόπουλος, Μάν τζαρης, Παπαδιον υσίου και
Χάλαρης, που τίμησαν  στο παρελθόν  με την
ποιότητα και τον  χ αρακτήρα τους το "Στάχ υ"!
Όσον  αφορά τον  Παν ελευσιν ιακό, η μάχ η της
2ης θέσης και το πλεον έκτημα έδρας στην
πρώτη φάση της postseason περν άει από τα
δύο επόμεν α δύσκολα ματς κόν τρα σε Εσπερο
Καλλιθέας (εκτός έδρας) και Πρωτέα Βούλας
(εν τός έδρας), σε έν α ν τέρμπι που απλά δε
χ άν εται.
Έν α μεγάλο παιχ ν ίδι, αν τάξιο τόσο του ον όμα-

τος των  δύο ομάδων , της βαθμολογικής τους
θέσης αλλά και της ιστορίας τους, που κρίθηκε
στις λεπτομέρειες.
Ο ΑΟΚΠ πριν  την  έν αρξη του αγών α τίμησε

τον  γεν ικό αρχ ηγό του Παν ιων ίου, τον  θρυλικό
"μπέμπη", Φάν η Χριστοδούλου για την  ιστορία
του και την  προσφορά του στο ελλην ικό μπάσ-
κετ, προσφέρον τας του έν α αυθεν τικό εισιτήριο
από το Ευρωμπάσκετ του 1989.
Επίσης, τίμησε τέσσερις αθλητές που έχ ουν
υπηρετήσει τη φαν έλα με το στάχ υ, τους Παπα-

διον υσίου, Μάν τζαρη, Σταθόπουλο και Χάλαρη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η διοίκηση  ευχ αριστεί στον  κόσμο που γέμισε
το γήπεδο και στήριξε την  ομάδα μέχ ρι το τελευ-
ταίο σφύριγμα.

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ-Παν ιών ιος ΓΣΣ 81-85

Διαιτητές: Στρέμπας, Αργυρούδης, Σιδέρης
Δεκάλεπτα: 21-19, 41-46, 60-70, 81-85

Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης, Κλήμης): Νίκου
14(2)[7reb., 6as.], Καρακατσάν ης 3(1), Μπο-
υρίτης, Ντακούλιας 27(7), Καράμπελας, Μαν ωλά-
τος, Κρασάκης 8, Σταμέλος 4, Δεν δριν ός 2,
Λεκάκης, Παπαφλωράτος 16(3), Ρεκουν ιώτης
7(9reb.).
Παν ιών ιος ΓΣΣ (Ταυρόπουλος): Σκάν δαλος 1, Γ.
Παπαδιον υσίου 13 (3), Λάζαρης 2, Παπαδιον -
υσίου 14(2), Αν των άκης 19(1) [8reb], Σαχ πατ-
ζίδης 17(1) [17reb.], Μάν τζαρης 11(2), Καραϊ-
σκος, Σταθόπουλος 8(1)

Η επόμεν η 21η αγων ιστική (18/3):

Πεύκη – Δούκας
Διαγόρας Ρόδου – ΑΟΠΦ
Παν ιών ιος – Αιγάλεω
Έσπερος Καλλιθέας – Παν ελευσιν ιακός
Πρωτέας Βούλας – Χαν ιά
ΑΕΝΚ – ΟΦΗ

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β’ Εθνική: Ήττα του Πανελευσινιακού
από τον Πανιώνιο
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Εφυγε ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ
γητευτής της μπάλας...

Το ποδόσφαιρο και η
Δυτική Αττική θρηνεί τον
Θάνατο του ποδοσφαιρι-
στή Θανάση Παπαζώη
που έφυγε από την ζωή.
Απο την ''ηρωική'' Δαφ-
νούλα στα μεγάλα σαλό-
νια με τον Εθνικό Πειρ-
αιά αλλά και λαμπρή πορ-
εία με Ρουφ Χανιά  Πανε-
λευσινιακό, Ηρακλή
Ελευσίνας, ο δαντελέ-
νιος Θανάσης άφησε το
στίγμα του στα Ελληνικά

γήπεδα. Δημοφιλής στον χώρο των βετερανων
και μεγάλη ψυχή.Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Καλό
παράδεισο.

Συλλυπητήρια...
Το ΔΣ και όλοι οι παλαίμαχοι του Ηρακλή Ελευ-
σίνας εκφράζουν τα συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του φίλου και  συμπαίκτη ΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΠΑΖΩΗ που έφυγε από την ζωή. Καλο ταξίδι
και καλό παράδεισο να έχεις φίλε Θανάση.

Γ1 ΕΣΚΑΝΑ:
Η U23 του 
Πανελευσινιακού την
ΘΡΙΑ Ασπροπύργου
72-60

Για τον 1ο Όμιλο(20η αγωνιστι-
κή) της ΓΈΣΚΑΝΑ η υ23 του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ επικράτ-
ησε στον Ασπρόπυργο της Θρία
72-60.

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
–ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ   60-72

Διαιτητές : Γερουλάνος,
Παπαχρυσανθακόπουλος

Δεκάλεπτα : 24-26, 35-40, 41-
56, 60-72

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Προσε-
λέντης): Τσουλφάς , Λιάκος ,
Λάσκος 7, Νικολούσιος 28(5) ,

Τζαγκαράκης 8 , Λιούλης 3, Τεν-
της , Χαϊμαλάς , Γουργιωτόπου-
λος 4, Δρακωτός 10(2).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Βούλγαρ-
ης): Πουρής 4, Μπουρίτης 20(3)
, Δενδρινός 22(3) , Κεφαλάς ,
Μανωλάτος 12(1) , ¨Εξαρχος 2,
Γεωργιόπουλος , Μπουρντένης
, Κατσανεβάκης 12, Ρόκας ,
Κιάνζεβ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
33
2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

(U23) 30
3 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
30
4 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ
(U23)  30
5 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
29
6 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             29
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
28
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO
26
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
26
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
21
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
20
12 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓ (U23)
19  
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ           18

Στο άλλο μάτς ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23)  73 54.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Μανδραικός 4-1 τον ΠΑΟ Καματερού
Ο Μανδραικός εκμεταλλευόμενος το ρεπό που είχε και προετοιμαζό-

μενος με το ντέρμπι με την ομάδα του Αίαντα Παραλίας επικράτησε στο
νέο γήπεδο Βαλαρίας Μάνδρας της ομάδας του ΠΑΟ Καματερού με 4-
1. Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Σωτήρχου σημείωσαν οι
Απαζίδης, Χαμηλάκης, Μουλκιώτης, Σκαμαντζούρας.

Ελπιδοφόρο γεγονός η πρώτη συμμετοχή 2 παικτών από το εφηβικό:
Κέβιν Καπακλίγια και Κώστας Μουλκιώτης. Ο νεαρός Μουλκιώτης
σκόραρε μάλιστα. Στην εφηβική ομάδα άλλωστε είναι πρώτος σκόρερ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ:
Οι δηλώσεις μετά την
ήττα με το Ψυχικό 
Είμαι ικαν οποιημέν ος από την  εικό-
ν α της ομάδας μου, παρουσιαστή-
καμε αν ταγων ιστικοί.
"Θα ήθελα ν α δώσω συγχ αρητήρια
στον  Οργαν ισμό του Ψυχ ικού για
τη ν ίκη και την  γεν ικότερη εικόν α
του ιδιαιτέρως τα τελευταία χ ρόν ια.
Είν αι από τις καλύτερες ομάδες της
λίγκας, αν  όχ ι η καλύτερη, με εξαιρ-
ετικό προπον ητικό επιτελείο και ο
coach Ρεμεν τέλας με τιμά με την
φιλία του και είν αι έν ας σπουδαίος
άν θρωπος.
Το Ψυχ ικό αποτελεί πρότυπο για
όλες τις ομάδες της κατηγορίας και
περισσότερο για εμάς που για
πρώτη φορά βρισκόμαστε στην
κορυφαία κατηγορία της ΕΟΚ.
Τους ευχ αριστούμε για την  φιλο-
ξεν ία όπως ευχ αριστούμε για ακόμα
μια φορά τους συγκιν ητικούς φίλους
της ομάδας μας που κατέκλυσαν  το
κλειστό του Ψυχ ικού.

Η παρουσία τους μας
δίν ει εν έργεια και αισθα-
ν θήκαμε και πάλι ότι
παίζαμε εν τός έδρας.
Στα αγων ιστικά μπορώ
ν α πω ότι έχ ω μείν ει ικα-
ν οποιημέν ος από την
εικόν α της ομάδας μου.
Παρουσιαστήκαμε αν τα-
γων ιστικοί και ξεπεράσα-
με γρήγορα το πρώτο
κακό δεκάλεπτο, επιστρέψαμε,
προηγηθήκαμε  και καταφέραμε ν α
πάμε το παιχ ν ίδι στη μια κατοχ ή,
αλλά θεωρώ ότι οι 9 χ αμέν ες βολές
και ιδιαιτέρως αυτές των  τελευταίων
δευτερολέπτων  ήταν  αυτές που δεν
μας επέτρεψαν  ν α πάρουμε μια
ν ίκη που θα μας εξασφάλιζε σε
μεγάλο ποσοστό την  αποφυγή των
Play  out.
Είχ αμε 13/22 βολές και στο τέλος
δεν  καταφέραμε για ακόμα μια φορά
από την  γραμμή ν α ασκήσουμε
μεγαλύτερη πίεση στο Ψυχ ικό.
Ο Δημήτρης Γερομιχ αλός για εμάς
είν αι έν ας σημαν τικός παίκτης,
καθώς είν αι μέσα στους κορυφαίους

παίκτης της Elite League και από
τους πιο παραγωγικούς του πρω-
ταθλήματος αφού είν αι σταθερά
στην  5άδα των  πρώτων  σκόρερ.
Δεν  αγων ίστηκε σήμερα γιατί ταλαι-
πωρείται από μια θλάση αλλά εμείς
έχ ουμε μάθει ν α δουλεύουμε με
τους παίκτες που είν αι διαθέσιμοι
και ν α μιλάμε για όσα έγιν αν  στο
γήπεδο από τους παίχ τες που
έπαιξαν , οπότε είμαι πολύ ευχ αρι-
στημέν ος από την  προσπάθεια
των  παιδιών  και ελπίζω ν α έχ ουμε
τον  Δημήτρη σύν τομα κον τά μας
γιατί οι προσαγωγοί είν αι δύσκολος
τραυματισμός".

Παλαίμαχοι Ηρακλή Ελευσίνας:
Συλλυπητήρια...

Το ΔΣ και όλοι οι παλαίμαχοι του Συλλόγου
Παλαίμαχοι Ηρακλή Ελευσίνας  εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του
φίλου και συμπαίκτη ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΖΩΗ που

έφυγε από την ζωή.Καλό ταξίδι και καλό παράδει-
σο να έχεις φίλε Θανάση.

Με Γεμιστό και Κακοσίμο ο Πανελευσινιακός
απέδρασε από την Πάργα

Ο Παν ελευσιν ιακός για την  18η αγων ιστική του 3ου
ομίλου της Γ΄Εθν ικής επικράτησε στην  Πάργα 0-2 του
Απόλλων α και
μπήκε στο κόλπο
αν όδου μετά την
ήττα του ΑΟ Υπά-
του στα Τρίκαλα.
Την  Τετάρτη υπο-
δέχ εται στην  Ελευ-
σίν α τον  Τηλυκράτη
Λευκάδας.
Τα γκολ των  σταχ υοφόρων  σημείωσαν  οι Γεμιστός 10′
και Κακοσίμος 35′.
Διαιτητής: Μαγγιώρος (Ηπείρου).Βοηθοί: Μιχ αλάς –
Σάτκλιφ (Κέρκυρας)
Απόλλων  Πάργας: Κων σταν τάκος, Μπέλλος, Διαμάν -
της, Φράγκος(64’Κουλούρης), Βασιλείου, Πάκος,
Ντατίδης, Γεωργάκης, Εμβραΐζογλου(80’Παπαρούν ας),
Τσιαφίτσας, Ντόκος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Σταύρος
Ψιμουλάκης): Γκλώτσος, Τόλιος(64’Σμίλτος)), Οικο-
ν ομόπουλος, Συριόπουλος, Λάμπρου(46’Μακρίδης),
Μαρής(72’Κοτσών ης)), Μίσκου, Γεμιστός(80’Σαβουι-
δάκης), Μπούσης, Πορφυρόπουλος,
Κακοσίμος(46’Dav id).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (19Η) ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ -ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ -ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΛΕΥΚΙΜΜΗ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΟ ΦΗΚΗΣ-ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ
ΖΆΚΥΝΘΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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

48

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
ΓΑΜΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Τιμιοσιδης του Χριστόφορου και της Σοφίας το
γένος Τσεφτελοβα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί  στην
Ελευσίνα και η Ιωάννα Σαββουλιδου του Κωνσταντίνου και της

Μαρίνας το γένος Χαντζιδη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-
κεί στα Άνω Λιόσια πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει

στο Δήμο Ελευσίνας.
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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.

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες, για
την  στελέχ ωση της
φ ύ λ α ξ η ς
B ι ο μ η χ α ν ι κ ών
Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόν ιμη Απασχ όληση.

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

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 
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