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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:
6908604269,6977410968
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 επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μηνάς, Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία,

Βικτωρία, Βίκτωρας, Βίκτορας, Δράκων, Δράκος,
Δρακούλης, Δρακούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Γκιόκα Άννα
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1,  2105542410

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης
Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,

2105555236

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 77, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά Γεωργίου

23 & Κορδελιού, 2102476847

Μ
ε τροπολογία που κατετέθη στο Σχέδιο Νόμου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης«Προστασία
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις

ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοι-
πές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», παρατείνε-

ται η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν
την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006.

Η παράταση που δόθηκε μέσω της συγκεκριμένης διά-
ταξης αφορά και στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, για
τις οποίες η τελική προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγρ-
αφών είχε οριστεί έως τις 31/12/2022.

Ειδικότερα, στη σχετική τροπολογία-προσθήκη (Άρθρο
4) που συμπεριελήφθη στο Σ/Ν του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, η παρ. 2 του άρθρου 102 (ν. 4623/2019 - Α’
134) διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματο-
γράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α’  162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’  της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η
ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις
31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει
και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές
καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την
31η.12.2014. 

Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας διορθώσεων  σε περιοχές που
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την ισχύ του νόμου 3481/2006

Γ. Κώτσηρας: «Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες
στη Δυτική Αττική να προβούν απρόσκοπτα στις σχετικές

διορθώσεις των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

Δήμος Ελευσίνας: Σε αγαστή συνεργασία με την 
Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας της ΔΥΠΑ 

Σχεδιάζει ειδικότητες με υψηλή ζήτηση, ενόψει και της επικείμενης επαναλειτουργίας
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που θα δώσουν την ευκαιρία στους νέους της πόλης 

Σ
την  Επαγγελματική Σχ ολή Μαθητείας της
ΔΥΠΑ Ελευσίν ας βρέθηκε ο Δήμαρχ ος Αργύρ-
ης Οικον όμου με τον  Διοικητή του ΟΑΕΔ

Σπύρο Πρωτοψάλτη, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου.

Κατά την  προγραμματισμέν η συν άν τηση με εκπρ-
οσώπους επιχ ειρήσεων , εργαζομέν ων  και φορέων
συζητήθηκαν  θέματα διασύν δεσης της γαλάζιας οικο-
ν ομίας με ειδικότητες που αν απτύσσον ται αυτήν  τη
στιγμή στον  Οργαν ισμό αλλά και τη δημιουργία ν έων .

Εν όψει και της επικείμεν ης εξυγίαν σης και επαν α-
λειτουργίας των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, με τη
δυν ατότητα αν άπτυξης της τοπικής οικον ομίας που
αυτή δίν ει στην  πόλη, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας έχ ει
αιτηθεί τη δημιουργία στοχ ευμέν ων  τμημάτων  μαθη-
τείας που θα δώσουν  την  ευκαιρία άμεσης απορρ-
όφησης στην  αγορά εργασίας.

Ο Δήμος Ελευ-
σίν ας λοιπόν , σε
αγαστή συν εργασία
με τη διοίκηση της
ΔΥΠΑ σχ εδιάζει
ειδικότητες με
υψηλή ζήτηση, που
θα δώσουν  την
ευκαιρία στους
ν έους της πόλης
αποκτήσουν  την
απαραίτητη τεχ ν ι-
κή εξειδίκευση και
κατάρτιση, με
στόχ ο την  κάλυψη
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ων
θέσεων  εργασίας.

Όπως αν έφερε ο
Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας Αργύρης

Οικον όμου: «Η διοίκηση της ΔΥΠΑ έχ ει κάν ει σοβα-
ρή δουλειά στον  εκσυγχ ρον ισμό των  εργαστηρίων  και
των  τμημάτων  της Επαγγελματικής Σχ ολής Μαθητείας
της πόλης μας. 

Έχ ουν  συμπεριληφθεί ειδικότητες που σχ ετίζον ται
με την  πόλη μας και έχ ουν  ν α κάν ουν  με την  πολιτι-
στική κληρον ομιά και την  τουριστική διαχ είριση και
προσδοκούμε ν α δημιουργηθούν  αν τίστοιχ ες που
αφορούν  σε τεχ ν ική κατάρτιση. Έχ ουμε ζητήσει
στοχ ευμέν α τη δημιουργία τεχ ν ικών  τμημάτων , εν ό-
ψει και της επαν αλειτουργίας των  Ναυπηγείων ,
γεγον ός που θέλουμε ν α δώσει την  ευκαιρία στους
ν έους ν α δουλέψουν  στον  τόπο τους. Έχ ω τον ίσει
αρκετές φορές πόσο σημαν τικό είν αι ν α μείν ουν  οι
ν έοι στην  πόλη, ν α ζήσουν , ν α δουλέψουν  και ν α
προσφέρουν  στον  τόπο τους και αυτή η ευκαιρία δεν
πρέπει ν α πάει χ αμέν η»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΥΠΕΣ: Κατανομή 8ης τακτικής επιχορήγησης 
στους δήμους ύψους 115 εκ. ευρώ

Το ποσό των  115 εκατ. ευρώ καταν έμεται σε όλους τους δήμους της χ ώρας ως όγδοη
τακτική επιχ ορήγηση (ΚΑΠ)  για το 2022, προς κάλυψη λειτουργικών  και λοιπών
γεν ικών  δαπαν ών  των  δήμων .

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Καταν έμουμε στους Δήμους της χ ώρας, από τον  λογαριασμό του Υπουργείου Εσω-

τερικών  που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δαν είων  με τον  τίτλο «Κεν τρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των  Δήμων », συν ολικό ποσό 115.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται
ως εν δέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχ ορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών  και
λοιπών  γεν ικών  δαπαν ών  τους και κατά προτεραιότητα δαπαν ών  μισθοδοσίας του
προσωπικού τους .

Τα ποσά επιχ ορήγησης των  δήμων  Δυτικής Αττικής & Αχ αρν ών :

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  271.393,42
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  176.097,69
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 337.451,88
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 323.781,16
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  442.757,88
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  857.231,66

Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η απο-
μάκρυν ση εν ός ακόμη ν αυαγίου
από τον  παλαιό λιμέν α του

Φον ιά στην  Ελευσίν α, με μέριμν α και
δαπάν η του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευ-
σίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ.

Πρόκειται για το ξύλιν ης κατασκευής
επιβατηγό-τουριστικό σκάφος
“ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΝΤΡΗΜ” (πρώην  ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ)  Ν.Π. 9721, το οποίο ήταν
εγκαταλελειμμέν ο από τον  πλοιοκτήτη
του και βυθίστηκε τον  περασμέν ο Μάρ-
τιο στον  λιμεν ίσκο του Φον ιά όπου ήταν
ελλιμεν ισμέν ο από το 2016. 

Κατά τις εργασίες απομάκρυν σης
του ν αυαγίου δεν  προκλήθηκε θαλάσσια
ρύπαν ση καθότι το σκάφος δεν  έφερε

μηχ αν ές. Τηρήθηκαν  όλα τα προβλεπό-
μεν α μέτρα ασφαλείας και τοποθετήθηκε
προληπτικά πλωτό αν τιρρυπαν τικό
φράγμα για την  προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλον τος. Κατά την  επιχ είρη-
ση αν έλκυσης του σκάφους από τον

βυθό, το ξύλιν ο σκαρί διαλύθηκε λόγω
της πολύμην ης παραμον ής του στο
ν ερό.

Τα συν τρίμμια (ξύλιν α μέρη) απομα-
κρύν θηκαν  από την  θάλασσα με μηχ α-
ν ικά μέσα, φορτώθηκαν  σε τράκτορα και
μεταφέρθηκαν  σε ειδικό χ ώρο
αν ακύκλωσης αποβλήτων . 

Το έργο ολοκληρώθηκε με τον  καθαρι-
σμό του θαλάσσιου χ ώρου και του
σημείου της προβλήτας όπου έγιν αν  οι
εργασίες, εν ώ πραγματοποιήθηκε και
εν δελεχ ής έλεγχ ος καθαρισμού του
βυθού με την  χ ρήση σύγχ ρον ου τεχ ν ο-
λογικού εξοπλισμού (υποβρύχ ια κάμε-
ρα).

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν  με

την  συν δρομή ειδικά εκπαιδευμέν ου
δύτη και υπό την  επίβλεψη στελεχ ών
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Σε κοιν ή δήλωση τους ο Πρόεδρος
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Γεώργιος Κουμπέτσος
και ο Διευθύν ων  Σύμβουλος κ. Απόστο-

λος Καμαριν άκης, αν αφέρουν :
“Κορυφαία προτεραιότητα της

Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι η απο-
μάκρυν ση όλων  των  επικίν δυν ων
πλοίων  και ν αυαγίων  από τον  κόλπο της
Ελευσίν ας, ιδιαίτερα από τον  ιστορικό
λιμέν α του Φον ιά εν  όψει και της
επίσημης έν αρξης των  εκδηλώσεων  για
την  αν ακήρυξη της πόλης της Ελευσίν ας
ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης το 2023. Με στόχ ο την   εύρ-
υθμη λειτουργία του λιμέν α και την  ορθή
διαχ είριση της αγκυροβολίας σκαφών ,
επιδιώκουμε την  άμεση απομάκρυν σή
όλων  αυτών  των  πλοίων , που βρίσκον -
ται επί σειρά ετών  σε σημεία αρμοδιότ-
ητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Γι’  αυτό ο Οργαν ισμός
προκήρυξε αν οιχ τούς δημόσιους διαγω-
ν ισμούς εκποίησης και απομάκρυν σής
τους, για καθέν α πλοίο ξεχ ωριστά, ώστε
οι  διαδικασίες ν α έχ ουν  αποτέλεσμα και
ν α αποδώσουν  καρπούς”.

Μέχ ρι σήμερα, έχ ουν  απομακρυν θεί
συν ολικά 14 επικίν δυν α-επιβλαβή
πλοία και ν αυάγια  από την  περιοχ ή
αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Το Ε/Γ-Τ/Ρ “ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΝΤΡΗΜ” (πρώην  “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”)
ελλιμεν ίστηκε, αρχ ικά, αυθαίρετα στην
Ελευσίν α τον  Οκτώβριο του 2011. Το
πλοίο έφερε παλαιά και εκτός λειτουργίας
μηχ αν ή μέχ ρι και το 2016. Το ίδιο έτος
μετον ομάστηκε σε “ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΝΤΡΗΜ” και ελλιμεν ίστηκε στον  Φον ιά.
Χαρακτηρίστηκε επικίν δυν ο-επιβλαβές
στις 9/7/2020, όταν  διαπιστώθηκε εισρ-
οή υδάτων , τα οποία απομακρύν ον ταν
με μηχ αν ικά μέσα (αν τλίες). Ο πλοιοκ-
τήτης, παρά το γεγον ός ότι εκλήθη  επα-
ν ειλημμέν ως από τον  Ο.Λ.Ε. ΑΕ ν α
απομακρύν ει άμεσα το επιβλαβές σκάφ-
ος του, δεν  προέβη στις δέουσες εν έρ-
γειες, με αποτέλεσμα το πλοίο ν α βυθι-
στεί στις 28-3-2022.

ΑΑπποομμαακκρρύύννθθηηκκεε  ττοο  δδεεύύττεερροο  ννααυυάάγγιιοο  ααππόό  ττοονν  ιισσττοορριικκόό
λλιιμμέένναα  ττοουυ  ΦΦοοννιιάά  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

-Συνολικά έχουν απομακρυνθεί 14 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια από την περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
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Μια σημαντική Εικαστική Έκθεση με παράλληλο
πρόγραμμα Επιστημονικών Ημερίδων ξεκινά την
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στο Δρομοκαϊτειο
ΨΝΑ. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου.

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ

Εικαστική Έκθεση, Performances, Δημόσιο
Πρόγραμμα

Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας
Χώρος διεξαγωγής: Δρομοκαϊτειο Ψ.Ν.Α.
Κτήρια: Δάφτσειο, Τυπογραφείο, Άγιος Ισίδωρ-

ος.
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι.
Διοργάνωση: ΑΜΚΕ Ρίζες Πολιτισμού

Εγκαίνια: 11/11/2022 (16.00- 21.00/ Χαιρετισμοί
19.00, performance Φίλιππος Τσιτσόπουλος
20.00)

Διάρκεια: 11/11/22 μέχρι 18/12/22
Ημέρες λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάβ-

βατο, Κυριακή
Ώρες λειτουργίας 15.00- 20.00.

Συμμετέχ ον τες Καλλιτέχ ν ες:
Δημήτρης Αν των ίτσης, Χλόη Ακριθάκη, Δημήτρης

Αληθειν ός, Κατερίν α Αποστολίδου, Ιλεάν α Αρν α-
ούτου, Κωστής Βελών ης, Μπάμπης Βεν ετόπουλος,
Αν τών ης Βολαν άκης, Πόκα Γιο + LAB12, Βαγγέλης
Γκόκας, Θωμάς Διώτης, Μάρκος Ευλογημέν ος, Μαίρη
Ζυγούρη, Κάπτεν , Νικομάχ η Καρακωστάν ογλου,
Χάρης Κον τοσφύρης, Νίκος Κολιόπουλος, Καλλιόπη
Λεμού, Μαρία Λοϊζίδου, Μαρία Λουίζου, Ναταλία
Μαν τά, Μάρω Μιχ αλακάκου, Βασίλης Μπακάλης,
Μάν ια Μπεν ίση, Βάλλυ Νομίδου, Άγγελος Παπαδ-
ημητρίου, Άν ν α Παπαέτη, Ηλίας Παπαηλιάκης, Νίν α
Παπακων σταν τίν ου, Άρτεμις Ποταμιάν ου, Πάν ος
Προφήτης, Πην ελόπη Πετσίν η, Ρεν τούμης Δημήτρης,
Μάριος Σπηλιόπουλος, Γιώργος Τσεριών ης, Ελέν η
Τζιρτζιλάκη, Κώστας Τσώλης, Σωκράτης Φατούρος,
Αλέξης Φιδετζής, Δημήτρης Χαλάτσης, Δέσποιν α Χαρι-
των ίδη, Κώστας Χριστόπουλος, Διον ύσης Χριστοφιλο-
γιάν ν ης.

Perf ormances
Φίλιππος Βασιλείου, Στάθης Γράψας/ Αλέξαν δρος

Βουτσιν άς, Γιάν ν ης Μήτρου, Σάββας Στρούμπος/
Έλλη Ιγγλίζ/ Άν ν α Μαρκά-Μπον ισέλ, Φίλιππος Τσι-
τσόπουλος.

Σημείο εκκίν ησης αλλά και αν αφο-
ράς για την  ιδέα και την  υλοποίηση
του σχ εδίου «Εγκλεισμοί» ήταν  για
μας το πλούσιο και εξαιρετικής
σημασίας ηχ ητικό αρχ είο που προέκ-
υψε από τις συν εν τεύξεις και τις προ-
φορικές μαρτυρίες που συν έλεξε η
Μαρία Φαφαλιού από τρόφιμους/ασθ-
εν είς του Δρομοκαϊτείου, γιατρούς του
ν οσοκομείου, ν οσηλευτικό προσω-
πικό, συγγεν είς ασθεν ών  και άλλους
εμπλεκόμεν ους, στα πλαίσια ερευ-
ν ητικής της εργασίας. Το αρχ είο αυτό
αποτέλεσε το υλικό για το βιβλίο της
«Ιερά οδός 343. Μαρτυρίες από το
Δρομοκαϊτειο», (εκδόσεις Αλεξάν δρ-
εια).

Μας εν διαφέρει το αρχ είο των
μαρτυριών  αλλά και η αν άδειξη της
ιστορίας και της σημασίας του Ψ.Ν.Α.
«Δρομοκαϊτειο» ως του πρώτου
ψυχ ιατρείου στην  Ελλάδα, χ τισμέν ο
απ’ αρχ ής για τον  σκοπό αυτό και
πάν ω στα Γαλλικά πρότυπα που τότε
θεωρούν ταν  ό,τι πιο καιν ούργιο στο
χ ώρο, αφού, όπως είπαμε, ο γαλλικός
διαφωτισμός, εκτός των  άλλων
καλών , ήταν  και ο πατέρας των
ασύλων . 

Φυσικά μας εν διαφέρει και η μελέτη
και καταγραφή του προβληματισμού
της σύγχ ρον ης τέχ ν ης πάν ω στα
ζητήματα των  ποικίλων  εγκλεισμών ,
πραγματικών  και συμβολικών , που διαπερν ούν  έν το-
ν α τον  εξατομικευμέν ο βίο αλλά και την  κοιν ων ική
πραγματικότητα της εποχ ής μας. 

Τέλος, μας εν διαφέρει η διερεύν ηση εν ν οιών  που
λειτουργούν  ως αν τιθετικά δίπολα όπως
ασθέν εια/υγεία, πραγματικότητες/φαν τασιακά τοπία,
αλήθεια/ ψέμα, μέσα/έξω, εγκλεισμός/ελευθερία.

Οι σαράν τα οκτώ καλλιτέχ ν ες του project συμμε-
τέχ ουν  με έργα που διαλέγον ται, συγκρούον ται και,
σε κάθε περίπτωση, αν ταποκρίν ον ται στο χ ώρο και
στον  ν οηματικό άξον α της έκθεσης, έργα από όλο το
φάσμα του οπτικού και όχ ι μόν ον  λεξιλογίου της
σύγχ ρον ης τέχ ν ης: γλυπτά και εγκαταστάσεις,
βίν τεο, ηχ ητικές κατασκευές, ζωγραφική, φωτογραφία
και επιτελεστικές δράσεις.

Παράλληλα με το εικαστικό κομμάτι, διοργαν ών ον ται
5 ημερίδες με την  συμμετοχ ή εβδομήν τα περίπου
παν επιστημιακών , ερευν ητών  και συγγραφέων  που
διερευν ούν  τα παραπάν ω ζητήματα μέσα από τα επι-
στημον ικά πεδία που θεωρούμε κρίσιμα για το περ-
ιεχ όμεν ο και τη θεματολογία του project, όπως είν αι
αυτά της ψυχ αν άλυσης, της φιλοσοφίας, της ιστορίας,
της λογοτεχ ν ίας και της πολιτικής θεωρίας.

Παράλληλα με το εικαστικό κομμάτι, διοργαν ών ον ται
5 ημερίδες με την  συμμετοχ ή εβδομήν τα περίπου
παν επιστημιακών , ερευν ητών  και συγγραφέων  που
διερευν ούν  τα παραπάν ω ζητήματα μέσα από τα επι-
στημον ικά πεδία που θεωρούμε κρίσιμα για το περ-
ιεχ όμεν ο και τη θεματολογία του project, όπως είν αι
αυτά της ψυχ αν άλυσης, της φιλοσοφίας, της ιστορίας,
της λογοτεχ ν ίας και της πολιτικής θεωρίας.

Εικαστική Έκθεση με παράλληλο
πρόγραμμα  Επιστημονικών Ημερίδων  

στο Δρομοκαϊτειο ΨΝΑ

Γραφείο Υποστήριξης ενστάσεων για τους δασικούς
χάρτες λειτουργεί στον Δήμο Αχαρνών

Γραφείο Υποστήριξης εν στά-
σεων  για τους δασικούς χ άρτες
λειτουργεί ο Δήμος Αχ αρν ών
με σκοπό τη διευκόλυν ση των
δημοτών .
Εξειδικευμέν οι συν εργάτες
παρέχ ουν  εν ημέρωση και
συμβουλευτική υποστήριξη
στους δημότες, οι οποίοι
θέλουν  ν α ελέγξουν  την  ιδιοκ-
τησία τους. Οι δημότες κατά
την  επίσκεψή τους πρέπει ν α
έχ ουν  το κτηματολογικό φύλλο
ή τις συν τεταγμέν ες της ιδιοκ-
τησίας.
Η προσέλευση γίν εται κατόπιν
ραν τεβού στα τηλέφων α ☎
213-2072464 και 213-2072502.

Μάριος Παπαγεωργίου:
Δεν του ανήκουν τα οστά
που βρέθηκαν σε σπηλιά στα
Δερβενοχώρια

Δ
ιαψεύστηκαν οι ελπίδες ότι μετά από
δέκα χρόνια η σορός του Μάριου
Παπαγεωργίου που δολοφονήθηκε τον

Αύγουστο το 2012 είχε εντοπιστεί καθώς τα
οστά που βρέθηκαν σε σπηλιά στα Δερβε-
νοχώρια δεν ανήκουν τελικά στον άτυχο νεαρό,
με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το θρίλερ για το
πού μπορεί να βρίσκεται το σώμα του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η ιστο-
σελίδα anikolouli.gr, από την πρώτη ανθρωπο-
λογική εξέταση που έγινε στην Ιατροδικαστική
του Πανεπιστημίου Αθηνών από καθηγητή ανθ-
ρωπολόγο, προκύπτει πως η παλαιότητά των
οστών που βρέθηκαν στη σπηλιά στα Δερβε-
νοχώρια συμπίπτει 

χρονολογικά με τη χειροβομβίδα που βρέθη-
κε στο σημείο και έτσι δεν μπορεί να είναι ο
Μάριος Παπαγεωργίου.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως
η χειροβομβίδα ήταν του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μ ο υ .  

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα
πρόκειται για ενήλικο άντρα λευκής φυλής και
από την παλαιότητα που εμφανίζουν τα οστά,
χρονολογούνται είτε στην εποχή του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου είτε του Εμφυλίου Πολέμου,
μπορεί και προγενέστερα λόγω των συνθηκών
σταθερής θερμοκρασίας και ψύξης εντός του
σπηλαίου, σε καμία περίπτωση όμως μεταγε-
ν έ σ τ ε ρ α .

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθεί
DNA για γενετικό έλεγχο με τη βάση εξαφανι-
σμένων προσώπων. 

Τα αποτελέσματα όμως θεωρούνται από
τώρα απίθανα, καθ’ως δεν υπάρχει βάση από
εκείνη την εποχή και άρα είναι μάλλον πιθανό
τα οστά να παραμείνουν χωρίς ταυτοποίηση.
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Ντου της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις για παιδική πορνογραφία 
– Κατασχέθηκαν 1.874 αρχεία με ανήλικους

Ε
υρήματα-σοκ από εφό-
δους της ΕΛ.ΑΣ καθώς
εντοπίστηκαν σχεδόν

2.000 αρχεία πορνογραφίας
ανηλίκων στην Αττική

Ενας 35 χρονος ανεργος
από τα Μελίσσια και ενας
37χρονος ιδιωτικος υπάλληλος
από τη Νέα Σμύρνη συνεληφ-
θησαν απο την Δίωξη Ηλεκτρ-
ονικού Εγκλήματος καθως
ειχαν στην κατοχή τους και
διακινούσαν στο ιντερνετ
σκληρό πορνογραφικο υλικό
απο βιασμους και κακοποη-
σεις παιδιών.

Επίσης εξιχνιάστηκαν δυο
υποθέσεις πορνογραφίας
ανηλίκων και σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος δύο
ακόμη ατόμων ηλικίας 51 και
54 ετών απο τον Πειραία. Οι 4
εμπλεκόμενοι κατειχαν 1874
αρχεία με βιντεο και φωτογρα-
φίες απο κακοποιήσεις παι-
διών!

Το χρονικο
Στο πλαίσιο δράσεων για

την πρόληψη και καταπολέμ-

ηση του φαινομένου της πορ-
νογραφίας ανηλίκων και έπει-
τα από πολύμηνη διαδικτυακή
έρευνα και ανάλυση ψηφ-
ιακών δεδομένων,
εντοπίστηκαν διαδικτυακοί
χρήστες, εντός της ελληνικής
επικράτειας, που κατείχαν
πρόσφορα για διαμοιρασμό
συνολικά 1.874 αρχεία πορνο-
γραφίας ανηλίκων.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη
της Εισαγγελίας και εκδόθηκε
βούλευμα για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών.
Από την προανάκριση και
κατόπιν σχετικής αλληλογρα-
φίας με τους εμπλεκόμενους
παρόχους υπηρεσιών διαδικ-
τύου, προέκυψαν τα στοιχεία
των ατόμων, ενώ εξακριβώθη-
καν και οι τόποι κατοικίας
τους.

Τι κατασχέθηκε
Σε έρευνες που πραγματο-

ποιήθηκαν στις οικίες τους, το
χρονικό διάστημα από 24
Οκτωβρίου έως και 7 Νοεμ-
βρίου 2022, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

Φορητός ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής,

23 σκληροί δίσκοι και
εξωτερικό μέσο αποθήκευ-

σης ( usb).
Ειδικότερα, από την επιτό-

πια έρευνα που διενεργήθηκε
στα ψηφιακά πειστήρια των
δύο πρώτων ατόμων βρέθηκε
πλήθος υλικού (φωτογραφίες
και βίντεο) πορνογραφίας

ανηλίκων και συνελήφθησαν.
Με τις δικογραφίες, που
σχηματίστηκαν σε βάρος τους,
οδηγήθηκαν στην αρμόδια
εισαγγελική Αρχή και παραπέ-
μφθηκαν σε τακτικό Ανακριτή
για διενέργεια κύριας ανάκρι-
σης.

Για τα άλλα δύο άτομα ταυτο-
ποιήθηκε η εμπλοκή τους
στην παράνομη δραστηριότ-

ητα, πλην όμως δεν συνέτρ-
εχαν οι προϋποθέσεις της
αυτόφωρης διαδικασίας. Στις
περιπτώσεις αυτές οι σχηματι-
σθείσες δικογραφίες υποβ-
λήθηκαν στην αρμόδια εισαγ-
γελική Αρχή.Τα κατασχεθέντα
ψηφιακά πειστήρια θα αποστα-
λούν στη Διεύθυνση Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών για εργα-
στηριακή εξέταση.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Συμμορία λήστευε υπό την απειλή μαχαιριού - Ανήλικα
τα δύο μέλη της

Συμμορία ληστών , στην  οποία αν ήκαν  και δύο
αν ήλικοι, ηλικιών  14 και 16, λήστευαν  κόσμο
στην  Κηφισιά, υπό την  απειλή μαχ αιριού. Σύμφ-
ων α με δημοσίευμα του protothema.gr, το έν α εκ
των  δύο παιδιών , φιλοξεν ούν ταν  στο «Χαμόγελο
του Παιδιού», εν ώ συν ήθη θύματα ήταν  άτομα
συν ομήλικα. 

Οι κλοπές
Μέλη της συμμορίας έχ ουν  συλληφθεί ήδη δύο
φορές, μία την  28η Οκτωβρίου και τελευταία φορά
την  περασμέν η Τρίτη, εν ώ και στις δύο περιπτώσεις είχ αν  πιαστεί επ' αυτοφώρω
ν α ληστεύουν  ν εαρούς.Ο 20χ ρον ος, ο 16χ ρον ος και ο 14χ ρον ος που διαμέν ει στο
Χαμόγελο του Παιδιού, οδηγήθηκαν  στο Τμήμα Ασφαλείας της Ομόν οιας και μετά στο
Τ.Α. Κηφισιάς και διαπιστώθηκε ότι τα δύο εκ των  τριών  παιδιών  είχ αν  παρελθόν .

Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή και 
ο 43χρονος ηλεκτρολόγος πλοίων
Εν ώπιον  του αν ακριτή
οδηγήθηκε χ θες Πέμπτη
(10/11) ο δέκατος συλληφ-
θείς για την  υπόθεση της
σεξουαλικής κακοποίησης
και εκμετάλλευσης της
12χ ρον ης στον  Κολων ό.

Ο 43χ ρον ος ηλεκτρολόγο
πλοίων , ο οποίος απο-
δέχ εται ότι της έδωσε
χ ρήματα, καθώς τη
λυπήθηκε, αλλά αρν είται ότι ήρθε σε επαφή μαζί της, παρά το ότι συν αν τήθηκαν
τρεις φορές, κρίθηκε προφυλακιστέος.
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Με ουσιαστική και
διαχρον ική δέσμευση ν α
βρίσκεται δίπλα στον
Ελλην ικό Αθλητισμό, η
ΕΚΟ, η κορυφαία εταιρ-
εία εμπορίας καυσίμων
στην  Ελλάδα και μέλος
της HELLENiQ ENER-
GY, αν αν έωσε τη συν ε-
ργασία της με την  Εθν ι-
κή Ομοσπον δία Καλαθο-
σφαίρισης (ΕΟΚ), ως
Μέγας Χορηγός των
Εθν ικών  Ομάδων
Μπάσκετ, στηρίζον τάς
υπερήφαν α τις προσπά-
θειές της για διακρίσεις
στα διεθν ή αθλητικά
δρώμεν α. Παράλληλα, η
ΕΚΟ διεύρυν ε το πλαίσιο
της συν εργασίας αυτής,
μέσα από τη στήριξη του
ν έου παν ελλαδικού αν α-
πτυξιακού  προγράμμα-
τος της ΕΟΚ, «Γαλαν ό-
λευκα Αστέρια».

Συγκεκριμέν α, η
Ελλην ική Ομοσπον δία
Καλαθοσφαίρισης διορ-
γαν ών ει για πρώτη φορά το
Πρόγραμμα «Γαλαν όλευκα
Αστέρια», το οποίο στοχεύει ν α δώσει σε ν έα παιδιά,
ηλικιών  11 έως και 13 ετών , την  ευκαιρία ν α συμμε-
τέχουν  σε έν α Παν ελλαδικό Τουρν ουά, φορών τας τη
φαν έλα της Εθν ικής Ομάδας Μπάσκετ. Περισσότερα
από 15.000 παιδιά σε όλη την  Ελλάδα θα ζήσουν  αυτή
τη μον αδική εμπειρία. Παράλληλα με το τουρν ουά, θα
πραγματοποιηθούν  7 «φεστιβάλ» αγών ων  σε περιοχές
αν ά την  Ελλάδα.

Στην  εκδήλωση για την  αν αν έωση της χορηγίας της
ΕΚΟ, αλλά και για την  αν ακοίν ωση της στήριξης του
Προγράμματος «Γαλαν όλευκα Αστέρια», ο Διευθύν ων
Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και της ΕΚΟ κ.

Αν δρέας Σιάμισιης, αν έφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά αν α-
ν εώσαμε και αν αβαθμίσαμε την  συν εργασία μας με την
ΕΟΚ, η οποία μετράει πάν ω από 7 χρόν ια. Στηρίζουμε
διαχρον ικά τον  αθλητισμό, τη ν έα γεν ιά και κάθε προ-
σπάθεια αν άδειξης της χώρας μας στο εξωτερικό. 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμεν ος που η συν εργασία μας
διευρύν εται με το πρόγραμμα «Γαλαν όλευκα Αστέρια»,
το οποίο στοχεύει στη μεταλαμπάδευση των  αξιών  της
Εθν ικής μας Ομάδας Μπάσκετ και του Ευ Αγων ίζεσθαι
παν ελλαδικά, στην  επόμεν η γεν ιά! 

Εύχομαι κάθε επιτυχ ία στην  διαδρομή για το Παγκό-
σμιο Κύπελλο και αν υπομον ώ, όπως όλοι, ν α ζήσουμε 

μαζί με την  Εθν ική μας
μεγάλες συγκιν ήσεις».

Ο Πρόεδρος της Εθν ι-
κής Ομοσπον δίας Καλαθ-
οσφαίρισης κ. Βαγγέλης
Λιόλιος, σημείωσε: «Η
ΕΚΟ θα συν εχ ίσει ν α
αποτελεί έν αν  πολύτιμο
σύμμαχο της Ελλην ικής
Ομοσπον δίας Καλαθο-
σφαίρισης και με αυτή
την  αφορμή είμαστε
σήμερα όλοι μαζί εδώ και
είμαστε πραγματικά χαρ-
ούμεν οι. 

Το πρόγραμμα
«Γαλαν όλευκα Αστέρια»
είν αι μια ν έα πρόκληση
που δημιουργεί η ΕΟΚ
και η φιλοσοφία της
εν έπν ευσε την  ΕΚΟ, ν α
τη στηρίξει εν εργά και ν α
παράσχει τα απαραίτητα
πολύτιμη εφόδια για την
εδραίωσή του. 

Η αν αν έωση της εμπι-
στοσύν ης της ΕΚΟ προς
το άθλημα, τον  θεσμικό
του φορέα, τις αξίες που

πρεσβεύει και το πλάν ο
που έχει καταστρώσει και

θέλει ν α εκπληρώσει, αποτελεί έν α επιπλέον  κίν ητρο
για ν α συν εχ ιστεί η αδιάκοπη δουλειά για το καλό του
αθλήματος που αγαπάμε». 

Περισσότερες πληροφορίες για την  ΕΚΟ ΑΒΕΕ: Η
ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου HELLENiQ ENERGY,
κατέχει ηγετική θέση στην  εμπορία καυσίμων  και
λιπαν τικών  της χώρας, έχον τας στη διάθεση της το
μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων  στην  Ελλην ική επικρά-
τεια, αλλά και με ισχυρή παρουσία και στις αγορές της
Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης όπως στην  Κύπρο, τη Βου-
λγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούν ιο.

Η ΕΚΟ Μέγας Χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ
Η ΕΚΟ υπερήφανα ανανεώνει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ μέχρι το 2024 και παράλληλα στηρίζει τη νέα

πανελλαδική πρωτοβουλία «Γαλανόλευκα Αστέρια», που απευθύνεται σε αθλητές ηλικιών 11-13 ετών.

Διπλό επίδομα θα λάβουν όσοι φοιτητές επιλέ-
ξουν να συγκατοικήσουν.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση που
αφορά όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό
επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν
στην περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2
του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.128839/Ζ1/20-10-2022
(Β΄5438) κοινής υπουργικής απόφασης:

«Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο
προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση
πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια
φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη

λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτ-
ητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην
ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο
στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ»

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το πληροφοριακό σύστημα
θα ανοίξει εκ νέου, το διάστημα από  Πέμπτη 10 Νοεμ-
βρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμέ-
νου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις
αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα πεδία που αφορούν
στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) Αριθμός  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκα-
τοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του
συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του

προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του
συγκατοικούντος φοιτητή.

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω
της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδο-
μα https://stegastiko.minedu.gov.gr. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των
στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής
να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και
να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ..

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι
αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (user-
name) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθη-
κε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
TAXISnet.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: 
Ανοίγει το stegastiko.minedu για αιτήσεις, ποιοι

θα πάρουν «μπόνους»

(από αριστερά προς δεξιά) κ. Δήμος Ντικούδης, Διοικητικός υπεύθυνος όλων των Εθνικών ομάδων, κ. Σπύρος Γκίκας,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Σωτήρης Μανωλόπουλος, Β’ Προπονητής Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών,
κ. Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος
HELLENiQ ENERGY & EKO, κ. Νίκος Γκίκας, παίκτης της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, κ. Όμηρος Νετζήπογλου.

παίκτης της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών.
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Σ
χετικά με τη μεγάλη παρέμβαση που πρό-
κειται να ξεκινήσει άμεσα, αλλάζοντας την
αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ασφ-

άλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες,
έγινε ενημέρωση, σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, μεταξύ του
Δημάρχου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Στ.
Τσίρμπα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρε-
σιών και Δόμησης Στ. Δανάκου, του Εντεταλμέ-
νου Συμβούλου Τεχνικών Συνεργείων και Ηλεκ-
τροφωτισμού Σπ. Κοτσίνη, μηχανικών του
Δήμου και επαγγελματιών, που λειτουργούν
καταστήματα στην περιοχή.

«Στόχος είναι η αναβάθμιση της κεντρικής
αυτής οδού της πόλης μας, ώστε να αναπτυχθεί
εμπορικά με μία ενιαία εικόνα και διάταξη, φιλική
προς τους πεζούς και το περιβάλλον» όπως
επεσήμανε στους καταστηματάρχες ο δήμαρχος
Σταύρος Τσίρμπας.

Κατόπιν διαβούλευσης με τους καταστημα-
τάρχες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
Δήμου, αποφασίστηκε ομόφωνα, το έργο να ξεκι-
νήσει μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου
και συγκεκριμένα στις 15 Γενάρη, ώστε να μπο-
ρέσουν τα καταστήματα να λειτουργήσουν απρόσ-
κοπτα κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ η ολοκ-
λήρωσή του αναμένεται μέχρι τα μέσα του καλο-
καιριού.

Το έργο περιλαμβάνει :

την ανάπλαση των πεζοδρομίων με δομημένο
πλάτος τα 2 μέτρα κατ’ ελάχιστον,

τη δημιουργία ραμπών ΑμεΑ και λωρίδα όδευ-
σης τυφλών,

την απομάκρυνση πινακίδων και  λοιπών
εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου,

την αναβάθμιση του δικτύου του οδοφωτισμού,

τη δημιουργία 2 δημοτικών χώρων στάθμευ-
σης για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκε-
πτών,

την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και υπό-
γειων κάδων καθώς και

τη δενδροφύτευση καθ’ όλο το μήκος της
παρέμβασης ώστε να δημιουργηθεί μία πρά-
σινη, ήπια διαδρομή περιπάτου.

Ξεκινά άμεσα η ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής στο Καματερό
Διαμορφώνεται σε μία ασφαλή, προσβάσιμη και πράσινη οδό

Η καπν οβιομηχ αν ία Παπαστράτος
προχ ωρά σε προσλήψεις προσωπικού.

Αν αλυτικά οι θέσεις:

Area Head Risk & Controls (Ασπρ-
όπυργος) – Πτυχ ίο Οικον ομικών  ή

Μαθηματικών  ή Χρηματοοικον ομικών  ή
Πληροφορικής, εμπειρία 10 χ ρόν ων  σε
αν τίστοιχ η θέση, γν ώση και εμπειρία
του προγράμματος SOX, άριστες δεξιότ-
ητες επικοιν ων ίας και παρουσίασης,
άριστη γν ώση Αγγλικών

Tax Analy st (Ασπρόπυργος) –
Πτυχ ίο ΑΕΙ Οικον ομικών  ή Χρηματοοι-
κον ομικών  ή Φορολογίας, άριστη
γν ώση της ελλην ικής φορολογικής
ν ομοθεσίας, εμπειρία 3 – 5 χ ρόν ων
στη φορολογία, άριστες αν αλυτικές και
επικοιν ων ιακές δεξιότητες, καλή γν ώση
Microsof t Of f ice, γν ώση στο λογιστικό
λογισμικό, άριστη γν ώση Αγγλικών

Analy st Risk & Controls (Αθήν α) –
Πτυχ ίο Οικον ομικών  ή Μαθηματικών  ή

Χρηματοοικον ομικών , εξειδίκευση στο
θέμα του Risk & Controls, εμπειρία 3
χ ρόν ων  σε αν τίστοιχ η θέση, καλή
γν ώση Αγγλικών

Process Lead (Ασπρόπυργος) –
Πτυχ ίο Μηχ αν ολόγου Μηχ αν ικού,
εμπειρία 3 – 5 χ ρόν ων  σε αν τίστοιχ η
θέση, εμπειρία σε σύν θετα έργα διεργα-
σιών /συστημάτων , άριστη γν ώση
Αγγλικών , εκπληρωμέν ες στρατιωτικές
υποχ ρεώσεις

Equipment Owner Digital Printing –
(Ασπρόπυργος) – Πτυχ ίο ΑΤΕΙ Μηχ α-
ν ο λ ό γ ο υ
Μηχ αν ικού/Αυτοματιστή/Ηλεκτρολόγου
Μηχ αν ικού, άριστη γν ώση Αγγλικών ,

εκπληρωμέν ες στρατιωτικές υποχ ρ-
εώσεις

Process Technician (Ασπρόπυργος)
– Πτυχ ίο ΤΕΙ Μηχ αν ολόγου Μηχαν ικού
ή Αυτοματιστή ή Ηλεκτρολόγου Μηχ α-
ν ικού, εμπειρία σε βιομηχ αν ικό περι-
βάλλον , καλή γν ώση Αγγλικών

Assistant Logistics Operator (Ασπρ-
όπυργος) – Απολυτήριο Λυκείου, εμπει-
ρία ως χ ειριστής περον οφόρων  αν υψω-
τικών  οχ ημάτων  με έγκυρη πιστο-
ποίηση/άδεια λειτουργίας περον οφόρ-
ων  αν υψωτικών  οχ ημάτων , προσοχ ή
στη λεπτομέρεια, βασικές δεξιότητες
αγγλικών , εκπληρωμέν ες στρατιωτικές
υποχ ρεώσεις

Προσλήψεις στην Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο 

Δωρεάν Rapid Test σήμερα στο
Δημαρχείο Αχαρνών 

Σήμερα 11 Νοεμβρίου ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει
δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19
στο Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30 έως τις 15:00.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
♦  Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και
την αστυνομική τους ταυτότητα.
♦  Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
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. ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ...ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΝΥΣΟΥΝ 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τ
ο Παρατηρητήριο Περιφερει-
ακών Πολιτικών έδωσε στη
δημοσιότητα τα στοιχεία της

έρευνας με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρν-
ηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Μελέτη
των δικτυακών τόπων των Δήμων της
Ελλάδας» που πραγματοποίησε σε συνε-
ργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και την ερευ-
νητική ομάδα του Καθηγητή Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Γιάννη Χαραλαμπίδη. Η έρευνα
η οποία διεξήχθη κατά την περίοδο
Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2022 αφορά
στο σύνολο των ιστοτόπων των 332
δήμων της χώρας, οι οποίοι, σήμερα,
παρέχουν με βάση τις αρμοδιότητές τους
να παρέχουν με ψηφιακά μέσα προς
τον πολίτη συνολικά 552 καταγεγραμμέ-
νες υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι σήμερα
οι δήμοι δεν διαθέτουν τυποποιημένο
μητρώο των υπηρεσιών που παρέχον-
ται στους πολίτες, έργο που προβλέπε-
ται μέσω της υλοποίησης του ψηφιακού
έργου ΔΙΑΥΛΟΣ.

Σύμφωνα με την έρευνα:

Στην κατηγορία των Μητροπολιτικών
Δήμων (47 δήμοι των πολεοδομικών
συγκροτημάτων της Αθήνας, της Θεσσα

λονίκης και του Πειραιά) ο μέσος όρος
προσφερόμενων υπηρεσιών είναι 59,3
ανά δήμο

Στην κατηγορία
των Μεγάλων Ηπειρ-
ωτικών Δήμων (91
δήμοι με πληθυσμό
άνω των 25.000
κατοίκων και πρω-
τεύουσες νομών) ο
μέσος όρος παρεχό-
μενων υπηρεσιών
είναι 41,8 ανά δήμο

Για την κατηγορία
των Μεσαίων Ηπειρ-
ωτικών Δήμων (96
δήμοι με πληθυσμό
άνω των 10.000 και
έως 25.000 κατοίκων) ο μέσος όρος
των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι
29,2 ανά δήμο

Στην κατηγορία Μικρών Ηπειρωτικών
Δήμων (36 δήμοι με πληθυσμό κάτω
των 10.000 κατοίκων) ο μέσος όρος
των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι
14,3 ανά δήμο

Στην κατηγορία των Μεγάλων Νησιω-
τικών Δήμων (27 νησιωτικοί δήμοι με
πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων) ο
μέσος όρος των προσφερόμενων υπηρ-
εσιών είναι 17,6 ανά δήμο

Στην κατηγορία των Μικρών Νησιω-
τικών Δήμων (35 οι νησιωτικοί δήμοι, με
πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους) ο
μέσος όρος των προσφερόμενων υπηρ-
εσιών 13,6 ανά δήμο

Από το σύνολο (552) των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στους 332 δήμους της
χώρας μόνο το 1,2% είναι πλήρως αυτο-
ματοποιημένες. Από αυτές που
παρέχονται, οι περισσότερες αφορούν
τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες,
δηλαδή παρέχονται μέσω του gov.gr,
όπως είναι οι υπηρεσίες Δημοτολογίου
ή Ληξιαρχείου

Η πρωτιά της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει τις περ-
ισσότερες σε απόλυτο αριθμό υπηρεσίες
(166) και ταυτόχρονα -σε σχέση με το
σύνολο των 552 υπηρεσιών- εμφανίζει
το μεγαλύτερο ποσοστό ολοκληρωμέ-
νων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ως γενική παρατήρηση
καταγράφεται ότι όσο ο
πληθυσμός των δήμων
μειώνεται, μειώνεται παράλ-
ληλα και το πλήθος των
προσφερόμενων ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες. 

Ωστόσο στην έρευνα εμφ-
ανίζονται πολλοί δήμοι που
παρέχουν πολλές υπηρ-
εσίες σε χαμηλό επίπεδο
αυτοματοποίησης, ή πολύ
λίγες υπηρεσίες σε υψηλό
επίπεδο. 

Η διαφοροποίηση στο πλήθος έχει
μεγάλο εύρος και δεν αφορά συγκεκρι-
μένη κατηγορία δήμων, αλλά εκτείνεται
σε όλες τις κατηγορίες δήμων ασχέτως
μεγέθους ή τοποθεσίας.

Ο Δήμος (Δήμος Αθηναίων) έχει αυτο-
ματοποιήσει το 39.8% των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών που ο ίδιος έχει επιλέ-
ξει να παρέχει ή το 12% σε σχέση με το
σύνολο των 552 παρεχόμενων υπηρε-
σιών που κατέγραψε η έρευνα.

Οι 25 δήμοι της χώρας, που προσφ-
έρουν στους πολίτες τους τις περισσότερ-
ες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είναι:

Ό
λες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική αύξηση
των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα

μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλή-
σεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις
ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστά-
θμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και
μεταφορών. 

Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτ-
ηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποι-
ούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευα-
στικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πολύ υψηλό
κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδο-
φορία σε κάποιες από τις αγορές μας. Η μακροοικονο-
μική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να
σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις
μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι
όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση
ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο
του 2022 κατέγραψαν αύξηση 31,6% και διαμορφώθη-
καν στα €1.661,8 εκ. Οι τιμές της ενέργειας έφθασαν
στα υψηλότερα επίπεδά τους στις αρχές του τρίτου τρι-
μήνου του 2022. 

Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις τιμές αλλά
και να συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση του ενε-
ργειακού μείγματος συμβάλλοντας στη βελτίωση των
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντι-
κά κατά 23,9% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε
€95,4 εκ., ενώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου
αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι του 2021 και διαμορ-
φώθηκαν σε €234,5 εκ. 

Τα καθαρά κέρδη του
Ομίλου μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας, για
το εννεάμηνο του 2022 ανή-
λθαν σε €89,1 εκ. έναντι
€81,9 εκ. κατά το ίδιο διά-
στημα του 2021, σημειώνον-
τας αύξηση 8,7%.

Αύξηση των πωλήσεων
του Ομίλου κατά 31,6% σε
€1.661,8 εκ. το εννεάμηνο
του 2022, με ισχυρή αύξηση
κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο
σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Η αύξηση των πωλήσεων
προήλθε από τους αυξημέ-
νους όγκους πωλήσεων και
τα υψηλότερα επίπεδα
τιμών, τα οποία αντιστάθμι-
σαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών.
Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των
πωλήσεων. 

Aνάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε
€95,4 εκ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο
τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδο-
υς σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμ-
ηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκ., αυξημένα κατά
6,8% σε σχέση με το 2021.

Η επιτυχής εισαγωγή προϊόντων μειωμένου CO2 στην
αγορά της Αμερικής έφερε συνολική αύξηση των πράσι-
νων προϊόντων και λύσεων στο 19% του συνολικού
όγκου πωλήσεων.

Οι επενδυτικές δαπάνες για έργα ανάπτυξης και από-
ανθρακοποίησης ανήλθαν σε €158 εκ. για τους πρώτο-
υς εννέα μήνες.

Επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παρα-
γωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελά-
τες στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες αγορές. 

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιακών
λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη προγνωστική
συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Σημαντική μείωση των άμεσων ειδικών εκπομπών
CO2 κατά 5,5%, 90 δράσεις σε εξέλιξη, ανακοίνωση
νέων στόχων CO2 που ευθυγραμμίζονται με το κλιμα-
τικό πλαίσιο των 1,5°C.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ - Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

ΙΙσσχχυυρρέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  EEBBIITTDDAA  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 10
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Καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
θα δημιουργήσει, με χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Φυλής

Με μια νέα σημαντική πρω-
τοβουλία επανέρχεται
στο θέμα της διαχείρισης

των αδέσποτων ο Δήμος Φυλής.
Μετά την δημιουργία κτηνιατρικής
στέγης, την αγορά οχήματος περι-
συλλογής και τη σύναψη σύμβα-
σης με ειδικό συνεργείο περι-
συλλογής αδέσποτων, εξασφάλισε
χρηματοδότηση για τη δημιουργία
καταφυγίου αδέσποτων, χωρη-
τικότητας εκατό (100) ζώων, αλλά
και για την προμήθεια εξοπλισμού
για την ευζωΐα των ζώων συντρο-
φιάς.

Ειδικότερα, με Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Στέλιου Πέτσα εγκρίθηκε σχετική
πρόταση του Δήμου Φυλής, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 994.600,00
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,) από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στη Διαύγεια προκάλεσε μεγάλη ικανο-
ποίηση στο Δήμο Φυλής. Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς εξέφρασε τις δημόσιες ευχα-
ριστίες του στον Αναπλ. Υπουργό, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται πάντα κοντά στο
Δήμο Φυλής. 

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Αβράμη, τους
συνεργάτες του και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφρά-
ζει και στους φιλόζωους, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την
προστασία των αδέσποτων. «Αποτελούν για μας πηγή έμπνευσης και πολύτιμη χείρα
βοηθείας και μαζί τους θα κάνουμε ακόμα περισσότερα», τονίζει ο Χρ. Παππούς.

ΈΈκκτταακκττηη  δδιιααννοομμήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ΈΈκκτταακκττηη  δδιιααννοομμήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  
ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκοο  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοοααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκοο  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο

««ΕΕλλέέννηη  ΣΣααχχσσααννίίδδηη""««ΕΕλλέέννηη  ΣΣααχχσσααννίίδδηη""

Έ
κτακτη διαν ομή προϊόν των  στους εν ταγμέν ους ωφελούμεν ους Β’ Εξαμήν ου
2022 της Δομής Παροχ ής Βασικών  Αγαθών , κατόπιν  αιτήσεως τους και έγκρι-
σης αυτής από την  Επιτροπή Διαχ είρισης του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου

«Ελέν η Σαχ σαν ίδη" πραγματοποιήθηκε  από το Τμήμα Κοιν ων ικής Πολιτικής του
Δήμου Αχ αρν ών   και τον  Αν τιδήμαρχ ο της Δ/ν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργο
Πετάκο.

Διαν εμήθηκαν  τα παρακάτω προϊόν τα :

Προϊόν τα μακράς διαρκείας (λάδι, ρύζι,  δημητριακά , όσπρια  , καφές  κ.α.)
Προϊόν τα καθαρισμού (σαπούν ι,  χ λωρίν ες, μωρομάν τηλα  κ.α.) 
Κατεψυγμέν α λαχ αν ικά ( αρακάς , σπαν άκι , φασολάκια )
Φρέσκες σαλάτες  (λαχ αν άκια )
Θα θέλαμε ν α ευχ αριστήσουμε θερμά για την  έμπρακτη στήριξη τις παρακάτω εται-
ρείες που αν ταποκρίθηκαν  στο αίτημά  μας για την  εν ίσχ υση του έργου του Κοι-
ν ων ικού Παν τοπωλείου Δήμου Αχ αρν ών  .
Εταιρεία Unilev er A.E., (Σχ ηματάρι Βοιωτίας)
Εταιρεία Κaf ea Terra Food and Drink AEΒΕ,  ( Παιαν ία)
Εταιρεία Eurocatering Φρεσκούλης (Νερατζούλας , Αχ αρν ές )
Μ.Κ.Ο. Μπορούμε  ( Δίκης 10, Ζωγράφου )
Εταιρεία Μπάρμπα Στάθης (inf o@barbastathis.com )

H θητεία των
Α ν τ ι δ η μ ά ρ χ ω ν
ξεκιν ά από την
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου
του 2022 και λήγει
στις 31 Δεκεμβρίου
2023.

Σ
την ανανέωση της
θητείας των
Αντι δημάρχων,

καθώς και τον ορισμό
νέων προχώρησε ο
Δήμος Ελευσίνας, με
απόφαση του
Δημάρχου, Αργύρη
Οικονόμου.

Πιο συγκεκριμένα, οι
Αντιδήμαρχοι  και  οι
αρμοδιότητές τους
καθορίζονται ως εξής:

• Ηλιόπουλος
Γεώργιος, καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Οικονομικών &
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν
Υπηρεσιών

• Κάβουρα –
Σερεμέτη Στέλλα, καθ’
ύλην Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας
Μαγούλας & Κέντρων

Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς
Πολιτών

• Μαυρογιάννης
Αθανάσιος, καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

• Μίχας Μενέλαος,
καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Διαχείρισης Πρασίνου
& Επιχειρησιακής
Λειτουργίας

• Παπαγιάνναρος
Δημήτρης, καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Διεθνών Σχέσεων &
Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς
Ανάπτυξης

• Παππάς Λεωνίδας,
καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς ,
Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς ,
Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας

• Στραΐτούρη Ζωή,
καθ’ ύλην
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού

• Τατάκης Φώτιος –
Παναγιώτης, καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος για
θέματα Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας

H θητεία των

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο
Ελευσίνας – Όλα τα ονόματα

Ε
ργασίες για τη στήριξη και τη
θωράκιση του Ρέματος Μίχ α,
στη Βαρυμπόμπη,  γίν ον ται

αυτή την  περίοδο μετά από σχ ετικό
αίτημα του Δήμου προς την  Περιφέρεια
Αττικής η οποία εν έταξε το συγκεκριμέ-
ν α έργο σε εν εργή εργολαβία.

Οι εργασίες κρίθηκαν  απαραίτητες
καθώς μετά την  καταστροφική πυρκα-
γιά του 2021, η στάθμη του ρέματος
αν έβηκε και η υπερκείμεν η οδός κατέ-
στη επικίν δυν η για τους διερχ όμεν ους
οδηγούς και τα οχ ήματα.Οι εργασίες
περιλαμβάν ουν  την  προστασία της

κοίτης, την  αν τιστήριξη του πραν ούς
και την  αποκατάσταση αγωγών  στο
Ρέμα Μίχ α, στο ύψος της οδού Ι. Μίχ α
με επέν δυση της κοίτης με στρώμν ες
και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων  σε
συν ολικό μήκος περίπου 70 μέτρων .

«Η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής
είν αι σημαν τική για την  επίτευξη του
στόχ ου μας.

Πρώτη μας προτεραιότητα είν αι ν α
κάν ουμε τις Αχ αρν ές μια σύγχ ρον η και
ασφαλή πόλη με υποδομές που έλει-
παν  τόσα χ ρόν ια», τον ίζει ο Δήμαρχ ος
Σπύρος Βρεττός.

Εργασίες για τη στήριξη και τη θωράκιση
του Ρέματος Μίχα στη Βαρυμπόμπη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήν α 09.11.2022
Αριθ. Πρωτ.: 12097

Περίληψη Διακήρυξης Διαγων ι-
σμού παροχής υπηρεσιών

μεταφ οράς αρχείου και εξοπλι-
σμού των  Υπηρεσιών  Νομα-
ρχίας Αθην ών , αρμοδιότητας
Δ.Ο.Υ. ΙΒ  ́Αθην ών  για το έτος

2023

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΒ’
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρ-
ονικού διαγωνισμού μέσω
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με συστημικό αρ.
175987), κάτω των ορίων, για
την παροχή υπηρεσιών μεταφο-
ράς αρχείου και εξοπλισμού για
τις ανάγκες των 10 Δ.Ο.Υ. και του
2ου ΕΛ.ΚΕ. Νομαρχίας Αθηνών,
αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών
για το έτος 2023.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
100.000,00€ (εκατό χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός

χωρίς Φ.Π.Α.: 80.645,16€ πλέον
Φ.Π.Α. ύψους: 19.354,84€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
μέχρι 31/12/2023,ή  μέχρι εξαν-
τλήσεως της διαθέσιμης πίστω-
σης, όποιο από τα δύο επέλθει
πρώτο, με την επιφύλαξη των
άρθρων 132 και 206 του
Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα
οριζόμενα στην Διακήρυξη.
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
την ανοικτή διαδικασία του άρθρ-
ου 27 του ν.4412/16 και σύμφω-
να με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο αναλυτικό τεύχος της διακήρ-
υξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορη-
γήθηκε από έναν εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστο-
ποίησης, ο οποίος περιλαμβάνε-
ται στον κατάλογο εμπίστευσης
που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 64233/2021 (ΦΕΚ Β
2453/9.6.2021) 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
(ΕΣΗΔΗΣ) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr). 
Ημερομην ία έν αρξης υποβολής
των  προσφ ορών  είν αι η 14η
Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09:00.
Η καταληκτική ημερομην ία υπο-

βολής των  προσφ ορών  είν αι η
28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 21:00 
Η διαδικασία αποσφράγισης θα
διενεργηθεί με χρήση της πλατφ-
όρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, στις 2
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 πμ.
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα.
Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανα-
κοίνωσή της.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2%
της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και
ενενήντα λεπτά (1.612,90€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει της τιμής.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προ-
σφέρων τη συνολικά χαμηλότερη
τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (Ρ) για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
της Διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Νομαρχιακού
Προϋπολογισμού Εξόδων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Ειδικός Φορέας 1023-
801-0320500, από τον ΑΛΕ
2420104001 «Έξοδα μεταφοράς
αγαθών και συναφών υπηρε-
σιών». 
Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί με το αρ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α.
Α.Α.Δ.Ε. Α 1105069 ΕΞ
2022/19.10.2022  έγγραφο της
Γ.Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, προέγκριση
πολυετούς υποχρέωσης για την
κάλυψη δαπάνης μεταφοράς
αγαθών και συναφών υπηρεσιών
των Υπηρεσιών αρμοδιότητας
Δ.Ο.Υ. ΙΒ  ́ Αθηνών, για το οικο-
νομικό έτος 2023, η υπ’ αρ πρωτ.
11369/24.10.2022 απόφαση
έγκρισης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης της Δ.Ο.Υ. ΙΒ  ́Αθη-
νών (ΑΔΑ: 9ΞΝΕ46ΜΠ3Ζ-9ΘΝ)
και η υπ. αρ’ πρωτ. 160009 ΕΞ
2022 02.11.2022 βεβαίωση του
αρ. 66 του Ν.4811/2021 της
ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών με
ΑΔΑ: 6ΔΣΨΗ-ΧΜ7
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην
διαδικτυακή πύλη του
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . :
http://www.promitheus.gov.gr, με
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
175987. στον ιστότοπο του προ-
γράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και στην
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε
(www.aade.gr). 

Η Διατάκτης Νομαρχιακού
Προϋπολογισμού

Προϊσταμέν η της ΙΒ  ́Δ.Ο.Υ.
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δήμος            Πλήθος ολοκληρωμένων υπηρεσιών        Πλήθος υπηρεσιών που παρέχονται συνολικά

ΑΘΗΝΑΙΩΝ                        66                                                            166
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                       46                                                             67
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  46                                                 79
ΚΗΦΙΣΙΑΣ                          44                                                             72
ΓΛΥΦΑΔΑΣ                        42                                                            75
ΠΛΑΤΑΝΙΑ                         40                                                            66
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                     36                                                             74
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 33                                                             84
ΒΕΡΟΙΑΣ                           31                                                             40
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ         31                                                             90
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       31                                                             42
ΚΡΩΠΙΑΣ                           31                                                             78
ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ          31                                                             109
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                    30                                                              81
ΘΗΡΑΣ                             29                                                              44
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 28                                                          45
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                       28                                                          49
ΒΟΛΟΥ                                 26                                                          55
ΗΛΙΔΑΣ                                 26                                                          58
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                       26                                                          30
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                      26                                                          54
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                       26                                                          67
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ    26                                                        118
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                   26                                                          55
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                         26                                                         39

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση στον
τομέα παραγωγής/εμπορίας βιομηχ α-
ν ικών  πρώτων  υλών , επιθυμεί ν α προ-
σλάβει Εργάτη Αποθήκης και Εργάτη με
γν ώση Κλαρκ, στο υποκατάστημα της
εταιρείας στον  Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκοντα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών /κιβωτίων , προετοιμασία παραγ-
γελιών )
Έλεγχ ος παραγγελιών
Ταξιν όμηση εμπορευμάτων  με ασφάλεια
στις θέσεις της αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των  υπευθύν ων
Χρήση και χ ειρισμός εξοπλισμού αποθη-
κών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χ ρήση

αν υψωτικών  μηχ αν ημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυν ότητα, συν εργατικότητα, ομα-
δικό πν εύμα
Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία σε αν τίστοιχ η θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελιών
και διαχ είριση σακιών /κιβωτίων  και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τροφίμων  θα
αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών στο sofi-
aplati@alinda.gr

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και
μπάνιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματι-

στικό. Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.

Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , θέα από την
ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ
09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την
εβδομάδα.. Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε
αν τίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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Ο Βύζας Μεγάρων
πραγματοποίησε τον

αγιασμό του

Με αφορμή την  έν αρξη των  επίσημων
υποχ ρεώσεών  του στο πρωτάθλημα της
Γ΄Εθν ικής κατηγορίας που ξεκιν ά το
Σαββατοκύριακο 12-13/11 ο Βύζας
Μεγάρων  πραγματοποίησε στο γήπεδο
του τον  καθιερωμέν ο αγιασμό.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο δημο-
τικό γήπεδο Μεγάρων  παρουσία επισή-
μων  προσκεκλημέν ων  και συγκεκριμέν α
των  Βουλευτών  Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., του Αν τιπροέδρου της Βουλής Αθ.
Μπούρα, του Υφυπουργού Δικαιοσύν ης
Γ. Κώτσηρα και του Γραμματέα της Βου-
λής Ευαγ. Λιάκου.
Την  ΕΠΣΔΑ εκπροσώπησε το μέλος του
Δ.Σ. και πρόεδρο του ΑΟ ΜΙΜΑΣ Μαν . 

Κάμπαξης εν ώ παρευρέθηκαν  από τους
παλαίμαχ ους οι Γιαν . Σταυράκης και Νικ.
Κυριακόπουλος αλλά και πολλοί φίλαθλοι.
Η ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα
βρέθηκε στο γήπεδο εν ωμέν η, αφού στη
τελετή εκτός από την  αν τρική ομάδα το
παρών  έδωσαν  όλα τα τμήματα των
ακαδημιών  της ομάδας μαζί με τους προ-
πον ητές Ιερ. Μαργέτη, Γιαν . Ρόκα, Πάικ.
Λεβεν τούρη, Χαρ. Κουστέρη αλλά και τον
προπον ητή της αν τρικής ομάδας Δημ.
Καλύκα.
Τον  αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Αν αστάσιος
εν ώ τους επίσημους προσκεκλημέν ους
αλλά και τους φιλάθλους καλωσόρισε η
πρόεδρος της ομάδας Γιαν . Ρήγα ευχ ό-
μεν η στους ποδοσφαιριστές ν α έχ ουν
υγεία και ν α φέρουν  ακόμη μεγαλύτερες
επιτυχ ίες στο σύλλογο, εν ώ σύν τομους
χ αιρετισμούς απηύθυν αν  οι βουλευτές
αλλά και ο εκπρόσωπος της ΕΠΣΔΑ.
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ: Ισόπαλοι 1-1
Ν.Πέραμος -ΑΟ Μίμας

Η Νέα Πέραμος και ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική για
την 3η φάση κυπέλλου τον 3ο όμιλο και την 1η
αγωνιστική αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Προη-
γήθηκε ο ΑΟ Μίμας στο 25′ με σούτ του Στρατάκη
από ασίστ του Λευτέρη Μάκρα και ισοφάρισε η
Ν.Πέραμος με τον Καραγιάννη 61′.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί:Πλά-
κας Χ-Θωμόπουλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαρουδάκης, Πνευματικάκ-
ης(72′ Μυρτάι), Δράγασης(78′ Λημνιάτης), Φια-
μέγκος, Ζουμπλιός, Γεωργιάδης,
Τοπτίδης(78’Νάκος), Καμπόλης, Σεβαστής(72′
Τσελάι), Δουκάκης, Καραγιάννης.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος, Παπανικόλας(86′
Χατζιάδης), Κήττας, Έβερετ, Μήτσος Α., Μήτσος
Δ., Ζουμπουρλής(84′ Τσολιάκος), Μάκρας, Στρα-
τάκης, Μπαγδάτογλου, Τούσης(51′ λ.τρ.
Μαζώτης).

Πρεμιέρα στην Γ΄Εθνική. O Βύζας με τον ΠΟ Φήκης ο Πανελευσινιακός στα Τρίκαλα
Ο Χρήστος Γεγές επέστρεψε
στον ΑΟ Ζωφριάς

Σε γνώριμα λημέρια γύρισε ο μεσοεπιθετικός
Χρήστος Γεγγές που θα αγωνίζεται ξανά στον
ΑΟ Ζεφυρίου. Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνι-
στεί ακόμα στον Εθνικό Πανοράματος, Απόλλω-
να Ποντίων Ασπροπύργου. 

Αγγλικό σκόρ στα
Μέγαρα…O Bύζας 6-4
στο κύπελλο τον Μεγα-
ρικό

Για τον  2ο όμιλο την  1η αγων ιστική
της 3ης φάσης του κυπέλλου στην
Δυτική Αττική ο Βύζας Μεγάρων  στο
γειτον ικό παιχ ν ίδι που διεξήχ θει
στο Στάδιο Ολυμπιον ικών  επικράτ-
ησε με το αγγλικό σκόρ του Μεγαρι-
κού 6-4(ημίχ ριον ο 2-2).

ΤΑ ΓΚΟΛ:
Α΄Ημίχ ρον ο

Στο 3′ 0-1 για τον  Βύζαν τα ο Μπου-
ν τόπουλος .
Στο 18′ 1-1 ο Μεγαρικός με τον
Καλέμι
Στο 35′ 1-2 ο Βύζας με τον  Στρατι-
δάκη
Στο 40′ 2-2 ο Μεγαρικός με τον
Κών στα

Β’ Ημίχ ρον ο
Στο 47′ 3-2 ο Μεγαρικός με τον
Ελέζι Σ.
Στο 60′ 3-3 με πέν αλτι του Κεν δρι-
στάκη .
Στο 63′ 3-4 ο Βύζας με κεφαλιά του
Κεν δριστάκη.
Στο 70′ 4-4 ο Μεγαρικός Καλέμι
Στο 83′ 4-5 ο Βύζας με τον  Ζέρβα
Στο 89 4-6 με ωραίο πλασέ του
Σαχ όλι.
Τα τέρματα του Μεγαρικού σημείω-
σαν  οι: Καλέμι 2, Κών στας,Ελέζι Σ,

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθ-
οί:Οικον όμου-Ζειμπ έκης.Απ οβ-
λήθηκε ο Α. Ελέζι(Μεγ) με δεύτερη
κίτριν η κάρτα.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: (προπον ητής
Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης,
Δρυμούσης, Φλέγκας, Φυσαράκης,
Μουσκάι, Μαν ωλιάς,Κων σταν -
τίν ου,Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης,Μπου-
ν τόπουλος, Στρατιδάκης.

Αν απληρωματικοί:
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς ,
Κεν δριστάκης,Σκλιάς Ρετζιάν ο,

Ζέρβας, Νταούτ, Φυσαράκης Γ. Χατ-
ζημελετιάδης.
Εκτός ήταν  οι τραυματίες Ντούν ης,
Μύρκος και Τσίγκρης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ(προπον ητής
Ζήσης Ζήκος): ΧΟΝΤΟΣ,
ΧΥΤΑΣ(80′ λ.τρ. ΕΛΕΖΙ Α.),
ΦΡΥΓΑΝΑΣ, ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ,
ΜΑΡΟΥΔΗΣ,
ΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΑΛΕΜΙ, ΠΕΠΠΑΣ(75′
λ.τρ. ΧΑΜΠΙΆΙ) ΚΩΝΣΤΑΣ
ΚΟΡΜΑΛΗΣ( 1Ο’ λ.τρ. ΕΛΕΖΙ Σ.),
ΚΑΣΤΑΝΗΣ(60′ λ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΟΝ
ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΑΚΗ ΜΠΟΤΙΖΑ

…Η διοίκηση του Βύζαν τα τίμησε
πριν  τον  αγών α τον  πρώην  ποδο-
σφαιριστή Στέφαν ο Φουρν άρη για
την  προσφορά του στο ποδόσφαι-
ρο και την  ομάδα των  κιτριν όμαυρ-
ων .Την  πλακέτα έδωσε ο Θάκης
Μπότιζας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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 δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύρ-

γου 180 τμ σε 
άριστη 

κατάσταση σε
περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ:
6949897678

Κατ’ εξαίρεση, για τις περ-
ιοχές που κηρύχθηκαν υπό
κτηματογράφηση πριν από την
έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006 (Α’ 162), κατά την
έναρξη ισχύος του ν.
4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθ-
ούσαν να τελούν υπό κτηματο-
γράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η
διαπιστωτική πράξη περαίω-
σης της κτηματογράφησης και η
απόφαση έναρξης ισχύος του
Κτηματολογίου, αποκλειστική
προθεσμία της περ. α’ της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν.

2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου».

Με αφορμή την παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθη-
καν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Η απόφαση για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που
βρίσκονταν υπό τη διαδικασία της κτηματογράφησης αποτελούσε αίτημα και των τοπικών φορέων
στη Δυτική Αττική.

Με τη σχετική τροπολογία που κατετέθη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δίνεται
πλέον η δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο στους συμπολίτες μας να προβούν απρόσκοπτα στις
διορθώσεις των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία».
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Πωλείται κτήμα 5
στρεμμάτων στην Πύλη
Δερβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά
ανταλλάσσεται 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
Ελευσίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,

ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική,
τιμή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα:
μάρμαρο, πολύ καλή
κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή
480€, συζητήσιμη. SYNTHE-
SIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό
πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με
κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα
ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36 πμ,
τιμή 600€ (e-
agents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη,
τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 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 μπάνια,
τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκάλες,
κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-a-

gents1066076). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
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
Ασπροπύργου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης
ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπογράφηκε το σχέδιο εξυγίανσης

Στόχος η λειτουργία των Ναυπηγείων μέσα στο 2023, δήλωσε ο υπ. Ανάπτυξης 

Υπεγράφη χθες μεσημέρι  το
σχέδιο εξυγίανσης των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας από τον

υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον
Πάνο Ξενοκώστα, πρόεδρο και διε-
υθύνοντα σύμβουλο της Onex
Shipyards, και τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους φορείς. Το σχέδιο
εξυγίανσης αναμένεται να κατατεθ-
εί αύριο στο αρμόδιο δικαστήριο, με
την τελική έγκριση να εκτιμάται ότι
θα βγει μετά από 3-4 μήνες.

Όπως τόνισε ο κ.  Γεωργιάδης,
«στόχος είναι μέσα στο 2023 τα
Ναυπηγεία της Ελευσίνας να λειτο-
υργούν, να παράγουν νέες θέσεις
εργασίας, να φτιάχνουν πλοία και
να κάνουν αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος, να πάει
μπροστά». Μάλιστα αποκάλυψε ότι τις επόμενες
ημέρες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα εκπρόσωποι
της αμερικανικής τράπεζας DFC, που θα συμμε-
τέχουν στο project και την προσεχή Δευτέρα θα
επισκεφθούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική. Η επα-
ναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας και η επα-
νέναρξη της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα
αποτελεί ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα. Ξεκίνησε το

2019 με τα ναυπηγεία Σύρου όπου και οι εργαζό-
μενοι της Ελευσίνας με  συνάντησαν και ζήτησαν
την υλοποίηση  ενός ανάλογου σχεδίου εξυγίανσης
με αυτό του Νεωρίου. Δεν ήταν εύκολο να φτάσο-
υμε εδώ σήμερα, δεν ήταν αυτονόητο και δεν ήταν
απλό», τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά την υπογραφή
του σχεδίου εξυγίανσης ο Άδωνις Γεωργιάδης και
ευχαρίστησε όσους ενεπλάκησαν στη επίτευξη της
συμφωνίας χωρίς να ξεχάσει και τον Σύριζα.

Από την πλευρά του ο κ. Πάνος Ξενοκώστας τόνι-
σε μεταξύ άλλων ότι «η σημερινή είναι  μια ιστορ-
ική ημέρα για ολόκληρο τον κλάδο της ναυπηγοε-

πισκευής. Αυτό που ξεκίνησε με το
Νεώριο της Σύρου, και αποκαλείται
από πολλούς ως θαύμα, με την υπο-
γραφή και  του σχεδίου για την Ελευ-
σίνα, σηματοδοτεί την αναγέννηση
του κλάδου, όχι ενός ακόμη ναυ-
πηγείου. Η Ελευσίνα είναι ένα πολύ
μεγάλο Ναυπηγείο, με μεγάλο
αποτύπωμα για την περιοχή. Με πολύ
μεγάλο πείσμα και πίστη στον Έλληνα
και στην τέχνη του προχωράμε απέ-
ναντι σε όλες τις κραυγές και δυνά-
μεις αδράνειας και παρακμής. Το
πείσμα των εργαζομένων έγινε
πείσμα μας και το όραμά μας, όραμά
τους», είπε από την πλευρά του ο
Πάνος Ξενοκώστας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος
Παπαθανάσης τόνισε ότι η ναυπηγοε-

πισκευαστική βιομηχανία επανέρχεται δυναμικά και
δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην
ανάπτυξη της χώρας.

Ο υπουργός Εθνική Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτό-
πουλος συμπλήρωσε από την πλευρά του ότι η
συμφωνία αυτή ήταν η μόνη που μπορούσε να
οδηγήσει σε κάποια λύση.

Μάλιστα ο ίδιος συμπλήρωσε ότι έρχεται σε μια
στιγμή που είμαστε στη τελική ευθεία για να απο-
φασίσουμε για κρίσιμης εθνικής σημασίας πρόγρ-
αμμα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων.


