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Γ
ια κλοπές μοτοσυκλετών , κατασκευή και
κατοχ ή εκρηκτικών  και παράβαση της ν ομοθ-
εσίας περί όπλων  συν ελήφθησαν  τρία άτομα

19,25 και 30 ετών  στην  περιοχ ή των  Αχ αρν ών  από
το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων  κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής.

Στο πλαίσιο διερεύν ησης υποθέσεων  κλοπών
μοτοσυκλετών  από την  αν ωτέρω Υπηρεσία,
συστήθηκε ειδική ομάδα αστυν ομικών  που εν τόπισε
τους κατηγορούμεν ους, πρωιν ές ώρες της 21-12-2022
στην  περιοχ ή των  Αχ αρν ών .

Οι αν ωτέρω επιβαίν ον τες σε δύο αυτοκίν ητα, έν α
εκ των  οποίων  με τρέιλερ, κατελήφθησαν  ν α
φορτών ουν  στο τρέιλερ δύο κλεμμέν ες μοτοσυκλέτες,
προβαίν ον τας στην  τοποθέτηση πιν ακίδων  κυκλοφ-
ορίας, σε μία από αυτές, από δίκυκλο ιδιοκτησίας
τους.

Άπαν τες ακιν ητοποιήθηκαν  και οδηγήθηκαν  στην
έδρα της Υποδιεύθυν σης Δίωξης Εγκλημάτων  κατά
Ζωής και Ιδιοκτησίας, όπου και συν ελήφθησαν .

Όπως προέκυψε από την  έρευν α, οι κατηγορούμε-
ν οι, τουλάχ ιστον  από τον  Απρίλιο του 2021, είχ αν
συστήσει και εν ταχ θεί σε επιχ ειρησιακά δομημέν η
συμμορία με μεθοδικό σχ έδιο δράσης και διακριτούς
ρόλους μεταξύ των  μελών  της.

Ειδικότερα, ο 30χ ρον ος, ως ιδιοκτήτης επιχ είρησης
επισκευής μοτοσυκλετών , παραλάμβαν ε από πελάτες
μοτοσυκλέτες με υλικές ζημιές, με σκοπό ν α τις επισ-
κευάσει. Ακολούθως, τα έτερα μέλη της συμμορίας
αν αλάμβαν αν  ν α αφαιρέσουν  μοτοσυκλέτες ίδιου
μον τέλου και μάρκας, αφού προηγουμέν ως είχ αν
προμηθευτεί τα κατάλληλα εργαλεία παραβίασης των
κλειδαριών .

Στη συν έχ εια οι κλεμμέν ες μηχ αν ές, στις οποίες
είχ αν  αν τικαταστήσει τις πιν ακίδες κυκλοφορίας τους,
μεταφέρον ταν  στο κατάστημά ή την  οικία του 30χ ρο-
ν ου για αποσυν αρμολόγησή.

Τα αν ταλλακτικά από τις κλεμμέν ες μοτοσυκλέτες
χ ρησιμοποιούν ταν  στις προς επισκευή μηχ αν ές, οι
οποίες εν  συν εχ εία παραδίδον ταν  στους ιδιοκτήτες
τους-πελάτες.    

Επιπροσθέτως, στον  εγκληματικό τρόπο δράσης
της συμμορίας περιλαμβάν ον ταν  και η πλαστογραφία

των  χ αρακτηριστικών  αριθμών  των  οχ ημάτων
(αριθμός πλαισίου και κιν ητήρα) σε κλεμμέν ες μηχ α-
ν ές, προκειμέν ου ν α πωληθούν  ως ν όμιμες, απο-
κομίζον τας παράν ομο οικον ομικό όφελος.

Μετά από έρευν ες στις οικίες των  μελών  της συμμο-
ρίας, στο αν ωτέρω κατάστημα και στην  κατοχ ή τους,
βρέθηκαν  συν ολικά και κατασχ έθηκαν :

-4- μοτοσυκλέτες,
-17- κιν ητήρες και εγκέφαλος οχ ήματος,
πλήθος εργαλείων  για την  παραποίηση των

αριθμών  πλαισίου και κιν ητήρα,
χ ειροβομβίδα,
ποσότητα εκρηκτικής ύλης, πυραγωγά σχ οιν ιά και

πυροκροτητές,
αεροβόλο περίστροφο με -6- φυσίγγια,
φυσίγγια και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,
διόπτρα και ξιφολόγχ η τυφεκίου,
ν αυτική φωτοβολίδα,
πλήθος κιν ητών  τηλεφών ων  και καρτών  SIM
πλήθος κλειδιών  οχ ημάτων  και
τετράδιο με χ ειρόγραφες σημειώσεις αν αφορικά με

χ ρηματικά ποσά και αν ταλλακτικά οχ ημάτων .
Από τη μέχ ρι στιγμή προαν ακριτική έρευν α έχ ουν

εξιχ ν ιαστεί -5- κλοπές δικύκλων , εν ώ η έρευν α για τη
εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής
τους δραστηριότητας είν αι σε εξέλιξη.

Τα μέλη της συμμορίας έχ ουν  συλληφθεί κατά το
παρελθόν  για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα
Πρωτοδικών  Αθην ών .

Η LPC, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, υπο-
στήριξε τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου
στο Μητροπολιτικό Πάρκο Θριασίου, στον Ασπρ-
όπυργο.

Αυτή η δράση είναι μέρος μιας σειράς από
οργανωμένες κινήσεις της εταιρείας με σύνθημα
«Δίπλα σας, σταθερά» και με στόχο να υπο-
στηρίζει την τοπική κοινωνία και να ανταποδίδει
στην κοινότητα της περιοχής που δραστηριοποι-
είται.

Εκπρόσωποι της LPC και της τοπικής αυτο-
διοίκησης επισκέφθηκαν το υπαίθριο γυμναστήρ-
ιο και δήλωσαν σχετικά με τη δράση:

Ο κ. Νίκος Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, πρόσθεσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση
να εγκαινιάσουμε την προσφορά της εταιρείας
LPC, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
περιοχή μας και συμμετέχει σε πολλές δράσεις
του Δήμου. Είναι  ιδιαίτερα ευχάριστο ότι
υπάρχουν εταιρείες με ευαισθησία όπως η
LPC».

Ο κ. Βασίλης Μονός, Εμπορικός Διευθυντής
LPC, δήλωσε: «Σήμερα έχουμε την χαρά και την
τιμή να προσφέρουμε ένα σύγχρονο χώρο άθλ-

ησης και ευεξίας στο Μητροπολιτικό Πάρκο
Θριασίου, το οποίο ελπίζουμε να αποτελέσει
έναν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Η
συνεισφορά στην τοπική κοινωνία αποτελεί προ-
τεραιότητα και είναι συνυφασμένη με τη δραστηρι-
ότητά μας».

Η LPC, μέσα από ενέργειες όπως αυτή της
προσφοράς του υπαίθριου γυμναστηρίου στο
Δήμο, σκοπεύει να γίνει ενεργός υποστηρικτής
της Τοπικής Κοινωνίας και να εδραιώσει μία κου-
λτούρα αλληλεγγύης και ευγνωμοσύνης προς
τους συνανθρώπους και τον τόπο στον οποίο
δραστηριοποιείται και εδρεύει.
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Υπαίθριο Γυμναστήριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο
Θριασίου με την υποστήριξη της LPC

Αχαρνές: Στη «φάκα» σπείρα που είχε…
φετίχ με τις μοτοσυκλέτες 
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Η
31η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία μέρα που οι
πολυμελείς οικογένειες θα μπορούν να υπο-
βάλλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα

«Κύμα Ζεστασιάς», προκειμένου να λάβουν δωρεάν
έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ!

Η νέα πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης της
HELLENiQ ENERGY «Κύμα ζεστασιάς» υλοποιείται
πανελλαδικά με γοργούς ρυθμούς, σε μια προσπάθ-
εια  στήριξης των συμπολιτών μας που πλήττονται
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, εξαιτίας του ενεργειακά
επιβαρυμένου οικογενειακού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος «Κύμα ζεστα-
σιάς», η Εταιρεία αναλαμβάνει να προσφέρει έως 500
λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ σε οικογένειες που
έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και χαμηλό ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα, επιδιώκοντας να παρέχει ένα
ζεστό σπίτι για όλους τις φετινές γιορτές. 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από τις θυγατρι-
κές εταιρείες της HELLENiQ ENERGY, ΕΚΟ και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με την πολύτιμη υποστήρ-
ιξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθ-

έσεων και του
Υπουργείου Οικο-
νομικών, μέσω
της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Ήδη, χιλιάδες
οικογένειες έχουν
υποβάλλει την
αίτησή τους μέσα
από τη διαδικτυα-
κή πλατφόρμα της
HELLENiQ ENER-
GY https://zesta-
sia.helleniq.gr/ ,
ενώ για μεγάλος
μέρος δικαιούχων
έχει ολοκληρωθεί
και η παράδοση
στη φορολογική
τους κατοικία
ακόμη και στις πιο
απομακρυσμένες

περιοχές της χώρας, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο
πρατηρίων καυσίμων που διαθέτει ο Όμιλος. Χαρακ-
τηριστικές είναι οι πρόσφατες περιπτώσεις παράδοσης
πετρελαίου σε πολύτεκνες οικογένειες στη Γαύδο και
στην Κάλυμνο, οι οποίες παρέλαβαν στα σπίτια τους
το δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης, παρότι ο Όμιλος δεν
διέθετε καν πρατήριο στα νησιά αυτά. 

Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στο πρό-
γραμμα έχουν οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, που
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν
πετρέλαιο θέρμανσης στη φορολογική τους κατοικία.
Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά
κριτήρια που έχουν θεσπιστεί - σύμφωνα με την
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών για το έτος 2021 της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής - τα οποία, ωστόσο, έχουν προσαυξηθεί
κατά 10,5% από την HELLENiQ ENERGY, με στόχο
να συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες.
Συγκεκριμένα, για μία οικογένεια με 4 παιδιά το ετή-
σιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει
τις 20.500€, ενώ αυξάνεται κατά 2.626€ για κάθε

επιπλέον τέκνο πέραν των τεσσάρων.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ιδιαίτερα

απλή. Οι χρήστες της πλατφόρμας
https://zestasia.helleniq.gr/ μπορούν με την αναγρα-
φή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της φορ-
ολογικής τους κατοικίας, να συνδέονται αυτόματα με
τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, η οποία ελέγχει εάν πληρ-
ούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα,
σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση
για το έτος 2021, ενώ ακολούθως ενημερώνει την
HELLENiQ ENERGY.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις και
υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν διάθεση πετρελαίου
θέρμανσης σε πολυμελείς οικογένειες, στο
https://zestasia.helleniq.gr/

Χριστουγεννιάτικα
γεύματα αγάπης από
τον Δήμο Αχαρνών

Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στους ευάλωτους
συμπολίτες μας, “έστρωσε” ο Δήμος Αχαρνών

Κοντά σε όσους έχουν ανάγκη και αυτά τα Χριστούγεν-
να, βρέθηκε ο Δήμος Αχαρνών, προσφέροντας όλα τα
απαραίτητα για τη σίτισή τους.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων, που η ανάγκη για προ-
σφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη, η Αντιδημαρχία Κοινωνι-
κής Πολιτικής μοίρασε 700 εορταστικά γεύματα αγάπης,
παρουσία του Αντιδημάρχου Γιώργου Πετάκου, τα οποία
θα επαναληφθούν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και
την παραμονή των Φώτων.

Η παραλαβή των γευμάτων αγάπης, έγινε από το κτίρ-
ιο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στις εργατικές του
Προφήτη Ηλία, και τα πακέτα περιλάμβαναν ένα πλήρες
μενού με ορεκτικό και γλυκό.

Τηρώντας τις παραδόσεις και στέλνοντας, παράλληλα,
το ελπιδοφόρο μήνυμα της προσφοράς, ο Δήμος Αχα-
ρνών βρίσκεται, πάντα, στο πλευρό των ευάλωτων ομά-
δων.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Γεώργιος Πετάκος.

HELLENiQ ENERGY: Με ταχείς ρυθμούς οι παραδόσεις δωρεάν πετρελαίου
θέρμανσης σε πολυμελείς οικογένειες σε όλη την Ελλάδα

31η  Δεκεμβρίου 2022 η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

Δράση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μεγάρων 
για την έμφυλη βία

& συγκέντρωση τροφίμων για την
ενίσχυση του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 

Σ
ημαν τική κοιν ων ική παρέμβαση  αποτέλεσε η
εκδήλωση της Οργάν ωσης Μελών  Μεγάρων
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την  έμφυλη βία  στην  αίθ-

ουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΘΕΟΓΝΙΣ» στα
Μέγαρα. Ομιλητές ήταν  οι: Έλεν α Κουν τουρά Ευρω-
βουλεύτρια του Συριζα- Π.Σ, ο Σούν της Σπύρος κοι-
ν ων ικός λειτουργός –ψυχ ολόγος και η καθηγήτρια του
Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής Αν των ίου Λίλιαν  .

Η ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Έλεν α Κου-
ν τουρά, της οποίας έκθεση σταθμός για την  εν δοοι-
κογεν ειακή και την  έμφυλη βία, υπήξε καταλύτης για
έκδοση κοιν οτικής οδηγίας που θα αν τιμετωπίζει την
εν δοοικογεν ειακή και την  έμφυλη βία έστειλε ηχ ηρό
μήν υμα από τα Μέγαρα.

«Θα διορθώσουμε όλες τις στρεβλώσεις που προ-
καλεί το κακό ν ομοθετικό έργο της κυβέρν ησης
Μητσοτάκη, που θέτει σε ομηρία χ ιλιάδες γυν αίκες
και οικογέν ειες που έχ ουν  ζήσει τον  εφιάλτη της
κακοποίησης».

Η εξαιρετικά κρίσιμη έκθεση που κατάρτισε
η Έλεν α Κουν τουρά ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου για τον  “Αν τίκτυπο της εν δοοικογεν ει-
ακής βίας στις γυν αίκες και τα παιδιά και τα δικαιώμα-
τα γον ικής επιμέλειας” υπερψηφίστηκε  με συν τρι-
πτική πλειοψηφία από τις δύο Επιτροπές του Ευρω-
παϊκού Κοιν οβουλίου για την  Ισότητα των  Φύλων  και
τα Δικαιώματα των  Γυν αικών  (FEMM)  και Νομικών
Θεμάτων  (JURI) με 43 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4
αποχ ές.

Εξαιρετική η τοποθέτηση του κ. Σούν τη, ο οποίος
αν άλυσε τον  μηχ αν ισμό που πυροδοτεί τις κακο-
ποιητικές συμπεριφορές των  αν θρώπων , επι-
σημαίν ον τας ότι η καταν όηση αυτού μπορεί ν α
συμβάλει στην  πρόληψη ως μόν ο όπλο για την  αν τι-
μετώπιση της έμφυλης βίας.

Συνεχίζεται στη σελ. 10



4-θριάσιο Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022   

ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΗΗ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                                                      

ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΣΣ
ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ                                                                                                                                              

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ
&&  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ

ΤΤααχχ..  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ::  ΠΠλλααττεείίαα
ΗΗρρώώωωνν,,  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

ΤΤηηλλ..::  22113322004422771188FFAAXX::
22113322004422771144ee--mmaaiill  ::ddppeerriioouuss--
pprroommhhtthh@@ffyyllii..ggrr

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα,,    2233--1122--22002222  
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::    4466116622

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ
∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

ΑΑννοοιικκττοούύ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ
∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  κκάάττωω  ττωωνν  οορρίίωωνν
γγιιαα  ττηηνν  ««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ
ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΗΗ
ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ
ΚΚΤΤΙΙΡΡΊΊΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟ
ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆..ΕΕ..  ΑΑΝΝΩΩ
ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ»»    

ΑΑ..ΜΜ..::  221155//22002222,,  σσυυννοολλιικκοούύ
εεννδδεειικκττιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ
110099..998888,,0000€€  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοο--
µµέέννοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  2244%%..

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
∆ιαγωνισµό κάτω των ορίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν, και µε
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΊΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ».

Αντικείµενο της σύµβασης
είναι η προµήθεια και εγκατά-
σταση προκατασκευασµένου
κτιρίου προκειµένου να καλυφ-
θούν οι ανάγκες στέγασης
Υπηρεσιών στο Εργοτάξιο Άνω
Λιοσίων της ∆.Ε. Άνω Λιοσίων
του ∆ήµου Φυλής. Συγκεκριµέ-
να αναφέρεται στην κατασκευή
βάσης σκυροδέµατος, στη προ-
µήθεια και τοποθέτηση αίθου-
σας γραφείων 126,00 τ.µ.
περίπου, ορθογωνικής κατό-
ψεως, αυτοφερόµενη, αυτοτε-
λής και ολόσωµη (µορφής
τύπου container). 

Η δαπάνη για τη συγκεκρι-
µένη προµήθεια προϋπολογίζε-
ται να ανέλθει στις 109.988,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ
88.700,00€ + ΦΠΑ 24%
21.288,00€ = 109.988,00€) και
θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση
από ιδίους πόρους.

Η  προµήθεια  κατατάσσεται
στους  Κωδικούς  Κοινού  Λεξι-
λογίου  δηµοσίων συµβάσεων

(CPV):  44211000-2 (Προκατασ-
κευασµένα κτίρια), 44212000-9
(∆οµικά προϊόντα και µέρη
αυτών εκτός από προκατασκε-
υασµένα κτίρια).

Η  εκτέλεση  της  παραπάνω
προµήθειας  θα  γίνει  µε  την
διενέργεια  δηµόσιου ηλεκτρο-
νικού  διαγωνισµού κάτω των
ορίων και  µε  κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει τιµής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκαν µε το Ν.4782/2021 (Α'
36), και ισχύουν.

Προσφορές υποβάλλονται
για το σύνολο της προµήθειας.

Η διάρκεια υλοποίησης της
προµήθειας ορίζεται από την
υπογραφή της σύµβασης µέχρι
τρεις (3) µήνες µετά. 

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονοµικού αντι-
κειµένου της σύµβασης δίδεται
στην υπ’ αριθµ. 215/2022
µελέτη της υπηρεσίας και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας
διακήρυξης.

ΗΗ  κκααττααλληηκκττιικκήή  ηηµµεερροοµµηηννίίαα
ππααρρααλλααββήήςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν
εείίννααιι  ηη  1166//0011//22002233  ηηµµέέρραα  ∆∆εευυ--
ττέέρραα  κκααιι  ώώρραα  1166::0000..

ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ((ααπποοσσφφρράάγγιισσηη))
θθαα  δδιιεεννεερργγηηθθεείί  µµεε  χχρρήήσσηη  ττοουυ
ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς  ΗΗλλεεκκττρροο--
ννιικκώώνν  ∆∆ηηµµόόσσιιωωνν  ΣΣυυµµββάάσσεεωωνν
((ΕΕΣΣΗΗ∆∆ΗΗΣΣ))  ΠΠρροοµµήήθθεειιεεςς  κκααιι
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΟΟΠΠΣΣ  ΕΕΣΣΗΗ∆∆ΗΗΣΣ
((∆∆ιιααδδιικκττυυαακκήή  ΠΠύύλληη
wwwwww..pprroommiitthheeuuss..ggoovv..ggrr))  ττηηνν
2200//0011//22002233,,  ηηµµέέρραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή
κκααιι  ώώρραα  1111::0000..

Η προκήρυξη και το πλήρες
κείµενο της ∆ιακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Τα έγγραφα της
σύµβασης της ∆ιακήρυξης
καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης
στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό:
180320 και αναρτήθηκαν στη
∆ιαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης έχουν φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονο-
µικών φορέων, τα µέλη αυτών,
που είναι εγκατεστηµένα σε: α)
κράτος-µέλος της Ένωσης, β)
κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσα-
ρτήµατος I της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες

χώρες που δεν εµπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης, κατατίθε-
ται από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς (προσφέρ-
οντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, 2% της προεκτι-
µούµενης αξίας της σύµβασης
(ενδεικτικός  προϋπολογισµός),
εκτός Φ. Π. Α. , ποσού χιλίων
επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρ-
ων ευρώ (1.774,00 €). Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, ήτοι µέχρι 300 ηµε-
ρών από την επόµενη της διε-
νέργειας του διαγωνισµού,
άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται. Η αναθέτουσα αρχή µπορ-
εί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Φυλής,
∆ιεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716,
Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και
την επίσηµη  πλατφόρµα του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της ∆ιακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται
επίσης στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. Η δαπάνη των
δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

OO  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ

ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι: 81569/21.12.22
ΑΔΑ: ΨΨΟ7ΩΗ3-ΟΝΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Προκηρύσσει
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό

Διαγων ισμό κάτω των  ορίων
για την  για την  παροχή της
προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια γραφ ικής ύλης,
φ ωτοτυπικού χαρτιού,
γραφ ίτη & μελαν ιών  για τα έτη
2023, 2024» (CPV:30192700-
8, CPV:30197630-1,
CPV:30192110-5 ) συν ολικής
προϋπολογιζόμεν ης δαπάν ης
ογδόν τα πέν τε χιλιάδων
εβδομήν τα έξι ευρώ και
ογδόν τα έξι λεπτών
( 8 5 . 0 7 6 , 8 6 € )
συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α.
24% , για χρον ικό διάστημα
δύο ετών  2023 & 2024. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με
σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για τις παρεχόμενες
προμήθειες, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους των υπ’ αριθμό: i)
ΔΑΔΔ 3_10/2022, i i)
4_10/2022 και iii) 5_11/2022
Μελετών, την υπ’ αριθμό
81568/21.12.2022 Διακήρυξη,
και όπως καθορίζονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως
τροποποιήθηκε με τον
ν.4782/2021 και ισχύει μέχρι
σήμερα.

Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ 1: «Προμήθεια

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου» (CPV 30192700-8)
εκτιμώμενης αξίας, δεκαέξι
χιλιάδων διακοσίων σαράντα
επτά ευρώ (16.247,00€) πλέον
Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριών

χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα
εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτών (3.899,28€) συνολικής
αξίας  είκοσι δύο χιλιάδων
εκατόν σαράντα έξι ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτών (22.146,28)
για τα έτη 2023-2024

ΟΜΑΔΑ 2: «Προμήθεια
φωτοτυπικού υλικού» (CPV
30197630-1) εκτιμώμενης αξίας,
είκοσι δύο χιλιάδων  εκατόν
ενενήντα δύο ευρώ
(22.192,00€) πλέον Φ.Π.Α.
24% ήτοι πέντε χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και
οκτώ λεπτών (5.326,08€)
συνολικής αξίας είκοσι επτά
χιλιάδων πεντακοσίων
δεκαοκτώ ευρώ και οκτώ
λεπτών (27.518,08€) για τα έτη
2023-2024

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια
γραφίτη και μελανιού για τους
εκτυπωτές και φωτοτυπικά
μηχανήματα του Δήμου»
(CPV:30192110-5) εκτιμώμενης
αξίας, τριάντα χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα ενός ευρώ και
τριάντα επτά λεπτών
(30.171,37€) πλέον Φ.Π.Α.
24% ήτοι επτά χιλιάδων
διακοσίων σαράντα ενός ευρώ
και δεκατριών λεπτών
(7.241,13€) συνολικής αξίας
τριάντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και
πενήντα λεπτών (37.412,50€)
για τα έτη 2023-2024

Ως ημερομην ία έν αρξης
ηλεκτρον ικής υποβολής
προσφ ορών  στο Εθν ικό
Σύστημα Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η
22.12.2022 και ως καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των
προσφ ορών  στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov .gr
του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 11.01.2023

Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό
που καλύπτει το 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
Σύμβασης άνευ του ΦΠΑ

Στη διαδικασία γίνονται
δεκτοί αναγνωρισμένοι
υποψήφιοι, ικανοί να
προσφέρουν τα προς
προμήθεια είδη, οι οποίοι θα
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική
οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις
Προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά
και Κοινοπραξίες
Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα υποβάλλουν
προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
ακλουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής.

Το πλήρες σώμα της
Διακήρυξης του διαγωνισμού
θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός
Συστήματος: 179635) και του
ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr στη διαδρομή:
Κεντρική Σελίδα→ Όλες οι
Προκηρύξεις → Επιλογή (βάση
της ημερομηνίας διενέργειας –
καταληκτικής ημερομηνίας και
του τίτλου του Διαγωνισμού)→
Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη
μορφή για όποια απαιτείται
συμπλήρωση στις 22/12/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ                                                                                                                              
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Ηακτινοβολία των Ελευσινίων
Μυστηρίων, τα οποία έχαιραν
σεβασμού από όλο τον ελληνορ-

ωμαϊκό κόσμο, είναι αδιαμφισβήτητη. Το
ίδιο αδιαμφισβήτητο είναι  και το διαχρ-
ονικό ενδιαφέρον του κοινού γι’ αυτά,
στοιχείο που έρχεται να αντισταθμίσει
τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε
για το περιεχόμενό τους. 
Σήμερα, τα ελάχιστα κατάλοιπα από το

θαυμαστό ιερό της Δήμητρας και της
Κόρης βρίσκονται διασπαρμένα κατά
κύριο λόγο στον αρχαιολογικό χώρο και
το μουσείο της Ελευσίνας, καθώς και
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και
σε μουσεία ανά τον κόσμο.
Το myEleusis αναπτύσσει, μέσα από

τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμα ψηφιακά
εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται
επιτόπου και διαδικτυακά, τόσο σε εσω-
τερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρο-
υς, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθι-
στώντας την εμπειρία της επίσκεψης
μοναδική!
Το ταξίδι στο παρελθόν ξεκινάει με τον

ψηφιακό διαδραστικό χάρτη
myEleusis.map, στον οποίο παρουσιάζονται δυναμικά
τα μνημεία της αρχαίας Ελευσίνας. Συνεχίζεται μέσω
του εικονικού μουσείου myEleusis.VM, με μία ξενάγηση
στα εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου της Ελευ-
σίνας και ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής επα-
υξημένης πραγματικότητας, myEleusis.AR, η οποία μας
επιτρέπει να δούμε τη μορφή των μνημείων του αρχαιο-
λογικού χώρου της πόλης,  καταβυθίζοντας μας ψηφια-
κά  στον κόσμο των Ελευσινίων Μυστηρίων. 

Οι εφαρμογές myEleusis.SG, myEleusis.GA,
myEleusis.PS, επιτρέπουν στους χρήστες να μυηθούν
στις θρησκευτικές τελετές της αρχαιότητας που για
αιώνες προσέλκυαν πλήθος κόσμου στην Ελευσίνα με
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό τρόπο. 
Κύριο συστατικό του έργου είναι η τελική ιστοσελίδα

myEleusis.web, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί η εται-
ρεία πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης MENTOR.
Στην ιστοσελίδα αυτή, θα φιλοξενούνται όλες οι εφαρμο-
γές που σχεδιάζονται για τον αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο της Ελευσίνας, καθώς και όλο το πρωτότυπο
υλικό, κειμενικό και οπτικοακουστικό, που δημιουργείται
για το έργο. Εκεί θα περιλαμβάνονται επίσης, σε ξεχωρ-
ιστό microsite, τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά
την εκστρατεία πληθοπορισμού (crowdsourcing) που
διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου.

Κατόπιν της παρουσίασης και της απαραίτητης
αξιολόγησης της τελικής ιστοσελίδας του έργου
myEleusis.web, από τη σύμπραξη των φορέων που

εργάζονται για το ερευνητικό έργο, η ιστοσελίδα βρίσκε-
ται σε τροχιά ολοκλήρωσης και σύντομα θα είναι διαθέ-
σιμη στο κοινό.
Το myEleusis φέρνει στο σήμερα τα Ελευσίνια Μυστήρ-
ια με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών,
μετασχηματίζοντας την επίσκεψη στο μουσείο και τον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας σε μια μοναδική,
σύγχρονη εμπειρία γνωριμίας με τον μύθο και την Ελευ-
σινιακή λατρεία μέσα από την ιστοσελίδα του
myEleusis.web!
Μέχρι την ολοκλήρωση των εφαρμογών, ακολουθείστε

το myEleusis στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξερευ-
νήστε το πλούσιο περιεχόμενο που αφορά τις σημαν-
τικότερες μυστηριακές τελετές της αρχαιότητας στο
myeleusis.com, και εγγραφείτε στο newsletter μας για
να λαμβάνετε πρώτες/οι τα νέα μας.
Social media: Facebook, Instagram, Twitter
—
To ερευνητικό-αναπτυξιακό έργο myEleusis υλοποιείται
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, το Ερευ-
νητικό Κέντρο «Αθηνά», την εταιρεία πολιτιστικής παρ-
αγωγής και διαχείρισης MENTOR και την εταιρεία πληρ-
οφορικής και τηλεπικοινωνιών CITE. Το έργο συγχρ-
ηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης
«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Ε.Π. Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Περιφέρεια Αττικής και ΕΥΔΑΠ
προχωρούν στην πιλοτική

τοποθέτηση ψηφιακών
συστημάτων ελέγχου στάθμης

και αυτόματης ειδοποίησης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με αντικείμενο «Πρόληψη Πλημμυρικών
Φαινομένων»  στο λεκανοπέδιο Αττικής, ξεκινάει πιλοτικά σε
πρώτη φάση, η τοποθέτηση δύο σύγχρονων ψηφιακών
συστημάτων ελέγχου στάθμης και αυτόματης ειδοποίησης μέσω
sms.

Το ψηφιακό σύστημα αυτοματοποιημένα θα ενημερώνει
μέσω sms τις αρμόδιες υπηρεσίες για επικείμενη  εκδήλωση
ενός πλημμυρικού συμβάντος στο παντορροϊκό δίκτυο της Αττι-
κής πριν την εκδήλωσή του, στη φάση έντονων βροχοπτώσεων,
που πλέον συνιστούν συχνό φαινόμενο λόγω της κλιματικής
αλλαγής.

Στόχος είναι η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων,
πριν την εκδήλωση μιας πλημμύρας λόγω υπερφόρτωσης του
παντορροϊκού δικτύου κατά τη διάρκεια μίας έντονης βροχό-
πτωσης,  ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που
θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας αλλά και την προστασία της περιουσίας των πολιτών
της Αθήνας. 

Τα δύο Ψηφιακά συστήματα αυτόματης ειδοποίησης τοποθε-
τήθηκαν παρουσία του  Γιώργου Πατούλη Περιφερειάρχη Αττι-
κής, Αναστάσιου Τόσιου Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλου
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Κωνσταντίνου Βουγιουκλάκη Γενικού Διε-
υθυντή Αποχέτευσης.

Τα συστήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί στην οδό Πειραιώς,
από Χαμοστέρνας έως Π. Ράλλη, στον Δήμο της Αθήνας, σημείο
που ταλαιπωρεί για χρόνια τους κατοίκους αλλά και τους διε-
ρχόμενους οδηγούς λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που
παρατηρούνται ύστερα από μία έντονη βροχόπτωση. 

Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης δήλωσε ότι «Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων που συμβάλλουν στην
ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας των πολιτών και
μάλιστα σε μια εποχή που η κλιματική κρίση είναι γεγονός.
Συνεργαζόμαστε στενά με τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ τα οποία
έχουν την τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης- αποχέτευσης
ακαθάρτων υδάτων. Μαζί θέτουμε τις βάσεις σε ένα πρόγρ-
αμμα εγκατάστασης ψηφιακών ελεγκτών στάθμης υδάτων. Στο
πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην εγκατάσταση τα πρώτων δύο
ψηφιακών συστημάτων αυτόματης ειδοποίησης». 

Από την πλευρά του ο κ. Τόσιος δήλωσε: «Στην
ΕΥΔΑΠ φροντίζουμε να προσαρμόζουμε τη λειτουργία μας στις
απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και να
αξιοποιούμε κάθε μέσο που προσφέρει η τεχνολογία για να
αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της.  Είμαστε ιδιαίτερα χαρ-
ούμενοι, που σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, θωρ-
ακίζουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές και την ανθεκτικότ-
ητα της Αθήνας, ώστε να επεμβαίνουμε άμεσα όποτε είναι
αναγκαίο για την προστασία των συμπολιτών μας».

Τέλος, όπως επισημάνθηκε από τον Γ. Πατούλη, η χρημα-
τοδότηση της μελέτης και των έργων που θα πρέπει να κάνει η
ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την αποκατάσταση του παντορροϊκού δικτύου
στη συμβολή των οδών Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Κωνσταντι-
νουπόλεως θα γίνει  από την Περιφέρεια Αττικής. 

Το Ψηφιακό σύστημα αυτόματης ειδοποίησης θα επο-
πτεύεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.  

ΗΗ  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  εερρεευυννηηττιικκοούύ  έέρργγοουυ  ««mmyyEElleeuussiiss::  ΜΜύύηησσηη
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ττοουυ  ΧΧθθεεςς  μμεε  τταα  μμάάττιιαα  ττοουυ  ΣΣήήμμεερραα»»  

ββααίίννεειι  ππρροοςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη
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Τα μέλη του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου,
είχ αν  την  ευκαιρία ν α γν ωρίσουν  σε 5 μέρες τις ομο-
ρφιές της Θράκης. Επισκέφθηκαν  την  Αλεξαν δρ-
ούπολη, τη Ξάν θη, την  Καβάλα, την  Κομοτην ή, το
Διδυμότειχ ο, την  Ορεστιάδα, το Σουφλί, τα χ ωριά των
Πομάκων  και το Πόρτο Λάγος. Παράλληλα, ξεν αγήθη-
καν   στο Μουσείο Μεταξιού και στα Κέν τρα Εν ημέρ-
ωσης του Δάσους Δαδιάς και του Δέλτα Έβρου εν ώ
προσκύν ησαν  το Μητροπολιτικό Ι. Ναό της Παν αγίας
Ελευθερώτριας και τα γραφικά Εκκλησάκια της
Παν αγίας & του Αγίου Νικολάου στην  Λίμν η
Βιστων ίδα. Επίσης, επισκέφθηκαν   την  Αν δρια-
ν ούπολη με τα παλιά Ελλην ικά αρχ ον τικά και σχ ο-
λεία, καθώς και το γν ωστό παζάρι της πόλης, εν ώ δεν
παρέλειψαν  ν α γευτούν  τοπικές παραδοσιακές
συν ταγές.

Μετά από μία μικρή αν άπαυλα και τηρών τας την
παράδοση δεκαετιών , τα  μέλη του ΟΑΦΝΤΗ ταξίδε-
ψαν  για έν α Σαββατοκύριακο στο ν ησί της Μεγαλόχ α-
ρης, της Τήν ου, όπου προσκύν ησαν  την  Θαυματο-
υργή εικόν α της Παν αγίας και την  Τίμια Κάρα της
Οσίας Πελάγιας της Την ίας. Η εκδρομή  συμπεριελάμ-
βαν ε το γύρο του ν ησιού, με επισκέψεις στην  Πάν ο-
ρμο, τον  Πύργο, το Μουσείο Μαρμαρογλυπτικής και το
Σπίτι του Γ. Χαλεπά, όπου τα μέλη γευτήκαν  παρα-
δοσιακά εδέσματα και έμαθαν  λεπτομέρειες για την
ιστορία του ν ησιού.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός
και ο Αν τιπρόεδρος κ. Αν τών ιος Κον αξής, ο οποίος
και συν όδευσε τα μέλη στα δύο προηγούμεν α ταξίδια,
εύχ ον ται σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και δεσμεύον ται
για ν έους εκδρομικούς προορισμούς για το έτος 2023. 

Πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες εκδρομές 
του ΟΑΦΝΤΗ για το 2022 

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΥΛΗΣ Γ. ΣΟΝΙΔΗ 

Τ
ρόφιμα στους άπορους συνδημότες μας
μοίρασε, για τα Χριστούγεννα, ο Γιώργος
Σονίδης

Δεν ξέχασε τους άπορους συνδημότες μας, τις
άγιες μέρες των Χριστουγέννων, ο Αναπλ.
Δημάρχου Φυλής Γιώργος Σονίδης. Με τη βοήθ-
εια φίλων του και της οικογενειακής επιχείρησης
συγκέντρωσε τρόφιμα, τα οποία μοίρασε σε άπορ-
ες οικογένειες, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
τους. 
Πρόκειται για χειρονομία που κάνει κάθε Χρι-

στούγεννα. «Είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε
την αγάπη μας στους συνδημότες μας. Η οικογέ-
νειά μου τους εύχεται Καλά Χριστούγεννα κι
ευτυχισμένο το νέο έτος 2023», τόνισε ο Γιώργος
Σονίδης.

Λαμπρές χ ριστουγεν ν ιάτικες γιορτές για τα
παιδιά διοργάν ωσε, σε Άν ω Λιόσια, Ζεφύρι και
Φυλή, την  παραμον ή των  Χριστουγέν ν ων , ο
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργαν ισμός (ΝΠΔΔ
ΠΑΡΝΗΘΑ). 

Στα Άν ω Λιόσια, στη γιορτή που διορ-
γαν ώθηκε στην  Πλατεία Ηρώων  (Δημαρχ είου)
συμμετείχ αν  ο Άγιος Βασίλης, τα Ξωτικά, ο
Αν ιματέρ, οι Ξυλοπόδαροι και τα Καλλιτεχ ν ικά
Εργαστήρια, δημιουργών τας μαγευτική ατμό-
σφαιρα. 

Στο Ζεφύρι η γιορτή διοργαν ώθηκε στο
Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ, με τη συμμετοχ ή
του Αη Βασίλη, των  Ξωτικών  και του Αν ιμα-
τέρ. Στα παιδιά που γέμισαν  το Πάρκο παρ-
ουσιάστηκαν  χ ριστουγεν ν ιάτικα δρώμεν α και
προσφέρθηκαν  ροφήματα και κεράσματα.

Στη Φυλή, το χ ριστουγεν ν ιάτικο σκην ικό
στήθηκε στην  Πλατεία του Δημαρχ είου, με
τον  Αη Βασίλη, τα Ξωτικά, τις Μεγαλοφιγούρ-
ες, τα Ξωτικά και τα Καλλιτεχ ν ικά Εργαστήρια.
Στα παιδιά προσφέρθηκαν  γλυκίσματα και
ροφήματα.  

Λάμψη στις εορταστικές εκδηλώσεις έδωσε η
Φιλαρμον ική του Δήμου που έπαιξε παραδο-
σιακά κάλαν τα και χ ριστουγεν ν ιάτικες
μελωδίες υπό τη διεύθυν ση του μαέστρου της
Νίκου Καλομοίρη. 

Κον τά στα παιδιά βρέθηκαν  ο Μητρο-

πολίτης Ιλίου κ.κ. Αθην αγόρας, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, οι Αν τιδήμαρχ οι Ελέν η Λιάκου, Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και
Θαν άσης Σχ ίζας, οι Πρόεδροι του Πολιτιστικού Οργαν ισμού
(ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργος Μαυροειδής, της Δευτεροβάθμιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας και των  Παιδικών
Σταθμών  Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Σταμάτης Σερέπας, οι Πρόεδροι των  Δημοτικών  Κοιν οτήτων  Ζεφ-
υρίου Ταξιαρχ ία Λαθουράκη και Φυλής Διον ύσης Βλάχ ος, οι Τοπι-
κοί Σύμβουλοι Διον ύσης Κατηφόρης και Κώστας Μπρέμπος και ο
συν δημότης μας Σταύρος Κατσίλας που βρίσκεται, πάν τοτε,
κον τά στις δραστηριότητες του Δήμου.



Μια μικρή χ ριστουγεν ν ιάτικη γιορτή, στη διάρκεια
της οποίας πρόσφερε ιματισμό ατομικής προστασίας
και χ ριστουγεν ν ιάτικα γλυκά, διοργάν ωσε για τις σχ ο-
λικές καθαρίστριες των  σχ ολείων  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής, Νίκος
Χατζητρακόσιας, αποδεικν ύον τας για άλλη μια φορά το
σεβασμό, την  εκτίμηση και την  αγάπη που τρέφει για
τους συν εργάτες του.

Στο σημαν τικό έργο που προσφέρουν  οι καθα-

ρίστριες στα σχ ολεία του Δήμου, το οποίο
αν αγν ωρίζεται τόσο από τους Διευθυν τές
των  σχ ολείων  όσο και από το Δήμο, αν αφ-
έρθηκε κατά τον  χ αιρετισμό του ο Πρόεδρος
της Β’θμιας Σχ ολικής Επιτροπής. Ο Νίκος
Χατζητρακόσιας υπογράμμισε ότι οι καθα-
ρίστριες, αν  και πλέον  υπάγον ται διοικητικά
στο Γραφείο Διαχ είρισης Αν θρωπίν ων
Πόρων  του Δήμου, παραμέν ουν  ουσιαστικά
όμως σημαν τικό τμήμα της Σχ ολικής Επιτρο-
πής. Τόν ισε δε ότι ο Δήμος Φυλής εξασφάλι-
σε για τις σχ ολικές καθαρίστριες πλήρη
απασχ όληση και αν τίστοιχ η αμοιβή και ζήτ-
ησε ν α αν αφέρουν  κάθε βλάβη ή ζημιά που
παρατηρούν  στα σχ ολικά κτίρια, διευ-
κολύν ον τας τη Σχ ολική Επιτροπή ν α τις
αποκαθιστά άμεσα. Τέλος, ευχ ήθηκε εγκάρδια “Καλές
γιορτές” και μια καλή ν έα χ ρον ιά.

Τους χ αιρετισμούς του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού, μετέφερε στις σχ ολικές καθαρίστριες ο Γεν .
Γραμματέας του Δήμου Φυλής, Αργύρης Αργυρόπου-
λος, ο οποίος αν αφέρθηκε επίσης στο σημαν τικό έργο
που προσφέρουν . 

Τόν ισε εξάλλου ότι, παρά την  έν ταξη των  καθαρι-
στριών  στο Γραφείο Διαχ είρισης Αν θρωπίν ων  Πόρων
του Δήμου, ο Νίκος Χατζητρακόσιας συν εχ ίζει ν α
υποστηρίζει το έργο τους και με την  εμπειρία που

διαθέτει, ν α συμβάλει καθοριστικά στη διευθέτηση
όλων  των  ζητημάτων .

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας πρόσφερε στις 35 σχ ολι-
κές καθαρίστριες των  Γυμν ασίων  και Λυκείων  του
Δήμου, πλήρες πακέτο ιματισμού ατομικής προ-
στασίας, όπως ποδιές, γάν τια, ολόσωμες φόρμες,
προσωπίδες (μάσκες), σκουφάκια, ρόμπες κ.λπ.
Επίσης, πρόσφερε χ ριστουγεν ν ιάτικα γλυκά και έν α
μπουκάλι κρασί για το χ ριστουγεν ν ιάτικο τραπέζι
τους, αλλά και χ υμούς και γλύκισμα κατά τη διάρκεια
της γιορτής.
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Αξιολόγηση Λόγου και Έκφρασης στον Α΄ Παιδικό
Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Φυλής  

Το προηγούμενο διά-
στημα ήταν ιδιαίτερο
για τον Α΄ Παιδικό

Σταθμό της Δημοτικής Ενότ-
ητας Φυλής καθώς πραγματο-
ποιήθηκε αξιολόγηση Λόγου κι
Έκφρασης στα πλαίσια προλ-
ηπτικού ελέγχου των μικρών
μαθητών, ηλικίας από 2,5 έως
4 ετών. 

Η δράση ήταν μια ευγενική
χορηγία του κέντρου ΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Πλατά Μακρή και
υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:

Ένας έμπειρος εργοθερα-
πευτής κι ένας έμπειρος
λογοθεραπευτής αξιολόγησαν
το λόγο και την έκφραση των
παιδιών μέσα από ειδικά ομα-
δικά και ατομικά παιχνίδια,
μίλησαν μαζί τους, έπαιξαν
μαζί τους και παρουσίασαν τα
αποτελέσματα της αξιολόγ-
ησής τους σε μια απογευματι-
νή συνάντηση με τους γονείς. 

Εκεί, αφού έγινε μια γενική
ενημέρωση όσον αφορά τις
διαπιστώσεις τους, ακολούθη-
σε συζήτηση με τους γονείς,
ατομική ή και ομαδική, λύθη-
καν τυχόν απορίες και
ανησυχίες των γονέων αλλά
προτάθηκαν και τρόποι προσέγγισης των παιδιών τους. 

Ο Πρόεδρος του Α΄ Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού, Δημήτρης Πουλιάσης, με τη φροντίδα του
οποίου υλοποιήθηκε η δράση, σημείωσε τα εξής: Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού και αντιλαμβανόμενος το πόσο σημαντικό είναι να εντοπίζονται και να επιλύονται τα
όποια θέματα λόγου κι έκφρασης από τη μικρή ακόμη ηλικία των παιδιών, δεσμεύομαι η αξιολόγηση
λόγου κι έκφρασης να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σταθμού και την επόμενη χρονιά.

Θερμές ευχές για
την ονομαστική

του γιορτή δέχθηκε
ο Δήμαρχος Φυλής

Θερμές ευχές για την ονομαστική του γιορτή δέχθηκε ο
Δήμαρχος Φυλής την προπαραμονή των Χριστουγέννων,
την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Τηρώντας την παράδοση του εορταστικού κλίματος που
επικρατεί στον Δήμο Φυλής συνήθως την παραμονή της
μεγάλης γιορτής, καθώς φέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν
Κυριακή, οι ευχές έπεσαν “βροχή” και... ήρθαν “προκατα-
βολικά!” .

Από το Γραφείο του Χρήστου Παππού πέρασαν οι συνε-
ργάτες του, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  Αντι-
δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, αναπληρωτές
Δήμαρχοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι αλλά και δεκάδες
εργαζόμενοι τους οποίους ο Δήμαρχος Φυλής θεωρεί όπως
πολλές φορές έχει υπογραμμίσει, “Συνεργάτες και μοχλό
ανάπτυξης του τόπου.”

Όσο για τα Παραδοσιακά Κάλαντα, από την Φιλαρμονική
του Δήμου Φυλής, αυτά θα αντηχήσουν κανον ικά την Παρ-
αμονή το Χριστουγέννων, το πρωί του Σαββάτου 24 Δεκεμ-
βρίου. Υπό τη Διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Καλομοίρη οι
μουσικοί της Φιλαρμονικής θα δώσουν τον εορταστικό τόνο
και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου
και Φυλής.Παράλληλα στις Κεντρικές πλατείες και των τριών
πόλεων, θα πραγματοποιηθούν Χριστουγενν ιάτικα events
και για τα παιδιά.

Ιματισμό ατομικής προστασίας και χριστουγεννιάτικα
 γλυκά μοίρασε στις σχολικές καθαρίστριες 

ο Νίκος Χατζητρακόσιας
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Δράση του Συλλόγου Συλλόγου 
Γυναικών Ελευσίνας στο Χριστουγεννιάτικο

Χωριό της πόλης 
Tην Τετάρτη 21/12

πραγματοποιήθηκε δράση του
Συλλόγου Γυναικών
Ελευσίνας στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό της
πόλης. 
Μέλη του συλλόγου έφτιαξαν

χριστουγεννιάτικες κάρτες
μαζί με τους μικρούς
επισκέπτες του χωριού, ενώ
παράλληλα γινόταν
ενημέρωση των γονέων για τη
δράση του συλλόγου αλλά και
το τι πραγματικά πρεσβεύει ο
Σύλλογος Γυναικών
Ελευσίνας. 
Η προσέλευση των παιδιών

ήταν μεγάλη ενώ και οι

συζητήσεις με τους γονείς ήταν
ενδιαφέρουσες, αφού μοιράστηκαν μαζί
μας τους προβληματισμούς και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινή τους ζωή αλλά και τις
ανησυχίες τους για το μέλλον.

Τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, κατά τις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2022,

τίμησε, το απόγευμα της Πέμπτης 22
Δεκεμβρίου 2022, στο Δημαρχείο Άνω
Λιοσίων, ο Δήμος Φυλής.

Η εκδήλωση αποτελεί, τα τελευταία
χρόνια, για το Δήμο Φυλής, την κορυφ-
αία ημέρα της εκπαίδευσης, καθώς, μέσα
σε πανηγυρικό κλίμα, τιμά, στο πρόσωπο
των φοιτητών, τις οικογένειες και τους
εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν την
προσπάθειά τους. 

Προλογίζοντας το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας, που είχε την οργανωτική
ευθύνη, τον χαρακτήρισε εμπνευστή για
την καθιέρωση της εκδήλωσης και εξέφ-
ρασε τη χαρά του που διοργανώθηκε,
φέτος, μετά από διακοπή δύο χρόνων,
λόγω της πανδημίας.

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, στους
γονείς και στους καθηγητές, ο Χρήστος
Παππούς ανέφερε ότι η εκδήλωση αυτή
τον χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί του ξυπνάει
μνήμες από την ξένοιαστη εποχή που
ήταν πρωτοετής φοιτητής στην Κρήτη.
Συμβούλεψε τους φοιτητές να μην
χάσουν μάθημα τα δύο πρώτα χρόνια
των σπουδών τους, ώστε να φτάσουν
στο πτυχίο απολαμβάνοντας, ταυτόχρο-
να, τη φοιτητική ζωή. 

Τους κάλεσε, ακόμα, να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους και μετά το πτυχίο,
συμμετέχοντας σε Μεταπτυχιακά Προ-
γράμματα Σπουδών ή αναλαμβάνοντας
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
«Παλιότερα το πτυχίο θεωρείτο status.
Σήμερα δεν αρκεί. Συνεχίστε τις σπουδές
σας γιατί είστε το επιστημονικό δυναμικό
που έχει ανάγκη η πόλη μας», τόνισε
χαρακτηριστικά πριν κλείσει την ομιλία
του ευχόμενος υγεία σε όλους.     

Τους επαίνους στους επιτυχόντες
φοιτητές απένειμαν ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς και οι επίσημοι προσ-
κεκλημένοι, ανάμεσα στους οποίους ο
πατήρ Τίτος Χρήστου, ο Υφυπουργός
Γιώργος Κώτσηρας, ο Βουλευτής Ευάγ

γελος Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος,
ο πρώην Δήμαρχος Άνω Λιοσίων Σταμάτ-
ης Γεώργας, ο επιλαχών Βουλευτής Στα-
μάτης Πουλής, το μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Διονυσία Στεφάτου, οι
Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Δημο-
τικών Κοινοτήτων και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου και οι Δημοτικοί

και Κοινοτικοί Σύμβουλοι.  Τα συγχαρη-
τήρια και τις ευχές του Αντιπροέδρου της
Βουλής Θανάση Μπούρα, που δεν μπόρ-
εσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση,
μετέφερε η συνεργάτιδά του Έλενα
Δεμερτζίδoυ.  

Μαζί με τον τιμητικό έπαινο ο
Δήμος Φυλής έδωσε  στον κάθε

φοιτητή χρηματικό βραβείο 
διακοσίων (200 Ευρώ).

Για τους φοιτητές που σπουδάζουν
στην επαρχία, έχει μεριμνήσει για τη
χορήγηση του «φοιτητικού πακέτου», με
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σε
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Τέλος, για τους πτυχιούχους λειτουργεί,
δωρεάν, στο Δήμο Φυλής, Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής (ΠΑ.Δ.Α), στο γνωστικό αντικείμενο
των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Πολιτι-
σμού. Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος γίνονται στα Δημαρχεία
Άνω Λιοσίων και Φυλής και διαρκούν τρία
εξάμηνα.  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Πανηγυρικό κλίμα στην βράβευση 
των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Παρατείνονται μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 300 θέσεις
εργασίας στον Ασπρόπυργο

300 ν έες θέσεις εργασίας Μηχ αν ικών  Παραγωγής αν οίγει η Παπαστράτος για το
εργοστάσιό της στον   Ασπρόπυργο και σε περιμέν ει ν α γίν εις ο Μηχ αν ικός Παρ-
αγωγής του μέλλον τος!
Είσαι Μηχ αν ικός με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία;
Έχ εις εκπληρωμέν ες τις στρατιωτικές σου υποχ ρεώσεις (για άν δρες υποψηφίους);
Αν αζητάς την  επόμεν η επαγγελματική σου εμπειρία;
Θέλεις ν α εξελιχ θείς δουλεύον τας στη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόν των
καπν ού στην  Ελλάδα;

Κάν ε αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και διεκδίκησε τη θέση σου.

Τα χ αρακτηριστικά του εργοστασίου του μέλλον τος:

Ψηφιοποίηση διαδικασιών
Ψηφιακή ωριμότητα
Νέες τεχ ν ολογίες
Οργαν ωσιακός μετασχ ηματισμός
Κουλτούρα εστιασμέν η στις ευκαιρίες
Μάθε περισσότερα για το Εργοστάσιο του Μέλλον τος εδώ!

Innov ation Enabler του προγράμματος είν αι η εταιρεία Mantis Bey ond Innov ation,
η οποία  βοηθά στον  ψηφιακό μετασχ ηματισμό των  επιχ ειρήσεων  μέσω της
αν εύρεσης ν έων  ταλέν των . 
H Mantis Bey ond Innov ation αν ιχ ν εύει, εμπλέκει και αξιολογεί κορυφαία ταλέν τα
μέσω της αυτοματοποιημέν ης πλατφόρμας αξιολόγησης Mantis IMS με στόχ ο ν α
βρει τους καλύτερους υποψηφίους παγκοσμίως.

Σ
υνεχίζεται η ολισθηρή πορεία των πλει-
στηριασμών για την εταιρεία κατε-
ψυγμένων ψαριών Κοντοβερός, η οποία

τα τελευταία χρόνια “λυγίζει” υπό το βάρος των
μεγάλων δανειακών της υποχρεώσεων, οι
οποίες ξεπερνούσαν τα 22 εκατ. ευρώ το 2021
και παράλληλα των χαμηλών της επιδόσεων
με συρρίκνωση τζίρου και σωρευμένες ζημίες.

Η εταιρεία, που μετρά περισσότερο από
μισό αιώνα παρουσίας στην εγχώρια αγορά,
έχει διαγράψει μια μακρά διαδρομή στην επε-
ξεργασία και συσκευασία κατεψυγμένων αλιε-
υμάτων, έναν κλάδο, ο οποίος δοκιμάστηκε
αρκετά το προηγούμενο διάστημα.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι και ο έτερος
μεγάλος εγχώριος παίκτης, η Γ. Καλλιμάνης,
πέρασε και επίσημα στα χέρια της τουρκικής
Dardanel ύστερα από την επικύρωση της συμφ-
ωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο
στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Η συγκε-
κριμένη κίνηση σηματοδότησε την αλλαγή
σελίδας για την ελληνική επιχείρηση, η οποία
αντιμετώπιζε ανυπέρβλητα οικονομικά προβ-
λήματα.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον
Ασπρόπυργο

Το δύσβατο μονοπάτι που έχει ακολουθήσει η
Κοντοβερός την οδήγησε τελικά στο κατώφλι
των πλειστηριασμών. Η αρχή έγινε πριν
περίπου ένα μήνα όταν στην πλατφόρμα ανα-
ρτήθηκε ο προγραμματισμός για την ηλεκτρονι-
κή εκποίηση των αρχικών εγκαταστάσεων στις
οποίες στεγάστηκε η λειτουργία της επιχείρη-
σης και βρίσκονται στο Μοσχάτο. Αυτή τη φορά
στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και οι εγκαταστά-
σεις στον Ασπρόπυργο στις οποίες μεταφέρ-
θηκε η εταιρεία το 2001.

Συγκεκριμένα, στις 24 Φεβρουαρίου αναμέ-
νεται να χτυπήσει το σφυρί γθα την παραγωγι-
κή μονάδα αλλά και για τον υφιστάμενο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό με την τιμή πρώτης προ-
σφοράς να έχει τεθεί στα 4.217.545 ενώ η διαδι-
κασία επισπεύδεται από την Intrum Hellas.

Το ακίνητο περιλαμβάνει ένα ενιαίο οικόπε-
δο, συνολικής επιφάνειας 17.760,48 τ.μ., το
οποίο προήλθε από την ένωση όμορων αγροτε-
μαχίων και εντοπίζεται στη θέση Λάκκος
Κάτσαρη του δήμου Ασπροπύργου επί αγροτι-
κής οδού σε απόσταση 800 μέτρων από την
λεωφόρο Νάτο και 3 χιλιόμετρα δυτικά περίπου
από την Αττική Οδό.

Σε αυτή την έκταση κατασκευάστηκε με άδεις
του 1999 και 2004 ένα βιομηχανικό κτίριο, το
οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας

1.030,66 τ.μ., στο οποίο έχουν γίνει επεκτάσεις
69,41 τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας 3.495,72 τ.μ.
με επεκτάσεις 313,82 τ.μ., από πατάρι επιφά-
νειας 418,52 τ.μ. με επεκτάσεις 88,68 τ.μ., από
πρώτο όροφο επιφάνειας 2.259,47 τ.μ. με
επεκτάσεις 104,57 τ.μ. και από δεύτερο όροφο
επιφάνειας 535,35 τ.μ. με επεκτάσεις συνολι-
κής επιφάνειας 466,88 τ.μ.. Επιπλέον, στον
περιβάλλοντα χώρο έχουν κατασκευασθεί
φυλάκιο, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρι-
σμού και εκκλησία επιφάνειας 51,98 τ.μ. ενώ
υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στη στέγη
επιφάνειας 38,61 τ.μ..

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης,
ο σκελετός του κτιρίου είναι κατασκευασμένος
από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει επικάλυψη
από πάνελ ενώ η ποιότητά κατασκευής του
είναι η συνήθης της εποχής και χαρακτηρίζεται
ως καλή. Επιπλέον, και ο βαθμός συντήρησής
του κρίνεται επαρκής ενώ στο κτίριο υπάρχει
εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός
όπως ψυκτικοί θάλαμοι, κοπτική, γεμιστική και
φορμαριστική μηχανή.

Ο πλειστηριασμός για τις αποθήκες στο
Μοσχάτο

Να σημειωθεί ότι στις 31 Μαΐου έχει προγρ-
αμματιστεί να εκποιηθεί ηλεκτρονικά και το
ακίνητο που διαθέτει η Κοντοβερός στο Μοσχά-
το. Το σφυρί αφορά σε ένα ενιαίο οικόπεδο,
συνολικής έκτασης περίπου δύο στρεμμάτων,
άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλης, το οποίο προήλθε από την
συνένωση με συμβολαιογραφική πράξη του
2017 δύο όμορων οικοπέδων επί της οδού
Καζάλα στον αριθμό 11 στον Ταύρο του δήμου
Μοσχάτου. Σε αυτό, λοιπόν, έχουν ανεγερθεί
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτε-
λούνται από υπόγειο, το οποίο έχει συνολική
επιφάνεια 477,36 τ.μ. και ισόγειο, το οποίο έχει
συνολική επιφάνεια 597,86 τ.μ. και συνολικά
καταλαμβάνουν επιφάνεια 1.075,22 τ.μ..Το
συγκεκριμένο κτίριο-αποθήκες, τουλάχιστον,
από την εξωτερική αυτοψία δείχνει ότι παρα-
μένει αχρησιμοποίητο εδώ και αρκετό χρονικό
διάστημα, αναμένται να βγει με την τιμή
εκκίνησης να έχει οριστεί στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο του Χρ. Κοντοβερού στην
Βούλα

Ωστόσο, αντιμέτωπο με τον πονοκέφαλο των
πλειστηριασμών βρίσκεται και ακίνητο, το
οποίο βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του Χρήστου
Κοντοβερού, ο οποίος συμμετέχει στη διοίκηση
της εταιρείας από την θέση του αντιπροέδρου.
Ειδικότερα, την ίδια ημέρα έχει δρομολογηθεί
να γίνει προσπάθεια για την ηλεκτρονική
εκποίηση μια τετραώροφη οικοδομή, η οποία
εντοπίζεται στην Κάτω Βούλα.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται επίσης
στο ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ ενώ και σε αυτήν
περίπτωση επισπεύδουσα είναι η Cepal
Hellas. Τέλος, να σημειωθεί ότι η οφειλή για την
οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση φθάνει τις
100.000 ευρώ και αποτελεί μέρος μιας
μεγαλύτερης απαίτησης.

Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών και η έδρα
της «Κοντοβερός» στον Ασπρόπυργο
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ΕΠΣΔΑ:  ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε
υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Πει-
θαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., τον Κ.Α.Π. καθώς επίσης
τα Φύλλα Αγώνων του Πρωταθλήματος, επιβάλλει ποι-
νές στους κάτωθι:

Ρούτης Α., Βοηθός Προπονητή, Σωματείο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο., τιμωρείται με 15(δεκαπέντε) ημέρες
εκτός αγωνιστικών χώρων και 50 Ευρώ χρηματικό πρό-
στιμο.

Στο Σωματείο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο., επιβάλλει
ποινή αφαίρεσης 10(δέκα) βαθμών και 3.000 Ευρώ
χρηματικό πρόστιμο.

Στον ΠΛΑΒΟΥΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, νόμιμο εκπρόσωπο
του Σωματείου ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο., επιβάλλει ποινή
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για
1(ένα) έτος και 3.000 Ευρώ χρηματικό πρόστιμο.

Η καθηγήτρια μαιευτικής του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής αν αφέρθηκε στην
εν δοοικογεν ειακή  βία στην  διάρκεια της εγκυμοσύν ης και τις επιπτώσεις της.

Το μήν υμα όλων  ξεκάθαρο!
Σπάμε τη σιωπή, δεν  μέν ουμε αμέτοχ οι.
Διαφορετικοί αλλά ίσοι άν τρες και γυν αίκες.

Επίσης, την   Τετάρτη 21/12/2022 αν τιπροσωπεία της Οργάν ωσης Μελών  Μεγάρ-
ων  του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρέδωσε στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο τρόφιμα που συγκεν -
τρώθηκαν  από τα μέλη και τους φίλους του Συριζα –Π.Σ.

Η ακρίβεια δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας. Το τσουνάμι των ανατιμήσεων, η
κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής δεν μας επιτρέπει να μη σταθούμε αλληλέγγυοι
στους συνανθρώπους μας που δε τα βγάζουν πέρα.

Με την πολιτική Μητσοτάκη  η χώρα, περνάει μια οδυνηρή κρίση και  οι
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι μεσαίοι φτωχοί και οι φτωχοί απελπισμέ-
νοι και την ίδια στιγμή, η λαίλαπα των γαλάζιων ακρίδων εφορμά στον δημό-
σιο πλούτο.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Οι γκολτζήδες ατον 3ο όμιλο της Γ΄Εθνικής

Οι γκολτζήδες στον 3ο όμιλο της Γ΄Εθνικής σε 7 αγωνιστικές

8 ΓΚΟΛ: N. Σκόνδρας (Φήκη)
6 ΓΚΟΛ: Ποτουρίδης (ΑΟ Υπάτου)
ADVERTISEMENT
5 ΓΚΟΛ: Τσιμέλι (Ζάκυνθος)
4 ΓΚΟΛ: Βέρμπης (Λευκίμμη), Σιδέρης (Απόλλων Πάργας), Μίσκου (Πανελευσινιακός)
3 ΓΚΟΛ: Κουσκουνάς ( ΑΟ Τρίκαλα), Πότσης (Λευκίμμη), Γραμμένος (Αστέρας Πετριτή),

Τόσκα (Τηλυκράτης), Μακρυγιάννης (Πανελευσινιακός), Μπρούνο (ΑΟ Υπάτου)
2 ΓΚΟΛ: Μπουντόπουλος (Βύζας Μεγάρων), Στρατιδάκης (Βύζας Μεγάρων), Τσάκνης (Πανα-

γρινιακός), Ζαχαράκης (Χαλκίδα), Γαστεράτος (Λευκίμμη), Πολύζος (ΑΟ Υπάτου), Ντόκος
(Απόλλων Πάργας)

1 ΓΚΟΛ: Κουτσιανικούλης (ΑΟ Τρίκαλα), Κορέλας (ΑΟ Τρίκαλα), Νιάρος (ΑΟ Τρίκαλα), Μάρκου
(Χαλκίδα), Α. Μπαλωμένος (Χαλκίδα), Γεωργουσόπουλος (Ναυπακτιακός), Κάρδαρης (Ζάκυνθ-
ος), Μήλιος (Παναγρινιακός), Περιστέρης (Τηλυκράτης), Κακοσίμος (Πανελευσινιακός), Γεμι-
στός (Πανελευσινιακός), Σούκερας (Αστέρας Πετριτή), Οκάν (Τηλυκράτης), Αντωνιάδης (Ναυ-
πακτιακός), Μανιώτης (Παναγρινιακός), Μαρκόν (Αστέρας Πετριτή), Μασούρας (Ζάκυνθος),
Γκουντρουμπής (Τηλυκράτης), Σκιαδάς (Τηλυκράτης), Πάκος (Απόλλων Πάργας), Βασιλόγιαν-
νης (Παναγρινιακός), Μούστα (Ζάκυνθος), Χατζηστάμου (Λευκίμμη), Τακίδης (Τηλυκράτης),
Νιφορόπουλος (Τηλυκράτης), Πολυζόπουλος (Φήκη), Ζαχαριουδάκης (Ζάκυνθος), Σκούτας
(Ναυπακτιακός), Πετράτος (Ναυπακτιακός), Παπουλής ( ΑΟ Υπάτου),Ιωάννου (Φήκη), Χαλκια-
δάκης (Χαλκίδα), Σαμαντάς (Φήκη), Τσιούνης (Παναγρινιακός), Καντάνης (Παναγρινιακός),
Παναγιώτου (Διγενής Νεοχωρίου), Βασιλείου (Διγενής Νεοχωρίου), Γόρδιος (Διγενής
Νεοχωρίου), Βασιλείου (Απόλλων Πάργας), Κωνσταντίνου (Απόλλων Πάργας), Κωσταμένας
(Απόλλων Πάργας), Αρναούτογλου (Πανελευσινιακός), Μαρής (Πανελευσινιακός).

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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ΕΠΟ: Στις 2 Ιανουαρίου 
οι χειμερινές μεταγραφές

Στις 2 Ιαν ουαρίου αν οίγει το παράθυρο των  χ ειμερ-
ιν ών  μεταγραφών  για τις ερασιτεχ ν ικές κατηγορίες
από την  ΕΠΟ.

Οι ημερομην ίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές,
επαν εγγραφές, μετεγγραφές ορισμέν ου χ ρόν ου
(πρώην  υποσχ ετικές) και αποδεσμεύσεις ερασι-
τεχ ν ών  ποδοσφαιριστών , ισχ ύουν  τη χ ειμεριν ή
περίοδο για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επαν εγγρ-
αφές, μετεγγραφές ορισμέν ου χ ρόν ου (πρώην
υποσχ ετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις
ερασιτεχ ν ών  ποδοσφαιριστών  και διεθν είς μετεγγραφ-
ές.

Συγκεκριμέν α:

Πρώτες εγγραφές Αν ηλίκων : Έως 30.6.2023
Πρώτες εγγραφές Εν ηλίκων : 2.1.2023 έως 31.1.2023
Μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Επαν εγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Μετεγγραφές ορισμέν ου χ ρόν ου (πρώην  Υποσχ ετι-
κές): 2.1.2023 έως 31.1.2023
Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023
Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά
ποδοσφαιριστές που αν ήκαν  στο σωματείο έως στις
1.7.2022)
Διεθν είς μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Επαν εκδόσεις δελτίων  παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023
Προσωριν ές αποδεσμεύσεις χ ωρίς όριο χ ιλιομετρικής
απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών ),
κατόπιν  προσφυγής /αίτησης στην  ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο
τον  χ ρόν ο.

Βύζας Μεγάρων: Πληρωμές και
δώρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα
Τοπικά προϊόν τα μοίρασε στους ποδοσφαιριστές και
στο προπον ητικό team της ομάδας η διοίκηση του
ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ, με αφορμή την  εορτή των  Χριστουγέν -
ν ων .
Μπορεί ν α ήταν  ημέρα πληρωμών , όμως η διοίκηση
φρόν τισε ώστε τα μέλη της ομάδας ν α προμηθευτούν
και φρέσκα προϊόν τα της Μεγαρικής Γης.
Η διοίκηση του Βύζαν τα ευχ αριστεί τους προμηθευτές
– φιλάθλους της ομάδας κ.κ. Νίκο Πιππή, Κώστα Στα-
μέλο και Αν τών η Μαργέτη για την  διαχ ρον ική προσφ-
ορά τους στον  σύλλογο.
H ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα, εύχ εται σε
όλους Καλά Χριστούγεν ν α με υγεία και οικογεν ειακή
ευτυχ ία.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ: Την Τετάρτη 28/12 Πανελευσινιακός-Μεγαρικός

Την Τετάρτη 28/12 θα διεξαχθεί στο στάδιο
<<Κοσμάς Παπανικολάου>> ο αγώνας κυπέλλου
του Πανελευσινιακού με τον Μεγαρικό για την 3η

αγωνιστική της 3ης φάσης του 2ος Όμιλου.

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ: Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός
73-69 στην Βούλα τον Πρωτέα

Ο ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός για την  11η αγων ιστική  του
πρωταθλήματος της Β΄Εθν ικής επικράτησε στην
Βούλα του Πρωτέα με 73-69.

Πρωτέας Βούλας-Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ 69-73
Διαιτητές: Θεον άς-Καραβίτης-Παπαδόπουλος Χρ.
Δεκάλεπτα : 19-17, 37-30, 54-45, 65-65 (κ.α.), 69-73
Πρωτέας Βούλας (Τερζής, Μόρφης): Κυρίλης 9 (2), Γάρ-
γαλης 7, Σκόρδας 10 , Δεν δριν ός 7 (1), Βισν ιέφσκι 6,
Ματσάγγος 6, Καραμαλέγκος Ι. 12 (2), Βεσκούκης 4
(1), Καραμαλέγκος Η. 8 (2).
Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης, Κλήμης): Ρεκουν ιώτης
24, Καρακατσάν ης 4, Ντακούλιας 13 (3), Μακρής 8,
Παπαφλωράτος 5 (1), Κρασάκης 5, Μαν ωλάτος 3, Στα-
μέλος 2, Νίκου 9.

Η Βαθμολογία (σε 11 αγών ες) :

1.Παν ιών ιος 20 (10-0)
2.Παν ελευσιν ιακός 20 (9-2)
3.Παλαιό Φάληρο 19 (8-3)
4.Πρωτέας Βούλας 19 (8-3)
5.ΑΕΝ Κηφισιάς 17 (6-5)
6.Αιγάλεω 16(6-4)
7.Έσπερος Καλλιθέας 15 (4-7)

8.Διαγόρας Ρόδου 13 (3-7)
9.ΟΦΗ 13 (3-7)
10. Δούκας 13 (3-7)
11.Πεύκη 13 (3-7)
12.ΑΟΚ Χαν ιά 11 (0-11) 

*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες συμμετέχ ουν  στα πλέι
οφς αν όδου με τη ν ικήτρια ν α αν έρχ εται στην  Α2
Αν δρών
**Οι ομάδες από τις θέσεις 7-10 συμμετέχ ουν  στα
πλέι άουτ, με τις δυο ηττημέν ες ν α υποβιβάζον ται
στην  Γ' Εθν ική
*** Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζον ται κατευθ-
είαν  στην  Γ' Εθν ική
Η επόμεν η αγων ιστική (12η αγων ιστική, 7/1)
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ: Ευχές...

Η ομάδα των παλαιμάχων της Δάφνης
Ερυθρών εύχονται σε όλους σας, Καλές
γιορτές με υγεία και ευτυχία. Ευτυχισμένο
το 2023 !!!! 

Αστέρας Μαγούλας: Ευχαριστήριο...
Με αφορμή τις βελτιωτικές εργασίες στο Δημοτικό Γήπεδο Μαγούλας (αποκατάσταση του καλωδίου
ηλεκτροδότησης, αντικατάσταση πάγκων του γηπέδου), το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας εκφράζει
ευχαριστίες προς το Δήμο Ελευσίνας & το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ!
Ευελπιστούμε οι βελτιωτικές εργασίες να συνεχιστούν, ώστε το γήπεδο να αποτελέσει ένα πραγμα-
τικό στολίδι!
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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

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
Πωλείται μονοκατοικία διώροφη στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 180 τμ σε άριστη κατάσταση σε

περιφραγμένο χώρο  1 στρεμμάτων  Τηλ: 6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία  σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή υποστήριξη, 
σε κατάστημα  λιανικής, 
φροντιστήριο. Απόφοιτη 

Αμερικανικού  Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

4488
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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
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Ο Ανδρέας Μαρτίνος έφερε
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
πλοίο του για επισκευή
Την στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών
απολαμβάνουν τα Ναυπηγεία 
Ελευσίνας στο μεσοδιάστημα έως την
τελική μεταβίβασή τους στην ONEX.

M
ετά τον Πέτρο Παππά ένας ακόμη ισχυρός, διε-
θνώς, Έλληνας πλοιοκτήτης δίνει ψήφο εμπι-
στοσύνης στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Μαρτίνο της Minerva Marine o
οποίος έφερε στα ναυπηγεία Ελευσίνας ένα από τα δεξα-
μενόπλοιά του.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το υπό ελληνική σημαία
δεξαμενόπλοιο MR «Minerva Antonia», ναυπηγήσεως
2008, χωρητικότητας 46.923 DWT. 

Ο στόλος της Minerva Μarine INC αποτελείται από 68
πλοία εκ των οποίων 56 δεξαμενόπλοια και 12 φορτηγά
πλοία. Από τα 56 δεξαμενόπλοια τα 29 είναι υπό ελληνι-
κή σημαία, με τον Ανδρέα Μαρτίνο να έχει βάλει το
όνομά του στον κατάλογο με τους Έλληνες πλοιοκτήτες
που στηρίζουν το ελληνικό νηολόγιο.

Tα ναυπηγεία θα είναι έτοιμα για να επαναλειτουργή-
σουν Ιούνιο με Αύγουστο του 2023.

Την αρχή έκανε ο Πέτρος Παππάς. Όπως έχει επισημά-
νει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ,
Πάνος Ξενοκώστας «οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, ζήτησαν την αρωγή και συνδρομή μας για μια
δοκιμαστική ενδιάμεση περίοδο λειτουργίας προς οικο-
νομική στήριξη τους και άμεσες επιβαλλόμενες παρεμβά-
σεις σε κρίσιμες υποδομές απαξιωμένες για δεκαετίες.

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ, με μεγάλη υπερηφάνεια αποφάσισε να
συμβάλει με κάθε μέσο, δυνατότητα και δυνάμεις στο
υγιές, ειλικρινές και κατοχυρωμένα συνταγματικά
δικαίωμα κάθε εργαζομένου να διεκδικεί αληθινή
εργασία και καλυτέρευση της ζωής του και της οικογέ-
νειας του μέσω αυτής».

Στις αρχές του Δεκεμβρίου συμφωνήθηκε το χρονο-
διάγραμμα της τελικής έγκρισης και εκταμίευσης των
102.000.000 δολαρίων της Αμερικανικής Κρατικής
Επενδυτικής Τραπέζης DFC για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας.
Στις 16 Δεκεμβρίου υπεγράφη η συμφωνία για τη δημιο-
υργία γραμμής κατασκευής και συντήρησης κορβετών,
που θα βρίσκεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μεταξύ του
Διευθύνοντα Συμβούλου της Fincantieri, Pierroberto
Folgiero και του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της
ONEX Shipyards & Technologies Group, Πάνου
Ξενοκώστα, με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικο-
νομία και άμυνα.

Μεταξύ άλλων, η Συμφωνία προβλέπει:

Την κατασκευή 2+1 τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών
προδιαγραφών κορβετών στα Ναυπηγεία Onex Elefsis
και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τεχνογ-
νωσία & μεταφορά τεχνολογίας, εξοπλισμού, που υπο-
λογίζεται περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ
Τη δημιουργία 2.500 άμεσων και έμμεσων νέων θέσεων
εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία.
Τη συνεργασία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
Ελληνική οικονομία και άμυνα, ενώ ενισχύει την προο-
πτική περαιτέρω συνεργασίας των δύο Ομίλων σε μελ-
λοντικά προγράμματα κατασκευής πολεμικών και εμπορ-
ικών πλοίων
Ο Πάνος Ξενοκώστας έχει ξεδιπλώσει σκέψεις για τα
επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας:
«Αυτό που πάμε να κάνουμε βασίζεται σε μία άλλη ιστο-
ρική συμφωνία αυτή με το DFC. Είναι ο κρατικός αμερι-
κάνικος χρηματοδοτικός φορέας. Αυτός μας στηρίζει,
μαζί με δικά μας κεφάλαια, με πρώτη φάση χρηματοδότ-
ησης 102 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε αλλαγή στον αμερι-
κανικό νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και από τους Ρεπο-
υμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς για να μπορ-
ούν να χρηματοδοτούνται συγκεκριμένες επενδύσεις
στην Ελλάδα και συμβαίνει για πρώτη φορά. Αυτό
σημαίνει ότι το αμερικανικό κράτος έχει πειστεί ότι εμείς
τη δουλειά μας την ξέρουμε και παίρνει ένα ρίσκο με
λεφτά των Αμερικάνων φορολογούμενων. Τα 102 εκα-
τομμύρια είναι με τη μορφή δανείου, μετατρέψιμου για
ένα κομμάτι. Το DFC μπορεί να πάρει ένα μικρό ποσο-
στό μετοχών αν το θελήσει γιατί το αμερικανικό κράτος
δεν μπαίνει με πλειοψηφίες. Πάμε να λειτουργήσουμε
ένα ναυπηγείο στο οποίο να μπορούμε να κάνουμε
επισκευές σε τουλάχιστον 200 πλοία της εμπορικής ναυ-
τιλίας, τον χρόνο, όλων των τύπων και με στόχευση στα
ενεργειακά πλοία».

«Συναγερμός» από Ν. Τζανάκη: 
Τον Ιανουάριο θα δούμε έως και 100.000 κρούσματα

γρίπης τη μέρα
Το «καμπαν άκι» του

κιν δύν ου έκρουσε σήμερα
το πρωί, μιλών τας στην
ΕΡΤ, ο καθηγητής Πν ε-
υμον ολογίας της Ιατρικής
Σχ ολής του Παν επι-
στημίου Κρήτης, Νίκος
Τζαν άκης, ο οποίος αν έφ-
ερε ότι έρχ εται δύσκολη
περίοδος σχ ετικά με τη
γρίπη και συμβούλευσε
τους πολίτες ν α πρφυλάσ-
σον ται, με μέτρα όπως η
μάσκα και ο καθαρισμός των
χ εριών .

«Περν άμε πιο βαριά τις γν ω-
στές χ ειμων ιάτικες ιώσεις λίγο
πιο μπροστά από ότι συν ήθως.
Κυριολεκτικά περίπου οι μισοί
Έλλην ες είτε βήχ ουν , είτε έχ ουν
καταρροή, είτε έχ ουν  ταλαιπωρία
από τις ιώσεις, με κύριο εκπρό-
σωπο πλέον  τη γρίπη που έχ ει
πάρει "κεφάλι"» από τον  Cov id,
ο οποίος είν αι δεύτερος σε
συχ ν ότητα και λιγάκι πιο ήπιος
στις περισσότερες των  περι-
πτώσεων , εν ώ στα μικρά παιδιά
αλλά και σε αρκετούς ευάλωτους
μεγάλους πολύ μεγάλη ζημιά και
ταλαιπωρία κάν ει ο RSV. Συγκε-
κριμέν α, σε όσους εν ήλικες έχ ω
διαγν ώσει αυτή τη ν όσο, όλοι
ακολουθούν  μία περίοδο 15 – 20
ημερών  με έν α τρομακτικό και

πολύ επώδυν ο και επίπον ο
βήχ α, ο οποίος τους χ αλάει την
ποιότητα ζωής» τόν ισε ο κ. Τζα-
ν άκης.

Και πρόσθεσε: «Μας βρίσκει
απροετοίμαστους από πλευράς
αν οσοποιητικού, υπό την
έν ν οια ότι όλα αυτά τα χ ρόν ια
δεν  προετοιμάσαμε το αν οσο-
ποιητικό μας. Όχ ι γιατί δεν  θέλα-
με, αλλά γιατί εκ των  πραγμάτων
είχ αμε τις καραν τίν ες και τις μάσ-
κες για τον  Cov id και ιδιαιτέρως
τα παιδάκια που είν αι μέχ ρι στιγ-
μής έως πέν τε ετών , μπορούσα-
με ν α πούμε ότι είν αι παρθέν α
από πλευράς αν οσοποίησης με
όλους αυτούς τους παράγον τες,
διότι πρακτικά όσα γεν ν ήθηκαν
το 2020 ή ήταν  το 2020 εν ός
έτους, εκτίθεν ται σε αυτούς τους
ιούς για πρώτη φορά στη ζωή

τους, με συν έπεια ν α
εκδηλών ουν  τις ιώσεις
αυτές βαριά με ταλαι-
πωρία και κάποιες φορές
ν α πρέπει ν α τα φρον -
τίσουμε στο ν οσοκο-
μείο».

«Όσοι δεν  έχ ουμε
κάν ει το εμβόλιο ν α το
κάν ουμε»

Όσο για τα εμβόλια της
γρίπης τόν ισε ότι έχ ουν
πολύ μεγάλη αποτελεσμα-

τικότητα στο ν α σε προφυλά-
ξουν  από την  εκδήλωση βαρείας
ν όσου, λέγον τας χ αρακτηριστι-
κά: «Αυτή τη στιγμή έχ ουμε
25.000 με 30.000 ν έα κρούσματα
γρίπης καθημεριν ά στον
ελλην ικό πληθυσμό, πιθαν ότατα
μέσα στο Γεν άρη ν α φτάσουμε
τα 80, 90 και 100.000 κρούσμα-
τα. Είν αι αριθμοί που τρομά-
ζουν , καθότι μέσα σε αυτά τα
χ ιλιάδες κρούσματα θα βρεθούν
και 1.000, 1.500 που θα χ ρεια-
στεί καθημεριν ά ν α τα φρον τίσο-
υμε στα ν οσοκομεία. Επομέν ως,
πρέπει ν α προετοιμαστούμε και
όσοι δεν  έχ ουμε κάν ει το εμβόλιο
ν α το κάν ουμε, ώστε ατομικά ν α
περάσουμε τη ν όσο ελαφρότερα
και συλλογικά. Να μπορέσουμε
ν α αν τιμετωπίσουμε υγειον ομικά
το τσουν άμι αυτό της γρίπης που
αν αμέν εται».


