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Την είσοδο της Χαλυβουργίας Ελλάδος
στην αγορά ενέργειας φέρνει η «επόμενη
μέρα», μετά τη συμφωνία εξυγίανσης της
μεγαλύτερης, εν λειτουργία, χαλυβο-
υργίας της χώρας.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει  το
newmoney.gr, κατά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις
14 Οκτωβρίου 2022, αποφασίστηκε η
διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης,
που «δείχνει» προς αυτή την κατεύθυ-
νση.

Έτσι, ενώ το σχετικό άρθρο 3 του κατα-
στατικού με την προηγούμενη μορφή του
προέβλεπε ότι «σκοπός της εταιρείας είναι
η εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής
και επεξεργασίας σιδήρου πάσης μορφής και προϊόντων
σιδήρου και άλλων μετάλλων, ως και παραπροϊόντων
αυτών, η εμπορία τούτων ως και η εμπορία, η εισαγω-
γή και εξαγωγή προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων
και πρώτων υλών», με την απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης το άρθρο 3 τροποποιήθηκε και περιλαμβάνει
πλέον τα εξής σχετικά με τον σκοπό της εταιρείας:

1. Η εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής και επε-
ξεργασίας σιδήρου πάσης μορφής και προϊόντων σιδήρ-
ου και άλλων μετάλλων, ως και παραπροϊόντων αυτών.

2. Η εμπορία των ανωτέρω ως και η εμπορία, η εισα-
γωγή και εξαγωγή προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλ-
λων και πρώτων υλών.

3. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά
και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων
(στερεά, υγρά και αέρια) (συμπεριλαμβανομένης της διε-
νέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομ-
πών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο), η
εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκ-
τρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων, η συμμετοχή στη
χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
ισχύος και καυσίμων, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές
και μηχανισμούς σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ
και καυσίμων (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες,
ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδο-
σης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη
αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες κλπ) και γενικά
η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε
αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

4. Η συμμετοχή σε οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή
συσταθησόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τους
ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η ενέργεια πάσης
άλλης συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας εγκρι-
νομένης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Από τα διαλαμβανόμενα στο σκοπό της επιχείρησης,
διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της διοίκησης και των
μετόχων της Χαλυβουργίας Ελλάδος, να συμμετάσχει
στην αγορά ενέργειας και καυσίμων και μάλιστα σε όλα
τα επίπεδα και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργα-
λείων.

Βέβαια, το πώς και πότε θα δρομολογηθεί και με ποιο
χρονικό ορίζοντα θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα της
εταιρείας στην ενεργειακή αγορά, μένει να φανεί το επό-
μενο διάστημα.

Η περίοδος της κρίσης και το deal εξυγίανσης
Στην περίοδο της κρίσης, η Χαλυβουργία Ελλάδος,

συμφερόντων της οικογένειας Μάνεση, υπέστη τις συνέ-
πειες της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας
και του παγώματος των μεγάλων δημόσιων και ιδιω-
τικών έργων, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξα-
γωγών. Έτσι, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία
της μονάδας στον Ασπρόπυργο, διατηρώντας για μεγάλο

διάστημα με μία νυκτερινή βάρδια τη δεύτερη μονάδα
στον Βόλο ενώ επί σειρά ετών κουβαλούσε υπέρογκο
δανεισμό που στην πορεία έγινε «κόκκινος» και έφτασε
στα 336 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, πέτ-
υχε πέρυσι συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές που
της αφαιρεί ένα μεγάλο «βάρος» δανειακών υποχρ-
εώσεων. Ειδικότερα, η εταιρεία κατέθεσε στις 29 Οκτω-
βρίου 2021 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση
για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους
πιστωτές της, η οποία συζητήθηκε στις 12 Ιανουαρίου
2022. Τελικά στις 15 Ιουνίου 2022 το δικαστήριο
την επικύρωσε διασφαλίζοντας την περαιτέρω πορ-
εία και ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμφωνία εξυγίανσης έκλεισε με πιστωτές που
εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των απαιτή-
σεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξασφαλισμέ-
νων απαιτήσεων.

Καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο εξυγίανσης διαδρα-
ματίζει το αμερικανικό fund H.I.G. Capital που
εξαγόρασε τα μισά περίπου δάνεια από τις τράπεζες
Eurobank, Πειραιώς και Εθνική.

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την απόκτηση
από το H.I.G. του εργοστασίου Ασπροπύργου, το
οποίο αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 300 στρεμ-
μάτων και περιλαμβάνει 70.000 τετραγωνικά στεγα-
σμένων χώρων, αλλά και πρόσβαση στη θάλασσα
με άδεια για νέα λιμενική υποδομή με στόχο τη
δημιουργία logistic center, καθώς και την μακρο-
πρόθεσμη ρύθμιση των υπολοίπων υποχρεώσεων
προς την Cepal.

Παράλληλα, αποφασίστηκαν, μέσω τροπο-
ποίησης του καταστατικού, διάφορες αλλαγές στη
λειτουργία της επιχείρησης.

Ελπιδοφόρες επιδόσεις
Πάντως, κατά τη χρήση του 2021 η Χαλυβουργία Ελλά-

δος κατέγραψε θεαματική άνοδο του τζίρου.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθη-

κε στα 284,36 εκατ. ευρώ από 184,52 εκατ. ευρώ το
2020 σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ,
ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 12,3 εκατ.
ευρώ (έναντι 6,18 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα τελικά μετά
φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,65
εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ της προη-
γούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της σε
σχέση με το 2020 κατά κύριο λόγο από την αύξηση της
τιμής του σιδήρου, αλλά και του όγκου των πωληθέντων.
Στην εσωτερική αγορά συμμετείχε ως προμηθευτής τόσο
σε έργα υποδομών όσο και σε ιδιωτικά έργα που εξισο-
ρρόπησαν τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε στις δημό-
σιες επενδύσεις.

Ξημέρωσε ηη  ««εεππόόμμεεννηη  μμέέρραα»»  γγιιαα  ττηη  
ΧΧααλλυυββοουυρργγίίαα  ΕΕλλλλάάδδοοςς

Καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο εξυγίανσης διαδραματίζει
το αμερικανικό fund H.I.G. Capital

Στόχος να αναπτυχθεί η δραστηριότητα της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά,
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Μενίδι: Ένοπλη ληστεία σε
φορτηγό με καπνικά 
– Άφαντοι οι δράστες

Έν οπλη ληστεία σημειώθηκε στο Μεν ίδι, με στόχ ο έν α
φορτηγό που μετέφερε καπν ικά προϊόν τα.

Άγν ωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιν αν  σε έν α Ι.Χ.
επιβατικό και σε έν α φορτηγάκι, στην  συμβολή των  οδών
Πασχ αλιάς και Κύμης, έκλεισαν  τον  δρόμο στο φορτηγό.
Έν ας από τους δράστες, υπό την  απειλή όπλου κατέβασε
τον  οδηγό από το όχ ημα.

Αμέσως μετά, ορισμέν οι από τους δράστες
επιβιβάστηκαν  στο φορτηγό με το εμπόρευμα και
κατάφεραν  ν α διαφύγουν . Παρά τις έρευν ες και τις
αν αζητήσεις που ακολούθησαν  από την  Αστυν ομία,
στην  γύρω περιοχ ή, δεν  κατέστη δυν ατός ο εν τοπισμός
τους.

Ξεκάθαρη απάν τηση στις δηλώσεις
του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών
Σουλεϊμάν  Σοϊλού έδωσε ο κυβερν -
ητικός εκπρόσωπος Γιάν ν ης Οικον ό-
μου τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της
εν ημέρωσης των  πολιτικών  συν τακ-
τών . Ο κ. Σοϊλού ισχ υρίστηκε ν ωρίτε-
ρα ότι η γυν αίκα που συν ελήφθη ως
ύποπτη για την  αιματηρλη επίθεση,
ήταν  έτοιμη ν α δραπετεύσει στην
Ελλάδα και θα το κατάφερν ε αν  οι
Αστυν ομία της Κων σταν τιν ούπολης
δεν  την  είχ ε συλλάβει.

«Θέλω ν α εκφράσω τα ειλικριν ή μας
συλληπτήρια προς τις οικογέν ειες των
αν θρώπων  που χ άθηκαν , στον  τουρ-
κικό λαό και στην  τουρκική κυβέρν -
ηση. Η κυβέρν ησή μας είν αι σταθερά
απέν αν τι σε κάθε τρομοκρατική
πράξη και τα όσα έγιν αν  στην  Κων -
σταν τιν ούπολη είν αι αποτροπαια και
απολύτως καταδικαστέα. Από εκεί και
πέρα η χ ώρα είν αι γν ωστό ότι έχ ει
αν οιχ τό μέτωπο με κάθε έκφαν ση της
τρομοκρατίας παν τού στον  κόσμο»,
ήταν  το ξεκάθαρο μήν υμα του Γιάν ν η
Οικον όμου.

Όπως μετέδωσε η αν ταποκρίτρια
του ethnos.gr Μαρία Ζαχ αράκη, από
το σημείο της φον ικής έκρηξης, πολύς
κόσμος έχ ει φτάσει εκεί για ν α εν α-
ποθέσει λουλούδια στη μν ήμη των  έξι
θυμάτων , εν ώ όλο το κέν τρο της
πόλης έχ ει σημαιοστολιστεί με τουρκι-
κές σημαίες για ν α συμμετέχ ει όλο το

έθν ος στο πέν θος της Τουρκίας.
Κατηγορηματική και ξεκάθαρη απάν -

τηση στον  υπουργό Εσωτερικών  της
Τουρκίας,  έδωσε και ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος. Μιλών τας στον  Σκάι και την
εκπομπή Αταίριαστοι, ο κ.Θεοδωρικά-
κος είπε ότι η Ελλάδα προστατεύει
καλά τα σύν ορά της και ουδέποτε θα
δεχ όταν  τρομοκράτες στο έδαφός της.

Οι δηλώσεις Σοϊλού που εμπλέ-
κουν την Ελλάδα στην επίθεση

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών
της γειτον ικής χ ώρας, δήλωσε ότι αν
δεν  είχ αμε συλλάβει την  γυν αίκα,
εκείν η θα είχ ε διαφύγει παράν ομα
στην  Ελλάδα μαζί με έν αν  συν εργό
της, αφήν ον τας σαφές υπον οούμεν ο
ότι η φερόμεν η ως τρομοκράτης έχ ει
σχ έσεις με την  Ελλάδα. «Αν  δεν  τους
είχ αμε συλλάβει, σήμερα θα είχ αν  δια-
φύγει στην  Ελλάδα», δήλωσε χ αρακ-
τηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε ότι η τρομοκρ-
ατική οργάν ωση που βρίσκεται πίσω
από το χ τύπημα ήθελε ν α σκοτώσει
τη γυν αίκα για ν α μην  αποκαλυφθεί η
ταυτότητά της: «Σε μια τεχ ν ική υποκ-
λοπή που έγιν ε μετά το περιστατικό, η
εν τολή της τρομοκρατικής οργάν ωσης
ήταν  ξεκάθαρα ν α σκοτωθεί ο τρομο-
κράτης. Με άλλα λόγια, υπήρχ ε σαφής
εν τολή είτε ν α τον  πετάξετε από το
πάτωμα είτε ν α τον  ρίξετε στο καν άλι.

Από αυτή την  άποψη, είν αι προφαν ές
ότι ετοίμασαν  έν α σχ έδιο για ν α
σκοτώσουν  τον  τρομοκράτη και ν α
μας εμποδίσουν  ν α διαλευκάν ουμε
όλο το δίκτυο και ν α μας εμποδίσουν
ν α διαλευκάν ουμε και τις αιτίες πίσω
από το περιστατικό», δήλωσε ο Σοϊ-
λού.

«Επομέν ως, βρισκόμαστε αν τιμέτω-
ποι με μια τρομοκρατική δομή που
γν ωρίζουμε πώς και με ποιο τρόπο
συν τον ίζεται και από πού κιν ητοποι-
είται. Όποιος τροφοδοτεί το PYD εκεί,
όποιος προσπαθεί ν α παρέχ ει εσωτε-
ρικές πληροφορίες στο PKK είν αι ο
δράστης. Δεν  υπάρχ ει λόγος ν α
συζητάμε πολύ για πιόν ια, υπάρχ ουν
πάρα πολλά πιόν ια στον  κόσμο. Το

σημαν τικότερο χ αρακτηριστικό αυτού
του έθν ους είν αι ν α σπάει τα κεφάλια
των  πιόν ιων », πρόσθεσε.

Πυρά κατά των ΗΠΑ
Επιπλέον , στράφηκε κατά των

ΗΠΑ, σημειών ον τας ότι «ξέρουμε
ποιο είν αι το μήν υμα που μας δόθηκε.
Το τον ίζω ξαν ά. Δεν  δεχ όμαστε το
συλλυπητήριο μήν υμα της αμερικαν ι-
κής πρεσβείας, το απορρίπτουμε. Το
πν εύμα της συμμαχ ίας δεν  συν άδει με
το γεγον ός έν α κράτος ν α στέλν ει
χ ρήματα από τις δικές του Γερουσίες
στο Κομπάν ι και ν α προσπαθεί από
εκεί ν α διαταράξει την  ειρήν η στην
Τουρκία. Αυτό είν αι ξεκάθαρο», υπο-
γράμμισε.

Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Σοϊλού: 
«Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση τρομοκρατίας»«Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση τρομοκρατίας»

Συν εχ ιζεται στη σελ. 10

«Κανένας Μόνος
του» στον Ίλιον 

Νέα κοινωνική δομή
με υποστηρικτικές 

υπηρεσίες

Μ
ε  επιτυχ ία πραγματοποιήθηκε
η ημερίδα εν ημέρωσης για την
παρουσίαση του έργου «Δίκτυο

Κοιν ων ικής Καιν οτομίας του Δήμου
Ιλίου», της ν έας Δομής που παρέχ ει
έν α σύν ολο ολοκληρωμέν ων  υπηρε-
σιών  και παρεμβάσεων  αν τιμετώπισης
της φτώχ ειας, προώθησης της κοιν ων ικής έν ταξης και παροχ ής υπηρεσιών  αν οιχ τής ειδικής φρον τίδας.

Η ν έα Κοιν ων ική Δομή αφορά την  εν ίσχ υση και διεύρυν ση του πλέγματος καιν οτόμων  υποστηρικτικών
υπηρεσιών  του Δήμου Ιλίου που απευθύν ον ται σε όλες τις κοιν ων ικές και ηλικιακές ομάδες, λαμβάν ον τας
υπόψη τις αν άγκες που έχ ουν  καταγραφεί από την  καθημεριν ή επαφή των  Κοιν ων ικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου με την  τοπική κοιν ων ία.

Χαιρετίζον τας τις εργασίες της ημερίδας, ο Δήμαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος εξέφρασε την  ικαν οποίησή του
για την  καιν οτόμα πρωτοβουλία, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπάρχ ουσες κοιν ων ικές
δομές του Δήμου και πρόσθεσε: «Σε καιρούς κρίσης και οξυμέν ων  προκλήσεων , η κοιν ων ική αλληλεγγύη
είν αι το πιο ισχ υρό μας αν τίδοτο. Θέλω ν α ευχ αριστήσω τους αιρετούς συν εργάτες μου, την  εν τεταλμέν η
δημοτική σύμβουλο Κοιν ων ικών  Υπηρεσιών  Ευλαλία Γκιών η, τη Διευθύν τρια της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
Αν αστασία Παπάζογλου, καθώς και όλα τα υπηρεσιακά της στελέχ η, και ν α διαβεβαιώσω ότι στον  Δήμο
Ιλίου θα προσπαθούμε πάν τα ώστε καν είς πολίτης ν α μην  είν αι, αλλά και ν α μην  αισθάν εται μόν ος».

Τον  συν τον ισμό της ημερίδας είχ ε ο πρόεδρος του Κοιν ων ικού ΕΚΑΒ Οδυσσέας Βουδούρης, την  παρου-
σίαση του Δικτύου Κοιν ων ικής Καιν οτομίας Δήμου Ιλίου έκαν ε ο Πρόεδρος της «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική
Συμβουλευτική Α.Ε» Νίκος Πιτσούλης, εν ώ παραβρέθηκαν  ο αν τιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθην ών
Αν δρέας Λεωτσάκος, ο Αρχ ιερατικός Επίτροπος Ιλίου πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Σταχ τέας, αν τιδήμα-
ρχ οι και δημοτικοί σύμβουλοι Ιλίου, εκπρόσωποι Συλλόγων  κ.ά.

Πληροφορίες: https://www.socialinnov ationilion.gr/
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Ιδρύεται η στάση Πλατεία Άνω Λιοσίων για τις λεωφορειακές γραμμές 878 Αχαρναί-Ελευσίνα, 879 Αχαρναί-Θριάσιο Νοσοκομείο-Ελευσίνα

Με  απόφαση του ΟΑΣΑ αποφασίζεται η ίδρυση,
κατάργηση και μετονομασία των παρακάτω στά-
σεων στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής και την
μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφ.
Γραμμής Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομα-
κεδόνων:

1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Ιδρύεται η στάση Πλατεία Άνω Λιοσίων για τις

λεωφορειακές γραμμές 878 Αχαρναί-Ελευσίνα,
879 Αχαρναί-Θριάσιο Νοσοκομείο-Ελευσίνα. Επί
της οδού Αιγ. Πελάγους, μεταξύ της οδού Μολάων 

και της Πλατείας, στην κατεύθυνση προς Ελευ-
σίνα, 40μ μετά την συμβολή των οδών Αιγ. Πελά-
γους και Μολάων.

2. Τροποποίηση Διαδρομής-Ίδρυση Στάσεων
για την γραμμή 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω
Θρακομακεδόνων

Η διαδρομή που ακολουθείται από και προς
τους Θρακομακεδόνες μέσω της Λ. Κύμης θα
εκτελείται μέσω του παραδρόμου της Λ. Κύμης,
καθ΄όλο το μήκος του παραδρόμου της.

ΣΤΑΣΕΙΣ 537 (ΜΕΣΩ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

Ορτανσίας, Κύμης, 1η Ολυμπιακού Χωριού, 2Η
Ολυμπ. Χωριού, Ορτανσίας

ΣΤΑΣΕΙΣ 537 (ΜΕΣΩ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
ΠΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Ορτανσίας, Κύμης,  1η Ολυμπ. Χωριού, 2η
Ολυμπ. Χωριού, 2η Ολυμπ. Χωριού, 1η Ολυμπ.
Χωριού, Ορτανσίας.

3. Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρ-
υμπόμπη και Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρ-
ναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων (προς
Αχαρνές)

Καταργείται η στάση 1η Τατοϊου

4. Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρ-
υμπόμπη και Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρ-
ναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων (προς
Βαρυμπόμπη)

Καταργείται η στάση 1η Τατοϊου

5. TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 537 ΕΔ

Η διαδρομή που ακολουθείται από και προς
τους Θρακομακεδόνες μέσω της Λ. Κύμης, θα
γίνεται μέσω του παραδρόμου της Λ. Κύμης, καθ-
όλο το μήκος του παραδρόμου της.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΗ 727 – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: ΜΟΛΑΣ
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ: 7Η ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΙΣΧΥΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Ι
σχυρή ψηφιακή θωράκι-
ση του Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας παρέχει το υπερσύγχρο-
νο Κέντρο Επιχειρησιακής
Ασφάλειας του ΑΔΜΗΕ
(Security Operations Center –
SOC), που ξεκίνησε πριν από
λίγες ημέρες με επιτυχία τη λει-
τουργία του.

Η νέα, νευραλγικής
σημασίας ψηφιακή υποδομή
που σχεδίασε και υλοποίησε ο
Διαχειριστής, ενισχύει περαι-
τέρω την ανθεκτικότητα και
την κυβερνοάμυνα του ηλεκτρ-
ικού Συστήματος, καθώς έχει
τη δυνατότητα να παρακολο-
υθεί, να εντοπίζει και να
διαχειρίζεται σε πραγματικό
χρόνο, ακόμη και τα πιο
σύνθετα περιστατικά κυβερνο-
απειλών.   

Αξιοποιώντας τεχνολογίες
αιχμής όπως η Μηχανική
Εκμάθηση και η Τεχνητή
Νοημοσύνη, μία ειδική πλατφ

όρμα διαχείρισης συμβάν-
των ασφαλείας επεξεργάζεται
προηγμένα αναλυτικά στοιχεία
τυχόν ψηφιακών παραβιά-
σεων, επιτρέποντας την άμεση
αξιολόγηση και λήψη αποφά-
σεων από τους αναλυτές του
Κέντρου. 

Σε αντίθεση με τα παραδο-
σιακά συστήματα κυβερνοασφ-
άλειας, που περιορίζονται 

στην απλή συλλογή και
ανάλυση συμβάντων, η πλα-
τφόρμα του ΑΔΜΗΕ έχει σχε-
διαστεί με μία ολιστική προσέγ-
γιση που επιτρέπει στον
Οργανισμό να συλλέγει και να
συσχετίζει δεδομένα ασφα-
λείας από το σύνολο της υπο-
δομής του (χρήστες, τερματι-
κές συσκευές, υπηρεσίες νέφ-
ους, δίκτυα, συστήματα βιομ

ηχανικού ελέγχου). 
Το  λειτουργικό μοντέλο του

Κέντρου Επιχειρησιακής Ασφ-
άλειας του ΑΔΜΗΕ βασίζεται
στην «αρχιτεκτονική μηδενι-
κής εμπιστοσύνης», που εξα-
σφαλίζει μέγιστη αποτελεσμα-
τικότητα στην αποτροπή
ενδεχόμενων παραβιάσεων
ασφαλείας σε όλες τις υποδο-
μές, ενώ το Κέντρο θα τροφο-

δοτείται επίσης με δεδομένα
από διεθνείς πηγές ευφυούς
ανάλυσης απειλών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε
σχετικά: «Με τη λειτουργία του
νέου Κέντρου Επιχειρησιακής
Ασφάλειας, ο ΑΔΜΗΕ ολοκ-
ληρώνει ένα ακόμη σημαντικό
ορόσημο για την ψηφιακή
θωράκιση του Συστήματος
Μεταφοράς, στο πλαίσιο της
Ενιαίας Στρατηγικής Κυβερνο-
ασφάλειας που εφαρμόζουμε
με συνέπεια τα τελευταία χρό-
νια. Με δεδομένη την έξαρση
των κυβερνοεπιθέσεων σε
παγκόσμιο επίπεδο, η νέα
πλατφόρμα του Διαχειριστή
θέτει στην υπηρεσία των ηλεκ-
τρικών υποδομών του Συστή-
ματος τα πλέον σύγχρονα
τεχνολογικά εργαλεία που
καθιστούν δυνατή την αποτρο-
πή ακόμη και των πιο σύνθε-
των παραβιάσεων ψηφιακής
ασφάλειας».

Βενζίνη: Φωτιά στις αντλίες – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ από την ΕλλάδαΒενζίνη: Φωτιά στις αντλίες – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ από την Ελλάδα

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Η
Ελλάδα δεν είναι μόνο
από τις ακριβότερες
χώρες της Ε.Ε. στη βεν-

ζίνη αλλά και στις περιόδους
κατά τις οποίες οι τιμές ανε-
βαίνουν ευρωπαϊκά, καταφέρ-
νει να σπάει και το ρεκόρ στο
ύψος των αυξήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής στη
χώρα μας στο διάστημα 31

Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου, οπότε και εκδηλώθηκε μία παρά-
ξενη… ευρωπαϊκή κούρσα ανόδου των τιμών της βενζίνης,
καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πιο συγκεκριμένα η
μέση αύξηση ήταν 0,057 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 31
Οκτωβρίου, όταν στο σύνολο της Ε.Ε. των 27 χωρών η μέση
αύξηση ήταν 0,013 ευρώ ανά λίτρο.

Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολούθησαν η Ουγγαρία με τη βεν-
ζίνη να αυξάνεται κατά 0,05 ευρώ ανά λίτρο, η Δανία ( + 0,041
ευρώ), η Σουηδία (+ 0,035 ευρώ), το Λουξεμβούργο (+ 0,032
ευρώ), η Κύπρος (+ 0,022 ευρώ) κ.ο.κ.

Έτσι, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης στις 7 Νοεμ-
βρίου εκτινάχτηκε στα 2,094 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σύμφωνα με
νεότερα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων

στις 10 Νοεμβρίου ανέβηκε κι άλλο, στα 2,115 ευρώ ανά λίτρο.
Και σε σχέση με τις 31 Οκτωβρίου (2,037 ευρώ ανά λίτρο) η
μέση αύξηση είναι 0,078 ευρώ ανά λίτρο.

Το ντίζελ κίνησης
Σε αντίθεση με τις ανατιμήσεις της βενζίνης στο πετρέλαιο

κίνησης οι τιμές για το δεκαήμερο (7 Νοεμβρίου – 31 Οκτω-
βρίου) μειώθηκαν. Με βάση τα στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής η
μέση τιμή στην Ε.Ε. των 27 χωρών μειώθηκε κατά 0,023 ευρώ
ανά λίτρο, και η μείωση στην τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα ήταν
κοντά στο μέσο όρο (-0,018 ευρώ ανά λίτρο).

Βέβαια σημειώθηκαν και μεγαλύτερες μειώσεις όπως στο
Λουξεμβούργο (-0,15 ευρώ ανά λίτρο), στο Βέλγιο (-0,088), στην
Πορτογαλία (-0,062 ευρώ), στην Ολλανδία (-0,059), στη Γερ-
μανία (-0,044 ευρώ ανά λίτρο) κ.ο.κ.

Τα αίτια
Η ανάποδη τροχιά που κατέγραψαν οι τιμές των δύο καυ-

σίμων στην Ε.Ε. δεν αποδίδονται σε πραγματικές μεταβολές ή
σε αλλαγή δεδομένων της αγοράς πετρελαιοειδών, όπως του-
λάχιστον εξηγούν αρμόδιες πηγές στον ΟΤ. Σύμφωνα με τα ίδια
πρόσωπα, η βενζίνη ανέβηκε τη στιγμή που η κατανάλωση της
υποχωρεί πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας μάλιστα από τον περασμένο Ιούλιο η ζήτηση

υποχωρεί κατά περίπου 10% κάθε μήνα έναντι του αντίστοιχου
περσινού χρονικού διαστήματος. Οπότε η εξήγηση δίνεται μάλ-
λον σε κερδοσκοπικά παιχνίδια των traders στις χρηματιστηρ-
ιακές αγορές των καύσιμων.

Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνησης, οι προβλέψεις, όπως έγραψε
ο ΟΤ στις 10 Νοεμβρίου, είναι οι τιμές να ανεβαίνουν όσο
πλησιάζουμε στον Φεβρουάριο, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το
εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Μάλιστα την ερχόμενη
άνοιξη αναμένεται να παρουσιαστούν και ελλείψεις ντίζελ στην
ευρωπαϊκή αγορά.

Οι μειώσεις
Πάντως παράγοντες της εγχώριας πετρελαϊκής αγοράς υπο-

στηρίζουν πως από αυτήν την εβδομάδα θα φανούν μειώσεις
στις τιμές της βενζίνης. Και πράγματι οι τιμές των διυλιστηρίων
υποχωρούν από την περασμένη εβδομάδα. Όμως λόγω της
ιδιομορφίας της ελληνικής αγοράς να τιμολογεί με τετραήμερο
καθυστέρηση οι μειώσεις στην αντλία θα αρχίσουν να αποτ-
υπώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ήδη οι τιμές χονδρεμπορικής της αμόλυβδης βενζίνης έχουν
μειωθεί κατά 0,029 ευρώ το λίτρο, ενώ στο ντίζελ κίνησης κατά
0,049 ευρώ ανά λίτρο.
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Η  Λιμενική Αρχή Ελευσίνας
ενημερώθηκε άμεσα ότι Ε/Γ-
Δ/Ρ πλοίο, το οποίο βρίσκεται
επικαθισμένο στη θαλάσσια
περιοχή της Ελευσίνας,
παρουσίασε έμπρυμνη κλίση
από πιθανή εισροή υδάτων.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν
στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπου
διαπίστωσαν τα ανωτέρω, ενώ
από το περιστατικό δεν
προκλήθηκε τραυματισμός και
φθορά σε ξένη ιδιοκτησία
καθώς και δεν παρατηρήθηκε
θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται
από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ελευσίνας, ενώ ενημερώθηκε
ο νόμιμος εκπρόσωπος της
ιδιοκτήτριας εταιρείας καθώς
και  ο Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας.

Κλίση και εισροή υδάτων σε πλοίο στον
Κόλπο της Ελευσίνας

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Σύμβαση Παραχώρησης για το Εμπορευματικό Κέν-
τρο στο Θριάσιο Πεδίο, σε έκταση της ΓΑΙΑΟΣΕ, που
κυρώθηκε το 2018, είχε καταψηφιστεί και καταγγελθεί
στη Βουλή από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του  ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ως σκανδαλώδης.

Γι' αυτό και – όπως είχε προβλέψει το Κίνημα μας –
δεν εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τροποποίησή της που έρχεται για νέα κύρωση ξανά
στη Βουλή, δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές.

Η Κυβέρνηση, παρότι επίσης είχε καταψηφίσει το
2018, συνεχίζει και σ' αυτή την περίπτωση τη σύμπλευ-
σή της με το ΣΥΡΙΖΑ για όσα ως αντιπολίτευση είχε
καταγγείλει.

Για λόγους διαφάνειας και προστασίας του Δημοσίου
Συμφέροντος η νέα αυτή συμφωνία δεν μπορεί επίσης
να ψηφιστεί.

Η τροποποιημένη σύμβαση εξακολουθεί να διατηρεί
την αλλοίωση όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού
του 2016.

Οι όποιες αυξήσεις στα έσοδα υπέρ του Δημοσίου
τελούν υπό την αίρεση κάλυψης συγκεκριμένων
στόχων σχετικά με τους ετήσιους τζίρους και γι’ αυτό
είναι επισφαλείς.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ουσιαστικά
μπορεί και πάλι να φθάσει τα 60 χρόνια.

Εξακολουθεί να προβλέπεται η αύξηση της συνολικής
επιφάνειας και του όγκου των στεγασμένων χώρων,
πολύ πιο πάνω από τα 235.000 τ.μ., χωρίς συγκεκριμέ-
νο αντάλλαγμα και τίμημα.

Το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει μικρ-
ότερο από την πρόβλεψη του διαγωνισμού του 2016.

Επιτρέπεται και στη νέα σύμβαση η μεταφορά επεν-
δύσεων στην πρώτη περίοδο και κάλυψη με εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου.

Προφανώς, το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριάσιου
Πεδίου αποτελεί έργο μεγάλης αναπτυξιακής και γεω-
στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση όμως οφείλει να διαπραγματευτεί μια
άλλη συμφωνία, που θα εξυπηρετεί τους Εθνικούς
Στόχους, αλλά και τη Διαφάνεια και το Δημόσιο Συμφ-
έρον.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιατί η Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής 
καταψηφίζει την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης

για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο

TTηηνν  εεππιιμμννηημμόόσσυυννηη  δδέέηησσηη  εειιςς
μμννήήμμηηνν  ττωωνν  ΚΚοουυννττοουυρριιωωττώώνν

ΑΑγγωωννιισσττώώνν  ττίίμμηησσεε  
οο  Αντιπρόεδρος της Βουλής

Θανάσης Μπούρας 

Κατάθεση στεφάνου και στην τελετή 
μνήμης του Βιλιώτη Ανθυποσμηναγού

Ιωάννη Σακελλαρίου,

O Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας παρευρέθη-
κε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στην περιοχή
Βίλιζα του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, όπου
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμην των
Κουντουριωτών Αγωνιστών στον Ιερό Ναό Ανα-
στάσεως και Αγίου Συμεών. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Μάνδρ-
ας- Ειδυλλίας σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό
Σύλλογο «Ο Προφήτης Ηλίας» Παλαιοχωρίου. 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος μετέβη στα
Βίλια, σε μία σεμνή τελετή εις μνήμην του
Βιλιώτη Ανθυποσμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου,
ο οποίος έπεσε ηρωικά την ώρα του καθήκοντος
από Ιταλούς εισβολείς υπερασπιζόμενος την
Πατρίδα. 

Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις ο κ. Μπούρας
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Βουλής των
Ελλήνων, στην πρώτη εκδήλωση στο μνημείο
που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού
και στην δεύτερη στο μνημείο που είχε στηθεί σε
κεντρικό σημείο των Βιλίων. 
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Η
δημοτική αρχή Μάνδρας
είχε τη χαρά να φιλοξενήσει
στον Δήμο  40 φοιτητές του

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
με τους καθηγητές τους, κκ.
Παπαδόπουλου ,Δημητρίου και

Παπακωνσταντινου. Στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής τους διαδικασίας σε
θέματα «Περιβαλλοντικού Σχεδια-
σμού» και «Διαχείρισης Φυσικών
Πόρων», επέλεξαν τον Δήμο Μάν-
δρας- Ειδυλλίας- Ερυρθών- Οινό-

ης, ως περιοχή μελέτης. Ξενα-
γήθηκαν, συνοδευόμενοι από το
γενικό γραμματέα, κ. Δημήτρη
Ραφτόπουλο σε όλο τον δήμο και
γνώρισαν τα φυσικά, οικονομικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά της πανέ-

μορφης περιοχής . Ευχαριστούμε
τους καθηγητές για την επιλογή
τους και ευχόμαστε στους φοιτητές
καλή επιτυχία στις μελέτες τους,
υπογραμμισε σε μήνυμά του ο
δήμαρχος Χρήστος Στάθης .

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας «Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού» και «Διαχείρισης Φυσικών
Πόρων», επέλεξαν τον Δήμο ως περιοχή μελέτης.

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  και ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Κοινωνικών
Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς
ενημερώνουν ότι, οι Κοινωνι-
κές Δομές του Δήμου, ως
φορέας υλοποίησης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Επισιτι-
στικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το «Ταμείο Ευρ-
ωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους» ΤΕΒΑ, θα πραγματο-
ποιήσουν διανομή τροφίμων
και  ειδών πρώτης ανάγκης
στους δικαιούχους του Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των προϊόντων
θα πραγματοποιηθεί από την
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
έως και την Τρίτη 22 Νοεμ-
βρίου, στο παλαιό κτίριο των
Κοινωνικών Δομών, Μπο-
υμπουλίνας 26. 

Οι  ωφελούμενοι  του προ-
γράμματος θα ειδοποιηθούν με

μήνυμα για την ακριβή ώρα παρ
αλαβής των προϊόντων, προς

αποφυγή συνωστισμού.
Παρακαλούνται όλοι οι ωφε-

λούμενοι να φέρουν μαζί τους
τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ και την ταυ-
τότητά τους ή με εξουσιοδότηση
σε περίπτωση που προσέλθει
άλλος να παραλάβει τα προϊόντα.  

Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ,
από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου

Από Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022  έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 

Σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης στο
ανοιχτό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης του

"Ανδρέας Δασκαλάκης"

Οι εργασίες στο αν οιχ τό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης
του "Αν δρέας Δασκαλάκης" στην  Ελευσίν α
βρίσκον ται σε εξέλιξη.
Στο πλαίσιο του έργου, που μάλιστα χ ρηματοδο-
τείται από το Αν τών ης Τρίτσης, περιλαμβάν ον ται:
✅ επίστρωση ν έου ελαστικού δαπέδου 
✅ επισκευές, 
✅ αστικός εξοπλισμός για την  εξυπηρέτηση του
κοιν ού, 
✅ εν ίσχ υση του Πρασίν ου, 
✅ διαγραμμίσεις χ ώρων  στάθμευσης
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ΗΗΗΗ δήλωση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη το περα-

σμένο καλοκαίρι από την Αστυπάλαια ότι:
"έγινε λάθος με τον ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για
μία αδικία η οποία θα διορθωθεί" δεν ήταν
υπεκφυγή για να αποφύγει τις αντιδράσεις
της δημοτικής αρχής.

Με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημό-
σια διαβούλευση, προβλέπεται η επανεξέ-
ταση των τιμών ζώνης σε όλες τις περ-
ιοχές που καταγράφονται υπερβολικές
αυξήσεις και που οδήγησαν σε εξωπραγ-
ματικό ΕΝΦΙΑ. Καλούνται λοιπόν οι Δήμοι
να προχωρήσουν σε ενστάσεις μέχρι το
τέλος του έτους και να παρουσιάσουν τη
δική τους γνώμη για τις αντικειμενικές
αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
2022 στην περιοχή τους.

Επίσης με το σχέδιο νόμου παγώνουν ο
ΦΠΑ στα ακίνητα, ο φόρος υπεραξίας ακι-
νήτων, ενώ διατηρείται για δύο ακόμα χρό-
νια η έκπτωση στις ανακαινίσεις ακινήτων.
Επίσης επεκτείνονται μέχρι τον Ιούνιο του
2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε
μεταφορές, εστίαση και καφέ. Ειδικότερα
το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει:

1.      Με το άρθρο 34 του νομοσχεδίου, η
δήμοι έχουν τη δυνατότητα, από 1 έως 31
Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλουν ενστάσεις
και να καταθέσουν τη γνώμη τους για τις
αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου 2022 στην περιοχή τους.  Με
βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υπο-
βάλλουν οι Δήμοι, το υπουργείο Οικονο-
μικών θα προχωρήσει με σε επαναπροσ-
διορισμό των αντικειμενικών αξιών με

στόχο το τη μείωση των τιμών στις περ-
ιοχές που θα διαπιστωθεί ότι οι αντικειμενι-
κές αξίες είναι υψηλότερες από τις πραγ-
ματικές αξίες.  Οι διορθώσεις στις αντικει-
μενικές αξίες θα οδηγήσουν και στη μείωση
του ΕΝΦΙΑ. Για παράδειγμα η τιμή ζώνης
στην Αστυπάλαια από τα 650 ευρώ το τ.μ.
εκτινάχθηκε στα 800-2.150 το τ.μ.

2.      Παγώνει ο ΦΠΑ 24% στα ακίνητα
έως το τέλος του 2024. Με αίτηση του
κατασκευαστή οικοδομών αναστέλλεται,
υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρ-
μογή του ΦΠΑ στα ακίνητα και επιβάλλε-
ται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η ανα-
στολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων
ακινήτων του κατασκευαστή.  Αναστολές
που χορηγήθηκαν με ισχύ έως τις
31.12.2022, παρατείνονται έως τις
31.12.2024. Σημειώνεται ότι είναι εξαιρετι-
κά πιθανό από το 2025 να μηδενισθεί ή να
μειωθεί ο ΦΠΑ στα ακίνητα.

3.       Αναστέλλεται μέχρι και τις 31
Δεκεμβρίου  2024 η επιβολή φόρου υπερ-
αξίας 15% στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Το μέτρο αναστέλλεται από το 2015 καθώς
διαπιστώθηκαν δυσκολίες και σωρεία
προβλημάτων στην υλοποίησή του που θα

προκαλούσαν σοβαρές παρενέργειες
στην αγορά ακινήτων.  Ο  φόρος υπερ-
αξίας προκύπτει από την πώληση ακινήτου
σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.  

Η υπεραξία  προσδιορίζεται με βάση
συντελεστές απομείωσης ανάλογα με τα
έτη διακράτησης του ακινήτου από τον φορ-
ολογούμενο.

4.      Επεκτείνεται μέχρι τα τέλη του 2024
η έκπτωση φόρου κατά 40% για τις δαπά-
νες που καταβάλλουν οι πολίτες για την
ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση των κτιρίων τους. Συγκεκριμέ-
να η έκπτωση του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπά-
νες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματο-
ποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024,
αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της
31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισό-
ποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο
4 φορολογικών ετών και για ανώτατο συνο-
λικό ύψος δαπανών ως 16.000 ευρώ. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του
φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω
νόμιμων παραστατικών και η εξόφλησή
τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η
ρύθμιση συγκαταλέγεται στο πλαίσιο των
παρεχόμενων κινήτρων που χορηγούνται
για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας
και της κοινωνίας.

5.      Καταργείται ο έλεγχος  από τη Φορ-
ολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υπο-
βολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου
μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής
δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και
γονικών παροχών από την οποία
προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300

ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη
αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτή-
τως ποσού μείωσης του φόρου. 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ θα
καθοριστούν  τα όργανα, οι προϋποθέσεις,
τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότ-
ητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών
δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, με τις
οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία.

6.      Μειώνεται ο ΦΠΑ σε μεταφορές,
εστίαση, καφέ. Συγκεκριμένα, έως τις 30
Ιουνίου 2023 παρατείνονται οι μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά και
υπηρεσίες. Το μέτρο αφορά:

-        Μεταφορές προσώπων και τις
αποσκευές τους. Ο μειωμένος ΦΠΑ
καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με
τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπερ-
αστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια,
εισιτήρια των επιβατικών πλοίων, τις μετα-
φορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και
θαλάσσιων μέσων.

-        Εστίαση
-        Μη αλκοολούχα ποτά (καφές, ροφ-

ήματα) και αεριούχα νερά
-        Υλικά αιμοκάθαρσης, απινιδωτές,

μάσκες, αντισηπτικά, μέσα ατομικής υγιει-
νής και προστασίας

-        Εισιτήρια κινηματογράφων,
-        Εισιτήρια ζωολογικών κήπων,
-        Υπηρεσίες γυμναστηρίων και

σχολών χορού.

Σαλαμίνα: Νεκρός 47χρονος 
μηχανικός μέσα σε πλοίο 

– Τον βρήκε ο καπετάνιος

Ν εκρός βρέθηκε μέσα στο πλοίο που εργαζό-
ταν ένας 47χρονος ναυτικός στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου
Σαλαμίνας, ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως Α’
Μηχανικός σε πλοίο όταν ξαφνικά έχασε τις αισθή-
σεις του. Τον άνδρα βρήκε αναίσθητο ο καπετά-
νιος του πλοίου και άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό
Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πει-
ραιά, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-
νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειρ-
αιά.

Εκτός κάδρου ευθυνών για τους βιασμούς και
τη μαστροπεία στα Σεπόλια βάζει η 12χρονη τη
μητέρας της, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το ανή-
λικο κορίτσι στην τελευταία του κατάθεση.

Όπως φαίνεται, η ανήλικη υποστήριξε για μια
ακόμα φορά ότι η μητέρα της είναι αθώα και πως
πίσω από το αρρωστημένο δίκτυο παιδοβιαστών
βρίσκεται μόνο ο 53χρονος Ηλίας Μίχος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η 12χρονη
ανέφερε ότι η μητέρα της δεν είχε τους κωδικούς
για να ξεκλειδώσει τα κινητά της τηλέφωνα, ενώ
όταν τα έβλεπε η ανήλικη είχε προηγουμένως
σβήσει τις συνομιλίες με τα πρόσωπα που εμπλέ-
κονται στην υπόθεση.

Ο Μίχος έκανε τις αναλήψεις με την κάρτα

Παράλληλα, η 12χρονη υπογράμισε ότι  η
37χρονη που έχει προφυλακιστεί μαζί με τους 9
παιδοβιαστές δεν γνώριζε για τις κινήσεις που
γίνονταν μέσω της κάρτας αναλήψεων που ήταν
στο όνομά της.

Όπως δήλωσε το ανήλικο κορίτσι, η μητέρα της
γνώριζε ότι είχε ένα ποσό στο συγκεκριμένο λογα-
ριασμό –που προερχόταν από ένα παλιό επίδο-
μα- της τάξης των 0,25€.

Δεν έβλεπε η μητέρα μου τα εμβάσματα. Γιατί
πάντα είχε ένα σταθερό ποσό, είχε μόνο 25 λεπτά
μέσα.Και πάντα προσπαθούσαμε να αφήσουμε

εικοσι πέντε λεπτά» ανέφερε στην κατάθεσή της η
12χρονη.Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το πρόσω-
πο που καθοδηγούσε τους «πελάτες» να βάλουν
τα χρήματα στο συγκεκριμένο λογαριασμό, εκείνη
απάντησε με ένα όνομα, δείχνοντας ποιος κινούσε
τα νήματα στο βρόμικο αυτό παιχνίδι : «Ο
Ηλίας».Επίσης, ανέφερε στην κατάθεσή της πως
τα χρήματα πήγαινε και τα σήκωνε από την τρά-
πεζα ο 53χρονος ή η ίδια, ότα δεν μπορούσε
αυτός.

Τα χρήματα στη μητέρα της
Τέλος, η 12χρονη υποστήριξε στην τελευταία

της κατάθεση ότι κάποιοι της είχαν δώσει χρήμα-
τα για να τα δώσει στη μητέρα της, τονίζοντας ότι
αυτό το γεγονός ήταν άσχετο με το κύκλωμα των
παιδοβιαστών.

Σεπόλια: Πώς η 12χρονη «καίει» τον Μίχο και αθωώνει τη μητέρα της

Το ανήλικο κορίτσι υποστήριξε ότι η μητέρα της είναι αθώα και πως ο 53χρονος 
παιδοβιαστής διαχειριζόταν την τραπεζική κάρτα της 37χρονης μητέρας.



«Η κρίση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και το δίκαιο

 της θάλασσας»

–Ομιλία στο Δημαρχείο Μεγάρων 

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6
μ.μ., στο Δημαρχείο Μεγάρων στην αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε
εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μεγα-
ρέων, θα λάβει χώρα ομιλία του κ. Πολύκαρ-
που Αδαμίδη, νομικού του Χάρβαρντ με θέμα:
«Η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το
δίκαιο της θάλασσας».

O Πολύκαρπος Αδαμίδης, γεννήθηκε στην
Κατερίνη την 01/12/1971, όπου και ολοκλήρ-
ωσε τον κύκλο των εγκύκλιων σπουδών του,
αριστεύσας και πρωτεύσας. Εισήχθη με την
πρώτη κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στη
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1989, από
όπου και αποφοίτησε πρώτος τον Ιούλιο του
1993, με βαθμό πτυχίου 9,58 δίνοντας τον
όρκο της Σχολής.

Ως υπότροφος πραγματοποίησε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή του
Χάρβαρντ, από όπου και αποφοίτησε το
1995. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία
ως δόκιμος και σήμερα είναι έφεδρος λοχαγός
Υλικού Πολέμου. 

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο
Αριστοτέλειο, στη θεματική του Δικαίου του
Ανταγωνισμού, ως μεταπτυχιακός υπότροφος
του ΙΚΥ, κατόπιν εξετάσεων.
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Δωρεάν Δωρεάν 
σεμινάρια σεμινάρια 
πρώτων πρώτων 
βοηθειών για βοηθειών για 
τις "Νταντάδες τις "Νταντάδες 
της Γειτονιάς"της Γειτονιάς"

Δωρεάν σεμινάρια πρώτων
βοηθειών για βρέφη και
παιδιά προσφέρει το Υπο-

υργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σε συνεργασία με το
ΕΚΑΒ σε όσους και όσες  εγγραφ-
ούν στο Μητρώο Επιμελητών για το
πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτο-
νιάς". 

Προκειμένου ένας υποψήφιος επι-
μελητής/μια υποψήφια επιμελήτρια
να ολοκληρώσει την αίτησή του/της
στο Μητρώο Επιμελητών θα πρέπει
υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποιη-
τικό γνώσεων πρώτων βοηθειών για
βρέφη και παιδιά. Όσοι και όσες δεν
διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστο-
ποίηση, μπορούν κατά τη διάρκεια
της συμπλήρωσης της αίτησής
τους, στην ερώτηση "αν υπάρχει
πιστοποιητικό", να απαντήσουν
αρνητικά, δηλαδή "Όχι" και να
δηλώσουν την πρόθεση συμμε-
τοχής στα δωρεάν σεμινάρια του
ΕΚΑΒ επιλέγοντας το συγκεκριμένο
πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό θα συμπερι-
λαμβάνονται αυτόματα στη λίστα
εκπαιδευομένων που τηρείται στο
help desk του προγράμματος και θα
ειδοποιούνται στη συνέχεια ηλεκτρ-
ονικά για τον χρόνο και τον τόπο
της εκπαίδευσής τους.

Η εκπαίδευση αποτελείται από
δύο τμήματα, το θεωρητικό που
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλα-
τφόρμας e-class του ΕΚΑΒ και το 

πρακτικό το οποίο ορίζεται στο
πλησιέστερο για τον/την εκπαι-
δευόμενο/η εκπαιδευτικό κέντρο
του ΕΚΑΒ βάσει διαθεσιμότητας. Η
πρακτική εκπαίδευση πραγματοποι-
είται από επαγγελματίες διασώστες
του ΕΚΑΒ.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια
είναι υποχρεωτική και σε
περίπτωση μη εμφάνισης ή
αποτυχίας στην πρακτική δοκι-
μασία, η εκ νέου δωρεάν
συμμετοχή αποκλείεται.
Σημειώνεται πως τα πρώτα
σεμινάρια ξεκίνησαν ήδη και θα
συνεχιστούν και το επόμενο
χρονικό διάστημα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγ-
γέλα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του
ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου για την
άμεση και θετική ανταπόκριση στο
αίτημα του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη
διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων
βοηθειών στους συμμετέχοντες του
προγράμματος "Νταντάδες της γει-
τονιάς".

"Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικά για την ασφάλεια των βρεφών,
καθώς οι επιμελητές και οι επιμε-
λήτριες που θα προσέχουν τα παι-
διά οφείλουν να γνωρίζουν πρώτες
βοήθειες κατάλληλες για την ηλικία
τους και να είναι σε θέση να τις
κάνουν πράξη κατά τη διάρκεια μιας
επείγουσας κατάστασης. Οι γονείς
από την πλευρά τους, για να
δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγρ-
αμμα, πρέπει να νιώθουν σίγουροι
για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών φροντίδας" ανέφερε η
κα Συρεγγέλα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου
δήλωσε ότι "Το Τμήμα Εκπαίδευσής
μας υλοποιεί δωρεάν επιμορφωτικά
σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθ-
ειών σε βρέφη και νήπια, παρέχον-
τας την απαιτούμενη επίσημη
πιστοποίηση στους υποψήφιους
επιμελητές της δράσης "Νταντάδες
της Γειτονιάς". Το ΕΚΑΒ ήταν και θα
είναι πάντα αρωγός σε όλες τις
πρωτοβουλίες και τις θετικές δρά-
σεις που στοχεύουν στην κοινωνική
στήριξη και την ασφάλεια της
σύγχρονης ελληνικής οικογένειας".

Σ
οβαρά προβλήματα στη
λειτουργία των  κλι-
ν ικών  και τμημάτων

του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου
προκαλεί η μεγάλη έλλειψη τρα-
υματιοφορέων  και βοηθών
θαλάμου, δεδομέν ου ότι σύμφ-
ων α με τον  (αν επαρκέστατο)
Οργαν ισμό του ν οσοκομείου,
κεν ές είν αι περισσότερες από
το 50% των  οργαν ικών
θέσεων  βοηθητικού υγειον ομι-
κού προσωπικού. Συγκεκριμέ-
ν α, παραμέν ουν  κεν ές 59
οργαν ικές θέσεις τραυματιοφο-
ρέων  και βοηθών  θαλάμου.

Όπως καταγγέλλει το Σωμα-
τείο Εργαζομέν ων , χ αρακτηρι-
στικό είν αι ότι στην  πρόσφ-
ατη προκήρυξη (7Κ/2022) δεν
περιλαμβάν εται ούτε μία θέση

τραυματιοφορέα/βοηθού θαλά-
μου, εν ώ δεν  έχ ει εγκριθεί
ούτε το αίτημα για πρόσληψη 6
επικουρικών  τραυματιοφο-
ρέων / βοηθών  θαλάμου, που
εκκρεμεί από τον  Απρίλιο
2022.

Αποτέλεσμα των  ελλείψεων
είν αι τα πρωιν ά ν α υπάρχ ει
μόν ο έν ας τραυματιοφορέας
αν α όροφο, τα απογεύματα και
τις ν ύχ τες μόν ο έν ας ή δυο
τραυματιοφορείς καλύπτουν
την  «κίν ηση» όλου του ν οσο-
κομείου εν ώ η έλλειψη τραυμα-
τιοφορέων  στο Τμήμα
Επειγόν των  Περιστατικών  και
στα Χειρουργεία έχ ουν  σαν
αποτέλεσμα ν α καθυστερούν
η διεκπεραίωση εξετάσεων  και
εισαγωγών  και η μεταφορά

ασθεν ών  για χ ειρουργικές
επεμβάσεις. Αν τίστοιχ α,
βοηθοί θαλάμου μετακιν ούν ται
από κλιν ική σε κλιν ική για ν α
καλυφθούν  πρόχ ειρα οι καθ-
ημεριν ές αν άγκες λειτουργίας.

Η χ ρόν ια καταπόν ηση,
λόγω της φύσης της εργασίας,
σε συν δυασμό με την  εν τατι-
κοποίηση λόγω των  ελλείψεων
προσωπικού, και τις αλλεπάλ-
ληλες βάρδιες (απόγευμα –
πρωί – ν ύχ τα)  έχ ουν  σαν
αποτέλεσμα την  επιβάρυν ση
της υγείας των  συν αδέλφων .

Οι ελλείψεις προσωπικού θα
χ ειροτερέψουν  αν  απολυθούν
οι 22 επικουρικοί τραυματιοφο-
ρείς και βοηθοί θαλάμου, που
οι συμβάσεις τους λήγουν  στις

31 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόσθετα προβλή-
ματα στη μετακίν ηση
των  ασθεν ών  για εξε-
τάσεις και χ ειρουργι-
κές επεμβάσεις προ-
καλούν  οι ελλείψεις
και η κακή κατάστα-
ση μεγάλου μέρους του αν αγ-
καίου εξοπλισμού (φορεία,
καροτσάκια, κρεβάτια)

Παρόμοιες είν αι οι ελλείψεις
και σε ν οσηλευτικό προσω-
πικό δεδομέν ου ότι υπάρχ ουν
83 κεν ές οργαν ικές θέσεις
ν οσηλευτών  και βοηθών
ν οσηλευτών .  Αποτέλεσμα
είν αι στα ν οσηλευτικά τμήμα-
τα, δύο ν οσηλευτές αν α βάρ-
δια ν α έχ ουν  την  ευθύν η για

τριάν τα ή περισσότερους ασθ-
εν είς, με δυσμεν έστατες συν έ-
πειες στην  ποιότητα της παρ-
εχ όμεν ης ν οσηλευτικής φρον -
τίδας αλλά και στην  καταπόν -
ηση της υγείας των  εργαζομέ-
ν ων . Αν τίστοιχ ες είν αι οι
ελλείψεις στη Μαιευτική κλιν ι-
κή, στην  Αιμοδοσία, στα Τακ-
τικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο
Τμήμα Επειγόν των  Προσωπι-
κού, στη Μον άδα Τεχν ητού
Νεφρού και στις ΜΕΘ του
ν οσοκομείου.

Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα λόγω έλλειψης 
τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, καταγγέλουν 

οι εργαζόμενοι στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο
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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 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Τουρκική Αστυν ομία: 46 συλλήψεις - παραδέχ τηκε η γυν αίκα ότι εκπαιδεύτηκε από Κούρδους
Η αστυν ομία της Κων σταν τιν ούπολης αν ακοίν ωσε σήμερα πως έχ ει θέσει υπό κράτηση 46 άτομα σε

σχ έση με την  επίθεση που έγιν ε χ θες Κυριακή στην  καρδιά της πόλης, μεταξύ των  οποίων  μια γυν αίκα από
τη Συρία, την  Αχ λάμ Αλμπασίρ, η οποία είν αι ύποπτη ότι τοποθέτησε τη βόμβα.

Κατά την  αρχ ική αν άκρισή της, η γυν αίκα δήλωσε πως είχ ε εκπαιδευτεί από Κούρδους μαχ ητές στη Συρία
και πως πέρασε στην  Τουρκία μέσω της βορειδυτικής συριακής περιφέρειας Αφρίν , αν ακοίν ωσε η αστυν ομία.
Εξάλλου αν ώτερος τούρκος αξιωματούχ ος είχ ε δηλώσει ν ωρίτερα πως οι τουρκικές αρχ ές πιστεύουν  ότι το
πρόσωπο που πραγματοποίησε την  Κυριακή, μια βομβιστική επίθεση στην  Κων σταν τιν ούπολη, συν δέεται
με κούρδους μαχ ητές, αλλά δεν  αποκλείουν  και το εν δεχ όμεν ο ν α είχ ε σχ έσεις με την  οργάν ωση Ισλαμικό
Κράτος.

Από την  πρώτη στιγμή οι τουρκικές
αρχ ές είχ αν  δώσει ως ύποπτη μια
γυν αίκα και μάλιστα είχ αν  διαρρεύσει ότι
ήταν  κόρη Κούρδου μαχ ητή που είχ ε
σκοτωθεί τη δεκαετία του ’90, σε μια
πρώτη προσπάθεια ν α συν δέσουν  την
έκρηξη με τους έξι ν εκρούς με το PKK.
Χθες τα ξημερώματα, ο υπουργός Εσωτε-
ρικών  της Τουρκίας, Σουλεϊμάν  Σοϊλού
αν ακοίν ωσε ότι συν ελήφθη το πρόσωπο
που πυροδότησε τη βόμβα στη λεωφόρο
Ιστικλάλ, στην  καρδιά της πόλης, χ ωρίς
ωστόσο ν α διευκριν ίζει εάν  επρόκειτο
για τη γυν αίκα με τη μαν τίλα. Στα χ έρια
των  αρχ ών  βρίσκεται, σύμφων α με τα
τουρκικά Μέσα, είν αι η γυν αίκα, η οποία
φέρεται ν α πυροδότησε τη βόμβα,
σκοτών ον τας 6 και τραυματίζον τας άλλο-
υς 81 αν θρώπους. 
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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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Η ΕΛΑΣ απευθύν ει
έκκληση στους
οδηγούς, για την
καλύτερη εξυπηρέτ-
ησή τους και για ν α
μη δημιουργηθούν
πρόσθετα κυκλοφορ-
ιακά προβλήματα,
ν α αποφύγουν  τη
διέλευση των
οχημάτων  τους

Κυ κ λ ο φορι ακ έ ς
ρυθμίσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν  την ,
Τρίτη 15 Νοεμβρίου,
στις σήραγγες τις
Κακιάς Σκάλας λόγω
διεξαγωγής άσκησης
μεγάλης κλίμακας.

Ειδικότερα, από
τις 19:00 έως τις
23:00 θα πραγματο-
ποιηθούν :

– Προσωριν ή και
πλήρης διακοπή της
κυκλοφορίας των
οχημάτων  στη
μεσαία, τη δεξιά και
τη Λωρίδα Έκτακτης
Αν άγκης (ΛΕΑ), στο
τμήμα από τη χ/θ
50,200 έως τη χ/θ
52,200, ρεύμα
κυκλοφορίας προς
Κόριν θο.

– Προσωριν ή και

πλήρης διακοπή της
κυκλοφορίας των
οχημάτων  στη
μεσαία, τη δεξιά και
τη Λωρίδα Έκτακτης
Αν άγκης (ΛΕΑ), στο
τμήμα από τη χ/θ
53,600 έως τη χ/θ
50,600, ρεύμα
κυκλοφορίας προς
Αθήν α.

Επιπρόσθετα, από
τις 23:00 έως τις
06:00 της Τετάρτης
(16-11-2022) θα
πραγματοποιηθούν :

– Προσωριν ή δια-
κοπή της κυκλοφο-

ρίας των  οχημάτων
από τη χ/θ 50,700
έως τη χ/θ 52,100
ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόριν θο
(συμπεριλαμβαν ο-
μέν ης της σήραγγας
«ΑΙΘΡΑ»).

– Καθορισμός του
ρεύματος κυκλοφο-
ρίας προς την
Αθήν α από τη χ/θ
50,700 έως τη χ/θ
52,100, ως διπλής
κατεύθυν σης (αμφι-
δρόμηση).

Η κυκλοφορία των

οχημάτων  προς
Κόριν θο θα εξυπηρε-
τείται από την  αρι-
στερή λωρίδα της
κατεύθυν σης προς
Αθήν α και η κυκλοφ-
ορία των  οχημάτων
προς Αθήν α θα
εξυπηρετείται από τη
δεξιά λωρίδα αυτής. 

Στη μεσαία λωρίδα
της κατεύθυν σης
προς Αθήν α δεν  θα
πραγ ματοποιε ίται
κυκλοφορία οχημά-
των  και θα λειτουρ-
γεί ως διαχωριστική
λωρίδα των  δύο
κατευθύν σεων .

Η ΕΛΑΣ απευθύν ει
έκκληση στους
οδηγούς, για την
καλύτερη εξυπηρέτ-
ησή τους και για ν α
μη δημιουργηθούν
πρόσθετα κυκλοφορ-
ιακά προβλήματα,
ν α αποφύγουν  τη
διέλευση των
οχημάτων  τους στις
αν ωτέρω οδούς κατά
το αν αφερόμεν ο
χρον ικό διάστημα
και ν α ακολουθούν
τα σήματα και τις
υποδείξεις των  ρυθ-
μιστών  τροχον ό-
μων .

Για την 6η αγωνιστική
και τον 2ο όμιλο της
Β΄Εθνικής μπάσκετ
ανδρών ο Πανελευσι-
νιακός ΑΟΚ συνεχίζοντας
τις έξοχες εμφανίσεις του
επικράτησε του ΑΣΕ
Δούκα 86-73.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ-
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 86-73
Τα δεκάλεπτα : 28-26,
45-42, 61-55, 86-73.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ
(Βούλγαρης) Νίκου
4(11ast), Μπουρίτης,
Καρακατσάνης, Ντα-
κούλιας 15(3),Μανωλάτος
3(1), Κρασάκης 4,Σταμέ-
λος 5(1), Λεκκάκης 3(1),
Παπαφλωράτος 10(1),
Ρεκουνιώτης 23 ( 9rebs)
Μακρής 19(1 -11rebs),
Δενδρινός.
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ (Σορώτος)
Μαραγκόπουλος, Στε-

ργίου 3, Κοψιάς 11(1),
Γεωργιάδης 2, Μιχαήλ
22(3), Λιβανός 11, Χατ-
ζής, Μαλτέζος 4, Λάκκας
6(1), Τσιτσιγιάννης 14(2).

Επόμενη Αγωνιστική
19/11
ΑΟ Παλαιό Φάληρο –
Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ήττα του Πανελευσινιακού στην
πρεμιέρα από τα Τρίκαλα

Με τέρμα που σημείωσε με κεφαλιά ο Νίκος Κουσκουνάς στο 50′
ο ΑΟ Τρίκαλα ξεκίνσε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον 3ο όμιλο
της Γ΄Εθνικής αφού επικράτησε του Πανελευσινιακού με 1-0.

Διαιτήτευσε ο Νίκος Κουτρομάνος. Βοηθοί: Γιώργος Γκοβάνης-
Απόστολος Καλογριανίτης(Καρδίτσας).

AO ΤΡΙΚΑΛΑ (προπονητής Τάκης Ρούσσας – Στέλιος Αρσένος):
Γρηγοριάδης, Σανδραβέλης, Νιάρος, Ριζογιάννης, Θεολόγου,
Παπακώστας, Κουτσιανικούλης, Γιοκέ, Κουσκουνάς (90’ Κοντο-
γεώργος), Λώττας (63’ Τσιαφίτσας), Αλεξίου (46΄Κορέλας)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπονητής Ανδρέας Σκέντζος):
Γκλώτσος, Αρναούτογλου, Κοτσώνης, Βοσνακίδης, Τεγούσης (67’
Γεμιστός), Μίσκου, Μπούσης, Κρητικός, Μακρυγιάννης, Μουστάκ-
ης (74’ Κακοσίμος), Μακρίδης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας 
λόγω άσκησης μεγάλης κλίμακας

Β Εθνική Ανδρών – 2ος Όμιλος: 
Ο Πανελευσινιακός 86-73 τον ΑΣΕ Δούκα
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O Eθνικός Πανοράματος 
με Ι. Κατσίκη 1-0 την Ζωφριά

Στο γειτονικό ντέρμπι που διεξήχθηκε στο
γήπεδο Καματερού ο Εθνικός Πανοράματος
επικράτησε για την 3η αγωνιστική του ΑΟ
Ζωφριάς με 0-1.

Το τέρμα που έδωσε το πρώτο τρίποντο για
την ομάδα του Χρήστου Ράλλη σημείωσε ο
γερόλυκος Γιάννης Κατσίκης στο 89'.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί : Ανδρέου-
Καργάκος.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Σαρηγιάννης,
Νιτσόγλου(57′ Λάβδας), Νίκα(85′ Κουτσούμπας),
Μουστάκα, Ρεφενδάριος, Αραπογιάννης,
Μπούρας, Νικολάου(68′ Μουστάκας), Γεγές,
Πλατανιάς Γ..

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μολνταβάν, Παναϊλίδης,
Κουραβέλας, Μιχαηλίδης, Ζεϊτινίδης,
Ανδριώτης(89′ Κορκοβίδης), Βασίλης(46′
Καπογιάννης), Τζανέτος, Γεωργιάδης, Κατσίκης,
Μανασίδης(63′ Παπαδιώτης).

Τετράσφαιρη η Ενωση 
Ασπροπύργου 4-0

Για την 3η  αγωνιστική της Α΄κατηγορίας η
Ενωση Πανασπροπυργιακού επικράτησε στο
δημοτικό στάδιο του Σκορπιού Φυλής με 4-0.

Τα τέρματα της ομάδας του Κυριάκου Μίχα
σημείωσαν οι  Μπανούσης 2 (27′, 49′)
Σερέπας(56′) και Τσιρικλού(75′). Οι γηπεδούχοι
είχαν και δύο δοκάρια με τον Ηλιόπουλο.

Διαιτήτευσε ο  Αντι  Χαμπιλάι . Βοηθοί :
Μαυρομάτης-Ζειμπέκης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Ανδριόλας, Δημακάκος,
Παρασχάκης, Βουρνάζος, Τύρπος, Μπανούσης,
Νέρες, Κοντούλης, Σερέπας, Μακρίδης,
Ηλιόπουλος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παναγιωτίδης, Μπαλής,
Δημητρόπουλος, Πετράκης, Αντωνόπουλος,
Πατραμάνης, Κάσσος, Καψάλας, Χωμαρτιανός,
Γρίμας, Τσικρικάς.

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και
η επόμενη αγωνιστική στην Δυτική
Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(3η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-0
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔ 1-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-3
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ ΡΕΠΟ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(ΣΕ 3 ΑΓΩΝΕΣ)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 9
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 9
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 9
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 7
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 6
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΣ 3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
Ρεπό: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-4
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 4-0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-4
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 9
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 6
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
ΒΥΖΑΣ Β 0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ 0

ΕΠΟΜΕΝΗ 4η Αγωνιστική

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΥΖΑΣ Β
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ονειρεμένη πρεμιέρα
ο Βύζας Μεγάρων

Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πρε-
μιέρα της Γ΄Εθνικής κατηγορίας όπου ο
Βύζας Μεγάρων για τον 3ο όμιλο μπήκε
με το δεξί και επικράτησε με 3-0 του ΠΟ
Φήκης(ημίχρονο 1-0.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
8′ ο Φλέγγας από τον άξονα τροφ-

οδότησε τον Μπουντόπουλο από τα
δεξιά που έβγαλε την σέντρα και ο Καρ-
αγιάννης που επιασε το σούτ από το
ύψος της περιοχής ανάγκασε τον τερ-
ματοφύλακα Ντάσκα να αποκρούσει σε
κόρνερ.

26′ Σέντρα του Σαχόλι από τα αριστε-
ρά ο Στρατιδάκης από καλή θέση δεν
μπόρεσε χάνοντας σίγουρο γκόλ.

29′ ο Σαχόλι έστρωσε στον Καραγιάν-
νη το σούτ έξω από την περιοχή άουτ.

35′ ο Γεωργάκης σούταρε από το
υψος της περιοχής και η μπάλα πέρασε
ξυστά άουτ από το αριτερό κάθετο
δοκάρι του τερματοφύλακα Χαλκίδη.

40′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Καραγιάννης ανα-
τράπηκε μέσα στην περιοχή από τζατ-
ζάρισμα από τους κεντρικούς αμυντι-

κούς Γκαντιά-Ζήση και ο διαιτητής έδει-
ξε την άσπρη βούλα. Την εσχάτη των
ποινών εκτέλεσε ο Γιώργος Μουντό-
πουλος και έκανε το 1-0.

45′ Φάουλ του Σαχόλι πάνω στην
γραμμή έδιωξε ο Γκαντιάς.

56΄Φάουλ του Γκαντιά έφυγε άουτ.
65′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Γιώργος Μπουντό-

πουλος πήρε την ασίστ από τον Σαχόλι
και με διαγώνιο σούτ έκανε το 2-0.

69′ Ξαφνικό σούτ του Σαμαντά πέρασε
ξυστά άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι
του Χαλκίδη.

74′ ο Κενδριστάκης μόνος με τον τερ-
ματοφύλακα Ντάσκα δεν μπόρεσε.

76′ ο Κενδριστάκης βρέθηκε μέσα
στην περιοχή που δεν μπόρεσε να σκο-
ράρει.

85′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ τραγικό λάθος στην
άμυνα του ΠΟ Φήκης ο Αργύρης Στρα-
τιδάκης με ψηλοκρεμαστό σούτ έκανε το
3-0 μέσα σε πανηγυρισμούς.

Διαιτήτευσε ο Χαράλαμπος Πετρό-
πουλος.Βοηθοί: Αλεξία Σταθοπούλου-
Ιωάννης Παπαδιονυσίου(Αχαίας). Παρ-
ατηρητής αγώνα ήταν ο Δημητρίου από
τον Σ.Αθήνας. Ιατρός αγώνα ο Γιάννης
Οικονομοπουλος. Παρατηρητής διαιτ-
ησίας Γιώργος Μητροφάνης(Σ.Αθήνας).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Κων-
σταντινίδης, Μύρκος,
Σαχόλι(67’Ντούνης), Καραγιάννης,
Κωνσταντίνου, Στρατιδάκης(84΄Ζέρ-
βας), Μπουντόπουλος(84’Κα-
κούσιος),Μανωλιάς(63’Κενδριστάκης),
Φλέγγας(84’Δρυμούσης), Φυσαράκης
Α.

Αναπληρωματικοί: Πεκίνι Ρετζιάνο,
Σταφάι, Σκλιάς, Φυσαράκης Γ.

ΠΟ ΦΗΚΗΣ(προπονητής Νίκος
Μανούρας): Ντάσκας, Γιαννουλάς,
Γκαντιάς, Ζήσης(69’Τζέλης), Ι. Σκόνδρ-
ας,Γεωργάκης, Πολυζόπουλος(69’Νικ-
λητσιώτης Γ), Ν.Σκόνδρας,Ιωάννου,
Νικλητσιώτης Α(69’Καλαμαράς),
Σαμαντάς.

Αναπληρωματικοί: Παλκιάς, Μήλλος,
Δρόσος, Δουλαλάς, Βρατσίστας,
Πατρώνης.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

O Πυρρίχιος Ασπροπύργου 3-0 τον Ικαρο Νεοκτίστων
Ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου επικράτησε στο γειτον ικό ν τέρμπι

του Ικάρου Νεοκτίστων  με 3-0. Τα τέρματα για την  ομάδα του
Μιχ άλη Κατσάφαρου σημείωσαν  οι Αγγελιδάκης 1'
Χατζηαν των άκης 51' Παπαδόπουλος 79' με πέν αλτι.Η ομάδα
του Ικάρου Νεοκτίστων  έπαιζε με 10 παίκτες από το 43΄με 10
παίκτες λόγω αποβολής του Στασίν η.

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου.Βοηθοί: Μαν ούρας Ν.-Πλάκας Σ.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ:  Ζερζελιδης, Σταθαρας, Μερκαι(85 Σιδηρόπουλος),
Ρουπας, Παπασπυρόπουλος, Μαυρίδης Ι.(46′ Χατζαν των ακης), Πατσιος, Μιχ αηλίδης, Βαλμας, Παπαδόπουλος,
Αγγελιδάκης (66 Αποστολόπουλος).

ΙΚΑΡΟΣ: Χρυσολλαρι, Ρούσσος(22 Σουτα), Κατσος, Σοφιαν ιδης, Μάμμας, Λαουν άρος(54 Κορδεράς), Κιριλίουκ,
Χρυσολλαρι(54′ Χιον ίδης), Αν δρεάδης, Στασιν ης, Πέτσας (77 Τσιριποβ).
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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

ΓΑΜΟΣ
O ΝΤΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΓΡΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΟΛΗ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή 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  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 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., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 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, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. 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 Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία 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 Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
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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Στον Δήμο Ελευσίνας ακίνητα του Παλαιού Ελαιουργείου
Αποζημιώθηκε η Εθνική Τράπεζα από το Υπουργείο Πολιτισμού

Κατατέθηκε η αποζημίωση από
το Υπουργείο Πολιτισμού, στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, για την απαλλοτρίωση τμήμα-
τος του Παλαιού Ελαιουργείου, ιδιοκ-
τησίας Εθνικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται, πως το 2020, με ενέργειες
της Δημοτικής Αρχής, προωθήθηκε η αλλαγή

χωροθέτησης του Αρχαιολογικού Μουσείου
και ακολούθησε η ευνοϊκή ρύθμιση
(Ν.4685/2020 - ΦΕΚ92/Α/7.5.2020) που
προβλέπει τα ανωτέρω.

Πρακτικά, με τον εν λόγω νόμο, μεταφέρ-
εται ο χώρος ανέγερσης του Νέου Αρχαιολο-
γικού Μουσείου από το ΒΟΤΡΥΣ ( ΣΙΝΤΡΑ ),
στο χώρο του παλαιού Ελαιουργείου, στον

οποίο διατηρούνται και χρήσεις Πολιτιστικών
λειτουργιών. 

Επιπλέον το ακίνητο του ΒΟΤΡΥΣ αποκτά
αποκλειστικά πολιτιστικές χρήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί, πως η ευνοϊκή αυτή
εξέλιξη για τον Δήμο μας, προέκυψε μετά
από πρόταση του Δημάρχου Αργύρη Οικονό-
μου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιου Μαυρογιάν-

νη στα πλαίσια της Διυπουργικής Επιτροπής
για την Π.Π.Ε.2023.

Ακολούθησαν επαφές και συνεννοήσεις
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και του ΥΠΕΝ, που είχαν ως απο-
τέλεσμα την αλλαγή της χωροθέτησης του
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου.

Μετά λοιπόν, και την κατάθεση της αποζ-
ημίωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στην
Εθνική Τράπεζα, το Υπουργείο –όπως είχε
εξαγγείλει και η Υπουργός Λίνα Μενδώνη-
πρόκειται να προχωρήσει στην εκπόνηση
όλων των απαραίτητων μελετών και να
αντλήσει πόρους για την ανέγερση του Μου-
σείου.

Αυτήν τη στιγμή, στον χώρο των αποθη-
κών του Παλαιού Ελαιουργείου εκτελούνται
ήδη εργασίες ανακατασκευής και επισκευής
προκειμένου στις αρχές του 2023, οι χώροι
να παραδοθούν προς χρήση για πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Αθανάσιος Μαυρογιάννης ανέφε-
ρε: «Θέλοντας να επαναφέρουμε το θέμα της
ανέγερσης του Νέου Αρχαιολογικού Μου-
σείου Ελευσίνας, καταθέσαμε πρόταση στα
αρμόδια Υπουργεία για την αναδιάταξη των
χωρών Πολιτιστικών Λειτουργιών και Αρχαιο-
λογικού Μουσείου στα Ο.Τ. 362 και 363.
Συγκεκριμένα, προτείναμε την χωροθέτηση
του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου σε τμήμα
του Ο.Τ. 363 (Παλαιό Ελαιουργείο - ιδιοκ-
τησίας Εθνικής Τράπεζας), και  τον χαρακ-
τηρισμό του  Ο.Τ. 362 (ΒΟΤΡΥΣ - πρώην
ΣΙΝΤΡΑ) και τμήματος του Ο.Τ. 363 ως χώρο
Πολιτιστικών Λειτουργειών. Η πρόταση μας
έγινε δεκτή, κυρώθηκε με νόμο, και πρόσφα-
τα το Υπουργείο Πολιτισμού κατέθεσε την
σχετική αποζημίωση. 

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την
έναρξη εργασιών αποκατάστασης μέρους
των κτηρίων του Παλαιού ελαιουργείου και
αποτελεί ένα ακόμα προαπαιτούμενο για την
ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
από το Υπουργείο Πολιτισμού».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Μπορούμε να νιώθο-
υμε ικανοποιημένοι, βλέποντας την καθημερ-
ινή μας προσπάθεια να αποδίδει. Από το 2020
και δεδομένων όλων των γραφειοκρατικών
διαδικασιών που επιβάλλουν τα δημόσια
πράγματα, φτάσαμε σήμερα, να παραχωρηθ-
ούν οι χώροι του Παλαιού Ελαιουργείου στον
Δήμο μας. Με εκπροσώπους της Εθνικής Τρά-
πεζας και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας,
επισκεφθήκαμε το Παλαιό Ελαιουργείο, που
βρίσκεται υπό ανακατασκευή.  Οι χώροι, μετά
την ανακαίνισή τους, θα φιλοξενήσουν πολι-
τιστικές εκδηλώσεις και ποικίλες δράσεις.  Οι
εργασίες προχωρούν με ιδιαίτερα γοργούς
ρυθμούς και αισιοδοξώ πως στις αρχές του
2023, τα κτήρια θα είναι έτοιμα προς χρήση».


