
Τίτλοι τέλους για τη «Βιοχαρτική»
στον Ασπρόπυργο: «Στο σφυρί» η

μονάδα στον Ασπρόπυργο

Δέκα νέα μέτρα
για την αντιμετώπι-

ση της έλλειψης
φαρμάκων

Φυσικό αέριο: Ο καιρός
«έπνιξε» την ζήτηση-

Βουτιά 7,9% στις τιμές

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας για τον Δήμο

Ασπροπύργου
ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος

Μελετίου Τόνισε πως, τόσο ο ίδιος ως Δήμα-
ρχος όσο και οι συνεργάτες του, εδώ και τόσα
χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότ-
ητας και ότι και αυτή τη χρονιά, θα συνεχίσουν
να δίνουν μάχη για να φτάσουν τον Ασπρόπ-
υργο ψηλότερα.

Ελευσίνα 2023: Το Σάββατο 4
Φεβρουαρίου η τελετή έναρξης
Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

επιστρέφει με την αρχή του 2023 στη γενέτειρα χώρα του.
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Ντονέτσκ: Ουκρανική πυραυλική επίθεση
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές
ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα

βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2
με 4 μποφόρ και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί
τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 16 και
κατά τόπους τους 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθ-

μούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γενοβέφα, Γενεβιέβη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕ Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88,  2105541216

MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21, 

Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, 2102403004

Χαϊδάρι
ΑΝΝΑ ΚΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠραξιτέλους 1-3, Χαϊδάρι,

12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2114183146

Ο
θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης επιστρέφει με την  αρχ ή του 2023
στη γεν έτειρα χ ώρα του.

Με όχ ημα τον  πολιτισμό και την  τέχ ν η, η πόλη της
Ελευσίν ας αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται στο
επίκεν τρο του παγκόσμιου χάρτη και αν αδεικν ύεται
ως πηγή κοιν ων ικής αν άπτυξης, καιν οτομίας και
συλλογικότητας.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης παρουσιάζει έν α πλούσιο και καιν οτόμο
καλλιτεχ ν ικό, ερευν ητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με τίτλο ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, που αν απτύσσεται
σε τρεις κεν τρικούς θεματικούς άξον ες: Άν θρωπος |
Κοιν ων ία, Περιβάλλον , Εργασία, δημιουργών τας μια
βιώσιμη κληρον ομιά πέρα από τα όρια της χ ρον ιάς
του τίτλου.

Η αρχ ή σηματοδοτείται
με μια φαν τασμαγορική
Τελετή Έν αρξης, το
Μυστήριο_0 Μυστήρια
Μετάβασης, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 4 Φεβρουαρίου
2023 στις 19:00 στο
παράκτιο μέτωπο της
πόλης, σε ιδέα/σύλληψη
του Γεν ικού Καλλιτεχ ν ι-
κού Διευθυν τή της διο-
ργάν ωσης Μιχ αήλ Μαρ-
μαριν ού και σκην οθεσία
του διακεκριμέν ου Βρετα-
ν ού σκην οθέτη Chris
Baldwin.

Παράλληλα, από το
πρωί έως και αργά το βράδυ, η πόλη της Ελευσίν ας
γιορτάζει με έν α πλούσιο πρόγραμμα με εκθέσεις,
συν αυλίες, πάρτι και πληθώρα παράλληλων
εκδηλώσεων  σε όλη την  πόλη. Επιπλέον  δράσεις θα
πραγματοποιηθούν  και την  Κυριακή 5 Φεβρουαρίου.
Η μεγάλη γιορτή της Ευρώπης ξεκιν ά, με ελεύθερη
είσοδο για όποιον  επιθυμεί ν α βρεθεί στη γιορτή της
τελετής έν αρξης, αρκεί ν α κλείσει θέση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 θα παρουσιαστούν
συν ολικά 465 παραγωγές σε 30 διαφορετικούς χ ώρους
της πόλης, φιλοξεν ών τας περισσότερους από 300 δια-
κεκριμέν ους καλλιτέχ ν ες από την  Ευρώπη, την  Αμερι-
κή και την  Ασία.

«Μυστήρια Μετάβασης»
Τα «Μυστήρια Μετάβασης», 130 στο σύν ολό τους,

αν τλούν  έμπν ευση από την  Ελευσίν α, την  ιστορία
της, καθώς και από τις σύγχ ρον ες προκλήσεις που τη
διέπουν

Μεταξύ άλλων , στο πρόγραμμα της 2023 Ελευσίς
συμμετέχ ουν  οι: Romeo Castellucci, Sasha Waltz,
Jochen Sandig, Heiner Goebbels, Κατερίν α Γρέγου &
Εθν ικό Μουσείο Σύγχ ρον ης Τέχ ν ης, Θεόδωρος Κουρ-
εν τζής, TimeCircus, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ελέν η
Καραΐν δρου, Haruka Hiray ama, Γιάν ν ης Χουβαρδάς,
Juan Sandov al, Πατρίσια Απέργη, Νίκος Ναυρίδης,
Βάν α Ξέν ου, Roxane Rev on, Lina Bertucci, Μεν έλαος
Καραμαγγιώλης, Μαρία Παπαδημητρίου, Εύα Στεφαν ή,
Nikita Miliv ojev ić, Θοδωρής Οικον όμου, Ελευθερία

Ντεκώ, Thierry  De Mey  & Percussions de Strasbourg,
Σύλλας Τζουμέρκας, Λέν α Κιτσοπούλου, Μαρίν α Σάττι,
Φίλιππος Κουτσαφτής, Εύη Καλογηροπούλου, Nav ine
G. Dossos, Κρατική Ορχ ήστρα Αθην ών , Μαρίν α
Φωκίδη, Συμφων ική Ορχ ήστρας Δρέσδης, Γιολάν τα
Μαρκοπούλου, Χριστόδουλος Παν αγιώτου, Nov of lot,
Humanhood, Αργυρώ Χιώτη, Dome Wood & Sam
Stev erly nck, Άν τζελα Μπρούσκου, Stev en Berkof f ,
Διαπολιτισμική Ορχ ήστρα Εν αλλακτικής Σκην ής Εθν ι-
κής Λυρικής Σκην ής, Στέρεο Νόβα.

Η 2023 Ελευσίς φιλοξεν εί έργα σε παγκόσμια πρεμι-
έρα, αν αδεικν ύει καλλιτέχ ν ες της τοπικής κοιν ότητας,
σχ εδιάζει προγράμματα
εκπαιδευτικά και αν άπλα-
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Συν εχ ίζεται στη σελ 9

Φυσικό αέριο: Ο καιρός «έπνιξε» την 
ζήτηση- Βουτιά 7,9% στις τιμές

Ο
καιρός εξακολουθεί ν α δείχ ν ει τον  δρόμο στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, που το πρωί της
Δευτέρας υποχ ώρησαν  περαιτέρω για ν α φτάσουν  στο χ αμηλότερο επίπεδό τους από τις 21 Φεβρουα-
ρίου (τρεις ημέρες πριν  από την  ρωσική εισβολή στην  Ουκραν ία).  Οι τιμές σημειών ουν  πτώση εδώ και

τρεις εβδομάδες. Τον  Δεκέμβριο μειώθηκαν  περίπου κατά 47%.

Αν αλυτικά, ο ήπιος καιρός που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης περιόρισε τη ζήτηση «αν αγκάζον -
τας» σε πτώση τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έως και 7,9% τη Δευτέρα. Έπειτα οι τιμές «μάζεψαν »
τις απώλειες και διαπραγματεύον ται χ αμηλότερα κατά 6,3%, στα 71,5 ευρώ αν ά μεγαβατώρα.

Στο μεταξύ, όπως υποδεικν ύει η πρόγν ωση του καιρού, οι θερμοκρασίες θα παραμείν ουν  τις επόμεν ες δύο
εβδομάδες σε επίπεδα πάν ω από το φυσιολογικό για την  εποχ ή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ο καλός καιρός που θα βοηθήσει την  περιοχ ή ν α εξοικον ομήσει προμήθειες αποφεύγον τας την  εξάν τληση
των  αποθεμάτων  της, σημειών ει το Bloomberg αν αφέρον τας ότι μετά από έν α χ ρόν ο ακραίας αστάθειας, η
αγορά ξεκιν ά το 2023 λιγότερο πιεσμέν η, αφεν ός λόγω της μείωσης των  τιμών  αφετέρου λόγω της επάρκειας
των  προμηθειών  καθώς η Ευρώπη στράφηκε στις εισαγωγές υγροποιημέν ου φυσικού αερίου (LNG) για ν α αν τι-
καταστήσει τις ρωσικές προμήθειες.

Οι ηπιότερες θερμοκρασίες σε συν δυασμό με την  παραδοσιακή επιβράδυν ση της βιομηχ αν ικής ζήτησης στο
τέλος του έτους, μπορεί ν α βοηθήσουν  την  περιοχ ή ν α διατηρήσει σε ικαν οποιητικά επίπεδα τα αποθέματα
μέχ ρι το τέλος της σεζόν .
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Συνεχίζεται στη σελ. 4

Η
επικαιροποίηση των  μέτρων  που ήδη έχ ουν
ληφθεί και σχ ετίζον ται με τον  περιορισμό των
παράλληλων  εξαγωγών  και την  αύξηση της

επάρκειας φαρμάκων  στη χ ώρα αποφασίστηκε από
τον  υπουργό Υγείας Θάν ο Πλεύρη. Σήμερα πραγματο-
ποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον  υπουργό, με τη
συμμετοχ ή εκπροσώπων  των  ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΕΦ,
ΣΦΕΕ, ΠΦΣ καθώς και εκπρόσωπο του Παν ελλήν ιου
Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων , αν αφορικά με τις
ελλείψεις που παρουσιάζον ται σε συγκεκριμέν α φάρ-
μακα.

ΣΦΕΕ: Τα προβλήματα διαθεσιμότητας φαρμάκων
που έχ ουν  εμφαν ιστεί στη χ ώρα μας είν αι πολύ μικρ-
ότερης κλίμακας από ότι σε
άλλες χ ώρες της Ε.Ε

ΠΕΦ: 42 ελλην ικά εργοστά-
σια παραγωγής φαρμάκων  λει-
τουργούν  ν υχ θημερόν  για ν α
καλύψουν  τις αν άγκες των
Ελλήν ων  ασθεν ών

Θ. Πλεύρης: Η ελλην ική
φαρμακοβιομηχ αν ία, σε μεγά-
λο βαθμό, μπορεί ν α αν τιμε-
τωπίσει τις ελλείψεις με γεν ό-
σημα

Κοιν ή πεποίθηση όλων
αποτελεί ότι πρόκειται για έν α
παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο αγγίζει τη χ ώρα μας σε
μικρότερο βαθμό κυρίως λόγω και της παρουσίας βιομ-
ηχ αν ικών  μον άδων  στην  Ελλάδα.

Η επικαιροποίηση των μέτρων έχει 
ως ακολούθως:

1) Συν έχ ιση των  ελέγχ ων  των  φαρμακαποθηκών
για τη μη εξαγωγή των  ελλειπτικών  φαρμάκων , με
μον αδική ποιν ή την  αν αστολή λειτουργίας σε όσες
φαρμακαποθήκες δεν  συν εργάζον ται ή διατηρούν
αποθεματικό.

2) Συν έχ ιση του ελέγχ ου στις φαρμακευτικές εται-
ρείες για ν α διαπιστωθεί ότι έχ ουν  την  επάρκεια των
φαρμάκων  για την  κάλυψη της ελλην ικής αγοράς, ιδίως
αν τιπυρετικών  και παιδιατρικών  φαρμάκων .

3) Αύξηση των  παραγγελιών  από τον  ΙΦΕΤ για τις
δραστικές ουσίες για τις οποίες παρουσιάζεται η παγ-
κόσμια έλλειψη.

4) Εν ημέρωση από τον  ΕΟΦ για τα φάρμακα που
λείπουν  από την  αγορά, εν ώ παράλληλα θα γν ωστο-
ποιείται το πού υπάρχ ει υποκατάσταση φαρμάκων .
Με τον  τρόπο αυτό οι πολίτες θα γν ωρίζουν  ότι αν τί
συγκεκριμέν ου επών υμου φαρμάκου, ποιο γεν όσημο,
αν τίστοιχ ης αποτελεσματικότητας, μπορούν  ν α προμ-
ηθευτούν .

5) Επέκταση της συν ταγογράφησης γεν οσήμων
φαρμάκων  εκεί που υπάρχ ουν  ελλείψεις.

6) Εξορθολογισμό των  τιμών  στα φάρμακα τα
οποία είν αι ελλειπτικά και πολύ χ αμηλής κοστολογικής

αξίας.

7) Ύπαρξη
συν εχ ούς συν ερ-
γασία με τους φαρ-
μακοποιούς ώστε
ν α μπορεί ν α
εξυπηρετείται
καλύτερα ο πολίτης,
όταν  προκύπτουν
ελλείψεις.

8) Αύξηση της
ηλεκτρον ικής
συν ταγογράφησης
στα ελλειπτικά φάρ-
μακα.

9) Εν ημέρωση των  γιατρών  για τις ελλείψεις
φαρμάκων , ώστε ν α προσαρμόζεται η συν ταγογράφη-
ση σε αν τίστοιχ α θεραπευτικής αξίας.

10) Επιπλέον  αποφασίστηκε ότι η ελλην ική φαρ-
μακοβιομηχ αν ία θα εξαν τλήσει τις δυν ατότητες
αύξησης παραγωγής των  γεν οσήμων  και οι πολυεθν ι-
κές εταιρίες θα εν τείν ουν  την  εισαγωγή των  ελλει-
πτικών  φαρμάκων .

Ο υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές ότι θα
υπάρξουν  συν αν τήσεις με τους ιατρικούς συλλόγους
στο προσεχ ές χ ρον ικό διάστημα για την  εν ημέρωση
και τον  συν τον ισμό επί του θέματος. Σε αν ακοίν ωση
του Υπουργείου Υγείας υπογραμμίζεται ότι η χ ώρα μας
έχ ει προβεί στη λήψη όλων  των  απαραίτητων  μέτρων
ώστε το παγκόσμιο πρόβλημα της έλλειψης συγκεκρι-
μέν ων  δραστικών  ουσιών  ν α αν τιμετωπιστεί με τον
καλύτερο δυν ατό τρόπο.

Εκπτώσεις από 9 Ιανουαρίου
έως και 28 Φεβρουαρίου 2023
και ανοικτά καταστήματα την

Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Ξ
εκιν ούν  τη Δευτέρα 9 Ιαν ουαρίου 2023 οι χ ει-
μεριν ές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν
έως και 28 Φεβρουαρίου 2023.

Αυτό αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του ο Σύν δεσμος
Επιχ ειρήσεων  και Λιαν ικής Πωλήσεως Ελλάδος

(ΣΕΛΠΕ) και σημειών ει ότι, την  πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων  δηλαδή στις 15 Ιαν ουαρίου τα εμπορικά
καταστήματα θα είν αι αν οικτά σε όλη την  επικράτεια
από 11:00 πμ έως 8:00 μμ.

«Κατά τη διάρκεια των  χ ειμεριν ών  εκπτώσεων  οι
λιαν εμπορικές επιχ ειρήσεις θα προσφέρουν  μεγάλη
ποικιλία προϊόν των  σε πολύ χ αμηλές τιμές, με άψογη
εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταν αλωτικό κοιν ό»
όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΛΠΕ.

Δέκα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της
έλλειψης φαρμάκων

Ποιες εκλογικές περιφέρειες
κερδίζουν έδρες, ποιες

χάνουν
Με βάση την  τελευταία καταν ομή εδρών , όπως δια-

μορφώθηκε με το Προ-
εδρικό Διάταγμα
117/2018 – ΦΕΚ
225/Α/31-12-2018, δύο
έδρες κερδίζει η εκλογι-
κή Περιφέρεια της Αν α-
τολικής Αττικής εν ώ
από μία έδρα
κερδίζουν  ο Βόρειος, ο
Δυτικός και ο Νότιος
τομέας Αθην ών  καθώς
και η Α΄ εκλογική Περ-
ιφέρεια της Θεσσα-
λον ίκης.

Αν τίθετα, από μία
έδρα χ άν ουν  οι εκλογι-
κές Περιφέρειες Α΄
Αθην ών , Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάν ης, Μαγν ησίας,
Σερρών , Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλι-

στα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίσταν ται μον οε-
δρικές.

Στην  καταν ομή αυτή εν σωματών εται και η επίπτω-
ση από τις τρεις έδρες που αφαιρούν ται από τις εκλο-
γικές περιφέρειες για ν α προστεθούν  στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, προκειμέν ου ν α εκπροσωπηθούν  οι

κάτοικοι εξωτερι-
κού.

Σημειών εται ότι
ο υπουργός Εσω-
τερικών  Μάκης
Βορίδης έδωσε
εν τολή στη
Διεύθυν ση
Εκλογών  του
Υπουργείου ν α
προχ ωρήσει στη
σύν ταξη σχ ετικού
Προεδρικού Δια-
τάγματος που θα
αποτυπών ει τις
παραπάν ω μετα-

βολές και το οποίο πρόκειται ν α εκδοθεί έως τις 10
Ιαν ουαρίου του 2023.

Δράμα: Προφυλακιστέος ο
36χρονος που κατηγορείται

για βιασμό του γιου της
συντρόφου του

Σ
ε καταγγελία για απόπειρα βιασμού από τον
36χ ρον ο είχ ε προχ ωρήσει 15χ ρον ος φίλος του
αγοριού.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χ ρον ος από τη Δράμα
που κατηγορείται για τον  κατ’ εξακολούθηση βιασμό
του αν ήλικου γιου της συν τρόφου του και την  από-
πειρα βιασμού εν ός άλλου αγοριού.

Το προηγούμεν ο διάστημα 15χ ρον ος είχ ε προβεί

σε καταγγελία σε βάρος του 36χ ρον ου για απόπειρα
βιασμού, κάτι που απασχ όλησε την  Αστυν ομική
Διεύθυν ση Δράμας.

Σύμφων α με την  καταγγελία, η απόπειρα έγιν ε το
βράδυ της Κυριακής των  Χριστουγέν ν ων , όταν  ο αν ή-
λικος έμειν ε το βράδυ στο σπίτι του συμμαθητή του.
Όπως δήλωσε το παιδί, κατά τη διάρκεια της βραδιάς
κι εν ώ κοιμόταν , ο σύν τροφος της μητέρας του φίλου
του προσπάθησε ν α τον  κακοποιήσει σεξουαλικά.
Κατάφερε ν α του ξεφύγει ωστόσο, μίλησε στη μητέρα
του και η υπόθεση πέρασε στα χ έρια της
Αστυν ομίας.

Μετά την  καταγγελία ο 15χ ρον ος εξετάστηκε από
ιατροδικαστή και στο πλαίσιο της έρευν ας εξετάστηκε
και ο 15χ ρον ος φίλος του, ο οποίος όταν  έμαθε για το
περιστατικό την  ημέρα των  Χριστουγέν ν ων ,
εκμυστηρεύτηκε στον  συν ομήλικο φίλο του, πως κι ο
ίδιος ζούσε τον  ίδιο εφιάλτη για 3,5 χ ρόν ια, από τον
36χ ρον ο σύν τροφο της μητέρας του.
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Το  Αντισμήναρχο Γιώργο Ντούνα υποδέχθηκε
στο Δημαρχείο ο Χρήστος Παππούς

Ε
υχ ές για ευτυχ ές ν έο έτος αν τάλλαξε με τον  ιπτάμεν ο Αν τισμήν αρχ ο της
Πολεμικής Αεροπορίας και συν δημότη μας Γιώργο Ντούν α, ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχ ος υπο-
δέχ θηκε τον  Αν τισμή-
ν αρχ ο στο Δημαρχ είο,
το πρωί της Παρασκε-
υής 30 Δεκεμβρίου
2022 και είχ ε μαζί του
εγκάρδια συν ομιλία,
καθώς οι δύο άν τρες
συν δέον ται με φιλία.
Στο πλαίσιο της
επίσκεψης, ο Γιώργος
Ντούν ας πρόσφερε
στο Χρήστο Παππού
πιστό αν τίγραφο του
πολεμικού αεροσκάφο-
υς F-16. Λίγο πριν  την
αποχ ώρησή του φωτογραφήθηκαν  μπροστά σε έν α πίν ακα που απεικον ίζει πολε-
μικό ελικόπτερο που ίπταται πάν ω από το Αιγαίο, έργο του Γιώργου Ντούν α, το
οποίο είχ ε προσφέρει στο Χρήστο Παππού, σε παλαιότερη επίσκεψή του στο
Δημαρχ είο. Ο πίν ακας αυτός κοσμεί, έκτοτε, το γραφείο του Δημάρχ ου και μάλιστα
ο Χρήστος Παππούς, τον  έχ ει σε περίοπτη θέση.

Αν αφερόμεν ος στη συν άν τηση ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς δήλωσε τα εξής.
«Με ιδιαίτερη χ αρά υποδέχ τηκα στο Δημαρχ είο το συν δημότη μας και ιπτάμεν ο

αν ώτερο αξιωματικό της Πολεμικής μας Αεροπορίας Γιώργο Ντούν α. Στο πρόσωπό
του εξέφρασα τις ευχ ές μου για καλή χ ρον ιά, σε όλους τους πιλότους μας οι οποίοι
κυριαρχ ούν  στους αιθέρες, υπερασπιζόμεν οι τα εθν ικά μας δίκαια. Οι συν δημότες
μας και όλοι οι Έλλην ες είμαστε περήφαν οι γι’ αυτούς».    

Τ
ον  προϋπολογισμό του 2023 του λιμέν α Ελευ-
σίν ας εν έκριν ε το υπουργείο Ναυτιλίας. Σύμφω-
ν α με αυτόν , τα έσοδα θα αν έλθουν  στα 5,04

εκατ. και τα έξοδα στα 4,09 εκατ., με βάση το Ευρω-
παϊκό Σύστημα Λογαριασμών  – ESA.

Σύμφων α με τα ΔΛΠ, ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευ-
σίν ας παρουσίασε, το 2021, αύξηση του κύκλου εργα-
σιών  στα 5,96.

Όπως αν αφέρει η
έκθεση GREPORT
2022, το λιμάν ι της
Ελευσίν ας αποτελεί
έν α από τα τέσσερα
μεγάλα λιμάν ια της
Αττικής.

Στην  αρμοδιότητα
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
βρίσκον ται λιμεν ικές
εγκαταστάσεις που
εκτείν ον ται από τον
Ασπρόπυργο μέχ ρι
την  Πάχ η Μεγάρων .

Η διακίν ηση
φορτίων  εξυπηρετείται κυρίως από τον  Κεν τρικό Λιμέ-
ν α ο οποίος διαθέτει κρηπιδώματα συν ολικού μήκους
1.037 μέτρων .

Τα φορτία που διακιν ούν ται είν αι ως επί το πλείστο
χ ύδην  ξηρά (λιπάσματα, υαλουργική άμμος κ.α.) και

γεν ικά φορτία (προϊόν τα σιδήρου κ.α.).

Από την  λιμεν ική εγκατάσταση του Περάματος
Μεγάρων  εξυπηρετείται πορθμειακή κίν ηση από και
προς τη Σαλαμίν α.

Ο μηχ αν ολογικός εξοπλισμός του λιμέν α για την
φορτοε-
κφόρτω-
ση εμπο-
ρευμά-
των  περ-
ιλαμβάν ει
τρεις
αυτοκι-
ν ούμε-
ν ους
γεραν ούς
αν υψωτι-
κής
ικαν ότ-
ητας
μέχ ρι 45
τόν ων .

Στην
δικαιοδοσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. αν ήκουν  και εγκαταστά-
σεις φιλοξεν ίας σκαφών  αν αψυχ ής, συν ολικής δυν α-
μικότητας 100 περίπου θέσεων  καθώς και έν ας αλιευ-
τικός λιμέν ας χ ωρητικότητας 70 περίπου αλιευτικών
σκαφών .

Με επισημότητα η Δοξολογία για το νέο έτος
στα Άνω Λιόσια

Μ
ε επισημότητα τελέστηκε, την  Πρωτοχ ρον ιά, στον  Ιερό Ναό Αγίων  Κων -
σταν τίν ου και Ελέν ης Άν ω Λιοσίων , η Δοξολογία για την  έλευση του ν έου
έτους 2023. 

Κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας τηρήθηκε πιστά η θρησκευτική και η λαϊκή
παράδοση, καθώς, μετά το τελετουργικό, ο πατήρ Τίτος έψαλε τα Πρωτοχ ρον ιάτικα
κάλαν τα, συν οδεία
τριγών ου.

Η τελετή ολοκ-
ληρώθηκε με την  κοπή
της παραδοσιακής
βασιλόπιτας από τον
πατέρα Τίτο και το
Δήμαρχ ο Φυλής Χρή-
στο Παππού, ο
οποίος εξέφρασε στο
εκκλησίασμα τις ευχ ές
του για ευτυχ ές ν έο
έτος.

Παρευρέθηκαν  οι
Αν τιδήμαρχ οι Μιχ άλης
Οικον ομάκης και Γιώρ-
γος Αβράμης, οι Πρόε-
δροι της Δημοτικής Κοιν ότητας Νίκος Λιόσης, του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργα-
ν ισμού (ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργος Μαυροειδής και των  Παιδικών  Σταθμών  Άν ω
Λιοσίων  Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος, οι αν απλ. Δήμαρχ οι Χρυσούλα Κουράση και
Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Καμπόλης, ο Τοπικός
Σύμβουλος Μιχ άλης Ζουρίδης και ο επιλ. Βουλευτής Σταμάτης Πουλής. 

Τιμές και χ ριστουγεν ν ιάτικα κάλαν τα και ύμν ους απέδωσε η Φιλαρμον ική του
Δήμου Φυλής υπό τη διεύθυν ση του αρχ ιμουσικού Νίκου Καλομοίρη. 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2023 του λιμένα
Ελευσίνας. Στα 5 εκατ. τα έσοδα

Βέροια: Δίωξη στη μητέρα
του νεκρού βρέφους για

ανθρωποκτονία 
από πρόθεση

Σ
ύμφων α με την  πρώτη εικόν α από την  ιατρο-
δικαστική εξέταση, η αιτία θαν άτου του 11
μην ών  βρέφους φαίν εται ν α είν αι ο πν ιγμός.

Ποιν ική δίωξη για αν θρωποκτον ία από πρόθεση
ασκήθηκε από την  εισαγγελία, σε βάρος της 29χ ρον -
ης μητέρας του βρέφους που βρέθηκε ν εκρό στο
φράγμα του Αλιάκμον α.

Η 29χ ρον η παραπέμφθηκε ν α απολογηθεί στην
αν ακρίτρια Βέροιας, απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθ-
εσμία για την  προσεχ ή Τετάρτη και μέχ ρι τότε παρα-
μέν ει υπό κράτηση.

Σημειών εται ότι σύμφων α με την  πρώτη εικόν α από
την  ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θαν άτου του 11
μην ών  βρέφους φαίν εται ν α είν αι ο πν ιγμός.

Υπεν θυμίζεται ότι οι αστυν ομικές αρχ ές ειδοποι-
ήθηκαν  χ θες ότι η μητέρα του βρέφους, η οποία φέρε-
ται ν α αν τιμετωπίζει ψυχ ολογικά προβλήματα, έφυγε
την  παραμον ή της Πρωτοχ ρον ιάς με το 11 μην ών
κοριτσάκι της από το χ ωριό Σταυρός Ημαθίας, όπου
ζούσε με συγγεν είς της, και επέστρεψε την  επόμεν η
μέρα χ ωρίς το παιδί της.

Έπειτα ξεκίν ησε επιχ είρηση εν τοπισμού του βρέφ-
ους, το οποίο βρέθηκε τελικά ν εκρό σε μία όχ θη της
τεχ ν ητής λίμν ης. Ακολούθησε η σύλληψη της 29χ ρον -
ης από τους αστυν ομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Βέροιας.
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Τίτλοι τέλους για τη «Βιοχ αρτική» στον  Ασπρόπυρ-
γο: «Στο σφυρί» η μον άδα στον  Ασπρόπυργο

Οι τίτλοι τέλους πέφτουν  για την  χ αρτοποιία
«Βιοχ αρτική ΑΒΕΕ» καθώς για τις 16 Μαρτίου 2023
έχ ει προγραμματιστεί ν α βγουν  στο σφυρί οι εγκατα-
στάσεις της στον  Ασπρόπυργο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/12/2022, 10:36 ΠΜ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 4΄
SHARE
Τίτλοι τέλους για τη «Βιοχ αρτική» στον  Ασπρόπυρ-

γο: «Στο σφυρί» η μον άδα στον  Ασπρόπυργο
SHARE
Οι τίτλοι τέλους πέφτουν  για την  χ αρτοποιία

«Βιοχ αρτική ΑΒΕΕ» καθώς για τις 16 Μαρτίου 2023
έχ ει προγραμματιστεί ν α βγουν  στο σφυρί οι εγκατα-
στάσεις της στον  Ασπρόπυργο.

Ο πλειστηριασμός γίν εται με επισπεύδουσα την
Εθν ική Τράπεζα και η τιμή πρώτης προσφοράς έχ ει
οριστεί στα 3.285.000 ευρώ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και βρίσκεται σε
πτώχ ευση. Υπεν θυμίζεται ότι μετά από σοβαρά οικο-
ν ομικά προβλήματα το Εφετείο Πειραιά, τον  Ιούλιο του
2013, επικύρωσε τη συμφων ία εξυγίαν σης που είχ ε
επιτευχ θεί τον  Οκτώβριο του 2012, υπό τη διαλυτική
αίρεση της ακριβούς τήρησης όλων  των  όρων  της.
Όπως σημειων όταν  στην  απόφαση «σε περίπτωση
μη τήρησης οιουδήποτε όρου εκ μέρους της αιτούσας
επέρχ εται αυτοδικαίως η αν ατροπή της συμφων ίας
αυτής».

Κατά τη χ ρήση του 2013 που αφορούν  τα τελευταία
δημοσιευμέν α αποτελέσματα η εταιρεία εμφάν ιζε
κύκλο εργασιών  56.252 ευρώ έν αν τι 1,45 εκατ. ευρώ
την  προηγούμεν η, με τις υποχ ρεώσεις διαμορφών ον -
ται στα 39,3 εκατ. ευρώ και τις συσσωρευμέν ες ζημίες
στα 7,3 εκατ. ευρώ.

Τον  Ιούν ιο του 2019 κατατέθηκε στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθην ών  αίτηση με την  οποία ζητήθηκε η
κήρυξή της σε πτώχ ευση και η σφράγιση της περιου-

σίας της.

Τελικά στις 26 Νοεμβρίου 2021 το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθην ών  κήρυξε
την  Βιοχ αρτική σε κατάσταση πτώχ ευ-
σης ορίζον τας ως χ ρόν ο παύσεως
πληρωμών  την  26-11-2019, εν ώ διέταξε
τη σφράγιση του καταστήματος και της
υπόλοιπης περιουσίας της από τον
σύν δικο της πτώχ ευσης.

Τι βγαίν ει στο σφυρί

Στον  πλειστηριασμό του ερχ όμεν ου
Μαρτίου αν αμέν εται ν α βγουν  το
ακίν ητο (οικόπεδα και εγκαταστάσεις)
της εταιρείας στη θέση Ντρασαριά στον
Ασπρόπυργο Αττικής και συγκεκριμέν α:

-Έν α οικόπεδο εκτάσεως βάσει τίτλου
κτήσεως 11.405 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 10.900
τ.μ.,

-Έν α οικόπεδο εκτάσεως σύμφων α με τον  τίτλο
κτήσεως 5.574 τ.μ. και σύμφων α με το Κτηματολόγιο
5.391 τ.μ.

-Έν α οικόπεδο εκτάσεως σύμφων α με τον  τίτλο
κτήσεως 4.447 τ.μ. και σύμφων α με το Κτηματολόγιο
4.567 τ.μ.

-Έν α αγροτεμάχ ιο (αγρός) εκτάσεως κατά τον  τίτλο
κτήσεως 5 στρεμμάτων ,

-Έν ας αγρός μετά των  επ’ αυτού πάσης φύσεως κτι-
σμάτων , αν εγερθέν των  και αν εγερθησομέν ων , στην
ίδια θέση.

-Έν α αγροτεμάχ ιο εκτάσεως βάσει τίτλου κτήσεως
1.508 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 1.345 τ.μ.

Τα παραπάν ω αποτελούν  εν ιαία γηπεδική έκταση
συν ολικής επιφάν ειας βάσει τίτλων  κτήσεως 32.694,69
τ.μ. επί της οποίας έχ ει κατασκευαστεί το βιομηχ α-
ν ικό συγκρότημα παραγωγής χ άρτου.

Μαζί βγαίν ουν  άλλα τέσσερα αγροτεμάχ ια που
συν αποτελούν  εν ιαία γηπεδική έκταση συν ολικής
επιφάν ειας 5.988,33 τ.μ. η οποία είν αι περιφραγμέν η
με υψηλό τοιχ ίο σκυροδέματος. Η εν  λόγω έκταση
αποτελεί αποθηκευτικό χ ώρο απορριμμάτων  χ αρτιού
του εργοστασίου.

Στον  πλειστηριασμό περιλαμβάν εται ακόμη έν ας
αγρός 2.300 τ.μ. στη θέση «Δύο πεύκα», επίσης στον
Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίας Σοφίας.

Οι τιμές εκκίν ησης

Σημειών εται ότι για το αγροτεμάχ ιο συν ολικής εκτά-
σεως 32.022 τ.μ. μετά των  κτισμάτων  και του μηχ α-
ν ολογικού εξοπλισμού (εργοστασίου), που αποτελούν
εν ιαίο οικον ομικό σύν ολο, η τιμή εκκίν ησης έχ ει ορι-
στεί στα 3.204.000 ευρώ. Επιπλέον , για το αγροτε-
μάχ ιο συν ολικής εκτάσεως 5.988,33 τ.μ. με τον
αποθηκευτικό χ ώρο απορριμμάτων  η τιμή εκκίν ησης
έχ ει οριστεί στις 54.000 ευρώ και για το αγροτεμάχ ιο
των  2.300 τ.μ., στα Δύο Πεύκα το ποσό των  27.000
ευρώ.

Έτσι συν ολικά η τιμή πρώτης προσφοράς φτάν ει
στα 3.285.000 ευρώ.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τον Δήμο Ασπροπύργου 

Τ
ην  Κυριακή, 1η Ιαν ουαρίου 2023, έπειτα από Δοξολογία στον  Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, χ οροστα-
τούν τος του Αρχ ιμαν δρίτη Ειρην αίου Βασιλακόπουλου, ο Δήμαρχ ος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου
πραγματοποίησε την  κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας για το ν έο έτος, στην  αίθουσα «Δημήτριος Καλλι-

έρης» του Πν ευματικού Κέν τρου.

Στον  πρωτοχ ρον ιάτικο χ αιρετισμό του, εξέφρ-
ασε τις καλύτερες ευχ ές για τη ν έα χ ρον ιά,
ευχ όμεν ος ν α προσφέρει Υγεία, Ειρήν η και
Ευτυχ ία σ’ όλους τους δημότες του Ασπρόπυρ-
γου. Τόν ισε πως, τόσο ο ίδιος ως Δήμαρχ ος όσο
και οι συν εργάτες του, εδώ και τόσα χ ρόν ια
δίν ουν  τον  καλύτερό τους εαυτό για ν α αν ταπε-
ξέλθουν  στις αν άγκες της καθημεριν ότητας και
ότι και αυτή τη χ ρον ιά,  θα συν εχ ίσουν  ν α
δίν ουν  μάχ η για ν α φτάσουν  τον  Ασπρόπυργο
ψηλότερα. 

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρουσία
τους, ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής
της Ν.Δ., κ. Ευάγγελος Λιάκος, οι Αν τιδήμαρχ οι
κ.κ. Παν τελής Σαββίδης, Μιχ αήλ Ψωμιάδης,
Αν τών ιος Καραμπούλας, Δημήτρης Παπαδόπου-

λος, Ιωάν ν ης Νέζης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Μον άδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.
Αβραάμ Κων σταν τιν ίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ.
Γεώργιος Φίλης, η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν -
τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού, ο Δημοτικός Σύμβουλος,
κ. Θεμιστοκλής Τσίγκος, ο Επικεφαλής του Συν δυα-
σμού «Ασπρόπυργος Μπροστά», κ. Αλέξαν δρος
Μυλων άς  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ευάγγε-
λος Μουζάκας και Αλέξαν δρος Τσίγκος, ο Επικεφα-
λής του Συν δυασμού «Ασπρόπυργος Αν αγέν ν ηση
Τώρα», κ. Αγησίλαος Τσίγκος, ο Γεν ικός Γραμμα-
τέας, Ευστάθιος Ρεστέμης, ο  Αν τιπρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αν τών ιος Κον αξής και το μέλος του
Δ.Σ. του «Attica Tv », κ. Κων σταν τίν ος Τσολε-

ρίδης. Παράλληλα, το παρόν  έδωσαν  υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι από τοπικούς συλλόγους και δημότες.

Τίτλοι τέλους για τη «Βιοχαρτική» στον Ασπρόπυργο:
«Στο σφυρί» η μονάδα στον Ασπρόπυργο

Με επισημότητα πραγματοποι-
ήθηκε η Πανηγυρική Δοξολογία για

το νέο έτος στον Δήμο Αχαρνών

Μ
ε κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Πρωτοχ ρον ιάς η καθιερωμέν η Δοξο-
λογία για το ν έο έτος, προεξάρχ ον τος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχ αρν ών  και
Πετρουπόλεως κ. Αθην αγόρα και με την  παρουσία
του Δημάρχ ου Αχ αρν ών , Σπύρου Βρεττού και του
Αν τιπεριφερειάρχ η Αθ. Αυγεριν ού, στον  Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η προσέ-
λευση του
Δημάρχ ου
Αχ αρν ών
και των
επισήμων
έγιν ε υπό
τους ήχ ους
της φιλαρ-
μον ικής του
Δήμου. Με το πέρας της δοξολογίας ο Μητροπολίτης
ευλόγησε την  πρωτοχ ρον ιάτικη Αγιοβασιλόπιτα, την
οποία εν  μέσω ευχ ών , έκοψαν  μαζί με τον  Δήμαρχ ο
Σπύρο Βρεττό ο οποίος ευχ ήθηκε η ν έα χ ρον ιά ν α
φέρει: υγεία, οικογεν ειακή ευτυχ ία και πρόοδο σε
όλους τους συμπολίτες μας. "Το ν έο έτος οι Αχ αρν ές
αλλάζουν  με έργα υποδομής και καθημεριν ότητας.
Πορευόμαστε όλοι μαζί ώστε το 2023 ν α είν αι έτος
προόδου για όλους μας" τόν ισε χ αρακτηριστικά.

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν ,ακόμα, ο Βουλευτής
Γιώργος Βλάχ ος ο οποίος κέρδισε το φλουρί, ο περιφ-
ερειακός σύμβουλος Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης, ο πρόε-
δρος της ΣΤΑΣΥ Χάρης Δαμάσκος, οι Αν τιδήμαρχ οι
Μιχ άλης Βρεττός, Χριστίν α Κατσαν δρή, Στάθης
Τοπαλίδης,Γιώργος Πετάκος, Άγγελος Αραμπατζής, ο
πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάν ν ης Νίκας, ο Δ/ν ων
Σύμβουλος της Αν απτυξιακής Γιάν ν ης Μίχ ας και
πλήθος κόσμου.
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Για την ανανέωση του 
ακτοπλοϊκού στόλου

Π
αρά το γεγον ός ότι υπάρχ ουν  ακόμη σημαν -
τικές εκκρεμότητες για ν α περάσουν  τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίν ας και του Σκαραμαγκά κάτω

από τον  έλεγχ ο των  επιχ ειρηματικών  ομίλων  του
Πάν ου Ξεν οκώστα και του Γιώργου Προκοπίου
(φωτό), ωστόσο οι συζητήσεις για την  κατασκευή
των  φρεγατών  και των  κορβετών  είν αι ψηλά στην
ατζέν τα.

Όμως, τις τελευταίες ημέρες διεξάγον ται έν τον ες
συζητήσεις για το πως θα συμβάλουν  τα δύο ν αυ-
πηγεία στην  αν αν έωση του ακτοπλοϊκού στόλου και
σε ποιό βαθμό θα είν αι ικαν ά και αποτελεσματικά για
ν α απορροφήσουν  το ποσό των  370.000.000 ευρώ
που έχ ουν  προβλεφθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-
2027.

Επισημαίν εται ότι στην  πρόσφατη έρευν α της
XRTC αν αφέρεται ότι το 50% των  ελλην ικών  ακτοπ-
λοϊκών  πλοίων  που είν αι σήμερα δρομολογημέν α στις
θαλάσσιες εσωτερικές γραμμές, θα είν αι ηλικίας άν ω
των  40 ετών  το 2035, εν ώ η αν αν έωση του ακτοπλοϊ-
κού στόλου είν αι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που καλείται ν α αν τιμετωπίσει ο κλάδος.

Στην  έκθεση επισημαίν εται ότι η χ ρηματοδότηση
των  επεν δύσεων  για αν αν έωση του στόλου με πλοία
χ αμηλών  και μηδεν ικών  εκπομπών , πρέπει ν α γίν ει
με τη μορφή επιδοτήσεων  για το πράσιν ο κομμάτι της
επέν δυσης.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε άλλη έκθεση
του επισημαίν ει ότι για την  αν αν έωση του ακτοπλοϊ-
κού στόλου θα απαιτηθούν  3 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, που
μέσα στον  Ιαν ουάριο αν αμέν εται ν α εγκατασταθεί στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκμυστηρεύτηκε τις προθέ-
σεις του για το Ναυπηγείο:

«Είν αι σημαν τικό ν α μπορεί κάποιος ν α κάν ει κάτι
στην  πατρίδα του για τη μετάβαση της πον τοπόρου
ν αυτιλίας και της ακτοπλοΐας σε μια ν έα, πράσιν η
εποχ ή. Δεν  υπάρχ ει ωστόσο η συν ταγή. Όλα αυτά
είν αι σε ερευν ητικό και πειραματικό στάδιο. Προσβλέ-
πουμε σε συν εργασία με την  επιστημον ική και ακαδ-
ημαϊκή κοιν ότητα και τους κατασκευαστές ν αυτιλιακού

εξοπλισμού. Είν αι σημαν τικό ν α συμβάλει το κάθε
μέρος με τον  τρόπο που μπορεί.

Το στοίχ ημα της αν αβίωσης της ν αυπηγικής βιομ-
ηχ αν ίας στην  Ελλάδα δεν  θα φέρει εις πέρας μόν ο
έν ας ιδιώτης. Είμαι αν οιχ τός σε όλες τις συν εργασίες
και όλες τις συν έργειες με στόχ ο την  εκπαίδευση και
τις ν έες δεξιότητες που απαιτούν ται, προκειμέν ου
ν έοι άν θρωποι ν α στελεχ ώσουν  ξαν ά τα ν αυπηγεία.
Μεγάλο εν διαφέρον  παρουσιάζουν  η ηλεκτροπρόωση,
οι κατασκευές με αν θρακον ήματα κ.ά.

Ελπίδα μας είν αι ν α εισέλθουμε δυν αμικά στην  επό-
μεν η ημέρα. Όραμά μας, ν α είμαστε έν α σύγχ ρον ο
ν αυπηγικό κέν τρο, το οποίο δεν  θα αν τιγράφει
αν τίστοιχ α του εξωτερικού, αλλά αν τιθέτως ν α πρωτο-
πορεί. Έχ ον τας παραλάβει 140 πλοία διαφορετικών
τύπων  σε 16-17 ν αυπηγεία στα μεγάλα κέν τρα της
Ιαπων ίας, της Νότιας Κορέας και της Κίν ας, διαθέτο-
υμε την  εμπειρία και την  τεχ ν ογν ωσία ν α πρωταγων ι-
στήσουμε.

Νομίζω ότι όλα τα εμπλεκόμεν α μέρη είν αι πρόθυμα
ν α συν εργαστούν . Ήδη διαθέτουμε μια πολύ καλή
ομάδα στην  Oly mpic Marine, η οποία έχ ει αποφέρει
αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι σύν τομα θα είμαστε σε
θέση ν α ν αυπηγούμε έν α σκάφος 18 μέτρων  το
μήν α».

Tα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας
στη μάχη για 370 εκατoμμύρια ευρώ

Θ. Πλεύρης: Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία, σε
μεγάλο βαθμό, μπορεί να

αντιμετωπίσει τις ελλείψεις με 
γενόσημα

Ω
ς χ ώρα θεωρούμε ότι πρέπει ν α υπάρξει κοιν ή
ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα με την  αύξηση
κρουσμάτων  cov id-19 που έχ ει προκύψει με

την  Κίν α, καθώς είν αι αν ούσιο η μία χ ώρα ν α παίρν ει
διαφορετικά μέτρα από τη στιγμή που υπάρχ ει ελεύθε-
ρη κιν ητικότητα
μέσα στην
Ευρώπη, δήλωσε ο
υπουργός Υγείας
Θάν ος Πλεύρης,
στην  τηλεόραση
του ΑΝΤ1. «Εμείς
ακολουθούμε τις
οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης.
Θέλουμε ν α είμαστε
σε μία εγρήγορση
χ ωρίς ν α έχ ουμε
πισωγυρίσματα»,
τόν ισε. Εξήγησε ότι
η Ελλάδα βρίσκεται
σε μία διαφορετική
κατάσταση γιατί
δεν  έχ ει την  είσοδο Κιν έζων  ή τις απευθείας πτήσεις
που έχ ουν  άλλες χ ώρες και το αν τιμετωπίζουν ε, αλλά
-προσέθεσε- οπωσδήποτε μέσα στο επόμεν ο δεκαή-
μερο πρέπει ν α παρθούν  οι κεν τρικές αποφάσεις.

Αν έφερε, επίσης, ότι θα συν εδριάσουν  μέσα στην
εβδομάδα οι αν τίστοιχ οι ΕΟΔΥ της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης με το ECDC προκειμέν ου ν α παρακολουθήσουν
τις εξελίξεις. «Ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας μας
λέει ότι τα δεδομέν α τα οποία λαμβάν ουμε δεν  είν αι
αξιόπιστα», σημείωσε και εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή
ουσιαστικά αυτό που γίν εται στην  Κίν α σε μία πρώτη
φάση, είν αι ακριβώς αυτό που έλεγε η Ευρώπη, ότι η
πολιτική Zero Cov id έχ ει αποτύχ ει.

Έλλειψη φαρμάκων

Όπως είπε ο υπουργός, «έλλειψη φαρμάκων  αυτή τη
στιγμή υπάρχ ει και στη χ ώρα μας, όπως υπάρχ ει
παγκοσμίως σε όλη την  Ευρώπη. Το έν α πράγμα είν αι
η παγκόσμια έλλειψη, το άλλο πράγμα είν αι οι παράλ-
ληλες εξαγωγές». Σημείωσε ότι «στην  Ελλάδα επειδή
έχ ουμε ισχ υρή ελλην ική φαρμακοβιομηχ αν ία, σε μεγά-
λο βαθμό μπορούμε ν α αν τιμετωπίζουμε ελλείψεις με
γεν όσημα, εκεί πέρα που δεν  είν αι μον αδικά τα φάρ-
μακα» και πρόσθεσε ότι όπως τον  εν ημέρωσε ο
πρόεδρος των  Ελλήν ων  φαρμακοβιομηχ αν ών  τους
τελευταίους 4 μήν ες έχ ουν  τριπλασιάσει την  παραγω-
γή τα ελλην ικά εργοστάσια. «Ελλείψεις υπάρχ ουν  γιατί
το παγκόσμιο πρόβλημα πού υπάρχ ει; Έχ ουμε εκεί
που δεν  έχ ουμε γεν όσημα, άρα δεν  βγάζει η ελλην ική
φαρμακοβιομηχ αν ία και είν αι θέμα εισαγωγών » είπε.

Ο κ. Πλεύρης αν έφερε επίσης ότι υπάρχ ει πρόβ-
λημα παράλληλων  εξαγωγών  στην  Ελλάδα και γι αυτό
από τον  Μάρτιο έχ ουν  μπει απαγορεύσεις. «Το Νοέμ-
βριο τις εν τείν αμε σε όλες τις κατηγορίες και παράλ-
ληλα κάν ουμε ελέγχ ους και κλείν ουμε με λουκέτο φαρ-
μακαποθήκες», είπε ο υπουργός, προσθέτον τας ότι
«την  παγκόσμια παραγωγή δεν  μπορούμε ν α την
αν τιμετωπίσουμε. Αυξάν ουμε τις εισαγωγές και προ-
σπαθούμε ν α πάμε σε εν αλλακτικά φάρμακα που έχ ει
η ελλην ική φαρμακοβιομηχαν ία».

Επιστροφή αν εμβολίαστων  υγειον ομικών

Ο υπουργός εξήγησε τα μέτρα που έχ ουν  ληφθεί για
την  επιστροφή των  αν εμβολίαστων  υγειον ομιών  στην
εργασία. Το πρώτο μέτρο είν αι τα δύο τεστ την  εβδο-
μάδα, το δεύτερο η μάσκα υψηλής προστασίας και
τρίτον , με βάση τις αν άγκες του κάθε ν οσοκομείου και
την  Επιτροπή Λοιμώξεων , θα αποφεύγεται η επαφή
στο κομμάτι γιατρών  και ν οσηλευτών , όπου
υπάρχ ουν  ΜΕΘ και αν οσοκατεσταλμέν οι.

Ντονέτσκ: Ουκρανική πυραυ-
λική επίθεση την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, δεκάδες Ρώσοι

στρατιωτικοί νεκροί

Π
υραυλική επίθεση στο Ντονέτσκ πραγματοποίησαν οι
ουκρανικές δυνάμεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με σημερινή του ανα-

κοίνωση να κάνει λόγο για 63 Ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς
στο συμβάν.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, τη γνησιότητα των
οποίων το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, δείχνουν ένα
κτίριο που φέρεται να στέγαζε μια επαγγελματική σχολή στην
πόλη γεμάτη ορυχεία Μακιίβκα, η οποία έχει μετατραπεί σε
πεδίο ερειπίων που σιγοκαίνε.

Η πηγή της κατοχικής διοίκησης του Ντονέτσκ, η οποία
αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε: «Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μου, υπάρχουν λιγότεροι από 100 νεκροί μέχρι στιγμής».

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έως και
400 Ρώσοι σκοτώθηκαν.

«Όσα αναφέρονται είναι παραφουσκωμένες εκτιμήσεις.
Πενήντα οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν μέσα σε μια νύχτα,
αριθμός που είναι μεγάλος για μια κανονική μέρα και όχι πολύ
αν πιστεύετε τις πληροφορίες για εκατοντάδες νεκρούς. Ήταν
ένας χώρος για Ρώσους νεοσύλλεκτους που επιστρατεύτηκαν».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον απολογισμό
της επίθεσης.

Στην καθημερινή έκθεσή του χθες το ρωσικό υπουργείο
Άμυνας ανέφερε ότι κατέστρεψε επτά ρουκέτες HIMARS που

εκτοξεύτηκαν από ουκρανικές δυνάμεις και στην περιοχή
Μακιίβκα. Σήμερα όμως το υπουργείο ανέφερε ότι τουλάχιστον
63 Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην ουκρανική πυραυλική
επίθεση σε κτίριο προσωρινής τους στέγασης στην περιοχή.

Ο Ντανίλ Μπεζσόνοφ, ανώτερος περιφερειακός αξιωμα-
τούχος που υποστηρίζεται από τη Ρωσία στις ελεγχόμενες από
τη Μόσχα περιοχές της επαρχίας του Ντονέτσκ, δήλωσε ότι το
κτίριο της επαγγελματικής σχολής επλήγη από αμερικανικής
κατασκευής πυραύλους HIMARS, γύρω στα μεσάνυχτα, καθώς
οι άνθρωποι εκεί ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την Πρωτοχρο-
νιά.

«Σημειώθηκε μαζικό πλήγμα στην επαγγελματική σχολή από
αμερικανικούς MLRS HIMARS», δήλωσε ο Μπεζσόνοφ στο
Telegram. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ο ακρι-
βής αριθμός είναι ακόμα άγνωστος. Το κτίριο υπέστη σοβαρές
ζημιές».

Ο Ίγκορ Γκιρκίν, ένας εθνικιστής και πρώην αξιωματικός της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) που βοήθησε τη
Ρωσία να προσαρτήσει την Κριμαία το 2014 και στη συνέχεια
να οργανώσει φιλορωσικές πολιτοφυλακές στην ανατολική
Ουκρανία, είπε σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι «ο αριθμός
των νεκρών και των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατον-
τάδες».

Ο Γκιρκίν, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα τις στρατιωτικές
αποτυχίες της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ότι πυρομαχικά
είχαν αποθηκευτεί στο ίδιο κτίριο όπου φιλοξενούνταν οι
επίστρατοι.

«Δεν είναι η μόνη τέτοια (εξαιρετικά πυκνή) ανάπτυξη προ-
σωπικού και εξοπλισμού στη ζώνη καταστροφής πυραύλων
HIMARS», έγραψε. «Και – ναι – δεν είναι η πρώτη τέτοια
περίπτωση».

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διακηρύσσει

Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια e-πλατφόρμας
για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και  πολι-
τιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου» (Υποέργο _2 πράξης ''Ψηφιακές υπηρεσίες Δ. Χαϊδαρίου»),
προϋπολογισμού 297.600,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με σφρ-
αγισμένες προσφορές και θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ-
σφοράς βάσει, της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές και τους όρους της υπ  ́αριθμ πρωτ. 83708/29-12-2022 Διακήρυξης, όπως καθορίζονται από τον Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016). 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 01-02-2023 και
ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 08-02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικανοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες, οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομι-
κά 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 ψηφ-
ιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακλουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά (για την συνολική προκηρυχθείσα
ποσότητα. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από
την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που καλύπτει
το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 4% της προϋπολογι-
σθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Στρ. Καρ-
αϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όροφος, τηλ. 2132047330-317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 180596) 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. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Χαϊδάρι: 29-12-2022  
Τμήμα Προμηθειών 

Αρ. Πρωτ.: 83707
τηλ : 213 2047330

e mail : mageiria@haidari.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει

Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη υπηρεσία με τίτλο «Συστήματος ενοποίησης
υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»
(Υποέργο_1  στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου» προϋπολογισμού
1.954.835,82€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προ-
σφορές και θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει,
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές και τους όρους της υπ  ́αριθμ πρωτ. 83706/29-12-2022 Διακήρυξης Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
18595), όπως καθορίζονται από τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016). Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες και εφαρμογές διοικητικής οργάνωσης γεωχωρικών δεδομένων», εκτιμώμενης
αξίας διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά
(244.875,82€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «Υπηρεσίες αναβάθμισης της ικανότητας δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών με ασφά-
λεια», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (223.200,00€) συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 3: «Υπηρεσίες Ψηφιακού μετασχηματισμού και επιτελικής οργάνωσης», εκτιμώμενης αξίας εξα-
κοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ (618.760,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 4: «Υπηρεσίες αναβάθμισης παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες», εκτιμώμενης
αξίας εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (124.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 5: «Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης», εκτιμώμενης αξίας επτακόσιες σαράντα τέσσε-
ρεις χιλιάδες ευρώ (744.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 01-02-
2023 και ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρ-
ες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 08-02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικανοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες, οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπρ-
αξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

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

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος) για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα (Πακέτα
Εργασίας). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διακόσιες ογδόντα (280) ημέρες
από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχον-
τας επιθυμεί τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε τμήματα, τότε η εγγύηση συμμετοχής
αφορά το 2%, της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του/ων συγκεκριμένου/ων τμήματος/ων εκτός ΦΠΑ. Ο
οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλε-
σης για ποσό ίσο με το 4% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Στρ.
Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όροφος, τηλ. 2132047330-317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (συστηματικός αριθμός 180595) 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. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Ρωσία: Μειώθηκαν κατά
45,5% οι εξαγωγές φυσικού

αερίου το 2022

Ο
ι εξαγωγές φυσικού αερίου από την  Gazprom
πέραν  της ζών ης που περιλαμβάν ει τις πρώην
σοβιετικές δημοκρατίες μειώθηκαν  κατά 45,5%

το 2022, σύμφων α με τα αποτελέσματα που αν α-
κοιν ώθηκαν  σήμερα, εν  μέσω της σφοδρής πτώσης
των  εξαγωγών  ρωσικών  υδρογον αν θράκων  προς την
Ευρώπη λόγω των  δυτικών  κυρώσεων  κατά της
Μόσχ ας για την  επίθεσή της κατά της Ουκραν ίας.

Στην  σχ ετική αν ακοίν ωση ο διευθύν ων  σύμβουλος
της Gazprom Αλεξέι Μίλερ αν αφέρει ότι ο όμιλος εξήγα-
γε 100,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
κατά το 2022 προς τις χ ώρες του «άπω εξωτερικού»,
όρος που χ ρησιμοποιείται από την  Μόσχ α για ν α
περιγράψει την  ζών η πέραν  των  πρώην  σοβιετικών
δημοκρατιών .

Το 2021, οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς το «άπω
εξωτερικό» αν ήλθαν  σε 185,1 κυβικά μέτρα.

Μετά την  επιβολή των  οικον ομικών  κυρώσεων  από
την  Δύση κατά της Ρωσίας, οι εξαγωγές υδρογον αν θ-
ράκων  της Μόσχ ας προς την  Ευρωπαϊκή Εν ωση

έχ ουν  μειωθεί δραστικά.

Στις αρχ ές του Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊ-
κή Εν ωση, οι χ ώρες της Ομάδας των  7
και η Αυστραλία συμφών ησαν  επίσης
στην  επιβολή πλαφόν  στις τιμές του
ρωσικού πετρελαίου στα 60
δολάρια/βαρέλι, με στόχ ο την  μείωση
ζωτικής σημασίας εσόδων  για την
Μόσχ α.

Σε αν τίδραση, η Ρωσία αν ακοίν ωσε ότι
θα απαγορεύσει από την  1η Φεβρουα-
ρίου την  πώληση του πετρελαίου της στις
χ ώρες που θα εφαρμόσουν  το πλαφόν .

Για ν α αν τισταθμίσει τις απώλειες, η
Μόσχ α προσπαθεί ν α αυξήσει τις εξαγω-
γές φυσικού αερίου προς την  Κίν α.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, ο Βλαν τίμιρ Πούτιν
εγκαιν ίασε την  εκμετάλλευση γιγάν τιου κοιτάσματος
στην  Σιβηρία που θα επιτρέψει την  αύξηση των  εξα-
γωγών  προς την  Κίν α. Η Ρωσία σχ εδιάζει την  κατασ-
κευή από το 2024 του αγωγού φυσικού αερίου Δύν αμη
της Σιβηρίας 2 για την  τροφοδοσία του Πεκίν ου μέσω
της Μογγολίας.

Σήμερα, ο διευθύν ων  σύμβουλος της Gazprom
δήλωσε ότι «οι προοπτικές αύξησης της καταν άλωσης

φυσικού αερίου στον  κόσμο τοποθετούν ται στην
Ασία και κυρίως στην  Κίν α» Ο Αλεξέι Μίλερ πρόσθεσε
ότι το 2022 οι εξαγωγές προς το Πεκίν ο υπερέβησαν ,
«έπειτα από αίτημα της Κίν ας», τις προβλεπόμεν ες
από τα συμβόλαια ποσότητες.

Εκτός του αγωγού φυσικού αερίου Δύν αμη της
Σιβηρίας 1, η Gazprom σχ εδιάζει ν α αυξήσει τις εξαγω-
γές από την  ρωσική Απω Αν ατολή και μέσω του αγω-
γού Δύν αμη της Σιβηρίας 2. Σύμφων α με τον  Αλεξέι
Μίλερ, οι εξαγωγικοί δίαυλοι θα επιτρέψουν  την  απο-
στολή περίπου 100 δισεκατομμυρίων  κυβικών  μέτρων
ρωσικού φυσικού αερίου στην  Κίν α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Χαϊδάριq 29-12-2022  
Τμήμα Προμηθειών 

Αρ. Πρωτ.: 83711
τηλ : 213 2047330

e mail : mageiria@haidari.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει

Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτ-
ηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου» προϋπολογισμού
1.356.127,24€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
τιμής, για τα προς προμήθεια είδη κάθε ομάδας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
υπ  ́ αριθμ πρωτ. 83710/29-12-2022 Διακήρυξης, όπως καθορίζονται από τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016). Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΑΡΤΑΝ», εκτιμώμενης αξίας τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες
οκτακόσια ογδόντα ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν
τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (492.131,20 €)

ΟΜΑΔΑ Β : «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν
πενήντα εννέα ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά ευρώ και
δέκα έξι λεπτά (729.317,16 €).

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας εκατόν οκτώ χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ, πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
(134.678,88 €).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 31-01-2023 και
ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 06-02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)

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 Φυσι-
κά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοι-
νοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

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

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή για το
σύνολο των ομάδων των υπό προμήθεια ειδών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές
τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που καλύπτει
το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας επιθυμεί
τη συμμετοχή του σε μία ή περισσότερες από τις τρείς ομάδες, τότε η εγγύηση συμμετοχής αφορά το 2%, της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της/ων συγκεκριμένης/ων ομάδας/ων εκτός ΦΠΑ. Ο οικονομικός φορέας
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το
4% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Στρ. Καρ-
αϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όροφος, τηλ. 2132047330-317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (συστηματικός αριθμός 180590) 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. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Α
πό την  Αμβέρσα έως την  Ελευσίν α, η δημιουρ-
γική κολεκτίβα TimeCircus, διαν ύει πεζή την
Ευρώπη με έν α τροχ ήλατο όχ ημα - έν α πλοίο

ξηράς (το Landship όπως το ον ομάζουν ) το οποίο
ζυγίζει 3.400 κιλά, έχ ει ύψος 3,6 μέτρα και μήκος 9
μέτρα.

Από την  Αμβέρσα έως την
Ελευσίν α, η δημιουργική
κολεκτίβα TimeCircus, διαν ύει
πεζή την  Ευρώπη με έν α
τροχ ήλατο όχ ημα – έν α πλοίο
ξηράς (το Landship όπως το
ον ομάζουν ) το οποίο ζυγίζει
3.400 κιλά, έχ ει ύψος 3,6
μέτρα και μήκος 9 μέτρα.

«Bοήθησε τους ν α φτάσουν
στην  Τελετή Έν αρξης της
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης!
Συν άν τησε τους σε μία από
τις παρακάτω ελλην ικές
πόλεις» καλεί η διοργάν ωση
και παραθέτει την  διαδρομή
των  TimeCircus: Κατερίν η,
Λεπτοκαρυά, Λάρισα, Βελε-
στίν ο, Αγιόκαμπος, Αρκίτσα, Λιβαν άτες, Αταλάν τη,
Ορχ ομεν ός, Αλίαρτος, Θήβα, Μαγούλα.

Ξεκίν ησαν  στις 27 Μαΐου 2022 με τα πόδια από το

Βέλγιο, διέσχ ισαν  την  Ολλαν δία, την  Γερμαν ία, την
Αυστρία, την  Ουγγαρία και τη Ρουμαν ία και στόχ ος
τους είν αι ν α βρεθούν  το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
στην  Ελευσίν α, και ν α πάρουν  μέρος στη φαν τασμα-
γορική τελετή έν αρξης της “2023 Ελευσίς Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Θα έχ ουν  διαν ύσει πεζή
3.000 χ ιλιόμετρα, σε εν ν έα μήν ες!

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσκυν ηματική

πομπή στα 3.500 χ ρόν ια ιστορίας της πόλης της
Ελευσίν ας και το μακρύ αυτό ταξίδι τους εκπέμπει έν α
ζων ταν ό σχ όλιο στον  21ο αιών α της ύφεσης, της κλι-
ματικής αλλαγής και της άμετρης καταν άλωσης
φυσικών  πόρων .

Στόχ ος των  TimeCircus με την  άφιξή τους στην
Ελευσίν α, είν αι ν α κατασκευάσουν  με τη συμμετοχ ή
των  κατοίκων , το The ARK – έν α εν εργό πολιτιστικό
κέν τρο από αν ακυκλώσιμα υλικά, με απώτερο στόχ ο
την  ελεύθερη διακίν ηση ιδεών , την  αλληλεπίδραση με
διαφορετικές κοιν ων ικές ομάδες, τον  πειραματισμό με
ν έες μεθόδους και πρακτικές, τη γν ωριμία με καιν οτό-
μες προσεγγίσεις και μον τέλα βιώσιμης αν άπτυξης.
Στο κέν τρο του The Ark θα δεσπόζει το landship, το
οποίο θα λειτουργεί ως κιν ητή ομαδική έκθεση όλων
των  υλικών  και των  ιστοριών  που συν έλεξε η ομάδα
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Από την Αμβέρσα στην Ελευσίνα – Οι
TimeCircus διασχίζουν την Ελλάδα με τροχήλατο

σης, εν ώ μεταμορφών εται σε πολιτιστικό hub με καθ-
ημεριν ές δράσεις και δραστηριότητες καθ’ όλη τη χ ρο-

ν ιά του τίτλου.
Για την  υλοποίηση του προγράμματος της διοργάν ωσης αν απτύχ θηκαν  συν ερ-

γασίες με εθν ικούς φορείς –όπως το Εθν ικό Μουσείο Σύγχ ρον ης Τέχ ν ης (ΕΜΣΤ),
το Μουσείο Μπεν άκη, το Φεστιβάλ Αθην ών  Επιδαύρου και το Φεστιβάλ Κιν ηματο-
γράφου Θεσσαλον ίκης–, καθώς και με 137 διεθν είς εταίρους, με την  εφαρμογή μιας
διεθν ούς στρατηγικής δικτύωσης που συν έβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση εν ός
πολύπλευρου, συν αρπαστικού προγράμματος.

Κύριος στόχ ος του προγράμματος της 2023 Ελευσίς είν αι μια ισχ υρή Υλική και
Άυλη Παρακαταθήκη, η οικοδόμηση δηλαδή μιας ν έας πολιτιστικής ταυτότητας της
Ελευσίν ας με την  εισαγωγή ν έων  θεσμών , υποδομών  και δράσεων , καθώς και την
εν ίσχ υση και τη διεύρυν ση των  ήδη υπαρχ ουσών , έτσι ώστε ν α διασφαλίζεται η
πολιτιστική συν έχ εια και μον αδικότητα της Ελευσίν ας ως ιστορικού τοπόσημου
αρχ αίας και σύγχ ρον ης ελλην ικής ιστορίας.

Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εν εργοποιούν ται συν ολικά 30 εσωτε-
ρικοί και εξωτερικοί χ ώροι, υπαίθριοι και δημόσιοι. Σημαν τικά κτίρια και βιομηχ αν ι-
κά μν ημεία της πόλης αν ακαιν ίζον ται ή επαν αλειτουργούν  ως πολιτιστικοί χ ώροι
σηματοδοτών τας την  Υλική Παρακαταθήκη του θεσμού.

Αν άμεσά τους το εμβληματικό Παλαιό Δημαρχ είο, το Πρώην  Αν αψυκτήριο στο
παραλιακό μέτωπο, το πρώην  εργοστάσιο χ ρωμάτων  ΙΡΙΣ, ο Παλαιός Σιδηροδρο-
μικός Σταθμός, οι αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου. Η Ελαιουργική, το Πάρκιν -
γκ, καθώς και ο χ ώρος πίσω από το Θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου, το
Ε.Κ.Ε.Δ.Α. – Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας Δυτικής Αττικής και το Πολιτι-
στικό Κέν τρο Λ. Καν ελλόπουλος, σχ ολεία και γήπεδα αξιοποιούν ται συστηματικά,
εν ώ έχ ει ήδη εγκαιν ιαστεί το ΕΛΕVΣΙΣ Innov ation Lab by  2023 Eleusis εν τός του
εργοστασίου ΤΙΤΑΝ. Ταυτόχ ρον α, εν εργοποιούν ται τοπόσημα της πόλης, όπως ο
Αρχ αιολογικός Χώρος και το Ρολόι αλλά και υπαίθριοι χ ώροι όπως η Όαση – Πρώην
Camping.

Συνεχίζεται απο σελ. 2
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Τέσσερις προσθήκες η Ενωση Πανασπροπυργιακού

Η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού αν ακοίν ωσε τους εξής ποδοσφαιριστές.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΙΟΥΚΑΡΗΣ

Ο Ραφαήλ Γιουκαρής είν αι 27 χ ρον ών (27/2/1995) δεξιοπόδαρος μέσος και έχ ει
παραστάσεις από
όλες τις επαγγελματι-
κές κατηγορίες της
χ ώρας. Στα 16 του
χ ρόν ια έκαν ε ν τεμ-
πούτο με τη φαν έλα
της ΑΕΛ Καλλον ής
στην  Α εθν ική και
χ αρακτηρίζεται έν ας
από τους πιο ποιοτι-
κούς Μυτιλην ιούς
μέσους.

Την  περσιν ή χ ρο-
ν ιά αγων ιζόταν  στην
ομάδα του Αιολικού
Μυτιλήν ης εν ώ έχ ει αγων ιστεί και στις ομάδες Αετός Λουτρών , ΑΟ Τρίκαλα και επί
Κυπριακού εδάφους αγων ίστηκε με τις ομάδες της Αγίας Νάπας, Άρη
Λεμεσού,Αλμυρό Γαζίου εν ώ χ ρίσθηκε και Διεθν ής με την  Ελλάδα U-19.

ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ 19 ετών ( 4/1/2003) Επιθετικός από την  Κ19 του Ατρομή-
του Αθήν ας.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ Βαγγέλης Θεοδώρου.
Πρόκειται για τον  αριστεροπόδαρο κεν τρικό αμυν τικό ο οποίος μόλις συμπλήρω-

σε τα 21 του χ ρόν ια. Ο Θεοδώρου έχ ει γεν ν ηθεί στις 23 Ιουλίου του 2001 και έχ ει
ύψος 1.94μ..

Ποδόσφαιρο πρωτόπαιξε στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Το 2018-19 και το 2019-20
αγων ίστηκε στην  Προοδευτική (Γ’ Εθν ική). Το 2020-21 πήρε μεταγραφή στη
Μαρκό (Γ’ Εθν ική) όπου παρέμειν ε μόλις έν α εξάμην ο γιατί στο β’, πήρε μεταγρα-
φή στον  Ασπρόπυργο (FL) όπου είχ ε 13 συμμετοχ ές.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ

Ο επιθετικός Παν τελής Κατσάφαρος 27 ετών ((30/11/1995) είν αι η ν έα μεταγραφή
για την  Εν ωση. Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής έχ ει αγων ιστεί στην  Παν ελευσιν ιακή
Εν ωση, Κ19 Ατρομήτου Αθήν ας, Παν ελευσιν ιακό, Ηρακλή Ελευσίν ας, ΠΑΟΚ Μάν -
δρας.

ΥΓ: Ο σύλλογός της Εν ωσης τους καλωσορίζει και τους εύχ εται πολλές ομαδικές
και ατομικές επιτυχ ίες».

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Αιμίλιος Βανδώρος στη Νέα
Πέραμο

Σ
πουδαία μεταγραφή στο άσο έκαν ε η Νέα
Πέραμος αφού πήρε τον  κατά γεν ική ομο-
λογία , το καλύτερο πορτιέρο της κατηγορίας

30 χ ρον ο(14/3/1992) Αιμίλιο Βαν δώρο.
Ο Αιμίλιος έχ ει αγων ιστεί στον  Μαν δραικό Δ

Εθν ική,στον  Άτταλο Νέας Περάμου με τον  οποίο
πέτυχ ε το ν ταμπλ, τον  ΠΑΟΚ Μάν δρας , Ηρακλή
Ελευσίν ας, τον  ΑΟ Λουτρακίου στη Γ Εθν ική την
Δόξα Βύρων α, Μίμας ΑΟ Μικρασιατικής.

Η Διοίκηση του εύχ εται ν α είν αι υγιής και ν α
πετύχ ει κάθε στόχ ο με την  ομάδα μας.

ΑΝ.ΤΣ.

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω Λιοσίων: Φιλανθρωπικός Αγώνας Γονέων- Ακαδημίας

Π
ραγματοποιήθηκε ο αγών ας γον έων  που πραγματοποίησε η ακαδημία του
Ερμή Αν ω Λιοσίων  για ν α την  συλλογή χ ρηματικού ποσού ώστε ν α μοι-
ράσει σήμερα τρόφιμα σε οικογέν ειες για την  παραμον ή της Πρωτοχ ρο-

ν ιάς!
Είν αι τιμή μας που έχ ουμε την  χ αρά ν α έχ ουμε αυτούς τους αν θρώπους στην

Ακαδημία μας.
Άν θρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχ αν  στον  αγών α, άν θρωποι οι οποίοι δεν

μπόρεσαν  ν α παρευρεθούν  και παρόλα αυτά φρόν τισαν  ν α περάσουν  από την
ακαδημία μας και ν α συν εισφέρουν !

Άν θρωποι οι οποίοι άφησαν  τα λόγια στην  άκρη και πέρασαν  στην  ουσία,
στην  πράξη!

Είδη τα τρόφιμα παραδόθηκαν  και κάποιοι σήμερα θα έχ ουν  μια πιο όμορφη
ημέρα, χ άρη σε μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και συν εισφοράς!

Εκείν ο που έχ ει σημασία δεν  είν αι πόσα δίν εις, αλλά πόση αγάπη βάζεις σ’
αυτά που δίν εις, και εμείς το κάν αμε με όλοι μας την  αγάπη!

Καλή χ ρον ιά σε όλους και σας ευχ αριστούμε.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Τους ευχαριστούμε
από καρδιάς

Μ
ε αφορμή την  αποχ ώρηση των  ποδοσφαιριστών  μας Αιμίλιου Βαν δώρου,
Αν δρέα Γαλαν ού, Σπύρου Έβερετ, Θοδωρή Τούση και Λευτέρη Μάκρα….

Συν ηθίζεται ο ερχ ομός ποδοσφαιριστών  ν α συν δυάζεται με μεγάλες δηλώσεις,
εν θουσιασμό, προσδοκίες και τυμπαν οκρουσίες και ο αποχ ωρισμός ν α γίν εται
συν ήθως σιωπηλά και αρκετές φορές στον  ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό με πίκρα…

Οι ομάδες συν ήθως αν ακοιν ών ουν  έν αρξη συν εργασίας και σπάν ια λύση αυτής.
Αρχ ικά είμαστε περήφαν οι που τον  τελευταίο εν άμιση χ ρόν ο τα παραπάν ω

παιδιά – διαμάν τια φόρεσαν  την  φαν έλα της ομάδας μας.
Την  τίμησαν  με τον  καλύτερο τρόπο, δημιουργών τας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά

μια ομάδα – διαφήμιση του ποδοσφαίρου της περιοχ ής μας , πετυχ αίν ον τας
σημαν τικές ν ίκες , παίζον τας κατά γεν ική ομολογία όμορφο ποδόσφαιρο,
οδηγών τας την  στην  καλύτερη θέση τερματισμού (3η) στη σύν τομη ιστορία της και
στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Τους ευχ αριστούμε από καρδιάς για το όμορφο ποδοσφαιρικό ταξίδι και για τις
στιγμές συγκίν ησης και περηφάν ειας που μας χ άρισαν .

Ευχ όμαστε σε κάθε παιδί ξεχ ωριστά ότι καλύτερο για την  μετέπειτα πορεία του
στο ποδόσφαιρο που όλοι αγαπάμε.

Ο Μίμας δεν  στάθηκε και δεν  θα σταθεί ποτέ εμπόδιο σε καν έν αν  αθλητή.
Δε θα σας πούμε αν τίο αλλά εις το επαν ιδείν  ,είστε όλοι έν ας από εμάς …Μια

φορά Μίμας για πάν τα Μίμας !
Η επόμεν η μέρα θα μας βρει αν αν εωμέν ους τόσο σε διοικητικό όσο και σε

τεχ ν ικό – αγων ιστικό επίπεδο με προσθήκες ν έων  αν θρώπων  που μαζί με τους
ήδη υπάρχ ον τες θα κληθούν  ν α οδηγήσουν  την  ομάδα στο επόμεν ο μισό του
πρωταθλήματος, αλλά και στην  επόμεν η αγων ιστική χ ρον ιά.

Όσον  αφορά τις προσθήκες ποδοσφαιριστών  έχ ουν  γίν ει κιν ήσεις προς πολλές
κατευθύν σεις και με την  έν αρξη των  μεταγραφών  θα ολοκληρωθούν  και θα αν ακοι-
ν ωθούν  οι συν εργασίες.

Συν εχ ίζουμε εξίσου δυν αμικά …ευχ όμαστε καλή χ ρον ιά σε όλους σας !!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Δύο προσθήκες ο Κριός 
Ασπροπύργου

Ο
Κριός Ασπροπύργου πραγματοποίησε
δύο σπουδαίες μεταγραφές που αν αμέν ε-
ται ν α βοηθήσουν  στην  συν έχ εια του

πρωταθλήματος την  ομάδα.Συγκεκριμέν α πήρε
τον  26χ ρον ο μέσο Στέλιο Καραπαν αγιώτη(Ελλάδα
Πον τίων ),  και τον  26χ ρον ο αμυν τικό μέσο
Διον ύση Παν τελή(ΑΕ Περάματος).

Θρήνος στην Λαμπερή Ελευσίνας. Σήμερα
στις 4 στον Ασπρόπυργο η κηδεία του

18χρονου Δημήτρη

Θ
ρην εί όλη η ποδοσφαιρική οικο-
γέν εια της ΛΑΜΠΕΡΗΣ
Α.Σ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2001 για την

τόσο άδικη, για την  τόσο ξαφν ική
απώλεια εν ός δικού της μέλους, εν ός
τόσο ν έου παιδιού, του 18χρον ου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ από τροχ αίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΛΑΜΠΕΡΗΣ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2001
εκφράζει τα θερμά και ειλικριν ή
συλληπητήρια του, προς την  οικογέν εια
και τους οικείους, του ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ που έφυγε σήμερα από
την  ζωή.

Ο Σύλλογος μας γίν εται ακόμη φτωχ ό-
τερος.

Καλό ταξίδι αγαπητό μας παιδί
Δημήτρη!

Ας είν αι ελαφρύ το χ ώμα που θα σε
σκεπάζει!

Καλό Παράδεισο ν α έχ εις!

Η ΚΗΔΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΤΡΙΤΗ ΣΤΟΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 4.

IKAΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Συλλυπητήρια…

Το ΔΣ του Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια
του Δημήτρη Τσατσαν ιδη για την  ξαφν ική απώλεια του παιδιού τους. Τα λόγια
είν αι φτωχ ά για την  απώλεια εν ός ν έου αν θρώπου. Θερμά συλλυπητήρια στο
Σωματείο της Λαμπερης καλό παράδεισο Δημήτρη!!

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Συλλυπητήρια…

Δεν  ξεκίν ησε καλά το ν έο έτος.
Σήμερα θρην ούμε άλλο έν α ν έο παιδί.
Το Δ.Σ και οι ποδοσφαιριστές του Αία εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια

μας στην  οικογέν εια του μικρού Δημήτρη και στον  σύλλογο της Λαμπερής.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Συλυπητήρια..

Τα λόγια είν αι φτωχ ά… Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια 18χ ρον ου
Δημήτρη Τσατσαν ίδη που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από την  ζωή. Είθε η
σκέψη όλων  μας ν α απαλύν ουν  έστω ελάχ ιστα τον  αβάσταχ το πόν ο των  δικών
του αν θρώπων . Εκφράζουμε επίσης την  συμπαράστασή μας στο σωματείο της
Λαμπερής Ελευσίν ας όπου το τραγικό παιδί ήταν  ποδοσφαιριστής. Ο Θεός ας
τον  αν απαύσει κον τά του.Σύσσωμο το ΔΣ και η ποδοσφαιρική ομάδα του Μαν -
δραϊκού.

ΕΠΣΔΑ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ…

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΠOΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΗΤΡΗ .

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η πρόεδρος και το ΔΣ του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ εκφράζουν  τα ειλικριν ή τους
συλλυπητήρια στην  οικογέν εια του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Τσατσαν ίδη που
"έφυγε" από την  ζωή απρόσμεν α.

Θερμά συλλυπητήρια και στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια της Λαμπερής Ελευ-
σίν ας ομάδα στην  οποία αγων ιζόταν .

Καλό Ταξίδι... 

Ελεύθερος ο Ανδρέας Γαλανός

Τ
ον  επόμεν ο σταθμό της ποδοσφαιρικής
του καριέρας αν αζητά ο 35 χ ρον ος στόπερ
Αν δρέας Γαλαν ός που έμειν ε ελεύθερος

από τον  ΑΟ Μίμα Μικρασιατική.
Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής έχ ει τεράστια

εμπειρία στην  ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΑ και όχ ι μόν ο.
Έχ ει αγων ιστεί στις εξής ομάδες : Άγιο Ιερόθεο.

Ολυμπιακό Νέων  Λιοσίων ,Αθην αϊκό ,ΠΑΟ Καμα-
τερό, Δόξα Μεγαλόπολης , Άτταλο Νέας Περάμου
,Νέα Πέραμο και ΠΑΟΚ Μάν δρας.

ΑΝ.ΤΣ

Λύθηκε η συνεργασία του Θοδωρή Τούση με
την Μικρασιατική

Ο
ποδοσφαιριστής Θοδωρής Τούσης έλυσε την συνεγασία του με τον ΑΟ Μίμα Μικρασια-
τική. Ο ίδιος τόνισε:

<<Μετά απο Ενάμιση χρόνο στην οικογένεια του ΜΙΜΑ,ήρθε η ώρα να αποχωρήσω!Οι λόγοι
καθαρά προσωπικοί! Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο Μανώλη κάμπαξη για την βοήθεια και
την στήριξη αυτον τον ενάμιση χρόνο στην ομάδα,τον Γιώργο τον Καραμπλάκα,που με έφερε
στην ομάδα,και γενικά όλο το to TEAM που ειναι γύρω από την ομάδα,έναν πρός έναν! Ενα
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ΣΥΜΠΑΙΧΤΕΣ ΜΟΥ,ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ στεναχώρησα κάποιον,καθαρά
αγωνιστικό!! ΈΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ!!ΜΟΝΟ
ΜΙΜΑΣ>>.

Χρήματα στις Εν ώσεις μοίρασε
η ΕΠΟ

Η ΕΠΟ κατέβαλε συνολικά σε όλες τις
Ενώσεις το ποσό ρεκόρ των 2.843.611,54
ευρώ, ποσό ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Έτσι
ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση των Ενώσεων
Ποδοσφαιρικών Σωματείων για το οικονομικό
έτος 1/1/2022-31/12/2022.

Αναλυτικά τα ποσά ανά Ένωση:

ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ 110.464,50
ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 48.940,00
ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 48.431,50
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 44.442,00
ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 42.342,00
ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39.470,50
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 30.700,00
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ 49.677,00
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 95.596,00
ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 51.807,00
ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 62.272,27
ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 42.031,50
ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 43.827,08
ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 49.526,00
ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 49.763,50
ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 78.031,00
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 41.700,00
ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 48.729,50
ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ 53.148,00
ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 51.216,00

ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 48.597,00
ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 43.116,00
ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΙΘΑΚΗΣ 44.455,90
ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ 45.973,00
ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 49.210,50
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 52.729,50
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 52.542,50
ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45.945,50
ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55.660,00
ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 40.655,50
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ 64.086,00
ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 79.384,50
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 45.629,00
ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 55.007,00
ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ 49.574,50
ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ 61.263,50
ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 75.940,03
ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ 55.232,00
ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 46.154,00
ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ 49.574,50
ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 46.360,00
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ 60.119,00
ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ 48.104,50
ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46.502,65
ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 47.415,00
ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 42.727,50
ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 41.432,00
ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 49.418,00
ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ 55.237,00
ΕΠΣ ΧΙΟΥ 51.601,00
ΕΠΣΑΝΑ 1.380,50
ΕΠΣΔΑ 48.078,50
ΕΠΣ ΣΑΛΑΣ 37.950,00
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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 αν αζ-
ητά άμεσα ν α καλύψει 2
θέσεις γραμματέων .
Προσόν τα:
- Καλή γν ώση αγγλικών  σε
προφορικό και γραπτό επίπε-
δο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην  πληκτρολόγ-
ηση

- Γν ώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγέν εια
- 6ωρη εργασία με προοπτική
για ταχεία αν αβάθμιση σε
8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίν α
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

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

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

4488

ΓΑΜΟΣ
Ο Λέκκας Ευάγγελος του Ρόμπερτ  και της Σοφίκας το γενος Σία, γεν-
νημένος  στην Αυλώνα Αλβανίας και η Μιζάκου Θεοδώρα του Θωμά
και της Καλλιόπης  το γένος Σαρακατσάνη ,γεννημένη  στο Μιράκε
Λιμπραζντ  Αλβανίας .Ο γάμος θα γίνει στη δημοτική ενότητα Μαγου-
λας.
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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

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ανα-
πτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των
Μεγάρων και αναζητά να εντάξει στην πολυκλαδική
θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρ-
ους ή μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου
και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου.
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
στο hr@medicalpsycology.eu το βιογραφικό τους
σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα του email να
αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορέιτε να καλείτε
στο 210 6441945."



16-θριάσιο Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023   

Η ΔΥΠΑ, από 1/1/2023, εισέρχ εται σε μια ν έα
εποχ ή με γν ώμον α την  ταχ ύτερη, ποιοτικότερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των  αν αζητούν των
εργασία.

Σε ισχ ύ τέθηκαν  τα εισοδηματικά κριτήρια για την
καταβολή των  παροχ ών  της ΔΥΠΑ, αλλά και τα ν έα
ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης των  αν έργων , καθώς
ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης των  υφιστά-
μεν ων  μητρώων  αν εργίας, που τηρούσε η ΔΥΠΑ, στο
ν έο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ του άρθρου 18 του ν .
4921/2022. Η σχ ετική Υπουργική Απόφαση δημο-
σιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρν ησης την  Πέμ-
πτη 29/12/2022 (ΦΕΚ Β’ 6867).

Με το ν έο σύστημα, το πλαίσιο απον ομής των  παρ-
οχ ών  γίν εται πιο διαφαν ές και αποδοτικό, καθώς δια-
σφαλίζεται ότι οι πόροι θα διατίθεν ται στους εγγεγραμ-
μέν ους στο Μητρώο που έχ ουν  πραγματικά αν άγκη,
εν ώ διευκολύν εται η αν αζήτηση και εύρεση εργασίας.

Ειδικότερα, με την  δημοσίευση της απόφασης τέθη-
καν  σε πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέ-
πουν :

1. Θέσπιση ν έων  ψηφιακών  εργαλείων  για την
εξυπηρέτηση των  πολιτών , που είν αι:

Α) Το ν έο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, το οποίο εν ο-
ποιεί και ψηφιοποιεί όλες τις διαδικασίες έν ταξης στο
μητρώο και διευκολύν ει τόσο τη διαχ είριση των  λογαρ-
ιασμών  που διατηρούν  στη ΔΥΠΑ οι αν αζητούν τες
εργασία όσο και την  επεξεργασία των  δεδομέν ων  τους
από τη ΔΥΠΑ. Η λειτουργία του ψηφιακού μητρώου
είν αι το πρώτο βήμα ώστε σταδιακά ν α ακολουθήσει
μια διαφορετική πιο εξατομικευμέν η και φιλική προς το
χ ρήστη εμπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης με τη
ΔΥΠΑ.

Β) Το ν έο Ψηφιακό Ατομικό Σχ έδιο Δράσης (ΑΣΔ),
που απαιτεί πλέον  τη συν αίν εση του αν αζητούν τος
εργασία και του συμβούλου εργασίας για τον  καθορι-
σμό των  δράσεων  και του χρον οδιαγράμματος αυτών
σχ ετικά με την  εύρεση της κατάλληλης για εκείν ους
θέση εργασίας. Το ΑΣΔ, μεταξύ άλλων , περιλαμβάν ει
τα προσωπικά χ αρακτηριστικά, το επαγγελματικό
προφίλ και τους επαγγελματικούς στόχ ους, καθώς και
τις εν έργειες που πρέπει ν α κάν ει ο αν αζητών
εργασία για ν α βρει δουλειά.

Γ) Η ν έα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ, που σηματοδοτεί

την  κατάργηση της έν τυπης
μορφής της κάρτας αν εργίας και
τη δημιουργία μιας ν έας ψηφια-
κής κάρτας διαθέσιμης από την
εφαρμογή του Gov .gr Wallet η
οποία θα είν αι διασυν δεδεμέν η
και θα εν ημερών εται καθημερι-
ν ά από το Ψηφιακό Μητρώο
ώστε ν α υπάρχ ει σαφήν εια για
το ποιος δικαιούται ποια επιδό-
ματα. Μέσω του μηχ αν ισμού
επαλήθευσης Gov .gr Wallet,
θα είν αι εύκολα αν τιληπτό το τί
είδους παροχ ές, επιδόματα,
βοηθήματα ή διευκολύν σεις θα
δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχ ος
της ν έας Ψηφιακής Κάρτας
Αν εργίας. Η ν έα Ψηφιακή
Κάρτα Αν εργίας ΔΥΠΑ θα είν αι
διαθέσιμη από την  ερχ όμεν η Δευτέρα μέσα από την
εφαρμογή Gov .gr Wallet.

2. Προβλέπεται επίσης καθιέρωση εισοδηματικών
κριτηρίων  στις περισσότερες παροχ ές, επιδόματα,
βοηθήματα ή διευκολύν σεις της ΔΥΠΑ (όπως το Ειδικό
βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης αν ε-
ργίας, το βοήθημα μετά από 3μην η παραμον ή στο
Μητρώο Αν έργων , τα Προγράμματα Κοιν ων ικού Τουρι-
σμού, Θεαμάτων , αγοράς βιβλίων , η ελεύθερη είσοδος
σε αρχ αιολογικούς χ ώρους/ μουσεία κ.ά.) για τους
μακροχ ρόν ια αν έργους (12+ μήν ες εγγεγραμμέν ης
αν εργίας) με την  εξαίρεση φυσικά των  επιδομάτων
αν εργίας καθώς και του ειδικού εποχ ιακού βοηθήμα-
τος. Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν
είν αι εκείν α που ισχ ύουν  για το επίδομα θέρμαν σης
τα οποία σήμερα είν αι:

οικογεν ειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους,
σε κατάσταση χ ηρείας, εν  διαστάσει,

οικογεν ειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους
ή μέρη συμφών ου συμβίωσης προσαυξαν όμεν ο κατά
3.000 ευρώ για κάθε παιδί,

οικογεν ειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ για μον ογο-
ν είς, συν  επιπλέον  3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το
πρώτο.

3. Εν εργοποίηση εν ός συστήματος αμοιβαίων
υποχ ρεώσεων  αν αζητούν των  εργασία και ΔΥΠΑ που
δημιουργεί συγκεκριμέν α δικαιώματα και υποχ ρεώσεις
συμπεριφοράς ή και σε συν έπειες που μπορεί ν α
οδηγήσουν  έως και τη διαγραφή του αν αζητούν τος
εργασία από το ν έο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ. Συγκε-

κριμέν α προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό
Μητρώο για δύο χ ρόν ια στις περιπτώσεις που ο εγγε-
γραμμέν ος αρν ηθεί τρεις κατάλληλες θέσεις εργασίας
(που αν τιστοιχ ούν  στα προσόν τα, τις δεξιότητες, τον
τόπο κατοικίας κ.λπ.) και για έξι μήν ες σε περίπτωση
άρν ησης συμμετοχ ής σε δράση κατάρτισης.

4. Θεσμοθέτηση του επιδόματος εργασίας για τους
επιδοτούμεν ους αν έργους που βρίσκουν  δουλειά πριν
ν α λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Ειδικότερα, για
πρώτη φορά, θεσπίζεται επίδομα εργασίας για τους
επιδοτούμεν ους αν έργους που βρίσκουν  εργασία και
το οποίο ισούται με το 50% του επιδόματος αν εργίας
και καταβάλλεται για όσο διάστημα απομέν ει μέχ ρι τη
λήξη του. Το επίδομα εργασίας αν αμέν εται ν α λειτο-
υργήσει ως ισχ υρό κίν ητρο και επιβράβευση για την
ταχ ύτερη επαν έν ταξη στην  αγορά εργασίας.

5. Απον ομή εφάπαξ οικον ομικής εν ίσχ υσης ύψους
έως 300€ ως μέτρο εν εργοποίησης των  μακροχ ρόν ια
αν έργων  που παραμέν ουν  εγγεγραμμέν οι στο μητρώο
αν έργων  της ΔΥΠΑ για 5 και πλέον  έτη με σκοπό τη
δημιουργία εν ός επικαιροποιημέν ου Ψηφιακού ΑΣΔ
βάσει του οποίου θα μπορούν  ν α κατευθυν θούν
άμεσα σε δράσεις αν άπτυξης της απασχ ολησιμότητάς
τους (π.χ . επαγγελματική κατάρτιση) ή και εύρεσης
εργασίας.

Η ΔΥΠΑ, από 1/1/2023, εισέρχ εται σε μια ν έα
εποχ ή με γν ώμον α την  ταχ ύτερη, ποιοτικότερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των  αν αζητούν των
εργασία με γν ώμον α την  περαιτέρω μείωση της εγγεγρ-
αμμέν ης αν εργίας και την  αύξηση της απασχ όλησης,
μέσα από εργαλεία, παροχ ές και προγράμματα που
στοχ εύουν  στην  εν εργοποίηση των  αν έργων  και
στην  ταχ ύτερη κατά το δυν ατόν  (επαν α)προώθησή
τους στην  αγορά εργασίας.

ΔΥΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι κανόνες
και τα ψηφιακά εργαλεία


