
Βανδάλισαν και έκλεψαν
εξοπλισμό στο Γήπεδο

Ανδρέας Δασκαλάκης στην
Ελευσίνα

Δεν πέρασαν ούτε δύο μέρες από την
παράδοση του Ανδρέας Δασκαλάκης μετά και

τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Δράση καθαρισμούΔράση καθαρισμού
του βυθού στο Λιμάνιτου βυθού στο Λιμάνι

της Ελευσίναςτης Ελευσίνας
Την Κυριακή 26 Μαρτίου

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά::
ΕΕππιικκυυρρώώθθηηκκεε
ηη  μμεεττααββίίββαασσηη
σσττοονν  ΓΓιιώώρργγοο
ΠΠρροοκκοοππίίοουυ

TTαα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  ααπποοττεελλοούύνν  
ππυυρρήήνναα  ττηηςς  ννααυυππηηγγιικκήήςς  κκααιι  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττιικκήήςς  

ββιιοομμηηχχααννίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Ο Ελλάδιος από την «Κιβωτό του
Κόσμου» ο ένας από τους τρεις

μαστροπούς της 14χρονης
Απίστευτη εξέλιξη στην  υπόθεση της 14χ ρον ης 

μαθήτριας που έπεσε θύμα του μαστροπού «Ταχ ίρ» ο
οποίος την  έπαιρν ε από το ίδρυμα της Νέας Σμύρν ης

και την  εξέδιδε.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΠΣΔΑ: Η προεθνική της Κ14
ισόπαλη 0-0. Η Κ16 3-0 την ΕΠΣ

Κορινθίας

ΑΟ Στίβος Ελευσίνας:
Συγχαρητήρια στην 4η γενιά

ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002233::  
Ανοιχτή πρόσκληση συµµετοχής 

στη νέα παράσταση 
του Γιάννη Χουβαρδά ΣΣεελλ..66

σσεελλ..  77

σσεελλ..  99

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  οοιι  1122  κκααττηηγγοορρίίεεςς
γγιιαα  ττοο  ««ΚΚααλλάάθθιι  ττοουυ  ννοοννοούύ»»

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα που θα κάνει εν  όψει

Πάσχα το νέο «καλάθι του ν οικοκυριού» σσεελλ..  99

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Βρέθηκε πτώμα

άνδρα σε υπαίθριο
πάρκινγκ

Από την αστυνομία διαπιστώθηκε
ότι στον λαιμό του 35χρονου

βρέθηκαν σημάδια από βρόγχο.

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22--88

Αχαρνές: Επιτέθηκαν σε 17χρονο και
του άρπαξαν το κινητό σσεελλ..  33

σσεελλ..    1133

Καρέ – καρέ η δράση 22χρονου
διαρρήκτη: 

Είχε… ανοίξει 27 ταξί
στη Δυτική Αττική 

ΣΣεελλ..  22

σσεελλ..  33
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Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:  Νεφωσεις 

Μέχρι και 16 βαθμούς η θερμοκρασία

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, 
Μάρτυρος Δομετίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,
2105555236

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81,  2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά::
ΕΕππιικκυυρρώώθθηηκκεε  ηη  μμεεττααββίίββαασσηη  σσττοονν

ΓΓιιώώρργγοο  ΠΠρροοκκοοππίίοουυ
TTαα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  ααπποοττεελλοούύνν  

ππυυρρήήνναα  ττηηςς  ννααυυππηηγγιικκήήςς  κκααιι  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττιικκήήςς  
ββιιοομμηηχχααννίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Πραγματοποιήθηκε στο
υπουργείο Οικονο-
μικών, παρουσία του

υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα,
η τελετή για την υπογραφή της
σύμβασης μεταβίβασης των
περιουσιακών στοιχείων του
Ναυπηγείου της ΕΝΑΕ στον
Σκαραμαγκά, στον επενδυτή
που αναδείχθηκε από την σχε-
τική διαγωνιστική διαδικασία
τον Ιούλιο 2021, Γιώργο Προ-
κοπίου. Η υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης μεταβίβασης
πραγματοποιήθηκε την 1η
Μαρτίου φέτος.

Στην τοποθέτησή του για τη
μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, ο κ. Σταϊκούρας
ανέφερε πως «επικυρώνεται σήμερα η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μεγαλύτερων Ναυ-
πηγείων της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στον νέο
επενδυτή, τον κ. Προκοπίου. Τον καλωσορίζω, με εκτίμηση και σεβασμό στην επιχειρηματική του διαδρομή,
στο υπουργείο Οικονομικών».

Φόβος και τρόμος είχε γίνει για ιδιοκτή-
τες και οδηγούς ταξί στη Δυτική Αττι-
κή, ένας 22χρονος ο οποίος συνελή-

φθη στο Γαλάτσι από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφάλειας Χαϊδαρίου.

Οι αστυνομικοί του Τ.Α. Χαϊδαρίου στο
πλαίσιο έρευνας για την εξιχνίαση διαρρήξεων
– κλοπών από ταξί με συγκεκριμένο τρόπο
δράσης, από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2023,
πέριξ σταθμών μετρό σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και
Αγία Βαρβάρα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν
τον 22χρονο.

Δειτε το βιντειο εδω :

https://www.youtube.com/watch?v=1E9YHJrLNY4

Μάλιστα, οι κινήσεις του – σε ορισμένες περιπτώσεις –
είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αναφορικά
με τον τρόπο δράσης του, πρωινές και βραδινές ώρες
και πάντα σε περιοχές πλησίον σταθμών μετρό, επέλε-
γε να διαρρήξει ταξί και αφού είχε αποκτήσει πρόσβαση
στο εσωτερικό τους θραύοντας ένα από τα τζάμια των
παραθύρων τους, αφαιρούσε αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρ-
εσίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφάλειας Αιγάλεω

και Αγίας Βαρβάρας έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 27
περιπτώσεις κλοπών από ταξί στις ανωτέρω περιοχές. 

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία
του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 κινητά
τηλέφωνα, 2 τάμπλετ, 22 ζεύγη γυαλιών ηλίου, 2
κατσαβίδια, φακός και ρουχισμός τον οποίο έφερε κατά
την τέλεση των αξιόποινων του πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελει-
οδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και
σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

Καρέ – καρέ η δράση 22χρονου διαρρήκτη: 
Είχε… ανοίξει 27 ταξί στη Δυτική Αττική 

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τουλάχιστον 27
κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 8
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Αχαρνές: Επιτέθηκαν σε 17χρονο και του άρπαξαν το κινητό
Στη σύλληψη ενός 40χρονου

και ενός 45χρονου προχώρησαν
οι Αρχές, για ληστεία σε βάρος
ανηλίκου στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
βράδυ της Δευτέρας, οι δύο
δράστες γύρω στις 21:00 στη
συμβολή των οδών Ηρακλείτου
και Παπαδημητρίου με την
απειλή αιχμηρού αντικειμένου
ακινητοποίησαν έναν 17χρονο
και του άρπαξαν το κινητό
τηλέφωνο.

Το θύμα της ληστείας αναγ-
νώρισε τους δράστες

Έπειτα από αναζητήσεις,
αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
εντόπισαν ύστερα από περίπου
50 λεπτά τον 40χρονο επί της
Λεωφόρου Φιλαδελφείας και
έπειτα από 5 λεπτά λίγο πιο
κάτω τον 45χρονο.

Τους προσήγαγαν και το
θύμα της ληστείας τους αναγ-
νώρισε.

Γενικές συμβουλές της ΕΛΑΣ
για περίπτωση ληστείας ή
διάρρηξης

Ειδοποιήστε το “100” ή το
Αστυνοµικό Τµήµα της περ-
ιοχής σας αν παρατηρήσετε
κάτι ύποπτο και φροντίστε να
κρατήστε ελεύθερη την τηλεφ-
ωνική γραµµή µέχρι να φθάσει
η αστυνοµία.

Αποφεύγετε να διατηρείτε
µεγάλα χρηµατικά ποσά ή αντι-
κείµενα αξίας στο χώρο
εργασίας σας.

Μην µεταφέρετε µεγάλα
χρηµατικά ποσά. Αν δεν γίνεται
αλλιώς µεταφέρετέ τα τµηµατι-
κά.

Πραγµατοποιήστε τις συναλ-
λαγές σας µε διακριτικότητα.

Ενεργοποιήστε το συναγερµό
µε µυστικότητα και ήρεµες
κινήσεις.

Προσπαθήστε να µείνετε
ήρεµοι και να είστε προσεκτικοί
σε επικίνδυνες ή απειλητικές
καταστάσεις.

Αν αρχίσουν πυροβολισμοί
πέστε στο έδαφος και καλυφθ-
είτε. Θυμηθείτε ότι το πιο
σημαντικό πράγμα είναι η ζωή
σας που οφείλετε να προστατέ-
ψετε στη διάρκεια µιας
ληστείας.

Μην επιχειρήσετε ηρωισµούς.
Παρατηρήστε τη φυσική

εμφάνιση των κλεφτών και
άλλες λεπτομέρειες π.χ. ρούχα,
οδό διαφυγής, αριθμό κυκλοφ-
ορίας οχήματος κλπ έτσι ώστε
να μπορείτε να βοηθήσετε την
Αστυνομία να εντοπίσει τον
δράστη ή τους δράστες.

Μην αγγίζετε τους χώρους
όπου κινήθηκαν οι δράστες
μέχρι να έρθει η Σήμανση,
τυχόν διαρρηκτικά εργαλεία ή
άλλα αντικείμενα που άφησαν
οι διαρρήκτες πίσω τους.

Καταγγείλετε το γεγονός
στην Αστυνομία.

Ακολουθήστε πιστά τις
οδηγίες που θα σας δώσουν οι
επιληφθέντες βαθμοφόροι της
Αστυνομίας.

Βανδάλισαν και έκλεψαν εξοπλισμό στο Γήπεδο Ανδρέας
Δασκαλάκης στην Ελευσίνα
Δεν πέρασαν ούτε δύο μέρες από την παράδοση του Ανδρέας Δασκαλάκης μετά και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Στόχος διαρρηκτών έγινε το γήπεδο Ανδρέας Δασκαλάκης στην Ελευσίνα.
Συγκεκριμένα και ενώ δεν έχουν περάσει ούτε 2 ημέρες μετά τις εργασίες

που πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο, άγνωστοι διέρρηξαν τον χώρο  προ-
καλώντας εκτεταμένες φθορές. Δεν δίστασαν μάλιστα να κλέψουν εξοπλισμό
από τον χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου, με τη δημοτική αρχή Ελευσίνας
να προχωράει σε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα.

Οικον όμου: Δεν  ξέρω αν  υπάρχουν  λόγια για ν α περιγράψει καν είς
την  κατάσταση, η οποία προκαλεί μόν ο θυμό και θλίψη.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε επισήμως ο δήμαρχος Ελευσίνας κος
Αργύρης Οικονόμου

Δεν πέρασαν ούτε δύο μέρες από την παράδοση του Ανδρέας Δασκαλάκ-
ης μετά και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Χθες το βράδυ, έγινε διάρρηξη στο γήπεδο, με τους βανδαλισμούς που
βλέπετε αλλά και με κλοπές εξοπλισμού.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την κατάσταση, η
οποία προκαλεί μόνο θυμό και θλίψη.

Συνελήφθη προπονητής τάε κβον ντο για τον 
βιασμό τουλάχιστον 5 ανήλικων μαθητριών
Φρίκη προκαλεί νέα υπόθεση βιασμών ανηλίκων καθώς καθώς προπονητής τάε κβον ντο
φέρεται από το 2009 μέχρι το 2020 να έχει βιάσει τουλάχιστον 5 ανήλικες μαθήτριες.

Φρίκη προκαλεί νέα υπόθεση βιασμών ανηλίκων καθώς συνελήφθη χθες προπονητής τάε
κβον ντο αθλητικού συλλόγου της Ηλιούπολης καθώς φέρεται από το 2009 μέχρι το 2020
να έχει βιάσει τουλάχιστον 5 ανήλικες μαθήτριες.
Μετά από προκαταρκτική εξέταση ο Εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και ειδική
ομάδα της Aσφάλειας αναζητούσε και τελικά εντόπισε προχθες το απόγευμα τον 44χρονο
προπονητή, τον συνέλαβε και διενήργησε έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του.
Όπως προέκυψε ο 44χρονος που είναι πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, προπονούσε
καθημερινά αθλητές και αθλήτριες διαφόρων ηλικιών, κυρίως όμως ανήλικα παιδιά. 
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Δ
εύτερο συνεχόμενο έτος πωλή-
σεων ρεκόρ του Ομίλου Τιτάν
καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν

σε €2.282,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση
33,1% μετά το ισχυρό τέταρτο
τρίμηνο. Οι αγορές των ΗΠΑ και της
Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πάνω
από το 70% των πωλήσεων του
Ομίλου.

Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με
διψήφια αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις
αγορές. Ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδο-
υς χάρη σε υψηλότερους όγκους, δυναμική
τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη
βελτίωση του κόστους και ισχυρό δολάριο
ΗΠΑ που αντιστάθμισαν την απότομη και
υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και
διανομής.

Πολύ καλά αποτελέσματα τέταρτου τρι-
μήνου 2022, με αύξηση των κερδών προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
για τρίτο συνεχές τρίμηνο, τα οποία διαμορ-
φώθηκαν σε €96,7 εκ. έναντι €55,6 εκ. το
2021.

Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη
ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT)
διαμορφώθηκαν σε €109,7 εκ. (+19,3 εκ.),
παρά τις συναλλαγματικές ζημιές στην
Αίγυπτο. Το ΔΛΠ για υπερπληθωριστικές
οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία
χωρίς ουσιαστική επίπτωση στα καθαρά
κέρδη (NPAT), αφού λογίστηκε απομείωση

υπεραξίας (goodwill) ύψους €21,8 εκ.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε

€797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές
δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ
(€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανά-
πτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργεια-
κού κόστους, την ενίσχυση των logistics και
της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του
κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την
αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού
Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.

Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετή-
σιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-
5%) κατά την τελευταία δεκαετία, με την
αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
και τον μειωμένο λόγο κλίνκερ προς τσιμέν-
το. Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προ-
σεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.

Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνον-
τας αύξηση όγκων παραγωγής, μείωση
κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη
βλαβών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονο-
μικά οφέλη.

Ανταμοιβή μετόχων με καταβολή ποσού
άνω των €60 εκ. το 2022 με τη μορφή επι-
στροφής κεφαλαίου και αγοράς ιδίων
μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκρ-
ιση καταβολής μερίσματος €0,60 ανά
μετοχή.

Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση
παραμένουν θετικές, δεδομένης της παρου-
σίας μας σε μεγάλες ανθεκτικές αγορές
όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης.

Μεγάλες επενδύσεις για περαιτέρω ανά-
πτυξη και έργα logistics αναμένεται να
ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ομίλου:  «Τα ισχυρά αποτε-
λέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του
Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες
της αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματι-
κές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχά-
νοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις,
κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου
εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών
μας και προέρχεται περίπου το 90% των
πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την
ανθεκτικότητα του Ομίλου, την προσαρμο-
στικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομά-
δων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορι-
κά και τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλ-
ληλα την εμπειρία των πελατών και επι-
ταχύνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτ-
υπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθε-
σμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του.»

Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διε-
υθυντής του Ομίλου: «Είμαστε υπερήφα-
νοι που κλείσαμε τον χρόνο με ρεκόρ πωλή-
σεων και την καλύτερη κερδοφορία (EBIT-
DA) για πάνω από μία δεκαετία. Όλες οι
περιοχές μας κατέγραψαν διψήφια άνοδο
της κερδοφορίας και ανάκτηση των περιθ-
ωρίων κέρδους χάρη στην δυναμική διαμόρ-
φωση των τιμών και στις ενέργειες βελτίω-
σης του κόστους, αντισταθμίζοντας την
επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η

βελτίωση της δανειακής μας μόχλευσης, σε
συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων,
τη συνεχή επαναγορά ιδίων μετοχών και το
προτεινόμενο μέρισμα δείχνουν την εμπι-
στοσύνη μας στο επιχειρηματικό μοντέλο
και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.»

Οι προοπτικές
Οι παγκόσμιες συνθήκες παραμένουν

αβέβαιες και παρόλο που ο κίνδυνος μιας
βαθιάς ύφεσης φαίνεται να έχει αποφευχθεί
προς το παρόν, η αναπτυξιακή προοπτική
παραμένει ασαφής και εξαρτάται σε μεγά-
λο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως
είναι το κόστος της ενέργειας, η πορεία του
πληθωρισμού, οι προσπάθειες των νομι-
σματικών αρχών να αντιμετωπίσουν τον
πληθωρισμό και οι κίνδυνοι μιας ύφεσης.
Παράλληλα, τα άνευ προηγουμένου επίπε-
δα κρατικής στήριξης και κινήτρων –τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη– ενισχύουν
τις επενδύσεις και τροφοδοτούν τη ζήτηση
για τα προϊόντα μας, επιτρέποντάς μας να
είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ : Ρεκόρ πωλήσεων και
αύξηση της κερδοφορίας το 2022



Διαχρονικές είναι οι διακρίσεις
του Δήμου Φυλής στον αθλητι-
σμό, επισημαίνει ο Δήμαρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς, σε μήνυμά
του, που δημοσιεύτηκε στο επίσημο
φυλλάδιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), για το final four
του κυπέλλου μπάσκετ γυναικών, που θα
διεξαχθεί από τις 24 μέχρι τις 26 Μαρτίου
2023, στο 3ο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω
Λιοσίων (Ζωφριά). Καλωσορίζοντας τους
φιλάθλους στη μεγάλη διοργάνωση, ο
Δήμαρχος τονίζει ότι   για το Δήμο Φυλής
ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός αποτε-
λούν διαχρονικούς αναπτυξιακούς άξο-
νες και προσθέτει ότι έχει στρατευθεί
στην εθνική προσπάθεια για την επάνο-
δο της εθνικής ομάδας μπάσκετ στις
μεγάλες διακρίσεις. Το πλήρες κείμενο
του μηνύματος του Δημάρχου Φυλής έχει
ως εξής:

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο
Δήμο μας, την τελική φάση (final four)
του 26ου OPAP Κυπέλλου Ελλάδος
Γυναικών. Για το Δήμο Φυλής ο Πολιτι-
σμός και ο Αθλητισμός αποτελούν διαχρ-
ονικούς αναπτυξιακούς άξονες. 

Κάτι που φαίνεται από τις αθλητικές
του υποδομές και από τις διακρίσεις του
στην καλαθοσφαίριση, ιδιαίτερα στις
γυναίκες. 

Μόνιμη είναι, εξάλλου, η διάθεσή του
να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για
την επάνοδο του αθλήματος στις μεγάλες
διακρίσεις, εξ ου και η στράτευσή του για
την υποστήριξη της Εθνικής Ομάδας
στους αγώνες που έχουν διεξαχθεί στο
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω
Λιοσίων.

Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπον-
δία Καλαθοσφαίρισης για την επιλογή
του Δήμου Φυλής ως οικοδεσπότη της
διοργάνωσης. 

Επίσης όλους τους συντελεστές της
αλλά και τους συνεργάτες μου στον Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του
Δήμου (ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ). Είμαι βέβαι-
ος ότι, με την υποστήριξη όλων μας, το
final four του 26ου OPAP Κυπέλλου
Ελλάδος Γυναικών θα στεφθεί από επιτ-
υχία. 

Χρήστος Σπ. Παππούς
Δήμαρχος Φυλής
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Σ
τον  Ασπρόπυρ-
γο θα πραγματο-
ποιηθεί η συν ε-

δρίαση μην ός Μαρτίου
2023, του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επαγγε-
λματικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, την  Τετάρτη
29/03/2023 και ώρα
17:00-20:00, στην  αίθ-
ουσα εκδηλώσεων  του
Πν ευματικού Κέν τρου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
« Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ», Αλέκου
Παν αγούλη 13 και είν αι
αν οιχ τή για ν α την
παρακολουθήσουν  τα
Μέλη του Επιμελ-
ητηρίου.

Τηρών τας τις
δεσμεύσεις της η
Διοίκηση και με σεβα-
σμό στους επαγγε-
λματίες της κάθε περ-
ιοχ ής δικαιοδοσίας του
Ε.Ε.Π., στο γεν ικότερο
πλαίσιο της εν δυν άμω-
σης του Επιμελητηρια-
κού θεσμού σε ολόκ-
ληρη την  Επικράτεια, 

πραγματοποιείται για

πρώτη φορά συν εδρία
ση Δ.Σ. στον  Ασπρ-

όπυργο.
Οι επαγγελματίες της

περιοχ ής θα έχ ουν  την
δυν ατότητα ν α εν ημερ-
ωθούν  για σοβαρά θέμα-
τα του Επιμελητηρίου
που τους αφορούν , για
τις δράσεις του, τις
υπηρεσίες που προσφ-
έρει στα μέλη του και για
γεν ικότερα ζητήματα της
οικον ομίας και της αγο-
ράς.

Μεταξύ των  θεμάτων
που θα αν απτυχ θούν
στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Π.
στον  Ασπρόπυργο,
είν αι αυτά των  αν ταπο-
δοτικών  υπηρεσιών  και
των  δυν ατοτήτων  που
παρέχ ει το Επιμελητήρ-
ιο στα μέλη του και
επίκαιρα θέματα που
εν διαφέρουν  τους επαγ-
γελματίες.

Θα παρευρεθούν  και
θα τιμήσουν  με την
παρουσία τους τη συν ε-
δρίαση, ο Πρόεδρος της 

Γεν ικής Συν ομο-
σπον δίας Επαγγελμα-

τιών  Βιοτεχ ν ών  Εμπόρ-
ων  Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
κ. Γεώργιος Καββαθάς
και ο Πρόεδρος της
Ελλην ικής Συν ομο-
σπον δίας Εμπορίου και
Επ ιχ ειρηματ ικ ότ ητ ας
(ΕΣΕΕ) κ. Γεώργιος Καρ-
αν ίκας.

Αν  θέλετε ν α θέσετε
κάποιο θέμα προς το
Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. μπορ-
είτε ν α επικοιν ων ήσετε
με τους:

ΜΙΧΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, Β’
Αν τιπρόεδρος Δ.Σ.,
6944263128

Κ Α Ρ Α Β Α Σ Ι Λ Η
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Μέλος
Δ.Σ., 6972091671

Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α
ΓΕΩΡΓΙΟ, Μέλος Δ.Σ.,
6977400969

Λ Α Μ Π Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο
ΝΙΚΟΛΑΟ, Μέλος Δ.Σ.,
6974382975
ΠΗΛΙΧΟ ΣΩΤΗΡΙΟ,
Μέλος Δ.Σ., 6949988934
ή ν α το στείλετε με e-mail
graf eioproedrou@eep.go
v .gr

Στον Ασπρόπυργο η συνεδρίαση
Μαρτίου του Δ.Σ. του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Καλωσορίζουμε τους φιλάθλους στο final
four του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών στο
Κλειστό της Ζωφριάς
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Στον χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύργου πραγματοποι-
ήθηκε η Ημερίδα για την Ενημέρωση και Ευαι-

σθητοποίηση  για την έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου
του Πνεύμονα «Μελίτη» σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ
και την εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος (ΕΝΘΕ).

Την ημερίδα χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θα
ήθελα να σας καλωσορίσω στην σημερινή μας ομιλία
που στόχο έχει την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση
και την έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα.
Έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε κοντά μας ως
ομιλητή τον εξαίρετο πνευμονολόγο κ. Φρέγκογλου
Στυλιανό, Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής στο
Ιατρικό Ψυχικού. Παράλληλα, σας μεταφέρω και τις
ευχαριστίες του Δημάρχου μας, κ. Νικόλαου Μελετίου
για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα, ο οποίος λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθ-
εί κοντά μας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο
καρκίνος του πνεύμονα (ΚτΠ), μεταξύ των καρκίνων,
παραμένει με διαφορά ο πρώτος σε θνητότητα και
τούτο διότι συνήθως διαγνώσκεται σε προχωρημένο
στάδιο λόγω απουσίας συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια
της νόσου, με αποτέλεσμα χαμηλή 5ετή επιβίωση.

Η εκστρατεία ενημέρωσης για την επικινδυνότητα
αυτή και την αξία του προσυμπτωματκού ελέγχου ιδίως

σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι χρόνιοι καπνιστές,
είναι ζωτικής σημασίας, καθ' όσον σώζει στην κυριολεξία
ανθρώπινες ζωές. 

Σκοπός του προγράμματος «ΜΕΛΙΤΗ» είναι η ενημέρ-
ωση των πολιτών για τη σημασία του προσυμπτωματι-
κού ελέγχου του Καρκίνου του Πνεύμονα με ετήσια χαμ-
ηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος (LDCT), μέσα
από τη διενέργεια ζωντανών ενημερωτικών διαλέξεων
από ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

Ο Δήμος Ασπροπύργου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ μέσα

από τη δυναμική συμμετοχή του στο πρόγραμμα
«Μελίτη» αποδεικνύει ακόμα μια φορά τη σταθερή του
στόχευση στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας μέσα
από δράσεις που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. Για
το λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που στην προ-
σπάθειά μας να καταστήσουμε την πρόληψη τρόπο
ζωής των δημοτών μας έχουμε συνοδοιπόρο μας το
ΕΔΔΥΠΠΥ».

Ο ομιλητής της ημερίδας,  Ιατρός – Πνευμονολόγος,
κ. Στυλιανός Φρέγκογλου πέρασε το μήνυμα ότι η Πρόλ-
ηψη Σώζει Ζωές  ενώ τόνισε ότι, λόγο έλλειψης συμπτω-
μάτων σε πρώιμο στάδιο, ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν 

να δίνουν οι αυξημένου κινδύνου ηλικιακές ομάδες. 
Αναφέρθηκε αναλυτικά στην νέα μέθοδο πρόληψης

LDCT, μια αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης,
στην οποία οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποι-
ούνται είναι τέτοιες ώστε η δόση ακτινοβολίας να είναι
10 φορές μικρότερη σε σύγκριση με τη συνήθη αξονική
τομογραφία, δίνοντας ακριβή αποτελέσματα. Στο τέλος
απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού και τους ευχα-
ρίστησε για τη συμμετοχή τους. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττι-
κής κ. Γιώργος Πατούλης, απηύθυνε επίσης χαιρετισμό
και μίλησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στον προ-
συμπτοματικό έλεγχο του Καρκίνου του Πνεύμονα ενώ
αναφέρθηκε στην ευθύνη της Περιφέρειας, να επεν-
δύσει στην προαγωγή της υγείας των κατοίκων και τόνι-
σε ότι αυτό υλοποιείτε μέσα από το πιλοτικό πρόγραμ-
μα ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας, και την ενίσχυση των
ΚΕΠ Υγείας της Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-
2027. Στην ημερίδα έδωσαν το παρόν ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παντελής Σαββίδης, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, το προσωπικό
της Διεύθυνσης και δημότες.  

Ημερίδα Ενημέρωσης –  Ευαισθητοποίησης 
για την Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα

«Μελίτη» στον Δήμο Ασπροπύργου



Ο
Δήμος Ελευσίν ας, σε συν εργασία με
την  Deep Blue Project, διοργαν ών ουν
δράση καθαρισμού του βυθού, στο

Λιμάν ι της Ελευσίν ας.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 26

Μαρτίου, στις 10.00 π.μ. από τη Θέση
"Φον ιάς" και θα έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες.

Οι συμμετέχον τες (παράκτια δράση ή υπο-
στήριξη δυτών ) είν αι καλό ν α έχουν  μαζί τους
καπέλο, αν τηλιακό και έν α μπουκάλι με ν ερό.

Για την  ασφάλεια των  παρευρισκομέν ων  θα
βρίσκον ται στο χώρο επαγγελματίες
διασώστες και κάτοχοι πτυχίου πρώτων  βοηθ-
ειών .
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ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002233::  
Ανοιχτή πρόσκληση

συµµετοχής 
στη νέα παράσταση του

Γιάννη Χουβαρδά

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και ο Γιάννης Χουβαρδάς αναζητούν
είκοσι (20) εθελοντές/ριες ερµηνευτές/ριες ανεξα-
ρτήτως φύλου, για τη νέα παραγωγή Μυστήριο 76
Don’t Look Back, που θα πραγµατοποιηθεί από
τις 19 έως τις 22 και από τις 24 έως τις 29 Μαΐου
στις Αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευ-
σίνας.

ΑΑιιττήήσσεειιςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  
hhttttppss::////ffoorrmm..jjoottffoorrmm..ccoomm//223300665544668877997711336688
έέωωςς  ττιιςς  3300  ΜΜααρρττίίοουυ  ((2233::0000))..

- Η Ανοιχτή Πρόσκληση δεν απευθύνεται σε
επαγγελµατίες ηθοποιούς ή άλλους καλλιτέχνες.

Προϋποθέσεις Συµµετοχής

Η Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνεται σε όσους
κατοικούν στην Ελλάδα. Προτεραιότητα θα δοθεί
σε διαµένοντες στην Ελευσίνα και την ευρύτερη
περιοχή.

Ηλικιακό εύρος ενδιαφερόµενων: 25 έως 50
ετών

Απαιτείται καλή δυνατότητα κίνησης
Θα συνεκτιµηθεί η γνώση αγγλικής γλώσσας
Λόγω του συµµετοχικού χαρακτήρα του έργου,

θα συνεκτιµηθούν το πνεύµα οµαδικότητας και η
πειθαρχία

∆ιευκρινίσεις – Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της παράστασης οι εθελον-
τές/τριες συµµετέχοντες/ουσες θα είναι αρκετή
ώρα όρθιοι/ες

Η συµµετοχή τους θα συµβαίνει κυκλικά µέσα
στις παραστάσεις σε οµάδες των πέντε (5) συµµε-
τεχόντων/ουσών ανά παράσταση (δύο παραστάσεις
κάθε µέρα)

Οι χρόνοι απασχόλησής τους συµπεριλαµβά-
νουν µία συνάντηση γνωριµίας µετά το Πάσχα,
τρεις πρόβες αρχές Μαΐου και τρεις γενικές πρό-
βες πριν την πρώτη παράσταση

Προθεσµία
Οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαρτίου

στις 23:00.

Προεπιλογή

Η διαδικασία της προεπιλογής θα πραγµατοποι-
ηθεί εξ αποστάσεως µε βάση το υλικό που θα κατα-
τεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο/η από τον σκηνοθ-
έτη Γιάννη Χουβαρδά.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας καλ-
λωπισμού των Δημοτικών χώρων για ακόμη μια
φορά ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Πρασίνου κ. Μ. Ψωμιάδης και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Παραλίας- Αντιπρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξής φρόντισαν ώστε να
γίνουν από συνεργεία του Δήμου οι απαρ-
αίτητες εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού

του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ Παραλίας...
ώστε να μπορούν τα μέλη κάθε ηλικίας να απο-
λαμβάνουν καθημερινά σε ωραίο περιβάλλον
δωρεάν το καφέ, το αναψυκτικό και τις ιατρικές
παροχές ...

Δράση καθαρισμού του βυθού
στο Λιμάνι της Ελευσίνας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ο κλάδος της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας πρέπει να αποτελεί
 βασικό παράγοντα της ναυτιλιακής υποδομής της χώρας. 

«Μία τετραετής, εντατική και μεθοδική
προσπάθεια, επίσπευσης του υπουργείου
Οικονομικών, με τη συνδρομή και συναρμό-
διων υπουργείων για την επίλυση σειράς
θεμάτων, κατέστησε εφικτή τη μεταβίβαση,
κατόπιν μιας ανταγωνιστικής, διαφανούς
και επιτυχούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
Με τετραπλασιασμό του προσφερόμενου
τιμήματος. Και με διευθέτηση εκκρεμών
εργασιακών ζητημάτων, με πλέγμα παρ-
εμβάσεων που αναλήφθηκαν διαχρονικά.
Το γεγονός αυτό, μαζί με την επιχειρηματι-
κή ποιότητα, το ήθος και τις περγαμηνές του
νέου επενδυτή στο χώρο της ναυτιλίας και
της επιχειρηματικότητας εν γένει, ανοίγουν
νέες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης για
την ιστορική εταιρεία» συμπλήρωσε ο υπο-
υργός.

Οπως τόνισε, «ο κλάδος της ναυπηγικής
και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας
πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα της
ναυτιλιακής υποδομής της χώρας. Αφ’ ενός
γιατί εξυπηρετεί τη ναυτιλία, και αφ’ ετέρου
γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας.
Με τα σημερινά δεδομένα, ο κλάδος και ο
εκσυγχρονισμός του, ώστε να γίνει ενεργό
και προσοδοφόρο μέρος του παραγωγικού
ιστού της χώρας, είναι υπόθεση που απαιτεί
μια ολοκληρωμένη και συστηματική́ πολιτι-
κή́. Από όλους τους συν εμπλεκόμενους.
Στον συγκεκριμένο κλάδο, η Ελλάδα έχει
επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στο παρε-
λθόν, και- παρά τα προβλήματα- διαθέτει
αξιόλογα εχέγγυα για σημαντική́ και
βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον».

Tα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αποτελούν
πυρήνα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκε-

υαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά αποτελούν πυρήνα
της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστι-
κής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Διαθέτουν
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη
γεωγραφική τους θέση, τις βασικές τους
υποδομές και την εμπειρία και τεχνογνωσία
του προσωπικού τους. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ήρθαν
αντιμέτωπα με σοβαρά, πολλαπλά και
αλληλένδετα προβλήματα. Όμως, παρά τα
προβλήματα, όπως επιβεβαιώνεται σήμε-
ρα, ο κλάδος είναι εδώ. Εξακολουθεί να δια-
δραματίζει ρόλο, ενώ οι ευκαιρίες που
ανοίγονται, ιδίως στην παρούσα συγκυρία,
είναι ιδιαίτερα σημαντικές».

«Η άρση των αδιεξόδων και η ανάπτυξη
των ναυπηγείων, με νέα κεφάλαια και
τεχνογνωσία, θα αποφέρουν σημαντικά
οφέλη. Για την απασχόληση και τις εξαγω-
γές, την οικονομική δραστηριότητα εν γένει,
τη διάχυση νέων τεχνολογιών. Αλλά και
δυνητικά, για τη διατήρηση αμυντικής αυτο-
νομίας, ως προς την επισκευή και κατασκε-
υή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού» πρόσθ-
εσε ο υπουργός Οικονομικών και συνέχισε:
«Προσεγγίζοντας με ρεαλισμό και μεθο-
δικότητα το ανωτέρω πλαίσιο, θέλω να επι-
σημάνω ότι ως στρατηγικός στόχος της
κυβέρνησης ετέθη η εξυγίανση της αμυντι-
κής και ναυπηγικής βιομηχανίας και η δια-
σφάλιση, μέσω αυτής, της αμυντικής θωρά-
κισης της χώρας μας. Στο πεδίο ευθύνης του
υπουργείου Οικονομικών, τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά εντάχθηκαν εξαρχής σε αυτή
τη στρατηγική κυβερνητική στόχευση. Το
ζήτημα της λειτουργίας των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, και ταυτόχρονα η επανεκ-
κίνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δρα-
στηριότητας, αποτέλεσε ένα σύνθετο και

φιλόδοξο εγχείρημα. Σύνθετο, κυρίως- αλλά
όχι αποκλειστικά- λόγω διάφορων εκκρεμο-
τήτων και εμπλοκών. Και φιλόδοξο, λόγω της
σημαντικής προστιθέμενης αξίας της επέν-
δυσης για την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη
και άμυνα της χώρας».

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «τα τελευ-
ταία χρόνια, καταβλήθηκε σημαντική και
συντεταγμένη προσπάθεια, με κανόνες,
από το υπουργείο Οικονομικών, ώστε η
ελληνική ναυπηγική βιομηχανία να “αναγεν-
νηθεί”, να επανενεργοποιηθεί, να μπορεί
να διεκδικήσει και να αναλάβει προοπτικά
υψηλού επιπέδου κατασκευαστικό αντι-
κείμενο, εντός και εκτός χώρας. Στο πλαίσιο
αυτό, το γεγονός ότι τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά έχουν μακρά εμπειρία σε σημαντικό
κατασκευαστικό έργο, αποτελεί σοβαρό
εχέγγυο. Από το καλοκαίρι του 2019, η
εξυγίανση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
αποτέλεσε για εμάς προτεραιότητα. 

Η εταιρεία παρελήφθη, το 2019, σε καθε-
στώς Ειδικής Διαχείρισης, ενώ είχαν
κηρυχθεί παράνομες κρατικές ενισχύσεις
με καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου. Το υπουργείο Οικονομικών
έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητά του, την
αναστροφή της αβέβαιης πορείας στην
οποία είχαν αφεθεί. Η προσπάθεια
ευοδώθηκε το καλοκαίρι του 2021, με την
ανάδειξη υπερθεματιστή επενδυτή».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «προκειμένου
να υπάρξει μεγιστοποίηση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος και διασφάλιση της λειτουρ-
γικής συνέχειας της επιχείρησης στο καθε-
στώς της Ειδικής Διαχείρισης και, κατά
συνέπεια, διατήρηση θέσεων εργασίας, το
υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με
τα συναρμόδια υπουργεία- προχώρησε σε
νομοθετικό, διοικητικό και πολιτικό επίπεδο-
στην επίλυση σειράς ζητημάτων. Έτσι
επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα, αυξάνον-
τας κατά τεκμήριο το ύψος των προσφορών
στο διαγωνισμό που ακολούθησε, διευ-
κολύνοντας τη λειτουργικότητα της επιχείρη-
σης και καθιστώντας αξιοποιήσιμες εγκατα-
στάσεις και κατασκευές που είναι απαρ-
αίτητες για τις εργασίες των Ναυπηγείων.
Επιπλέον, πρόσφατα, νομοθετήθηκε πλέγ-
μα διατάξεων το οποίο ρυθμίζει ζητήματα
αιγιαλού, χωροθετήσεων και υπαγωγής σε
καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας
αδειοδότησης. Τέθηκε, έτσι, ένα ολοκληρω-
μένο πλαίσιο για την αξιοποίηση, την από-
δοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και
την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά, καθώς και την προώθηση της
ελληνικής ναυπηγίας εν γένει. Έμπρακτη
απόδειξη και επιστέγασμα της συλλογικής,

συνεκτικής προσπάθειάς μας αποτελεί η
σημερινή, λιτή τελετή».

Γεωργιάδης: Ένα τεράστιο βήμα για την
Αναγέννηση της Ελληνικής Ναυπηγικής

Βιομηχανίας έγινε σήμερα

«Ένα τεράστιο βήμα για την Αναγέννηση
της Ελληνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας
έγινε σήμερα. Ο ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα
υπέγραψε εκ μέρους του Δημοσίου την
μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
στον τεράστιο Έλληνα Γιώργο Προκοπίου.
Όχι μόνον βρήκαμε επενδυτή αλλά βρήκα-
με έναν άνθρωπο του οποίου η παρουσία
εγγυάται την επιτυχή επαναλειτουργία των
Ναυπηγείων. Ξεκινώντας την θητεία μας
παραλάβαμε 3 Ναυπηγεία κλειστά, ολοκ-
ληρώνοντας θα παραδώσουμε στον
Ελληνικό λαό 3 Ναυπηγεία ανοικτά και σε
λειτουργία! Έτσι πάει μπροστά η Ελλάδα
για όσους την αγαπούν στα αλήθεια! »
δήλωσε σε δημόσια τοποθέτηση του ο Υπο-
υργός ανάπτυξης και Επενεδύσεων:

Eνεφάνη σαν αλεξιπτωτιστής 
στον διαγωνισμό αυτό

Από την πλευρά του, ο επενδυτής κ. Γιώρ-
γος Προκοπίου, αναφερόμενος στην επέν-
δυση, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είναι μια
τομή της αγάπης μου στις κατασκευές και
στις εργασίες της στεριάς, ως πολιτικός
μηχανικός, με την άλλη αγάπη μου, τη
θάλασσα», σημειώνοντας μάλιστα ότι «ενε-
φάνη σαν αλεξιπτωτιστής στον διαγωνισμό
αυτό», καθώς, όπως ο ίδιος είπε, έμαθε για
την επανάληψή του μόλις δέκα ημέρες
πριν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «αρτιότητα
της οργάνωσης, τη διαφάνεια και την σωστή
αντιμετώπιση από όλους». Υπογράμμισε τη
«σημαντική δουλειά και προεργασία που
έχει γίνει από τα υπουργεία Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το βάρος,
όπως είπε, «να πέφτει στο υπουργείο Οικο-
νομικών». «Εδώ ήταν πολλά τα θέματα τα
οποία τα τακτοποιήσατε με εξαιρετική και
ταχύτητα και δικαιοσύνη προς όλους. Αυτό
μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Η πολύ
σωστή αντιμετώπιση των εργαζομένων, η
οποία είναι υποχρέωσή μας. Δεν υπάρχουν
δουλειές χωρίς εργαζόμενους. Αλλά και οι
δουλειές πρέπει να στέκονται από μόνες
τους. Δεν μπορεί να τις επιδοτεί κανείς.
Γιατί θα επιδοτήσεις έναν μήνα, δύο μήνες,
τρεις μήνες, μετά θα κλείσει», δήλωσε χαρ-
ακτηριστικά ο κ. Προκοπίου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Λοιπόν, ποιες

είναι οι σκέψεις μου. Πρώτα από όλα, πριν
πάω εκεί, θέλω να ευχαριστήσω οπωσδή-
ποτε το υπουργείο Οικονομικών και τον
υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα για την αμέρ-
ιστη υποστήριξη των εργαζομένων και εν
συνεχεία και της δικής μας προσπάθειας, η
οποία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
Τους ανθρώπους τον κ. Ν. Μαράντο, τον κ.
Χ. Σεφέρη τον κ. Η. Κοϊμτζόγλου με τους
συνεργάτες τους, οι οποίοι έκαναν ότι έπρ-
επε και γρήγορα. Αλλά θέλω να σας πω
κιόλας ότι η υποδοχή που είχα από τους ανθ-
ρώπους του Ναυπηγείου, γιατί έκανα προ-
σωπικά συνεντεύξεις σε πολλούς ανθ-
ρώπους, είδα ανθρώπους που το αγαπάνε,
ανθρώπους που το θέλουν να προχωρήσει,
που στεναχωριόντουσαν πολύ. Τώρα πως
κατάφεραν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να το
διαλύσουν, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το διαλύσανε και οι
ίδιοι πάλι στεναχωριόντουσαν που το
διαλύσανε. Επομένως, κατάλαβα ότι είναι
βαρύ το τιμόνι και ο καπετάνιος είναι που
δίνει την πορεία. 

Επομένως, για πολλά χρόνια δεν είχε
καπετάνιο εκεί πέρα. Αλλά, κανείς έχει ένα
όνειρο και μετά το όνειρο γίνεται όραμα και
μετά το όραμα προσπαθεί να το υλοποιή-
σει.

Εμένα το όραμά μου είναι αυτό να γίνει
αιχμή της τεχνολογίας στην ναυτιλιακή και
στην αμυντική βιομηχανία, που να μπορέ-
σουμε να γίνουμε αυτάρκεις σε πολλά
θέματα, όπως είπε και ο κ. υπουργός, να
μην έχουμε ανάγκη κανέναν και μας μην
μας βγάζουν από την πρίζα. Υπάρχει ένα
σχέδιο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το
υλοποιήσουμε. Θέλουμε τη συνεργασία των
εργαζομένων, αλλά πρέπει να έχουν αντι-
κείμενο. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα
προσπαθήσουμε πολύ να έχουν αντικείμε-
νο, διότι αυξανομένου του αντικειμένου,
αυξάνεται και ο αριθμός των εργαζομέ-
νων».

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Προκοπίου,
«η θέση προσφέρεται και για την προσπά-
θεια της απανθρακοποίησης της ενέργειας
στη χώρα μας», ενώ υπογράμμισε ότι «το
φυσικό αέριο είναι μια μορφή ενέργειας
που είναι φιλικότερη από το πετρέλαιο και
πιο ακίνδυνη». Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η
καρδιά μας και η θέλησή μας είναι να ανα-
δείξουμε την πατρίδα μας, ότι μπορεί να μη
ζηλεύει τίποτα από κανέναν και να μπορεί
να ζήσει τον κόσμο της πάρα πολύ καλά,
διότι είμαστε στο ωραιότερο σημείο, τώρα
πια το έχουν καταλάβει όλοι. Με αυτές τις
σκέψεις θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι δεν
θέλουμε να είμαστε κρατικοδίαιτοι, αλλά
θέλουμε το χαμόγελο της πατρίδας, για
αυτά που κάνουμε. Αυτό μόνο ζητάμε».

Ενώ, ο Ειδικός Διαχειριστής Χριστόδουλος
Σεφέρης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω
τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τους αρμόδιους
γενικούς γραμματείς του υπουργείου Οικο-
νομικών, καθώς και του υπουργείου
Εργασίας για την ουσιαστική και καίρια
βοήθεια και συνεισφορά στην επίλυση των
χρόνιων αγκυλώσεων και προβλημάτων
που είχε το Ναυπηγείο, όπως ανέφερε ο κ.
Σταϊκούρας. Πόσο μάλλον, είμαστε ιδιαίτε-
ρα χαρούμενοι που το Ναυπηγείο θα πάει
στα ικανά χέρια του κ. Προκοπίου, τον οποίο
συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή
δύναμη».Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Επικ-
υρώθηκε η μεταβίβαση στον Γ. Προκοπίου
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Ένας 35χρονος αλλοδαπός πακι-
στανικής καταγωγής εντοπίστηκε
νεκρός στα Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
πτώμα του 35χρονου ήταν τυλιγμέ-
νο σε μια κουβέρτα σε χώρο υπαίθρ-
ιου, αυτοσχέδιου πάρκινγκ και
εντοπίστηκε από πολίτη που στάθ-
μευσε το όχημά του στο συγκεκριμέ-
νο σημείο περίπου στις 13.35 εχθες
το μεσημέρι.

Το σημείο βρίσκεται στον περιφερ-
ειακό του Αιγάλεω, στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου (λίγο μετά τη Μπλε
Γέφυρα).

Εγκληματική ενέργεια «βλέπει» η
ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία και τις έρευνες της υπόθε-
σης έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Βρέθηκε πτώμα άνδρα σε υπαίθριο πάρκινγκ

Από την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι στον λαιμό του 35χρονου βρέθηκαν σημάδια από βρόγχο.

Το «καλάθι του
νονού» παρουσιά-
στηκε σήμερα από την
ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης και, όπως
τονίστηκε, θα ξεκινήσει
να ισχύει από την επό-
μενη Τετάρτη, 29
Μαρτίου.

«Είν αι το αν άλογο της
πρωτοβουλίας που είχ α-
με πάρει κατά τις εορτές
των  Χριστουγέν ν ων  με το “καλάθι
του Αϊ-Βασίλη”. 

Για την  εορταστική περίοδο του
Πάσχ α το αν τίστοιχ ο θα είν αι από
την  άλλη εβδομάδα το “καλάθι των
ν ον ών ”, το οποίο θα περιλαμβάν ει
μια σειρά παιχ ν ιδιών  σε πραγματι-
κά καλύτερες τιμές, αλλά και τα
βασικά που στη δική μας παράδο-
ση συν ήθως οι ν ον οί -γι’ αυτό το
ον ομάζουμε έτσι- κάν ουν  ως δώρα
την  εποχ ή αυτή» σημείωσε αρχ ικά
ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  Άδων ις Γεωργιάδης.

Ο γεν ικός γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταν αλωτή
Σωτήρης Αν αγν ωστόπουλος είπε
ότι το «καλάθι του ν ον ού» θα περ-
ιλαμβάν ει 12 κατηγορίες προϊόν -
των ». Σε αυτά συγκαταλέγον ται «οι
Πασχ αλιν ές λαμπάδες-παιχ ν ίδια,
που είν αι το πιο βασικό κομμάτι
που θα απασχ ολήσει την  αγορά
παιχ ν ιδιών  τη συγκεκριμέν η
περίοδο και είν αι πάρα πολύ
σημαν τικό για όλους όσοι έχ ουν
αν ίψια, βαφτιστήρια και ούτω καθ’
εξής προκειμέν ου ν α βρούν ε σε
φθην ότερες τιμές, όσο είν αι αυτό
δυν ατό, αυτού του είδους τα
προϊόν τα, επιτραπέζια παζλ,

παιχ ν ίδια με κούκλες, κουκλόσπι-
τα και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά
παιχ ν ίδια, φιγούρες δράσης,
παιχ ν ίδια κατασκευών  και δημιο-
υργίας, οχ ήματα και τηλεκατευθυ-
ν όμεν α, ηλεκτρον ικά παιχ ν ίδια για
τα καταστήματα που πωλούν
πρωτίστως ηλεκτρον ικά παιχ ν ίδια,
αθλητικά παιχ ν ίδια, λούτριν α, μου-
σικά παιχ ν ίδια και σοκολατέν ια
αυγά ή αν τίστοιχ α».

Δείτε τη λίστα με τις κατηγορίες
προϊόντων που θα περιλαμβά-
νονται στο «καλάθι του νονού»:

Πασχ αλιν ές λαμπάδες –
παιχ ν ίδια

Επιτραπέζια / παζλ, παιχ ν ίδια με
κούκλες

Κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ
(παιχ ν ίδια μίμησης)

Βρεφικά παιχ ν ίδια
Φιγούρες δράσης
Παιχ ν ίδια κατασκευών  και δημιο-

υργίας (π.χ . παιχ ν ίδια με τουβλά-
κια)

Οχ ήματα – τηλεκατευθυν όμεν α
Ηλεκτρον ικά παιχ ν ίδια
Αθλητικά παιχ ν ίδια (π.χ . μπάλες,

παιδικές μπασκέτες και τέρματα)
Λούτριν α

Μουσικά παιχ ν ίδια
Σοκολατέν ια αυγά και

αν τίστοιχ α (προαιρετικά)
Με όσες κατηγορίες

μπορεί θα συμμετέχ ει
κάθε κατάστημα

Σύμφων α με τον  κ.
Αν αγν ωστόπουλο, «κάθε
κατάστημα μπορεί ν α
προσφέρει μία η περισ-
σότερες από αυτές τις
κατηγορίες. Εδώ δεν  έχ ο-
υμε την  κλασική λειτο-
υργία του καλαθιού του

ν οικοκυριού που είν αι υποχ ρεωμέ-
ν οι ν α βάλουν  όλες τις κατηγορίες,
αλλά μπορούν  ν α βάλουν  όσες
έχ ουν . 

Ο λόγος για τον  οποίο συμβαίν ει
αυτό είν αι επειδή μας εν διαφέρει
ν α συμμετέχ ουν  και πολύ μικρά
καταστήματα παιχ ν ιδιών  τα οποία
έχ ουν  τοπικό εν διαφέρον ».

Ο Άδων ις Γεωργιάδης υπογράμμι-
σε ότι «δούλεψε πολύ καλά ως
“καλάθι του Αϊ-Βασίλη” τα Χρι-
στούγεν ν α και προσδοκούμε ότι
θα δουλέψει το ίδιο καλά και καλύτε-
ρα τώρα, εφόσον  και ο γεν ικός
πληθωρισμός έχ ει πάει αρκετά
χ αμηλότερα απ’ ό,τι τότε, μέσα στο
Πάσχ α. Στόχ ος μας είν αι ν α προ-
σφέρουμε σε παιδιά και γεν ικότερα
στους φίλους μας αυτή την  περίοδο
παιχ ν ίδια και εορταστικά πασχ αλι-
ν ά είδη στις καλύτερες τιμές, ώστε
ν α μη στερηθεί καν έν α παιδί αυτά
που είν αι απολύτως απαραίτητα για
ν α περάσει όμορφα σε αυτές τις
εορτές».

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  οοιι  1122  κκααττηηγγοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  
««ΚΚααλλάάθθιι  ττοουυ  ννοοννοούύ»»

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα που θα κάνει εν όψει Πάσχα το νέο
«καλάθι του νοικοκυριού», που ονομάστηκε «καλάθι του νονού».

Ο Ελλάδιος από την «Κιβωτό
του Κόσμου» ο ένας από τους
τρεις μαστροπούς της 14χρονης
Απίστευτη εξέλιξη στην  υπόθεση της 14χ ρον ης μαθ-
ήτριας που έπεσε θύμα του μαστροπού «Ταχ ίρ» ο
οποίος την  έπαιρν ε από το ίδρυμα της Νέας Σμύρν ης
και την  εξέδιδε.

Απίστευτη εξέλιξη στην  υπόθεση της 14χ ρον ης
μαθήτριας που έπεσε θύμα του μαστροπού «Ταχ ίρ»
ο οποίος την  έπαιρν ε από το ίδρυμα της Νέας
Σμύρν ης και την  εξέδιδε.

Έν ας από την  παρέα του αλλοδαπού μαστροπού,
ο οποίος μάλιστα, όπως προέκυψε από την  έρευν α
των  Αρχ ών  τραβούσε βίν τεο με τον  βιασμό της
μικρής σε ξεν οδοχ είο του Μεταξουργείου με έν αν
Γεωργιαν ό body guard υψηλών  προσώπων , είν αι ο
23χ ρον ος Ελλάδιος Σ.

Επίσης, έχ ει συλληφθεί έν α αμφιλεγόμεν ο πρόσω-
πο, το οποίο εμπλέκεται στην  υπόθεση της Κιβωτού
του Κόσμου και μάλιστα εν ώ αρχ ικά, έβγαιν ε στα
καν άλια και κατηγορούσε τον  πατέρα Αν τών ιο στη
συν έχ εια άλλαξε γραμμή και προέβαιν ε σε θερμές
δηλώσεις υπέρ του κατηγορούμεν ου ιερέα.

Ειδικότερα, όπως αν αφέρεται στη δικογραφία: «Ο
“Ταχ ίρ” και ο Ελλάδιος Σ. κατόπιν  σχ ετικών  ερωτή-
σεων  παραδέχ θηκαν  ότι κατά το χ ρον ικό διάστημα
από 23:00 της 19ης Μαρτίου έως 05:30 της 20ης
Μαρτίου, βρίσκον ταν  στο ξεν οδοχ είο (αν αφέρεται
το όν ομα του ξεν οδοχ είου) το οποίο βρίσκεται επί
της οδού (αν αφέρεται η οδός) στο Μεταξουργείο από
κοιν ό με την  αν ήλικη και έν αν  ακόμη φίλο τους
ον όματι “Ρουσλάν ” αγν ώστων  λοιπών  στοιχ είων ,
ηλικίας περίπου 22 ή 23 ετών  με αριθμό τηλεφών ου
(αν αφέρεται ο αριθμός).

Ο “Ταχ ίρ” και ο Ελλάδιος Σ αν έφεραν  ότι ο Ρου-
σλάν  προέβη σε συν ουσία με την  αν ήλικη εν ώ οι
ίδιοι παρακολουθούσαν  τραβών τας βίν τεο».
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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 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  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

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Και εκμεταλλευόμενος την ίδιότητα του αυτή
προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριες με ηλικία 12-16
ετών και αφού τις εκθείαζε αρχικά για τις ικανότ-
ητές τους στο άθλημα, τις έπειθε να ακολουθή-
σουν το αγωνιστικό τμήμα έτσι ώστε να έχουν
πολύωρες και κυρίως ατομικές προπονήσεις
μαζί του.
Στη συνέχεια, τόσο στο γυμναστήριο -πριν και

μετά τις προπονήσεις- όσο και στο σπίτι του στην
Ηλιόπουλη προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις
μαζί και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις
οι πράξεις αυτές ήταν ιδιαίτερα βάναυσες και
επώδυνες για τις ανήλικες μαθήτριες.
Ο κατηγορούμενος με αυτό τον τρόπο από το

2009 μέχρι και το 2020 φέρεται να βίασε τουλάχι-
στον 5 κορίτσια που πλέον έχουν ενηλικιωθεί
όμως εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες
περιπτώσεις τόσο πριν το 2009 όσο και μετά το
2020.
Στο σπίτι του και στον χώρο της σχολής βρέθη-

καν και εστάλησαν για εξέταση τρία κινητά τηλέφω-
να, δύο τάμπλετ, τρία λάπτοπ, σκληρός δίσκος
και κάρτα μνήμης.

Η αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον  44χρον ο
προπον ητή
Πρωινές ώρες χθες Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023,

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προ-
στασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης,
ημεδαπός ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότ-
ητά του ως προπονητής αθλήματος σε αθλητικό
σύλλογο, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε
βάρος ανήλικων κοριτσιών.
Προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο Προκαταρκτι-

κής Εξέτασης από την οποία προέκυψε ότι ο
ανωτέρω, τουλάχιστον από το 2009 έως και το
2020, προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριές του,
ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών και αφού εκθείαζε
τις ικανότητές τους στο άθλημα, τις έπειθε να
ενταχθούν στο αγωνιστικό τμήμα, ώστε να έχουν
πολύωρες και κατά κύριο λόγο ατομικές προπο-
νήσεις μαζί του. Ακολούθως, προέβαινε είτε
στον χώρο του γυμναστηρίου είτε στην οικία του
σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανήλικων.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η
υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου
εκδόθηκε και το σχετικό ένταλμα σύλληψης.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του
και στα οχήματα του συλληφθέντα καθώς και σε
χώρο της σχολής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
τρία (3) κινητά τηλέφωνα, δύο (2) tablet, τρία (3)
laptop, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.
Μέχρι στιγμής έχει προκύψει ότι ο συλληφθείς

έχει ενεργήσει με τον ανωτέρω τρόπο δράσης
γενετήσιες πράξεις σε βάρος τουλάχιστον πέντε
(5) κοριτσιών, τα οποία πλέον έχουν ενηλικιωθ-
εί, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες
παρόμοιες πράξεις.

συνεχιζεται από τη σελιδα 3

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού

Στην  εν εργειακή αν αβάθμιση τεσσάρων  σχ ολικών  μον άδων  στη Δ.Κ Αγίων  Αν αργύρων  (2ο και 3ο Γυμν άσιο
και 1ο και 2ο ΓΕΛ Αγίων  Αν αργύρων ), προχ ωρά ο Δήμος Αγίων  Αν αργύρων -Καματερού, μετά την  υπογραφή
της σχ ετικής σύμβασης με τον  αν άδοχ ο.
Πρόκειται για παρεμβάσεις εξοικον όμησης εν έργειας και εφαρμογή τεχ ν ολογιών  αν αν εώσιμων  πηγών , από τις
οποίες παρεμβάσεις ο δήμος Αγίων  Αν αργύρων -Καματερού προσδοκά ουσιαστική μείωση στην  εν εργειακή
καταν άλωση και καλύτερη εν εργειακή απόδοση των  σχ ολικών  κτιρίων  και παράλληλα στοχ εύει στη διαμόρφω-
ση συν θηκών  θερμικής άν εσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστο-
υς.
Το έργο συγχ ρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» σε ποσοστό
96%, εν ώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν  στη μείωση των  θερμικών  απωλειών  με την  προσθήκη θερμομόν ωσης
στο δώμα και στο κέλυφος των  σχ ολικών  κτιρίων , στην  εγκατάσταση ν έου συστήματος θέρμαν σης, στην
εγκατάσταση φωτιστικών  σωμάτων  τύπου LED, στην  εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και τέλος στην
εφαρμογή λογισμικού συστήματος καταγραφής και αν άλυσης δεδομέν ων , με σκοπό την  καταγραφή, παρακο-
λούθηση και ορθολογική διαχ είριση των  εν εργειακών  αν αγκών  των  σχ ολικών  κτιρίων .
Πρόκειται για έργα με ισχ υρό περιβαλλον τικό αποτύπωμα, τα οποία εν τάσσον ται στη γεν ικότερη στρατηγική
του δήμου για την  αν τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την  εξοικον όμηση εν έργειας.
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Ανακοίνωση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
του Δήμου Αχαρνων για τον
καθαρισμό των οικοπέδων 

από ξερά χόρτα και άλλα 
εύφλεκτα υλικά

Εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2023(1/5-31/10) και σύμφωνα με την υπ’ αρ.
20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/β’/18-03-2022) και στα πλαίσια των μέτρων
πυροπροστασίας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών
τους - ακάλυπτων χώρων έως την 30η Απρίλη 2023 και την άμεση απομάκρυνση των
υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή αν έχετε ήδη προβεί στον καθ-
αρισμό τους, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,
καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον
3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης
φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρ-
ωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτω-
ση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντι-
κειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά
ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, περ.26
εδαφ.Β' του Ν. 3852/2010 και βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επι-
καρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

Ο καθαρισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αποτελεί πάγια
υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών, βάσει του αρ.94, παρ.26 του Ν.
3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης
από την υπηρεσία, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά
και για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

ΣΣττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  οο  ΔΔρρ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς
ΓΓρρίίββααςς,,  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΓΓεεωωπποολλιιττιικκήήςς

κκααιι  ΣΣύύγγχχρροοννωωνν  ΣΣττρρααττιιωωττιικκώώνν  
ΤΤεεχχννοολλοογγιιώώνν  ΣΣττρρααττιιωωττιικκήήςς  

ΣΣχχοολλήήςς  ΕΕυυεελλππίίδδωωνν,,  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  2277
ΜΜααρρττίίοουυ  22002233  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν
στη διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπροπύργου, που θα
δώσει ο Δρ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Καθηγητής Γεωπολιτικής και
Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-
πίδων, με θέμα: «Ο Κίνδυνος Πυρηνικού Πολέμου στο νέο διεθνές
γεωπολιτικό περιβάλλον».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023, στις
19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνε-
υματικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13 στην Πλατεία του Αγίου
Δημητρίου. Η  είσοδος είναι ελεύθερη.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνείτε στα τηλ:
2132006530 και 2105577191 εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(22η αγωνιστική) ΤΕΤΑΡΤΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    16:00)    
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ
Β.    

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 16:00)    
ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Χ., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΠΛΑΚΑΣ Σ.    

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
16:30)    
ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΝΑΚΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ( ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 17:00)    
ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΤΣΑΓΑΝΟΥ Δ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.    
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
(ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18:00)    
ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΦΟΥΡΚΑΣ Γ., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.    

ΠΕΜΠΤΗ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΒΥΖΑ)    16:00    
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΠΛΑΚΑΣ Σ.    
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    18:00)    
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023   θριάσιο-13  

ΕΠΣΔΑ: Η προεθνική της Κ14
ισόπαλη 0-0. Η Κ16 3-0 την ΕΠΣ

Κορινθίας
Κ:16 ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3-0

Η προεθν ική ομάδα της Κ14 της ΕΠΣΔΑ ( γεν  2009-
2010 ) για την  5η Αγων ιστική του Παν ελλην ίου Πρω-
ταθλήματος Προεπιλογής Ε.Ο. Κ-14 & Κ-16 ήρθε ισό-
παλη 0-0 με την  αν τίστοιχ η της Κοριν θίας εν ώ η Κ16
(γεν  2007-2008) επικράτησε 3-0. Τα τέρματα σημείω-
σαν  οι Μυρταϊ 2 και Μαρν έζος. Οι αγών ες διεξήχ θηκαν
στο δημοτικό γήπεδο Νέας Περάμου.

Η Κ16 συν εχ ίζει ν α ζει το δικό της όν ειρο την  2η
χ ρόν ια! Αήττητη για πέμπτο συν εχ όμεν ο παιχ ν ίδι
έχ ον τας την  καλύτερη άμυν α και την  καλύτερη επίθε-
ση ίσως στον  πιο δύσκολο όμιλο κέρδισε 3-0 και στο
τελευταίο παιχ ν ίδι εν τός έδρας με την  Αθήν α θα διεκ-
δικήσει την  πρόκριση της στην  επόμεν η φάση!

Κατάθεση ψυχ ής, εμπιστοσύν η, καταν όηση, καν ό-
ν ες, συν έπειες, οργάν ωση, πλάν ο, ταυτότητα, δυν α-
τοί χ αρακτήρες, ήθος, δικαίωμα στο λάθος, θέληση,
υπέρβαση…όλα δήλωσαν  παρών  και βοήθησαν  αυτά
τα παιδιά ν α κάν ουν  υπερήφαν η την  Δυτική Αττική
και ν α έχ ουν  την  ευκαιρία με την  Αθήν α ν α διεκδική-
σουν  την  πρόκριση.

Τα παιδιά όλων  μας φών αξαν  ότι η Δυτική Αττική έχ ει
ταλέν το, μην  σφυρίζουμε αδιάφορα, ν α δουλέψουμε
πάν ω σε αυτό και ν α γίν ουμε όλοι καλύτεροι γι αυτά τα
παιδιά με πρώτους εμάς,χ ωρίς τοξικότητα και εγωκεν -
τρικές απόψεις,που δεν  στηρίζον ται στην  γν ώση και
δεν  προάγουν  το εμείς…το αξίζουν …το κέρδισαν …!

ΕΠΣΔΑ Κ16: Καράμπελας, Φολερός, Κορρές, Τσικα-
λάς, Κέλλης, Μαγγαν άς, Διον υσόπουλος, Γκίν ης,
Μυρτάι, Σταυράκης, Μαρν έζος.

Μαυρίδης, Πρέσσας, Ζαχ αριάδης, Τυριακίδης,
Ζερβός, Μαλλιαράκης Α, Μαλλιαράκης Γ, Παπαγεω-
ργίου, Κων σταν τόπουλος.

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κ16: Εξαδάκτυλος Σ, Μέξιας,
Λαζάρου, Πρόφκα, Κωστόπουλος, Κίτσος, Παν ουτσό-
πουλος,Φιλιπάκης, Νικολάου Π, Καρν ασιώτης,Οικον ό-
μου Κ, Νικολάου Χ.Α, Βασίλας, Λιάκος,Κουτσούμπε-
λας,Σώτος,Εξαδάκτυλος Ε,
Κων σταν τόπουλος,Παπα,Βελέν τζας, Παπασημάκης,
Στεφαν όπουλος, Ντάν τος,Μαν ούρας.

Κ:14 ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0-0

Η Κ14 με πολλές αλλαγές και ν έα πρόσωπα σε έν α
όμορφο παιχ ν ίδι έμειν ε στο 0-0. Η εκπαίδευση των
αθλητών  που βρίσκον ται για πρώτο χ ρόν ο στο πρό-
γραμμα συν εχ ίζεται και τα πρώτα δείγματα είν αι πολύ
θετικά!

ΕΠΣΔΑ Κ14: Κατσαρός,Χαριτίδης,Ιορδαν ίδης,Βαρέ-
σης,Φραγκούλης,Ράπτης,Παπαδόπουλος,Παπαελευθε-
ρίου

Καν τέν α,Μαν ωλόπουλος,Καρασαββίδης.

Πεχ λιβαν ίδης Χ, Πεχ λιβαν ίδης Σ, Κιάν ζεφ, Ιωάν ν ου,
Καραγιάν ν ης, Αν δριώτης, Δεν αξάς, Χριστοδούλου,
Βεϊόπουλος.

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κ14: Σείν της,Θεοδωρόπουλος Εμ,
Φιλιπάκης, Οικον ομάκης, Γατσόπουλος, Κουτσοδή-
μος, Δρόσος, Γκουμέν ης,Κούκη, Καρζής, Ξεν ογιάν -
ν ης,Κεχ αγιάς,Κουίν ης,Λιάκος Χ, Θεοδωρόπουλος Ι,
Τσούτσης,Λιάκος Ι, Τσερών ης, Παλλίδης, Κοκκιόπου-
λος,Καλύβας, Τσιράκης,Παπασταματίου.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Φωτό: G ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

ΑΑΟΟΚΚ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ::
ΣΣυυλλλλυυππηηττήήρριιαα......

Η οικογένεια του Πανελευσινιακού είναι συγκλονι-
σμένη από την απώλεια του Τάσου Μπαλάφα, αθλ-
ητής, μέλος μια μεγάλης μπασκετικής οικογένειας
της πόλης, αδερφός του για χρόνια αρχηγού μας,
Βαγγέλη, και για πολλά χρόνια στο πλευρό της ομά-
δας μας.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του
και στους οικείους του.

ΑΟ Στίβος Ελευσίνας:
Συγχαρητήρια στην 4η γενιά
Τα θερμά συγχαρητήρια
στην 4η Γενιά, που συμμε-
τείχε στους αγώνες  Ακαδ-
ημιών 60m και 30m
αντίστοιχα ηλικιών, στην
μνήμη του Σωκράτη Γκιό-
λια , Δημοσιογράφου που
στήριξε και  σεβάστηκε την
προσπάθεια των αθλητών.
2η Χρονιά που τιμάται από
τον   ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
*Τα πρόσωπα των παιδιών αναρτούνται με την
συγκατάθεση των γονέων.

Με εκτίμηση
Για την Διοίκηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΔΟΥΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ττωωνν  σσηημμεερριιννώώνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς
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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 (συλλο-
γή σακιών/κιβωτίων, προετοι-
μασία 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, συνεργα-
τικότητα, ομαδικό πνεύμα

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

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945

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



Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023      θριάσιο-15  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222



16-θριάσιο Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023   


