
Χριστουγεννιάτικο φως σε
όλο τον Ασπρόπυργο:
Ο Δήμος άναψε
το Δέντρο της

πόλης

Διανομή 3500
power bank σε

σχολεία Ελευσίνας
& Μαγούλας από
την 2023 Ελευσίς
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του Βραβευμένου Έργου

«Railway Memories»

Σπύρος Βρεττός : 
Με έργα και πράξεις στηρίζουμε

τα δίκαια αιτήματα των 
εργαζομένων μας
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Επίσκεψη Γ. Πατούλη στη Βαρβάκειο Αγορά

Εντατικούς ελέγχους διενεργοπυν οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για την
προστασία της υγείας των  πολιτών  και τη 
διασφάλιση της ποιότητας των  προϊόν των
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Περιφερειακό Ιατρείο
Βιλίων ως υπηρεσία

υπαίθρου 

– Ψηφίστηκε η ρύθμιση στο
Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ::  ""ΟΟμμάάδδαα
εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττιιςς  εευυθθύύννεεςς  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ

γγιιαα  τταα  σσχχοολλεείίαα""
«Είναι δυσανάλογα μεγάλη η ευθύνη που έχει

πέσει στις πλάτες της 
Αυτοδιοίκησης για τις σχολικές μονάδες».



Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της
Ευρώπης διέν ειμε 3500

power bank σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς 14 Γυμν ασίων
και Λυκείων  της Ελευσίν ας και
της Μαγούλας

Τα Χριστούγεν ν α έρχ ον ται
και η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης μοι-
ράζει χ αμόγελα σε όλους τους
μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς των  14 Γυμν ασίων  και
Λυκείων  της Ελευσίν ας και της
Μαγούλας, προσφέρον τάς τους
ως χ ριστουγεν ν ιάτικο δώρο
περισσότερα από 3500 ειδικά
power bank στα χ ρώματα των
Χριστουγέν ν ων . Στη διαν ομή των  δώρων  παρευρέθηκε η Διευθύν ουσα Σύμβουλος της 2023 Ελευσίς, κα Ναν ά
Σπυροπούλου και εκπρόσωποι της διοργάν ωσης.

Το χ ριστουγεν ν ιάτικο δώρο συν οδεύεται απο QR Code, προσφέρον τας τη δυν ατότητα σε όλους τους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς ν α επισκεφθούν  αυτόματα τη ν έα ιστοσελίδα της 2023 Ελευσίς, ν α γν ωρίσουν  το
καλλιτεχ ν ικό, ερευν ητικό και εκπαιδευτικό έργο της διοργάν ωσης, αλλά και ν α κάν ουν  κράτηση στην  Τελετή
έν αρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στην  πόλη.

Σ
το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακο-
υφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», το οποίο υπε-
ρψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 21 Δεκεμ-
βρίου 2022, συμπεριελήφθη και η λειτουργία
Περιφερειακού Ιατρείου Βιλίων ως υπηρεσία
υπαίθρου.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 65 του εν λόγω
νομοσχεδίου (Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου
- Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 1 ν.δ. 67/1968),
αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Στο άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α’ 303), περί
της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, μετά από
την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: 

«1Α. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, υπηρεσία υπαίθ-
ρου δύναται να πραγματοποιηθεί στο Περιφερει-
ακό Ιατρείο Βιλίων που υπάγεται στο Κέντρο
Υγείας Ελευσίνας αρμοδιότητας της 2ης
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.». 

Σε σχετική του δήλωση, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής αξιολογείται ως
πρώτιστης σημασίας, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκει-
ται για τους συμπολίτες μας σε υπαίθριες – ορει-
νές περιοχές όπως τα Βίλια, οι Ερυθρές και η
Οινόη.

Η ψήφιση του σχετικού άρθρου στο νομοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του
Περιφερειακού Ιατρείου Βιλίων ως υπηρεσία
υπαίθρου, αποτελούσε ένα καίριο αίτημα των
τοπικών φορέων και η ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας αξιολόγησε με τη δέουσα προσοχή και
σοβαρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπο-
υργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, με τον οποίο όλο
αυτό το διάστημα έχουμε αναπτύξει μία στενή και
ουσιαστική συνεργασία γύρω από όλα τα θέματα
αρμοδιότητάς του, τα οποία σχετίζονται με την
υγεία και την περίθαλψη των συμπολιτών μας στη
Δυτική Αττική». 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
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: Αστατος καιρός με  σποραδικές καταιγίδες 
Θερμοκρασία: Από 10  έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Των 10 μαρτύρων, Οσίου Νήφωνος

επισκόπου Κωνσταντιανής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7,2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη
2105551232

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 77,

2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία Α.

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων ως υπηρεσία υπαίθρου 
– Ψηφίστηκε η ρύθμιση στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

Διανομή 3500 power bank σε
σχολεία Ελευσίνας & Μαγούλας

από την 2023 Ελευσίς

Φωτό: John Stathis
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Ο Δήμος Ασπροπύργου, έπειτα από
την ολοκλήρωση του στολισμού της
πόλης, «άναψε» την Τρίτη, 20 Δεκεμ-
βρίου,  το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
στην Πλατεία Δημαρχείου, προσμένον-
τας με χαρά τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά.

Την αντίστροφη μέτρηση για το άναμ-
μα έδωσε ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος
Μελετίου μαζί με την Πρόεδρο του
Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού, οι οποίοι ευχήθηκαν Υγεία,

Αγάπη και Ευτυχία σε όλες και όλους
τους δημότες, με τη δέσμευση, ότι η
Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να κάνει
την καθημερινότητα των πολιτών
καλύτερη και να στηρίξει τις ευαίσθητες
ομάδες, ώστε το μήνυμα των Χριστου-
γέννων να μεταφερθεί σε όλα τα
σπίτια. 

Το πλήθος κόσμου, που έσπευσε να
παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, ανέλα-
βαν να ψυχαγωγήσουν η  Ασπροπύρ-

για καλλιτέχνης, Κλαυδία Παπαδο-
πούλου, και η Φιλαρμονική του Δήμου,
με τα νέα μέλη της, ταξιδεύοντας τους
θεατές με χριστουγεννιάτικες μελωδίες
και κάλαντα από όλη την Ελλάδα στη
μαγική χώρα του Χριστουγέννων, που
δεν θα τη βρούμε πουθενά αλλού,
πέρα από τον χάρτη της καρδιάς μας.

Στη γιορτινή αυτή εκδήλωση έδωσαν
το παρόν, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής,
κ. Αθανάσιος Μπούρας, οι Αντιδήμα-
ρχοι, κ.κ. Σοφία Μαυρίδη, Παντελής
Σαββίδης, Μιχαήλ Ψωμιάδης,
Αντώνιος Καραμπούλας, Ιωάννης

Νέζης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος
των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβρ-
αάμ Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θέμης
Τσίγκος, ο Αντιπρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αντώνιος Κοναξής και
οι πολιτευτές της ΝΔ κ.κ. Σταμάτης
Πουλής και Ανδρέας Τσώκος.  

Η Δημοτική Αρχή εύχεται ολό-
ψυχα σε όλες και όλους, ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ !

Σπύρος Βρεττός : 
Με έργα και πράξεις 
στηρίζουμε τα δίκαια 
αιτήματα των 
εργαζομένων μας
Πριν λίγες ώρες, μας κοινοποιήθηκαν οι αποφά-

σεις του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, οι οποίες
δικαιώνουν τους εργαζόμενους του Δήμου στη διεκ-
δίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους για καταβολή

δώρων και επιδομάτων. Μόλις ενημερώθηκα,
έδωσα εντολή στις οικονομικές υπηρεσίες να κατα-
βάλουν ΑΜΕΣΑ τα χρήματα στους εργαζόμενους. 

Από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε στο πλευρό
τους, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους και
εισηγούμενοι σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το
οποίο αποφάσισε ομόφωνα. 

Η δημοτική αρχή στάθηκε και στέκεται αταλάντευ-
τα στο πλευρό των υπαλλήλων του Δήμου όχι με
κούφια λόγια και αόριστες υποσχέσεις, αλλά με
πράξεις και έργα, όπως αποδεικνύεται και από την
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Χριστουγεννιάτικο φως σε όλο τον Ασπρόπυργο: 
Ο Δήμος άναψε το Δέντρο της πόλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύττει ότι :
Διεν εργείται πλειοδοτική φ αν ε-
ρή και προφ ορική δημοπρασία
για
την  «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
Ε Γ Κ Α ΤΑ Λ Ε Λ Ε Ι ΜΜΕ Ν Ω Ν
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΤΚΖ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 παρ. 23
ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004», σύμφ ων α
με τους όρους της διακήρυξης
που ορίστηκαν  με την  αριθμ.
263/20-12-2022 απόφ αση της
Οικον ομικής Επιτροπής (ΑΔΑ
ΩΧΚΓΩΗ3-Θ3Υ). Η δημοπρασία
θα πραγματοποιηθεί την
18/1/2023 , ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης προσφ ορών ) στην
αίθουσα συν εδριάσεων  του
Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όρο-
φ ος. Ελάχιστο όριο της πρώτης
προσφ οράς ορίζεται το ποσό

των  410,00 €, ως το άθροισμα
των  ελαχίστων  πρώτων
προσφ ορών  για τις κατηγορίες
(φ ορτηγά 250,00 € αν ά τεμάχιο,
ΙΧ αυτοκίν ητα 120,00 € αν ά
τεμάχιο, δίκυκλα κάθε είδους
40,00 € αν ά τεμάχιο).
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής στο διαγων ισμό
αορίστου χρόν ου αν αγν ωρι-
σμέν ης τράπεζας ή γραμμάτιο
εγγυήσεως του Ταμείου
Παρακαταθηκών  και Δαν είων
ποσού 1.640,00 € . Το πλήρες
κείμεν ο της διακήρυξης δημοπρ-
ασίας μπορούν  ν α λάβουν  οι
εν διαφ ερόμεν οι από το
Τμήμα Εσόδων  του Δήμου Χαϊ-
δαρίου που βρίσκεται στο 2Ο
όροφ ο του Δημοτικού Καταστή-
ματος, τηλ. 2132047323 - 325
κάθε εργάσιμη ημέρα και
ώρα και από την  ιστοσελίδα του
Δήμου www.haidari.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Σε κλίµα ενθουσιασµού στο
Κλειστό της ∆ροσούπολης
πραγµατοποιήθηκε το από-

γευµα της ∆ευτέρας 20 ∆εκεµβρίου
η απονοµή Zωνών για τους δεκάδες
αθλητές των Τµηµάτων ΤΑΕ ΚΒΟ
ΝΤΟ του Αθλητικού Συλλόγου
ΕΥΠΥΡΙ∆ΑΙ. 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των
επιτυχιών και των διακρίσεων αλλά
και τα µικρά που κάνουν τα πρώτα
τους “βήµατα” στο άθληµα, δέχθη-
καν τις ευχές του Προέδρου του
Συλλόγου Γιώργου Βαστάκη για
καλές γιορτές κι αµέσως µετά υπό
τα παραγγέλµατα των προπονητών
τους Σωτήρη Κούτρα και Πανα-
γιώτη Βαστάκη, έκαναν θεαµατικές
επιδείξεις που ανέδειξαν το υψηλό
αθλητικό τους επίπεδο. 

Κοντά στα παιδιά και στους
γονείς που είχαν κατακλύσει τις
κερκίδες, βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς και ο
Πρόεδρος Αθλητισµού – Πολιτι-
σµού Ν.Π.∆.∆ “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”
Γιώργος Μαυροειδής, που έδωσαν
γιορτινές ευχές ενόψει των Χρι-
στουγέννων και συγχαρητήρια σε
αθλητές, γονείς, προπονητές και
στη ∆ιοίκηση του Συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος Γιώργος Βαστάκης
από την πλευρά του απηύθυνε
θερµές ευχαριστίες στον ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού αλλά και
στον Πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆ “Η
ΠΑΡΝΗΘΑ” Γιώργο Μαυροειδή
για την έµπρακτη στήριξή τους. 

ΚΚλλίίµµαα  εεννθθοουυσσιιαασσµµοούύ    σσττηηνν  ααπποοννοοµµήή  ΖΖωωννώώνν  
ΤΤΑΑΕΕ  ΚΚΒΒΟΟ  ΝΝΤΤΟΟ  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΕΕΥΥΠΠΥΥΡΡΙΙ∆∆ΑΑΙΙ  

«Πάω Μπροστά»: Κατάρτιση 150.000 εργαζομένων
στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σ
υνολικά 150.000 εργαζόμενοι σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας θα έχουν την ευκαι-
ρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με

το νέο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η
χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους
154,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Για πρώτη φορά, η ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τα
Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, διεθνείς κολοσ-
σούς τεχνολογίας και αδειοδοτημένα Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), θα προσφέρει στους
εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προ-
γραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές
και «πράσινες» δεξιότητες, από τα οποία θα μπο-
ρούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι μισοί εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες
από 40 ώρες την εβδομάδα

Ενδεικτικά, οι επιλογές θα περιλαμβάνουν από
βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμ-
ματα για social media marketing και διαχείριση e-
shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης
όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής
νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών
τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στόχοι
Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν

στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους
χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτι-
κές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον
εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Η διαδικασία
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά

σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και
μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα
πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής
διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την
επιτυχία της πιστοποίησης των γνώσεων ο καταρ-
τιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που
ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Οι ωφε-
λούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση
υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης και με την επιτυχή εξέτασή τους θα
λάβουν από τον φορέα πιστοποίησης που έχουν
επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Συνεπώς αν κάποιος ολοκληρώσει το πρόγρ-
αμμα 80 ωρών και πετύχει στις εξετάσεις πιστο-
ποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400
ευρώ.

«Πάω Μπροστά»
Το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» εντάσσεται

στη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζο-
μένων. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει
σχεδιαστεί η μεγαλύτερη προσπάθεια κατάρτισης
του εργατικού δυναμικού στην ιστορία της χώρας,
με στόχο στα επόμενα χρόνια να έχουν λάβει
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράμματος
κατάρτισης 500.000 εργαζόμενοι και άνεργοι
πολίτες.

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης,
σημείωσε: «Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
συνεχίζει να επενδύει στο πιο σημαντικό κεφάλαιο
της χώρας που είναι οι άνθρωποι. Μετά από την
επιτυχημένη δράση κατάρτισης 120.000 ανέργων,
τώρα ξεκινάμε μια νέα δράση για 150.000 εργαζό-
μενους. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν τις ψηφ-
ιακές και πράσινες δεξιότητες που χρειάζονται για
να πετύχουν τους στόχους τους και να πάνε μπρο-
στά επαγγελματικά».

Τα βασικά βήματα και οι προϋποθέσεις για την
υποβολή αίτησης στο νέο πρόγραμμα

1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για
εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομέ-
νων για κατάρτιση μέσω των ΚΕΔιΒιΜ των Α.Ε.Ι.

και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ έχουν εργαζόμενοι
οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέ-
σεις:

Είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής

εκπαίδευσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβά-

λει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει
ένα μόνο πρόγραμμα κατάρτισης.

2. Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των
εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκ-
τρονικά. 

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον
πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, θα συγκροτηθεί, με απόφαση Διοικητή της
ΔΥΠΑ, το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr.

4. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι επιλέγουν το
πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρα-
κολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων
προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν αξιολογηθ-
εί και εμφανίζονται στο voucher.gov.gr. Τα προ-
γράμματα κατάρτισης εμφανίζονται στον ωφε-
λούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο
(απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτερο-
βάθμιας, τριτοβάθμιας κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά
ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει
δηλώσει στην αίτησή του.

5. Οι πάροχοι κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαι-
ολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν
στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
(Training Voucher), μέσω της σύναψης της διμερ-
ούς σύμβασης μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου.

6. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά
σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφό-
σον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα
επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση
ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι
εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

7. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει
πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά
την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80
ωρών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγμα-
τοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με
τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε-
κατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευ-
σης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
ώρες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας
έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

8. Οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την κατάρ-
τιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετά-
σεις πιστοποίησης. Σε κάθε ωφελούμενο που θα
ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται
από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει
«Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». Σε
περίπτωση αποτυχίας χορηγείται από το φορέα
πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις
εξετάσεις πιστοποίησης.

9. Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρό-
γραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, που
ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για 80
ώρες κατάρτισης θα λάβει 400 ευρώ. Ο ωφε-
λούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτι-
ση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης,
προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού
επιδόματος, αφαιρουμένων τυχόν απουσιών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την
κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστο-
ποίησης για να λάβει το σύνολο του επιδόματος.
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Τη Βαρβάκειο Αγορά επισκέφτηκε ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, προκειμένου να ενημε-

ρωθεί για την αγοραστική κίνηση ενόψει
των εορτών αλλά και να συζητήσει με
τους εμπόρους για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σε μια δύσκολη
συγκυρία λόγω και της ενεργειακής
κρίσης. 

Να σημειωθεί ότι με εντολή του Περιφε-
ρειάρχη όλο αυτό το διάστημα έχουν
ενταθεί οι έλεγχοι καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις Περ-
ιφερειακές ενότητες της Αττικής, από
μικτά κλιμάκια των Διευθύνσεων Εμπο-
ρίου, Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Υγειο-
νομικού. 
Κατά την επίσκεψη στην Βαρβάκειο τον

Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη συνόδευαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ.
Δημόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης Γ. Βλάχος, ο Δ/ντης Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Κεν-
τρικού Τομέα της Δ/νσης Ανάπτυξης –
Τμήμα Εμπορίου Γ. Στρατιδάκης και
άλλα υπηρεσιακά στελέχη. 
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρ-
ος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου Β.
Σίμος και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
της Βαρβακείου Κρεαταγοράς Α. Νιώτης
και Γ. Ευρυπιώτης αντίστοιχα, οι οποίοι
τον ενημέρωσαν για την εικόνα της αγο-
ραστικής κίνησης, τα επίπεδα που
κυμαίνονται οι τιμές και την επάρκεια των
προϊόντων.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης είχε την ευκαιρία να συνομιλή-
σει με εμπόρους και καταναλωτές. Σε
δηλώσεις του επισήμανε τα εξής:
«Η Βαρβάκειος, η καρδιά της εορταστι-
κής αγοράς, προσφέρει και εφέτος ποιο-
τικά προϊόντα σε προσιτές τιμές για το
οικογενειακό τραπέζι των εορτών, αν και
διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία, όπου
η αύξηση του ενεργειακού κόστους ανα-
μφίβολα λειτουργεί πιεστικά και στις
τιμές των προϊόντων. 

Βασική μας προτεραιότητα, είναι η
αγορά να λειτουργεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και με σεβασμό προς τη
δημόσια υγεία. Θα ήθελα να αναφερθώ
ιδιαίτερα στους εντατικούς ελέγχους που
κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περ-
ιφέρειας Αττικής για την εξασφάλιση της
ποιότητας των προϊόντων. 
Είναι αδιαπραγμάτευτο το καθήκον μας,

αλλά και η εντολή μου και ως γιατρός και
ως Περιφερειάρχης να προστατεύσουμε
την δημόσια υγεία και αυτό περιλαμβάνει
και την προστασία του καταναλωτή.
Ευχαριστώ τις υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής που με αυταπάρνηση κάνουν
τους ελέγχους που απαιτούνται. Δεν λει-
τουργούμε τιμωρητικά για κανέναν, ας
γνωρίζουν όμως όλοι πως όταν δεν τηρ-
ούνται όσα προβλέπουν οι νόμοι θα
υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα προκειμέ-
νου να αποτρέψουμε φαινόμενα αλλοίω-
σης της ταυτότητας των προιόντων,
αλλά και να προστατεύσουμε την υγεία
των καταναλωτών.

ΤΙΤΑΝ: Δύο νέοι τύποι τσιμέντου 
ενισχύουν την γκάμα προϊόντων                                              
και λύσεων χαμηλότερου 
αποτυπώματος άνθρακα

Δ
ύο νέα προϊόντα τσιμέντου
από τον Τιτάνα έρχονται να
προστεθούν σε μια σειρά

καινοτομιών με θετικό περιβαλλοντικό
πρόσημο που αναπτύσσει η Εταιρία.
Στόχος τους είναι να σηματοδοτή-
σουν τη στροφή του Ομίλου προς
τσιμέντα χαμηλότερων εκπομπών άνθ-
ρακα τα οποία θα συμβάλουν στην
πραγματοποίηση της δέσμευσής του
για ανθρακική ουδετερότητα έως το
2050. 

Το ποζολανικό τσιμέντο τύπου
CEM IV/Β (P) 32,5 N SR είναι σχεδιασμένο για κατασκευές που εκτίθενται
σε σημαντική χημική προσβολή, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό
Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016. Σε σχέση με προϊόντα αυτής της
κατηγορίας περιέχει σημαντικά λιγότερο κλίνκερ με αποτέλεσμα το ανθρα-
κικό αποτύπωμα να είναι χαμηλότερο κατά 200 κιλά ανά τόνο προϊόντος.
Το νέο τσιμέντο, εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΝ 197-1:2011, είναι ιδα-
νικό για παραγωγή σκυροδέματος πασσάλων, κοιτοστρώσεων, βιολο-
γικών σταθμών και γενικότερα στοιχείων κατασκευών με υψηλή έκθεση σε
θειϊκά (SO4) και διατίθεται χύδην από το εργοστάσιο Καμαρίου. 

Το «Τσιμέντο Τοιχοποιίας» (εμπορική ονομασία) είναι χαμηλής περιεκ-
τικότητας σε κλίνκερ και έχει ανθρακικό αποτύπωμα μειωμένο κατά 130
κιλά ανά τόνο προϊόντος, σε σχέση με τα πλέον διαδομένα συσκευασμένα
τσιμέντα της ελληνικής αγοράς. Βρίσκει εφαρμογή στην πλειονότητα των
οικοδομικών εργασιών, όπως το κτίσιμο, τα επιχρίσματα, οι πληρώσεις
δαπέδου κ.α. 

Παράλληλα, είναι ευκολότερο στη διαχείριση για τους επαγγελματίες της
οικοδομής, καθώς δεν απαιτεί χρήση υδρασβέστου κατά την παραγωγή
λάσπης κτισίματος ή επιχρισμάτων. 

Το τσιμέντο τοιχοποιίας, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονι-
σμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 413-1:2011, διατίθεται σε συσκευασία
40 κιλών, στα καταστήματα των συνεργαζόμενων εμπόρων δομικών
υλικών. 

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας, που συνάδει απόλυτα με το
όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αποτελεί κορυφαία προτε-
ραιότητα για τον Τιτάνα. Για την επίτευξή του, ο Όμιλος προχωρεί σε
σημαντικές καινοτομίες και επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και στις άλλες
περιοχές δραστηριοποίησής του, που αποσκοπούν στη μείωση του αποτ-
υπώματος άνθρακα. 

Παράλληλα, με νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον προϊόντα, δίνει τεκμηρ-
ιωμένα βιώσιμες λύσεις στην κατασκευαστική αγορά. Όλες αυτές οι πρω-
τοβουλίες αναδεικνύουν τον Τιτάνα ως ηγέτιδα δύναμη στην προσπάθεια
της ελληνικής βιομηχανίας να συμβάλει αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα
του πλανήτη.

Επίσκεψη Γ. Πατούλη στη Βαρβάκειο Αγορά
Εντατικούς ελέγχους διενεργοπυν οι αρμόδιες

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για την
προστασία της υγείας των πολιτών και τη 
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων
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Ο Δήμος Ασπροπύργου τίμησε την Αιμιλία Μπουρίτη και τους
συντελεστές του Βραβευμένου Έργου «Railway Memories»

Σ
την  κατάμεστη αίθου-
σα του Πν ευματικού
Κέν τρου, ο Δήμος

Ασπροπύργου, την  Τέταρτη
14 Δεκεμβρίου, διοργάν ωσε
μια όμορφη βραδιά, για ν α
τιμήσει την  Αιμιλία Μπουρίτη
και όλους τους συν τελεστές
που συμμετείχ αν  στο  Έργου
«Railway  Memories» - Σιδηρο-
δρομικές Μν ήμες. Έν α έργο,
το οποίο ξεχ ώρισε μέσα από
800 συμμετοχ ές Διεθν ώς,
κατακτών τας το 3ο βραβείο /
Bronze Phoenix / Χάλκιν ος
Φοίν ικας στο τμήμα μICRO
του 7ου Διεθν ούς Φεστιβάλ
Ντοκιμαν τέρ Καστελλορίζου
«Bey ondBorders - Πέρα από
τα Σύν ορα 2022 -, εκεί όπου

το ν τοκιμαν τέρ συν αν τά την
Ιστορία και τον  Πολιτισμό». Η
ταιν ία αποτελεί μια οπτικοα-
κουστική σπουδή πάν ω στην
έν ν οια της μετακίν ησης ως
ατομική και συλλογική μν ήμη.

Αρχ ικά, ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου αν έβηκε στο βήμα
και συν εχ άρη την  εικαστικό,
κ. Αιμιλία Μπουρίτη υπογραμ-
μίζον τας τη δημιουργική συν ε-
ργασία τους που συν τελείται
από το 2016, συν εχ άρη
επίσης τις Ασπροπύργιες
Πόν τιες συμμετέχ ουσες στο
ν τοκιμαν τέρ, όσο και τις
Αρβαν ίτισσες για την  ευρύτερη
συμμετοχ ή τους στο διεθν ές
πρόγραμμα «Αμολή» της εικα-
στικού. Τόν ισε τη σπουδαιότ-
ητα της εκδήλωσης αυτής,
αφού για μια ακόμη φορά ο
Ασπρόπυργος μέσα από τις
πολιτιστικές δράσεις και τις
συν εργασίες του, με ν τόπιους
καλλιτέχ ν ες αν αδεικν ύει την
πολυπολιτισμική κουλτούρα
της πόλης.    

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη, η οποία
συμμετείχ ε και συν έβαλε
σημαν τικά στην  υλοποίηση
του βραβευμέν ου ν τοκιμαν -
τέρ, ευχ αρίστησε με την  σειρά 

της,  τόσο την  εικαστικό
όσο και την  ευρύτερη Πον τια-
κή και Αρβαν ίτικη Κοιν ότητα,
που δίχ ως τις συλλογικές μν ή-
μες της, η πραγματοποίηση
του έργου θα ήταν  αδύν ατη. 

Τέλος, η Πρόεδρος του Πν ε-
υματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού, εξέφρασε την  ικαν ο-
ποίηση της για την  βράβευση
και δεσμεύτηκε για μία ακόμη
φορά, για τη σταθερή και δια-
ρκή αρωγή του θεσμού του
Πν ευματικού Κέν τρου, προς
όλους τους αποδέκτες, για την
παραγωγή πολιτιστικών  pro-
jects υψηλής ποιότητας.  

Στη συν έχ εια, η εικαστικός,
κ. Αιμιλία Μπουρίτη ευχ α-
ρίστησε θερμά το Δήμο Ασπρ-
οπύργου για την  εξαιρετική 

πολύχ ρον η συν εργασία
τους, καθώς και τους συν τελε-
στές του ν τοκιμαν τέρ. Αν αφ-
έρθηκε στη δημιουργία του
ν τοκιμαν τέρ και στη τραυματι-
κή εμπειρία του ξεριζωμού από
τον  Εύξειν ο Πόν το των  οικο-
γεν ειών  της Πον τιακής κοιν ότ-
ητας του Ασπροπύργου. 

Τόν ισε ιδιαίτερα τη συν ερ-
γασία της με τις κοιν ότητες της
πόλης εν ώ υπογράμμισε ότι,
από το 2016 συν τελούν ται
επίσης έργα με τη Αρβαν ίτικη,
αγροτική κοιν ότητα τα οποία
έχ ουν  διακριθεί διεθν ώς αν α-
δεικν ύον τας τη σημαν τικότ-
ητα του αγροτικού τοπίου της
πόλης. Κλείν ον τας, εστίασε
στην  αν άγκη των  πολιτι-
στικών  συν αν τήσεων  των

κοιν οτήτων  ώστε ν α αν αδεικ-
ν ύεται η κουλτούρα του Ασπρ-
οπύργου μέσα από τη διαφορ-
ετικότητα, τον  πολιτισμό και
την  αλληλεγγύη.

Η βραδιά πλαισιώθηκε με
την παρουσίαση του ντοκι-
μαντέρ «Railway Memories»
και στη συνέχεια τα μέλη της
Ποντιακής και Αρβανίτικης
Κοινότητας, που συνεργά-
ζονται με την εικαστικό έκα-
ναν αφηγήσεις και τρα-
γούδησαν χαρακτηριστικά
τραγούδια της κουλτούρας
τους όπως και τα κάλαντα.

Καλλιτεχ ν ικά συμμετείχ αν
Από την  πον τιακή κοιν ότ-

ητα:
Σοφία Μαυρίδη, Κλαυδία

Μασμαν ίδου, Χριστίν α Σοφ-
ιαν ίδου, Χρυσούλα Τοπαλίδη,
Ελέν η Τσιρίποβα, Ελέν η Μασ-
καλίδου, και ο μουσικός
Βασίλη Σεμερτζίδης.

Από την  αρβαν ίτικη, αγρο-
τική κοιν ότητα συμμετείχ αν :
Κατερίν α Ηλία, Κατίν α Νερ-
ούτσου, Ελέν η Δάρα, Κούλα
Λιόση, Μαρία Καψάλα, Μαίρη
Αβραάμ, Μαρία Μυλων ά, Καίτη
Νερούτσου, Φαν ή Παπαδά,
Άν ν α Τσοκάν η, Σοφία
Κασάκη και o μουσικός Τάσος
Φωτίου.

Στην  εκδήλωση έδωσαν  το
παρόν : 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύρ-

γου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης, κ.
Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γραμμα-
τέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος
Λιάκος, οι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ.
Σοφία Μαυρίδη και Δημήτριος
Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος
του Πν ευματικού Κέν τρου, κ.
Γεωργία Πηλιχ ού, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΑ, κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος
του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάν ν ης Ηλίας,
Αλέξαν δρος Μυλων άς, Λιάκου
Μαρία, Ευάγγελος Μουζάκας,
Αγησίλαος Τσίγκος, ο Αν τιπρ-
όεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Αν τών ιος Κον αξής και ο Πολι-
τευτής της Ν.Δ., κ. Αν δρέας
Τσώκος. 

Επίσης, η Διευθύν τρια της
Γεν ικής Γραμματείας Απόδ-
ημου Ελλην ισμού του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών  , κ. Ευαν θία
Παπαδάτου, η Κοιν ων ική
Αν θρωπολόγος του Τμήματος
Άυλης Πολιτιστικής Κληρον ο-
μιάς & Διαπολιτισμικών  Θεμά-
των , της Διεύθυν σης Νεότερης
Πολιτιστικής Κληρον ομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κ. Μαρία Φακιολά,
ο Πρόεδρος  του Ελλην ικού
Ιδρύματος Ιστορικών  Μελετών
(ΙΔΙΣΜΕ) και του Διεθν ούς
Φεστιβάλ Ντοκιμαν τέρ
Καστελλόριζου «Πέρα από τα
σύν ορα», κ. Παν αγιώτης Που-
λάκος και ο Υπεύθυν ος Αν ά-
πτυξης , Επικοιν ων ίας και
Μέσων  Κοιν ων ικής Δικτύωσης
του Διεθν ούς Φεστιβάλ, κ.
Στέφαν ος Βέλμαχ ος Μπόν ος,
ο Καλλιτεχ ν ικός Διευθυν τής
του φορέα Ελευσίν α 2023 -
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, κ. Μιχ αήλ Μαρμαρ-
ιν ός, ο Πρόεδρος της Παμ-
πον τιακής Ομοσπον δίας
Νοτίου Ελλάδος και Νήσων , κ.
Γεώργιος Βαρυθυμιάδης, ο
Πρόεδρος του Πον τιακού
Θεάτρου Ασπροπύργου, κ.
Δημήτρης Ευσταθιάδης,  το
μέλος του Συλλόγου Πον τίων
Ασπροπύργου, «Οι Ακρίτες
του Πόν του», κ. Ιωάν ν α Σωτ-
ηριάδου, το μέλος του  Πον τια-
κού Συλλόγου «Παν αγία
Σουμελά», κ. Άν ν α Παπαδο-
πούλου ο Πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Ασπροπύρ-
γου, κ. Θεόδωρος Πετρόγιαν -
ν ος, η Πρόεδρος του Ελλην ορ-
ουμαν ικού Συλλόγου «Κων -
σταν τίν ου και Ελέν ης», κ.
Μαριάν ν α Κον τουράρου, ο
Καθηγητής του Μεταπτυχ ια-
κού Τμήματος του ΠΑΔΑ από
το Εργαστήριο Ήπιων  Μορ-
φών  Εν έργειας και Προ-
στασίας του Περιβάλλον τος, κ.
Παν αγιώτης Κτεν ίδης και ο
Αν τισυν ταγματάρχ ης Πυροβο-
λικού, κ. Επαμειν ών δας Μπο-
υραν τάς.    
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Ο
ι ευθύνες της Αυτοδιοίκησης για την συντήρηση
και την λειτουργία των σχολικών μονάδων σε
σχέση με τους ελάχιστους πόρους που της

δίδονται για αυτό τον σκοπό καθώς και η πρόσφατη
απόφαση του ΣτΕ, η οποία κρίνει αντισυνταγματικές δια-
τάξεις νόμων που αφορούν στο σύστημα διακυβέρν-
ησης των Δήμων και των Περιφερειών αλλά και οι «ανα-
κολουθίες» του  υπουργείου Οικονομικών αναφορικά
με την  υλοποίηση των δεσμεύσεών του περί χρημα-
τοδότησης των Δήμων για την κάλυψη του αυξημένου
ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων

που αγγίζουν συνολικά τη λειτουργία τους, κυρ-
ιάρχησαν στην ατζέντα της χθεσινής συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ανα-
φερόμενος στις σχολικές υποδομές και την ευθύνη των
Δήμων ως προς την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων
σε σχέση με την συντήρηση, τον έλεγχο των υποδομών
και των λειτουργικών εξόδων είπε: «Είναι δυσανάλογα
μεγάλη η ευθύνη που έχει πέσει στις πλάτες της Αυτο-
διοίκησης για τις σχολικές μονάδες. Τα περισσότερα

σχολεία μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και κατασκευά-
στηκαν προτού η συντήρησή τους γίνει ευθύνη της
Αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για παλαιές κατασκευές που
περιήλθαν στην ευθύνη των Δήμων το 2011 με πολλά
πολεοδομικά και άλλα προβλήματα. 

Από το 2011 και μετά, η Αυτοδιοίκηση φρόντισε και
έφτιαξε σχολεία σύγχρονα και ασφαλή. Καλούμαστε
όμως να απολογηθούμε και για σχολεία με πολεοδομι-
κά ζητήματα (κάποια δεν διαθέτουν ούτε οικοδομικές
άδειες) ή κατασκευές ακόμη και του 1950, για τα οποία
οι φιλότιμες προσπάθειες με τις περιορισμένες χρηματο-
δοτήσεις μας, δεν φτάνουν. Έχουμε ευθύνη, ναι, για
την συντήρηση αλλά στο εύρος που μας αναλογεί».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα συστήσει άμεσα μια ομάδα
εργασίας για να καταγραφούν όλα τα δεδομένα σε
σχέση με τις σχολικές μονάδες, ώστε άπαντες να κατα-
νοήσουν πως για μια ακόμη φορά η Αυτοδιοίκηση δεν
μπορεί να παίζει τον ρόλο του «Μουτζούρη» και να αμα-
υρώνεται χωρίς να έχει την ευθύνη. 

Αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ, αφού ξεκαθ-
άρισε ότι αυτή είναι απόλυτα σεβαστή, σημείωσε ότι τίθ-
ενται δύο καίρια ζητήματα: πρώτον τί γίνεται σήμερα και
ενόσω η απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και
κοινοποιηθεί και δεύτερον τί γίνεται από εδώ και πέρα.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «από τις συναντήσεις
του  με τον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα, η απάν-
τηση είναι ότι το Υπουργείο περιμένει να καθαρογραφ-
εί η απόφαση για να δει το σκεπτικό αλλά και το δια-
τακτικό μέρος. Σε ότι αφορά εμάς, η απάντηση είναι ότι
συνεχίζουμε και εργαζόμαστε κανονικά - και αλίμονο αν
δεν δουλεύουμε κανονικά Δεκέμβρη μήνα, την ώρα
που έχουμε ανοιχτούς προϋπολογισμούς, κλείσιμο χρο-
νιάς κ.λπ.».

ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ::  ""ΟΟμμάάδδαα  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττιιςς
εευυθθύύννεεςς  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  γγιιαα  τταα  σσχχοολλεείίαα""

«Είναι δυσανάλογα μεγάλη η ευθύνη που έχει πέσει στις πλάτες της 
Αυτοδιοίκησης για τις σχολικές μονάδες».



Έ
να από τα πιο ώριμα και ωφέλιμα έργα
στην Δυτική Αττική παρουσίασε, με
σκοπό να χρηματοδοτηθεί σε συνεδρία-

ση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, την
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. 

Το έργο «Βελτίωση χάραξης & διαπλάτυνση
της επαρχιακής οδού  Μέγαρα-Αλεποχώρι
(ορεινό τμήμα)» με προϋπολογισμό 39 εκατομ-
μυρίων ευρώ, έχει ολοκληρωμένες όλες τις απα-
ραίτητες μελέτες, έχει γίνει κήρυξη της απαλλο-
τρίωσης και αποτελεί ένα από τα πιο ώριμα έργα
προς χρηματοδότηση. 

Ως συνέχεια του πεδινού τμήματος της επα-
ρχιακής οδού Μεγάρων-Αλεποχωρίου, του
οποίου οι πολίτες της Αττικής βλέπουν τα θετικά

του αποτελέσματα, η υλοποίηση νέας χάραξης θα
αποφέρει πολλαπλά οφέλη: για την πολιτική
προστασία και την άμεση διαφύλαξη του δάσους,
την επισκεψιμότητα και την οικονομία, με μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την
καλύτερη κίνηση των οχημάτων.

Με την υλοποίηση του έργου νέας χάραξης και
στο ορεινό τμήμα της επαρχιακής οδού Μεγάρ-
ων-Αλεποχωρίου, επιτυγχάνονται:

Οικονομία και αύξηση κυκλοφορίας οχημάτων

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
μέσω της μείωσης ρύπων οχημάτων

Επισκεψιμότητα-Τουρισμός: Εύλογα, με την
βελτίωση της χάραξης αυξάνεται αυτόματα η επισ-
κεψιμότητα, στις καθαρότερες και κοντινότερες
παραλίες της Αττικής για τους λουόμενους της
Αττικής

βελτιώνεται η περιβαλ-
λοντική αισθητική της
χάραξης.

μειώνεται, κατά πολύ,
το ετήσιο κόστος
συντήρησης, λόγω κατα-
πτώσεων στην υφιστά-
μενη κατάσταση, και

αποσυμφορίζει  την
κίνηση στο αποληκτικό
τμήμα της σημερινής
οδού, στην παραλία Αλε-
ποχωρίου, με τα προβ-
λήματά του, και εξυπηρε-
τεί, πλέον, με ικανούς
κόμβους στις κατάλληλες
θέσεις, τον σημερινό και
μελλοντικό φόρτο προς

όλες τις κατευθύνσεις.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρ-

ης Κοσμόπουλος, σχετικά, ανέφερε ότι: «Ο
οδικός άξονας της επαρχιακής οδού Μεγάρων-
Αλεποχωρίου είναι ο μοναδικός που συνδέει
την Πελοπόννησο με την Αττική.

Αυτό σημαίνει ότι με την βελτίωση της χάραξης
και του ορεινού τμήματος ανοίγει ο δρόμος για
όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής,
στις παραλίες του Αλεποχωρίου και της Ψάθας,
δεδομένης και της κατάστασης στο δρόμο Σχίνου.

Αν αναλογιστούμε πόσοι δρόμοι προσφέρουν
πρόσβαση σε παραλίες της Ανατολικής Αττικής,
βλέπουμε πόσο αναγκαίο είναι το έργο του μονα-
δικού οδικού άξονα που συνδέει Σαρωνικό με
Κορινθιακό. 

Ακόμα, δεν ξεχνάμε ότι η περιοχή του Αλε-
ποχωρίου Μεγάρων έχει πληγεί από πυρκαγιές
και το δάσος αποτελεί περιοχή ευπαθή σε νέες 

πυρκαγιές. Συνεπώς, είναι παραπάνω από
αναγκαία η βελτίωση του οδικού άξονα, προς
προστασία και βέλτιστη πρόσβαση των οχημάτων
Πυροσβεστικής-Πολιτικής Προστασίας. 

Η επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου
αποτελεί τον μοναδικό οδικό άξονα που συνδέει
την Πελοπόννησο με την Αττική και τον Σαρωνικό
με τον Κορινθιακό κόλπο. Το έργο αυτό είναι ένα
από τα τρία που υποβάλει η Περιφέρεια Αττικής,
με ενέργειες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη, προς χρηματοδότηση. 

Είναι κατανοητή η μεγάλη αναγκαιότητα και
σπουδαιότητα του έργου, για αυτό και ζητάμε τη
συμβολή των βουλευτών της Δυτικής Αττικής,
προς επίτευξη της χρηματοδότησής του και θα
συνεχίσουμε να διεκδικούμε έργα που αλλάζουν
την εικόνα της περιοχής μας». 
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Πρόταση στην Κυβερνητική επιτροπή για χρηματοδότηση
του έργου βελτίωσης χάραξης & διαπλάτυνση 

της επαρχιακής οδού  Μέγαρα - Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα) έκανε 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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