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Η
ν έα μεγάλη επέν δυση
logistics & κατοικιών  στη
Δυτική Αττική, με την

ον ομασία The Green Σχ ιστό,
από την  Εκκλησία της Ελλάδος
και το ΤΑΙΠΕΔ παρουσιάστηκε
αν αλυτικά, λίγους μήν ες μετά
την  επισημοποίηση της μεταξύ
τους συν εργασίας παρουσία του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Πριν  λίγες ημέρες, η πρόταση
που ακόμη παραμέν ει προκατα-
ρκτική, παρουσιάστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κερατσιν ίου – Δραπετσών ας
από κλιμάκιο της Εκκλησίας με
επικεφαλής τον  γεν ικό γραμματέα της Εκκλησιαστικής
Κεν τρικής Υπηρεσίας Οικον ομικών  (ΕΚΥΟ), π.
Νικόδημο Φαρμάκη.

Η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της αν ών υμης εταιρ-
είας «ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε.», την  οποία έχ ει ήδη συστήσει,
επιδιώκει την  ολιστική αξιοποίηση της συγκεκριμέν ης
ιδιόκτητης έκτασης, περίπου 3.000 στρεμμάτων , που

βρίσκεται σε κομβική θέση καθώς συν ορεύει ν οτιοα-
ν ατολικά με τον  Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάν ι της
χ ώρας και βόρεια με την  περιοχ ή του Σκαραμαγκά.
Στη ν έα προτειν όμεν η χ ωροθέτηση, το Περιβαλλον -
τικό Πάρκο Αν αψυχ ής θα έχ ει διπλάσια έκταση σε
σχ έση με την  υπάρχ ουσα.

Δείτε επίσης:
Τροχ αίο με δύο ν εκρούς στην  Αθην ών  Κορίν θου
Μέγαρα: Οι 3 μέθοδοι της σπείρας ρομά που «ξάφ-

ρισε» 2 εκατ. ευρώ
«Ξέχ ασαν » τη μεγάλη επέν δυση logistics στο

Θριάσιο;

Αυτό το έργο, αφού έκλεισαν όλες οι
εκκρεμότητες, κάποιος έχει αποφασίσει
να το τρενάρει.

Έ
ν α από τα σημαν τικότερα έργα για την
οικον ομία, και ιδιαίτερα για τον  κλάδο
των  εμπορευματικών  μεταφορών , είν αι

το κέν τρο logistics στο Θριάσιο.
Έν α project που θα ξεπεράσει τα 150 εκατ.

ευρώ και αν  θέλετε είν αι και μια σημαν τικότατη
παρέμβαση, η δεύτερη σε μέγεθος και σημασία
μετά το Ελλην ικό. Αυτό το έργο, αφού έκλεισαν
όλες οι εκκρεμότητες, κάποιος έχ ει αποφασίσει
ν α το τρεν άρει.

Αυτό, λοιπόν , το έργο, αφού κατάφερε ν α
ξεπεράσει τους σκοπέλους που είχ αν  εμφαν ιστεί
εδώ και χ ρόν ια, αφού έγιν ε η επαν αδιαπραγμά-
τευση με την  Κομισιόν , στο παρά πέν τε και προτού
χ αλάσει η συμφων ία, αφού έκλεισαν  λοιπόν  όλες οι
εκκρεμότητες, κάποιος έχ ει αποφασίσει ν α το τρεν άρ-
ει.

Η σύμβαση παραχ ώρησης στην  κοιν οπραξία
Goldair – ETBA έπρεπε ν α έχ ει κατατεθεί στη Βουλή
από το καλοκαίρι. Αρχ ικά πριν  από τις διακοπές, στη
συν έχ εια όλοι περίμεν αν  ότι αυτό θα συμβεί αμέσως
μετά τα… μπάν ια του λαού… και των  βουλευτών .

Αλίμον ο, έχ ουν  περάσει δύο μήν ες μέσα στο
φθιν όπωρο αλλά η σύμβαση δεν  έχ ει πάει στη Βουλή.
Τι περιμέν ουν  άραγε στο υπουργείο; Να πάμε στα
Χριστούγεν ν α; Ή μήπως υπάρχ ει κάποια σκοπιμότ-
ητα προεκλογική στην  όλη καθυστέρηση;

Τέτοιες επεν δύσεις, με σίγουρο και σοβαρό επεν -
δυτή, με εξασφαλισμέν η χ ρηματοδότηση, ακόμη και με
εξασφαλισμέν ο εργολάβο που θα αν αλάβει ν α φτιάξει
το έργο, δεν  πρέπει ν α καθυστερούν . Ειδικά τώρα
που όλοι μιλούν  για επεν δυτικό «οργασμό» στην

Ελλάδα.

Όταν  μιλάμε για ξεκάθαρο project άν ω των  150
εκατ. ευρώ, που θα αλλάξει την  εικόν α της περιοχ ής
του Θριασίου και θα μετατρέψει την  Ελλάδα σε κόμβο
εμπορευματικών  μεταφορών  στα Βαλκάν ια, καλό είν αι
ν α προσέχ ουμε με τα χ ρον οδιαγράμματα.

210 χ ιλιάδες τετραγων ικά μέτρα στεγασμέν ων
χ ώρων  θα φτιαχ τούν , 250 χ ιλιάδες παλετοθέσεις,
4.000 θέσεις για αυτοκίν ητα, 120 θέσεις για φορτηγά
σε μια έκταση 588 στρεμμάτων . Αυτά όλα θα κατασκε-
υαστούν  την  ώρα που το λιαν εμπόριο ζητά ν έους
χ ώρους αποθήκευσης και η χ ώρα δεν  έχ ει.

Ας μην  κλαίμε, λοιπόν , όταν  δεν  γίν ον ται επεν -
δύσεις…

Green Σχιστό: Δείτε πως θα είναι η
μεγάλη επένδυση logistics &
κατοικιών στη Δυτική Αττική

συνεχίζεται στη σελ. 9

«Ξέχασαν» τη μεγάλη επένδυση logistics
στο Θριάσιο;
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Στους «τυχερούς» προστίθενται και οι
συνταξιούχοι για τους οποίους δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη ο επανυπολογισμός
των συντάξεών τους από τον ΕΦΚΑ

Α
υξάν ον ται οι συν ταξιούχ οι που θα δουν
αύξηση έως και 7% στις απολαβές τους από το
2023, καθώς στους «τυχ ερούς» προστίθεν ται

και οι συν ταξιούχ οι για τους οποίους δεν  έχ ει ολοκ-
ληρωθεί ακόμη ο
επαν υπολογισμός
των  συν τάξεών
τους από τον
ΕΦΚΑ, λόγω
ελλιπών
στοιχ είων .

Συγκεκριμέν α, η
κατηγορία των
συν ταξιούχ ων
που δεν  έχ ει
πραγματοποιηθεί
ακόμη ο επαν υπο-
λογισμός της
σύν ταξής τους θα
λάβει καν ον ικά τις
αυξήσεις, αν αδρομικά από την  1η Ιαν ουαρίου της
επόμεν ης χ ρον ιάς. Πρόκειται για λιγότερες από
100.000 περιπτώσεις συν ταξιούχ ων  του 2016 και για
συν τάξεις κυρίως του τ. ΟΑΕΕ.

7 ερωτήσεις και απαν τήσεις από το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων

1) Πόσοι συν ταξιούχ οι θα δουν  αυξήσεις της τάξεως
του 7% από 1/1/2023;

Αύξηση της τάξεως του 7% θα δουν  1.682.116
συν ταξιούχ οι όλων  των  τ. Ταμείων  και αν εξαρτήτως
του είδους της σύν ταξης που λαμβάν ουν  (γήρατος,
χ ηρείας, αν απηρίας). Από αυτούς, το 80%-85% θα
δουν  ακέραια την  αύξηση της τάξεως του 7%, εν ώ η
συν τριπτική πλειον ότητα των  υπολοίπων  θα δει
αυξήσεις που θα ξεπερν ούν  το 6,5%, αν αλόγως του
ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν .

Για έν α επιπλέον  πλήθος 931.631 συν ταξιούχ ων
που έχ ουν  μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει
πως σε ποσοστό 88% θα δουν  και αυτοί αυξήσεις
στις αποδοχ ές τους, μέσω της κατάργησης της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης (525.456 ωφελούμεν οι με μεγάλη
προσωπική διαφορά) και μέσω της καταβολής της
έκτακτης εν ίσχ υσης των  250 ευρώ (265.367 ωφε-
λούμεν οι). Παράλληλα, θα δουν  σημαν τική απομείωση
της προσωπικής τους διαφοράς.

αύξηση συν τάξεις

Υπεν θυμίζεται πως
η συν τριπτική πλει-
ον ότητα των  συν τα-
ξιούχ ων  και συγκε-
κριμέν α οι 2.472.939
σε σύν ολο 2.613.747
(94,6%) θα δουν  μια,
δυο ή και τρεις αυξή-
σεις στο εισόδημα
τους. Μάλιστα οι
αυξήσεις είν αι τέτοιες
ώστε 1 στους 2
συν ταξιούχ ους θα
λάβει τουλάχ ιστον

μία επιπλέον  σύν ταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύτερα
από μια επιπλέον  σύν ταξη).

Από την  αν άλυση των  στοιχ είων  προκύπτει πως:
μία τουλάχ ιστον  αύξηση θα δουν  2.472.939 συν τα-

ξιούχ οι (λόγω της αύξησης της τάξεως του 7% ή της
κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής
του επιδόματος των  250 ευρώ),

διπλή αύξηση θα δουν  1.273.440 συν ταξιούχ οι
(λόγω του συν δυασμού των  αυξήσεων  της τάξεως του
7%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της
πληρωμής της έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης των
250 ευρώ),

τριπλή αύξηση θα δουν  97.415 συν ταξιούχ οι (λόγω
του συν δυασμού της αύξησης της τάξεως του 7%, της
κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής
της έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης των  250 ευρώ,
καθώς και της εφαρμογής
της 4ης ετήσιας αύξησης 

Αυξάνονται οι συνταξιούχοι που θα
δουν αύξηση 7% από το 2023

συνεχίζεται στη σελ. 4

Έλεγχοι του Εκβιαστών σε
μπράβους σε Χαϊδάρι και

Περιστέρι

Ε
λέγχ θηκαν  συν ολικά 20 καταστήματα - Συν ε-
λήφθη 31χ ρον ος ημεδαπός για παράβαση του
ν όμου περί όπλων

Στοχ ευμέν οι έλεγχ οι του Τμήματος Δίωξης Εκβια-
στών  της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, πραγματο-
ποιήθηκαν  ν υκτεριν ές ώρες του Σαββάτου 22 Οκτω-

βρίου 2022, σε καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρ-
ον τος σε διάφορες περιοχ ές της Αθήν ας (Κολων άκι,
Λ. Συγγρού, Μιχ αλακοπούλου), Περιστέρι, Χαϊδάρι και
Νέο Ηράκλειο.

Στο πλαίσιο της επιχ ειρησιακής δράσης ελέγχ θηκαν
συν ολικά 20 καταστήματα και 26 άτομα και συν ελήφ-
θη 31χ ρον ος ημεδαπός για παράβαση του ν όμου
περί όπλων .

Οι έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν  με αμείωτη έν ταση.

Δύσκολη μάχη στο «Θριάσιο»
για τον 36χρονο που δέχθηκε

επίθεση με οξύ

Σ
ύμφων α με πληροφορίες το καυστικό υγρό έχ ει
προκαλέσει «αδιευκρίν ιστες συν έπειες» στον
οργαν ισμό του

Στο Θριάσιο ν οσοκομείο στρέφον ται τα βλέμματα
αν αφορικά με την  πορεία της εξέλιξης της υγείας του
36χ ρον ου που δέχ τηκε την  επίθεση με το καυστικό

υγρό και που δίν ει μια δύσκολη μάχ η για την  αν τι-
μετώπιση των  προβλημάτων  του.

Σύμφων α με πληροφορίες, η γιατρός που παρακο-
λουθεί την  Ιωάν ν α Παλιοσπύρου, Μαρία Καλοφών ου
εξέτασε το θύμα και διαπίστωσε πως το καυστικό
υγρό έχ ει εισχ ωρήσει στον  οργαν ισμό του με αδιευ-
κρίν ιστες συν έπειες.

Το μεσημέρι θα γίν ει έν α πρώτο χ ειρουργείο και οι
συγγεν είς του εκφράζουν  αγων ία ακόμα και για την
ίδια του τη ζωή, καθώς τα πράγματα δεν  εξελίσσον ται
καλά, όπως υποστηρίζουν .

Σ
την  εκδήλωση για τη συμπλήρωση εν ός αιών α
λειτουργίας του Gerania Wines – Α.Σ. Μεγάρων
παρέστη χ θές ο Ά Επιλαχ ών  Βουλευτής Δ.

Αττικής ΝΔ Σταμάτης Πουλής
Σε δηλώσεις του εξήρε τις πρακτικές του Αμπελουρ-

γικού συν εταιρισμού εν ώ έδωσε το μήν υμα ότι μπορ-
ούν  ν α γίν ουν  αν τίστοιχ ες επεν δύσεις  σε ολόκληρη
τη Δυτική αττική ώστε ν α δοθεί ώθηση στον  πρωτογε-
ν ή τομέα της περιοχ ής.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κου Σταμάτη
Πουλή

«Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση, έδωσα συγχ αρητήρια
στον  Πρόεδρο, γιατί ο Αμπελουργικός Συν εταιρισμός
αποτελεί Μεγάρων  μια βέλτιστη πρακτική αυτού που
είν αι το μεγάλο ζητούμεν ο. Να αξιοποιούμε, δηλαδή,
τα αν ταγων ιστικά πλεον εκτήματα και τα χ αρακτηριστι-
κά κάθε περιοχ ής ώστε ν α παράξουμε υπεραξία και
ν α χ τίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ν έα παιδιά ν α
μείν ουν  στον  τόπο μας.

Σημείωσα δε, ότι τέτοια χ αρακτηριστικά διαθέτει
ολόκληρη η Δυτική Αττική, πέραν  από τα Μέγαρα και
ο Ασπρόπυργος και η Φυλή και η Μάν δρα, στα οποία
και μπορούμε σαφώς ν α επεν δύσουμε, αλλά και ότι η
επιτυχ ία του Συν εταιρισμού αποτελεί παράδειγμα της
αλλαγής κουλτούρας που χ ρειαζόμαστε ώστε ν α δημιο-
υργήσουμε ν έα αν απτυξιακή προοπτική, ν α δώσουμε

ζωή στον  πρωτογεν ή τομέα και ν α αλλάξουμε την
πορεία της περιοχ ής.

Μάλιστα, η παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής
Αν άπτυξης Giorgos Sty lios στην  εκδήλωση επιβε-
βαιών ει ότι οι πολιτικές της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είν αι
προσαν ατολισμέν ες στην  εν ίσχ υση του πρωτογεν ούς
τομέα στη χ ώρα και στην  περιοχ ή μας.»

Πουλής: Ορόσημο για τον πρωτογενή τομέα στη Δυτική
Αττική ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Μεγάρων
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του ν . Βρούτση).
2) Πότε θα εφαρμοστούν  οι αυξήσεις στους δικαι-

ούχους;
Για τον  ακριβή χρόν ο καταβολής των  αυξήσεων  της

τάξεως του 7% θα υπάρξει επίσημη κυβερν ητική αν α-
κοίν ωση αμέσως μόλις διευκριν ιστούν  οι τεχν ικές
λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις θα
έχουν  αν αδρομική ισχύ ξεκιν ών τας από την
1/1/2023.

3) Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν  τόσο στο εθν ικό
όσο και στο αν ταποδοτικό κομμάτι της σύν ταξης;

Ναι. Και η εθν ική και η αν ταποδοτική σύν ταξη αυξά-
ν ον ται. Δηλαδή, έστω ότι ο συν τελεστής αύξησης για
το 2023 είν αι 7%, τότε η εθν ική σύν ταξη θα διαμορφ-
ωθεί στα 411 ευρώ το 2023 από 384 ευρώ που είν αι
σήμερα. Αυτό θα είν αι το ποσό που θα λαμβάν ει ο
ήδη συν ταξιούχος. Αλλά και κάθε ν έα σύν ταξη θα
εκδίδεται με αυτό το ποσό. Η διαδικασία αυτή είν αι
διαρκής: Εάν  υποθέσουμε ότι το 2023, ο μέσος όρος
ΑΕΠ και πληθωρισμού θα είν αι 5%, τότε από το 2024
και εφεξής η εθν ική σύν ταξη θα διαμορφωθεί στα 432
ευρώ και ούτω καθεξής. Αν τιστοίχως με τον  ίδιο τρόπο
αυξάν εται και το αν ταποδοτικό κομμάτι της σύν ταξης

4) Η αύξηση της εθν ικής σύν ταξης θα επηρεάσει και
μια σειρά άλλων  συν ταξιοδοτικών  παροχών ;

Η αύξηση της εθν ικής σύν ταξης θα «συμπαρασύρει»
μια σειρά από μεγέθη τα οποία είν αι «δεμέν α» με την
Εθν ική Σύν ταξη: το πλαφόν  των  κύριων  συν τάξεων ,
τα κατώτατα όρια των  συν τάξεων  λόγω θαν άτου, αλλά
και το επίδομα αν ασφάλιστων  υπερηλίκων , όλα αν α-
προσαρμόζον ται προς τα πάν ω.

5) Αν τίστοιχ ες αυξήσεις θα δουν  και όσοι ασφαλι-
σμέν οι καταστούν  συν ταξιούχοι εν τός του 2023;

Και οι ασφαλισμέν οι που θα καταστούν  συν τα-
ξιούχοι το 2023 θα δουν  αυξημέν ες αποδοχές
αν τίστοιχ ες με την  αύξηση της τάξεως του 7%, που θα
λάβουν  οι εν  εν εργεία συν ταξιούχοι από 1/1/2023.

Η διαφορά μεταξύ των  αυξήσεων  στους εν  εν εργεία
συν ταξιούχους και εκείν ων  που θα καταστούν  συν τα-
ξιούχοι από 1/1/2023 είν αι πως ο υπολογισμός τους
γίν εται με διαφορετικό μηχαν ισμό.

Προβλέπον ται εκ του ν όμου δύο διακριτοί μηχαν ι-

σμοί αν απροσαρμογής στις πιέσεις του πληθωρισμού:
Ο πρώτος αφορά στις ήδη εκδοθείσες συν τάξεις:

Κάθε έτος από 1/1/2023 το συν ολικό ποσό των
συν τάξεων  προσαυξάν εται με βάση συν τελεστή που
προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού
μεταβολής του ΑΕΠ συν  το ποσοστό μεταβολής του
μέσου ετήσιου γεν ικού δείκτη τιμών  καταν αλωτή του
περασμέν ου έτους, διαιρουμέν ου διά το 2.

Ο δεύτερος αφορά τις συν τάξεις που εκδίδον ται αν ά
πάσα στιγμή στο μέλλον : Το αν ταποδοτικό μέρος της
σύν ταξης προκύπτει βάσει των  συν τάξιμων  απο-
δοχών . Οι συν τάξιμες αποδοχές αν απροσαρμόζον ται
με βάση τη μεταβολή του μέσου γεν ικού δείκτη τιμών
καταν αλωτή. Σε κάθε περίπτωση οι συν τάξιμες απο-
δοχές αν απροσαρμόζον ται έως και το προηγούμεν ο
της αποχώρησης έτος.

Άρα οι συν τάξεις οι οποίες θα εκδοθούν  το 2023 θα
είν αι αυξημέν ες γιατί οι συν τάξιμες αποδοχές θα
έχουν  πολλαπλασιαστεί και αυξηθεί κατά τον  πληθωρι-
σμό του 2022.

Συμπέρασμα: Δεν  υπάρχει λόγος αν ησυχ ίας για
όσους ασφαλισμέν ους αν αμέν εται ν α καταστούν
συν ταξιούχοι το 2023 ή αργότερα, καθώς θα δουν  και
αυτοί αυξημέν ες συν τάξιμες αποδοχές αν τίστοιχ ες με
τις αυξήσεις που θα δουν  οι εν εργεία συν ταξιούχοι
από 1/1/2023.

6) Θα εφαρμοστούν  οι αυξήσεις της τάξεως του 7%
και σε όσους συν ταξιούχους δεν  έχει ολοκληρωθεί ο
επαν υπολογισμός των  συν τάξεων  τους;

Καταρχάς, ο αριθμός αυτός δεν  υπερβαίν ει τις
100.000 περιπτώσεις, δηλαδή το 4% του συν όλου των
συν ταξιούχων . Ωστόσο και σε αυτούς θα δοθεί η
αύξηση που θα προκύψει, ακόμα και αν  δεν  έχει
ολοκληρωθεί ο επαν υπολογισμός τους.

7) Τι ισχύει με τους συν ταξιούχους που λαμβάν ουν
υψηλές συν τάξεις στο ύψος του πλαφόν  (4.608 ευρώ)
και λόγω των  αυξήσεων  θα υπερβούν  το πλαφόν ;

Το πλαφόν  των  συν τάξεων  είν αι πολλαπλάσιο
(12πλάσιο) της Εθν ικής Σύν ταξης. Άρα καθώς αυξάν ε-
ται η Εθν ική Σύν ταξη, αν τίστοιχα αυξάν εται και το
πλαφόν  και όσοι λαμβάν ουν  υψηλές συν τάξεις δεν
επηρεάζον ται. Επομέν ως, από 1/1/2023 και με αύξηση
7%, το πλαφόν  θα διαμορφωθεί στα 4.932 ευρώ.

απο σελ. 3

Τροχαίο με δύο νεκρούς
στην Αθηνών Κορίνθου

Γ
υν αίκα προχ ωρημέν ης ηλικίας μπήκε αν άποδα
στην  Εθν ική Αθην ών  – Κορίν θου και σκότωσε
οδηγό μηχ αν ής

Τροχ αίο δυστύχ ημα σημειώθηκε στην  Εθν ική Οδό
Αθην ών  – Κορίν θου, στο ύψος των  Μεγάρων .

Σύμφων α με πληροφορίες, μία ηλικιωμέν η γυν αίκα
μπήκε αν άποδα στην  Εθν ική Οδό στο ρεύμα προς

Κόριν θο και συγκρούστηκε με μηχ αν ή.

Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν  ν α χ άσει τη
ζωή του ο οδηγός της μηχ αν ής, αλλά και η ηλικιωμέν η
οδηγός του αυτοκιν ήτου.

Από το τροχ αίο, έχ ει τραυματιστεί και ο συν οδηγός
του αυτοκίν ητο, εν ώ στο σημείο της σύγκρισης ο δρό-
μος είν αι κλειστός.

Πληροφορίες κάν ουν  λόγο πως η κίν ηση φτάν ει
μέχ ρι τα διόδια ελευσίν ας
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Η
επιτυχ ημέν η δράση
«Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης και Ψηφιακού

Εγγραμματισμού», που πραγ-
ματοποίησε η Περιφέρεια Αττι-
κής σε συν εργασία με τον
Δήμο Ασπροπύργου συν εχ ίζε-
ται με έν α ακόμα κύκλο Σεμι-
ν αρίων , ο οποίος θα ξεκιν ήσει
τον  μήν α Νοέμβριο. 

Τα  Σεμιν άρια θα πραγματο-
ποιηθούν  δια ζώσης, στο χ ρο-
ν ικό διάστημα των  πέν τε
εβδομάδων  και θα περιλαμβά-
ν ουν  τις ακόλουθες εν ότητες:

1. Βασικές Δεξιότητες για τη
χ ρήση του Διαδικτύου & Δια-
δικτυακές Απάτες, Προστασία
Ψηφιακών  Συσκευών , Προστασία Προσωπικών  Δεδο-
μέν ων .

2. Αξιοποίηση Ηλεκτρον ικών  Ψηφιακών  Υπηρε-
σιών .

3. Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Τραπεζικών  Συν αλλαγών
(e–banking) & Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Αγορών  και
συν αλλαγών  (e–commerce). 

4.   6. Ψυχ ική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο & Ιατρ-

ικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίν δυν οι.
5. Ικαν ότητα αν αζήτησης, Διαχ είρισης, Οργάν ωσης

και Αρχ ειοθέτησης πληροφοριών .

Θα ακολουθήσει αν αλυτική εν ημέρωση για τον  τόπο
διεξαγωγής καθώς τον  καθαρισμό των  ημερομην ιών
των  Σεμιν αρίων  στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Ασπροπύργου.    

Συνελήφθη στα Μέγαρα ο Tik
Toker «Red Dragon» για κατοχή

ναρκωτικών
Πληροφορίες κάν ουν  λόγο πως υπήρξαν  καταγ-

γελίες για κατοχ ή και χ ρήση ν αρκωτικών  κάτι που
οδήγησε στην  επέμβαση των  αστυν ομικών  Αρχ ών

Συν ελήφθη ο «Red Dragon», όπως είν αι γν ωστός
σε Tik Tok και Youtube το βράδυ του Σαββάτου 22/10

στα Μέγαρα, για κατοχ ή ν αρκωτικών  ουσιών .
Ο 58χ ρον ος είν αι από τις πλέον  αμφιλεγόμεν ες

προσωπικότητες του Tik Tok και του YouTube, με τις
εμφαν ίσεις του ν α γίν ον ται v iral μέσα σε λίγα λεπτά.
Προσφάτως εκδιώχ θηκε από το προαύλιο σχ ολείου
όπου είχ ε εισβάλει, εν ώ στο παρελθόν  έχ ει ν οσηλευ-
τεί σε δημόσιο ψυχ ιατρικό ίδρυμα.

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούσε μαζί με φιλικά
του πρόσωπα στο κέν τρο της Αθήν ας όπως διαπι-
στών εται από δεκάδες βίν τεο που αν έβαιν αν  στη
δημοφιλή πλατφόρμα κοιν ων ικής δικτύωσης.

Πληροφορίες κάν ουν  λόγο πως υπήρξαν  καταγ-
γελίες για κατοχ ή και χ ρήση ν αρκωτικών  κάτι που
οδήγησε στην  επέμβαση των  αστυν ομικών  Αρχ ών . Ο
Red Dragon συν ελήφθη, τελικά, αργά το βράδυ του
Σαββάτου (22/10) και τα σχ ετικά στιγμιότυπα από
την  σύλληψή του κάν ουν  τον  γύρο του διαδικτύου.

Χειροπέδες σε 67χρονο
για ασέλγεια σε 21χρονο με

αναπηρία

Κ
ατηγορείται για κατάχ ρηση αν ίκαν ου προς
αν τίσταση σε γεν ετήσια πράξη

Προφυλακιστέος μέχ ρι ν α οριστεί δικάσιμος κρίθη-
κε, με τη σύμφων η γν ώμη αν ακριτή και εισαγγελέα ο
67χ ρον ος, που κατηγορείται για κατάχ ρηση αν ίκαν ου
προς αν τίσταση σε γεν ετήσια πράξη (ασέλγεια).

Η απόφαση για την  προφυλάκιση του 67χ ρον ου
πάρθηκε μετά την  ολοκλήρωση της αν ακριτικής διαδι-
κασίας λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην  Κοζάν η.

Σύμφων α με πληροφορίες θα ασκηθεί προσφυγή
από τον  67χ ρον ο κατά της απόφασης. Το επόμεν ο
διάστημα θα αποφασιστεί σε ποιο κατάστημα κράτ-
ησης θα μεταφερθεί.

Ο 67χ ρον ος κάτοικος Κοζάν ης συν ελήφθη το
βράδυ της περασμέν ης Πέμπτης, για κατάχ ρηση
αν ίκαν ου προς αν τίσταση σε γεν ετήσια πράξη σε
βάρος 21χ ρον ου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφων α με την  οποία, ο
67χ ρον ος οδήγησε τον  21χ ρον ο σε περιοχ ή της
Κοζάν ης, όπου προέβη σε γεν ετήσιες πράξεις σε
βάρος του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχ ηματίστηκε
σε βάρος του, οδηγήθηκε στην  Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών  Κοζάν ης.

Σύμφων α με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συλληφθείς
είν αι γν ωστός της οικογέν ειας του 21χ ρον ου και εκμε-
ταλλεύτηκε την  αν απηρία του ν εαρού, όταν  βρέθηκαν
μόν οι τους σε κτήμα, που διατηρεί ο 67χ ρον ος.

«
H κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός ότι το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε την
Πέμπτη στις Βρυξέλλες κατέληξε σε

καταρχήν συμφωνία για το πακέτο των κοινών
παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των τιμών
ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της
απόφασης για πλαφόν στην τιμή του φυσικού
αερίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας σήμερα την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η ευθύνη περνάει τώρα στο συμβούλιο των
υπουργών Ενέργειας που συνέρχεται αύριο,
προκειμένου οι υπουργοί να εξειδικεύσουν τις
σχετικές προτάσεις, ώστε να πάρουν τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου οι
εξαγγελίες να γίνουν πράξη».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ως σημαντικό το γεγονός ότι μόλις
διαφάνηκε η πρόθεση της ΕΕ να προχωρήσει σε παρεμβάσεις,
η τιμή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές έχει σημειώσει
σημαντική υποχώρηση. «Είναι προφανές ότι λειτούργησε ακόμη
και η απειλή χρήσης του πλαφόν για την τιμή του φυσικού
αερίου», είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για
αποτέλεσμα μιας μακρά προσπάθειας στην οποία
πρωταγωνίστησε η ελληνική κυβέρνηση και στη συνέχεια
υποστηρίχθηκε από σειρά ευρωπαϊκών χωρών που σταδιακά
αυξάνονταν καθώς «το δίκαιο των θέσεών μας ήταν
αυταπόδεικτο».

Ανέφερε αναλυτικά ότι για πρώτη φορά η πρόταση
κατατέθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με
επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στις 9 Μαρτίου, και ακολούθησαν και άλλες παρεμβάσεις. Η
πρόταση ενισχύθηκε σημαντικά όταν ύστερα από πρωτοβουλία
της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου αλλά και της Πολωνίας, 15
χώρες μέλη ζήτησαν από την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση
στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας που να υιοθετεί ουσιαστικά την
ελληνική πρόταση.

Ο Οικονόμου για τις προτάσεις του πρωθυπουργού για την
εξέταση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε μείζονος σημασίας βήμα όταν
στις στις 5 Οκτωβρίου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, με επιστολή προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, υιοθέτησε τις προτάσεις του πρωθυπουργού για την
εξέταση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο TTF.
Η πρώτη συζήτηση έγινε λίγες ημέρες αργότερα, στο πλαίσιο
της άτυπης Συνόδου στην Πράγα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τελικά στα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η
πρόταση αυτή ενώ λαμβάνονται υπόψη πολλές από τις
ελληνικές προτάσεις.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι γίνεται έτσι αντιληπτό πως σε
ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια χώρα που συμβάλει σε
πολιτικές αιχμής της ΕΕ. Πολιτικές πρακτικής λογικής οι οποίες

φέρνουν άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα προς
όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο Γιάννης Οικονόμου σε ενημέρωση πολιτικών
συντακτών

Ο Γιάννης Οικονόμου σε ενημέρωση πολιτικών
συντακτών / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ακολούθως έκανε ξεχωριστή αναφορά σε άλλες
πρωτοβουλίες της Ελλάδας όπως μεταξύ άλλων η
εισήγηση την άνοιξη του 2020 της συγκρότησης
Ταμείου Ανάκαμψης, του ευρωπαϊκού ψηφιακού
πιστοποιητικού, της ενίσχυσης της επιδημιολογικής
επιτήρησης μέσα από τα self test αλλά και τις
εξαιρέσεις από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

με σκοπό την άμεση στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονταν από
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επίσης η λειτουργία ενός
ευρωπαϊκού μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων των
εταιρειών ενέργειας.

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε στη συνέχεια ότι η ελληνική
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η ενεργειακή
κρίση. «Θα εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που θα
δημιουργείται αλλά δεν θα το παραβιάζουμε», τόνισε.

Οικονόμου: «Η υγεία του λαού για την κυβέρνησή μας είναι
προτεραιότητα»

Περνώντας σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία,
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως η κυβέρνηση έχει
αποδείξει με τις πολιτικές της ότι το σύστημα της δημόσιας
υγείας είναι προϋπόθεση της κοινωνικής ευημερίας. «Η υγεία
του λαού για την κυβέρνησή μας είναι προτεραιότητα»,
επεσήμανε.

Έκανε ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
που δόθηκε σε διαβούλευση για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
και για την ιατρική εκπαίδευση. «Στόχος και αυτής της
νομοθετικής παρέμβασης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την
ενίσχυσή του με περισσότερους γιατρούς, με την κάλυψη του
συνόλου των οργανικών θέσεων και με τη βελτίωση της
εκπαίδευσής τους».

Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια σειρά προτεινομένων
ρυθμίσεων στην κατεύθυνση αυτή.

Ο κ. Οικονόμου έκανε αναφορά επίσης στην εγκληματικότητα
και σε όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα
επισημαίνοντας πως οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης περί
δήθεν αύξησης της εγκληματικότητας διαψεύδονται από τα
επίσημα στοιχεία.

Κλείνοντας υπενθύμισε ότι εκτός από την αύξηση των
εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σημαντική
υπήρξε η αύξηση των οικοδομικών αδειών για το 2021.
Επεσήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση της
σχετικής λίστας της ΕΕ σύμφωνα με τη Eurostat καθώς οι
οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 54%.

Οικονόμου: «Θα συνεχίσουμε την στήριξη σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Συνεχίζονται τα Σεμινάρια Ψηφιακού
Εγγραμματισμού στον Δήμο Ασπροπύργου
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Σ
την  αν άγκη ν α γίν ουν  οι πόλεις πιο αν θεκτι-
κές απέν αν τι στα φαιν όμεν α της κλιματικής
κρίσης, αν αφέρθηκε μεταξύ άλλων  ο υπουργός

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος
Στυλιαν ίδης, σε συν έν τευξη που παραχ ώρησε στο
Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. 

«Πρέπει ν α δημιουργήσουμε εκείν ες τις συν θήκες
που ν α κάν ουν ε τις πόλεις πιο αν θεκτικές. Είν αι πιο
αν θεκτικό κάτι που σκέφτεσαι, ότι στη ν ομοθεσία
σου πρέπει ν α λαμβάν εις υπόψη τα ν έα φαιν όμεν α
της κλιματικής κρίσης που είν αι πολύ πιο έν τον α, πιο
επικίν δυν α και οι υποδομές ν α χ τίζον ται με βάση
αυτά τα ν έα δεδομέν α, ν α μην  χ τίζον ται με τα δεδο-

μέν α προ κλιματικής κρίσης», σημείωσε ο κ.
Στυλιαν ίδης και πρόσθεσε: «Η χ ώρα εκτός του ότι
είν αι πολύ ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές
χ τίστηκε σε πολλές περιοχ ές με αν ύπαρκτο πολεοδο-
μικό σχ εδιασμό, δίχ ως βασικές υποδομές. Θυμάμαι
όταν  ήμουν  στις Βρυξέλλες ως Επίτροπος, όταν
κάν αμε την  αξιολόγηση κιν δύν ου σε πολλές χ ώρες
ευρωπαϊκές, έλεγαν  οι αξιολογητές που διερεύν ησαν
όλα τα φαιν όμεν α πλημμύρες, καύσων ες, σεισμούς,
ότι η Αθήν α, ουσιαστικά η Αττική εν  γέν ει, είν αι μια
περιοχ ή που έχ ει 5 εκατομμύρια πληθυσμό και οι
υποδομές της αν ταποκρίν ον ται σε 1,2 εκατομμύρια».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Στυλιαν ίδης μίλησε για την
ασφάλιση των  κτιρίων  στην  Ελλάδα, υπογραμμίζον τας
ότι «δεν  μπορεί η Ελλάδα ν α έχ ει 14,8% των  κατοι-
κιών  της ασφαλισμέν ες και στις υπόλοιπες προηγμέ-
ν ες χ ώρες της Ευρώπης, τις δυτικές, ν α είν αι το 75%-
85%». 

«Μέσα από τη ν έα ασφαλιστική κουλτούρα δημιο-
υργείται ο εν εργός πολίτης απέν αν τι στα φαιν όμεν α
της κλιματικής κρίσης και των  φυσικών  καταστρο-
φών », είπε και πρόσθεσε ότι η ασφαλιστική κου-
λτούρα χ ρειάζεται ν α χ τιστεί πάν ω σε μια τριμερή
συν εργασία κράτους, ιδιωτών  και εταιρειών , ν α γίν ει
δηλαδή μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
που θα διαμορφώσει πολύ χ αμηλά ασφάλιστρα.

Παράλληλα, ο κ. Στυλιαν ίδης αν αφέρθηκε στο
συν έδριο που πραγματοποιήθηκε πριν  λίγες μέρες
στην  Ελλάδα, το ευρωπαϊκό φόρουμ για τη μείωση του
κιν δύν ου των  καταστροφών  στην  Αν ατολική Μεσό-

γειο, με τη συμμε-
τοχ ή της ειδικής
απεσταλμέν ης του
ΟΗΕ για τη μείωση
του κιν δύν ου των
καταστροφών  και
υψηλόβαθμων  αν τι-
προσωπειών  από
τις χ ώρες της Αν α-
τολικής Μεσογείου.
«Δεν  ήταν  έν α
τυπικό συν έδριο. Η
Ελλάδα, εκτός από
τα επιστημον ικά
δεδομέν α και έν αν
διάλογο επιστημο-
ν ικό που αποκόμι-
σε, επέκτειν ε το
κύρος της σε αυτό
τον  δύσκολο τομέα
των  φυσικών  κατα-
στροφών . Αποκόμι-
σε μία αν αβάθμιση

περαιτέρω της δυν ατότητάς της ν α παίζει έν αν
σημαν τικό ρόλο στις ευρωπαϊκές διεργασίες γύρω από
αυτό το θέμα», σημείωσε. Μέσω του συν εδρίου και σε
συν δυασμό με την  πρωτοβουλία που έχ ει αν αλάβει η
χ ώρα μας με το Ισραήλ για περιφερειακή συν εργασία
σε αυτόν  τον  τομέα της πολιτικής προστασίας και
των  φυσικών  καταστροφών , δόθηκε η δυν ατότητα
στη χ ώρα ν α γίν ει ο σύν δεσμος όλης αυτής της περ-
ιοχ ής με τους ευρωπαϊκούς μηχ αν ισμούς, με τους ευρ-
ωπαϊκούς θεσμούς, σημείωσε. «Αυτό καταρχ ήν  μας
δίν ει τη δυν ατότητα ν α επεκτείν ουμε τις ευρωπαϊκές
χ ρηματοδοτήσεις για στήριξη του δικού μας εθν ικού
μηχ αν ισμού. Μας δίν ει τη δυν ατότητα ν α καταξιωθ-
ούμε ως κόμβος που θα μας δώσει μετά άλλες διεκδική-
σεις. Για παράδειγμα συζητήσαμε με τους Γάλλους ν α
γίν ουν  τα δύο επιμορφωτικά κέν τρα της Ευρώπης, και
το έν α θα είν αι στη Γαλλία το κύριο και το άλλο διεκδι-
κούμε ν α γίν ει στην  Ελλάδα», επισήμαν ε μεταξύ
άλλων  ο υπουργός.

Χρ. Στυλιανίδης: Οι πόλεις πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές
απέναντι στα νέα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης

Ι.Σμυρλής: Θετικές οι
προοπτικές του κλάδου

των ακινήτων

T
η δυν αμική που υπάρχ ει στο πεδίο της αν ά-
πτυξης ακιν ήτων  στην  Ελλάδα και τη βελτίω-
ση της εικόν ας της χ ώρας ως επεν δυτικού

προορισμού, ως αποτέλεσμα της «πιο φιλοεπεν -
δυτικής πολιτικής μετά τη Μεταπολίτευση» αν έδειξε
ο γεν ικός γραμματέας Διεθν ών  Οικον ομικών  Σχ έ-
σεων  και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της
Enterprise Greece, Ιωάν ν ης Σμυρλής στο 23ο
Συν έδριο Prodexpo για την  αν άπτυξη ακιν ήτων  και
τις επεν δύσεις, το οποίο διεξάγεται σήμερα και
αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών .

Ο κ. Σμυρλής επικαλούμεν ος στοιχ εία της
ΕΛΣΤΑΤ επισήμαν ε ότι η χ ώρα μας το 2021 κατέγρ-
αψε τη μεγαλύτερη εισροή σε 'Αμεσες Ξέν ες Επεν -
δύσεις από το 2002, αγγίζον τας τα 5 δισ. ευρώ σε
ΑΞΕ.

Ειδικότερα για τον  τομέα των  ακιν ήτων  είπε ότι,
μολον ότι ο κλάδος δοκιμάστηκε σημαν τικά τα τελευ-
ταία χ ρόν ια, λόγω οικον ομικής κρίσης και παν -
δημίας COVID-19, κατάφερε ωστόσο το 2021 ν α
περάσει σε τροχ ιά αν άκαμψης με σταθερό ρυθμό -
και ειδικά όσον  αφορά τις ξεν οδοχ ειακές μον άδες,
τα επαγγελματικά ακίν ητα και τις κατοικίες υψηλών
προδιαγραφών .

Αν αφερόμεν ος στις προοπτικές του κλάδου, ο γγ
ΔΟΣΕ εκτίμησε ότι αυτές θα είν αι θετικές, παρά τις
αβεβαιότητες και τα εμπόδια που έχ ουν  αν ακύψει
στην  αγορά εξαιτίας του πολέμου στην  Ουκραν ία.

Ειδική μν εία έκαν ε στο επεν δυτικό και φορολο-
γικό πλαίσιο που προσελκύει τους επεν δυτές στο
real estate, όπως η κιν ητοποίηση πόρων  για την
εν εργειακή αν αβάθμιση κτιρίων , η απλοποίηση και
η επιτάχ υν ση των  διαδικασιών  μέσω του ψηφιακού
μετασχ ηματισμού, αλλά και η μείωση του κόστους
δαν εισμού και του ΕΝΦΙΑ. Τόν ισε δε ότι εν ισχ υτι-
κά προς την  αγορά ακιν ήτων  λειτουργούν  και ο
ν έος Αν απτυξιακός Νόμος, ο ν όμος για τις Στρατ-
ηγικές Επεν δύσεις, καθώς και χ ρηματοδοτικά εργα-
λεία που παρέχ ον ται από το Ταμείο Αν άκαμψης και
Αν θεκτικότητας, το ν έο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης.

Τέλος ο κ. Σμυρλής μίλησε για τον  εν εργό ρόλο
της Enterprise Greece στην  προσέλκυση επεν -
δύσεων  στον  τομέα της αγοράς και αξιοποίησης
ακιν ήτων  μέσω της συστηματικής αν άδειξης των
επεν δυτικών  ευκαιριών  και της παροχ ής βοήθειας
σε δεκάδες ξέν ους επεν δυτές που θέλουν  ν α
προχ ωρήσουν  σε επεν δυτικές συμφων ίες στην
Ελλάδα.
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Τ
ην  Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, στις 23:59, λήγει η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων  των  υποψήφιων
μαθητών  για τη συμπλήρωση κεν ών  θέσεων

στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχ ολές
(ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ) - σε τρεις ειδικότητες στον
κλάδο του τουρισμού και της φιλοξεν ίας (τεχ ν ίτης
μαγειρικής τέχ ν ης, τεχ ν ίτης επισιτισμού, υπάλληλος
υποδοχ ής πελατών  ξεν ο-
δοχ είου) - για το σχ ολικό
έτος 2022-2023.

Δικαίωμα υποβολής
αίτησης έχ ουν  όσοι είν αι
ηλικίας 18 ετών  και άν ω και
είν αι κάτοχ οι τουλάχ ιστον
απολυτηρίου Γυμν ασίου ή
άλλου ισότιμου τίτλου σπου-
δών .

Για την  ειδικότητα
«Υπάλληλος Υποδοχ ής
Πελατών  Ξεν οδοχ είου»
απαιτείται επιπλέον  καλή
γν ώση μίας ξέν ης γλώσσας
(αγγλικά ή γαλλικά ή γερμα-
ν ικά), που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών
(κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή
αν τίστοιχ ο, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ).

Η υποβολή των  αιτήσεων  γίν εται αποκλειστικά
ηλεκτρον ικά, μέσω του gov .gr, με τους κωδικούς
TAXISnet, στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση:

https://www.gov .gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-
skhole-tou-oaed.

Συγκεκριμέν α, η διαδρομή είν αι: gov .gr →
Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχ ολείο → Εγγραφή σε
Πειραματική Επαγγελματική Σχ ολή της ΔΥΠΑ.

Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν  το σύστημα της Μαθη-
τείας, το οποίο είν αι και το μον αδικό δυικό σύστημα
στη χ ώρα μας, που συν δυάζει τη θεωρητική και εργα-
στηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχ ολή με τη
μαθητεία σε επιχ ειρήσεις του ιδιωτικού και του δημό-
σιου τομέα σε πραγματικές συν θήκες εργασίας (on-
the-job-training). Με τον  τρόπο αυτό, οι μαθητευόμε-
ν οι αποκτούν  γν ώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες
υψηλής ζήτησης στην  αγορά εργασίας, εν ώ η αμοιβή
τους είν αι 25,27 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας στον
χ ώρο εργασίας για δύο εξάμην α.

Κατά το σχ ολικό έτος 2022-2023, θα λειτουργή-
σουν  ΠΕΠΑΣ σε επτά πόλεις: Αθήν α, Ηράκλειο,
Ρόδο, Μυτιλήν η, Πάτρα, Θεσσαλον ίκη και Κέρκυρα.
Για τη λειτουργία τους, η ΔΥΠΑ συν εργάζεται με το
Ελλην ογερμαν ικό Εμπορικό και Βιομηχ αν ικό Επιμελ-
ητήριο και το Ιν στιτούτο Συν δέσμου Ελλην ικών  Τουρι-
στικών  Επιχ ειρήσεων  (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν
μεγάλη εμπειρία στον  χ ώρο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και του τουρισμού, εν ώ η συν εργασία
εγγυάται την  τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας σε δια-
κεκριμέν ες επιχ ειρήσεις του τουριστικού κλάδου
(ξεν οδοχ εία 4 και 5 αστέρων ), αλλά και εν ισχ ύει την
προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης, μετά
την  ολοκλήρωση των  σπουδών .

Κεν ές θέσεις υπάρχ ουν  στις παρακάτω ειδικότ-
ητες αν ά ΠΕΠΑΣ:

1. ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου

Τεχ ν ίτης Μαγειρικής Τέχ ν ης

Τεχ ν ίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχ ής Πελατών  Ξεν οδοχ είου

2. ΠΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης

Τεχ ν ίτης Μαγειρικής Τέχ ν ης

Τεχ ν ίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχ ής Πελατών  Ξεν οδοχ είου

3. ΠΕΠΑΣ Ρόδου

Τεχ ν ίτης Μαγειρικής Τέχ ν ης

Υπάλληλος Υποδοχ ής Πελατών  Ξεν οδοχ είου

4. ΠΕΠΑΣ Μυτιλήν ης

Τεχ ν ίτης Μαγειρικής Τέχ ν ης

Τεχ ν ίτης Επισιτισμού

5. ΠΕΠΑΣ Πάτρας

Τεχ ν ίτης Επισιτισμού

6. ΠΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλον ίκης

Τεχ ν ίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχ ής Πελατών  Ξεν οδοχ είου

7. ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας

Υπάλληλος υποδοχ ής πελατών  ξεν οδοχ είου

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, οι
μαθητές των  ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

- πραγματοποιούν  πρόγραμμα μάθησης σε εργα-
σιακό χ ώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση,

- φοιτούν  σε σύγχ ρον α και πλήρως εξοπλισμέν α
εργαστήρια και τους παρέχ ον ται τα απαραίτητα βιβλία
και βοηθήματα,

- εκπαιδεύον ται από έμπειρο και άρτια καταρτι-
σμέν ο εκπαιδευτικό προσωπικό,

- δικαιούν ται σπουδαστική άδεια, μέχ ρι 30 ημέρ-
ες, με αποδοχ ές,

- δικαιούν ται αν αβολή στράτευσης και

- λαμβάν ουν  επίδομα στέγασης (240 ευρώ
μην ιαία) και σίτισης (6,5 ευρώ ημερησίως), όσοι πληρ-
ούν  τις προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia.

ΔΥΠΑ: Μέχρι την Τετάρτη 26/10, οι αιτήσεις για τις
κενές θέσεις στις Πειραματικές ΕΠΑΣ

Ποια σημαντική αλλαγή έρχε-
ται στην Black Friday φέτος

Π
ώς ν α αποφύγετε πλασματικές προσφορές
κατα τη διάρκεια της Black Friday

Με αν υπομον ησία περιμέν ει το καταν αλωτικό κοιν ό
στη χ ώρα μας τη μεγάλη «γιορτή των  εκπτώσεων »,
την  Black Friday .

Η αν τίστροφη μέτρηση έχ ει ξεκιν ήσει ήδη, καθώς
οδεύουμε σιγά-σιγά προς το Νοέμβριο. Όπως κάθε
χ ρόν ο, η Black Friday  πραγματοποιείται την  τελευ-
ταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, έτσι φέτος «πέφτει»
στις 25 του μήν α.

Η «Μαύρη Παρασκευή» δίν ει τη δυν ατότητα στους
καταν αλωτές ν α αγοράσουν  μια μεγάλη ποικιλία
προϊόν των , σε ελκυστικές τιμές.

Φέτος, όμως, υπάρχ ει μία κομβική αλλαγή σε σύγκρ-
ιση με τις προηγούμεν ες χ ρον ιές.

Και ποια είν αι αυτή; Δεν  θα υπάρχ ουν  οι καθιερω-

μέν ες εν διάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου όπως
ίσχ υε, διότι καταργήθηκαν .

Στην  εν  λόγω απόφαση προχ ώρησε με ν ομοθετική
ρύθμιση το Υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
το καλοκαίρι που μας πέρασε, ικαν οποιών τας πάγιο
αίτημα των  μικρομεσαίων  εμπόρων , την  ίδια ώρα
ωστόσο απελευθερών ει τη δυν ατότητα διεν έργειας
προσφορών  -υπό προϋποθέσεις- καθ’ όλη τη διάρκεια
του χ ρόν ου.

Πώς ν α αποφύγετε πλασματικές προσφορές κατα
τη διάρκεια της Black Friday

Η Έν ωση Εργαζομέν ων  Καταν αλωτών  Ελλάδας,
προτείν ει την  τήρηση πέν τε καν όν ων  που διασφ-
αλίζουν  ότι οι καταν αλωτές δεν  θα πέσουν  θύματα
«προσφορών »:

Να κάν ουν  έρευν α αγοράς και ν α ελέγχ ουν  όχ ι
μόν ο την  τιμή (αρχ ική και ν έα) αλλά και την  ποιότητα
των  προϊόν των . Επίσης ν α αν αζητούν  στο διαδίκτυο
την  τιμή του προϊόν τος που πρόκειται ν α επιλέξουν
βάσει κωδικού ή αριθμού μον τέλου, ώστε ν α είν αι
βέβαιοι ότι η τιμή που έχ ουν  εν τοπίσει είν αι η πιο
συμφέρουσα.

Να οριοθετήσουν  τις αν άγκες τους και ν α προγραμ-
ματίσουν  με λίστα τις αγορές που πρόκειται ν α
κάν ουν , οι οποίες θα συμβαδίζουν  με τον  προσω-
πικό ή οικογεν ειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγον -
τας αλόγιστες δαπάν ες.

Να εν ημερωθούν  για τις λεπτομέρειες και τους
όρους της συν αλλαγής τους όταν  αγοράζουν  προϊόν τα
με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, ν α
είν αι πάν τα εν ημερωμέν οι για τους όρους και τις
προϋποθέσεις της συγκεκριμέν ης αγοράς.

Τα προϊόν τα πρέπει ν α φέρουν  την  αρχ ική τιμή
και την  τιμή προσφοράς (όχ ι το ποσοστό έκπτωσης).
Προσοχ ή! Στις προσφορές συχ ν ά αν αγράφεται ότι
δεν  γίν ον ται αλλαγές, γι’ αυτό εάν  μεταν ιώσετε, δεν
έχ ετε τη δυν ατότητα αλλαγής.

Να ζητάν ε πάν τα την  απόδειξη για τα προϊόν τα
που έχ ουν  αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν
είν αι ελαττωματικό και θελήσουν  ν α το επιστρέψουν
ή ν α το αλλά
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Σ
τα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με

την  χ ρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης,
ν έοι και ν έοι από τον  Δήμο Φυλής συμμε-

τείχ αν  σε αν ταλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην
πόλη Κλουζ – Ναπόκα της Ρουμαν ίας. Ειδικότερα,
άτομα με σύν δρομο Down, καθώς και άτομα χ ωρίς
σύν δρομο Down, που είν αι ευαισθητοποιημέν α σε
κοιν ων ικά θέματα, συν αν τήθηκαν  με ν έους και ν έες
από την  Ιταλία, τη Ρουμαν ία και την  Τουρκία και
δημιουργήθηκε μια δυν αμική ομάδα. Κατά τη διάρκεια
της αν ταλλαγής αυτής  χ ρησιμοποιήθηκαν  τα κατάλ-
ληλα εργαλεία για τη  δημιουργία ιδαν ικών  συν θηκών
ως προς την  έν ταξη των  ΑμΕΑ στην  τοπικές κοι-
ν ων ίες.

Το συν τον ισμό όλης της ελλην ικής αποστολής είχ ε
ο αρμόδιος αν τιδήμαρχ ος κοιν ων ικών  υπηρεσιών  κ.
Αν των όπουλος Γεώργιος, με τη συν δρομή των  κοιν ω-
ν ικών  λειτουργών  του Δήμου Φυλής Νιτσάκη Χαράς
και Κουτσών α Κων σταν τίν ας. Πρόκειται για πραγματι-
κά έν α καιν οτόμο πρόγραμμα της Κοιν ων ικής Υπηρ-
εσίας του Δήμου Φυλής, όπου για πρώτη φορά
συν αν τήθηκαν  εκπρόσωποι της ν εολαίας με ΑμΕΑ,
ώστε ν α δημιουργηθεί όχ ι μόν ο έν ας διαπολιτισμικός
διάλογος με τις άλλες χ ώρες, αλλά και για ν α αν αδειχ θ-
εί έν α ευν οϊκό πλαίσιο για την  προώθηση της διαφορ-
ετικότητας και πως αυτή υλοποιείται σε έν α καθημερ-
ιν ό πλαίσιο δραστηριοτήτων . O Δήμος Φυλής ευχ αρι-
στεί ιδιαίτερα τον  οργαν ισμό Ιππόκαμπος ΑμΕΑ και
τον  πρόεδρο του κύριο Μαρκίδη Εμμαν ουήλ για τη
συν εισφορά του στην  επιτυχ ία της αν ταλλαγής των
ν έων . 

Το πρόγραμμα χ αρακτηρίστηκε από τους συμμε-
τέχ ον τες εποικοδομητικό, εν ώ υπήρχ ε μεγάλη δημοσι-
ότητα σε τοπικό επίπεδο από τον  Δήμο του Κλουζ,
με προβολή ρεπορτάζ ακόμη και από το εθν ικό τηλεο-
πτικό καν άλι της Ρουμαν ίας. Οι ν έοι και ν έες χ ωρίς
σύν δρομο Down από τον  Δήμο Φυλής και ειδικότερα,
ο Χάρης Καραουλάν ης, η Βασιλική Φούσκα και ο
Παν αγιώτης Τσιουμάν ης είχ αν  την  ευκαιρία ν α συν α-
ν αστραφούν  με ν έους και ν έες με σύν δρομο Down
και ν α ζήσουν  την  καθημεριν ότητά τους. 

Το πρόγραμμα “Down Without Barriers“ αποτελεί
έν α έργο Erasmus+ KA-1, που χ ρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Έν ωσης,
το οποίο υλοποιείται από την  Direc�ia de Asisten�ă
Socială și Medicală (Cluj-Napoca, Ρουμαν ία) ως
συν τον ιστή, σε συν εργασία με την  Asocia�ia AGA
Down Sindrom Cluj (Cluj-Napoca, Ρουμαν ία), την
Asocia�ia Babilon Trav el (Cluj-Napoca, Ρουμαν ία),
τον  Δήμο Φυλής (Ελλάδα), την  Türkiy e Down
Sendromu Derneği (Τουρκία) και την  Associazione
Italiana Persone Down Onlus.

Ομάδα από νέους και νέες από τον Δήμο Φυλής σε ανταλλαγή
νέων στην πόλη Κλουζ -Ναπόκα της Ρουμανίας

Απίστευτο: Του έκοψαν πρόστιμο
100 ευρώ το 2020 και έφτασε να

χρωστάει… 60.000 ευρώ

Σ
τον  τόπο… κόν τεψε ν α μείν ει έν ας ν έος
άν τρας, όταν  του ήρθε έν α e-mail από την
οικον ομική υπηρεσία για ν α πληρώσει έν α

πρόστιμο «μόλις»… 60.000 ευρώ.

Στον  τόπο… κόν τεψε ν α μείν ει έν ας ν έος άν τρας
από τη Λάρισα, όταν  του ήρθε έν α e-mail από την
οικον ομική υπηρεσία της Π.Ε Λάρισας για ν α
πληρώσει έν α πρόστιμο «μόλις»… 60.000 ευρώ.

Συγκεκριμέν α ο ν εαρός αν οίγον τας το φάκελο της
αλληλογραφίας είδε ότι η οικον ομική υπηρεσία του
Δήμου απαιτούσε ν α της καταβάλλει το ποσό των
59.453,38 ευρώ, για μία τροχ ον ομική παράβαση που
είχ ε κάν ει τον  Ιούλιο του 2020 και μάλιστα με ειδο-
ποίηση πώς «ειδάλλως ο Δήμος θα προβεί στη λήψη
αν αγκαστικών  μέτρων  για την  είσπραξη αυτών ».

Ο άν τρας είχ ε υποπέσει στην  τροχ ον ομική παρά-
βαση τον  Ιούλιο του 2020 πηγαίν ον τας στη δουλειά
του, όταν  και του βεβαιώθηκε πρόστιμο των  100 ευρώ
που μαζί με τις προσαυξήσεις έφτασε στα 119,17
ευρώ.

Πρόστιμο που όπως γίν εται καταν οητό δεν
πληρώθηκε και σύμφων α με το larissanet.gr -είχ ε
μεσολαβήσει και έν α ιδιαίτερα λυπηρό γεγον ός για τον
ν εαρό- , και η οικον ομική υπηρεσία τον  χ ρέωσε
«ν όμιμες κρατήσεις, Χαρτόσημο κ.α», συν ολικού
ύψους 1.482, 68 ευρώ.

Και όπως αν αφέρεται στο επίσημο έγγραφο του
Δήμου η πρόσθεση του αρχ ικού κεφαλαίου των  119,
17 ευρώ με τις ν όμιμες κρατήσεις φτάν ει στο… αστρο-
ν ομικό ποσό των  περίπου 60.000 ευρώ!

Έν α ποσό που ήταν  σχ εδόν  αδύν ατο ν α πληρωθεί
από έν αν  «άν θρωπο του μεροκάματου», που βρέθη-
κε το πρωί της Δευτέρας στη υπηρεσία του συγκεκρι-
μέν ου Δήμου για ν α μάθει τι ακριβώς έχ ει συμβεί και
έχ ει χ ρεωθεί στο όν ομά του αυτό το υπέρογκο ποσό.

Εκεί λοιπόν  «εισέπραξε» έν α «ν αι ξέρουμε την
περίπτωση. Δεν  είστε ο μόν ος. Είν αι λάθος του
συστήματος και έχ ει συμβεί… σε πολλούς ακόμη».
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Η Ν.Ε. Δυτικής Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ θρηνεί την απώλεια του μέλους του κόμ-
ματος ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ο απροσδόκητος χ αμός του, συγκλόν ισε όλους
τους φίλους και συν τρόφους του τόσο στην  τοπική
κοιν ων ία των  Μεγάρων , όσο και όλους εμάς στη
Νομαρχ ιακή Επιτροπή που είχαμε την  τύχ η ν α
συν εργαστούμε και ν α αγων ιστούμε μαζί του. 

Πιστός «στρατιώτης» του κόμματος, αγν ός αγων ι-
στής, υπηρέτησε κυρίως τα δύσκολα χ ρόν ια με αν ι-
διοτέλεια την  Δημοκρατική Παράταξη από διάφορες
θέσεις της Τοπικής Οργάν ωσης Μεγάρων  – Νέας
Περάμου, αλλά και της Ν.Ε. Δυτικής Αττικής. 

Εν εργός πολίτης, ήταν  παν ταχ ού παρών , παρεμ-
βαίν ον τας και αν αζητών τας λύσεις σε πολλά ζητήματα
που αφορούσαν  την  πόλη του αλλά και την  ευρύτερη
περιοχ ή της Δυτικής Αττικής.  

Το θάρρος του για ν α διεκδικήσει πράγματα για τον
τόπο του, η αγων ιστική του διάθεση και κυρίως το
ήθος του, είν αι η παρακαταθήκη που αφήν ει σε όλους
εμάς και ιδιαίτερα στους ν έους αν θρώπους που
θέλουν  ν α αγων ιστούν  μαζί μας για μια καλύτερη και
πιο δίκαιη κοιν ων ία. 

Τιμών τας την  Μν ήμη του, ως ύστατο φόρο τιμής η
Νομαρχ ιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής θα καταθέσει
στεφάν ι στην  σορό του, εν ώ αν τιπροσωπεία μελών
θα παραστεί στην  εξόδιο ακολουθία για ν α τον  συν ο-
δεύσει στην  τελευταία του κατοικία. 

Εκφράζουμε τα ειλικριν ή μας συλλυπητήρια στους
οικείους του. 

Σύν τροφε Λευτέρη Καλό Ταξίδι στην  Αιων ιότητα. Θα
ζεις για πάν τα στις καρδιές μας…

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο θα χ ρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της
Εκκλησίας της Ελλάδος και η διάρκεια υλοποίησής του
μέχ ρι και την  ολοκλήρωσή του και την  έν αρξη της λει-
τουργίας του είν αι περίπου τέσσερα χ ρόν ια.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα συν εργαστεί με τον  Δικαιούχ ο του
έργου για την  ωρίμαν ση και τη διεν έργεια των  διαγων ι-
στικών  διαδικασιών  και την  παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης των  συμβάσεων .

Κτήρια logistics και κατοικίες
Στην  έκταση 3.000 στρεμμάτων  προτείν εται ν α

δημιουργηθεί σύγχ ρον ο κέν τρο logistics με καθετο-
ποιημέν ο ρομποτικό σύστημα
διεθν ών  προδιαγραφών , το
μεγαλύτερο μέρος των  εγκαταστά-
σεων  του οποίου θα είν αι υπό-
γειο χ ωρίς ν α είν αι ορατό.

Όπως αν αφέρθηκε στην  παρ-
ουσίαση της πρότασης, το πρά-
σιν ο θα κυριαρχ εί στην  έκταση
(άν ω του 85% της συν ολικής
έκτασης) εν ώ θα δημιουργηθεί και έν α πάρκο 700
στρεμμάτων .

Συν ολικά υπολογίζεται ν α δημιουργηθούν  έως και
10.000 ν έες θέσεις εργασίας στο The Green Σχ ιστό.

Θα αξιοποιηθεί η δυν αμική του άξον α της Λεωφόρου
Σχ ιστού καθώς οι εκτάσεις της Εκκλησίας βρίσκον ται
αριστερά και δεξιά από αυτή (η περιοχ ή του ν εκροτα-
φείου και η παλιά χ ωματερή) δημιουργών τας έτσι
διπολική αν άπτυξη.

Επίσης, προβλέπεται επέκταση της σιδηροδρομικής
γραμμής έως το κέν τρο logistics καθώς και σύζευξη με
τον  άξον α της υποθαλάσσιας σύν δεσης της
Σαλαμίν ας, στοιχ εία που θα εν ταχ θούν  μετά την  επι-
καιροποίηση της πρότασης από το ΤΑΙΠΕΔ.

Οι κύριες χ ρήσεις της επέν δυσης θα είν αι logistics
και κατοικίες, όπως τον ίστηκε από το Διευθύν ον τα
Σύμβουλο της ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε., κο Χριστόπουλο.

Συγκεκριμέν α, θα δημιουργηθεί υπόγειο 11ώροφο
ρομποτικό κτίριο διαχ είρισης εμπορευματοκιβωτίων ,
χ ωρίς αν άγκη για διαχ είριση μεγάλου όγκου οχ ημάτων
όμως λόγω της χ ρήσης ρομποτικής.

Οι δύο εκτάσεις της Εκκλησίας στις δύο πλευρές της
Λ. Σχ ιστού θα εν ωθούν  υπέργεια με τη δημιουργία
μιας εσπλαν άδας στο σημείο σύν δεσης πάν ω από τη
Λεωφόρο Σχ ιστού, δημιουργών τας έτσι έν α εσωτερικό
οδικό δίκτυο που θα χ ωρίζεται σε δύο επιμέρους
δίκτυα:

το περιφερειακό οδικό δίκτυο που θα είν αι το μόν ο

δίκτυο ταχ είας κυκλοφορίας, για την  εξυπηρέτηση των
αν αγκών  του κέν τρου logistics

το δευτερεύον  οδικό δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας για
οχ ήματα ηλεκτρικά, ποδήλατα αλλά και επισκέπτες
του χ ώρου.

Συν ολικά, θα δημιοργηθούν  έως 40 χ ιλιόμετρα οδο-
ποιίας, τόσο για οχ ήματα όσο και για πεζούς και ποδ-
ηλάτες στους δρόμους των  οποίων  δε θα επιτρέπεται
η κυκλοφορία οχ ημάτων .

Στο χ ώρο της παρέμβασης θα υπάρχ ει έν α κεν τρ-
ικό “κύτταρο” που θα αποτελείται από τρία κτίρια, δύο
εκ των  οποίων  θα είν αι κτίρια αποθήκευσης εμπορε-

υματοκιβωτίων , που θα αποτελούν ται από
τρία επίπεδα αν άλογα με το είδος των
προϊόν των  που θα αποθηκεύον ται εκεί και
τις ειδικές αν άγκες για ψύξη ή φύλαξη που
έχ ουν .

Θα υπάρχ ουν  επίσης γραφεία διαχ είρισης
για όλες τις εταιρείες που θα ν οικιάζουν
χ ώρους στα κτίρια αποθηκών .

Στην  κορυφή του λόφου που βλέπει προς Κερατσίν ι
– Δραπετσών α θα υπάρχουν  3 ακόμη κτίρια, τα
οποία θα είν αι και τα μόν α που δεν  θα είν αι κτίρια
logistics αλλά θα χ ρησιμοποιηθούν  για τη δημιουργία
ξεν οδοχ είου, ν οσοκομείου, κτιρίου γραφείων  και
κατοικιών , που θα εξυπηρετήσουν  τις αν άγκες του
πληθυσμού της περιοχ ής.

Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία εν ός entertain-
ment hall στο ισόγειο των  κτιρίων  που θα αποτελέσει
πόλο έλξης για επισκέπτες.

Επίσης, θα υπάρχ ει χ ώρος για τη δημιουργία εμπορ-
ικών  καταστημάτων  σχ ετικών  με τη χ ρήση του κέν -
τρου αυτού (π.χ . εργαλεία) καθώς και συν αφείς
επιχ ειρήσεις, όπως συν εργεία αυτοκιν ήτων  και πάρ-
κιγν κ για ν ταλίκες.

logistics green σχ ιστό επέν δυση
Παράλληλα, στη θέση του υφιστάμεν ου κοιμητηρίου

θα δημιουργηθούν  επίσης έν α εβραϊκό και έν α μου-
σουλμαν ικό κοιμητήριο, καθώς και χ ώροι βοηθητικοί
στη λειτουργία τους, εν ώ όλη η περιοχ ή αυτή θα
αν απλασθεί και φυτευθεί ώστε ν α εν τάσσεται αρμον ι-
κά στο σύν ολο της περιοχ ής.

Θα δημιουργηθεί επίσης περιβαλλον τικό πάρκο
έκτασης 700 στρεμμάτων , που θα περιλαμβάν ει επιφ-
άν ειες ν ερού και χ ώρους περιπάτου για τους επισκέ-
πτες.

Τέλος, θα εγκατασταθούν  υψηλής τεχ ν ολογίας ηλια-
κά πάν ελ και συλλέκτες για την  παραγωγή εν έργειας
ώστε όλο το κέν τρο ν α είν αι εν εργειακά αυτόν ομο.

απο σελ. 2

Αυτός είναι ο 30χρονος
που βίασε το 11χρονο
κορίτσι στην Κατερίνη

Ο
ι εισαγγελικές αρχ ές έδωσαν  στη δημοσιότητα
τα στοιχ εία και τις φωτογραφίες του 30χ ρον ου
αλλοδαπού.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν  σχ ετικής Διάταξης της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Κατερίν ης, δόθηκαν  τα
στοιχ εία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 30χ ρον ου
αλλοδαπού που βίασε έν α 11χ ρον ο κορίτσι στην
Κατερίν η.

Ειδικότερα, σε βάρος του 63χ ρον ου ασκήθηκε ποι-
ν ική δίωξη για γεν ετήσιες πράξεις με αν ήλικο πρόσω-
πο που δεν  έχ ει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Πρόκειται για τον : (επ) Shaikly  (ον ) Omar του
Mohammed και της Bushra.

Η συγκεκριμέν η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην
προστασία του κοιν ων ικού συν όλου, των  αν ηλίκων ,
των  ευάλωτων  ή αν ίσχ υρων  πληθυσμιακών  ομάδων
και προς ευχ ερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της

Πολιτείας για τον  κολασμό των  παραπάν ω
αδικημάτων .

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούν ται οι
πολίτες ν α επικοιν ων ούν  με τους τηλεφω-
ν ικούς αριθμούς 23510-46633 και 23510-
46632 της Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Κατε-
ρίν ης, για την  παροχ ή οποιασδήποτε σχ ε-
τικής πληροφορίας, τηρών τας την  αν ων -
υμία τους και το απόρρητο της επικοι-
ν ων ίας.

Το χ ρον ικό της φρίκης
Σύμφων α με πληροφορίες, η 11χ ρον η

έπαιζε με φίλη της στην  πλατεία Μακε-
δον ίας, στο κέν τρο της Κατερίν ης, όταν  έν ας 30χ ρο-
ν ος Ιρακιν ός προσέγγισε τα δύο παιδιά και έπεισε το
έν α από το δύο ν α τον  ακολουθήσει. Η μικρή
πείστηκε από τα λόγια του φερόμεν ου ως δράστη και
πήγε μαζί του, εν ώ ο 30χ ρον ος την  οδήγησε σε δια-
μέρισμα σε κον τιν ή απόσταση από την  πλατεία όπου
και τη βίασε.

Η φίλη της, όταν  πέρασε αρκετή ώρα, πήγε στη
μητέρα της που ήταν  στην  πλατεία και στη συν έχ εια
εν ημερώθηκε η μητέρα της αν ήλικης και οι Αρχ ές.

Άμεσα ακολούθησε κιν ητοποίηση και η 11χ ρον η
εν τοπίστηκε μαζί με τον  30χ ρον ο στον  κεν τρικό
πεζόδρομο της πόλης. Ο αλλοδαπός συν ελήφθη και
φυλακίστηκε.

Παρουσία παιδοψυχ ολόγου η αν ήλικη εκμυστηρ-
εύτηκε στους αστυν ομικούς όσα έγιν αν  και αν έφερε
ότι ο 30χ ρον ος «με πείραξε». Στη συν έχ εια, ακο-
λούθησε ιατροδικαστική εξέταση και επιβεβαιώθηκε ότι
το παιδί έχ ει βιαστεί. Μάλιστα, η 11χ ρον η χ ρειάζεται
ν α ν οσηλευτεί στη παιδοψυχ ιατρική κλιν ική του
ν οσοκομείου Παπαν ικολάου για 10 ημέρες.



10 -θριάσιο Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΑΔΑ: ΨΩΤΒΩΗ3-Μ92
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρ. Πρωτ:63004

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ημ/νία: 21/10/2022 

Δ/ΝΣΗ: Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοίκησης                                               
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού   
πληρ.: Ηλίας Λαγουδάκος                                                      
τηλ.: 2132047306-240

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης τροποποιήθηκαν και ισχύουν αναφο-
ρικά με την αντιμισθία αιρετών.

3. Τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.8.2019 και 48/22119/7-4-2020 με θέμα: «Ορισμός  Αντιδ-
ημάρχων».

4. Τις υπ΄αριθμ.πρωτ.21576/20-4-2022 «Ανανέωση Θητείας Αντιδημάρχου» και 50393/26-8-2022
«Ορισμός Αντιδημάρχων» Αποφάσεις Δημάρχου σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ.18374/25-10-2021
όμοια απόφαση περί ορισμού του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Κέντρη ως Αντιδ-
ημάρχου με θητεία ενός (1) έτους. 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.
3852/2010 και επομένως μπορούν να οριστούν συνολικά έως επτά (7) Αντιδήμαρχοι και ειδικότερα έως
δύο (2) άμισθοι και έως πέντε (5) έμμισθοι. 

6. Την Εγκύκλιο αριθμ.91/ 59851/21-8-2019  του Υπ. Εσωτερικών με θέμα : «Λειτουργία δημοτικών
παρατάξεων».

7. Την με αρ.πρωτ.17827/30-09-2020 αίτηση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Χαϊδάρι Ανα-
γέννηση» του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Κέντρη, η οποία διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής με το υπ΄αρ.πρωτ.19882/26-10-2020 έγγραφό μας.  

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 5719/Β’/10-12-2021). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Κέντρη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πρασίνου
και Κοινοχρήστων Χώρων με θητεία ενός (1) έτους ήτοι από 25-10-2022 έως 24-10-2023 και του μετα-
βιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών
Χαρών και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων. 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων εναλλακτικά με
τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους και το Δήμαρχο. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί  ή να είναι μέλος του προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι  (6) μηνών από τον ορισμό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και εάν δεν υπάρχει
ημερήσια  σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παπαναστασίου και Μετσόβου, Κόκκινος Μύλος, Κάτω Αχαρνές
Τηλ. 210 2384333 & 2102384423

E-mail: headmistress@diekacharnon.org
URL: www.diekacharnon.org

ΑΧΑΡΝΑΙ, 24/10/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αθλητική
εκπαιδευτική
κοινότητα του
Δημόσιου Θεματι-
κού ΙΕΚ Αχαρνών
εκφράζει τις
θερμές της ευχαρ-
ιστίες προς τα
μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου
του Εθνικού

Προπονητικού
Κέντρου Ολυμπια-
κού Χωριού
(Ν.Π.Δ.Δ.) για την ομόφωνη απόφαση παραχώρησης των γηπέδων αντισφαίρισης
του αθλητικού συγκροτήματος για την πραγματοποίηση του μαθήματος «Προπονητι-
κή» στο τμήμα Προπονητής Αντισφαίρισης.

Ιδιαίτερη ευχαρι-
στήρια αναφορά
αξίζει στις άμεσες
και αποτελεσματι-
κές ενέργειες του
Προέδρου του Δ.Σ.
κ. Πέτρου Γαλάνη,
προκειμένου να
ανταποκριθεί στην
ικανοποίηση του
αιτήματος του
μοναδικού Θεματι-
κού Δημόσιου ΙΕΚ
Αθλητισμού.

Η χρήση του άρτια συντηρημένου γηπέδου συμβάλλει στην αναβάθμιση της
προσφερόμενης επαγγελματικής κατάρτισης από το ΙΕΚ μας.
Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών συνεχίζει να παρέχει τους καταλληλότερους αθλητι-

κούς χώρους στους καταρτιζόμενους και τις καταρτιζόμενες, με προσήλωση στην
ικανοποίηση των αναγκών τους και τη διαρκή βελτίωση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Δ.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΡΟΔΩ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και

μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 

του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. 

Τηλέφωνο : 6944636483 

ΓΑΜΟΣ
O ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
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Στην επόμενη φάση ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική

Μ
ε έν α τέρμα που σημείωσε ο Λευτέρης Μάκρας στο 10' ο ΑΟ Μίμας Μικρα-
σιατική για την  2η φάση επικράτησε στην  Γκορυτσά του Πυρρίχ ιου με 1-0
και πέρασε στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική.

Διαιτήτευσε ο Λάμπρ-
ου.Βοηθοί: Πλάκας-
Σταμούλης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προ-
πον ητής Μιχ άλης
Κατσάφαρος):  Ζερ-
ζελίδης, Σταθαράς,
Μερκάι, Πιπερίδης,
Τσαπαν ίδης, Ρούπας,
Ερμπαλίδης, Παπα-
σπυρόπουλος(66′
Μαυρίδης), Βαλμάς(85′
Αποστολόπουλος),
Παπαδόπουλος, Αγγελι-
δάκης.

AO MIMAΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπον ητής Νίκος Πατσίρης):  Βαν δώρος, Χριστόπουλος(80′
Μαζιώτης), Παπαν ικόλας, Έβερετ, Μήτσος Α., Μήτσος Δ., Τούσης, Ζουμπο-
υρλής(90′ Δρομούσης), Μάκρας(92′ Τοπάλης), Στρατάκης, Μπαγδάτογλου.

ΑΈΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Ηττες για Φιλοθέη

,ΓΑΣΜ, Εν.Περάμου-
Μεγάρων

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΦΙΛΟΘΕΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 60-40

Διαιτητές: Μακρής , Μαν τούβαλος

Δεκάλεπτα :24-13, 32-23, 49-33, 60-
40

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  (Αν τιπάτ-
ης - Στουραΐτης): Δαν δολα 10, Μώρου
4, Καρακούση 4, Χαρέα 2, Σιβέν α 19,
Ραν τέν οβιτς 7(1), Ισκιόγλου 8(1), Καλο-
γεράκου 2, Παπαν δριοπούλου 2, Παξι-
ν ού 2.

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  (Σωτηρίου,
Καραπαν αγιώτη): Αν δριοπούλου 13(1),
Σηφάκη 5(1), Τρυπιτσίδου 6, Γιαν ν ι-
κάκη 4, Στεργίου 6, Ζωγράφου 2, Τσα-
παρίκου 2, Μυστεκια 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»6
2 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ           6
3 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ   4
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ   4  
6 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      4
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    4
8 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ      3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4Η)

30/10/22 18.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 30/10/22 16.30
ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  30/10/22 21.30 ΚΛ ΑΓ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜ ΔΑΦΝΗ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 30/10/22 15.30 ΚΛ
ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ  56-37

Διαιτητές : Τζίμης, Σκάρας  

Δεκάλεπτα : 15-19,34-24,52-33, 56-37

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Γαν ωτή) :  Καραν άσιου
8(1), Νάτκου 6(2), Δετση 4, Σταμάτη 6,
ΔΡέν η 7(2), Νικολαΐδου 5, Σερέτη 2,
Μαυράκη 18

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Ρουμάν ι) :  Κουτσο-
δήμου 13(1),Αν αστούλη 3(1), Μπο-
κούζη 2,Παπαμαρκάκη 4,Τζιν λή15(1)

ΕΝ.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 49-84

Διαιτητές : Βαΐτσης, Γεωργόπουλος Β.

Δεκάλεπτα : 11-24, 23-51, 31-73, 49-
84

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ( Τηγάν -
ης): Κομματά 2, Πν ευματικάκη 5(1),
Χρον οπούλου Κ. 5(1), Κουρμπέτη 7,
Χρον οπούλου Α. 8, Παν ούση 3(1), Ιωα-
κείμ 9, Δομπρογιάν ν η 6, Δεληκων σταν -
τή, Μουρτζούκου, Ροδίτη 2, Τσαγκα-
ράκη 2.

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ( Σκληρός): Κολοβού
3(1), Γκίκα, Δουλάμη, Τζάρου 2, Ιν τ-

Σαμπούν  2, Στεφάν ου Κ. 29, Μικέλλη,
Στεφάν ου Α.-Μ. 24(2), Καβαλέγκα 2,
Κοσκιν ά Μ. 6, Κοσκιν ά Α. 6, Τσίτσου
10(1).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΑΟ 6

2 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ      5
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ  5
4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ     4
5 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    3
6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ    2
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ          2

Η επόμεν η 4η αγων ιστική

30/10/22 21.00 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μ ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ

30/10/22 ΡΕΠΟ  - ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ -
30/10/22 17.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

30/10/22 17.00 ΚΛ ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ματσάρα στο φιλικό του Βύζαντα με 
το Υπατο Βοιωτίας

Σ
πουδαίο φιλικό προετοιμασίας έγιν ε στα Μέγαρα όπου ο ΑΟ Υπάτου έκαν ε
την  αν ατροπή και επικράτησε του Βύζαν τα με 2-3.

Οι δύο προπον ητές Δημήτρης
Καλύκας και Γιώργος Αν των ό-
πουλος έβγαλαν  χ ρήσιμα
συμπεράσματα.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης.

ΓΚΟΛ:

Στο 5′ Ο Καραγιάν ν ης από
ασίστ του Σαχ όλι 1-0.

Στο 10′ Ο Ποτουρίδης 1-1.
Στο 15′ ασίστ του Μπουν τόπουλου ωραίο πλασέ του Καραγιάν ν η και 2-1 για τον

Βύζαν τα.
Στο 45′ σουτ έξω από την  περιοχ ή του Πολύζου κόν τραρε στον  Κων σταν τίν ου

και η μπάλα στα δίχ τυα για το 2-2.
Στο 55′ Ο Πολύζος 2-3.
Ο Βύζας είχ ε ευκαιρίες ν α ισοφαρίσει αλλά η μπάλα δεν  του έκαν ε το χ ατίρι.

Εγιν αν  δύο αν αγκαστικές αλλαγές του Βύζαν τα λόγω τραυματισμών  40′ και 45′
των  Φυσαράκη-Κων σταν τιν ίδη.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Χαλκίδης, Φυσαράκης Α., Φλέγκας, Μύρκος, Κων σταν -
τιν ίδης, Μαν ωλιάς, Κων σταν τίν ου, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης, Μπουν τόπουλος, Στρατι-
δάκης.

Αν απληρωματικοί: Σκλιάς, Ζέρβας, Νταούτ, Φυσαράκης Γ. Μουσκάι.
Εκτός οι Κουφής Κατσάν α( Β’ ομάδα) Χατζημελετιάδης (Φαν τάρος) και οι τρα-

υματίες Δρυμούσης Κεν δριστάκης Ντούν ης.

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ: Διαμαν τής, Ροκάι, Μυτάκης, Ντρούγκας, Σταγάκης, Γλυν ός,
Penta, Πολύζος, Παπούλης, Σπηλιώτης,Ποτουρίδης.

Αγων ίστηκαν  και οι
Αλμπάν ης,Κακολύρης,Λαουρέν ,Κυπραίος,Θεοδωρόπουλος,Τσιάτρης,Άρμπρι.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Αθλητικός Σύλλογος
Φλόγα Μαγούλας:
Επιτυχία στο 8ο

τουρνουά

Ε
πιτυχ ία για τον  Αθλητικό σύλλο-
γο της Φλόγας Μαγούλας στο 8ο
Διεθν ές Τουρν ουά Ηλιούπολης.

Συγκεκριμέν α κατέκτησε  5 χ ρυσά , 8
αργυρά, 11 χ άλκιν α  και 3 5ες θέσεις
με την  συμμετοχ ή 1.000+ τζουν τόκα!

Αν αλυτικά οι διακρίσεις:

Χρυσό :
Αγγέλου Αγγελική
Βρούβας Μελέτης
Καϊταλίδης Πατάπιος
Πατάλας Ευάγγελος
Θάν ος Αλέξαν δρος Μιχ αήλ

Αργυρό :
Ευσταθιάδης Γιάν ν ης
Γαβαθά Εβίτα

Τσάμης Χρήστος
Τσάμη Στέλλα
Κορων αίος Αν αστάσης
Ορφαν ίδης Σπύρος
Πατάλας Φίλιππος
Κατσογιάν ν ης Ευάγγελος

Χάλκιν α:
Δρακοπούλου Άρτεμις

Γον ίδη Σοφία
Παν αγιωτάκη Άρτεμις
Παπαδόπουλος Κων σταν τίν ος
Αρμπιλιάς Δημήτρης
Αλίεβα Γαβριέλα
Σκούν τζου Αρετή
Κατσογιάν ν ης Δημήτρης
Τερλάκας Νίκος
Παπαδόπουλος Γιώργος
Αθαν ασίου Χρήστος

5η ΘΕΣΗ :
Κουγιάν ν ης Γιώργος
Ευσταθιάδης Γιώργος
Ιγν ατιάδης Γιάν ν ης
Η διοίκηση ευχ αριστεί τις 2 αθλήτριες

μας Κορων αίου Έρρικα & Αρμπιλιά Χρυ-
σούλα οι οποίες την  δεύτερη ημέρα των
αγών ων  ήταν  άξιες βοηθοί προπον ητή

Νίκη για τα κορίτσια του ΑΟΚ
Πανελευσινιακός

Μ
ε πάθος και συγκέν τρω-
ση από το πρώτο μέχ ρι
το τελευταίο δευτερόλε-

πτο τα κορίτσια μας πήραν  την
πρώτη τους ν ίκη στο πρωτάθλ-
ημα.

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ- Προο-
δευτική Νεολαία 56-45

Δεκάλεπτα: 17-11, 29-29, 41-
33

Διαιτητές: Πέππας Δ. - Πέππας Άγγ.

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης): Μεγαλούδη,
Γρύλλια 10, Χαραλαμποπούλου 2, Τσιούν η 13(3), Πολ-
υζώτη 9, Κον τού, Ιακώβου 19(1), Τσίρμπα 3,
Μπρίγκια, Ζήκα.

Προοδευτική Νεολαία (Κλαδούχ ος, Κλαδούχ ου):
Καρπαθιωτάκη 4, Διαμάν τη 2, Ντόχ α 4, Ριζογιάν ν η
12(2), Αθαν ασοπούλου 1, Γρυλλάκη 11(1), Τσικουδή
2, Αγγελοπούλου, Ιωαν ν ίδου 6, Μήτση 3(1).

Γ’ Εθνική: Σήμερα η εκδίκαση και η απόφαση 
για τους ομίλους

Η
ΕΠΟ θα αποφασίσει με τις ομάδες το πόσοι θα είν αι οι όμιλοι φέτος στη Γ’ Εθν ική, θα είν αι τελικά  έξι,
παρακαλώ…

H  Γ’ Εθν ική μπαίν ει στην  τελική ευθεία. Η ημερομην ία έν αρξης του πρωταθλήματος ορίζεται για τις 13
Νοεμβρίου,  όπως  και εδώ εγκαίρως και αποκλειστικά  σας έχ ουμε εν ημερώσει  στο Sportstonoy o gr,
ωστόσο υπάρχ ουν  ακόμα εκκρεμότητες.

Η καθυστερημέν η έν αρξη προκαλεί ζητήματα, αν αφορικά με την  π ίεση για την  ολοκλήρωση του πρω-
ταθλήματος της Γ’ Εθν ικής σε 4 ομίλους. Γι’ αυτό στο τραπέζι επαν έρχ εται το θέμα της αύξησης των
ομίλων  σε 5 ή 6, παρά το γεγον ός ότι αν αν εωμέν η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε προ ημερών  επιμέν ει
στους 4.

Η ΕΠΟ μπορεί λόγω έκτακτων  συν θηκών  ν α προχ ωρήσει σε αλλαγές και το ποδόσφαιρο στη Γ’ Εθν ική
βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.

Την  απόφαση για την  αύξηση των  ομίλων  θα την  πάρουν  οι ίδιες οι ομάδες, οι οποίες θα κληθούν  ν α
καταθέσουν  την  άποψή τους. Η ΕΠΟ διοργαν ών ει την  Κυριακή στις 12:00 μια τηλεδιάσκεψη των  σωμα-
τείων  της Γ’ Εθν ικής γι’ αυτό το θέμα.

Εφόσον  ληφθεί μια απόφαση, η Ομοσπον δία θα προχ ωρήσει στον  καταρτισμό των  ομίλων  και θα
ορίσει ημερομην ία κλήρωσης.

Εξάλλου, ο σχ εδιασμός προχ ωρά, αλλά όλοι περιμέν ουν , τόσο στη Γ’ Εθν ική, όσο και στη Super
League 2, την  εκδίκαση της προσφυγής του Παν δραμαϊκού στο Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά της απόφα-
σης της ΕΕ της ΕΠΟ ν α προβιβάσει τον  Ηρακλή Λάρισας.

Η εκδίκαση έχ ει οριστεί για την  Τρίτη (25/10) και η απόφαση αν αμέν εται ν α εκδοθεί σύν τομα, καθώς
δύο κατηγορίες εξαρτών ται από αυτή.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

Ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 140 τμ 

στον Ασπρόπυργο επί της 
Λεωφόρου  Δημοκρατίας 

με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου. Επι-

κοινωνία 
στο 6981788414

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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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

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-

νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

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

τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Μεγάλη επιτυχ ία σημείωσε η πρώτη δημόσια εκδή-
λωση του υποψηφίου Δημάρχ ου Χαϊδαρίου Άρη Παν ό-
πουλου, που πραγματοποιήθηκε την  Κυριακή 23
Οκτωβρίου 2022 στον  Κιν ηματογράφο ΑΝΟΙΞΗ.

«Καρφίτσα δεν  έπεφτε» στην  αίθουσα χ ωρητικότ-
ητας 200 ατόμων , εν ώ κατάμεστο ήταν  το φουαγιέ, με
τους δημότες κάθε ηλικίας αλλά και φίλους του Άρη
Παν όπουλου ν α καταλαμβάν ουν  ακόμη και τα σκαλο-
πάτια και την  είσοδο του κιν ηματογράφου. Δυν αμική
ήταν  και η παρουσία των  ν έων  της πόλης.

«Ήταν  μια εκδήλωση που ξεπέρασε και την  πιο
αισιόδοξη πρόβλεψη. Οι συν δημότες μας αν ταπο-
κρίθηκαν  στην  πρόσκληση του Άρη Παν όπουλου, και
τους ευχ αριστούμε για αυτό. Πάν ω από 400
συμπολίτες μας συν ολικά έδωσαν  το παρόν  στην
πρώτη αυτή εκδήλωση», σημείωσε στεν ός συν εργάτης
του υποψηφίου Δημάρχ ου.

Για ένα νέο ηθικό πλαίσιο στην διαχείριση της
πόλης μας 

Ξεκιν ών τας την  όλη διαδικασία, την  οποία συν τόν ι-
σε ο καταξιωμέν ος δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάν -
της, ο υποψήφιος Δήμαρχος Χαϊδαρίου Άρης Παν ό-
πουλος, αφού ευχ αρίστησε τους Πολίτες για την  παρ-
ουσία τους, υπεν θύμισε ότι το θέμα είν αι: «Συζητάμε
για το παρόν  και το μέλλον  της πόλης μας», τον ίζον -
τας τη σημασία αλλά και την  αν άγκη για συμμετοχ ικές
διαδικασίες. Παράλληλα, ζήτησε από τους παρευρισκό-
μεν ους ν α πάρουν  τον  λόγο προκειμέν ου ν α θέσουν
αφεν ός τις ερωτήσεις τους, αφετέρου ν α  καταθέσουν
προτάσεις, σκέψεις και κάθε προβληματισμό, στο
πλαίσιο μιας πλατιάς συμμετοχ ικής διαδικασίας που
ήδη ξεκίν ησε, όπως χ αρακτηριστικά επεσήμαν ε, και
που θα αποτελέσουν  το βασικό υλικό για την  συγκρ-
ότηση εν ός σύγχ ρον ου, λειτουργικού, δημοκρατικού

προγράμματος για το Χαϊδάρι της επόμεν ης ημέρας. 
«Χρειαζόμαστε έν α ν έο ηθικό πλαίσιο, μια ν έα ηθική

στάση και συμπεριφορά της δημοτικής εξουσίας, που
τα γν ωρίσματά της πρέπει ν α καταγράφον ται και ν α
γίν ον ται εμφαν ή πολύ πριν  το εκλογικό αποτέλεσμα
και βεβαίως μετά από αυτό. Μια ηθική που θα δια-
κρίν εται από ταπειν ότητα, αγάπη και αλληλεγγύη προς
τον  κάθε συμπολίτη μας, κυρίως προς εκείν ους που
έχ ουν  την  μεγαλύτερη αν άγκη και βεβαίως από την
αν άπτυξη και την  κατοχ ύρωση θεσμών  άμεσης δημο-
κρατίας, όπου οι Πολίτες, με την  εν εργή συμμετοχ ή
τους, θα καθορίζουν  τις προτεραιότητες στην  αν τι-
μετώπιση των  προβλημάτων , αν αδεικν υόμεν οι ως
πραγματικοί πρωταγων ιστές στο τοπικό μας βιότοπο,
για το παρόν  και το μέλλον  του Χαϊδαρίου» υπογράμ-
μισε μεταξύ άλλων  ο Άρης Παν όπουλος.

Η υπόθεση του Χαϊδαρίου είναι υπόθεση των
Δημοτών του

Πράγματι ήταν  μια πρωτόγν ωρη διαδικασία, με τους
Πολίτες όχ ι μόν ο ν α θέτουν  τις ερωτήσεις τους, αλλά
και ν α τοποθετούν ται σε ζητήματα και προβλήματα
που απασχ ολούν  το Χαϊδάρι, τα οποία και
συν εχ ίζουν  ν α αποτυπών ον ται διαμέσου των  εισηγή-

σεων  στο ειδικό QR που έχ ει
δημιουργηθεί, αλλά και στο mail
inf o@arispanopoulos.gr που θα
συν οδεύουν  την  προσπάθεια σε
όλη τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου.

Τέθηκαν  μια σειρά από προβλή-
ματα που συν θέτουν  την  καθημερ-
ιν ότητα και την  ελλειμματική
διαχ είριση με την  οποία τα αν τιμε-
τωπίζει η σημεριν ή δημοτική
διοίκηση, διαπίστωση που αποτ-
υπώθηκε σε όλες τις τοποθετήσεις. 

Στις τοποθετήσεις κυριάρχ ησαν
τα προβλήματα της καθημεριν ότ-
ητας όπως η έλλειψη πεζοδρομίων ,
το κακό οδικό δίκτυο, ο ηλεκτροφω-
τισμός, η πλημμελής καθαριότητα,
καθώς και το ζήτημα της κοιν ων ι-

κής πολιτικής, αλλά και θέματα αν άπτυξης όπως η
ισχ ν ή θέση του Χαϊδαρίου στη διεκδίκηση χ ρηματοδο-
τήσεων . Οι Πολίτες ζήτησαν  από τον  υποψήφιο
Δήμαρχ ο Άρη Παν όπουλο ν α αν αλάβει δεσμεύσεις
απέν αν τι στα ζητήματα που ταλαν ίζουν  το Χαϊδάρι,
σημειών ον τας παράλληλα την  εμπιστοσύν η τους στο
πρόσωπό του και την  βεβαιότητα ότι έφθασε η ώρα
για το Χαϊδάρι, ώστε ν α υπάρξει μια άλλη προοπτική
στην  διαχ είριση των  κοιν ών  μας υποθέσεων , με μια
άλλη δημοτική αρχ ή που θα βρίσκεται δίπλα στον
κάθε έν α ξεχ ωριστά. Μια ν έα Δημοτική Αρχ ή με Δήμα-
ρχ ο τον  Άρη Παν όπουλο.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι την  εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του, μεταξύ άλλων , έν ας από τους πλέον
έμπειρους Αυτοδιοικητικούς, ο επί πολλά χ ρόν ια κατα-
ξιωμέν ος Δήμαρχ ος Παλαιού Φαλήρου, βουλευτής
πλέον  και επικεφαλής της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης
του κυβερν ών τος κόμματος κ. Διον ύσης Χατζηδάκης.  

Με απόλυτη επιτυχία η πρώτη δημόσια εκδήλωση
του Άρη Πανόπουλου


