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ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,

2105550309

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
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ΑΧΑΡΝΕΣ
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Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου 5 συμβάσεις δημοσίων έργων

Γ
ια τέσσερα σημαντικά έργα στη χώρα,
δύο σιδηροδρομικά έργα στην
Πελοπόννησο, ένα οδικό έργο στην

Δυτική Μακεδονία και ένα αντιπλημμυρικό
έργο στην Αττική ενημέρωσε τα μέλη της Δια-
ρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής στο πλαίσιο της προσυμβατικής
διαδικασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ.
Γιώργος Καραγιάννης.

Ο Υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι τα
τέσσερα αυτά έργα αθροίζουν περίπου 300
εκατομμύρια ευρώ και προστίθενται «στα
πολλά σημαντικά έργα που εκτελούμε σε όλη τη  χώρα
και απαρτίζουν το μεγάλο πρόγραμμα των 13 δισ. ευρώ
σε όλη τη χώρα», ενώ έστειλε μήνυμα ότι αποτελεί
«ευθύνη όλων τα έργα να κατασκευαστούν και να παρ-
αδοθούν άρτια και στην ώρα τους».

Ειδικότερα για τα δύο έργα σιδηροδρομικού ενδιαφέρ-
οντος, ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι «είναι παραπάνω
από σαφής η διάθεση της κυβέρνησής μας για παρεμβά-
σεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Έκανε λόγο για «επίμονη προσπάθεια της κυβέρν-
ησης να επιτευχθεί επιτέλους η προώθηση του μέσου»
καθώς, όπως εξήγησε «το τρένο ως ο πιο φιλικός τρό-
πος μετακίνησης για το περιβάλλον έχει μείνει πολλά
χρόνια πίσω».

Υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα έργων 4,5 δισ.
ευρώ με το οποίο, σημείωσε ο κ. Καραγιάννης «δίνουμε
μια μεγάλη ώθηση και κάνουμε ένα άλμα δεκαετιών μπρ-
οστά».

Ο Υφυπουργός Υποδομών έκανε γνωστό ότι ήδη
έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 500 εκατομμυρίων 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εξετά-
στηκαν από την Επιτροπή, ενώ «μέσα στο α’  τετράμηνο
του 2023 θα έχουμε προσωρινούς αναδόχους στα περ-
ισσότερα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου». 

«Κάναμε πράξη το αυτονόητο, συνδέοντας τα
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό
δίκτυο» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο οδικό έργο «κατασκε-
υή της επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, στο
τμήμα από το ρέμα Κώτουρη ως τα όρια του Νομού
Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», τόνισε: «είναι
εξαιρετικά σημαντικό έργο για την Δυτική Μακεδονία,
αρχικού προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας Επα-
ρχιακής Οδού, μήκους 10,4 χλμ., που εντάσσεται στον
οδικό άξονα Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, στα όρια των
νομών Καστοριάς και Φλώρινας και καταλήγει στα όρια
του νομού Κοζάνης».

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥπποοδδοομμώώνν::  
Υπογράφονται συμβάσεις για έργα

αξίας 300 εκατ. ευρώ

συνεχίζεται στη σελ. 10

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινάει ο διάλογος για την
επέκταση σε όλες τις επιχειρήσεις

Η έν αρξη  της απογραφικής διαδικασίας του Ωρα-
ρίου Απασχ όλησης από όλες τις επιχ ειρήσεις –
εργοδότες της χ ώρας για το σύν ολο των  εργαζομέν ων
τους, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημέν ης εργασίας
σηματοδοτεί την  εκκίν ηση της δεύτερης φάσης υλο-
ποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία θα
επεκταθεί σταδιακά στο σύν ολο των  επιχ ειρήσεων
και εργαζόμεν ων  της χ ώρας.

Λαμβάν ον τας υπόψιν  ότι κάθε κλάδος έχ ει τα δικά
του χ αρακτηριστικά, ο διάλογος αυτός θα ξεκιν ήσει
άμεσα, προκειμέν ου η μεταρρύθμιση ν α εφαρμοστεί
στους κλάδους προτεραιότητας χ ωρίς καθυστερήσεις,
αλλά και χ ωρίς ν α αγν οούν ται οι ιδιαιτερότητες των
επιμέρους δραστηριοτήτων . Στον  εν  λόγω διάλογο θα
ληφθεί υπόψη και η εμπειρία που έχ ει αποκτηθεί από
την  εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις
τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ.

Στο πλαίσιο της απογραφικής διαδικασίας που
ξεκίν ησε σήμερα, ο εργοδότης δηλών ει για κάθε
εργαζόμεν ο τα γεν ικά στοιχ εία εργασιακής σχ έσης
που αφορούν  το χ ρόν ο εργασίας  καθώς και το ωράρ-
ιο απασχ όλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό
εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμεν ο αν ά ημέρα. Η απο-
γραφή των  εργαζόμεν ων  μπορεί ν α γίν ει σταδιακά
(π.χ . για κάθε παράρτημα), με την  προϋπόθεση ν α
έχ ει ολοκληρωθεί για το σύν ολο του προσωπικού

μέχ ρι τις 30 Νοεμβρίου 2022. Με τη διαδικασία αυτή
αν τικαθίσταται η δήλωση του ωραρίου εργασίας στο
Εργάν η που γίν εται σήμερα με μορφή κειμέν ου ή επι-
συν απτόμεν ων  αρχ είων , από τη ν έα ψηφιακή διαδι-
κασία.

Μετά την  ολοκλήρωση της απογραφικής διαδι-
κασίας,  στο Π.Σ. Εργάν η θα εμφαν ίζεται το προγρ-
αμματισμέν ο ωράριο απασχόλησης αν ά εργαζόμεν ο,
παράρτημα ή επιχ είρηση σε ψηφιακή μορφή ημερο-
λογίου (Τρέχ ουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάν ωσης
Χρόν ου Εργασίας), το οποίο θα είν αι επίσης άμεσα
διαθέσιμο και στον  εργαζόμεν ο μέσα από την  εφαρ-
μογή my Ergani mobile app, καθώς και μέσα από το
my Ergani web portal (https://my Ergani.gov .gr).

συνεχίζεται στη σελ. 5
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Τ
ο δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας επισκέφθηκε
ο  ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης

και ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκ-
ης, συνοδευόμενοι από τον Υφυπουργό Δικαι-
οσύνης Γιώργο Κώτσηρα, τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής Θανάση Μπούρα και τον βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής Βαγγέλη Λιάκο, τον βουλευτή και
Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΔ Διονύση
Χατζηδάκη, τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεω-
ργίου, την πρόεδρο ΔΕΕΠ Δυτικής Αττικής Κούλα
Παραδείση και τον πρόεδρο ΔΗΜΤΟ ΝΔ Μάνδρ-
ας Μελέτη Ζαφείρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψη των στελεχών του
κόμματος, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη
υπό τον Δήμαρχο Χρήστο Στάθη, όπου συζητήθη-
καν τα θέματα της τοπικής κοινωνίας, η εξέλιξη των
έργων υποδομής που πραγματοποιούνται στον
Δήμο, αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών από τις
φονικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή
πριν πέντε χρόνια.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας και τα μέλη
της Δημοτικής Αρχής τόνισαν την αγαστή συνερ-
γασία του Δήμου με την Κυβέρνηση και ευχα

ρίστησαν τα μέλη του κόμματος για την παρουσία
τους.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος
Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτ-
ησης: «Είμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορετική
γειτονιά της Ελλάδας, σε διαφορετικό Δήμο,

ακούμε τους πολίτες, ακούμε τους Δημάρχους,
ακούμε τα Επιμελητήρια, καταγράφουμε τα ζητήμα-
τα και τα πηγαίνουμε απευθείας στον Πρωθυπο-
υργό, στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό
Γιάννη Μπρατάκο, σε όλους τους Υπουργούς.
Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για όλους

Επίσκεψη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής  Παύλου Μαρινάκη 
και στελεχών της ΝΔ στο Δημαρχείο Μάνδρας Ειδυλλίας 

Ένα ακόμα ηλεκτρικό
όχημα προστέθηκε στον
υπηρεσιακό στόλο του
Δήμου Ασπροπύργου

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότ-
ητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κ. Μιχαήλ Ψωμιάδη,
παρέλαβαν ένα υπερσύγχρονο επιβατικό ηλεκτρικό
όχημα για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών του
Δήμου. Η επιλογή του οχήματος έγινε με κύριο γνώμονα
την οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος, και την
ανάγκη εκσυγχρονισμού του υπηρεσιακού στόλου του
Δήμου με καινούργια, ασφαλή και σύγχρονων προδιαγρ-
αφών οχήματα.   

Πρόκειται για ένα επιβατικό όχημα με κίνηση στους δυο
τροχούς (4Χ2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και
εκτός δρόμου, με ηλεκτροκινητήρα,  μέγιστης ισχύς
περίπου 136HP και αυτονομία 435km και 305km.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε σχετικά: «Πίσω από κάθε τεχνολογικό επίτευγμα,
παρατηρείται και μία μετακίνηση στο πνεύμα. Με νέο
πνεύμα λοιπόν, με πνεύμα νεωτερικότητας, αντιμε-
τωπίζουμε την κλιματική κρίση, με βιώσιμα μέσα αστικής
συγκοινωνίας. Διεκδικήσαμε από το Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης και κερδίσαμε,  τα συγκεκριμένα οχήματα, που
είναι ιδιαίτερα αξιόλογα με χαμηλότερο αποτύπωμα διο-
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ ο Δήμος μας
έχει να λαμβάνει και άλλα.  Ευχόμαστε να δοθεί σύντομα
λύση στο ενεργειακό, που έχει προκύψει, ώστε να στρα-
φούμε δυναμικά , πλέον, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας, προστατεύοντας έτσι το μοναδικό μας ‘σπίτι’, το
περιβάλλον». 

Συν εχ ιζεται στη σελ.4

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΠΠρροοεειιδδοοπποοιιηησσηη  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  γγιιαα  τταα  

ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  
Τη λίστα με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μεν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού

ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ αλλά, παρά τις συνεχείς υπομνήσεις, εξακολουθούν να μην έχουν μεταφ-
έρει τα εκ του νόμου απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους σε αυτόν, παρέχει με σχετικό
έγγραφό του το ΥΠΕΣ προς το
υπουργείο Οικονομικών.

Στο έγγραφο αν αφέρεται μεταξύ
άλλων :

Κατόπιν  των  αν ωτέρω, σας υπεν θ-
υμίζουμε την  προηγούμεν η αλληλογρ-
αφία μας επί του θέματος και παρα-
καλούμε εκ ν έου, όσους εκ των  απο-
δεκτών  φορέων  δεν  έχ ουν  προβεί,
έως τη λήψη του παρόν τος εγγράφ-
ου, στη μεταφορά των  διαθεσίμων
τους στον  λογαριασμό ταμειακής
διαχ είρισης που άν οιξαν  στην  Τρά-
πεζα της Ελλάδος, σύμφων α με τα
οριζόμεν α στο αρ. 69Α του

ν . 4270/2014 και στην  υπ’ αριθμ.
2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β)
απόφαση του Υπουργού Οικον ο-
μικών , για την  επίσπευση των  απαιτούμεν ων  σχ ετικών  εν εργειών  τους.

Επισημαίν ουμε ιδιαίτερα ότι, όχ ι μόν ο το άν οιγμα του εν  λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχ είρισης αλλά και η
μεταφορά των  πλεον αζόν των  ταμειακών  διαθεσίμων  σε αυτόν , αποτελεί εκ του ν όμου υποχ ρέωση, για τους
φορείς της Γεν ικής Κυβέρν ησης. Στην  παρ. 14 του προαν αφερόμεν ου άρθρου του ν . 4270/2014, όπως αν τι-
καταστάθηκε με την  παρ. 3 του αρ. 80 του ν . 4764/2020, καθορίζεται το μέγιστο όριο ρευστότητας που μπορεί
ν α διατηρούν  εκτός του υπό συζήτηση λογαριασμού οι υπόχ ρεοι φορείς, ως ακολούθως:

«Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γεν ικής Κυβέρν ησης επιτρέπεται ν α διατηρούν  εκτός
του Σ.Λ.Θ., ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους αν άγκες για το επόμεν ο δεκαπεν θήμερο, οι οποίες εξυπηρε-
τούν ται μέσω των  λογαριασμών  που τηρούν  οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ. Το όριο αυτό
δεν  μπορεί ν α υπερβαίν ει σε συστηματική βάση το πέν τε τοις εκατό (5%) του συν όλου των  διαθεσίμων , με
την  επιφύλαξη της παρ. 13. Κατόπιν  αιτιολογημέν ης πρότασης του Φορέα και της σύμφων ης γν ώμης της επο-
πτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύν αται το αν ωτέρω ποσοστό ν α διαμορφών εται αν αλόγως».

Συν επεία των  αν ωτέρω, σε περίπτωση συν εχ ιζόμεν ης μη συμμόρφωσης των  υπόχ ρεων  φορέων  με τις ν όμι-
μες υποχ ρεώσεις τους, οι Αποκεν τρωμέν ες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν  ν α εν εργοποιήσουν  τις διατά-
ξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν . 3852/2010.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

τους πολίτες, αυτός είναι
ο ρόλος μας.

Θέλουμε να λύνουμε τα
μικρά προβλήματα, αλλά και
τα μεγάλα. Σήμερα απε-
υθύνομαι σε ανθρώπους
που πονάνε πολύ τον τόπο
τους, έναν Δήμο που πέρα-
σε ό,τι  δεν μπορούσε
κανείς να φανταστεί  τα
προηγούμενα χρόνια,
έχασε ανθρώπους, οικογέ-
νειες έχασαν μέλη τους από
φυσικές καταστροφές, είδαν
την αναλγησία και  την
έλλειψη οργάνωσης της
πολιτείας και είναι πολύ
σημαντικό που βλέπουμε
μετά από χρόνια να ορθο-
ποδεί η περιοχή. Έχουν

αποκατασταθεί όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν δοθεί χρή-
ματα από τα προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει πλέον μία σταδιακή μείωση της ανε-
ργίας σε μία περιοχή που έχει πληγεί πολύ από αυτό το φαινόμενο.

Οι πολίτες πλέον βρίσκουν δουλειά, ωστόσο είμαι εδώ για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ζητή-
ματα, όπως το ζήτημα της ασφάλειας που ξέρουμε ότι απασχολεί την περιοχή, είμαστε σε συνεχή επι-
κοινωνία και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μάλιστα πολλές φορές πηγαίνουμε και σε Αστυνο-
μικά Τμήματα για να μπορούμε να δούμε από κοντά την καθημερινή τους λειτουργία.Θέλουμε να βρισ-
κόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη στην καθημερινότητά τους, όχι μόνο προεκλογικά, για τα εύκολα και για
τα δύσκολα».

Ο κ. Μπούρας στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι είναι πάντα παρών στην επίλυση των ζητημάτων που
αφορούν τις τοπικές ενότητες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και ευχαρίστησε για την παρουσία των στε-
λεχών στην συνάντηση που στόχο έχουν την άμεση εξάλειψη των ζητημάτων που αφορούν την περιοχή
μας.

Το παρών στην επίσκεψη στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας έδωσαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Κων-
σταντίνος Φράγκος, Παναγιώτης Κολοβέντζος, Σωτηρία Αργυρίου, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Αριστοτέλης Μπότσης, η Πρόεδρος ΔΟΚΑΠ και Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Πολιτισμού
Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο Πρόεδρος Κοινότητας Μάνδρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο πολιτευτής
Δυτικής Αττικής Σταμάτης Πουλής, το μέλος της ΠΕ ΝΔ και τ. πρ. ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, τα μέλη της
ΠΕ ΝΔ Γιώργος Σακελλαρίου και Κωνσταντίνα Κόλλια και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής Γιάν-
νης Σωτηρίου.

Δ. Φυλής: Κλειστό το
Τμήμα Δημοτολογίου και

Ληξιαρχείου των Άνω
Λιοσίων

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει ότι,
λόγω εργασιών αναβάθμισης,

το Τμήμα Δημοτολογίου και
Ληξιαρχείου των Άνω Λιοσίων,
που στεγάζεται στο Δημαρχείο
Άνω Λιοσίων, θα παραμείνει

κλειστό την Παρασκευή 4 Νοεμ-
βρίου 2022.

Ερχεται ισχυρή κακοκαιρία
από το Σάββατο – Ο
«επικίνδυνος και φονικός»
Νοέμβριος

Π
ρο των  πυλών  βρίσκεται ν έα
κακοκαιρία που θα χ τυπήσει
μέσα στο Σαββατοκύριακο με

τον  μετεωρολόγο Κλέαρχ ο Μαρουσάκη
ν α προειδοποιεί πως ο Νοέμβριος θεω-
ρείται καιρικά επικίν δυν ος μήν ας

Όπως εν ημερών ει ο μετεωρολόγος
Κλέαρχ ος Μαρουσάκης, κύρια χ αρακ-
τηριστικά της επικίν δυν ης κακοκαιρίας
θα είν αι οι ισχ υρές βροχ ές, οι καταιγίδες
αλλά και οι πολύ ισχ υροί ν οτιάδες.

«ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ο ΚΑΙΡΙΚΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΦΟΝΙΚΟΣ

Ήταν  15 Νοεμβρίου του 2017 όταν
βαρομετρικό χ αμηλό που επηρέαζε τη
χ ώρα μας δημιούργησε έν α αν ατροφο-
δοτούμεν ο μέτωπο καταιγίδων  που
επηρέαζε για αρκετές ώρες τμήματα της
δυτικής και κυρίως βορειοδυτικής Αττι-
κής. 

Οι καταιγίδες άφησαν  πίσω τους πολ-

λές καταστροφές και δυστυχ ώς ν εκρ-
ούς!

Πηγαίν ον τας λίγο πιο πίσω στο
χ ρόν ο θα συν αν τήσουμε κι άλλα αρκε-
τά καταστροφικά καιρικά γεγον ότα που
χ αράχ τηκαν  στη μν ήμη μας. Θυμάμαι
για παράδειγμα τον  Νοέμβρη του 1993
όπου πλημμύρες χ τύπησαν  ξαν ά το
ν ομό Αττικής προκαλών τας αρκετές
καταστροφές προς τα ν ότια προάστια.
Λίγο πιο πίσω τον  Νοέμβρη του 1990
όπου πλημμύρες «χ τύπησαν » Αργολίδα
και Αρκαδία.

Το δε Νοέμβρη του 1999 πλημμύρες
ξαν αχ τύπησαν  την  Αττική αλλά και τη
Λακων ία.

ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Αν  αν ατρέξουμε σε βιβλία της Κλιμα-
τολογίας και της Μετεωρολογίας, θα
δούμε ν α παρουσιάζεται ο Νοέμβριος ως
ο στατιστικά πιο επικίν δυν ος μήν ας σε
ότι αφορά τα καιρικά φαιν όμεν α. Μια
απλή εξήγηση όπου θα μπορούσαμε ν α
δώσουμε είν αι ότι η ατμοσφαιρική
κυκλοφορία αρχ ίζει ν α αλλάζει και ολοέ-
ν α πιο ψυχ ρές αέριες μάζες κατηφο

ρίζουν  από το βορρά ν οτιότερα. Το
ταξίδι όμως αυτών  των  ψυχ ρότερων
αερίων  μαζών  δεν  είν αι μια απλή υπόθ-
εση, καθώς αυτές αλληλεπιδρούν  και με
την  επιφάν εια της Γης. Έτσι λοιπόν  στο
διάβα τους θα συν αν τήσουν  θάλασσες,
λίμν ες και ωκεαν ούς κι εκεί είν αι στην
ουσία όπου κρύβεται μία από τις ουσίες
της υπόθεσης. Και αυτό γιατί οι θαλάσ-
σιες εκτάσεις θερμαίν ον ται με πιο αργό
ρυθμό σε σχ έση με την  ξηρά. Άρα
λοιπόν  έχ ουν  κρατήσει θερμότητα από
τις ζεστές ημέρες των  καλοκαιριν ών
μην ών  που έχ ουν  προηγηθεί. Αυτό με
τη σειρά του δημιουργεί μεγάλες θερμο-
κρασιακές διαφορές καθ’ ύψος κι έτσι
γίν ον ται πιο έν τον α τα ατμοσφαιρικά
φαιν όμεν α.

Μια ισχ υρή λοιπόν  κακοκαιρία αν αμέ-
ν εται ν α μας απασχ ολήσει το τριήμερο 

Σάββατο – Δευτέρα με κύρια χ αρακ-
τηριστικά τις ισχ υρές βροχ ές –
καταιγίδες αλλά και τους πολύ ισχ υρούς
ν οτιάδες. Με δεδομέν ο ότι έχ ουν  προη-
γηθεί αρκετές ημέρες καλοκαιρίας διατ-
ηρών τας τοπικά τις θάλασσες μας αρκε-
τά ζεστές, είν αι πολύ πιθαν ό αυτό το
κύμα κακοκαιρίας ν α δώσει τοπικά μεγά-
λο όγκο ν ερού.

Τα πρώτα στοιχ εία που έχ ουμε στη
διάθεσή μας θέλουν  τμήματα της δυτι-
κής, κεν τρικής και ν ότιας χ ώρας ν α
δοκιμάζον ται αρκετά από αυτό το κύμα
κακοκαιρίας αυξάν ον τας σημαν τικά και
τις πιθαν ότητες για πλημμυρικά επεισό-
δια ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθα-
λάσσιες εκτάσεις.

Μια πρώτη προειδοποίηση θα μπορ-
ούσε ν α αφορά τα ν ησιά του Ιον ίου, τα
παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής
ηπειρωτικής χ ώρας, την  Πελοπόν ν ησο
με έμφαση θαλάσσιες – παραθαλάσσιες
περιοχ ές, την  αν ατολική Στερεά συμπε-
ριλαμβαν ομέν ης και της Αττικής και στο
τελείωμα αυτής της εξέλιξης το ν ότιο
ν οτιοαν ατολικό Αιγαίο. Και λέω μια
πρώτη προειδοποίηση διότι δεν  έχ ει
ξεκαθαρίσει ακόμη η ακριβής τροχ ιά του
βαρομετρικού χ αμηλού.

«Θέλουμε ν α βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη στην  καθημεριν ότητά τους, 
όχι μόν ο προεκλογικά, για τα εύκολα και για τα δύσκολα».
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Σταθεροί καπνιστές 3 στους 10 Έλληνες
Πανελλαδική έρευνα της Marc για το κάπνισμα για λογαριασμό της Παπαστράτος

"Τσιγάρο:  Η ξεπερασμένη"Τσιγάρο:  Η ξεπερασμένη
συνήθεια που δεν λέμε συνήθεια που δεν λέμε 

να ξεπεράσουμε"να ξεπεράσουμε"

Ο
ι 3 στους 10 Έλληνες (28,5%) ή 2.250.000
παραμένουν πιστοί καπνιστές παραδοσιακού
τσιγάρου το 2022, ποσοστό σταθερό μετά την

αύξηση στην πανδημία ενώ οι άνεργοι και οικονομικά
ασθενέστεροι φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο να
"απεξαρτηθούν" αποδυναμώνοντας την τάση διακοπής
ή στροφής του πληθυσμού σε εναλλακτικά προϊόντα καπ-
νίσματος.

Αυτές τις τάσεις ανέδειξε πανελλαδική έρευνα της Marc
για το κάπνισμα στην Ελλάδα το 2022 που διεξήχθη (σε
1.200 νοικοκυριά τον Ιούνιο) για λογαριασμό της Παπα-
στράτος, η οποία σημειωτέον αντλεί πλέον 65% των εσό-
δων της από εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος.

Διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των καπνιστών οι περ-
ισσότεροι είναι άνδρες στις ηλικίες 45-65 ετών ενώ το
84% του δείγματος λέει ότι ανησυχεί για τις επιπτώσεις
του καπνίσματος στην υγεία του.

Η έρευνα με τίτλο "Τσιγάρο: Η ξεπερασμένη συνήθεια
που δεν λέμε να ξεπεράσουμε", παρουσιάστηκε σε
συνέντευξη τύπουαπό τον Θωμά Γεράκη, Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Marc και τη Λένα Πλαΐτη, Γενική Διε-
υθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτος. Η μελέτη έδει-
ξε ότι στους λόγους στροφής των καπνιστών στο εναλ-
λακτικό τσιγάρο προτεραιοποιείται ο μειωμένος κίνδυνος
για την υγεία, το γεγονός ότι δεν μυρίζει, δεν έχει καύση
και στάχτη και είναι πιο οικονομικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 15,2% των καπνιστών
κρύβει ότι καπνίζει και αισθάνεται άβολα σε παρέες που
δεν καπνίζουν (σε ποσοστό 41,9%). Όπως σημείωσε ο
καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναστάσιος Σταλίκας, αυξάνεται η
κοινωνική πίεση στους καπνιστές τόσο από την κοι-
νωνία όσο και από τους ίδιους αλλά αυτό δεν βοηθά στη
διακοπή του καπνίσματος. Διαπιστώνεται επίσης ότι
ενοχλεί η τσιγαρίλα ακόμη και στους εξωτερικούς χώρο-
υς, με τους μη καπνιστές να λένε ότι ενοχλούνται (σε
ποσοστό 61,6% στην Ελλάδα και 65,4% στην Κύπρο).
Επίσης 6 στους 10 καπνίζοντες πιστεύουν ότι είναι λιγό-
τερο ελκυστικοί από αυτούς που δεν καπνίζουν.

Η φορολόγ-
ηση επίσης ανά-
γεται σε σημαν-
τικό πυλώνα
στην προσπάθ-
εια στροφής των
καπνιστών σε
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά
προϊόντα, με
βάση τον βαθμό
βλαπτικότητας,
σύμφωνα με
τον Ι.Καργα-
ρώτο, αντιπρόε-
δρο της Παπαστράτος, που απάντησε σε σχετικό
ερώτημα αναφερόμενος ενδεικτικά σε προσεγγίσεις
όπως των ηλεκτρικών οχημάτων έναντι εκείνων με κιν-
ητήρες εσωτερικής καύσης, των ΑΠΕ σε σχέση με τις
πηγές ενέργειες με άνθρακα κ.ο.κ.. Σημείωσε ότι η
Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια τέτοια
προσέγγιση εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτό θα
συνεχιστεί στο μέλλον. Αναφέρθηκε επίσης στο στοιχείο
της μελέτης που έδειξε ότι 8 στους 10 συμμετέχοντες
συμφωνούν ότι τα εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος
πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά ως προς τη
φορολογία επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι για κοι-
νωνίες που νοιάζονται για τη δημόσια υγεία η φορολόγ-
ηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια τέτοια παράμετρο.

Ο κ. Καργαρώτος τόνισε πάντως ότι το νοιάξιμο για
την υγεία σημαίνει διακοπή του καπνίσματος και τα
εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος δεν είναι μέσα δια-
κοπής καπνίσματος αλλά καταναλωτικά προϊόντα και ως
τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Σύμφωνα με τον κ. Σταλίκα, οι περισσότεροι καπνιστές
θέλουν να διακόψουν αλλά δεν μπορούν να διαχειρι-
στούν την εξάρτηση, την οποία χαρακτήρισε "χημική και
ψυχολογική" καθώς συνδέεται με την έννοια της χαλάρ-
ωσης, του διαλείμματος και αυτό που οι διανοούμενοι
έλεγαν κάποτε "στο τσιγάρο που κρατώ, ένα τσιγάρο
δρόμος, παρέα, παρηγοριά...".

Η διαδικασία της διακοπής του καπνίσματος είναι
δύσκολη, "πιο δύσκολη και από τη δίαιτα", όπως
συμφώνησαν οι ομιλητές, τονίζοντας ότι απαιτεί υπο-
στηρικτικό περιβάλλον. Ωστόσο η ανασφάλεια και το
άγχος της κρίσης δεν ευνοούν και σύμφωνα με τον κ.
Σταλίκα η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει εκνευρισμός και οι
περισσότεροι ενοχλούνται με την αναπνοή του καπνιστή

δίπλα τους υποβαθμίζοντας το φόβο
για την υγεία του. Δηλαδή, έχουμε
ανάγκη από τον σύντροφο, την παρέα
αλλά και λιγότερη ανοχή και αυτό είναι
ανησυχητικό φαινόμενο, όπως είπε.

Οι 7 στους δέκα Έλληνες (72%)
θεωρούν το τσιγάρο μία ξεπερα-
σμένη συνήθεια. 

Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα
του 2021, οι ενστάσεις και η πίεση του
κοινωνικού περιβάλλοντος καταγράφ-

ονται εντονότερες και η κοινωνική ανοχή μειώνεται με
την πάροδο του χρόνου. 

Το 59% αναφέρει ότι το κάπνισμα ενοχλεί τον/τη
σύντροφο-μη καπνιστή και δημιουργεί διαφωνίες και
τσακωμούς με τον/τη σύντροφό τους, ποσοστό αυξημένο
συγκριτικά με το 52% και 49% αντίστοιχα της περσινής
έρευνας. 

Πέρα από τις συντροφικές σχέσεις των καπνιστών
φαίνεται, επίσης, να επηρεάζονται αρνητικά και οι οικο-
γενειακές και φιλικές τους σχέσεις, με την πλειονότητα
των μη καπνιστών (66%) να ενοχλούνται από το
γεγονός ότι ένα συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο καπ-
νίζει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το γεγονός ότι
σχεδόν οι μισές ελληνικές οικογένειες (45%) δεν επιτρέ-
πουν το κάπνισμα στο σπίτι τους.

Οι χρήστες εναλλακτικών προϊόντων καπνίσμα-
τος

Έμφαση δόθηκε στον τομέα της ενημέρωσης γεγονός
που έχει συνεισφέρει στη μείωση του πληθυσμού των
καπνιστών στην Ελλάδα συγκριτικά με μερικά χρόνια
πριν. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι χρήστες αποκλειστικά
εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης φτάνουν το 4,4%
από 3,4% ένα χρόνο πριν. Όσοι δηλώνουν ότι κάνουν
χρήση εναλλακτικών προϊόντων αλλά καπνίζουν και
παραδοσιακό τσιγάρο περιστασιακά φτάνουν το 1,9%
από 1,7% αντίστοιχα. Συνυπολογίζοντας τους χρήστες
παραδοσιακού τσιγάρου που χρησιμοποιούν περιστασια-
κά και εναλλακτικό διαπιστώνεται ότι οι χρήστες εναλ-
λακτικών προϊόντων ανέρχονται στο 8% (από 5,5% ένα
χρόνο πριν), δηλαδή περίπου 650.000 άτομα καταγρά-
φοντας αύξηση στις ηλικίες 21 ετών και άνω. Ειδικά
στην Κύπρο το ποσοστό των χρηστών εναλλακτικών
προϊόντων φτάνει το 16,2%.

Ανοιχτά τα καταστήματα την
Κυριακή 6 Νοεμβρίου

Σύμφων α με τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή, επιτρέπεται η λειτουργία των  εμπορικών  κατα-
στημάτων  την  ερχ όμεν η Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022.

Η λειτουργία των  εμπορικών  καταστημάτων  επιτρέ-
πεται την  ερχ όμεν η, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, σε
όλη τη χ ώρα, από τις 11.00 έως τις 20.00, σύμφων α
με τροπολογία που κατατέθηκε χ θες στη Βουλή σε
ν ομοσχ έδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας.

Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία είναι προαιρετι-
κή και όχι υποχρεωτική.

Η ρύθμιση γίν εται μετά την  κατάργηση των  εν διά-
μεσων  περιόδων  εκπτώσεων , κατά την  οποία επιτρ-
επόταν  η λειτουργία των  καταστημάτων  την  πρώτη
Κυριακή του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μεταβατική ρύθμιση μέχ ρι την  εφαρ-
μογή ν έου πλαισίου για την  προαιρετική λειτουργία
των  καταστημάτων  τις Κυριακές που θα τεθούν  σε
διαβούλευση.

Την  ίδια στιγμή, μετράει αν τίστροφα ο χ ρόν ος για το
«Black Friday », την  ημέρα του χ ρόν ου που αν αμέ-
ν ουν  με αγων ία πολλοί καταν αλωτές. Την  ημέρα αυτή,
μπορούν  ν α βρουν  μια μεγάλη ποικιλία από προϊόν -
τα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Η «Μαύρη Παρασκευή» πέφτει φέτος στις 25 Νοεμ-
βρίου 2022, δηλαδή την  τελευταία Παρασκευή του
μήν α.

Συνεχιζεται από τη σελ.2

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εξασφαλίζει σειρά πλε-
ον εκτημάτων  για τους εργαζόμεν ους, τις επιχ ειρή-
σεις αλλά και το Δημόσιο καθώς με την  εφαρμογή
της:

• Διασφαλίζον ται τα συμφέρον τα των  εργαζομέ-
ν ων  με την  πλήρη καταγραφή των  πραγματικών
ωρών  εργασίας και την  εξασφάλιση σημαν τικού
αποδεικτικού στοιχ είου για την  διεκδίκηση οφειλο-
μέν ων .

• Προστατεύον ται οι υγιείς επιχ ειρήσεις από τον
αθέμιτο αν ταγων ισμό της «μαύρης» και υποδηλω-
μέν ης εργασίας.

• Διευκολύν εται ο έλεγχ ος από την  Επιθεώρηση
Εργασίας και διαφαν είς και αν τικειμεν ικές διαδι-
κασίες.

• Προστατεύον ται τα έσοδα του ασφαλιστικού
συστήματος από εισφορές.
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Μ
ε επιτυχία και συνέπεια πραγματοποιήθηκε η 20η Εθελοντική Αιμο-
δοσία του Συλλόγου της Ζωφριάς την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Η Πρόεδρος Ευαγγελία Κωβαίου και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου με ανάρτησή τους στην σελίδα τους στο facebook, απηύθυναν
θερμές ευχαριστίες στους αιμοδότες αναφέροντας τα εξής:

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου μας , Ευχαριστούμε πολύ όλους τους
εθελοντές αιμοδότες και το Λαϊκό Νοσοκομείο με το οποίο συνεργαζόμαστε
άψογα!

Πιστός στο ραντεβού του με τον Σύλλογο της Ζωφριάς και φέτος ο Πρόε-
δρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας, ανταποκρίθηκε για μια ακόμη φορά στο κάλεσμα και συμμετείχε
στην 20η Αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
2022.

Με μεγάλη επιτυχία
στέφθηκε η εκδήλω-
ση για την Παγκόσμια

Ημέρα κατά του Καρκίνου του
Μαστού, που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας στις δομές της και
έλαβε χώρα την Τρίτη, 25
Οκτωβρίου 2022. 

Στην εκδήλωση - ενημερωτι-
κή ομιλία ο Χειρουργός, Μαιευ-
τήρας, Γυναικολόγος κ. Ευάγ-
γελος Καμπόλης και η Ειδική
Χειρουργός, Μαστολόγος   κ.
Καραμανίδη Μαρία, ενημέρω-
σαν τους παρευρισκόμενους
για τη σημασία και την αναγ-
καιότητα του τακτικού προλ-
ηπτικού ελέγχου και τις πρακτι-
κές που συμβάλουν στην πρόληψη και έγκαιρη
ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, αφού πρώτα καλωσόρισε τους ομιλητές
σημείωσε ότι, ως Δημοτική Αρχή δεν θα σταματή-
σουμε ποτέ να διοργανώνουμε δράσεις ενημέρω-

σης και ευαισθητοποίησης ιδιαίτερα για τόσο
σοβαρά ζητήματα.  Η Πρόληψη και ο προσυμβα-
τικός έλεγχος αποτελούν προτεραιότητα του προ-
γράμματος των κοινωνικών μας υπηρεσιών.

Στην προσφώνησή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Προστασίας, κ. Σοφία Μαυρίδη ευχαρίστησε
τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους καθώς και τα
στελέχη της Διεύθυνσης για τη διοργάνωση μιας
ακόμα δράσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του
Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ.   

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας,
ο Γραμματέας της Βουλής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παντελής
Σαββίδης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ κ.
Ιωάννης Κατσαρός, ο Δημοτικός Σύμβουλός κ.
Αλέξανδρος  Μυλωνάς, ο Αντιπρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ κ. Αντώνιος Κοναξής, και ο Αντισυνταγ-
ματάρχης Πυροβολικού, κ. Μπουραντάς Επα-
μεινώνδας.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΡΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ν. Μελετίου: Η Πρόληψη και ο προσυμβατικός έλεγχος αποτελούν 
προτεραιότητα του προγράμματος των κοινωνικών μας υπηρεσιών.

ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττωωνν  ΚΚΕΕΠΠ
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  μμεε

225566..553355,,7766  εευυρρώώ  
ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΨΨηηφφιιαακκήήςς

ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς

Με τη χρηματοδότηση, που
εγκρίθηκε από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου εξασφ-

αλίζεται τόσο η λειτουργική όσο και η
αισθητική αναβάθμιση των ΚΕΠ Αχαρνών
και η μετάβαση σε έναν πιο σύγχρονο και
άμεσο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωφός
Δημήτρης συνεργάστηκαν με τον Υπο-
υργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη Pierrakakis και τον Υφυπο-
υργό Θεόδωρο Λιβάνιο για την άμεση
υλοποίηση ενός μεγάλου έργου που εισά-
γει σύγχρονες και απλοποιημένες διαδι-
κασίες στα ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφ-

τείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών �
https://www.acharnes.gr/.../pano-apo-

256-hiliades-eyro...
#acharnes #ΚΕΠ #εκσυγχρονισμός

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΠΟΤΕ - ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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“Ξεκόλλησε” μετά από χρόνια και χάρη στην επίμονη
προσπάθεια του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού
και των μελών της Επιτροπής Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής, με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Στάθη Τοπαλίδη και
αντιπρόεδρο τον εκλιπόντα Γιώργο Κουλόγιαννη, το
θέμα της χρήσης του εγκαταλελειμμένου γυμνασίου της
Αυλίζας ως έδρα των αστυνομικών επιχειρησιακών δρά-
σεων για ολόκληρη τη Δυτική Αττική.
Βάσει του άρθρου 70 Ν. 4986/202 το κτίριο που είχε
χωροθετηθεί ως σχολείο αλλάζει, μετά κόπων και βασά-
νων, χρήση και ορίζεται πλέον για: «Διοίκηση –
Αστυνομικές Υπηρεσίες». Έτσι ένα αίτημα χρόνων,
ευδοκίμησε μετά τις στοχευμένες ενέργειες της νυν
διοίκησης του δήμου και της επιτροπής που σύστησε.

“Ξεκόλλησε” μετά από χρόνια 
το θέμα της χρήσης του εγκαταλελειμμένου γυμνασίου στην Αυλίζα Αχαρνών ως έδρα
των αστυνομικών επιχειρησιακών δράσεων για ολόκληρη τη Δυτική Αττική

Σε εξέλιξη ασφαλτικά έργα στην Άνω Ελευσίνα
Ασφαλτικά έργα εκτελούν ται αυτήν  την  περίοδο στην  Άν ω Ελευσίν α, με εκείν α στον  κυκλικό κόμβο του

Αγίου Κων σταν τίν ου έως και το ύψος της Ελευθερίου Βεν ιζέλου, ν α βρίσκον ται εν  εξελίξει.
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούν ται υπό την  επίβλεψη της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ελευσίν ας.
Ταυτόχ ρον α, τις επόμεν ες ημέρες αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσουν  αν τίστοιχ ες εργασίες και επί των  οδών  Σκόρ-

δα, Σύρμαλη και Αρκαδίου.
Αξίζει ν α σημειωθεί, πως το οδόστρωμα επί της οδού Αρκαδίου έχ ρηζε άμεσης αποκατάστασης λόγω και των

έργων  αποχ έτευσης ομβρίων  που πραγματοποιήθηκε.
Στις παραπάν ω οδούς, έχ ει τοποθετηθεί και ειδική σήμαν ση αν αφορικά με την  εκτέλεση των  εργασιών ,

προς εν ημέρωση των  δημοτών .
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Σ
υνελήφθη, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, απογε-
υματινές ώρες της 31-10-2022,

στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 27χρονος
ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβά-
σεις του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων
Ουσιών και του Νόμου Περί Όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων
της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη
εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και
μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ανα-
φορικά με την δράση του κατηγορούμε-
νου στη διακίνηση ναρκωτικών, στην
ευρύτερη περιοχή των Δυτικών προα-
στίων και κυρίως στο Μπουρνάζι , επε-
τεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρω-
σης πληροφοριακών δεδομένων, εξα-
κρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομι-

κού "προφίλ", ο εντοπισμός του και η
πιστοποίηση της δράσης του.

Κατόπιν των ανωτέρω, απογευματινές
ώρες της 31-10-2022, στο πλαίσιο νομότ-
υπης ενεργηθείσας έρευνας κατελήφθη
στο Περιστέρι , εντός της οικίας του, να
κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, είκοσι
αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περι-
έχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρ-
ους 418 γραμμαρίων και αυτοσχέδια νάι-
λον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη
κάνναβη μεικτού βάρους 1,2 γραμμα-
ρίων.

Κατασχέθηκαν επίσης, ένα πιστόλι,
τριάντα τρία φυσίγγια, το χρηματικό ποσό
των 59.040 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά
ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι φωτογραφίες των
15 ανδρών που προσή-
λθαν αυτοβούλως στην
Υποδιεύθυνση Προ-
στασίας Ανηλίκων,
«αποκάλυψαν» τρεις
ακόμα βιαστές της
12χρονης.

Η ανήλικη, με νέα κατά-
θεση της, αναγνώρισε τα
πρόσωπα τους, επιβε-
βαιώνοντας ότι πρόκει-
ται για άτομα που είχαν
επαφή μαζί της, κλείνον-
τας «ραντεβού» μέσα
από το διαδικτυακό
προφίλ του κατηγορούμενου μαστρ-
οπού-βιαστή, Ηλία Μίχου.

Η ολοκλήρωση της επίπονης δια-
δικασίας αναγνώρισης, αναμένεται
να δρομολογήσει  νέα εντάλματα
σύλληψης από την Ανακρίτρια, σε
βάρος των ταυτοποιημένων ανδρών
για τα οποία διαπιστώνεται ποινική
εμπλοκή στη σοκαριστική υπόθεση.

Έξι ώρες επιβεβαίωσης της
φρίκης

Για σχεδόν 6 ώρες, από το πρωί,
μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, η
12χρονη υποβλήθηκε σε μια σκληρή
διαδικασία αναγνώρισης των βια-
στών της, κατά τη διάρκεια της τέτα-
ρτης κατάθεσης της στους παιδο-
ψυχολόγους της Ασφάλειας.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης
Προστασίας Ανηλίκων, επέδειξαν
στο κορίτσι φωτογραφίες τόσο των
15 ατόμων που είχαν προσέλθει
αυτοβούλως τις προηγούμενες
ημέρες στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, όσο και άλλων
χρηστών της εφαρμογής blindchat
που είχαν ταυτοποιηθεί κατά τις
έρευνες στη Διεύθυνση Εγκληματο-
λογικών Ερευνών.

Από την πρώτη λίστα, αυτή των
αυτόβουλων προσελεύσεων, η
12χρονη αναγνώρισε τρία πρόσω-
πα, με τα οποία όπως είπε στους
παιδοψυχολόγους, είχε συναντηθεί
από κοντά. Για τα υπόλοιπα άτομα,
όπως είπε, είτε δεν θυμόταν, είτε δεν
ήταν σίγουρη.

Εκτός από τις φωτογραφίες των
ταυτοποιημένων προσώπων, τα στε-
λέχη της Ασφάλειας, έδειξαν στο
κορίτσι πλήθος από διαδικτυακές
συνομιλίες, από το προφίλ που είχε
δημιουργήσει ο Ηλίας Μίχος στην
εφαρμογή ανώνυμων γνωριμιών, για
να διαπιστωθεί ο ρόλος συγκεκριμέ-
νων προσώπων.

Ανάμεσα σε αυτές τις συνομιλίες,
ήταν και εκείνη με τον 26χρονο
Αστυνομικό που υπηρετούσε μέχρι
πρότινος στη ΓΑΔΑ, σε βάρος του
οποίου τρέχει  ήδη πειθαρχικός
έλεγχος. Το κορίτσι δεν φαίνεται να
αναγνώρισε το πρόσωπο του.

Αναζητούν τουλάχιστον 4 ακόμα
βιαστές

Αυτόβουλες προσελεύσεις, εξερ-
εύνηση σε ψηφιακά πειστήρια στα
Εγκληματολογικά Εργαστήρια και οι
νέες καταθέσεις της 12χρονης, ανα-
μένεται να καθορίσουν το επόμενο
διάστημα τον τελικό αριθμό των
εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η ανήλικη έκανε λόγο για του-
λάχιστον 11 «πελάτες»- βιαστές, με
τους οποίους είχε επαφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4
άνδρες εκτός από τον Ηλία Μίχο,
ενώ πλέον με τα τρία ακόμα άτομα
που αναγνώρισε η 12χρονη, ο
αριθμός ανεβαίνει στους 7.

Σε περίπτωση που εκδοθούν εντά-
λματα σύλληψης, για τα τρία ταυτο-
ποιημένα άτομα, οι αστυνομικοί θα
επικεντρωθούν στον εντοπισμό του-
λάχιστον τεσσάρων ακόμα ανδρών
που συναντήθηκαν με την ανήλικη
στο μετρό των Σεπολίων.

Την ίδια ώρα στη ΓΑΔΑ,
συνεχίζουν να προσέρχονται άτομα
που έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Δύο ακόμα άνδρες, ηλικίας 34 και
50 ετών, οι οποίοι συνομιλούσαν
διαδικτυακά με την ανήλικη, εμφ-
ανίστηκαν στην Ασφάλεια και αφέθη-
καν ελεύθεροι, αφού εξετάστηκαν
ενόρκως.

Επικοινωνία μέσω blindchat με τη
12χρονη, είχε και ένα μέλος τοπικής
οργάνωσης τπυ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, το
οποίο διαγράφηκε από την παρά-
ταξη.

Β
όμβα στα θεμέλια
της παιδικής
λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς

καθώς εχθες  έγινε
γνωστό ότι συνελήφθη ο
συγγραφέας παιδικών
βιβλίων Βασίλης
Παπαθεοδώρου για
παιδική πορνογραφία.

Ο κατηγορούμενος
βρίσκεται από τις 18
Οκτωβρίου 2022
προφυλακισμένος στις
φυλακές Τρίπολης έπειτα
από δικογραφία που
σχημάτισε η Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του ασκήθηκε
από τον εισαγγελέα δίωξη
σε βαθμό κακουργήματος
και μετά την απολογία του
ενώπιον του ανακριτή
κρίθηκε προφυλακιστέος.

Εντοπίστηκε από τους
αστυνομικούς της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
έπειτα από σάρωση που
πραγματοποίησαν στο
διαδίκτυο με ειδικό
λογισμικό που εντοπίζει
αρχεία παιδικής
πορνογραφίας. 

Σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές, σε
σκληρό δίσκο βρέθηκαν
περισσότερα από 90
βίντεο με υλικό παιδικής
πορνογραφίας σε
ορισμένα από τα οποία
πρωταγωνιστούν παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

Μάλιστα φέρεται να
ισχυρίστηκε ότι αναζήτησε
και κατέβασε τα
συγκεκριμένα αρχεία
παιδικής πορνογραφίας
για επαγγελματικούς
λόγους προκειμένου να
προχωρήσει στη
συγγραφή βιβλίου με
συναφές θέμα –
αντικείμενο.

Οι ισχυρισμοί του δεν
έπεισαν εισαγγελέα και
ανακριτή, που διέταξαν τη
προφυλάκισή του.

Με ανακοίνωσή τους οι
εκδόσεις Καστανιώτη
αναφέρονται στη σύλληψη
του συγγραφέα παιδικών
βιβλίων Βασίλη
Παπαθεοδώρου, ο οποίος
μέχρι πρότινος κατείχε τη

θέση του επικεφαλής του
παιδι

κού τμήματος του
εκδοτικού οίκου.

Αναλυτικά η
ανακοίνωση των
εκδόσεων Καστανιώτη

«Οι Εκδόσεις
Καστανιώτη διέκοψαν
κάθε μορφής συνεργασία
με τον Βασίλη
Παπαθεοδώρου, αμέσως
μόλις πληροφορηθήκαν
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
ποινική έρευνα από τις
δικαστικές αρχές, για
σοβαρή κατηγορία.

Η απόφασή μας
προστατεύει τα
συμφέροντα της εταιρείας,
των εργαζομένων και των
συνεργατών μας και
–πάνω από όλα– των
αναγνωστών μας και
αποδεικνύει ότι για εμάς, η
ακεραιότητα των
συνεργατών μας είναι
αδιαπραγμάτευτη.

Συνεχίζουμε να
εκδίδουμε σημαντικά

Κολωνός: Αναζητούν 4 ακόμα 
βιαστές της 12χρονης
Αντίστροφη μέτρηση για νέα εντάλματα

Συνελήφθη 27χρονος για κατοχή -
διακίνηση ναρκωτικών στο Μπουρνάζι

Συνελήφθη ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Βασίλης 
Παπαθεοδώρου για παιδική πορνογραφία
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Η καταβολή των  αν αδρο-
μικών  σε όλους του παλαιούς
συν ταξιούχ ους από κομμέν α
δώρα και επικουρικές συν τάξεις
θα αφορά μόν ο όσους προ-
σέφυγαν  στα δικαστήρια έως
31/7/2020. Πρόκειται για
περίπου 350.000 συν τα-
ξιούχ ους οι οποίοι έχ ουν  ξεκι-
ν ήσει έν αν  μεγάλοδικαστικό
αγών α.

Οι προσφεύγον τες
δικαιών ον ται (εν τόκως) με
ποσά από 800 έως περίπου
3.300 ευρώ για το 11μην ο
Ιούν ιος 2015 – Μάιος 2016 από
τις περικοπές των  επικουρικών
και την  κατάργηση των  δώρων .

Οπως τόν ιζε στα «ΝΕΑ»
αν ώτατη κυβερν ητική πηγή «τα
αν αδρομικά θα καταβληθούν
μόν ο σε όσους κατέθεσαν  αγω-
γές στη Δικαιοσύν η μέχ ρι τις
31/7/2020, όταν  τέθηκε σε
ισχ ύ η διάταξη με την  οποία το
Δημόσιο πλήρωσε τα αν αδρομι-
κά από τις περικοπές που έγι-

ν αν  στις κύριες συν τάξεις την
περίοδο Ιουν ίου 2015 – Μαΐου
2016. Οι υπόλοιποι συν τα-
ξιούχ οι, είτε προσέφυγαν  στη
Δικαιοσύν η μετά τις 31/7/2020
είτε δεν  προσέφυγαν , δεν  θα
λάβουν  καθόλου αν αδρομικά»,
πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Εκτιμάται ότι το συν ολικό
κόστος για τον  ΕΦΚΑ, ακόμη κι
αν  όλοι οι συν ταξιούχ οι που
έχ ουν  προσφύγει στη Δικαι-
οσύν η δικαιωθούν , κιν είται στα
600.000-700.000 ευρώ. Την
ίδια ώρα έξι ν έες αποφάσεις
που εκδόθηκαν  πρόσφατα δια-
τάσσουν  τον  e-ΕΦΚΑ ν α κατα-
βάλει έν τοκα (τόκος 6% από
την  επίδοση της αγωγής) τα
αν αδρομικά του 11μήν ου
(Ιούν ιος 2015 – Μάιος 2016),
σύμφων α άλλωστε και με τις
πρότερες αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικρατείας.

Τα αν αδρομικά που επιδίκα-
σε αμετάκλητα το ΣτΕ (με την

πρόσφατη απόφασή του) σε
όσους συν ταξιούχ ους κατέθε-
σαν  αγωγές έως τις 31/7/2020
αφορούν :

• Μειώσεις επικουρικών
συν τάξεων  και επιδομάτων
εορτών  και θέρους επικουρ-
ικών  συν τάξεων  της περιόδου
Ιουν ίου 2015 – Μαΐου 2016.

• Επιδόματα εορτών  και θέρ-
ους κύριων  συν τάξεων , της
περιόδου Ιουν ίου 2015 –
Μαΐου 2016.

• Τόκους (6% έως τον
Απρίλιο του 2019 και 3% στη
συν έχ εια) επί των  ποσών  που
επιστράφηκαν  στις κύριες
συν τάξεις και επί των  ποσών
που θα πάρουν  τώρα για τις
επικουρικές και τα επιδόματα
εορτών  και θέρους.

Συν ταξιούχ οι, μισθωτοί και
κληρον όμοι που έχ ουν  λάβει
αν αδρομικά ποσά για έν α ή
περισσότερα έτη της συγκεκρι-
μέν ης περιόδου καλούν ται ν α

υποβάλουν  τροποποιητικές
δηλώσεις για ν α εμφαν ίσουν
στην  Εφορία τα εισοδήματα
που εισέπραξαν  το 2021. Η
δήλωση των  αν αδρομικών
ποσών  θα πρέπει ν α υποβ-
ληθεί έως την  31η Δεκεμβρίου
2022, χ ωρίς την  επιβολή προ-
στίμων  και ο φόρος που θα
βεβαιωθεί θα πρέπει ν α πληρ-
ωθεί μέχ ρι την  31η Ιαν ουαρίου
2023.

Ειδικά για τους συν ταξιούχ ο-
υς οι οφειλές από φόρο εισοδή-
ματος και πρόστιμα που
προκύπτουν  από τροποποιη-
τικές δηλώσεις φορολογίας εισο-

δήματος για αν αδρομικά ποσά
συν τάξεων  προηγουμέν ων
ετών  μπορούν  κατόπιν
αίτησης ν α ρυθμίζον ται σε 2
έως 48 έν τοκες μην ιαίες δόσεις.
Η τροποποιητική δήλωση υπο-
βάλλεται για κάθε έτος που
αφορά τα αν αδρομικά.

Δεν  επιβάλλον ται πρόστιμα
σε περίπτωση υποβολής εκπρ-
όθεσμης τροποποιητικής δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος
φυσικού προσώπου, από την
οποία το επιπλέον  ποσό
φόρου που προκύπτει προς
καταβολή σε σχ έση με την
αρχ ική δήλωση είν αι έως 100
ευρώ.

Τ
ο τεράστιο πλήγμα
που δέχονται τα εισο-
δήματα κυρίως των

φτωχότερων στρωμάτων,
τόσο λόγω του πληθωρι-
σμού, της ακρίβειας και του
κόστους της ενέργειας στην
Ελλάδα το οποίο είναι το
δεύτερο υψηλότερο στην
Ευρώπη, αναδεικνύει  το
προσχέδιο σχετικής μελέτης
του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, από τη μελέτη
του Ινστιτούτου Εργασίας της
ΓΣΕΕ προκύπτουν ιδιαίτερα
ανησυχητικά συμπεράσματα
για το κόστος ζωής, την
πραγματική επιβάρυνση των
εισοδημάτων από τον πληθ-
ωρισμό και τις τάσεις που
διαγράφονται στις κατανομές
εισοδήματος και πλούτου.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Όπως προκύπτει από τη
μελέτη, ο κατώτατος μισθός
έχει χάσει περίπου το 19%
της αγοραστικής του δύναμ-

ης από τον Απρίλιο μέχρι
σήμερα. Μέσα στο 2022, οι
απώλειες αγοραστικής
δύναμης φτάνουν στο 40%
για τα νοικοκυριά με μηνιαίο
εισόδημα έως 750 ευρώ,
στο 9-14% για τα νοικοκυριά
με εισόδημα 751-1.100
ευρώ, στα άλλα εισοδηματικά
κλιμάκια είναι  μικρότερες
από 11% και  μειώνονται
όσο αυξάνεται το εισόδημα.

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι
και οι φτωχοί φτωχότεροι

Όσον αφορά στη διανομή
του εισοδήματος, προκύπτει
ότι αυτή αλλάζει σε βάρος
της μισθωτής εργασίας. Με
εξαίρεση το β’ τρίμηνο του
2020, το μερίδιο των
μισθών μειώνεται σταθερά
ακόμα και πριν την εμφάνιση
του πληθωρισμού. Αντιθέ-
τως, από το α’ τρίμηνο του
2020 και ύστερα το μερίδιο
των κερδών αυξάνεται σταθε-
ρά, παρά ορισμένες πρόσ-
καιρες διακυμάνσεις.

Παράλληλα, η ανισότητα

στον πλούτο διευρύνεται
συνεχώς, καθώς το φτωχότε-
ρο 40% του πληθυσμού
κατέχει όλο και μικρότερο
μέρος του συνολικού
πλούτου. Το μερίδιό του
μειώθηκε σε 4,5% το 2019
από 6,5% που ήταν πριν
δέκα χρόνια, το 2009 (δηλα-
δή στην κρίση μειώθηκε).
Αντιθέτως, το αντίστοιχο
μερίδιο του πλουσιότερου
10% του πληθυσμού εμφ-
ανίζεται σταθερά υψηλότερο
από την προ οικονομικής
κρίσης περίοδο: Το 2019
είχε ανέλθει  στο 41,3%
έναντι 38,8% που ήταν το
2009 (δηλαδή στην οικονο-
μική κρίση αυξήθηκε).

Κόστος ενέργειας: Η Ελλά-
δα έχει τη δεύτερη χειρότε-
ρη επίδοση στους 27 της
Ε.Ε

Αναφορικά με το κόστος
της ενέργειας, με κριτήριο
το ποσοστό που αντιπρ-
οσώπευαν οι δαπάνες για
ηλεκτρικό και  για φυσικό

αέριο στο διαθέσιμο εισόδ-
ημα των νοικοκυριών το α΄
εξάμηνο φέτος, η Ελλάδα
έχει τη δεύτερη χειρότερη
επίδοση στους 27 της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης.

Η επιβάρυνση των νοικοκ-
υριών ξεπερνούσε το 6% 

του διαθέσιμου μηνιαίου
εισοδήματος, σε μονάδες
αγοραστικής δύναμης. Το
ίδιο χρονικό διάστημα, οι
έλληνες πάροχοι φυσικού
αερίου διατηρούσαν το
δεύτερο υψηλότερο περ-
ιθώριο κέρδους στην
Ευρώπη.

‘’ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ’’ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
Έρευνα - σοκ του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ Η ακρίβεια έχει μειώσει 40% την αγοραστική δύναμη ενός μισθού 750 ευρώ. 

Το δεύτερο υψηλότερο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη διατηρούν οι Ελληνικοί πάροχοι φυσικού αερίου.

Αναδρομικά έως 3.300 ευρώ για
350 χιλιάδες συνταξιούχους
Δικαιώνονται για το 11μηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 από τις 

περικοπές των επικουρικών και την κατάργηση των δώρων και αφορά
μόνο όσους προσέφυγαν στα δικαστήρια μέχρι τις 31/7/2020
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.

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

ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα

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

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Για το αντιπλημμυρικό έργο «Διευθέτηση-
Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας», υπογράμ-
μισε: Πρόκειται για ένα εξαιρετικής
σημασίας αντιπλημμυρικό έργο, που μαζί
με αυτό της διευθέτησης του Ρέματος Εσχα-
τιάς, αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα έργα
της Αττικής για την ανάσχεση των μεγάλων
πλημμυρικών φαινομένων. 

Αντικείμενο του έργου, αρχικού προϋπο-
λογισμού 85,6 εκατομμυρίων ευρώ (με
ΦΠΑ), είναι η διευθέτηση του ρέματος της
Ραφήνας, με σκοπό τη διαχείριση των
πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση
της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρ-
ακείμενων αστικών, περιαστικών και αγρο-
τικών περιοχών».

Κλείνοντας την ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο κ.
Καραγιάννης σημείωσε ότι «εν μέσω τερά-
στιας ενεργειακής κρίσης, ενός πολέμου
στη γειτονιά μας και μετά από μία μεγάλη
υγειονομική κρίση έχουμε καταφέρει να
κρατήσουμε ενεργά τα εργοτάξια σε όλη τη
χώρα και να τονώσουμε την κατασκευαστι-
κή δραστηριότητα που σημαίνει περισσότε-
ρες δουλειές».

Μιχάλης Παπαδόπουλος: Συγκροτ-
ημένο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης
του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής

«Ο εκσυγχρονισμός των 14 συρμών της
Γραμμής 1 του Μετρό αναμένεται να οδηγή-
σει σε σημαντική ενίσχυση του στόλου για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού», τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφο-
ρές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, κατά την
ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής σχετικά με την προ-
συμβατική διαδικασία των έργων.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα συγκροτημένο σχέδιο ανάταξης και
ανάπτυξης του συγκοινωνιακού χάρτη της
Αττικής, αναπτύσσοντας το δίκτυο μέσων
σταθερής τροχιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρά και η
σύμβαση για την ανάταξη 14 συρμών της
Γραμμής 1, αρχικού προϋπολογισμού 70
εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία θα
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ο χρόνος 

παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου
υπολογίζεται σε 34 μήνες.

Οι προσφορές
Στον διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές

δύο εταιρείες:

1.    Η «CAF» (Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles), που αποτελεί εταιρεία του
ισπανικού δημοσίου, και

2.    Η γαλλική πολυεθνική εταιρεία
«ALSTOM».

Προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού
ορίστηκε η CAF, με προσφορά της τάξης
των 65,5 εκατ. ευρώ, ενώ η όλη διαδικασία
έλαβε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στις 12 Οκτωβρίου.

«Ο ανάδοχος Θα παραδώσει 14 συρμούς
πλήρως αναβαθμισμένους, ικανούς για
παραγωγική λειτουργία για τα επόμενα 25
χρόνια. Προχωράμε σταθερά και αξιόπιστα
για την καλύτερη και ασφαλέστερη
εξυπηρέτηση των πολιτών», τόνισε ο Υφυ-
πουργός Μεταφορών, ο οποίος αναφέρθηκε
συνολικά και στον σχεδιασμό για τις μελλον-
τικές επεκτάσεις του Μετρό.

Όπως είπε, ο κ. Παπαδόπουλος: «Προ
ημερών ολοκληρώθηκε πλήρως η επέκταση
της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά,
που ήδη προσφέρει μία τεράστια ανάσα για
την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, αλλά
και για τη μείωση των ημερήσιων εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα.

Παράλληλα, ξεμπλοκάραμε και ξεκίνησε
ήδη η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.
Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο σήμερα, που
όταν ολοκληρωθεί, θα εξυπηρετεί καθημερ-
ινά 340.000 ανθρώπους. Προχωράμε
παράλληλα και με την επέκταση της Γραμ-
μής 2 του Μετρό προς Ίλιον, με 3 νέους
σταθμούς και 3,5 χλμ. σήραγγας».

Τέλος, Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε
στη σύμβαση κατασκευής της επαρχιακής
οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, στο τμήμα
από το ρέμα Κώτουρη ως τα όρια του Νομού
Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα, με
Αναθέτουσα την Εγνατία Οδό, επισημαίνον-
τας ότι «είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό
έργο για τη Δυτική Μακεδονία».
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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 απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , 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 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 
για τα καταστήματά της στον Ασπρόπ-

υργο και στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο 210 5570159 " 
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O Παναγιώτης Ζήλος ανέλαβε
προπονητής στον Ατρόμητο

Ελευσίνας

Ο παλιός ποδοσφαιριστής Παναγιώτης
Ζήλος θα είναι ο νέος προπονητής του
Ατρομήτου Ελευσίνας στην θέση του Γιώρ-
γου Αγγελαίνα που παραιτήθηκε από την
ομάδα.

Η διοίκηση του συλλόγου τον ευχαριστεί
για τη συνεργασία που είχαν και του εύχε-
ται καλή συνέχεια.

Στις 5-6/11 η έναρξη της
Super League 2

Το εναρκτήριο λάκτισμα της δεύτερης κατηγορίας
θα γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο 5-6 Νοεμ-
βρίου.  Την απόφαση να αρχίσει το πρωτάθλημα
το Σαββατοκύριακο 5-6 Νοεμβρίου 2022 πήρε το
ΔΣ της Super League 2. Οι 30 ΠΑΕ αποφάσισαν να
ξεκινήσουν το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική

Απόλλων Πόντου – Διαγόρας
ΑΕΛ – Ηρακλής Λάρισας
Βέροια – ΠΑΟΚ Β’
Μακεδονικός – Νίκη Βόλου
Παναθηναϊκός Β’ – Απόλλων Λάρισας
Πανσερραϊκος – Θεσπρωτός
Ηρακλής – Αλμωπός Αριδαίας
Αναγέννηση Καρδίτσας: Ρεπό

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική
ΠΑΟ Ρουφ – Προοδευτική
Αιγάλεω – ΟΦ Ιεράπετρας
Ηλιούπολη – Κηφισιά
Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ Β’
Καλαμάτα – Ηρόδοτος
Επισκοπή – Ολυμπιακός Β’
Χανιά – Παναχαϊκή
Καλλιθέα: Ρεπό

Χώρισαν οι δρόμοι Κατίδη-Πανελευσινιακού

Δεν  θα συν εχίσει ν α αγων ίζεται στον  Παν ελευσιν ιακό ο 29
χρον ος μέσος(12/2/1993) Γιώργος Κατίδης.Ο εν  λόγω ποδοσφ-
αιριστής έλυσε την  συν εργασία του με την  ομάδα της Δυτικής
Αττικής και αν αζητά τη ν έα του στέγη. Εχει αγων ιστεί στην
ΑΕΚ, Βέροια, Άρη, Λεβαδειακό,Παν αιγιάλειο, φιν λαν δική Γιάρο,
Ολίμπια Πράγας,ΦΚ Πρίμπραμ, Ηρόδοτο, Προοδευτική.

ΑΝ.ΤΣ.

Γ’ Εθνική: 
Ο καταρτισμός των 
πέντε ομίλων
Έγιν ε χ θες στα γραφεία της ΕΠΟ ο

καταρτίσμος των  ομίλων  για το πρωτά-
θλημα της Γ εθν ικής. Το πρωτάθλημα
θα κάν ει σέν τρα στις 12-13 Νοεμβρίου
και θα διεξαχ θεί σε 5 ομίλους.

Αν αλυτικά οι όμιλοι

1ος όμιλος

Αλεξαν δρούπολη
Παν θρακικός
Άρης Αβάτου
Ορφέας Ξάν θης
Βύρων  Καβάλας
Καβάλα
Μέγας Αλέξαν δρος Ορφαν ίου
Νέστος Χρυσούπολης
Δόξα Δράμας
Απόλλων  Παραλιμν ίου
Θερμαϊκός
Καμπαν ιακός
Ποσειδών ας Νέας Μηχ αν ιών ας
Αγροτικός Αστέρας
*Εκκρεμεί η απόφαση για τον  Παν -

δραμαϊκό, υπάρχ ει εν δεχ όμεν ο ν α
μπει στον  1ο όμιλο.

2ος όμιλος

Κοζάν η FC
ΑΕΠ Κοζάν η
Καστοριά
ΑΟ Χαν ιώτης
Πιερικός
Εθν ικός Νέου Κεραμιδίου
Σβορών ος
Μακεδον ικός Φούφα
Κεραυν ός Αγγελοχ ωρίου (πήρε ΑΦΜ

Θύελλας Σαρακην ών )
Ολυμπιακός Βόλου
ΠΟ Ελλασόν ας
Δωτιέας Αγιάς
ΠΑΟ Κρηστών ης
Εδεσσαϊκός

3ος όμιλος

ΠΟ Φήκης
ΑΟ Τρίκαλα
Διγεν ής Νεοχ ωρίου
Απόλλων  Πάργας
Τηλυκράτης Λευκάδας
Παν αγριν ιακός
Ναυπακτιακός Αστέρας
ΑΠΣ Ζάκυν θος
ΑΟ Υπάτου
Χαλκίδα
Παν ελευσιν ιακός
Βύζας Μεγάρων
ΑΕ Λευκίμμης

Αστέρας Πετριτή

4ος όμιλος

ΑΠΣ Πάτραι
Ερμιον ίδα
Παν αργειακός
Φοίν ικας Νέας Επιδαύρου
Αίας Γαστούν ης
Παν ηλειακός
Παν γυθεατικός
ΑΟ Διαβολιτσίου
ΑΟ Πυλίου Κω
Ιάλυσος
Ρόδος
Αιολικός
ΑΕ Μυκόν ου
*η 14η ομάδα θα βγει μετά από κλήρ-

ωση που θα συμπεριλαμβάν ει πέν τε
ομάδες της ΕΠΣ Αθην ών  (Άγιος Ιερόθε-
ος ή Αγία Παρασκευή ή Παν ιών ιος ή
Άρης Πετρούπολης ή Φωστήρας). Η
κλήρωση θα γίν ει όταν  θα γίν ει και η
διαδικασία για το πρωτάθλημα.

5ος όμιλος

4 ομάδες ΕΠΣ Αθην ών  (Άγιος Ιερόθ-
εος ή Αγία Παρασκευή ή Παν ιών ιος ή
Άρης Πετρούπολης ή Φωστήρας*)

Κ ε ρ α τ σ ί ν ι , Ε θ ν ι κ ό ς , Α Ε
Μ ο σ χ ά τ ο υ , Γ ι ο ύ χ τ α ς , Α Ο
Τ υ μ π α κ ί ο υ , Π ό ρ ο ς , Α λ μ υ ρ ό ς
Γαζίου,Άγιος Νικόλαος

Θύελλα Ραφήν ας,Μαρκό.

Γ’ Εθν ική: «Κλείδωσε» για τη Δευτέρα
7/11 η κλήρωση

Την  ερχ όμεν η Δευτέρα 7/11/ αποφ-
ασίστηκε από την  Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΕΠΟ ν α γίν ει η κλήρωση του
πρωταθλήματος για την  Γ’ Εθν ική για
σεζόν  2022-2023.Έξι ημέρες πριν  ξεκι-
ν ήσει το πρωτάθλημα, οι ιθύν ον τες της
διοργάν ωσης πήραν  αυτή την  απόφα-
ση χ ωρίς ν α έχ ει γίν ει γν ωστή η
τοποθεσία και η ώρα διεξαγωγής της
διαδικασίας.Η κλήρωση μετατέθηκε την
ερχ όμεν η Δευτέρα, προκειμέν ου ν α
έχ ει τελεσιδικήσει και η υπόθεση του
Παν δραμαϊκού, ο οποίος διεκδικεί ν α
αν έβει εκείν ος στη Super League 2
αν τί του Ηρακλή Λάρισας.Στο μεταξύ η
Εκτελεστική Επιτροπή της Ελλην ικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπον δίας κατά τη
σημεριν ή της συν εδρίασε έλαβε επίσης
τις ακόλουθες αποφάσεις.-Έπειτα από
εισήγηση της Επιτροπής Διορ-
γαν ώσεων , το πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ι-
κής Κατηγορίας θα ξεκιν ήσει στις 12-13
Νοεμβρίου. Θα διεξαχ θεί σε πέν τε
ομίλους των  14 ομάδων , εν ώ η άν οδος
στην  Super League 2 θα κριθεί σε
ειδικό πρωτάθλημα με συμμετοχ ή των
πέν τε πρωταθλητών  της καν ον ικής
περιόδου (θα προβιβαστούν  οι τέσσερ-
ις πρώτοι).
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΣΤΑΝΚΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ

ΙΩΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Ανεβάζει «στροφές» η Παπαστράτος 
Οι γραμμές παραγωγής της στον Ασπρόπυργο φθάνουν τις 12

Μ
ε επεν δύσεις που έχ ουν  υπερβεί τα 520 εκατ.
ευρώ την  τελευταία πεν ταετία, η Παπαστρά-
τος, θυγατρική εταιρεία της πολυεθν ικής Philip

Morris International, συν εχ ίζει ν α αν εβάζει «στροφές»,
απαν τών τας δυν αμικά στις ν έες προκλήσεις.

Η ν έα επέν δυση ύψους 125 εκατ. ευρώ στο εργο-
στάσιο του Ασπροπύργου, που είχ ε αν ακοιν ώσει
μόλις πέρσι η εταιρεία, με στόχ ο ν α αυξηθεί η δυν α-
μικότητα στην  παραγωγή θερμαιν όμεν ων  ράβδων
καπν ού, έχ ει ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το ποσό αν ά-
φερε ο κ. Χρήστος Χαρπαν τίδης, πρόεδρος και διε-
υθύν ων  σύμβουλος της Παπαστράτος.

Η επέν δυση αυτή έρχ εται μετά την  ολοκλήρωση
προηγούμεν ης, ύψους 300 εκατομμυρίων , χ άρη στην
οποία μετέτρεψε το εργοστάσιό της σε έν α από τα
πρώτα παραγωγικά και εξαγωγικά κέν τρα στον  κόσμο
για μια ν έα κατηγορία προϊόν των  εν αλλακτικών  του
τσιγάρου.

«Αυξάν ουμε τις γραμμές παραγωγής κάτι που θα
επηρεάσει θετικά και τις εξαγωγές, εκσυγχ ρον ίζεται το
λιθογραφείο με την  πλήρη ψηφιοποίηση όλων  των
γραμμών  εκτύπωσης, εν ώ αυξάν εται και το αν θρώπι-
ν ο δυν αμικό της εταιρείας» σημείωσε ο κ. Χαρπαν τίδης
ερωτηθείς σχ ετικά στο περιθώριο της παρουσίασης της
παν ελλαδικής έρευν ας της Marc για το κάπν ισμα στην
Ελλάδα το 2022 που διεξήχ θη σε 1.200 ν οικοκυριά
τον  Ιούν ιο για λογαριασμό της Παπαστράτος.

Αυτή τη στιγμή οι γραμμές παραγωγής της Παπα-
στράτος στον  Ασπρόπυργο φθάν ουν  τις 12.

Μόλις το 35% των εσόδων από τα συμβατικά
τσιγάρα

Η πορεία των  οικον ομικών  μεγεθών  της Παπαστρά-
τος για την  τρέχ ουσα οικον ομική χ ρήση είν αι θετική

σύμφων α με τον  επικεφαλής της εταιρείας, με τα έσοδα
ν α παρουσιάζουν  άν οδο σε υψηλό μον οψήφιο ποσο-
στό.

Να σημειωθεί ότι ήδη, το 65% των  καθαρών  εσόδων
της Παπαστράτος προέρχ εται από καιν οτόμα, μη και-
όμεν α προϊόν τα, με στόχ ο το ποσοστό αυτό ν α φτά-
σει το 75%, μέχ ρι το 2023.

Οι καλές επιδόσεις της Παπαστράτος προέρχ ον ται
τόσο από την  αύξηση της εσωτερικής ζήτησης – όπου
δεν  έχ ουν  γίν ει αν ατιμήσεις στα προϊόν τα της εταιρ-
είας όπως σημείωσε ο κ. Χαρπαν τίδης, όσο και από
την  εν ίσχ υση των  εξαγωγών . Εκτιμάται ότι περισσό-
τερο από το 85% της συν ολικής παραγωγής εφέτος θα
κατευθυν θεί σε αγορές του εξωτερικού, ο αριθμός των
οποίων  σταδιακά αυξάν εται.

Μερίδιο 20% για το IQOS

Σύμφων α με τον  κ. Χαρπαν τίδη, οι χ ρήστες του
IQOS στην  Ελλάδα φθάν ουν  τους 430.000, με το
μερίδιο ν α αυξάν εται συν εχ ώς τα τελευταία έξι χ ρόν ια.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, αν τι-
πρόεδρος της εταιρείας Παπαστράτος, το μερίδιο του
IQOS αγγίζει περίπου το 20%, «μετρών τας» το σύν ο-
λο της αγοράς (συμβατικά τσιγάρα και εν αλλακτικά
προϊόν τα ν ικοτίν ης).

Μάλιστα, χ ώρα μας θεωρείται μία από τις πιο πετ-
υχ ημέν ες αγορές για το IQOS, από τις συν ολικά 71
όπου κυκλοφορεί, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των  3
– 4 κορυφαίων  στην  Ευρώπη.

Νέες προοπτικές για την Παπαστράτος
Την  ίδια ώρα, η Παπαστράτος, βάζει την  Ελλάδα σε

προν ομιούχ α θέση στη διεθν ώς αν απτυσσόμεν η

αγορά των  μη καιόμεν ων  καπν ικών .
Ειδικότερα, πριν  λίγες ημέρες η μητρική Philip Morris

International προέβη σε δύο σημαν τικές αν ακοιν ώσεις
αν αφορικά με την  αγορά των  ΗΠΑ:

–    Προχ ώρησε στη λύση της εμπορική συν εργασίας
της με τον  όμιλο Altria και από τις 30 Απριλίου 2024,
θα έχ ει τα πλήρη δικαιώματα για την  εμπορική διάθεση
του IQOS στις ΗΠΑ.

–    Παράλληλα, εν ίσχ υσε την  προσφορά της για την
εξαγορά της Swedish Match. Η εν δεχ όμεν η συν ερ-
γασία της με την  Swedish Match θα βοηθήσει την  PMI
ν α εισέλθει άμεσα στις ΗΠΑ και ν α αν ταγων ιστεί στην
αν απτυσσόμεν η αγορά των  μη καιόμεν ων  προϊόν των
της, αν απτύσσον τας περαιτέρω το χ αρτοφυλάκιο των
προϊόν των  ν ικοτίν ης από το στόμα της Swedish
Match.

Με δεδομέν ο ότι η Παπαστράτος κατέχ ει κυρίαρχ η
θέση στη διεθν ή αγορά μη καιόμεν ων  καπν ικών
προϊόν των , οι δύο αυτές στρατηγικές κιν ήσεις από τη
Philip Morris International δημιουργούν  ν έες προοπτι-
κές αν άπτυξης για την  εταιρεία αλλά και τη χ ώρα συν ο-
λικά.


