
Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου / Έτους 2022
HELLENiQ ENERGY : Ιστορικά υψηλή κερδοφορία

εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ
– Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού με επιτυχία

ΗΗ  ΚΚααττεερρίίνναα  ΣΣαακκεελλλλααρροοπποούύλλοουυ
εεγγκκααιιννίίαασσεε  ττηηνν  εεππααννέέκκθθεεσσηη  ττοουυ

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Με τον επισκέπτη στο επίκεντρο, καλλιεργεί ένα

γόνιμο διάλογο στο παρελθόν & παρόν της πόλης

ΖΕΦΥΡΙΖΕΦΥΡΙ
Ανθρωποκυνηγητό Ανθρωποκυνηγητό 
για τον 28χρονο για τον 28χρονο 
πιστολέροπιστολέρο
- Συνελήφθη ο- Συνελήφθη ο
πατέρας του  πατέρας του  
Εκτός κινδύνου το παιδί , χειρουργήθηκε και παραμένει στο νοσοκομείο

Ο Πρωθυπουργός
Κ. Μητσοτάκης 

σήμερα 
στις Αχαρνές

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Πανελευσινιακός 4-0 
την ΑΕ Λευκίμμης

O AO Zωφριάς τον Ακράτητο 2-1

ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΟΟ  ΚΚλλέέααρρχχοοςς
ΤΤζζααφφέέρρηηςς  ππααρρααμμέέννεειι  σσττοονν

ππρροοεεδδρριικκόό  θθώώκκοο σσεελλ..  1133

σσεελλ..  22

Συνελήφθη από το Τμήμα Ασφαλείας Φυλής 
ο κλέφτης υδρομέτρων του Δήμου

Είχε αποσπάσει πάνω από 210 υδρόμετρα, προκαλώντας
οικονομική ζημία άνω των 20 χιλ. ευρώ και σπατάλη
πολύτιμων εργατοωρών από την Υπηρεσία Ύδρευσης.

σσεελλ..22

σσεελλ..  33

ΤΤέέλλοοςς  σσττηη  δδρράάσσηη
εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  

οορργγάάννωωσσηηςς  
μμεε  οορρμμηηττήήρριιοο  ττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΗΗ  εεγγκκλληημμααττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη  εείίχχεε  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  δδεεκκάάδδεεςς  
κκλλοοππέέςς  σσεε  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  ΠΠάάττρραα,,  μμεε  λλεείίαα

χχρρήήμμαατταα  κκααιι  κκοοσσμμήήμμαατταα  πποουυ  ξξεεππεερρννάά  ττιιςς
336600..000000  εευυρρώώ..

Τέσσερα πλοία επισκευάζονται
ταυτόχρονα στα Ναυπηγεία

Ελευσίνας 

Κατέπλευσε το 8ο έως τώρα πλοίο στη διάρκεια
της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας τους

Έτοιμη και προσβάσιμη
πλέον, η παιδική χαρά, που

κατασκευάστηκε στην περιοχή
του Αεροδρομίου Ελευσίνας

ΣΣεελλ..  55 ΣΣεελλ..  66

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κύρα, , Κυρος, Κυράτση, Κυρατσούδα, Μαριάν ν α, 

Οσίων  Κύρας και Μαράν ν ας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παπαγιαννοπούλου Κορίνα, Θριασίου Πεδίου

48, Μαγούλα, 2105559963

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 2102448143

ΟΠρωθυπουργός και Πρόε-
δρος της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκος Μητσοτάκης, θα

επισκεφθεί σήμερα Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 2023, τις Αχα-

ρνές.

Στις Αχαρνές ο Πρωθυπο-
υργός θα έχει συνάντηση με
τα μέλη της ΔΕΕΠ και της
ΔΗΜ.ΤΟ στα γραφεία τους,
στην Κεντρική πλατεία του

Αγίου Βλασίου.

Στις 10:30 π.μ. ο Πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης

θα βρίσκεται στο “Cafe del
Poeta” για να συναντήσει και
να συνομιλήσει και πάλι με

τους πολίτες στην Ανατολική
Αττική.

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης 
σήμερα στις Αχαρνές

H
Πρόεδρος της
Δημοκ ρατ ίας
Κ α τ ε ρ ί ν α

Σ α κ ε λλα ρ ο π ο ύ λο υ
εγκαιν ίασε την
επαν έκθεση του
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ
Μουσείου Ελευσίν ας,
υπογραμμίζον τας ότι
θα αν ταποκριθεί με
τον  καλύτερο τρόπο
στη σύγχ ρον η αν άγκη
επαν απροσδιορισμού
του ρόλου του ως
πολυδύν αμου πολιτιστικού οργαν ισμού εκπαίδευσης,
ψυχ αγωγίας και πν ευματικής μέθεξης.

Αν αφερόμεν η στη ν έα έκθεση των  ευρημάτων ,
τόν ισε ότι «θα διευρύν ει το πεδίο της αισθητικής,
γν ωστικής και αισθητηριακής εμπειρίας και, με τον
εμπλουτισμό του εποπτικού υλικού, τη συν δρομή της
τεχ ν ολογίας, τη χ ρήση οπτικοακουστικών  μέσων , θα
δημιουργήσει έν α ολοκληρωμέν ο αφήγημα, ώστε το
κοιν ό ν α προσεγγίσει βιωματικά το περιεχ όμεν ο και το
ν όημα της έν ν οιας του «ιερού» κατά την  αρχ αιότητα».

Όπως, σημείωσε, «τοποθετών τας τον  επισκέπτη
στο επίκεν τρο, διεγείρον τας το συν αίσθημά του, μη
στοχ εύον τας αποκλειστικά στην  όραση, αλλά στην
πολυαισθητηριακότητα, η ν έα έκθεση θα προσδώσει
βάθος στην  περιπλάν ηση αν ά τα εκθέματα και θα
καλλιεργήσει έν α γόν ιμο διάλογο αν άμεσα στο
παρελθόν  

και το παρόν  της
Ελευσίν ας».

Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε ,
επίσης, ότι το
Αρχ αιολογικό Μουσείο
Ελευσίν ας είν αι
«οργαν ικά δεμέν ο με
τον  αρχ αιολογικό
χ ώρο, τόπο της
μυστηριακής λατρείας,
που κατέστησε την
Ελευσίν α έν α από τα
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α

θρησκευτικά κέν τρα του αρχ αίου ελλην ικού κόσμου»
και παρατήρησε ότι «σήμερα, τα μουσεία δεν
λειτουργούν  στη βάση μιας «αποθηκευτικής», λογικής,
αλλά επιδιώκουν  ν α γίν ουν  ζων ταν οί οργαν ισμοί,
προσαν ατολισμέν οι σε μια ουσιαστική μετάδοση
γν ώσεων  και πληροφοριών  με τρόπο άμεσο και
δυν αμικό, με δράσεις και εν έργειες που μετουσιών ουν
την  επαφή του επισκέπτη με τα εκτιθέμεν α
αν τικείμεν α σε μια πολυσήμαν τη εμπειρία».

Καταλήγον τας, τόν ισε ότι «προς αυτήν  την
κατεύθυν ση κιν είται πλέον  και το Αρχ αιολογικό
Μουσείο της Ελευσίν ας. Εφαρμόζον τας στην  πράξη τις
σύγχ ρον ες μουσειολογικές αν τιλήψεις, στρέφεται προς
την  αν άδειξη της ουσίας του τόπου, εστιάζον τας στο
θέμα των  ελευσίν ιων  μυστηρίων  και δίν ον τας έμφαση
στον  ιδρυτικό μύθο της λατρείας και το τυπικό της
μύησης».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε την 
επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας

Με τον επισκέπτη στο επίκεντρο, καλλιεργεί ένα γόνιμο διάλογο
στο παρελθόν & παρόν της πόλης
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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργά-
νωσης, η οποία αποτελείται από
σκληρούς κακοποιούς, προχώρησε η
Ασφάλεια Πατρών σε μεγάλη επιχείρη-
ση που πραγματοποίησε σε Αχαΐα και
Αττική.

Η εγκληματική οργάνωση είχε πραγ-
ματοποιήσει δεκάδες κλοπές σε Πάτρα
και Αττική, με λεία χρήματα και κοσμή-
ματα που ξεπερνά τις 360.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ,
η σύλληψη των μελών της εγκληματικής
ομάδας πραγματοποιήθηκε σε περιοχές
του Ασπροπύργου και της Ροδοδάφνης
Αιγιαλείας, στο πλαίσιο συντονισμένης
αστυνομικής επιχείρησης, που
οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Πατρών, με τη συνδρομή αστυνο-
μικών της Διμοιρίας Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, διμοιριών
της Υ.Α.Τ., της Ο.Π.Κ.Ε. Αττικής και της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατο-
λικής Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνο-
λικά επτά άτομα (πέντε άνδρες και δύο
γυναίκες).

Σε βάρος των μελών της εγκληματικής
ομάδας σχηματίστηκε κακουργηματικού
χαρακτήρα δικογραφία για συμμορία,
ληστεία και διακεκριμένη κλοπή από δύο
ή περισσότερους δράστες, οι οποίοι έχουν
οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών
τετελεσμένων και σε απόπειρα κατά
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με
τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντι-
κειμένων να υπερβαίνει το ποσό των
120.000 ευρώ, απείθεια και παράβαση
του νόμου για την πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες καθώς και παράβα-
ση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, από την έρευνα των
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης από τον Ιούλιο
του έτους 2022 έως και σήμερα, έχουν 

διαπράξει τις παρακάτω αξιόποινες
πράξεις:

27 διαρρήξεις οικιών, εκ των οποίων οι
τρεις στον νομό Αττικής και οι υπόλοιπες
σε περιοχές της Αχαΐας,

9 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας αυτο-
κινήτων και

1 ληστεία σε περιοχή της Πάτρας.
Ως προς τη μεθοδολογία των μελών της

εγκληματικής οργάνωσης επισημαίνεται
ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν και
εντάχθηκαν ως μέλη σε επιχειρησιακά
δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματι-
κή οργάνωση, με σκοπό την τέλεση
ληστειών αλλά και διακεκριμένων
κλοπών, κυρίως διαρρήξεων πολυτελών
κατοικιών.

Οι περιοχές που δρούσαν οι κατηγορ-
ούμενοι ήταν κυρίως στις παραθαλάσσιες
περιοχές του Καστελοκάμπου, του
Ακταίου Ρίου, του Αγίου Βασιλείου, των
Αραχωβιτίκων και του Ψαθοπύργου των
Πατρών καθώς και σε περιοχές του Αιγίου
και της Αττικής.

Οι συλληφθέντες αποκόμισαν από τη
διάπραξη των αξιόποινων πράξεων
παράνομο περιουσιακό όφελος, που
ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των
361.740 ευρώ.

Σε έρευνες που διενήργησαν οι αστυνο-
μικοί στις οικίες των συλληφθέντων βρή-
καν και κατάσχεσαν τα εξής:

διάφορα κοσμήματα (4 χρυσίζοντα μεν-
ταγιόν, 12 δαχτυλίδια, 1 βρεφική αλυσίδα,
1 βραχιόλι, 5 ρολόγια χειρός, 1 χρυσίζου-
σα αλυσίδα λαιμού, 

1 χρυσίζουσα αλυσίδα χειρός)
3 ΙΧΕ αυτοκίνητα,
760 ευρώ,
12 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
4 ζευγάρια κρατικών πινακίδων κυκλοφ-

ορίας αυτοκινήτων,
4 τηλεοράσεις και μια κονσόλα παιχνι-

δομηχανής
ένα μαχαίρι τύπου σουγιά

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Συνελήφθη από
το Τμήμα 

Ασφαλείας Φυλής
ο κλέφτης 

υδρομέτρων του
Δήμου

Συνελήφθη, ξημερώματα της Παρ-
ασκευής 24 Φεβρουαρίου 2013,
από το Τμήμα Ασφαλείας Φυλής, ο
κλέφτης υδρομέτρων που είχε ταλαι-
πωρήσει  ιδιαίτερα την Υπηρεσία
Ύδρευσης του Δήμου και  τους
συνδημότες μας. 

Ο υπαίτιος της διακεκριμένης κλο-
πής, που διοχέτευε τα κλοπιμαία σε
αποθήκη ανακυκλώσιμων υλικών
του Ασπροπύργου, είχε αποσπάσει
πάνω από 210 υδρόμετρα, προ-
καλώντας οικονομική ζημία άνω των
20 χιλ. Ευρώ και σπατάλη πολύτιμων
εργατοωρών από την Υπηρεσία
Ύδρευσης.

Εναντίον του και κατά παντός υπε-
υθύνου, είχε υποβάλει, στις 13 

Δεκεμβρίου 2022, μήνυση, μετά
από εντολή του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, ο αρμόδιος αναπλ. Δήμα-
ρχος Μαρίνος Σαρλάς. Μάλιστα ο
τελευταίος συνεργάστηκε στενά με το
Τμήμα Ασφαλείας για την εξιχνίαση
της υπόθεσης. 

Η είδηση έγινε δεκτή με ικανο-
ποίηση από το Χρήστο Παππού. 

“Έχω κατ’ επανάληψη πει ότι έχο-
υμε κηρύξει πόλεμο στου βανδάλο-
υς και ότι είμαστε αποφασισμένοι να
φτάσουμε μέχρι τέλους. Στη συγκε-
κριμένη υπόθεση θα παρασταθούμε
ως πολιτική αγωγή στην ποινική
δίκη και θα ζητήσουμε αποζημίωση
για τη ζημιά που υπέστη ο Δήμος και
οι συνδημότες μας. Ευχαριστώ το
Τμήμα Ασφαλείας Φυλής και  το
Διοικητή Γρηγόρη Ανδρούτσο που
απέδειξε, για ακόμα μια φορά, ότι
αξίζει, με το παραπάνω, την τιμητική
διάκριση που του κάναμε την περα-
σμένη Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2021.
Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τον
Μαρίνο Σαρλά και τους συνεργάτες
του που βοήθησαν στην εξιχνίαση
της υπόθεσης”, δήλωσε ο Δήμαρχος
Φυλής. 

ΤΤέέλλοοςς  σσττηη  δδρράάσσηη  εεγγκκλληημμααττιικκήήςς
οορργγάάννωωσσηηςς  μμεε  οορρμμηηττήήρριιοο  ττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΗΗ  εεγγκκλληημμααττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη  εείίχχεε  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  δδεεκκάάδδεεςς  

κκλλοοππέέςς  σσεε  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  ΠΠάάττρραα,,  μμεε  λλεείίαα  χχρρήήμμαατταα  κκααιι  κκοοσσμμήήμμαατταα
πποουυ  ξξεεππεερρννάά  ττιιςς  336600..000000  εευυρρώώ..

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Ζεφύρι: Ανθρωποκυνηγητό για τον  28χρονοΖεφύρι: Ανθρωποκυνηγητό για τον  28χρονο
πιστολέρο που παραλίγο να σκοτώσειπιστολέρο που παραλίγο να σκοτώσει
5χρονο κορίτσι5χρονο κορίτσι
Το χ ρον ικό της υπόθεσης στο
Ζεφύρι 

Σύμφων α με πληροφορίες οι έρευ-
ν ες της Αστυν ομίας επικεν -
τρών ον ται σε καταυλισμούς Ρομά
στην  Αττική και όμορους ν ομούς.
Σε πλήρη εξέλιξη είν αι οι έρευν ες
της Αστυν ομίας για τον  εν τοπισμό
και σύλληψη εν ός 28χ ρον ου που
φέρεται ν α είν αι ο δράστης των
πυροβολισμών  το μεσημέρι του
Σαββάτου στο Ζεφύρι με συν έπεια
ν α τραυματιστεί στο πόδι έν α μικρό κορίτσι που έπαιζε στη γειτον ιά.

Ο ν εαρός άν δρας έχ ει εξαφαν ιστεί μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του μετά το
επεισόδιο.
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ΠΠεερριισσττέέρριι::  ΕΕππίίθθεεσσηη  σσεε  δδύύοο
ννεεααρροούύςς  ααππόό  ττέέσσσσεερραα  άάττοομμαα
ΤΤαα  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  μμεεττααφφέέρρθθηηκκαανν

σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεειιοο  μμεε  
χχττυυππήήμμαατταα  

ΤΤαα  κκίίννηηττρραα  ττηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  εεννααννττίίοονν
δδύύοο  ννεεααρρώώνν,,  ηηλλιικκίίααςς  1177  κκααιι  1188
εεττώώνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΠΠεερριισσττεε--
ρρίίοουυ,,  δδιιεερρεευυννάά  ηη  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..

ΗΗ  ώώρραα  ήήτταανν  2211::0000,,  όότταανν  τταα  δδύύοο  ππααιι--
δδιιάά  δδέέχχττηηκκαανν  χχττυυππήήμμαατταα  ααππόό  ττέέσσ--
σσεερραα  άάττοομμαα,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγίίοουυ  ΒΒαασσιι--
λλεείίοουυ,,  τταα  οοπποοίίαα  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττρράάππ--
ηηκκαανν  σσεε  φφυυγγήή..

ΚΚααιι  οοιι  δδύύοο  δδιιαακκοομμίίσσττηηκκαανν  μμεε  αασσθθεε--
ννοοφφόόρροο  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο
ΓΓ..ΓΓεεννννηημμααττάάςς  κκααιι  ααφφοούύ  ττοουυςς  ππααρρ--
αασσχχέέθθηηκκαανν  οοιι  ππρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς,,
ααπποοχχώώρρηησσαανν..

ΟΟιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΑΑσσφφ--
ααλλεείίααςς  ΠΠεερριισσττεερρίίοουυ,,  πποουυ  έέχχοουυνν
ααννααλλάάββεειι  ττιιςς  έέρρεευυννεεςς,,  ααννααμμέέννεεττααιι
νναα  λλάάββοουυνν  κκααττααθθέέσσεειιςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς
δδύύοο  ννεεααρροούύςς,,  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα
ττοουυςς  νναα  ρρίίξξοουυνν  φφωωςς  σστταα  ααίίττιιαα  ττηηςς
εεππιιθθεεσσηηςς..

Το χρονικό της υπόθεσης στο Ζεφύρι
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

μεταφέρθηκε εσπευσμένα το μεσημέρι του Σαββά-
του (25/2) ένα 5χρονο κοριτσάκι με τραύμα από
πυροβόλο όπλο στον αριστερό μηρό, από την
περιοχή του Ζεφυρίου.

Το παιδάκι έπαιζε αμέριμνο σε ένα οικόπεδο,
επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, όταν ξαφνικά
ένας Ρομά που επέβαινε σε αυτοκίνητο άνοιξε
πυρ εναντίον της παρακείμενης οικίας επί της
οδού Εθνικής Αντιστάσεως 57, όπου διαμένει
ένας άλλος 37χρονος Ρομά, με τον οποίο ο δρά-
στης ενδεχομένως είχε διαφορές, με αποτέλεσμα
από τους πυροβολισμούς να τραυματιστεί το κορι-
τσάκι που δεν είχε καμία σχέση με τους εμπλεκό-
μενους.Στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες,
ενώ ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του διέφυ-
γε αναπτύσσοντας ταχύτητα και στην περιοχή η 

Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό
για τον εντοπισμό του.

Εκτός κινδύνου το παιδί
Το μικρό κορίτσι που έπαιζε ανέμελο στη γειτο-

νιά διακομίστηκε στο Παίδων με διαμπερές τραύμα
στον μηρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες χειρουργήθηκε και
παραμένει στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Τρόμος στη Δυτική Αττική
Αδέσποτες σφαίρες απειλούν ανά πάσα ώρα και

στιγμή τους κατοίκους στο Μενίδι, στο Ζεφύρι και
τα Άνω Λιόσια.

«Εγώ στην γειτονιά που μένω έχει πέσει σφαίρα
στο απέναντι σπίτι έσπασε το παμπρίζ του αυτοκι-
νήτου και εκείνη την ώρα το παιδάκι έπαιζε ακ

ριβώς δίπλα στην αυλή», περιγράφει κάτοικος
της περιοχής.

Η κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου.

Τέταρτο περιστατικό με πυροβολισμούς εντός
κατοικημένης περιοχής στη Δυτική Αττική τον
τελευταίο μήνα.

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε άλλη μία παι-
δική ψυχούλα αναφέρουν οι κάτοικοι.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον 28χρονο πιστο-
λέρο σε καταυλισμούς σε όλη την Αττική.

Ο πατέρας του προσήχθη χθες στην Ασφάλεια
προκειμένου να δώσει κατάθεση καθώς, η καραμ-
πίνα με την οποία άνοιξε πυρ ο γιος του αδιαφο-
ρώντας για τις συνέπειες ανήκει στον ίδιο.

Λογαριασμοί ρεύματος: Ανακοινώνονται 
σήμερα οι επιδοτήσεις του Μαρτίου
O Μάρτιος αναμένεται να χαρακτηρισθεί από σταθερότητα στις τιμές ρεύματος

Σήμερα ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας
Κώστας Σκρέκας θα αν ακοιν ώσει τις επιδοτήσεις για
τους λογαριασμούς ρεύματος του Μαρτίου, όπως αν α-
φέρει με σχ ετική του αν ακοίν ωση το υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας.

Λογαριασμοί ρεύματος
Όπως έγραφε ο ΟΤ, σύμφων α με στελέχ η εταιρειών
παρόχ ων  ηλεκτρικής εν έργειας ο Μάρτιος αν αμέν εται
ν α χ αρακτηρισθεί από σταθερότητα στις τιμές ρεύμα-
τος.Σύμφων α με πληροφορίες, αν αμέν εται ν α κιν ηθ-
ούν  στην  περιοχ ή των  0,20 ευρώ αν ά κιλοβατώρα,
όσο περίπου δηλαδή είχ αν  αν ακοιν ώσει και για τον
Φεβρουάριο.

Επιδοτήσεις
Αν  επαληθευτούν  οι προαν αφερόμεν ες εκτιμήσεις,
τότε το υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας και
τον  επόμεν ο μήν α θα επιχ ορηγήσει με μικρό ποσό
τους λογαριασμούς ν οικοκυριών  κι επιχ ειρήσεων .
Εκτιμάται ότι η επιδότηση θα είν αι της τάξης των  0,04
ευρώ αν ά κιλοβατώρα.
Έτσι οι τελικές τιμές που θα πληρώσουν  οι καταν αλω-
τές θα είν αι αν άμεσα στα 0,15 με 0,17 ευρώ αν ά κιλο-
βατώρα. Όσο δηλαδή θα πληρώσουν  και για τις κατα-
ν αλώσεις ρεύματος του Φεβρουαρίου.

Σταθερότητα
Σύμφων α με εκτιμήσεις παρόχ ων , οι τιμές ρεύματος
για το επόμεν ο δίμην ο αν αμέν εται ν α είν αι σταθερές.
Εκτός κι αν  το επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα σημειωθ-
ούν  απρόοπτα γεγον ότα στην  εν εργειακή αγορά.
Πάν τως, έν ας κρίσιμος σταθμός στην  Ευρώπη είν αι ο
Μάρτιος οπότε και τα κράτη – μέλη θα εξακριβώσουν
τις αν άγκες τους σε αποθήκευση φυσικού αερίου που
θα έχ ουν  για τον  επόμεν ο χ ειμών α.
Αλλά η αγορά φαίν εται ν α έχ ει προεξοφλήσει θετικές
ειδήσεις. Δηλαδή ότι οι χ ώρες δεν  θα απαιτηθεί ν α
κάν ουν  μεγάλες προμήθειες αερίου.

Το πρόβλημα
Έν α από τα προβλήματα που αν τιμετωπίζουν  οι εται-
ρείες εν έργειας είν αι η έκτακτη εισφορά των  10 ευρώ
αν ά Μεγαβατώρα στις τιμές αγοράς των  ποσοτήτων
φυσικού αερίου που χ ρειάζον ται για την  ηλεκτροπαρ-
αγωγή.
Το κόστος αυτό επιβαρύν ει τόσο τις ίδιες της εταιρείες
όσο και τους τελικούς καταν αλωτές. Μάλιστα στους
λογαριασμούς η επιβάρυν ση αν τιστοιχ εί σε περίπου
0,20 ευρώ αν ά κιλοβατώρα.
Πάν τως, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλον τος και
Εν έργειας έχ ει δεσμευτεί για αν απροσαρμογή της με
τρόπο ώστε ν α μειωθεί η επιβάρυν ση.
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Ένωση Επαγγελματιών
Βιοτεχνών & Εμπόρων 
Ελευσίνας- Μάνδρας

Ελευσίνα 24 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ. : 48

Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες ενός
άτυπου σαφάρι που έχουν εξαπολύσει οι διάφοροι
φορομπηχτικοί μηχανισμοί του κράτους στους
εμπορικούς δρόμους της πόλης. Μία μία όλες οι
υπηρεσίες περνάνε καθημερινά από τα μαγαζιά
μας, με σκοπό μάλλον να πιάσουν τους ενόχους
για την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας
και να μπει και κανένα φράγκο στα ταμεία του
κράτους, που όλο δίνει χρήμα στους μεγάλους
ομίλους και έχουν στερέψει.
Προκλητικά κυνηγάνε τους μικρούς επαγγε-

λματίες που αγωνίζονται, με πολλές ώρες δουλει-
άς να τα φέρουν βόλτα και πληρώνουν το μάρμα-
ρο της ανάπτυξης των λίγων. 
Αλήθεια αναρωτιόμαστε, πόσοι έλεγχοι έγιναν

αυτή την περίοδο στις μεγάλες επιχειρήσεις,
αποθήκες και βιομηχανίες της περιοχής; 
Εκεί εργάζονται συγγενείς και φίλοι μας και μαθ-

αίνουμε για τις συνθήκες, τα ωράρια λάστιχο κ.α. 
Η επιθεώρηση εργασίας πέρασε κι από κει ή δεν
γνωρίζει το δρόμο;

Το 2022 με βάση και τα στοιχεία που δημοσιεύει
η ΓΣΕΕ είναι χρονιά μαύρου ρεκόρ εργατικών
ατυχημάτων αλλά και δυστυχημάτων. Για αυτά
θα προχωρήσουν σε ελέγχους οι μηχανισμοί ή
αρκούνται στον έλεγχο των μικρομάγαζων; Ρητο-
ρικά τα ερωτήματα φυσικά μιας και κάθε επαγγε-
λματίας και αυτοαπασχολούμενος γνωρίζει την
απάντηση.

Στην εγκληματική διαχείρηση της πανδημίας, που
μας φόρτωσε χρέη στην εφορία και στα ασφαλι-
στικά ταμεία, προστέθηκε η ακρίβεια στο ρεύμα
και στις πρώτες ύλες και τώρα έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε και τη φορομπηχτική πολιτική, μια
τακτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις
απέναντι μας. 

Οι επαγγελματίες όμως έχουμε βγάλει τα συμπε-
ράσματα μας και με την ενίσχυση των αγώνων
μας θα απαντήσουμε σε όσους μας οδηγούν όλο
και πιο βαθιά στο λάκκο των χρεών και των προ-
στίμων.
Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο να

ενημερώσει άμεσα το Δ.Σ. σε περίπτωση άδικου
προστίμου. Κανένας μόνος του!

Τέσσερα πλοία επισκευάζονται
ταυτόχρονα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Κατέπλευσε το 8ο έως τώρα πλοίο στη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου λειτουργίας τους

Τ
ην εμπ ιστοσύνη ελληνικών και ξένων ναυτιλιακών εταιρειών έχουν κερδίσει τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο, εν αναμονή της απόφα-
σης για την εξυγίανσή τους από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτήν τη χρονική περίοδο επ ισκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερα
πλοία.

Προχθες κατέπλευσε το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, της ισρα-
ηλινών συμφερόντων εταιρείας Zodiac, το «Campo Square» μήκους 250 μέτρων και μεταφορι-
κής ικανότητας 109.000 dw t.

Τα άλλα τρία πλοία που επ ισκευάζονται είναι:

Το Star Cleo της Star Bulk, συμφερόντων Πέτρου Παππά
Το Seaven Horizon – Chemical Tanker της εταιρείας Seaven, μήκους 93 μέτρων και dead-

w eight 3.851 mt
Το Atalanti – Cable laying vessel της Assos Group, μήκους 97 μέτρων και deadw eight 5.974

τόνους.
«Στόχος είναι να εξυπηρετούμε ταυτόχρονα 12 πλοία», δηλώνει στέλεχος των Ναυπηγείων.

Συνολικά, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους έχουν
καταπλεύσει οκτώ πλοία για επ ισκευή.

Στην κατασκευή νέας 
πεζογέφυρας στην περιοχή του
Κόκκινου Μύλου προχωρά ο
Δήμος Αχαρνών

Σ
την αποξήλωση και  αντικατάσταση της
παλιάς μεταλλικής πεζογέφυρας στην περ-
ιοχή του Κόκκινου Μύλου ανάντι της οδού

Φιλαδέλφειας, στην προέκταση της οδού
Λασιθίου, προχωρά ο Δήμος Αχαρνών το επό-
μενο διάστημα μέσω της εταιρείας που έχει ανα-
λάβει το έργο της Διευθέτησης του ρέματος Αχα-
ρνών (Καναπίτσα).

Για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας θα
πρέπει να αποξηλωθεί η παλιά υφιστάμενη 

μεταλλική και οι πολίτες να επικοινωνούν
μέσω της ανάντι οδού 25ης Μαρτίου ή της οδού
Φιλαδελφείας για όσο διάστημα διαρκέσουν οι
εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση της νέας πεζο-
γέφυρας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασιών είναι
περίπου 6 μήνες.
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Η μελέτη για την κατασκευή της παιδικής χαράς
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ελευσίνας, ενώ η δαπάνη κατασκευής καλύφθηκε μέσω
χρηματοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο».

Η νέα παιδική χαρά είναι πλήρως συμμορφωμένη με
τα πρότυπα του ΕΛΟΤ όσον αφορά στον σχεδιασμό, την
κατασκευή και τη λειτουργία της.

Περιλαμβάνει νέα, σύγχρονα παιχνίδια ψυχαγωγίας
και απασχόλησης, καθώς και ασφαλή ελαστικό τάπητα,
ενώ έχει ενισχυθεί το πράσινο στον περιβάλλοντα χώρο.

Αξίζει να αναφερθεί, πως κατά την κατασκευή της
νέας παιδικής χαράς αλλά και της διαμόρφωσης του περ-
ιβάλλοντος, κοινόχρηστου χώρου, προέκυψαν ζητήματα
που αφορούσαν στην ηλεκτροδότηση, γεγονός που
δημιούργησε καθυστέρηση στην παράδοσή της.

Πρόκειται ωστόσο, για ένα έργο που συμβάλλει στον
γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ανα-
βάθμιση της περιοχής του Αεροδρομίου και φυσικά,
στην ασφαλή ψυχαγωγία των παιδιών.

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος
Μαυρογιάννης δήλωσε: «Αξιοποιώντας πόρους από το
Πράσινο Ταμείο, σε έναν χώρο χαρακτηρισμένο ως
Κοινόχρηστο – Παιδική χαρά, κατασκευάστηκε από τον
δήμο μας μια νέα σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά.
Η νέα Παιδική Χαρά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
έργα που υλοποιούνται στην περιοχή του Aεροδρομίου,
αλλά και την επικείμενη αγορά της OASIS, συμβάλουν
στην αναβάθμιση μιας πράγματι υποβαθμισμένης περ-
ιοχής».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Έτοιμη, ολοκαίνουργια, ασφαλής και προ-
σβάσιμη για τους μικρούς μας φίλους η παιδική χαρά
στην περιοχή του Αεροδρομίου. Μπορεί να φαινόταν
έτοιμη εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο, χρειάστηκε να
αντιμετωπίσουμε προβλήματα που αφορούσαν στην
ηλεκτροδότηση και δυστυχώς, δεν άπτονταν των αρμο-
διοτήτων μας! Ξεπεράστηκαν κι αυτά!  Τέλος καλό, όλα
καλά και πλέον, είναι έτοιμη να γεμίσει παιδικά χαμόγε-
λα και ζωντάνια»!

Έτοιμη και προσβάσιμη πλέον, η παιδική χαρά, 
που κατασκευάστηκε στην περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας



Στα έργα οδοποιίας που εκτελούνται με αδιάλει-
πτο ρυθμό τα τελευταία χρόνια απ’ άκρη σ΄ άκρη
του Δήμου μας, βρέθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
2023, στο πλαίσιο αυτοψίας που πραγματοποιεί

σε όλα τα μεγάλα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη στο
Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος πραγματο-
ποίησε αυτοψία στις ασφα-
λτοστρώσεις που υλοποι-
ούνται την περίοδο αυτή σε
διάφορες συνοικίες των
Άνω Λιοσίων. 

Τα νέα έργα οδοποι ίας
χρηματοδοτούνται  από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και από ίδιους
πόρους του Δήμου Φυλής
και εκτελούνται με μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

“Αναβαθμίζουμε διαρκώς και  συντηρούμε
συστηματικά το οδικό δίκτυο του Δήμου μας, και
στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες, κάνοντάς το ασφ

αλέστερο και λειτουργικότερο, τόσο για τους
οδηγούς όσο και για τους πεζούς”, τόνισε ο Χρή-
στος Παππούς.
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Μ
ια νέα δράση με
περι βαλλοντ ι κό
και  κοινωνικό

χαρακτήρα πραγματο-
ποίησαν τα ΚΔΑΠ του
Δήμου Ασπροπύργου, με
πρωτοβουλία του Προέδρ-
ου της ΚΕΔΑ, κ. Αναστά-
σιου Παπαδόπουλου. Με
αφορμή την εγκατάσταση
του Πρώτου Ολοκληρωμέ-
νου Κέντρου Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης στον
Ασπρόπυργο, οι  εκπαι-
δευτικοί , αφού πρώτα
ενημέρωσαν τους μαθητές
τόσο για την αξία της
ανακύκλωσης όσο  και για
την έννοια της ανταποδο-

τικότητας, προχώρησαν
στη συλλογή ανακυκλώσι-
μων υλικών.

Έτσι, την Τετάρτη, 22
Φεβρουαρίου 2023, αντι-
προσωπεία μαθητών και
εκπαιδευτικοί μαζί με τον
Πρόεδρο και τον Αντιδήμα-
ρχο της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας, κ. Παντελή Σαββίδη
βρέθηκαν στον Ανταποδο-
τικό Σταθμό Ανακύκλωσης
και   ενημερώθηκαν από
την υπεύθυνη του Σταθμού
για τον τρόπο λειτουργίας
του και ξεκίνησαν την δια-
δικασία της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Οι
υπεύθυνοι της ΚΕΔΑ είχαν

φροντίσει για την ασφαλή
μεταφορά και παραμονή
των παιδιών στον χώρο

του Σταθμού με τη συνδρ-
ομή του προσωπικού του
Δήμου και της Δημοτικής
Αστυνομίας.   

Τα παιδιά ενθουσιά-
στηκαν από τον τρόπο,
που  ο Σταθμός σύλλεγε τα
αντικείμενα και οι ερωτή-
σεις  δεν είχαν σταματημό,
ενώ μόλις ολοκλήρωσαν
τη διαδικασία έλαβαν τα
κουπόνια με το χρηματικό
αντίτιμο με τα οποία θα
αγοράσουν τρόφιμα για
να συνεισφέρουν και αυτά
στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο της πόλης. 

Όπως δήλωσαν από
κοινού, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος 

της ΚΕΔΑ, κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος:
«Θέλαμε να διδάξουμε,
από νωρίς στους μικρούς
μας φίλους τα οφέλη της
Κυκλικής Οικονομίας. 

Να ενεργοποιήσουμε τα
παιδιά κοινωνικά, οικονο-
μικά, και περιβαλλοντικά
και ανθρωπιστικά. 

Η δράση αυτή είναι
σύνθετη και θα ωφελήσει
στην διαπαιδαγώγηση
των ίδιων των παιδιών.
Στόχος μας είναι να ευαι-
σθητοποιήσουμε τους
μαθητές αναφορικά με τη
προστασία του περιβάλ-
λοντος αλλά κυρίως να
τους δείξουμε έμπρακτα τη
σημασία  της κοινωνικής
αλληλεγγύης».   

Στα έργα οδοποιίας ο Δήμαρχος 
Χρήστος Παππούς – Συνεχίζεται 

εντατικά η βελτίωση του οδικού δικτύου

Οι μαθητές των  ΚΔΑΠ Ανακυκλώνουν και στηρίζουν
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ασπροπύργου 
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Α
ύξηση των περιστατικών σχολι-
κού εκφοβισμού σε παιδιά
ακόμα και νηπιακής ηλικίας δια-

πιστώνει το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης
και Καινοτομίας ΚΜΟΠ, όπως προκύπτει
από τις καταγγελίες των γονέων, στην
πλατφόρμα του «Live without Bullying». 

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η
γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ, εκπαι-
δευτική ψυχολόγος, Αντωνία Τορρένς,
φέτος «για πρώτη φορά λάβαμε πολλά
μηνύματα από γονείς μικρών παιδιών,
ηλικίας πέντε, ακόμα και τεσσάρων ετών,
που αντιμετωπίζουν περιστατικά bullying
στο σχολείο».

Η κ. Τορρένς συνδέει την αύξηση των
περιστατικών αυτών με τη γενικότερη
αύξηση της βίας και της επιθετικότητας
«στις ταραγμένες κοινωνίες που έχουν
ταλαιπωρηθεί από την οικονομική κρίση
και την πανδημία».

«Τα προβλήματα στην κοινωνία των
ενηλίκων, όπως η ενδοοικογενειακή βία
και η κακή επικοινωνία μεταξύ των
μελών μιας οικογένειας, μετακυλίονται
στον κόσμο των παιδιών και η εικόνα
που τους δημιουργείται είναι ότι πρέπει
να αντιδρούν με επιθετικότητα, φωνές
και βία».

Οι γονείς των παιδιών που πέφτουν
θύματα σχολικού εκφοβισμού μπορούν
να απευθύνονται στην πλατφόρμα του
ΚΜΟΠ «Live Without Bullying»

(https://livewithoutbullying.com/) αναζ-
ητώντας συμβουλές για το πώς να αντι-
δράσουν.

Συμβουλές διαχείρισης περιστατικών
bullying

Κάθε περίπτωση μπορεί να έχει ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά και να χρειάζεται εξα-
τομικευμένη διαχείριση, ωστόσο η κ.
Τορρένς αναφέρει κάποιες κατευθυντήρ-
ιες γραμμές για το πώς πρέπει να αντι-
δρούν οι γονείς, εάν το παιδί τους πέσει
θύμα σχολικού εκφοβισμού.

«Δίνουμε συμβουλές στους γονείς να
μην πανικοβάλλονται, να μιλούν στο
παιδί τους ήπια, και να το καθησυχάζουν
ότι μαζί θα βρουν λύσεις, ώστε το παιδί
να αισθάνεται σύμμαχο το γονιό του.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεκινούν αντιπα-
ράθεση με τους γονείς άλλων παιδιών,
καθώς το σχολείο είναι υπεύθυνο να δια-
μεσολαβήσει ανάμεσα στους γονείς. Οι
γονείς πρέπει να έρχονται σε επαφή με
το σχολείο ξανά και ξανά και οι εκπαι-
δευτικοί από την πλευρά τους χρειάζεται
να ενημερώνονται γύρω από τη διαχείρ-
ιση φαινομένων bullying».

Επιπλέον, η ίδια υπογραμμίζει ότι είναι
πολύ σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν
στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε
τέτοιες περιπτώσεις.

«Η διεκδικητικότητα είναι μια δεξιότητα
που καλλιεργείται από μικρές ηλικίες και

βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ότι το καθ-
ημερινό παράδειγμα των γονιών και του
πώς λύνουν τα προβλήματά τους είναι
σημαντικό», αναφέρει.

Κατευθυντήριες γραμμές για όσους
γίνονται αυτόπτες μάρτυρες περιστα-
τικών σχολικού εκφοβισμού.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια
του περιστατικού ο παρατηρητής πρέπει: 

- να αναλάβει δράση και να παρακινή-
σει και τους άλλους παρατηρητές να ανα-
λάβουν δράση,

- να μην συμμετέχει στα αστεία και τα
κακόβουλα σχόλια που απευθύνονται στο 

πρόσωπο που εκφοβίζεται,

- να κρατήσει την ψυχραιμία του,

- να εμποδίσει τους άλλους παρατηρη-
τές να καταγράψουν με οποιονδήποτε
τρόπο το περιστατικό του εκφοβισμού,
και 

- να ειδοποιήσει έναν δάσκαλο να
διαχειριστεί την κατάσταση.

Μετά το περιστατικό ο παρατηρητής
πρέπει:

- να πλησιάσει τον μαθητή που δέχτηκε
εκφοβισμό, να τον υποστηρίξει και να
του πει ότι ο εκφοβισμός θα σταματήσει
αν ζητήσει βοήθεια από άλλους ανθ-
ρώπους,

- να συζητήσει το περιστατικό με έναν
εκπαιδευτικό από το σχολείο. 

Το «Live without Bullying» υπο-
στηρίζεται από το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ενώ πρόσφατα υπεγρά-
φη αντίστοιχο μνημόνιο συνεργασίας με
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προ-
κειμένου να προωθηθούν τα μηνύματα
του «Live without Bullying» στους αθλ-
ητικούς χώρους, και με την ΚΕΔΕ για
την αντιμετώπιση του διαδικτυακού και
σχολικού εκφοβισμού παιδιών και εφή-
βων.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δίκτυο
οργανώσεων «COFACE Families
Europe» έχει χαρακτηρίσει τη δράση ως
βέλτιστη πρακτική για την αντιμετώπιση
του εκφοβισμού στην Ευρώπη.

Aύξηση των περιστατικών bullying ακόμα και στα νηπιαγωγεία

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Δημοσιεύθηκε η KYA  – Oδηγός για  το  «Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων
Κτιρίων», το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».
Η Πρόσκληση για την  υποβολή αιτήσεων  έν ταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» τροποποιήθηκε και η διάρκεια υποβολής

των  αιτήσεων  είν αι μέχ ρι την  30η Απριλίου 2023 (ή μέχ ρι την  εξάν τληση των  διαθέσιμων  πόρων ).
Βασικός στόχ ος του Προγράμματος «Ηλέκτρα» είν αι η βελτίωση της εν εργειακής απόδοσης των  κτιρίων  του Δημοσίου,   η
συμβολή του στην  επίτευξη του εθν ικού στόχ ου εν εργειακής απόδοσης και παράλληλα η εκπλήρωση του στόχ ου της ετή-
σιας εν εργειακής αν ακαίν ισης ποσοστού 3% της ωφέλιμης επιφάν ειας των  κτιρίων  της κεν τρικής δημόσιας διοίκησης.
Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν  (μεταξύ άλλων ) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμαν σης / ψύξης, τα

συστήματα διαχ είρισης εν έργειας και στα συστήματα αυτον όμησης στοχεύον τας στην  αν αβάθμιση της εν εργειακής κλάσης
των  κτιρίων  του Δημοσίου, τουλάχ ιστον  έως την  εν εργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχ ιστον , 30% εξοι-
κον όμησης ετήσιας πρωτογεν ούς εν έργειας που απαιτείται για τις αν άγκες των  τεχ ν ικών  συστημάτων  που εξυπηρετούν
το κτίριο και 30% μείωση των  εκπομπών  αερίων  του θερμοκηπίου. Η συν ολική επέν δυση του έργου θα συμβάλει στη
μείωση της ηλεκτρικής καταν άλωσης κατά 600 εκ. kWh ετησίως και στην  εν εργειακή αν ακαίν ιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφ-
άν ειας έως το 2026. 
Η επέν δυση περιλαμβάν ει ξεχ ωριστά κίν ητρα για τη στήριξη των  μικρότερων  και ν ησιωτικών  περιοχ ών , των  λιγν ιτικών

περιοχ ών  (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καθώς και των  περιοχ ών  που πλήγηκαν  από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλο-
καιριού του 2021 με τη μορφή της δυν ατότητας υποβολής και μικρότερων  αιτήσεων .
Η συν ολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είν αι η περίοδος 2022 – 2025, με δυν ατότητα παράτασης.
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Σ
την πλατφόρμα «Ψηφιακός
Χάρτης Ισότητας»
(https://portal .isoti ta.tele-
navis.com/) αναρτήθηκαν οι
πρώτες εκδηλώσεις, εγκαι-

νιάζοντας και τυπικά τη λειτουργία
του. Όπως αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων σε ανακοίνωσή του, ο «Ψηφ-
ιακός Χάρτης Ισότητας» εντάσσεται
στο πλαίσιο των ενεργειών οι οποίες
αφορούν αποκλειστικά στην

εξυπηρέτηση των στόχων του «Εθνι-
κού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025)».

Οι στόχοι αυτοί είναι: α) η πρόλ-
ηψη και καταπολέμηση έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας, β) η ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας, γ) η ισότιμη συμμετοχή
γυναικών σε θέσεις λήψης αποφά-
σεων και σε ηγετικούς ρόλους και δ)
η ενσωμάτωση διάστασης του φύλου
σε τομεακές πολιτικές.

Ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας»
επικεντρώνεται  στη διάδοση των
εκδηλώσεων και δράσεων των Δημο-
τικών Επιτροπών Ισότητας (ΔΕΠΙΣ),
των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότ-
ητας (ΠΕΠΙΣ) και των Επιτροπών
Ισότητας Φύλου των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (ΕΙΦ ΑΕΙ), προς
όλους τους πολίτες και τους φορείς.
Ουσιαστικά, αποτελεί έναν διαδικ-
τυακό κόμβο επικοινωνίας και πληρ-
οφόρησης, όπου οι εμπλεκόμενοι
φορείς μπορούν να ενημερώνουν
τους ενδιαφερόμενους για τις επι-
κείμενες δράσεις τους που αφορούν
σε θέματα ισότητας, αλλά και  να

ενημερώνονται συγκεντρωτικά για τις
κατά τόπους εκδηλώσεις.

Αναφορικά με τις αναρτημένες δρά-
σεις, η πρώτη είναι η ημερίδα, με
θέμα «Ενδοοικογενειακή βία, σεξο-
υαλική κακοποίηση παιδιών,
γυναικών», με διοργανωτή την
Ε.Ε.Σ. Παλουκίων Σαλαμίνας και
συνδιοργανωτή τον δήμο Σαλαμίνα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στις 16/3/2023 και ώρα 6:30 μ.μ.. Η
δεύτερη είναι ανοιχτή εκδήλωση για
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
με διοργανωτή τον δήμο Θεσσα-
λονίκης και συνδιοργανωτή το Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις
9/3/2023 και ώρα 5:00 μ.μ..

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για
θέματα Δημογραφικής και Οικογενει-
ακής Πολιτικής και  Ισότητας των
Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, ευχα-
ρίστησε τις ΔΕΠΙΣ, τις ΠΕΠΙΣ και τις
Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των
ΑΕΙ, για τις πρωτοβουλίες τους και
δήλωσε: «Η επίτευξη της ουσιαστι-
κής ισότητας των φύλων είναι προτε-
ραιότητά μας στο υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και  στη Γενική Γραμματεία
Δημογραφικής και  Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΔΟΠΙΦ). Το αποδεικνύουμε με
τις δράσεις και τα έργα μας, ενώ
συνεργαζόμαστε στενά με όλες τις
Επιτροπές Ισότητας των Φύλων.
Υιοθετούμε μέτρα που διασφαλίζουν
την εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής και ενισχύουν
τη θέση των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Σχεδιάζουμε και υλοποι-
ούμε πολιτικές που έχουν αντίκτυπο
στην καθημερινότητα των ανδρών και
των γυναικών σε όλους τους τομείς
της ζωής τους».

Από την πλευρά της, η γενική
γραμματέας Δημογραφικής και Οικο-
γενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, Καλυψώ Γούλα, σημείωσε:
«Η δράση αυτή συμβάλλει έτι περαι-
τέρω στην ανάδειξη των πολιτικών
ισότητας που αναλαμβάνονται σε απο-
κεντρωτικό επίπεδο από τις αρμό-
διες επιτροπές, ενισχύοντας και ενθ-
αρρύνοντας τη συζήτηση και την ανάλ-
ηψη πρωτοβουλιών σε θέματα ισότ-
ητας».

Εγκαινιάστηκε ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας» 
με την ανάρτηση των πρώτων εκδηλώσεων

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διά-
σωσης για τον εντοπισμό ενός
62χρονου κωπηλάτη που αγνο-
ούνταν από το μεσημέρι της Κυρια-
κής (26/2) με φουσκωτή λέμβο στα
ανοιχτά της Σαλαμίνας. Ο άνδρας
εντοπίστηκε σε παραλία των Μεγάρ-
ων χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον εντοπισμό του στήθηκε
μεγάλη επιχείρηση με δύο πλωτά 

του λιμενικού, ελικόπτερο και
αλιευτικά, καθώς και δύο οχήματα
από ξηράς, και αργά το βράδυ της
Κυριακής ο άνδρας εντοπίστηκε
χωρίς τις αισθήσεις του από λιμενι-
κούς στην παραλία Βαρέας Μεγάρ-
ων.

Ο 62χρονος παρελήφθη από ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο Τζάνειο του Πειραιά.

Hellenic Train: Τροποποιήσεις σε
δρομολόγια της γραμμής 

Άνω Λιόσια – Κορωπί

Λόγω εργασιών  σήμερα Τρίτη, τα δρομολόγια της γραμμής
Άνω Λιόσια- Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία

Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στη
γραμμή του Αεροδρομίου, αύριο Τρίτη, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω
Λιόσια – Κορωπί, στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση θα πραγματοποιηθούν με
λεωφορεία της Hellenic Train.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα ακόλουθα
δρομολόγια της γραμμής Ανω Λιόσια – Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο
της HELLENIC TRAIN στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση:

2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 και 2232 (‘Ανω Λιόσια –
Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 15:04.

Ενώ τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Ανω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια θα
πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της HELLENIC TRAIN στο τμήμα Άνω Λιόσια –
ΣΚΑ – Άνω Λιόσια:

2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
2236 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 16:04
2240 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 17:04
2244 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 18:04 καθώς επίσης και τα:
2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
2213 (Κορωπί -Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34
2237 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:34
2241 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 16:34
2245 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 17:34

Στην παραλία Βαρέας εντοπίστηκε ο
62χρονος κωπηλάτης. Ανασύρθηκε από
στελέχη του Λιμενικού Σώματος 
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δράση συγκέντρωσης φαρμάκων για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μεγαρέων

Τ
ο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συν εργασία με τον  Δήμο Μεγαρέων  και
το Κοιν ων ικό Φαρμακείο καλούν  τους Δημότες μας, ν α προσφέρουν
φάρμακα.

Συγκεν τρών ουμε φάρμακα και υγειον ομικό υλικό για τους ωφελούμεν ους του
Κοιν ων ικού Φαρμακείου.

Το φαρμακευτικό υλικό που θα προσφερθεί θα πρέπει ν α έχ ει αν αγραφό-
μεν η ημερομην ία λήξης και ν α είν αι πέραν  του Μαρτίου 2023. Συγκεν τρών ο-
υμε όλα τα είδη σκευασμάτων  όπως χ άπια, μη χ ρησιμοποιημέν α σιρόπια,
αλοιφές, κρέμες, εισπν εόμεν α, σταγόν ες, κολλύρια, εν έσιμα καθώς και υγειο-
ν ομικό υλικό σε κλειστή συσκευασία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις
14:00 στην  Κεν τρική Πλατεία Μεγάρων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperi-
ouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  24/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:  6464

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Αν οικτού Ηλεκτρ-
ον ικού Διαγων ισμού, για
την  αν άδειξη αν αδόχου για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
Α.Μ.:  9/2023, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογι-
σμού 139.510,79€ χωρίς Φ.
Π. Α. 24%   (172.993,38€ με
Φ.Π.Α.24%) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
κάτω των ορίων, σύμφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν, και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει τιμής, για την ανά-
δειξη αναδόχου για την
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 136.286,58€ χωρίς Φ.
Π. Α. 24%  (168.995,36€ με
Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια υδραυ-
λικών  υλικών και  εργα-
λείων τα  οποία  θα  χρησι-
μοποιηθούν από τις υπηρ-
εσίες του Δήμου μέχρι
31/12/2023. 
Η δαπάνη για την παρούσα
προμήθεια προϋπολογίζεται

να ανέλθει στις 172.993,38€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ 139.510,79€ + ΦΠΑ
24% 33.482,59€ =
172.993,38€)  και  θα  καλ-
υφθεί  από  τον    προϋπο-
λογισμό του οικονομικού
έτους 2023 του Δήμου
Φυλής, με Κ.Α:
25.6662.10004 για τα υδρ-
αυλικά υλικά (Ποσό απορρ-
όφησης 140.793,93€).
20.7135.20003 για τα εργα-
λεία (Ποσό απορρόφησης
32.199,45€)

Οι  τιμές  μονάδας  για  κάθε
είδος  που  αναγράφονται
στον  ενδεικτικό  προϋπολο-
γισμό  της μελέτης της υπηρ-
εσίας, εκτιμήθηκαν  με  βάση
την  έρευνα  αγοράς  από  το
ελεύθερο  εμπόριο.

Η  προμήθεια  κατατάσσεται
στους  Κωδικούς  Κοινού
Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων  (CPV) :  
44115210-4 - Υλικά υδραυ-
λικών εγκαταστάσεων
42650000-7 - Πνευματικά ή
μηχανοκίνητα εργαλεία χειρ-
ός                                                         

Η εκτέλεση της παραπάνω
προμήθειας θα γίνει με την
διενέργεια δημόσιου ηλεκτρ-
ονικού  διαγωνισμού κάτω
των ορίων και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, ανά  ομάδα  ή  για
το  σύνολο  των  ομάδων
των  προς  προμήθεια
ειδών.

Η παρούσα προμήθεια υπο-
διαιρείται σε τμήματα και
περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Προσφ ορές υποβάλλον ται
αν ά ομάδα ή για το σύν ολο
των  ομάδων  των  παραπά-
ν ω ειδών .

Η διάρκεια υλοποίησης της
προμήθειας ορίζεται από
την  υπογραφ ή της σύμβα-
σης μέχρι 31/12/2023 ή
μέχρι εξάν τλησης των
ποσοτήτων . 

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στην υπ’ αριθμ.
9/2023 μελέτη της υπηρ-
εσίας. 

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ο-
ρών  είν αι η 13/03/2023
ημέρα Δευτέρα και ώρα
16:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση)
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-
τρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)την
17/03/2023 ημέρα Παρασκε-
υή και ώρα 11:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της
σύμβασης της παρούσας Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν
στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημό-

σιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία έλαβε τους παρακά-
τω Συστημικούς Αύξοντες
Αριθμούς ανά ομάδα: 1)
Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά:
185041, 2) Ομάδα 2: Ηλεκτρ-
ικά Εργαλεία, Εργαλεία Χει-
ρός και Αναλώσιμα: 185043,
και αναρτήθηκαν στη Δια-
δικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκα-
τεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού 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 παραγράφ-
ου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμε-

τέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2%
της προεκτιμούμενης αξίας
της σύμβασης (ενδεικτικός
προϋπολογισμός), εκτός Φ.
Π. Α., για την ομάδα ή τις
ομάδες υλικών για τις οποίες
ο υποψήφιος συμμετέχει,
σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β του Ν. 4412/2016.
Πιο αναλυτικά το ποσό της
εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής ανά ομάδα είναι:  
Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά:
2.270,87€ (δύο χιλιάδων
διακοσίων εβδομήντα ευρώ
και ογδόντα επτά λεπτών) 
Ομάδα 2: Ηλεκτρικά Εργα-
λεία, Εργαλεία Χειρός και
Αναλώσιμα: 519,35€ (πεντα-
κοσίων δέκα εννέα ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτών) 
Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικο-
νομικών φορέων που συμμε-
τέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της παρούσας, ήτοι
μέχρι 150 ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν από τη λήξη της προ-
σφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρα-
τείνουν, πριν τη λήξη τους,

τη διάρκεια ισχύος της προ-
σφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το
Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341,
Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς μπορούν να
έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισμού επισ-
κεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και
την επίσημη  πλατφόρμα
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyl i .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.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α           ΕΙΔΟΣ                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)     ΦΠΑ 24%  (€)        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1         Ομάδα 1: Υδραυλικά Υλικά          113.543,49 €                               27.250,44 €                                 140.793,93 €
2         Ομάδα 2: Ηλεκτρικά Εργαλεία,       25.967,30 €                                 6.232,15 €                                   32.199,45 €

Εργαλεία Χειρός και Αν αλώσιμα

ΣΥΝΟΛΟ                                                139.510,79 €                                33.482,59 €                                 172.993,38 €
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Ο Μανδραικός 3-0 εκτός τον Ερμή Ανω Λιοσίων
Για την  15η αγων ιστική της Β’ ΕΠΣΔΑ
ο Μαν δραικός επικράτησε στο γήπεδο
Παν οράματος στο ν τέρμπι του Ερμή
Αν ω Λιοσίων  με 3-0.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου
Σωτήρχ ου σημείωσαν  οι: Γεωργιάδης
15′ Ταμπουρατζής 23′ Εβερετ 64′.
Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης. Βοηθοί:
Νάκος-Σταμούλης
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(Γιάν ν ης Φατό-
λιας): Κυπαρίδης(72′ Φυτοζίδης),Χρι-
στιαν ίδης(56’Χατζηιωαν ν ίδης), Βασι-
λείου(56’Τόγιας), Λέλος(70’Καπογιάν ν ης), Πουμπουρίδης, Σαισαρίδης,
Αν των ίου(65’Πουτουρίδης), Σέμπρος, Λιάσκος Γκαμηλιάρης, Χατουζίδης, Πετφα-
τσίδης.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ(προποπν ητής Γιώργος Σωτήρχ ος): Παλιγγίν ης, Βλαν τιμίρ, Τζαφ-
εράκος, Εβερετ, Σκαμαν τζούρας, Βλαχ όπουλος, Βούκα(87’Μπακατσέλος), Δουδέ-
σης, Ταμπουράκης(81′ Πετσίτης), Γεωργιάδης(73’Φλορέα), Απαζίδης(83’Χαμηλάκης).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Βάσα,Καζαν τζίδης, Παπαν ικολάου,Καριώτης,Κατσίλης.

Ο Πανελευσινιακός 4-0
την ΑΕ Λευκίμμης
Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟ για την  16η
αγων ιστική του 3ου ομίλου συν εχ ίζον -
τας τις καλές του εμφαν ίσεις στα τελευ-
ταία παιχ ν ίδια συν έτριψε στο δημοτικό
στάδιο Κοσμάς Παπαν ικολάου την  ΑΕ
Λευκίμμης με 4-0.
Τα τέρματα της ομάδας του Σταύρου
Ψιμουλάκη που από την  ημέρα που
αν έλαβε μετρά τρείς σερί ν ίκες σημείω-
σαν  οι Γεμιστός 2(18’35’), Σαβουιδάκης
65′ Κακοσίμος 74′.
Διαιτήτευσε ο Τσαμούρης από την  Μεσ-
σην ία. Βοηθοί: Μπουρίκας, Καραμπέ-
τσος από τον  ίδιο σύν δεσμο.
ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΑΕ(προπον ητής Π. Κορμ-

πόκης): Γκάκος, Κωστακιώτης, Γρηγορ-
ιάδης, Ματσοβίλα, Πουλημέν ος, Καρ-
βούν ης, Μπαλός, Παν ταζής, Τσεβαν έδ-
ης, Βέρμπης, Χατζηστάμο.
Αγων ίστηκαν  και οι: Βασιλάκης, Βλάσ-
σης, Λώμης.

ΑΝ.ΤΣ.

Βαριά ήττα στην Λευκάδα
ο Βύζας Μεγάρων
Για τη 16η αγων ιστική του 3 ου ομίλου
της Γ΄ Εθν ικής ο Τηλυκράτης Λευκάδας
συν έτριψε με 5-0 τον  Βύζαν τα Μεγάρ-
ων (ημίχ ρον ο 4-0).

ΤΑ ΓΚΟΛ:

6΄Κων σταν τίν ου(αυτογκόλ)
8′ ο Ζδράβος
26′Νιφορόπουλος
32΄ Μπεκατώρος
52′ Τόσκα

Διαιτητής: Σαφαρίκας (Αιτωλοακαρ-
ν αν ίας).Βοηθοί: Βλαχ οδήμος – Τάκος
(Αιτωλοακαρν αν ίας)

Τηλυκράτης Λευκάδας (προπον ητής
Αν δρέας Παν τζιαράς): Παρδαλός,
Παπαν ίκου, Μπεκατώρος, Τακίδης,

Γιαν ν ιώτης, Τόσκα, Ζδράβος, Τεγούσης,
Γκουν τρουμπής, Εν τουάρν το, Νιφορό-
πουλος.
Βύζας Μεγάρων  (προπον ητής Δημήτρης
Καλύκας): Χαλκίδης, Κων σταν τιν ίδης,
Μύρκος, Μουσκάι, Σαχ όλι, Χατζημελε-
τιάδης, Κων σταν τίν ου, Στρατιδάκης,
Ντούν ης, Φλέγγας, Φυσαράκης Α.

Αν αλαμβάν ουμε την  ευθύν η της
ήττας…

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα θέλα-
με ν α ζητήσουμε έν α μεγάλο συγν ώμη
σε όλο το κόσμο που αγαπά πραγματι-
κά τον  Βύζαν τα για την  κάκιστη εμφά-
ν ιση μας στο σημεριν ό παιχ ν ίδι
…Ήταν  έν α παιχ ν ίδι ειδικών  συν θη-
κων … Δεν  μας αρέσουν  οι δικαιο-
λογίες… Δεν  αρμόζει έν α τέτοιο αποτέ-
λεσμα στην  ιστορία της ομάδας… Όποι-
οι μας γν ωρίζουν  ξέρουν  αν  πον άμε
την  ομάδα ή όχ ι…Αν αλαμβάν ουμε την
ευθύν η της ήττας… Η σημεριν ή εικόν α
και το σημεριν ό αποτέλεσμα δεν  αν τι-
κατοπτρίζει την  μέχ ρι τώρα προσπάθ-
εια και πορεία της ομάδας μας.

Η 17η αγων ιστική

Ύπατο – Βύζας Μεγάρων
ΑΟ Τρίκαλα – Αστέρας Πετριτή
Ελευσίν α – Φήκη
Παν αγριν ιακός – Απόλλων  Πάργας
Διγεν ής Νεοχ ωρίου – Τηλυκράτης
Ναυπακτιακός – Χαλκίδα

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα στην Α΄και
Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-3
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-2
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 1-3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-1
ΡΕΠΟ Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 46
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 44
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 34
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 28
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 26
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 24
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 22
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 20
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 18
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 15
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(18η Αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
Ρεπό: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΒΥΖΑΣ Β – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-
0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 34
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 28
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 21
ΒΥΖΑΣ Β 10
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

ΕΠΟΜΕΝΗ(16η Αγωνιστική)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΒΥΖΑΣ Β
Ρεπό: ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ., ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ρεπό: ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ ΔΕΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΟΟ  ΚΚλλέέααρρχχοοςς
ΤΤζζααφφέέρρηηςς  μμεε  ψψήήφφοουυςς
1155--1144  ππααρρααμμέέννεειι  σσττοονν

ππρροοεεδδρριικκόό  θθώώκκοο

ΟΟ  ΚΚλλέέααρρχχοοςς  ΤΤζζααφφέέρρηηςς
σσυυννεεχχίίζζεειι  σσττοονν  ππρροοεεδδρριικκόό
θθώώκκοο  ττηηςς  ΕΕννωωσσηηςς  ΠΠοοδδοοσσφφααιιρρ--
ιικκώώνν  ΣΣωωμμααττεείίωωνν  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιι--
κκήήςς  γγιιαα  22ηη  ττεεττρρααεεττίίαα  ααππόό  ττιιςς
εεκκλλοογγέέςς  πποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηηκκαανν  σσττοο
ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..  ΟΟ
22οοςς  υυπποοψψήήφφιιοοςς  ήήτταανν  οο  ΓΓιιάάννννηηςς
ΤΤζζααννόόπποουυλλοοςς..

ΨΨήήφφιισσαανν  2299  σσωωμμααττεείίαα::  ΆΆγγιιοοιι
ΑΑννάάρργγυυρροοιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ΑΑττρρόόμμ--

ηηττοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,ΗΗρραακκλλήήςς  ΕΕλλεευυ--
σσ ίί νν αα ςς ,, ΛΛ αα μμ ππ εε ρρ ήή
ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς,,ΑΑ
σσττέέρρααςς  ΜΜααγγοούύλλααςς,,  ΜΜααννδδρρααϊϊ--
κκόόςς,,ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜάάννδδρρααςς,,ΒΒύύζζααςςΜΜεε--
γγάάρρωωνν,,  ΕΕυυκκλλεείίδδηηςς,,ΜΜεεγγααρρ--
ιικκόόςς,,ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοοςς,,ΑΑίίααςς  ΠΠααρρ--
ααλλίίααςς,,  ΔΔύύννααμμηη  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  ΑΑππόόλλλλωωνν  ΠΠοονν--
ττ ίί ωω νν ,, ΊΊ κκ αα ρρ οο ςς
ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν,,ΚΚρριιόόςς  ΑΑσσππρροοππύύρρ--
γγοουυ,,ΠΠυυρρρρίίχχιιοοςς,,  ΔΔΑΑΣΣ  ΖΖεεφφ--
υυρρίίοουυ,,ΕΕρρμμήήςς  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν,,ΑΑσσττέέρρααςς  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν,,ΑΑκκρράάττηηττοοςς,,  ΑΑΟΟ  ΠΠάάρρνν--
ηηθθααςς,,  ΠΠααννλλιιοοσσιιαακκόόςς,,ΕΕθθννιικκόόςς
ΠΠ αα νν οο ρρ άά μμ αα ττ οο ςς ,, ΣΣ κκ οο ρρ ππ ιι όό ςς
ΦΦυυλλήήςς,,  ΖΖωωφφρριιάά,,  ΠΠήήγγαασσοοςς

ΔΔιικκηηγγόόρροοιι  ήήτταανν  οοιι  κκ..κκ  ΔΔηημμοο--
μμεελλέέττηη  ΓΓεεωωρργγίίαα  κκααιι  ΓΓκκλλιιάάττηηςς
ΣΣππυυρρίίδδωωνν..

ΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΨΨΗΗΦΦΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ

ΚΚλλέέααρρχχοοςς  ΤΤζζααφφέέρρηηςς          1155
ΙΙωωάάννννηηςς  ΤΤζζααννόόπποουυλλοοςς    1144

——————————————————————––

11..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣοοφφιιααννίίδδηηςς  1144                    
22..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚααρράάμμππεε--

λλααςς  1144
33..  ΙΙωωάάνννναα  ΡΡήήγγαα    1133                                                    
44..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΑΑθθαανναασσίίοουυ

1133
55..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααππαακκωωννσστταανν--

ττίίννοουυ    1133
66..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΖΖοουυμμππλλιιόόςς  1122
77..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜααλλααννδδρρίίννοοςς  1122
88..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς

1111
99..  ΣΣττυυλλιιααννόόςς  ΚΚοοννττοολλααιιμμάάκκηηςς

1111
1100..  ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΔΔηημμηηττρροούύλλααςς  55
1111..  ΣΣάάββββααςς  ΚΚααλλοοκκααιιρριιννόόςς    55
1122..  ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΣΣαακκκκάά            33
1133..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓεεωωρργγοουυλλέέττηηςς  33
1144..  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΠΠλλααββοούύκκοοςς    33
1155..  ΔΔήήμμοοςς  ΣΣττέέρρππηηςς                22
1166..  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς  ΚΚίίττσσιιοοςς      22
1177..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚοουυρράάττοοςς

22
1188..  ΟΟυυρρααννίίαα  ΤΤυυρρλλήή                  22
1199..  ΔΔέέσσπποοιινναα  ΒΒλλααχχααννττώώννηη
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O AO Zωφριάς τον Ακράτητο 2-1

Ο ΑΟ Ζωφριάς για την 15η αγωνιστική του
πρωταθήματος της Α΄κατηγορίας επικράτησε στο
γήπεδο Καματερού του Ακράτητου στο γειτονικό ντέρμπι
με 2-1.

Προηγήθηκε ο ΑΟΖ στο 28' με τον Πλατανιά. Ο
Ακράτητος έφερε το μάτς στα ίσια στο 60' με τον
Εράλντο Χυσολλάρι. Το τελικό 2-1 σημείωσε ο Νικολάου
που αποδείχτηκε χρυσή αλλαγή 75'

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Παύλος-Καραγιάννης
ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ: Μπάλλας, Κουτσούμπας(63'Κόρμπης),

Ασλάνι, Νίκα, Νιτσόγλου, Ρεφενδάριος, Πλατανιάς,
Βόρρας, Ηροδότου(66'Νικολάου),
Γεγές,Μπούρας(67'Σιδηρόπουλος).

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσεπέρης, Ζαχαρός, Καλαμαράς,
Στάθης,Χυσολλάρι Εντρι(66'Ρέππας), Κοκούλης,
Πουρσανίδης, Σγούρη,Λάγιας(72'Τρέτιακ),

Ο Σκορπιός Φυλής 2-1
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Για την 15η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας
στο γήπεδο Γιάννης Παθιακάκης ο Σκορ-
πιός Φυλής επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ
Μάνδρας.
Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με πέναλτι
του Γρίμμα 37' 1-0. Η ομάδα του ΠΑΟΚΜ
έφερε το μάτς στα ίσια στο 44' με τον Τσε-
τσάι 1-1. Το τελικό 2-1 σημείωσε στο 90+1
ο Τσικρικάς.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Μανούρ-
ας Ν.-Παπαδόπουλος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Σταυρόπουλος,
Μραχίμ, Αναστόπουλος, Πετράκης, Σκα-
μαντζούρας,(55' Δημητρόπουλος), Πατρα-
μάνης, Χριστοδούλου(88'Αντωνόπουλος),
Κάσσος(68'Καπογιάννης), Χωματιανός,
Γρίμμας, Τσικρικάς.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Μιχάλης
Κασδαγλής):Παλαιστής, Αξιώτης, Δανι-
ηλίδης()86'Δούκας), Λένας, Τσιριγώτης,
Τσετσάι, Τσουκαλάς,Μουστάκα
Μ(71'Δούκας ),Σωπιάδης(78'Τσαντήλας),
Βαλιάνος(75'Ππακωνσταντίνου),Κακαράν-
τζας.

Ο Μανδραικός ΑΟ Συγχαίρει…
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρό μας Χρήστο Α. Παπακων-

σταντίνου για την εκλογή του στο νέο ΔΣ της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής.
Του ευχ όμαστε ν α συν εχ ίσει και στη ν έα θέση ευθύν ης

την  ίδια προσφορά που τον  έχ ει καταξιώσει στον  Μαν δραϊ-
κό Αθλητικό Όμιλο και έχ ει αν αγν ωριστεί από όλους. Είμα-
στε σίγουροι ότι και στην  ΕΠΣΔΑ θα μεταφέρει το ίδιο
τετράπτυχ ο της επιτυχ ίας στο Όμιλό μας: όραμα, σχ έδιο,
οργάν ωση και σκληρή δουλειά.
Συγχ αίρουμε επίσης τον  κ. Κλέαρχ ο Τζαφέρη για την  επα-

ν εκλογή του στη θέση του Προέδρου της ΕΠΣΔΑ καθώς και
όλους του συμβούλους που ψηφίστηκαν  για το ν έο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο. 
Αν αμέν ουμε με προσμον ή τη γόν ιμη συμβολή όλων  για το

καλό του Ερασιτεχ ν ικού Ποδοσφαίρου στις πόλεις και τις γειτον ιές της Δυτικής Αττικής.

Ο Απόλωνας Ποντίων αλώβητος
πέρασε και από το Πανόραμα

Συν εχ ίζον τας το φρεν ήρη καλπασμό του για τον
τίτλο ο Απόλλων α Πον τίων  Ασπροπύργου επικράτ-
ησε για την  15η αγων ιστική στο Παν όραμα και του
Εθν ικού με 1-3 και βρίσκεται με διαφορά δύο βαθμών
1ος από την  2η Εν ωση.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι Γκαβζίδης(21′, 66′) Τσουτσάν ης(16′).

Για λογαριασμό των  γηπεδούχ ων  σκόραρε ο Παν α-
ηλίδης 41′.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του Χρήστου Ράλλη
αγων ιζόταν  από το 68′ με 10 παίκτες λόγω αποβολής
με δεύτερη κίτριν η κάρτα του Μιχαηλίδη.

Διαιτητής ήταν  ο Γιώργος Χρόν ης.Βοηθοί: Πλάκας
Χ. -Τσαγγαν ού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Σύρμας, Ζεϊ-
τιν ίδης(78′ Γεωργιάδης), Κουραβάλας(88′ Κορκοβίλης),
Μιχ αηλίδης, Παν αηλίδης, Αν δριώτης(82′ Κορδεράς),
Μαν ασίδης Α., Τζαν έτος, Αμπαζάι, Κατσίκης(82′
Μαν ασίδης), Βασίλης(46′ Κουτσόπουλος).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κολιάκης,
Καψής, Φραγκόπουλος, Πουλικίδης, Πετσίτης, Κουρ-
ούμα, Τσουτσάν ης(69′ Κομιώτης), Βασιλειάδης(55′
Παπακων σταν τίν ου), Γκαβζίδης, Κουσίδης(86′
Στυλίδης), Αθαν ασιάδης.
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x
17,5 μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00, 3
δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο
στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-
Φύλακες, για την  στελέχ ω-
ση της φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του Ασπρ-
οπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική απασχ όλ-
ηση 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 ομάδας
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  ιστο-
σελίδα μας : www.ey ef m.gr
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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.
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Ρ
εκόρ κερδοφορίας, λόγω ευνοϊκού διεθνούς
περιβάλλοντος διύλισης και αυξημένης δρα-
στηριότητας στο εξωτερικό. Στα €261 εκατ. τα
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη Δ’ Τριμήνου 2022, σε
€1.006 εκατ. στο σύνολο του έτους. Συνολικό

μέρισμα €1,15/μετοχή.

Αναπτυξιακή πορεία και ιστορικά λειτουργικά αποτελέσμα-
τα σε όλες τις επιμέρους εταιρίες και θυγατρικές του Ομίλου.
Πάνω από τη μισή κερδοφορία προέρχεται από τις θυγατρικές
του εξωτερικού και τις εξαγωγές.

Αυξημένη κατά 5,5% σε ετήσια βάση η ζήτηση καυσίμων
στην εγχώρια αγορά, στους 6,1 εκατ. τόνους. Άλμα 68% στις
πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων και ανάκαμψη 6% στα ναυ-
τιλιακά. Στο +13% η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

Σε νέα εποχή η HELLENiQ ENERGY, μετά την επιτυχή ολοκ-
λήρωση της πρώτης φάσης μετασχηματισμού “Vision 2025”.
Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικής σε όλα τα μέτωπα. 

Στα €512 εκατ. οι συνολικές επενδύσεις. Στο επίκεντρο, η
περαιτέρω βελτίωση των διυλιστηρίων και τα έργα ΑΠΕ. Ο
Όμιλος καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από
Φ/Β στη χώρα.

Ουσιαστική η συνεισφορά σε οικονομία και κοινωνία. Ξεπε-
ρνά τα €500 εκατ. η καταβολή φόρων προς το Δημόσιο. Στοχε-
υμένες κοινωνικές δράσεις για στήριξη της αγοράς και ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανα-
κοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ' Τριμή-
νου και Έτους 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμο-
ρφώνονται στα €465 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη
στα €261 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2022. Αντίστοιχα, τα ετήσια
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά, σε
€1.601 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 1.006 εκατ..

Η ιστορικά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν μέσω ισχυρού
περιβάλλοντος διύλισης, βελτιωμένης λειτουργίας των διυλι-
στηρίων, εξαγωγών, αλλά και ως αποτέλεσμα της στρατηγικής
μετασχηματισμού του Ομίλου σε όλες τις δραστηριότητες του.
Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στο τομέα των ΑΠΕ
αρχίζουν να εμφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος
κλάδος.

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3
εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά
επίπεδα (49% επί του συνόλου των πωλήσεων) και με την
αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη,
λόγω ανάκαμψης του τουρισμού. Με σημαντική αύξηση του
όγκου πωλήσεων, η συμβολή της Εμπορίας στην ετήσια κερδο-
φορία ανήλθε στα €138 εκατ. (+8%).

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, διαμορφώθη-
καν στα €890 εκατ., διαφοροποιημένα κυρίως λόγω της πρόβ-
λεψης άνω των €300 εκατ. για τη Συνεισφορά Αλληλεγγύης,
αλλά και των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων, ύψους
περίπου €100 εκατ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική
Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,50/μετοχή, διαμο-
ρφώνοντας το συνολικό μέρισμα στα €1,15/μετοχή, αθροίζον-
τας τη διανομή €0,40/μετοχή σε σχέση με την πώληση της
συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά και το προσωρινό
μέρισμα €0,25/μετοχή, που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Το 2022 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης της στρ-

ατηγικής του Ομίλου, όπου εκτός από τον επανακαθορισμό της
στρατηγικής μας κατεύθυνσης προς τις πιο καθαρές μορφές
ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρν-
ησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος,
υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, το 2022 ήταν μια χρονιά με ουσιαστικές θετι-
κές εξελίξεις, η οποία ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2022 με τη
νέα εταιρική δομή που επιτρέπει σημαντικά οφέλη, σε επίπε-
δο διαχείρισης ρίσκου, στρατηγικής ευελιξίας, χρηματοδοτικών
ευκαιριών, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας των επιμέρους
δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η νέα
εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέο εταιρικό όνομα και
λογότυπο, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις σε
όλες τις θυγατρικές και στις αγορές που δραστηριοποιείται η

Εταιρεία. 
Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου μη

βασικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμε-
τοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών -από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ-, στην
Italgas. Τα έσοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε €266 εκατ., με
περίπου το 50% να διανέμεται στους μετόχους και το υπόλοιπο
να αξιοποιείται για τη δυναμικότερη υλοποίηση του στρατηγικού
μας σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή μας στις ΑΠΕ, το 2022 ολοκ-
ληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία το φωτοβο-
λταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο ενιαίο έργο
ΑΠΕ, μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε
η εξαγορά αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη, συνολι-
κής δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατε-
στημένη ισχύ του Ομίλου σε ΑΠΕ στα 341 MW. Επιπλέον, υπο-
γράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την RWE με σκοπό την
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Στόχος είναι η στα-
διακή ανάπτυξη του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε 1 GW
μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW έως το 2030, με το υπό ανά-
πτυξη χαρτοφυλάκιο έργων να ξεπερνά τα 2,5 GW.

Στον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθρά-
κων, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν δισδιάστατες σεισμικές κατα-
γραφές (2D) σε 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδ-
υτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, ενώ υλοποι-
ήθηκαν τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές σε άλλα 3 οικό-
πεδα (Block 2, Block Ionio, Block 10).

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην υλοποίηση του προ-
γράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, με προγραμματισμέ-
νες συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και εκτιμώμενο
ετησιοποιημένο όφελος από το 2025, ύψους €50 εκατ., με τα
σωρευτικά οφέλη από την αρχή εφαρμογής του να ανέρχονται
σε €27 εκατ.. 

Μη προβλέψιμες εξελίξεις στις αγορές, με υψηλές τιμές
σε αργό πετρέλαιο & Δολάριο και ισχυρά διεθνή περιθώρ-
ια διύλισης

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων
αυξήθηκαν σημαντικά το 2022, με το πετρέλαιο τύπου Brent να
καταγράφει αύξηση 43%, κατά μέσο όρο, στα $101/βαρέλι και
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου
($108/βαρέλι κατά μέσο όρο), λόγω της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την υψηλότερη ζήτηση, ως
αποτέλεσμα της επιστροφής της οικονομικής δραστηριότητας
μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου 2022, οι
τιμές υποχώρησαν ελαφρώς στα $94/βαρέλι κατά μέσο όρο,
ενώ ειδικότερα στο Δ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα $89/βαρέ-
λι.

Ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών πετρελαίου των
τελευταίων ετών και η ισχυροποίηση του Δολαρίου, οδήγησαν
σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αργού πετρελαίου σε όρους
Ευρώ, με τις τιμές Brent στα €96/βαρέλι κατά μέσο όρο το 2022,
αυξημένες κατά 61% ετησίως, στα υψηλότερα επίπεδα ιστορι-
κά.

Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, ενισχύθηκαν σημαν-
τικά το 2022, κυρίως λόγω της διατάραξης των ισοζυγίων προ-
σφοράς – ζήτησης, ιδίως στα προϊόντα μεσαίων κλασμάτων,
που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις
κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες. Ειδικότερα,
τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμο-
ρφώθηκαν το 2022 στα $11,5/βαρέλι και $13,2/βαρέλι αντι-
στοίχως, από $2,3/βαρέλι το 2021.

Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα

το 2022 ήταν κατά 5,5% υψηλότερη ετησίως, φτάνοντας τους 6,1
εκατ. τόνους. Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά
3,9% σε ετήσια βάση, λόγω ντίζελ, ως αποτέλεσμα της
αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού.
Ενίσχυση κατά 13% υπήρξε στην κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης, καθώς, τόσο η Πολιτεία όσο και οι εγχώριες εταιρ-
είες του κλάδου διύλισης, προχώρησαν σε ουσιαστικά μέτρα
στήριξης της αγοράς και των καταναλωτών, εξομαλύνοντας τις
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στην αδασμολόγητη
αγορά, η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων βελτιώθηκε
κατά 68%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επι-
βατικής κίνησης εν μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, ενώ η κατα-
νάλωση ναυτιλιακών καυσίμων ανέκαμψε κατά 6%.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες 
Παρά την ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές πετρε-

λαιοειδών το 2022 -που συνεπάγονται επιπλέον ανάγκες κεφ-

αλαίου κίνησης-, των υψηλότερων επενδύσεων και των
αυξημένων διανομών στους μετόχους, οι αυξημένες λειτουργι-
κές ταμειακές ροές και τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΠΑ
Υποδομών, συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ισολογισμού.
Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1,94
δισ., με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός
προς συνολικά κεφάλαια) να διαμορφώνεται στο 42% από
48% το 2021. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση
τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους €1,2 δισ., με βελτίωση
εμπορικών όρων, καθώς και του προφίλ ωρίμασης των πιστω-
τικών γραμμών του Ομίλου.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €512 εκατ., αυξημένες
σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω των προγραμμάτων
συντήρησης στα 3 διυλιστήρια και της εξαγοράς των αιολικών
πάρκων στη Μάνη (55 MW).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμι-
σιης, επεσήμανε:

«Το 2022 χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές προκλήσεις σε
όλα τα μέτωπα. Σημαντικότερη για το περιβάλλον μας ήταν η
ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα μετά τη Ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, με αλυσιδωτές επιδράσεις σε σειρά κλάδων της
οικονομικής δραστηριότητας -πέρα από τα ενεργειακά - και
αυξημένη αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ξεκινήσα-
με τη χρονιά με ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα
μετασχηματισμού το οποίο επέβαλλε τις δικές του απαιτήσεις
στην καθημερινότητά μας και, φυσικά, με τις συνεχείς λειτουρ-
γικές απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα που έχει ένας όμιλος
όπως ο δικός μας.

Ο απολογισμός τής χρονιάς, μας βρίσκει με θετικό πρόσημο
σε όλα αυτά που μπορούσαμε να επηρεάσουμε. Αρχικά, η
διαχείριση της ενεργειακής κρίσης έγινε με επιτυχία, εκμεταλ-
λευόμενοι τις καλές σχέσεις με παραδοσιακούς προμηθευτές
αργών πετρελαίων, αλλά και την ευελιξία που δίνουν τα
σύγχρονα διυλιστήρια. 

Κατορθώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο να αντικαταστήσουμε
όλα τα αμφιλεγόμενα αργά πετρέλαια και προϊόντα, χωρίς να
παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην Ελληνική αγορά. 

Ταυτόχρονα, όλες οι ενέργειες για τον μετασχηματισμό του
Ομίλου προχώρησαν γρήγορα και πετυχημένα, επιτρέποντάς
μας να αποκτήσουμε μια βελτιωμένη και πιο καθαρή θέση στη
νέα ενεργειακή αγορά. Σε λειτουργικό επίπεδο, η Εταιρεία
πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, τόσο ως
αποτέλεσμα του περιβάλλοντος, αλλά και των επιλογών που
έγιναν και, κυρίως, την ευελιξία και προσπάθεια όλων των
εργαζομένων μας.

Κέρδη που επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε σημαντικές
ενέργειες στήριξης της κοινωνίας που είχε ανάγκη, είτε με
στοχευμένες πρωτοβουλίες όπως τα καύσιμα σε νοσοκομεία
και πολύτεκνες οικογένειες, είτε μέσω μιας διαφοροποίησης
στην εμπορική μας πολιτική που είχε ως με αποδέκτες
μεγαλύτερες ομάδες καταναλωτών.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει
τελικό μέρισμα στη Γενική Συνέλευση €0,50/μετοχή, φέρνοντας
το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα της χρήσης
στο €1,15/μετοχή. 

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της
Διοίκησης για την πορεία της Εταιρείας και να ευχαριστήσω και
πάλι όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, για την
ουσιαστική συνεισφορά τους στην επίτευξη αυτών των αποτε-
λεσμάτων».

Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου / Έτους 2022

HELLENiQ ENERGY : Ιστορικά υψηλή κερδοφορία
εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ

– Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού με επιτυχία,
διαχείριση ενεργειακής κρίσης και σημαντική στήριξη στην κοινωνία. 


