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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  παροδικά αυξημένες . 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σπυρίδων , Σπυρίδων ας, Σπύρος, Σπυρι-

δούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, 
Αγίου Σπυρίδων ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παπαγιαννοπούλου Κορίνα, Θριασίου Πεδίου 48,

Μαγούλα, 2105559963

MANΔΡΑ

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη
Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47,

Φυλή - Χασιά, 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.Αριστοτέλους

309,6972633576

Χαϊδάρι
Γεωργοπούλου Αδαμαντία - ΜαρίαΠλάτωνος 34, 

Όπισθεν My Market, Δάσος,2105324590

Έξι συλλήψεις, 15 προσαγωγές και οκτώ
έρευνες σε σπίτια στη Δυτική Αττική

Ολοκληρωτική κατα-
στροφή υπέστη το
εργοστάσιο πολυεστε-
ρικών στον Ασπρόπ-
υργο το οποίο από
νωρίς το πρωί
τυλίχθηκε στις φλόγες
με τις αρχές να υπο-
ψιάζονται ότι πρόκει-
ται  για κακόβουλη
ενέργεια.

Στο κατεστραμμένο
εργοστάσιο βρέθηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ,
Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με
τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που μετρούσε
35χρονια ζωής, ο οποίος εμφανώς σοκαρισμένος
δήλωσε πως πρόκειται για εμπρησμό.

«Ήταν καθαρά εμπρησμός. Έχουν ανοίξει τη
μεσοτοιχία από το διπλανό κτήριο και μπήκανε
μέσα για να βάλουνε φωτιά» είπε στον ρεπόρτερ
της ΕΡΤ ο οποίος όπως είπε ενημερώθηκε από
συγγενικά του πρόσωπα για την φωτιά που κατέ-
στρεφε τους κόπους μιας ζωής.

Το πρωί της Παρασκευής είχε σταλεί προειδο-

ποίηση στους κάτοικο-
υς της ευρύτερης περ-
ιοχής να καταφύγουν σε
εσωτερικούς χώρους
με κλειστά παράθυρα
και πόρτες για να προ-
φυλαχθούν από τις τοξι-
κές αναθυμιάσεις.

Ερωτηθείς για το αν
υποψιάζεται  ποιος
μπορεί  να ευθύνεται
για αυτόν τον εμπρη-

σμό ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι πιστεύει ότι είναι
από τους Ρομά που εδώ και μέρες διαμαρτύρον-
ται και βανδαλίζουν περιουσίες μετά τον βαρύτατο
τραυματισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες για τον
κίνδυνο ανάφλεξης. Να σημειωθεί ότι η συγκεκρι-
μένη επιχείρηση βρίσκεται δίπλα ακριβώς από
την επιχείρηση των ελαστικών που ομάδα Ρομά
πυρπόλησε την Πέμπτη.

Η ατμόσφαιρα όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ της
ΕΡΤ είναι αποπνικτική ενώ κατά τη διάρκεια της
φωτιάς, σε απόσταση αρκετών μέτρων, η ορατότητα
ήταν πολύ δύσκολη από τους καπνούς.

Ιδιοκτήτης εργοστασίου στον Ασπρόπυργο: 
Είναι εμπρησμός – Άνοιξαν την μεσοτοιχία και μπήκαν μέσα

Έ
ξι συλλήψεις
και δεκαπέν τε
προσαγωγές

έγιν αν  κατά την  ευρεία
αστυν ομική επιχείρη-
ση της ΓΑΔΑ, το πρωί
της Παρασκευής στην
ευρύτερη περιοχή της
Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση της
Αστυν ομίας έγιν ε στις
περιοχές των  Νεόκτι-
στων  και άλλων  οικι-
σμών  του Ασπροπύρ-
γου, καθώς και στο
Μεν ίδι, με σκοπό την
πρόληψη και καταπο-
λέμηση της εγκλημα-
τικότητας.

Σε αυτήν  συμμετείχαν  δυν άμεις της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυν σης
Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτικών , ΟΠΚΕ, της Διεύθυν σης Αστυν ομικών
Επιχειρήσεων , της υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της ΕΚΑΜ, καθώς και με τη
συμμετοχή αστυν ομικών  σκύλων .

Σύμφων α με την  αστυν ομία, οι έξι συλλήψεις έγιν αν  για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της
απείθειας, κλοπής, καθώς και των  ν ομοθεσιών  για τα ν αρκωτικά και καν όν ων  που αφορούν
στην  οικοδομή, εν ώ έγιν αν  και οκτώ κατ’ οίκον  έρευν ες.

Κατά τη διάρκεια της αστυν ομικής επιχείρησης:

πραγματοποιήθηκαν  έρευν ες σε οκτώ οικίες,
προσήχθησαν  15 άτομα και
συν ελήφθησαν  έξι άτομα, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της απείθειας, κλοπής, καθώς

και των  ν ομοθεσιών  για τα ν αρκωτικά
και καν όν ων  που αφορούν  στην  οικοδομή.



Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-3

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την
επόμενη χρονιά

Μεγάλη η ανταπόκριση στις
Δωρεάν Μαστογραφίες για

γυναίκες ευπαθών κοινωνικών
ομάδων στον Δ. Ασπροπύργου

Το ΚΕΠ Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, σε συνερ-
γασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και τον Σύλλογο
Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι
Ανάργυροι», προχώρησαν σε μία ακόμη παροχή
δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών σε γυναίκες
ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του τοπικού
πληθυσμού, ηλικίας 40-69 ετών.

Οι δράσεις αυτές,  όπως τόνισε ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εντάσσονται
στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, οι
οποίες υποστηρίζονται και υλοποιούνται από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία
με το ΕΔΔΥΠΠΥ, όπου ο Δήμος μας εκπροσω-
πείται στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη
χρονιά, αφού η απήχηση και η ανταπόκριση των
γυναικών ήταν μεγάλη,  γεγονός που μας χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα, πετυχαίνοντας για ακόμη μια χρο-
νιά τους στόχους του κοινωνικού μας προγράμμα-
τος. 

Η αρμόδια Αν τιδήμαρχος Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, κ. Σοφία Μαυρίδη δήλωσε σχετικά με

την  δράση: «Στηρίζουμε έμπρακτα τα προ-
γράμματα πρόληψης υγείας, καθώς η πρόλ-

ηψη, η σωστή εν ημέρωση και η έγκαιρη διάγ-
ν ωση μπορεί ν α οδηγήσει σε έγκαιρη θερα-
πεία και ν α σώσει ζωές. Κι εμείς παρέχουμε
δωρεάν  αυτή την  ευκαιρία στις γυν αίκες του

Ασπρόπυργου.»

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 01 Δεκεμ-
βρίου 2022 σε ειδικό Κέντρο Μαστού. Ο Σύλλο-
γος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι
Ανάργυροι» παρείχε δωρεάν τις μαστογραφίες
στις γυναίκες, ενώ το κόστος της δράσης ανέλαβε
ο Δήμος Ασπροπύργου.

Η μεταφορά από και προς το Κέντρο Μαστού,
πραγματοποιήθηκε με όχημα του Δήμου, που
διατέθηκε αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο
σκοπό. 

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την
τήρηση των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης,
ασφάλειας και υγιεινής, που επιβάλλει η ισχύου-
σα νομοθεσία λόγω της πανδημίας του Covid 19.

Κτηματολόγιο: Εξέλιξη για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής δηλώσεων σε Μέγαρα και Οινόη

Σειρά ενεργειών και επαφών του 
Υφυπουργού Δικαιοσύνης  Γ. Κώτσηρα, 

με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θ. Λιβάνιο και αρμόδια στελέχη 

του Κτηματολογίου

Γ
ια την  παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων
δηλώσεων  έως τις 30/6/2023 στις υπό κτηματογράφηση περ-
ιοχ ές του Δήμου Μεγαρέων  και της Κοιν ότητας Οιν όης του

Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας, εν ημερώθηκε ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ. κ. Γιώργος
Κώτσηρας από τον  αρμόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης, κ. Θοδωρή Λιβάν ιο, έπειτα από συν εδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ελλην ικού Κτηματολογίου.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας μετά την
παρέλευση της οποίας δεν  θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης

διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμεν α στα άρθρα 2 παρ.8β και 6Α παρ.5 του ν .2308/1995 όπως
ισχ ύει, έως την  30/06/2023.
Επισημαίν εται ότι η παραπάν ω θετική εξέλιξη έρχ εται μετά από σχ ετικές εν έργειες, συν άν τηση και συν εργασία
που είχ αν  στα τέλη Νοεμβρίου ο κ. Κώτσηρας με τον  κ. Λιβάν ιο.Σύν τομα, η σχ ετική απόφαση θα δημοσιευθεί
σε ΦΕΚ. Σε δήλωσή του ο κ. Κώτσηρας αν έφερε:
«Η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων  για τους ιδιοκτήτες στις υπό κτηματογράφηση περιοχ ές των
Μεγάρων  και της Οιν όης αποτελεί μία θετική εξέλιξη για πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θα έχ ουν  μια τελευταία
δυν ατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας».

Ο
ικον ομική στήριξη και αποζ-
ημιώσεις των  επιχ ειρήσεων
σε Ασπρόπυργο και τη

Δυτική Αττική ζητά το Βιοτεχ ν ικό
Επιμελητήριο Πειραιά

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος
Παπαμαν ώλης-Ντόζας, απέστειλε
σήμερα επιστολή προς τον  Υπο-
υργό Αν άπτυξης, κ. Άδων ι Γεωρ-
γιάδη, για τη στήριξη των  επιχ ειρή-
σεων , που επλήγησαν  από τα πρό-
σφατα σοβαρά επεισόδια τόσο
στον  Ασπρόπυργο όσο και την
ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττι-
κής.

Ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων  στην
επιστολή αν αφέρει: «Οι μικρομε-
σαίες επιχ ειρήσεις στάθηκαν  όρθ-
ιες, στήριξαν  και συν εχ ίζουν  ν α
στηρίζουν  την  τοπική, αλλά και
γεν ικότερα, την  Εθν ική οικον ομία
της πατρίδας μας και αυτή τη στιγμή
δοκιμάζον ται από την  εν εργειακή
κρίση αλλά και από τις προκλήσεις

του ν έου επιχ ειρηματικού μον τέ-
λου.

Πιστεύουμε στην  άμεση παρέμ-
βαση σας προς τις επιχ ειρήσεις
που πλήττον ται από αυτές τις κατα-

στροφικές εν έργειες, με οικον ομική
στήριξη και αποζημιώσεις άμεσα για
ν α μπορέσουν  ν α αποκαταστή-
σουν  τις ζημιές τις οποίες υφίσταν -
ται».

ΒΕΠ: Οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις των
επιχειρήσεων σε Ασπρόπυργο

Τ
ην  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχ θεί η Διε-
θν ής Συν έν τευξη Τύπου Παρουσίασης του Προ-
γράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης, που θα διεξαχ θεί την  Τρίτη 13
Δεκεμβρίου 2022, στις 12:00μ.μ., στο X-Bowling Art
Center (Χαριλάου 12, Ελευσίν α).

Στη Συν έν τευξη Τύπου θα απευθύν ουν  χ αιρετισμό
μέσω βίν τεο ο Αν τιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την  Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής,
Μαργαρίτης Σχ οιν άς και ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής – Υπεύθυν ος για τις Πολιτιστικές Πρω-
τεύουσες, Sy lv ain Pasqua, και δια ζώσης η Υπουργός
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λίν α Μεν δών η, ο Υφυπο-
υργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομαν ωλάκης, ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο Δήμα-

ρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου και η Πρόεδρος
Ελλην ικού Οργαν ισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Άν τζελα Γκε-
ρέκου.

Εκ μέρους της 2023 Ελευσίς, χ αιρετισμό θα απε-
υθύν ει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δέσποιν α Γερουλάν ου, εν ώ σύν τομη τοποθέτηση θα
πραγματοποιήσει η Διευθύν ουσα Σύμβουλος, Ναν ά
(Σουλτάν α) Σπυροπούλου. Το πρόγραμμα θα παρου-
σιάσει ο Γεν ικός Καλλιτεχ ν ικός Διευθυν τής της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Μιχ αήλ
Μαρμαριν ός.

Επιπλέον , την  ίδια μέρα στις 18:00, θα πραγματο-
ποιηθούν  τα Εγκαίν ια της έκθεσης Μυστήριο 29 Ελευ-
σίν α Ωμό Μουσείο υπό την  επιμέλεια της Ερατώς Κου-
τσουδάκη, στο Παλαιό Δημαρχ είο Ελευσίν ας (Πεζόδρο-
μος Νικολαΐδου).

ΔΔιιεεθθννήή  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ΤΤύύπποουυ  ΠΠααρροουυσσίίαασσηηςς  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς
ττηηςς    ΕΕλλεευυσσίίςς  22002233  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου «Ακαδημία
Μπάσκετ Ελευσίν ας» καλεί τα μέλη του σωματείου σε Έκτακτη Γεν ι-
κή Συν έλευση την  Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο
κλειστό Γυμν αστήριο «Αν δρέας Δασκαλάκης» (Ηρώων  Πολυτεχν είου
155, Ελευσίν α) με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γεν ικής Συν έλευσης
2. Λήψη απόφασης για την  τροποποίηση του καταστατικού και την

εν αρμόν ισή του με την  αθλητική ν ομοθεσία (ν . 4809/21, 4726/20)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν ική Συν έλευση θα επαν αληφθεί

την  ίδια μέρα και ώρα 19:00 στον  ίδιο χώρο.

Ελευσίν α 22 Νοεμβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Εκφράζουμε την  αγαν άκτηση μας ως δημότες του Ασπροπύργου λόγω των
γεγον ότων  που συμβαίν ουν  στην  περιοχ ή μας τις τελευταίες ημέρες. Το γεγον ός
ότι έν ας αστυν ομικός πυροβόλησε στο κεφάλι έν αν  16χ ρον ο Ρομά κατά τη διάρ-
κεια καταδίωξης, έγιν ε αφορμή ν α εξεγερθούν  οι ομόφυλοι του στην  περιοχ ή μας
και σε όλη την  Ελλάδα. Στον  Ασπρόπυργο καταστρέφον ται επιχ ειρήσεις, απει-
λούν ται άν θρωποι που διέρχ ον ται από τα σημεία που είν αι συγκεν τρωμέν οι, οι
συγκοιν ων ίες διακόπτον ται, ξυλοφορτών ουν  οδηγούς επαγγελματίες και μη και στη
συν έχ εια πυρπολούν  τα οχ ήματά τους. Το ήδη βεβαρημέν ο περιβάλλον  από τις
εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχ αν ίας γίν εται αποπν ικτικό από τις καύσεις ελαστικών
και άλλων  επικίν δυν ων  υλικών  που καίγον ται στα μπλόκα από αυτούς.

Σε όλα αυτά η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση παραμέν ουν  θεατές και τους
αφήν ουν  ν α ξεσπούν  εις βάρος των  πολιτών  του Ασπροπύργου. 

Αλήθεια, πόσα καρκιν ογόν α αέρια πρέπει ν α εισπν εύσουν  ακόμα οι πολίτες
του Ασπροπύργου μέχ ρι ν α σταματήσουν  αυτές οι ταραχ ές;

Αυτοί που τόσα χ ρόν ια κρύβουν  το πρόβλημα κάτω από το χ αλί παραμέν ουν
θεατές και δεν  παίρν ουν  μέτρα ούτε για την  προστασία της υγεία των  πολιτών .
Διαπιστώσαμε σήμερα ότι εν ώ είχ ε σταλεί μήν υμα από το 112 για περιορισμό των
μετακιν ήσεων  λόγω των  τοξικών  αερίων  στην  ατμόσφαιρα, τα σχ ολεία λειτούργ-
ησαν  καν ον ικά. 

Ποιος ο λόγος ν α μπαίν ει σε κίν δυν ο η ζωή των  παιδιών  του Ασπροπύργου;
Τόσα χ ρόν ια στους καταυλισμούς των  Ρομά που βρίσκον ται στην  πόλη μας

υπάρχ ει έν α καθεστώς ημιαν εξαρτησίας με την  αν οχ ή της Περιφέρειας, του
Δήμου, και της εκάστοτε κυβέρν ησης, και τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χ τέν ι
προσπαθούν  για άλλη μια φορά ν α αποσιωπήσουν  το πρόβλημα με μικροπολιτική
σκοπιμότητα.

Αιδώς Αργείοι…
Κάν ουμε έκκληση στην  αστυν ομική Διεύθυν ση Δυτικής Αττικής, στην  ΟΠΚΕ και

στα ΕΚΑΜ ν α πραγματοποιήσουν  επιχ ειρήσεις στην  περιοχ ή μας ώστε ν α
συλληφθούν  τα παραβατικά στοιχ εία που προκαλούν  αυτές τις ταραχ ές και επιτέ-
λους ν α σπάσει το άβατο των  καταυλισμών . 

Μόν ο έτσι θα επαν έλθει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες του Ασπροπύργου
και η κοιν ων ική ειρήν η.
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«Ξεδοντιάστηκε» συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά 
και έκλεβε μηχανές στην Αττική

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και έκλεβε μοτοσικλέτες στην ευρύτερη περιοχή των Αττικής, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Συμμορία που διακιν ούσε ν αρκωτικά
και έκλεβε μοτοσικλέτες στην  ευρύτερη
περιοχ ή των  Αττικής, εξαρθρώθηκε από
την  Υποδιεύθυν ση Ασφαλείας Αθην ών .

Το μεσημέρι της Παρασκευής (9-12-
2022) συν ελήφθησαν  στην  περιοχ ή του
Ρέν τη, δύο άν δρες και μία γυν αίκα, κατ-
ηγορούμεν οι για έν ταξη και συμμετοχ ή
σε εγκληματική οργάν ωση, παράβαση
του ν όμου περί εξαρτησιογόν ων
ουσιών , του ν όμου περί όπλων  και της
διακεκριμέν ης κλοπής.

Όπως διαπιστώθηκε από την  αστυν ο-
μική έρευν α, τα μέλη της συμμορίας δια-
κιν ούσαν  ν αρκωτικές ουσίες, κυρίως
κοκαΐν η και ακατέργαστη κάν ν αβη με
τιμές πώλησης εν δεικτικά, έν α γραμμ.
κοκαΐν ης έν αν τι του ποσού των  50
ευρώ και συσκευασία του εν ός γραμμ.
κάν ν αβης έν αν τι του ποσού των  5
ευρώ, εν ώ η εγκληματική τους δράση
υπολογίζεται τουλάχ ιστον  από το μήν α
Ιούλιο του 2022.

Το συν ολικό όφελος που αποκόμισε η
συμμορία από την  εγκληματική της δρα-
στηριότητα αν έρχ εται, τουλάχ ιστον , σε
15.000 ευρώ, εν ώ εξακριβώθηκαν  συν ο-
λικά 120 συν αλλαγές ν αρκωτικών
ουσιών .

Έπειτα από έρευν ες σε οικίες και
στην  κατοχ ή τους, βρέθηκαν  συν ολικά
και κατασχ έθηκαν :

25,4 γραμμ. κοκαΐν ης
112,9 γραμμ. ακατέργαστης κάν ν αβης

σε -98- αυτοσχ έδιες συσκευασίες
3.849 ευρώ και 39.000 λεκ Αλβαν ίας
ζυγαριά ακριβείας
αεροβόλο πιστόλι
4 αν αδιπλούμεν α μαχ αίρια
7 κιν ητά τηλέφων α
Κατασχ έθηκαν , επιπλέον , έν α

αυτοκίν ητο και δύο μοτοσικλέτες, που
χ ρησιμοποιούσαν  για τις μεταφορές των
ν αρκωτικών , καθώς και ο σκελετός
μοτοσικλέτας που εκλάπη προ δύο
μην ών  από τον  Πειραιά.ι συλληφθέν τες

Εργατικό ατύχημα στο Περιστέρι: 
Σκοτώθηκε εργάτης που δούλευε σε κολόνα της ΔΕΗ

Εργατικό δυστύχημα με
έναν νεκρό σημειώθηκε
σε εργασίες σε κολόνα
της ΔΕΗ, στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο εργάτης δούλευε
σε εργολάβο και έκανε
κάποιες εργασίες σε
κολόνα της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα εργαζόταν
στη συμβολή των οδών
Παναγή Τσαλδάρη και

Χρυσοστόμου Σμύρνης, για να συνδέσει παροχή με επαγγελματικό χώρο.
Ωστόσο, ο ίδιος όπως ανέβαινε τη σκάλα γλίστρησε και έπεσε στο οδό-

στρωμα.  Τέλος, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο
χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη: 
«Θέλουμε δικαιοσύνη» λέει «Θέλουμε δικαιοσύνη» λέει 
η οικογένεια του 16χρονουη οικογένεια του 16χρονου
ΡομάΡομά

Όσο ο 16χ ρον ος Ρομά, Κώστας Φραγ-
κούλης δίν ει μάχ η για τη ζωή του, η
σύζυγος του ζητά ν α αποδοθεί δικαι-
οσύν η και παράλληλα προσεύχ εται, ν α
γίν ει καλά ο άν θρωπος τους και ν α επι-
στρέψει σύν τομα κον τά τους
«Θέλω δικαιοσύν η» δηλών ει η σύζυγος
του 16χ ρον ου Ρομά που τραυματίστηκε
σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη
Θεσσαλον ίκη. Ο έφηβος εξακολουθεί ν α
ν οσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατά-
σταση στο Ιπποκράτειο ν οσοκομείο και
η πεθερά του αν αφέρει πως «θέλουμε
τον  Κώστα πίσω ν α έρθει». 
Όσο ο 16χ ρον ος Ρομά, Κώστας Φραγ-
κούλης δίν ει μάχ η για τη ζωή του, η
σύζυγος του ζητά ν α αποδοθεί δικαι-
οσύν η και παράλληλα προσεύχ εται, ν α
γίν ει καλά ο άν θρωπος τους και ν α επι-
στρέψει σύν τομα κον τά τους.
Σύζυγος: Θέλω δικαιοσύν η ν α τον  δικά-
σει ο εισαγγελέας και ν α γίν ει καλά.
Δημοσιογράφος: Προσεύχ εσαι; Τι
κάν εις;

Σύζυγος: Ναι προσεύχ ομαι για ν α γίν ει
καλά
Δημοσιογράφος: Πιστεύεις θα γίν ει έν α
θαύμα;
Σύζυγος: Θα γίν ει, θα γίν ει καλά.
«Χάλια ζούμε, θέλουμε τον  Κώστα πίσω
ν α ‘ρθει. Θέλουμε δικαιοσύν η» δηλών ει η
πεθερά του 16χ ρον ου. Η σύζυγος και η
μητέρα του 16χ ρον ου θέλουν  όπως
λέν ε, o 34χ ρον ος αστυν ομικός που τον
πυροβόλησε ν α οδηγηθεί στις φυλακές.
«Να γίν ει καλά ο γιος μου, ο Κώστας, ο
γιος μου, ο μικρός και αυτός ν α μπει
μέσα, θέλω δικαίωση και αυτός ν α μπει
μέσα ισόβια» λέει η μητέρα του 16χ ρο-
ν ου. «Να μπει μέσα, ν α μην  βγει ποτέ.
Ο Θεός είν αι μεγάλος και βλέπει»
δηλών ει η σύζυγος του 16χ ρον ου.

Άρης Πανόπουλος -
Υποψηφιος δημαρχος Χαϊδαρίου: 
Το κράτος να σταθεί αρωγός

στην εξωστρέφεια των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στη διευρυμένη σύσκεψη μεταξύ φορέων και
επιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε  το
πρωινό της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου,
παρευρέθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Χαϊδα-
ρίου Άρης Πανόπουλος.
Η συζήτηση έγινε υπό τον Αναπληρωτή Υπο-
υργό Εξωτερικών και αρμόδιο για Ευρωπαϊκά
θέματα,  Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και είχε κεντρ-
ικό θέμα την  εξωστρέφεια των Ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό
περιβάλλον.

ευρισκόμενους ο κ. Πανόπουλος πήρε το λόγο
και τοποθετήθηκε ως ελεύθερος επαγγε-
λματίας, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία
πολύ σημαντική ώστε οι νέες ευκαιρίες αλλά
και τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία να
καθίστανται διαθέσιμα άμεσα ενδιαφερόμενο-
υς, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους
επαγγελματίες και επιχειρηματίες της κάθε
περιοχής.
«Όλοι οι φορείς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν
για να φτάσει η πληροφορία σε όλους» σημείω-
σε χαρακτηριστικά ο Άρης Πανόπουλος
τονίζοντας και τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στην ελεύθ-
ερη αγορά. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στα
αυξημένα κόστη ακόμη και στις προμήθειες
των τραπεζών, ζητώντας να υπάρξει σύντομα
πρωτοβουλία από την ίδια την κυβέρνηση.
«Αν αξιοποιηθούν σωστά όσα ακούσαμε και
ενισχυθεί αυτή η αγαστή σχέση συνεργασίας
και επιχειρηματικότητας του κράτους με τις
τοπικές κοινωνίες, έχω την πεποίθηση πως
όλοι θα μπορέσουν να ανακτήσουν και πάλι τις
δυνάμεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση
στις δράσεις της νέας περιόδου» τόνισε.
Αξίζει να σημειωθεί πως στόχος του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, είναι να ωφεληθούν οι μικρές οικογενεια-
κές επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν τον τζίρο
τους και να αποκτήσουν ευκολότερη και πιο
ανταγωνιστική πρόσβαση στον τραπεζικό
δανεισμό.
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Λαμπρή η τελετή τηςΛαμπρή η τελετή της
φωταγώγησης φωταγώγησης 

του Χριστουγεννιάτικου Δέντρουτου Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
στο Δήμο Φυλήςστο Δήμο Φυλής

Μ
ε τη λαμπρή τελετή της φωταγώγησης του Χρι-
στουγεν ν ιάτικου Δέν τρου, ο Δήμος Φυλής
μπήκε, το βράδυ του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου

2022, στην  εορταστική περίοδο των  Χριστουγέν ν ων
και της Πρωτοχ ρον ιάς.

Στην  κατάμεστη Πλατεία Ηρώων  η λαμπερή βραδιά
άν οιξε θεαματικά με την  είσοδο της Φιλαρμον ικής που

υπό τη διεύθυν ση του μαέστρου της Νίκου Καλομοίρη
παιάν ισε Χριστουγεν ν ιάτικους και Πρωτοχ ρον ιάτικο-
υς Ύμν ους. 

Στη συν έχ εια αν έβηκαν  επί σκην ής 120 παιδιά από
τα θεατρικά Τμήματα του Αθλητικού – Πολιτιστικού
Οργαν ισμού (Ν.Π.Δ.Δ η Πάρν ηθα) που υπό την
διδασκαλία της σκην οθέτιδας  Στέλλας Νικολοθαν άση
έδωσαν  και φέτος μέσα από υπέροχ α θεατρικά
δρώμεν α το παν αν θρώπιν ο μήν υμα των  Χριστουγέν -
ν ων . 

Εξαίσια υπήρξε και η εμφάν ιση της Χορωδίας του
Δημοτικού Ωδείου Φυλής που υπό την  Διεύθυν ση της
καθηγήτριας Ρούλας Λεβαν τή  ερμήν ευσε αγαπημέν α
εορταστικά ακούσματα στο πν εύμα των  ημερών . 

Τη φωταγώγηση του Δέν τρου ακολούθησε η ρίψη
πυροτεχ ν ημάτων , που μετέτρεψε τη ν ύχ τα σε μέρα. 

Ευχ ές στον  κόσμο απηύθυν ε ο Δήμαρχ ος Χρήστος
Παππούς, ο οποίος ευχ αρίστησε τα παιδιά που
συμμετείχ αν  στη γιορτή ή που βρέθηκαν  στην  Πλα-
τεία με τους γον είς τους.

«Αν τλούμε δύν αμη και ζων τάν ια από τα παιδιά»,
τόν ισε ο Δήμαρχ ος Φυλής και ευχ ήθηκε καλά Χρι-
στούγεν ν α σε όλους και μια ν έα χ ρον ιά καλύτερη από
αυτή που φτάν ει στο τέλος της. Χρόν ια Πολλά σε
όλους απηύθυν ε και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Οργαν ισμού Γιώργος Μαυροειδής.

Η φωταγώγηση του Δέν τρου και ο χ ριστουγεν ν ιάτι-
κος στολισμός του Δήμου αποσκοπούν  στη δημιο-
υργία εορταστικού κλίματος, μετά από δύο χ ρόν ια
παν δημίας και στην  τόν ωση της εμπορικής κίν ησης. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συν αυλία από την
Ευριδίκη Νικολάου και τον  Θάν ο Τζαν ή. Την  τίμησαν
με την  παρουσία τους και αν τάλλαξαν  ευχ ές με τον
κόσμο ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης Μπούρ-
ας, ο Βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος και ο επιλαχ ών  Βου-
λευτής Σταμάτης Πουλής.

Παρευρέθηκαν  επίσης Αν τιδήμαρχ οι, Αν απλ.
Δήμαρχ οι και Πρόεδροι Νομικών  Προσώπων  του
Δήμου, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι και εκπρό-
σωποι κοιν ων ικών  και πολιτιστικών   φορέων  του
Δήμου.    

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής  Αθανάσιος Μπούρας 
στο 2ο Φόρουμ 

«Ακεραιότητα, Λογοδοσία και Διαφάνεια στα Ανώτατα Στελέχη
της Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, παρευρέθηκε
στο 2Ο Φόρουμ που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) με θέμα «Ακεραιότητα,
Λογοδοσία και Διαφάνεια στα Ανώτατα Στελέχη της Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτο-

διοίκησης» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Το Φόρουμ εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και των δράσεων που αναλαμβάνει η

Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των φορέων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των πολιτών σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας.

Ο κος Μπούρας εκ του ρόλου του ως Αντιπρόεδρος της Βουλής, αλλά και ως Πρόεδρος της Επι-
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας συνεργάζεται στενά με τη Διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες του Φόρουμ, ο κος Μπούρας συνεχάρη τη Διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την άριστη
συνεργασία και τόνισε το σημαντικό έργο που όλο αυτό το διάστημα των διαδοχικών κρίσεων η Αρχή επιτελεί. 

Η ΕΑΔ ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων των βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων αποτελώντας έτσι καινοτόμο διαρθρ-
ωτική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχοντας όλα τα απαι-
τούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντελεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και αποτελεί έτσι ένα
σημαντικό εργαλείο για την πολιτεία, αλλά και την κοινωνία. 

Δήμος Φυλής
Ξεκινούν δωρεάν εκπαιδευτικά
μαθήματα  σε συνεργασία με το 

Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών
δεξιοτήτων Cisco Networking Academy

Ο
Δήμος Φυλής προχωράει σε συν ερ-
γασία με τη Cisco Networking
Academy, διαμορφών ον τας ολοκληρω-

μέν ο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο
παρέχεται δωρεάν  σε όλους τους δημότες.
Συγκεκριμέν α, το μάθημα της κυβερν οασφά-
λειας: CyberOps Associate Course, το οποίο
διεξάγεται μέσω του παγκόσμιου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος Cisco NetAcad.

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχ ής:
https://express.adobe.com/page/IF7af lh8juZ9H/

#Cisco #cy bersecurity  #NetAcad #Cy berOps
#education #training #Municipality  of  Fy li

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς επεσήμαν ε σχ ετι-
κά: Στα πλαίσια της συν ολικής στρατηγικής του
Δήμου Φυλής για την  διαρκή επιμόρφωση των
συμπολιτών  μας προχ ωράμε σε έν α ακόμη πρωτο-
ποριακό εγχ είρημα. 
Έτσι μετά την  ιδιαίτερα πετυχ ημέν η συν εργασία

μας με τα Μεταπτυχ ιακά Προγράμματα του Παν επι-
στημίου Δυτικής Αττικής όπου ήδη έχ ουν  αποφοι-
τήσει  και συμμετέχ ουν  κάθε χ ρόν ο δεκάδες ν έοι
φοιτητές,  εγκαιν ιάζουμε μια ακόμη σημαν τική συν ε-
ργασία. 

Ο Δήμος Φυλής ως Ακαδημία της Cisco Net
Academy   και αξιοποιών τας κάθε δυν ατότητα,  θα
προσφέρει δωρεάν  εκπαιδευτικά μαθήματα εξειδικε-
υμέν ων  Ψηφιακών  Δεξιοτήτων  στο σύν ολο των
συν δημοτών  μας που εργάζον ται στο Δημόσιο και
Ιδιωτικό τομέα,  σε Φοιτητές , Αν έργους αλλά  και
στους Εργαζόμεν ους του Δήμου που επιθυμούν  ν α
δηλώσουν  συμμετοχ ή. 

Ειδικά στις μέρες μας, που η Κυβερν οασφάλεια
απειλείται διαρκώς από κακόβουλες διαδικτυακές
επιθέσεις, οι γν ώσεις, η εξειδίκευση  και η επιμόρφ-
ωση σε αυτόν  τον  τομέα  είν αι χ ρήσιμες και αν αγ-
καίες, όσο ποτέ.  

Καλούμε λοιπόν  τους συν δημότες μας ν α συμμε-
τέχ ουν  εν εργά στο πρόγραμμα ψηφιακής επιμόρφω-
σης που εγκαιν ιάζουμε με την  πολύτιμη συν εργασία
του Προγράμματος αν άπτυξης ψηφιακών  δεξιοτή-
των  Cisco Networking Academy  με την  πεποίθηση
ότι θα τους αν οίξει ν έους δρόμους στην  καθημερ-
ιν ότητα αλλά και στην  επαγγελματική τους αν έλιξη. 

Πληροφορίες και στην  διαδικτυακή πύλη του Δήμου
Φυλής f y li.gr

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και η
Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,
σας προσκαλούν στη διάλεξη του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπρ-
οπύργου, που θα δώσει ο Δρ.
Νικόλαος Α. Δεναξάς, Επίκουρος
Καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας,
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρη-
σκειολογίας του ΕΚΠΑ., με τίτλο: «Από την αβε-
βαιότητα της κρίσης, στην απελπισία του φόβου: 

οι σύγχρονες κοινωνίες της διακιν-
δύνευσης και  ο ρόλος της Θρη-
σκείας».Η διάλεξη θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα  12 Δεκεμβρίου 2022,
στις 19:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρ-
ης» του Πνευματικού Κέντρου, Αλέ-
κου Παναγούλη 13 στην Πλατεία του

Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είναι ελεύθερη. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοι-
νωνείτε στα τηλ: 2132006530 και 2105577191
εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
Σήμερα η διάλεξη του ο Δρ. Νικόλαου Δεναξά, Επίκουρου Καθηγητή 

Κοινωνιολογίας της Θρησκείας του ΕΚΠΑ
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ΔΕΔΔΗΕ: 
Αποζημιώσεις

για διακοπές άνω
των 72 ωρών

Την καθιέρωση αποζημιώσεων
στους καταναλωτές που μένουν
χωρίς ρεύμα για πολλές ώρες
επιχειρεί η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας.

Η ΡΑΕ και ο Διαχειριστής έδω-
σαν σε δημόσια διαβούλευση
σήμερα και μέχρι τις 10 Ιανουα-
ρίου δύο προτάσεις που προβλέ-
πουν τις αποζημιώσεις των κατα-
ναλωτών από πολύωρες διακο-
πές ηλεκτροδότησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, περιορίζει την
πρόταση του στις αποζημιώσεις
για εκτεταμένες διακοπές μόνο
λόγω φυσικών φαινομένων και
εφόσον πρόκειται για γεωγραφι-
κές περιοχές που έχουν μέχρι
1.000.000 παροχές. Δηλαδή οι
αποζημιώσεις δεν θα ενεργοποι-
ούνται σε περιοχές με περισσό-
τερες παροχές.

Αντίθετα η πρόταση της ΡΑΕ
που εκπόνησε ομάδα εργασίας
του ΑΠΘ εισηγείται αποζ-
ημιώσεις για πολύωρες διακοπές
ηλεκτροδότησης πάνω από 8
ώρες και ανεξάρτητα από το
λόγο πρόκλησης. Δηλαδή είτε
πρόκειται για βλάβη είτε για ακρ-
αία φυσικά φαινόμενα. 

Οι αποζημιώσεις της Αρχής
φτάνουν στη χαμηλή τάση

ακόμη και τα 80 ευρώ αν οι δια-
κοπές διαρκέσουν 21 ώρες.

Τα ποσά
Η πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ,

προβλέπει πως τα ποσά που θα
λαμβάνουν οι καταναλωτές θα
δίνονται όταν σημειώνονται
εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
λόγω ακραίων φυσικών φαινο-
μένων.

Ο Διαχειριστής βάζει ως πλαφ-
όν μη καταβολής αποζημίωσης
τις διακοπές που διαρκούν έως
τρεις ημέρες. Πάνω από τις 72
ώρες εισηγείται για τους οικια-
κούς καταναλωτές μόλις 6 ευρώ
κι εφόσον η διάρκεια της διακο-
πής είναι μέχρι 96 ώρες.

Η αποζημίωση αυξάνεται στα
8 ευρώ για διάστημα 96 έως 120

ώρες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ βάζει επίσης

ανώτατο όριο στο ύψος της
αποζημίωσης τα 2.000 ευρώ και
όπως προαναφέρθηκε οι αποζ-
ημιώσεις θα δίνονται εφόσον οι
εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρ

οδότησης δεν αφήνουν στο
σκοτάδι πάνω από 1 εκατομμύρ-
ιο παροχές. Με πιο απλά λόγια η
πρόταση του Διαχειριστή αφήνει
εκτός μεγάλα αστικά κέντρα
όπως την Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη.

Με ένα ηλεκτρονικό κουπόνι στo
πρότυπo του Fuel Pass που δόθηκε το
πρώτο εξάμηνο του 2022 για τα
καύσιμα, εξετάζει το υπουργείο Οικο-
νομικών να ενισχύσει τα νοικοκυριά
στη μάχη κατά της ακρίβειας που παρ-
ατηρείται στα είδη πρώτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της αύξησης της ρευ-

στότητας προς τα κρατικά ταμεία το
οικονομικό επιτελείο υπολογίζει
λεπτομερώς τις δυνατότητες της οικο-
νομίας για τα προσεχή μέτρα και παρ-
εμβάσεις για το 2022-2023.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι
την ψηφοφορια του κρατικού προϋ-
πολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου και
δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός,
κατά την ομιλία του στη Βουλή, να
δώσει μία γεύση από τα σχέδια της
επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα, πάντως, με τις πληροφο-
ρίες του MEGA, το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία του πληθωρισμού
αλλά και τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέ-
λθουν στις καθημερινές ανάγκες τους,
προγραμματίζει με το νέο έτος να
προχωρήσει στην έκδοση ενός Food
Pass αυτή τη φορά και το οποίο θα
δοθεί με αυστηρά εισοδηματικά και

περιουσιακά κριτήρια.
Η επιδότηση θα αφορά τρόφιμα και

προϊόντα που περιλαμβάνονται στο
καλάθι του νοικοκυριού ενώ δεν αποκ-
λείεται να επεκταθεί και σε άλλα
προϊόντα που μπορεί κάποιος να
προμηθευτεί από κρεοπωλεία, φούρ-
νους, μίνι μάρκετ κ.τ.λ.

Η χορήγηση του Food Pass θα γίνει,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, με
αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και
ανάλογα με την οικογενειακή κατά-
σταση.

Ειδικότερα, θα ληφθεί υπόψη το
ύψος ετήσιου εισοδήματος, ενώ προ-
τεραιότητα θα δοθεί σε οικογένειες με
παιδιά.

Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να
καλύψει το πρώτο τρίμηνο του 2023,
η πληρωμή να γίνει με το νέο έτος και
το ύψος της επιδότησης να ανέλθει
στα 100 ευρώ.

Προσαύξηση επιδότησης:
Βάσει του αριθμού παιδιών της κάθε

οικογένειας

Χρήση άϋλης ψηφιακής κάρτας

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές απο-
φάσεις θα ληφθούν στις αρχές του
νέου έτους.

Νέο πακέτο παροχών
Το νέο πακέτο παροχών περιλαμβά-

νει:

Έκτακτο βοήθημα 250 €: Πάσχα
2023

Κατάργηση: Τέλους επιτηδεύματος
Σταδιακή κατάργηση: Τεκμηρίων

διαβίωσης
Μείωση ΦΠΑ: Νησιά Αιγαίου
Μηδενικός ΦΠΑ: Αγροτικό εξοπλι-

σμό

ΥΠΟΙΚ: Στα «σκαριά» σχέδιο για Food Pass 
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η πληρωμή να γίνει με το νέο έτος και το ύψος της 

επιδότησης να ανέλθει στα 100 ευρώ - Στις αρχές του χρόνου οι οριστικές αποφάσεις

Τ
ο παγκόσμιο πολυβραβευμένο πρόγρ-
αμμα ανάπτυξης νοημοσύνης και δημιο-
υργία χαρακτήρα Brainobrain έχει ήδη 9

μήνες στη περιοχή του Θριασιου πεδίου και
σημειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε παιδιά
ηλικίας 5-15 χρόνων .

Ο κύριος Βασιλείου Σωκράτης , ιδιοκτητης που
φροντιστηρίου Πυθαγόρας εδώ και 30 χρόνια που
είχε την έμπνευση να δημιουργήσει το Brainobrain
Ελευσις δήλωσε : είμαστε συγκινημένοι όχι μόνο  για
την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου στο παγκό-
σμιο πρόγραμμα αλλά γιατί υπάρχουν συγκριτικά
πολλά στοιχεία σημαντικής εξέλιξης στα παιδιά που
θα παρακολουθήσετε εδώ απόψε σε μια επίδειξη
από τα ίδια τα παιδιά σας !

Ακολούθησαν πολλές παρουσιάσεις από τα παι-
διά που εντυπωσίασαν τον κόσμο με όσα έκαναν . 

Με τη χρήση του ινδικού άβακα παιδιά 5 ή 6 χρό-
νων έκαναν προσθαφαιρέσεις 10 εώς 20 αριθμών
σε ελάχιστο χρόνο έχοντας παρακολουθήσει το
πρόγραμμα μόνο για 3 μήνες !!

Εντυπωσιακή ήταν επίσης η στιγμή που μαθητές
που είχαν ολοκληρώσει δύο επίπεδα ( 6 μήνες )έκα-
ναν το ίδιο χωρίς τη χρήση του άβακα  χρησιμο-

ποιώντας τη νοερή αρίθμηση !!
Ακολούθησαν πολλές παρουσιάσεις και τα παιδιά

πράγματι συγκίνησαν τους μεγαλύτερους και
εισέπραξαν το δυνατότερο χειροκρότημα τους .

Πριν το τέλος τα παιδιά έπαιξαν ένα παιχνίδι ανα-
ζήτησης ακέραιων που πληρούν συγκεκριμένες ιδι-
ότητες που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους
δείχνοντας πως το  παιχνίδι μπορεί να είναι ένα
σπουδαίο εργαλείο εκπαίδευσης στα χέρια του
δασκάλου !!

Το Brainobrain Ελευσις είναι αυτή τη στιγμή 

πρωτοπόρο
στον τομέα της

ανάπτυξης 
του προγράμ-

ματος στην Ελλά-
δα !

Η Brainobrain
Greece απένειμε
στο Brainobrain
ελευσις το 1ο βρα-
βείο ανάπτυξης
για τη χρονιά.
Επίσης δήλωσε
πως το εξαιρετικό

ανθρώπινο δυναμικό του Brainobrain ελευσις το
ξεχωρίζει στην Ελλάδα όχι μόνο για τους υψηλότερ-
ους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και το πολύ υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει , παρότρυνε
τους καλεσμένους να εμπιστευτούν αυτή την
απίστευτη ομάδα του Brainobrain ελευσις και πως θα
ακολουθήσουν πολλές  εκπλήξεις για τους ίδιους και
όλες θα αφορούν τα δικά τους παιδιά !!!

Ο κύριος Βασιλείου Σωκράτης είπε  : «πως φιλο-
δοξεί σε πολύ λίγα χρόνια το Brainobrain να έχει

συμβάλει τα μέγιστα στην άνοδο του
μέσου όρου όχι μόνο ακαδημαϊκά στη
περιοχή μας κι αυτό για μας  είναι  η
σπουδαιότερη ανάπτυξη του τόπου

μας ! Επίσης αναφέρθηκε στους 3 εκπαιδευτές του
Brainobrain ελευσις ( μαθητές του κατά το παρελθόν
) ,Βασιλείου Παναγιώτη , Καλλιγέρη Κωνσταντίνο
και Γιαρλού Κατερίνα με τα καλύτερα λόγια αναφ-
ερόμενος πως είναι και 3 μαθητές με υψηλές μαθ-
ηματικές διακρίσεις της ελληνικής μαθηματικής εται-
ρείας   ,τελειόφοιτους του ΕΜΠ, με ήθος και χαρακ-
τήρα που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος καλύτε-
ρους για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης νοημοσύνης !!

Μη σταματάτε να ονειρεύεστε !!
Κυνηγήστε τα όνειρα των παιδιών σας αλλά

πρώτα δημιούργησε νωρίς τις βάσεις για την επίτε-
υξη αυτών των ονείρων !

Γιατί Brainobrain δε γεννιέσαι Brainobrain γίνεσαι
!!»

Ξεχωριστή στιγμή ,πριν την απόδοση όλων των
πιστοποιητικών σε περισσότερα από 60 παιδιά που
είχαν επιτύχει την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου
επιπέδου είναι όταν παλαιότεροι μαθητές  του κυρίου
Βασιλειου ,όλοι διακεκριμένοι επιστήμονες αλλά και
γονείς με παιδιά στο Brainobrain ελευσις ,απένειμαν
το 1ο βραβείο ανάπτυξης για τη χρονιά στον ίδιο το
καθηγητή τους και η συγκίνηση ήταν μεγάλη !!

Brainobrain Greece:  Το 1ο βραβείο ανάπτυξης για τη χρονιά απέσπασε το  Brainobrain  Ελευσίς 
Βασιλείου Σωκράτης: ΜΜηη  σσττααμμααττάάττεε  νναα  οοννεειιρρεεύύεεσσττεε  !!!!
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Μ
ε καταιγιστικούς ρυθμούς
συν εχ ίζον ται οι έρευν ες των
αρχ ών  για την  φρικιαστική

υπόθεση βιασμού και μαστροπείας με
θύμα μια 12χ ρον η κοπέλας από το
Σεπόλια.

Όσο οι έρευν ες των  αρχ ών  προχ ωρ-
ούν , ν έα στοιχ εία έρχ ον ται στο φως της
δημοσιότητα, αν αφορικά με τη ν εαρή
κοπέλα, την  οποία βίαζε και εξέδιδε ο
προφυλακισμέν ος Ηλίας Μίχ ος. Τα ν έα
αυτά στοιχ εία προκύπτουν  μέσα από
την  τελευταία (4η στη σειρά) κατάθεση
της μικρής στους ψυχ ολόγους του
Αν ηλίκων .

Μεταξύ άλλων , σε αυτή το κοριτσάκι
αποκάλυψε ότι, εκτός από τα αυτοκίν ητα
στο μετρό των  Σεπολίων , τον  οίκο
αν οχ ής στο Γκάζι, το Airbnb στο κέν τρο
της Αθήν ας, «επισκεπτόταν » γν ωστό
ξεν οδοχ είο της πόλης, όπου τη βίαζε
έν ας άν δρας που κυκλοφορούσε με
τζιπ.

Επίσης, κάν ει λόγο για liv e μεταδόσεις
που έκαν ε σε άτομα που της υπο-
δείκν υε ο Μίχ ος με βασικό πελάτη έν αν
60χ ρον ο, ο οποίος δεν  έχ ει συλληφθεί,

για επισκέψεις κατ’ εν τολή του 53χ ρο-
ν ου σε σπίτια αν δρών , εν ώ αν αφέρεται
και σε έν αν  «παχ ουλό μεσήλικα», που
κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό αυτοκίν ητο
και ο οποίος την  πίεζε ν α φεύγουν  διή-
μερα μαζί.

Τέλος, κάν ει λόγο για έν αν  55χ ρον ο
που κυκλοφορούσε με μια θηριώδη
Mercedes, αν αφέρει το όν ομά του,
λέγον τας πως κατάφερε ν α του ξεγλι-
στρήσει, γιατί συν εχ ώς της μιλούσε πολύ
άσχ ημα, εν ώ μιλάει για διευκολύν σεις
που έκαν ε ο Μίχ ος σε πελάτες, οι οποίοι 

πλήρων αν  με δόσεις (!), για ν α συν ε-
υρεθούν  με τη 12χ ρον η.

Τα ν έα αυτά δεδομέν α, που φέρν ει
στην  δημοσιότητα η ιστοσελίδα του
Πρώτου Θέματος, αν οίγουν  τη «βεν τά-
λια» των  ερευν ών , καθώς στο στόχ α-
στρο μπαίν ουν  και άτομα που έχ ει κατο-
ν ομάσει και αν αγν ωρίσει η μαθήτρια και
τα οποία -μέχ ρι στιγμής- δεν  είχ αν  κληθ-
εί ν α καταθέσουν  και δεν  έχ ουν  ακόμη
συλληφθεί.

Την  ίδια ώρα, ο Ηλίας Μίχ ος, μέσα από
το κελί των  Φυλακών  Γρεβεν ών , έδωσε 

μέσω του συν ηγόρου του μια ν έα
πληροφορία. Αφορά έν αν  μυστηριώδη
άν δρα με το μικρό όν ομα «Γιώργος»
(αν αφέρει και το επών υμό του) για τον
οποίο, όπως λέει, έχ ει κάν ει έρευν α, του
το έχ ει εκμυστηρευτεί, ισχ υρίζεται, και η
12χ ρον η ότι αυτός ο άν δρας τη βίαζε
πριν  γν ωρίσει τον  Μίχ ο.

Με αυτό τον  τρόπο ο κατηγορούμεν ος
θέλει ν α αποδείξει ότι δεν  ήταν  ο
πρώτος που είχ ε βιάσει τη 12χ ρον η,
αλλά υπήρχ ε κι άλλος ν ωρίτερα.

Το ξεν οδοχ είο και το τζιπ
Στην  τελευταία κατάθεση της 12χ ρον -

ης, αφού γίν εται συζήτηση με την
αστυν ομικό-παιδοψυχ ολόγο, στη
συν έχ εια της δείχ ν ουν  φωτογραφίες
συγκεκριμέν ων  αν δρών  για τον  καθέν α
από τους οποίους η μαθήτρια έδιν ε
συγκεκριμέν α στοιχ εία.

Αρχ ικά, το παιδί στην  ερώτηση αν
συν έβαιν αν  άλλου είδους πράγματα με
τον  συγκεκριμέν ο άν θρωπο που κυκλο-
φορούσε με τζιπ, είπε ότι δεν  μπορεί ν α
πει περισσότερα πράγματα, όμως στη
συν έχ εια «έσπασε» και μίλησε.

Σεπόλια: Ανατριχιαστική τελευταία κατάθεση της 12χρονης 
– Βάζει στο κάδρο κι άλλα άτομα που βίαζαν την 12χρονη κι ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές, καθώς η
κακοκαιρία Gaia, συνεχίζει την επέλασή της στη
χώρα. Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε χθες  σε
Σάμο, Δωδεκάνησα, νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της
ΕΜΥ, τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα
συνεχίσουν να εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα
μέχρι το απόγευμα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την
ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου μέχρι το βράδυ και στα Δωδε-
κάνησα μέχρι αργά το βράδυ.

Σημειώνεται ότι, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα
έντονα στη δυτική και τη νότια Κρήτη, στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου (από τη Σάμο και νοτιότερα) και
στα Δωδεκάνησα.

Ήχησε το 112
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουρ-

γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου
καθώς και μετεωρολόγων για να αξιολογηθεί η
μέχρι τώρα εξέλιξη της κακοκαιρίας, που πλήττει
από χθες περιοχές της χώρας, καθώς και τα νέα
μετεωρολογικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, εξετάστηκε η μέχρι
τώρα εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αποφ-
ασίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί το 112 για την απο-
στολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους
κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, ανάλογα με
την πορεία των φαινομένων.

Στην Κρήτη, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα που έγρ-
αφε: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, θυελ-
λώδεις άνεμοι) από τις μεσημβρινές έως τις

πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Δεκεμβρίου του
2022 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινή-
σεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων, στις
απολύτως απαραίτητες, και  ακολουθείστε τις
οδηγίες των αρχών».

Επιπλέον, χθες, στάλθηκαν τρία προειδοποιητι-
κά μηνύματα από το 112, για ακραία καιρικά φαινό-
μενα στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία και στην
Πελοπόννησο.

Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας
Ηπείρου έχει ενημερωθεί ήδη το ΙΓΜΕ και κλιμά-
κιο επιστημόνων αναμένεται να πραγματοποιήσει
την Δευτέρα αυτοψία ώστε στη συνέχεια να προ-
τείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη και ο

φόβος μεγάλος για την διάσταση που θα λάβει το
φαινόμενο.

Σαρώνει η κακοκαιρία
Μια γυναίκα από τους Παξούς κατέληξε μετά από

βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς η κακοκαιρία
δημιούργησε καθυστέρηση στη διακομιδή της σε
νοσοκομείο.

Πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σε
πολλές περιοχές των Ιωαννίνων, δημιουργούν
προβλήματα μετακίνησης στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο του Πωγωνίου, της Ζίτσας και  της
Δωδώνης.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει και
το νότιο τμήμα της Κέρκυρας.

Κακοκαιρία Gaia: Ζημιές και προβλήματα από το πέρασμά της
– Πού ήχησε το 112, πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες
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Από την Παρασκευή που έγινε γνωστός ο
χρηματισμός κορυφαίων αξιωματούχων από το
Κατάρ έχει ξεσπάσει μία πολιτική θύελλα. Σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα, το σκάνδαλο αυτό
ενδέχεται να εμπ εριέχει την Εύα Καϊλή και τον
σύζυγο της, όμως δεν τελειώνει εκεί η λίστα των
εμπλεκόμενων. Σε ό,τι αφορά την Εύα Καϊλή,
αναμένονται σήμερα (11/12) οι ανακοινώσεις
των βελγικών αρχών.

Σε μια σειρά από τουλάχιστον 16 εφόδους
της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας την
Παρασκευή εντοπίστηκαν πέντε άτομα που,
όπως είπαν, είχαν διαπράξει «φερόμενα αδι-
κήματα εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς
και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες». Οι πρωινές έρευνες απέφε-
ραν 600.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και
τηλέφωνα και υπολογιστές.

Οι αρχικές έρευνες και η ανακοίνωση του
Κατάρ

Αρχικά, οι ένοχοι δεν ήταν μεγάλα ονόματα
για τα δεδομένα των Βρυξελλών: Ένα πρώην
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μερικοί
κοινοβουλευτικοί βοηθοί και ένας επικεφαλής
συνδικαλιστικής οργάνωσης, όλοι τους φέρονται
να έπαιρναν λεφτά για το Κατάρ που φιλοξενεί
το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά για ποιο σκοπό,
αλήθεια; Ορισμένοι αμφισβήτησαν αν -αν οι
κατηγορίες ήταν αληθινές- η Ντόχα είχε πραγ-
ματικά κάνει μια έξυπνη επένδυση.

Μέχρι το βράδυ, ωστόσο, είχαν προκύψει
ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, όπως η Εύα
Καϊλή, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και ένθερμη υπερασπίστρια της Doha.
Η υπόθεση επικεντρώνεται επίσης γύρω από
μια ΜΚΟ που, μέχρι πρόσφατα, μετρούσε
μεταξύ των μελών του διοικητικού της συμβου-
λίου μερικές από τις μεγαλύτερες προσω-
πικότητες της αριστερής πολιτικής.

«Το κράτος του Κατάρ απορρίπτει κατηγορ-
ηματικά κάθε προσπάθεια να συσχετιστεί με
κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά»,
ανέφερε αξιωματούχος του Κατάρ σε δήλωση
που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το
πρωί της Κυριακής.

Η εμπλοκή της Εύας Καϊλή
Ως ένας από τους 14 αντιπροέδρους του Κοι-

νοβουλίου, η Καϊλή είναι μία από τις πιο ισχυρ-
ούς γυναίκες του θεσμού. Η Καϊλή έχει επίσης
αναδειχθεί ως μία από τις πιο ηχηρές υπερα-
σπίστριες του Κατάρ.

Πρόσφατα αποκάλεσε τη χώρα «πρω-
τοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα» μετά τη
συνάντησή της με τον υπουργό Εργασίας της
χώρας, παρά τις έντονες διεθνείς ανησυχίες
για τις συνθήκες που επικρατούν για τους εργά-
τες κατασκευής του σταδίου. Μέλος του κεντρο-
αριστερού κόμματος των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών (S&D), το χαρτοφυλάκιό της περι-
λαμβάνει ειδικές αρμοδιότητες που σχετίζονται 

με τη Μέση Ανατολή.

Ο σύντροφος της, Francesco Giorgi, έχει
επίσης συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.
Είναι σύμβουλος για την περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο – και ιδρυτής μιας ΜΚΟ με
την ονομασία Fight Impunity, η οποία στοχεύει
στην προώθηση της «λογοδοσίας ως κεντρικού
πυλώνα της αρχιτεκτονικής της διεθνούς δικαι-
οσύνης».Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα βρίσκεται
η ανακοίνωση των βελγικών αρχών. Οι συλληφ-
θέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνω-
ση, ξέπλυμα χρήματος και  διαφθορά.

Χωρίς να δίνει συγκεκριμένα ονόματα
εκδόθηκε η ανακοίνωση των βελγικών αρχών, η
οποία κάνει λόγο για τέσσερις συλλήψεις, στο
πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση διαφθοράς.
Μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστο παραμένει αν
κρατείται ή αν έχει αφεθεί ελεύθερη, η Εύα
Καϊλή.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση των βελγικών
αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορ-
ούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνω-
ση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθο-
ρά.

Η ανακοίνωση έρχεται στο πλαίσιο «μεγάλης
έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία
και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη
εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος.

Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτι-
κές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα
χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαν-
τικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις
της Βουλής.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανα-
κριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας.
Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, ξέπλυμ χρήματος και διαφθορά.
Δύο αφέθησαν ελεύθξερα από τον ανακριτή.

Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευ-
τή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη
νύχτα».

Η ανακοίνωση από τις βελγικές Αρχές για
τον χρηματισμό από το Κατάρ

Βελγικά ΜΜΕ: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή για ξέπλυμα
χρήματος και διαφθορά
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Τσίμπησε βαθμό ο ΑΟ Ζωφριάς στην Μαγούλα

Ο ΑΟ Ζωφριάς αν  και βρέθηκε πίσω στο σκόρ δύο φορές κατάφερε ν α φέρει το μάτς στα ίσια με τον
Αστέρα Μαγούλας 2-2. Η ομάδα του Αστέρα άν οιξε το σκόρ με τον  Οικον ομόπουλο 15΄ 1-0. Στην
συν έχ εια ο Γεγές με πέν αλτι έφερε το μάτς στα ίσια 1-1 για ν α πετύχ ει ο Μπέχ λης στο 35' το 2-1. Το
τελικό 2-2 σημείωσε ο  Μαρμούτας 82′.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι γηπεδούχ οι είχ αν  δύο δοκάρια με τους  Οικον ομόπουλο και Τεπέτοβ .
Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί:Πλάκας-Σταμούλης.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παν αγόπουλος, Τσουμάν ης, Λογοθέτης Φ., Φυσαράκης, Γουβαλάρης, Λογοθέτης Α.,
Μπέχ λης, Μπάλλα, Οικον ομόπουλος, Τσιαν άκας, Χιον ίδης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Σιδηρόπουλος, Νιτσόγλου, Νίκα, Λάβδας, Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς Γ., Νικο-
λάου, Γεγές, Παρτάλης, Μαρμούτας.

ΒΈΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 82-62
τον Εσπερο Καλλιθέας

Επιστροφή στις ν ίκες για τον
Παν ελευσιν ιακό! Μετά την
εν τός προγράμματος ήττα από
τον  Παν ιών ιο στη Νέα Σμύρν η
την  περασμέν η εβδομάδα, ο
Παν ελευσιν ιακός κατάφερε ν α
επιστρέφει άμεσα και δυν αμικά
και πάλι στο δρόμο των  επιτ-
υχ ιών  κάμπτον τας εν τός έδρας
με 82-62 την  αν τίσταση του
φορμαρισμέν ου κατά το τελευ-
ταίο χ ρον ικό διάστημα Έσπερ-
ου Καλλιθέας για την  10η στρο-

φή του 2ου ομίλου της Β Εθν ικής.
Ουσιαστικά λοιπόν , με αυτήν  της την  επιτυχ ία μια μόλις αγων ιστι-
κή ημέρα πριν  την  ολοκλήρωση του πρώτου μισού της φετιν ής
σεζόν , η ομάδα της Ελευσίν ας έφτασε τους 18 βαθμούς
μετρών τας πια οκτώ ν ίκες σε δέκα απόπειρες και είν αι πια
επίσημα η δεύτερη τη τάξει αρμάδα του βαθμολογικού πίν ακα του
γκρουπ.

Παν ελευσιν ιακός – Έσπερος Καλλιθέας 82-62
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 43-37, 62-49, 82-62
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης): Νίκου 14(3), Κατσαν εβάκης
2, Πούρης, Ντακούλιας 24 (5), Καρακατσάν ης 9, Μαν ωλάτος 2,
Σταμέλος 4, Λεκάκης , Ρεκουν ιώτης 19, Μακρής 6, Κεφάλας 2.

Έσπερος (Δάγλας): Αγγελόπουλος 8(2), Ράγκος, Αδαμόπουλος
9(1), Κριζέας 2, Τσολάκης 4, Κολιός 5(1), Λιούν ης 4, Καπρής 5,
Κατσουλάκος 8(2), Γκαγκαλούδης 17(2).

11ης αγων ιστική (21/12)
Πρωτέας Βούλας – Παν ελευσιν ιακός

Γ/1-2 ΈΣΚΑΝΑ: Νίκες για
U23 Πανελευσινιακού και
Γ. Σ Μεγάρων

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 -
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 86-64

Διαιτητές :Αρφαρά, Γερουλάν ος
Δεκάλεπτα : 26-15, 48-31, 66-52, 86-64

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγαρης):
Πούρης 13(4), Μπουρίτης 1, Δεν δριν ός
3, Κεφάλας 22(6), Μαν ωλάτος 17(2)
Μυρίδης 2, Πατρίκης 2, Μπουρν τέν ης
11(2), Κατσαν εβάκης6 , Ρόκας 7(1) Κων -
σταν τόπουλος , Παπαϊωάν ν ου 2

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Γαζής):  Χαραλαμ-
πίδης 2, Μπόθος 14, Γκαν ής 4(1) , Γαζής
2, Ρουμάν ι 2, Τόμπρος 2, Παπασάμος
22(2), Αν των ίου 5(1) , Πατέρας 3(1),
Φωτόπουλος 2, Κωστάκης 2, Χρυσάκης
4.

...ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ
61-75

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ         17
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ(U23) 15
3 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 15  
4 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     14
5 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             14
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO         14
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ        14
8 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ       12
9 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ          12
10 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑ(U23)   9
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ           9
12 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ  9
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ            8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16/12/2022

21.45 ΚΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ
ΑΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23)
22.00 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΒΑΡΗΣ AO ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

(U23)
21.30 ΚΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23)

Γ/2 ΕΣΚΑΝΑ:

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΑ
ΓΣ 73-101

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΕΣΠΑΣΕ ΤΑ
ΚΟΝΤΕΡ!

Εκπληκτική εκτός έδρας ν ίκη πραγματο-
ποίησε η αν δρική ομάδα μπάσκετ του
Γυμν αστικού Συλλόγου Μεγάρων  στο
κλειστό της Δραπετσών ας με σκορ 73-
101!
Χωρίς ν ´αν τιμετωπίσει καμία δυσκολία, ο
Γυμν αστικός έχ τισε από ν ωρίς διαφορά
στο σκορ, την  οποία και διατήρησε
μέχ ρι το τέλος. Όλα τα παιδιά κατέθεσαν
ψυχ ή στο γήπεδο, έσπασαν  την  πιεστι-
κή άμυν α του αν τιπάλου και ξεδίπλωσαν
εύκολους αιφν ιδιασμούς. Η ομάδα μας
είχ ε ξεκάθαρη κυριαρχ ία μέσα στο καλά-
θι με Λυτόπουλο, Καραβαν ά και Αφοι
Κόμπουλη, εν ώ πολύ καλή ήταν  και η
εμφάν ιση του Γιάν ν η Μουρτζούκου με
13 πόν τους.
Διαστημικός ο Δέδες, ο οποίος, με προ-
σωπικό ρεκόρ, πέτυχ ε 10 εύστοχ α
τρίπον τα και 35 πόν τους συν ολικά, εν ώ
μοίρασε για άλλη μιά φορά απλόχ ερα τις

ασιστ του.
Συγχ αρητήρια σε όλους για την  προ-
σπάθεια και την  ν ίκη!Την  επόμεν η Παρ-
ασκευή, 16-12-2022, η ομάδα  του ΓΣΜ
θα αν τιμετωπίσει εν τός έδρας στις 21.00
τον  ΧΑΝ Νίκαιας.

ΡΕΠΟ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)  15
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    15
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ   12  
4 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ          12  
5 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  12
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 12
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  12  
8 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      11
9 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ       10  
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ        9
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ8
12 ΓΑΟΠ               7

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10Η)
16/12/2022

20.00 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
21.00 ΚΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ ΜΕΓΑΡΑ
ΓΣ ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΑ//22::    ΗΗ  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς
8855--6677  ττοονν  ΧΧααρρίίλλααοο  

ΤΤρριικκοούύππηη  

Η Μεγαρίδα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ
και πέτυχε ακόμη μία εν τός έδρας ν ίκη
απέν αν τι στον  Χ. Τρικούπη (85-67), με
συν έπεια ν α συν εχίσει την  ξέφρεν η της
πορεία και ν α αν έβει στο 7-3, δείχν ον -
τας ότι είν αι για πολύ μεγάλα πράγματα.
Στον  αν τίποδα οι Μεσολογγίτες
υποχώρησαν  στο 5-5 και έδειξαν  σε
ακόμη έν α παιχν ίδι κακό πρόσωπο
εκτός έδρας, καθώς γν ώρισαν  την  πέμ-
πτη τους ήττα σε ισάριθμα παιχν ίδια
μακριά από το σπίτι τους.

Διαιτητές: Σώμος-Στρέμπας-Φασόλης
(Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 21-17, 41-31, 66-53, 85-67

Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Παλαιοχωρίτης 7
(1), Γκατζιάς 2, Παπαγιάν ν ης 10,
Αγγελόπουλος 5, Γερομιχαλός 26 (2),
Καψαλός 5 (1), Ντουμπίν σκι 11 (2), Καλ-
λιν ικίδης 6, Μουρτζούκος, Μότλεϊ 10,
Ζαρκαδούλας 3 (1).

Χαρίλαος Τρικούπης (Μούτσιος):
Χουχούμης 17 (1), Φεν έρ 14, Δημητρακό-
πουλος 3 (1), Μαν ιάς, Τόλα 2, Ερμείδης
10 (1), Μολφέτας 12 (2), Κουρουπάκης 9,
Καραγεωργίου, Νάν ος.
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Η Νέα Πέραμος 3-1 στην
Ελευσίνα τον Ηρακλή

Για την 7η αγωνιστική η Νέα Πέραμος επικράτ-
ησε στην Ελευσίνα του Ηρακλή με 3-1.Τα τέρ-
ματα των κιτρινόμαυρων σημείωσαν οι
Τοπτίδης 15′ πέναλτι, Γεωργιάδης 75′ κεφαλιά
και Χριστοδουλίδης 88′ πλασέ.
Για λογαριασμό του Ηρακλή σκόραρε ο Θεο-
δωρίδης 45′.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί:
Μανούρας-Πλάκας.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Παπαθανασίου, Μαρινόπουλος,
Κοντοχρήστος, Χότζα, Πεχλιβανίδης, Πουρής,
Θεοδωρίδης(61′ Ράλλης), Γκόρος, Αυγέρης,
Ρούσσος(70′ Ζίου), Τσαγκουρίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαρουδάκης, Μυρτάι(46′ Πνε-
υματικάκης), Δράγασης(90′ Μπάρδης),
Ζουμπλιός, Λημνιάτης, Γεωργιάδης, Νάκος(61′
Χριστοδουλίδης), Καμπόλης, Τζελάι(61′ Κοκό-
ση), Τοπτίδης, Καραγιάννης.

Ντέρμπι από τα παλιά στην Μάνδρα…
Στο ν τέρμπι της 7ης αγων ιστικής που έγιν ε στο

Φράγκειο ο Μαν δραικός και ο Αίας Παραλίας Ασπρ-
οπύργου αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι 1-1.(ημίχ ρον ο 0-
0).Εγιν ε έν α πολύ καλό παιχ ν ίδι από τα παλιά που
διαφήμισαν  και οι δύο ομάδες το ποδόσφαιρο.

Προηγήθηκε ο Μαν δραικός στο 65′ με τον  Λόλι και
ισοφάρισε ο Αίας με τον  Ευθύμη Αμπαζάι 74‘
(πλασέ) από σέν τρα του Μαν τζιούρα

Η ομάδα της παραλίας είχ ε δύο δοκάρια με τον
Λέκα, Δρούγος Μ .

Διαιτητής ήταν  ο Χρέλιας. Βοηθοί: Οικον όμου-Τσαγ-
γαν ού

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος): Παλιγγίν ης,Βλαχ όπουλος, Βάσα(57’Τζαφεράκος), Μπακατσέ-
λος, Σκαμαν τούρας, Δουδέσης(64’Βόγκας),Απαζίδης, Γεωργιάδης, Ταμπουράκης(46΄Βούκα), Λόλι, Φλορέα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κατσίλης, Καζαν τίδης, Σταθακόπουλος, Καριώτης, Πετσίτης, Παπαν ικολάου.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Θωμά, Κακλαμάν ης(82’Ρετζέπης), Ντερβισάι, Μ. Δρούγγος, Ντούρος, Δ. Δρούγγος(57’Σότα),
Καρόλι(78Άν δρουτσόπουλος), Αμπαζάι, Ματζιούρας, Νικολά, Μποφίλιος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Δαούλας, Διον υσόπουλος, Μποζίκης,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Η διοίκηση του Αίαν τα Παραλίας ευχ αριστεί την  αν τίστοιχ η του Μαν δραικού για την  άψογη φιλοξεν ία που

παρείχ ε στην  αποστολή της ομάδας μας και θα αν ταποδώσει στον  β΄γύρο.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Με κορυφαίο τον  Diego Almeida
Neres που σημείωσε δύο τέρματα (53′
72′) η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού επι-
κράτησε στη ν τέρμπι της 7ης αγων ιστι-
κής στο δημοτικό στάδιο του σκληρο-
τράχ ηλου Μεγαρικού με 2-1. (ημίχ ρον ο
0-0).

Για λογαριασμό του ΑΣΜ σκόραρε στο
79′ ο Ελεζί που είχ ε μπεί αλλαγή.

Οι γηπεδούχ οι είχ αν  και έν α δοκάρι
στο 25′ με τον  σκόρερ των  δύο τερμά-
των .

Ο Μεγαρικός του Ζήση Ζήκου στάθη-
κε άτυχ ος έχ ασε σίγουρο γκολ παν ω
στη γραμμή στο 1′ με τον  Κών στα.

Είχ ε 3 τετ α τετ. Ο Καλέμι( Ρομάριο)
έχ ασε μον αδική ευκαιρια για το 2-2,
παν ω στην  γραμμή, όπου με το στήθος
εστειλε την  μπάλα απο”το μισό μέτρο,
στο δοκάρι κι εξω…

Ο Μεγαρικός αγων ίστηκε με 3
18χ ρον α στην  βασική του εν δεκάδα.

Ακόμα οι άν θρωποι του Ασπρόπυρ-
γου έδωσαν  συγχ αρητήρια στον  Μεγαρ-
ικό. Και τόν ισαν  ότι ήταν  η καλύτερη
ομαδα που επαιξαν  μέχ ρι τώρα…

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.
Βοηθοί: Παύλος-Φαρμάκης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον -
ητής Κυριάκος Μίχ ας): Μίχ ος, Δημακά-
κος,Πίν ης,Βουρν άζος,Κον τούλης, Τύρ-
πος, Τσαγιάν ν ης, Σερέπας, Αλμέιδα
Νέρες, Μακρίδης, Νταφόπουλος.

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι :
Τσάτσος,Φίλης,Τσιρικλός, Αν δριόλας,
Τσεβάς, Παρασχ άκης,Τσούτι,Σαμπάν -
ης, Καγιάς.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Ζήσης
Ζήκος): Χόν τος,Χύτας,Δρυμούσης, Χάν -
της,Χιώτης,Πέππας,Καλέμι,Μαρουλής,
Κών στας, Γκίν ης, Καστάν ης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μαν ώλης,Φρυ-
γαν άς, Κόρμαλης, Καράμπελας, Ελέζι,
Κων σταν τιν ίδης, Δουμέν ης, Κέλης.

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού με Αλμέιδα ΝέρεςΗ Ενωση Πανασπροπυργιακού με Αλμέιδα Νέρες
2-1 τον Μεγαρικό2-1 τον Μεγαρικό

Μια ιδιαίτερα τιμητική βράβευση έλαβε η
πρόεδρος του Βύζαν τα κ. Ιωάν ν α Ρήγα
από την  Έν ωση Συμμετασχ όν των  σε
Ολυμπιακούς Αγών ες ΕΣΟΑ με το βρα-
βείο «Female Sports Executiv e of  the
Year 2022» σαν  Πρόεδρος της Ποδοσφ-
αιρικής Ομάδας Βύζαν τα Μεγάρων .
Στην  εμβληματική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ζάππειο βρα-
βεύτηκαν  γυν αίκες και άν τρες που δια-
κρίθηκαν  όλο το προηγούμεν ο διάστημα
σε αθλητισμό, προπον ητική καθοδήγ-
ηση, διαιτησία, διοικητική στελέχ ωση και
mentoring και συν έβαλαν  τα μέγιστα στη
προώθηση και μεγαλύτερη εμπλοκή των
γυν αικών  σε όλες τις εκφάν σεις του αθλ-
ητισμού, παρουσία του Υφ. Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγεν άκη, του Πρέσβη της Γαλ-
λίας στην  Ελλάδα Maisonnav e Patric,
της Προέδρου της Ισραηλιν ής Ολυμπ.
Επιτροπής Yael Arad ΟLY, εκπρ-
οσώπων  του Τύπου και μελών  της
Ολυμπιακής και ευρύτερης Αθλητικής
οικογέν ειας.

Βραβεύτηκε η πρόεδρος του Βύζαντα ΙωάνναΒραβεύτηκε η πρόεδρος του Βύζαντα Ιωάννα
ΡήγαΡήγα

MAKE PLACE FOR ONE MORE WOMANMAKE PLACE FOR ONE MORE WOMAN
AWARDS 2022AWARDS 2022

Λευκή ισοπαλία στα Ανω Λιόσια. Ακράτητος-Σκορπιός

Ο Ακράτητος και ο Σκορπιός Φυλής για την  7η αγων ιστική της Α' κατηγορίας αν α-
δείχ θηκαν  ισόπαλοι χ ωρίς τέρματα στο δημοτικό γήπεδο Γιάν ν ης Παθιακάκης αφού
το σφύριγμα του διαιτητή Λάμπρου βρήκε τις δύο ομάδες ισόαπλες χ ωρίς τέρματα.

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.Βοηθοί: Παπαδόπουλος-Μαυρομάτης.
Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Αργύρης Φλεβαράκης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Τσέπερης, Γελαγώτης (67′ Λαγιάς), Σούρτζης,
Νομικός, Ζγούρη, Κουκούλης, Κων σταν τιν ίδης(89′ Τετριάκ), Νίκας (89′ Σοπίδης),
Νταγιάν τας, Τουλοβασίλης, Φραν τζεσκάκης (67′ Ρετζέπι).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Θεοδωρόπουλος, Αν αγν ώστης, Αν αστόπουλος, Πετράκης,
Αν των όπουλος, Κάσσος(55′ Καψάλας), Δημητρόπουλος, Μαυρίδης(46′ Μπαλής),
Χωματιαν ός, Γρίμας(86′ Μπραχ ίμι), Τσικρικάς(86′ Χριστοδούλου).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Αν ω Λιόσια  09/12/2022

Αριθ.πρωτ : 1293

Ταχ. Δ/ν ση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης),
Άν ω     Λιόσια,
Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Τ.Κ : 133 41
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ 
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453 
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail :  athlitiko.ken@hot-
mail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    
Για την  πρόσληψη Προσωπικού
με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμέν ου Χρόν ου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
διάρκειας  έως 8 μήν ες για την
υλοποίηση του προγράμματος 
Μαζικού Αθλητισμού για την
περίοδο 2022 – 2023.

To  Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 &

59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/ Α /́07-06-2010), καθώς και τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμι-
ση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυ-
νση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση
της συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των ΟΤΑ-
Πρόγραμμα Κλεισθένης» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ54/Α/2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α /́11-4-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
4. Τις διατάξεις του Αθλητικού
Νόμου 2725/99 όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.
4151/29.04.2013 και ισχύει βάσει
του οποίου το προσωπικό που
προσλαμβάνεται στα πλαίσια των
Προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους» εξαιρείται των διαδικα-
σιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ
(ΦΕΚ Α΄280)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29
του Ν.4151/2013, όπως ισχύει.
6. Την αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69
097/2670/170/7.2.2020 Υπουργι-
κή Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β'/ 14-
02-2020) «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ
250384/30-05-2022 εγκύκλιο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού για την αποστολή αιτ-
ημάτων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλ-
ησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου
2022-2023.
8. Την υπ’ αριθ.     16/2022
Απόφαση του  Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού μας
Προσώπου  για την αποστολή
αιτημάτων για πρόσληψη Π.Φ.Α ,
2022-2023, έγκριση αριθμού
θέσεων  
9. Την υπ’αριθμ. 526568/7-11-
2022 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’/5696/7-11-
2022)που αφορά στην «Έγκριση
Κατανομής Θέσεων για την πρό-
σληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.)με σκοπό την
στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών, που θα υλοποιήσουν
Προγράμματα Άθλησης για

Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο
2022-2023.
10. Την  υπ αριθμό
693Ε/88869/17-3-2022 βεβαίω-
σης πιστοποίησης καταλληλότ-
ητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και
Ε.Α.γ.Ο. 
11. Τον Ο.Ε.Υ του Νομικού
προσώπου 
12. Τις εγκρίσεις υλοποίησης
Γενικών Δομημένων Μεγάλης
Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους περιόδου
2022-2023 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-
ΤΝΧ, ΥΠΠΟΑ 14/11/2022 Α.Π.:
556937), Ειδικών Δομημένων
Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. Προ-
γραμμάτων Άθλησης για Όλους
περιόδου 2022-2023
( Α Δ Α : Ρ 6 2 Ψ 4 6 5 3 Π 4 - ΘΣ Ρ ,
ΥΠΠΟΑ 15/11/2022 Α.Π.:
559843) και Μη Δομημένων
Μεγάλης Διάρκειας Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους Π.Α.γ.Ο.
περιόδου 2022-2023
(ΑΔΑ:6Ι7Χ4653Π4-9Ω8, ΥΠΠΟΑ
15/11/2022 Α.Π.: 559970).
13. Την υπ’ αριθ. 38/2022  Απόφ-
αση του Νομικού μας Προσώπου
για την αποδοχή θέσεων,  προγρ-
αμματισμό  πρόσληψης
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για
την υλοποίηση προγραμμάτων
Άθλησης για όλους περιόδου
2022-2023, σχεδίου προκήρυξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

Την  πρόσληψη, 16 ατόμων ,
Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
συν ολικής διάρκειας έως οκτώ
(8) μην ών  με ωριαία αποζημίω-
ση, για την  υλοποίηση των  Προ-
γραμμάτων  «Άθλησης για
Όλους» περιόδου 2022-2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεω-
τικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως
αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του
ισχύοντος Ο.Π.:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφ-
έρεται στην προϋπηρεσία στα προ-
γράμματα, στην επιμόρφωση μέσω
σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα
είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγω-
γής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγ-
νωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότ-
ητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα
χρονικά όρια της προκήρυξης)  του
ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθο-
λογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογι-
κού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογ-
ητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφ-
έρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα
οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται
ή υφίστανται:
(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδι-
ότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου
κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προ-
γράμματος και της προκήρυξης αναγ-
καία προϋπόθεση)
ριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σει-
ράς κατάταξης των υποψηφίων
Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της

σειράς κατάταξης των υποψηφίων 

Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψ-
ηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία απο-
δεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το
αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός

αριθμός υποψηφίων που να πληροί την
παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία),
προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλο-
ποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύνα-
ται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν
είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφ-
ωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη
αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη
τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μορ-
ιοδότηση που περιγράφεται παρακάτω.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων
που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθο-
ρίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού
του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά
ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον
αριθμό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλο-
δαπή, απαιτείται αντίγραφο της πρά-
ξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητι-
κού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη
βαθμολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό:2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
(Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προ-
σφορότερης βαθμολογικά από τις δύο
κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων(εφό-
σον κατατεθούν και οι δύο) και ενός
μόνο από τηνίδια κατηγορία αυτών.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
τους.

Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από
την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλ-
ησης για Όλους που αποκτήθηκε στη
χρονική περίοδο των τελευταίων ενε-
νήντα έξι (96) μηνών από την ημερομ-
ηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από
την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης
απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονά-
δες που λαμβάνονται υπολογίζοντα ι
κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερ-
ομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
και προγενέστερα (από την πρόσφατη
προς την παλαιότερη) των
1-24μηνών0,8μονάδεςΠολλαπλασιαζό-
μενο με τους μήνες απασχόλησης που
αναφέρονται στη σχετική σύμβαση
εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθη-
καν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
25 – 48μηνών0,6μονάδεςΠολλαπλα-
σιαζόμενο με τους μήνες απασχόλ-
ησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο-
ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα.

49 – 72μηνών0,5μονάδεςΠολλαπλα-
σιαζόμενο με τους μήνες απασχόλ-
ησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο-
ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα.
73 – 96μηνών0,2μονάδεςΠολλαπλα-
σιαζόμενο με τους μήνες απασχόλ-
ησης που αναφέρονται στη σχετική
σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο-
ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρ-
ια
Πολυτεκνία : Ο πολύτεκνος υποψήφ-
ιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με
2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος βαθμο-
λογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα
δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και
0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο
γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθ-
μολογείται με0,5 μονάδες για κάθε ένα
(1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψή-
φιος που αποδεδειγμένα έχει την γονι-
κή μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προ-
σφορότερης βαθμολογικά από τις παρ-
απάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
α) Στην περίπτωση που για την προκ-
ηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και
υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρ-
ούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτε-
ρεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία
άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθ-
μολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονά-
δα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1
μονάδα.
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέ-
λματος προπονητή:0,5 μονάδα.
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια
που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5
μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο
σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα
αφορούν όλες τις ειδικότητες των
Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προ-
σφορότερων βαθμολογικά από τα παρ-
απάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
των παραπάνω κριτηρίων
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από
την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευ-

ση σε αντικείμενα ή κατηγορίεςτων
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους,
δύναται ναλαμβάνεται υπόψη το πρόγρ-
αμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής
των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμεν-
ηςαναλυτικής βαθμολογίας του υποψ-
ηφίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας
λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόν-
τα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η
εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψ-
ηφίου απότο φορέα (σε περίπτωση
που έχει προϋπηρεσία στον οικείο
φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα). Μετά την ανακοίνωση των
τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτ-
υχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρ-
ουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα
εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάλ-
ηψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της
προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να
καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατά-
ταξης επιτυχόντα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
ικανός αριθμός υποψηφίων που να
πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου
να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των
Π.Α.γ.Ο., ο φορέας         δύναται να
προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι
άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη
γνώμη     της     Γ.Γ.Α.             Για
το ποσοστό 20%  των θέσεων δεν
προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας
στα  Π.Α.γ.Ο. για     

τους υποψηφίους των κατηγοριών  :
Άσκηση στην εφηβική ηλικία, Καινοτό-
μα μη κατηγοριοποιημένα,  

Άσκηση στην τρίτη ηλικία, Άσκηση
ενηλίκων (2 θέσεις  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα
Κλασσικός Αθλητισμός  και  1 θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
με  ειδικότητα Ειδικότητα   Άσκηση σε
γυμναστήρια 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέ-
πονται στο Οργανωτικό πλαίσιο.

Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ
(α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται
κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με
δικαίωμα να εργασθούν ως τη
συμπλήρωση του αριθμού των 30
ωρών ανά εβδομάδα σεέ ναν ή περισ-
σότερους φορείς, με ελάχιστη
απασχόληση3 ωρών ανά εβδομάδα.
Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτω-
ση που έχουν υπογράψει σύμβαση
εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο
φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες
απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν

στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση
εργασίας με το φορέα υλοποίησης του
προγράμματος, στην οποία καθορίζεται
η ωριαία αποζημίωση, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας. Την ευθύνη
εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο
Φορέας υλοποίησης. 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων
– Ενστάσεις 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
σύμφωνα με το  Οργανωτικό Πλαίσιο
Οι προσωρινοί     πίνακες κατάταξης
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνα-
κα ανακοινώσεων     

του Ν.Π.   Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα
σε αποκλειστική        προθεσμία δέκα
(10) εργάσιμων ημερών στα γραφεία
του ΝΠ., από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(athlitiko.ken@hotmail.com). 

Προθεσμία και τόπος υποβολής
αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν την αίτησή τους και
τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά
:
Στην έδρα του Νομικού
Προσώπου Αιγ.Πελάγους,
Π.Πόλης ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, (Δημοτικό 
Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοι-
νωνίας :      210 2484453 ή 210-
2486821 και ώρες 9.00-13.00.   ή
ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή,
ή ηλεκτρονικά στη   διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(athlitiko.ken@hotmail.com).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβ-
ληθεί με ταχυδρομείο  πρέπει απαραι-
τήτως να εμφανίζεται       υπογεγραμ-
μένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγρ-
αφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσι-
μες ημέρες, που αρχίζουν  από
την επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρ-
ούσης σε δύο (2) ημερήσιες
εφημερίδες  ή της ανάρτησή
της στο κατάστημα της υπηρ-
εσίας   και στο χώρο ανα-
κοινώσεων        του δημοτικού
καταστήματος Φυλής .

Ο   Πρόεδρος 

Μαυροειδής  Γεώργιος   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

1 Άσκηση στην προσχο-
λική ηλικία,  Αθλητι-

σμός & Παιδί 

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμ-
ης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδα-
πής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με Ειδικότητα Ενόργανη Γυμνα-
στική 

2 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)

1 Αθλητισμός & Παιδί,
Άσκηση Ενηλίκων  

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με
Ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί 

3 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) 

3 Άσκηση στην προσχο-
λική ηλικία,  Αθλητι-

σμός & Παιδί,
Καινοτόμα μη κατηγο-

ριοποιημένα

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
Κολύμβηση 

4 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 

3 Άσκηση στην προσχολι-
κή ηλικία,  Αθλητισμός &
Παιδί, Άσκηση στην εφη-

βική ηλικία  κ.α

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ποδό-
σφαιρο  

5
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ )

1 Άσκηση στην τρίτη
ηλικία, 

Άσκηση ενηλίκων 

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχο-
λής της Αλλοδαπής  με Ειδικότητα 
Άσκηση σε γυμναστήρια 

6 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΠΑΛΗ)

2 Άσκηση στην προσχο-
λική ηλικία,  Αθλητι-

σμός & Παιδί, Άσκηση
στην εφηβική ηλικία

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
Πάλη 

7 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)

2 Άσκηση στην προσχο-
λική ηλικία,  Αθλητι-

σμός & Παιδί, Άσκηση
στην εφηβική ηλικία

κ.α

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
Καλαθοσφαίριση  

8 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ 

(ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ )

1 Καινοτόμα μη κατηγο-
ριοποιημένα,  Άθληση

και νέοι κ.α

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της Αλλοδαπής με
Ειδικότητα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

9 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(ΚΛΑΣΣΣΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΣΤΙΒΟΣ) 

2 Άσκηση στην εφηβική
ηλικία 

Καινοτόμα μη κατηγοριο-
ποιημένακ.α

Έως 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχο-
λής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΤΙΒΟΣ
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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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΓΑΜΟΣ 
Ο Ιωάννης Μαργαρίτης του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης το
γένος Μικέ γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής κάτοικος Μάνδρας

Αττικής και η Δήμητρα Ανθούλη του Παναγιώτη και της Ανθούλας
το γενος Οικονόμου γεννηθείσα στην Κω κάτοικος Κω, πρόκειται

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στην Κω.
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ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχανικών Eγκαταστάσεων, στη
περιοχή του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
Η εταιρεία παρέχει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόνιμη Απασχόληση.
• Συνεχή Εκπαίδευση.

• Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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