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Κ. Χατζηδάκης: Νέο πρόγραμμα
για 10.000 ανέργους

- Μηνιαία επιδότηση ίση με τον
κατώτατο μισθό

Συνάντηση Αργύρη Οικονόμου με τη Διοίκηση του Ο.Λ.Ε.
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας 

ζήτησε την απόσυρση της 
απόφασης που αφορά τη διακίνηση

LNG από τον Κρόνο

Καλοκαιρινό καμπ στην Ελευσίνα

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Σε τουρνουά μπάσκετ για

πρώτη φορά
ΕΠΣΔΑ: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Εθνικών Ομάδων 2007-2008 

ΤΤΤΤοοοουυυυρρρριιιισσσσμμμμόόόόςςςς
γγγγιιιιαααα    ΌΌΌΌλλλλοοοουυυυςςςς::::

- Πως θα πάρετε 
το voucher των 150 ευρώ

ΚΚααθθηημμεερριιννόό  
φφααιιννόόμμεεννοο  
ππλλέέοονν  οοιι  
υυππααίίθθρριιεεςς  
ππυυρρκκααγγιιέέςς  σσττοονν  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις για Παιδιά από 

«Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» στον Δήμο 

Mανδρας -Ειδυλλίας 

σσεελλ..  1100--1111

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Παγκόσμια Ημέρα ΠεριβάλλοντοςΠαγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

- Μ ια μεγάλη γιορτή στο Πεδίο του- Μ ια μεγάλη γιορτή στο Πεδίο του
Άρεως την Κυριακή 5/6Άρεως την Κυριακή 5/6

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33σσεελλ..  33

σσεελλ..    99

Μ εγάλη επιχείρηση Μ εγάλη επιχείρηση 
περισυλλογής αδέσποτωνπερισυλλογής αδέσποτων
ζώων από το Δήμο Φυλήςζώων από το Δήμο Φυλής

σσεελλ..  66σσεελλ..    77

σσεελλ..    33

σσεελλ..    1166
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερία, Ιέρεια,Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα

Παγκόσμια Ημέρα του Ποδηλάτου
Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7 - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79,
2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Η
απόφαση αυτή θα ισχύσει προ-
σωρινά μέχρι τη συζήτηση της
αγωγής στις 6 Ιουλίου, υπό τον

όρο να μη ζητηθεί άλλη αναβολή.
Εν μέρει δεκτή έκανε το Πολυμελές πρω-

τοδικείο της Αθήνας τη χορήγηση προσωρ-
ινής διαταγής που ζήτησαν καταναλωτικές
οργανώσεις και επαγγελματικές ομάδες σχε-
τικά με το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής.

Με την απόφαση του, το Δικαστήριο απα-
γορεύει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού
ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της
ρήτρας αναπροσαρμογής στα οικιακά
τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων
πελατών βάσει του άρθρου 52 ν.
4001/2011.

Σημειώνεται πως στο νόμο αυτό εντάσσονται:
οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές,
οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος

ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο
πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο
ηλικίας,

πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομα-
κρυσμένες περιοχές.

Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι της ΔΕΗ: «Θα προστα-
υθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές»

Οι δικηγόροι της ΔΕΗ υποστήριξαν ότι η εκδίκαση
της προσφυγής πρέπει να αναβληθεί, καθώς ήδη
έχουν αιτηθεί στον Άρειο Πάγο να κριθεί σε μία πιλοτι-
κή δίκη από το Ανώτατο Δικαστήριο η νομιμότητα της
ρήτρας ώστε να μην κρίνονται ξεχωριστά ανάλογες
προσφυγές σε διάφορα δικαστήρια της χώρας. Επίσης
τόνισαν τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη
ΔΕΗ αν δοθεί η προσωρινή διαταγή και οι καταναλω-
τές πάψουν να πληρώνουν τη ρήτρα.

Σημείωσαν ότι οι καταναλωτές ήδη επιδοτούνται για
το μεγαλύτερο μέρος της ρήτρας και ότι οι ευάλωτες
ομάδες μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο,
όπως και ότι δεν κόβεται το ρεύμα σε όσους χρειάζον-
ται μηχανική υποστήριξη, ενώ για όσους κόβεται το

ρεύμα υπάρχει η καθολική υπηρεσία. Επίσης, είπαν ότι
αν δοθεί η προσωρινή διαταγή θα προστατευτούν οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Αναφέρθηκαν, επίσης, στον κίνδυνο αύξησης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ σε όλες τις κατηγο-
ρίες καταναλωτών και δημιουργίας συνθηκών ντόμινο.

«Προπηλακίζονται όταν πάνε να κόψουν το ρεύμα»

Μάρτυρας υπέρ των εναγόντων ήταν κι ο πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος τόνισε
ότι στηρίζει τη συλλογική αγωγή του ΙΝΚΑ υπο-
στηρίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων της ΔΕΗ.

Όπως είπε, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ προπηλακίζον-
ται όταν πρέπει να κάνουν τις αποκοπές ρεύματος και
επίσης ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν στους ωρυόμε-
νους καταναλωτές τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σημείωσε ότι οι καταναλωτές δεν προστατεύονται και
ότι το ρεύμα κόβεται και στα κοινωνικά τιμολόγια αλλά
και σε όσους έχουν μηχανική υποστήριξη, αν δεν είναι
στο όνομά τους το ρεύμα. Σημείωσε ότι τους τελευταίο-
υς μήνες αυξάνονται οι διακοπές ρεύματος γιατί πέφ-
τουν και οι διακανονισμοί και είπε ότι γίνονται 1.200
διακοπές ρεύματος την ημέρα σε όλη την Ελλάδα, από
τις οποίες 500 στην Αθήνα και 300 από τη ΔΕΗ.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
Ρήτρα αναπροσαρμογής: 
Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης 
σε όσους δεν πλήρωσαν τη ρήτρα 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΨΨηηλλάά  ττοο  κκεεφφάάλλιι!!  ΕΕίίσσττεε  ήήδδηη  ννιικκηηττέέςς!!

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Ψηλά το κεφάλι!  Είστε ήδη ν ικητές!  Τα βάλατε με την  κούραση το άγχ ος, τη στέρηση της βόλτας με τους φίλο-
υς σας, με μία ύλη βουν ό και είστε εδώ!
Αν εξαρτήτως αποτελέσματος, μπροστά σας αν οίγει έν α ν έο κεφάλαιο, γεμάτο με σημαν τικές επιλογές.
Να τις κάν ετε, κρατών τας από τα σχ ολικά σας χ ρόν ια αυτά που σας έκαν αν  ν α αισθαν θείτε πιο γεμάτοι, πιο
αισιόδοξοι, που η δύν αμη και η αν τοχ ή σας μεγάλωσε.
Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα όλους τους γον είς που σε άλλη μια δύσκολη χ ρον ιά στέκον ται δίπλα στους μαθητές. 
Είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά που δίν ουν  την  μάχ η των  Παν ελλήν ιων  Εξετάσεων , με εφόδια την  αν θρωπιά,
την  αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και τον  αγών α μπορείτε ν α κάν ετε τα όν ειρα σας για μια καλύτερη ζωή πραγ-
ματικότητα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΡΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                               ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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ΚΚααθθηημμεερριιννόό  φφααιιννόόμμεεννοο  
ππλλέέοονν  οοιι  υυππααίίθθρριιεεςς  
ππυυρρκκααγγιιέέςς  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΚΚαθημερινό φαινόμενο αποτελούν
οι υπαίθριες πυρκαγιές στον
Ασπρόπυργο καθώς τον τελευταίο

καιρό μετράμε καθημερινές παρεμβάσεις
της πυροσβεστικής σε πυρκαγιές που
ξεσπούν σε μπάζα ή σκουπίδια και συνήθ-
ως οφείλονται σε καύσεις λάστιχων και
καλωδίων.

Άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε τις απογευμα-
τινές ώρες της Τετάρτης στη περιοχή
Σοφό Ασπροπύργου. Στο «μενού» των
υλικών για ακόμη μία φορά ήταν ξερά
χόρτα και απορρίμματα.

Στο σημείο έσπευσαν έγκαιρα πυροσβε-
στικά ο χήματα για την κατάσβεση της
πυρκαγιάς.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν απει-
λήθηκαν σπίτια ή επιχειρήσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι την τελευταία
εβδομάδα έχουν ξεσπάσει τουλάχιστον 5
πυρκαγιές στην περιοχή

Συνάντηση Αργύρη Οικονόμου με τη Διοίκηση του Ο.Λ.Ε.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ζήτησε την απόσυρση της απόφασης
που αφορά τη διακίνηση LNG από τον Κρόνο

Σ
υν άν τηση με τη Διοίκηση
του Ο.Λ.Ε. και συγκεκρι-
μέν α με τον  Πρόεδρο

Γιώργο Κουμπέτσο & τον  Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο Απόστολο
Καμαριν άκη, επεδίωξε ο Δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου, παρουσία και του
Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη
Λιάσκου.

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης
που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 31 Μαΐου ήταν  το Μν ημό-
ν ιο Συν εργασίας μεταξύ του
Διαχ ειριστή Εθν ικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου και του Ο.Λ.Ε.,
που αφορά και στη διακίν ηση
αερίου από την  εγκατάσταση του
Κρόν ου.

Η αν ωτέρω απόφαση,  προβλέπει τμήμα λιμεν ικών
εγκαταστάσεων  στη θέση Κρόν ος, συν ολικού εμβαδού
3 στρεμμάτων , ν α χ ρησιμοποιηθεί προσωριν ά για τη
θαλάσσια μεταφορά βυτιοφόρων  φορτηγών  LNG με
προορισμό τη Ρεβυθούσα.

Ο δήμος σε αν ακοίν ωσή του επισημαίν ει ότι η  Δημο-
τική Αρχ ής, ούτε εν ημερώθηκε ούτε έδωσε τη συγκατά-
θεση της σε κάτι τέτοιο εν ω  παράλληλα ο Δήμαρχ ος
ζήτησε την  απόσυρση της απόφασης, κάτι που εξέφρ-
ασε και σε όλους τους συν αρμόδιους φορείς και εμπλε-
κομέν ους.

Παράλληλα, τέθηκε το θέμα του Master Plan, για το
οποίο δεσμεύτηκε ο Ο.Λ.Ε. πως θα υπάρξει εν δελεχ ής
εν ημέρωση της Δημοτικής Αρχ ής το επόμεν ο διάστημα. 

Συζητήθηκαν  τα μείζον α ζητήματα απομάκρυν σης
των  επιβλαβών  και επικιν δύν ων  ν αυαγίων  ΔΙΟΝ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & SOLENSKI, slops καθώς επίσης και η
υφιστάμεν η κατάσταση και τα προβλήματα στην  προβ-
λήτα στη βάση των  Αμερικαν ών .

Τέλος, κατέστη για ακόμη μία φορά σαφής η
υποχ ρέωση του Ο.Λ.Ε. στους χ ώρους ευθύν ης του,

στο παραλιακό μέτωπο και κυρίως, σε ζητήματα που
αφορούν  στην  καθαριότητα, τον  οδοφωτισμό και τις
διαγραμμίσεις. 

Ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου αν έφερε
πως: «Ως Δημοτική Αρχ ή, θέλουμε ν α λάβει τέλος αυτή
η διαδικασία στον  Κρόν ο και γι’ αυτόν  τον  λόγο, ζήτ-
ησα και συν άν τηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας, τη
ΔΕΣΦΑ και τους Βουλευτές της Δ. Αττικής. Αυτή η
απόφαση πέρα από το γεγον ός ότι αν τιβαίν ει τις περι-
βαλλον τικές αν άγκες της ήδη βεβαρημέν ης περιοχ ής,
αν τιβαίν ει και τις εξελίξεις που έχ ουμε δρομολογήσει για
τον  Δήμο μας και το παραλιακό μέτωπο. Το επόμεν ο
διάστημα πρόκειται ν α ξεκιν ήσει η αν άπλαση της οδού
Ωκεαν ιδών , έν α έργο για το οποίο και έχ ει γν ώση το
Υπουργείο Ναυτιλίας. Από όλα τα παραπάν ω, συμπε-
ριλαμβαν ομέν ων  και των  αν τικειμεν ικών  δυσκολιών
που δεν  μπορούν  ν α ξεπεραστούν , είν αι βέβαιο πως
αυτός ο προγραμματισμός ΔΕΣΦΑ και Ο.Λ.Ε. δεν  μπο-
ρεί ν α γίν ει. Η συν άν τηση βέβαια, περιείχ ε πληθώρα
θεμάτων  τόσο για τις ευθύν ες του Ο.Λ.Ε. στο παρα-
λιακό μέτωπο όσο και για τις απαιτήσεις μας ως προς
την  απομάκρυν ση των  ν αυαγίων ».

Α
πό τη Δευτέρα 6 Ιουν ίου έως και
την  Παρασκευή 10 Ιουν ίου
2022, στο πλαίσιο της Δράσης

Προληπτικής Ιατρικής / Οδον τιατρικής
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργα-
ν ισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν  προληπτι-
κές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά/μαθητές
του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών -Οιν όης.

Η δράση διοργαν ών εται από «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», σε συν εργασία

με τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθην ών , υλο-
ποιείται με την  αρωγή του ΟΠΑΠ και
υποστηρίζεται από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία, το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο,
το Κέν τρο Κοιν ότητας του Δήμου Μάν -
δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης.

Κιν ητή Μον άδα Παιδιατρι-
κής/Ακοολογικής του Οργαν ισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», εθελον τές ιατρ-
οί, Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
ν ών , καθώς και εξειδικευμέν ο προσω-
πικό του Οργαν ισμού, συμμετέχ ουν

στο προληπτικό πρόγραμμα και θα εξε-
τάσουν  δωρεάν  όλα τα παιδιά που θα
επισκεφτούν  την  Κιν ητή Μον άδα,
κατόπιν  τηλεφων ικού ραν τεβού.

Παράλληλα, θα γίν εται εν ημέρωση σε
κάθε παιδί και στον  συν οδό του για την
κατάσταση της υγείας του, για τη
σημασία της πρόληψης, παραδίδον τάς
του και το Ατομικό Δελτίο Εξέτασης.

Η Κινητή Μονάδα Προληπτικής
Παιδιατρικής/Ακοολογικής του Οργα-
νισμού θα βρίσκεται:

Δευτέρα 6/6 5ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Τρίτη 7/6 1ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Τετάρτη 8/6 4ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Πέμπτη 9/6 2ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Παρασκευή 10/6 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μάνδρας

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας για πληροφο-

ρίες και ραν τεβού: 2132014965 – 920 –
924 ώρες 9:00-13:00.

Ωράριο Λειτουργίας Κιν ητής Μον άδας:
9:00π.μ.- 4:30 μ.μ.

Η Δράση της Προληπτικής Ιατρι-
κής/Οδον τιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» θα
πραγματοποιηθεί με απόλυτη τήρηση
όλων  των  μέτρων  ασφάλειας κατά της
cov id-19.

Συγκεκριμέν α:

1. Θα λαμβάν ον ται στο ακέραιο όλα
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ασφά-
λειας και υγιειν ής

2. Δεν  θα υπάρξει συν ωστισμός και
θα τηρούν ται οι απαραίτητες αποστά-
σεις, για την  παραμον ή των  ατόμων

3. Θα πραγματοποιούν ται οι απαρ-
αίτητες απολυμάν σεις, όπως απαιτείται
και προβλέπεται

4. Το ιατρον οσηλευτικό προσωπικό,
καθώς και οι εξεταζόμεν οι θα λαμβά-
ν ουν  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλειά τους.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για Παιδιά από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στον Δήμο Mανδρας -Ειδυλλίας 
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Olympia Odos App για τον αυτοκινητόδρομο 
Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος

Η
Ολυμπία Οδός, μετά την  παρουσίαση του
Hy brid, του συστήματος που επιτρέπει για
πρώτη φορά στην  Ελλάδα τη χ ιλιομετρική

χ ρέωση διοδίων , καιν οτομεί ξαν ά, σχ εδιάζον τας το
Oly mpia Odos App, μία εφαρμογή η οποία δίν ει στους
ταξιδιώτες τη δυν ατότητα ν α προγραμματίζουν  με
μεγαλύτερη άν εση και ακρίβεια το ταξίδι τους.

Με στόχ ο την  αν αβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπει-
ρίας, η εφαρμογή παρέχ ει ν έες δυν ατότητες στους ταξι-
διώτες του αυτοκιν ητοδρόμου Ελευσίν α-Κόριν θος-
Πάτρα, εν σωματών ον τας ψηφιακές τεχ ν ολογίες αιχ μής
σε μία ολοκληρωμέν η σουίτα καιν οτόμων  υπηρεσιών
που κάν ουν  κάθε διαδρομή πιο ευχ άριστη και κυρίως
πιο ασφαλή.

Πιο συγκεκριμέν α, όλοι οι ταξιδιώτες, αν εξαρτήτως

συν δρομής στο ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μπορ-
ούν  μέσω του Oly mpia Odos App ν α
έχ ουν  πρόσβαση σε μια γκάμα από
«έξυπν ες» υπηρεσίες που τους επιτρέ-
πουν  ν α υπολογίζουν  το κόστος των
διοδίων , ν α επιλέγουν  τη βέλτιστη διαδρ-
ομή και ν α εν ημερών ον ται σχ ετικά με
την  πρόγν ωση της κυκλοφορίας στον
αυτοκιν ητόδρομο.

Δίν εται, επίσης, η δυν ατότητα στους
χ ρήστες, μέσω του διαδραστικού χ άρτη
της εφαρμογής,  ν α εν τοπίζουν  εγκαίρως
σημεία όπως Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκιν ητιστών , Χώρους Στάθμευσης και
Υγιειν ής, εξόδους από τον  αυτοκιν ητόδρ-
ομο κ.ά.

Κοινωνική Υπηρεσία
Φυλής 

Ανταποκρίθηκαν
οι δημότες στην
εθελοντική 
αιμοδοσία 

Μ
ε ικαν οποιητική συμμετοχ ή
ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που
οργάν ωσε, σήμερα Πέμπτη 2

Ιουν ίου,  η Κοιν ων ική Υπηρεσία σε
συν εργασία με το τμήμα αιμοληψίας του
Θριάσιου ν οσοκομείου, στην  αίθουσα
Μελίν α Μερκούρη του Δημαρχ είου
Φυλής στα  Άν ω Λιόσια. 

Από τις 09.00 το πρωί έως τη
01.00μ.μ. πέρασαν  περισσότερα από
40 άτομα, εργαζόμεν οι και δημότες, για
ν α προσφέρουν  αίμα.

Ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου
σε θέματα σχ εδιασμού και
υλοποίησης Κοιν ων ικών
Πολιτικών  Γιώργος Αν των ό-
πουλος ευχ αρίστησε γιατρ-
ούς, ν οσηλευτές, εργαζόμεν ο-
υς της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
και αιμοδότες για την  ομαλή
διεξαγωγή της αιμοδοσίας και
προχ ώρησε σε ν έα έκκληση
προς όλους παροτρύν ον τας
τους ν α δεσμεύσουν  10
λεπτά από το χ ρόν ο τους και
ν α δώσουν  ζωή σε συν αν θ-
ρώπους μας που το έχ ουν
αν άγκη. 

“Το καλοκαίρι οι αν άγκες για
αίμα είν αι αυξημέν ες. Είν αι πολύ
σημαν τικό ν α εν εργοποιηθούμε από
κοιν ού για το σημαν τικό αυτό σκοπό
που αποτελεί έμπρακτη έκφραση κοι-
ν ων ικής αλληλεγγύης. 

Η Κοιν ων ική Υπηρεσία συν εχ ίζει
αταλάν τευτα στην  κατεύθυν ση της
ευαισθητοποίησης όλων  των  δυν άμεων
προς όφελος της κοιν ων ίας και της σθε-
ν αρής στήριξης όλων  όσων  έχ ουν
αν άγκη” υπογράμμισε ο Γιώργος
Αν των όπουλος.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η Αιμοδοσία
πραγματοποιήθηκε με τηλεφων ικά ραν -
τεβού λόγω των  μέτρων  προστασίας
κατά της διασποράς του κορων οϊού. 

Όσοι εθελον τές δεν  κατάφεραν  ν α
δώσουν  αίμα σήμερα, μπορούν  ν α επι-
κοιν ων ήσουν  με την  Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής, στο τηλέφων ο
2114115223 προκειμέν ου ν α καν ον ι-
στεί ν έο ραν τεβού, με το Τμήμα Αιμολ-
ηψίας του Θριάσιου Νοσοκομείου και
ν α μεταφερθούν  με όχ ημα της Κοιν ω-
ν ικής Υπηρεσίας στο ν οσοκομείο για
την  αιμοληψία.



Πρώτος, μεταξύ όλων των Δήμων της Χώρας, στην εφαρμογή του
νέου Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης ο Δήμος Φυλής
Συγχαρητήρια από τον Αθ. Μπούρα για τις ορθές βάσεις ως προς 

τη διαφάνεια και την αξιοπιστία 

O Αντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,

Θανάσης Μπούρας,
παρευρέθηκε την Τετάρτη 01
Ιουνίου στην εκδήλωση που

διοργάνωσε ο Δήμος Φυλής σε
συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και την

«Αναβάθμιση Α.Ε.» για την
παρουσίαση της εφαρμογής του
Νέου Λογιστικού Πλαισίου της
Γενικής Κυβέρνησης από τον

Δήμο Φυλής. 

Ο κ. Μπούρας συνεχάρη το
Δήμο Φυλής διότι είναι ο
πρώτος Δήμος στη χώρα μας
που εφαρμόζει πιλοτικά από
01.01.2022 το νέο Λογιστικό
Πλαίσιο της Γενικής
Κυβέρνησης σύμφωνα με το ΠΔ
54/2018, θέτοντας έτσι τις
σωστές βάσεις για την ορθή
αποτύπωση και
παρακολούθηση των
οικονομικών του. 

Κατά την τοποθέτησή του ο 

κος Μπούρας υπογράμμισε
ότι «στα πρότυπα του
Ευρωπαϊκού Συστήματος
Λογαριασμών, το ΠΔ 54/2018,
παρουσιάζει με την σύνταξη
χρηματοοικονομικών αναφορών
και καταστάσεων όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που
αποτυπώνονται λογιστικά,
σύμφωνα με την διπλογραφική
μέθοδο και την αρχή του
δεδουλευμένου. 

Οι οντότητες της Γενικής
Κυβέρνησης υποχρεούνται να
το εφαρμόσουν από
01.01.2023. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 54 /2018 ο
λογιστικός χειρισμός των
συναλλαγών όλων των
οντοτήτων του δημόσιου τομέα
θα πραγματοποιείται με
ομοιόμορφο λογιστικό πλαίσιο,
παρέχοντας έτσι την δυνατότητα
άντλησης έγκαιρης και
αξιόπιστης πληροφόρησης για
την οικονομική απόδοση και
πραγματική θέση κάθε
οντότητας. 

Ζήτημα μείζονος σημασίας για
την λήψη κατάλληλων
αποφάσεων και λογοδοσίας των
διοικήσεων. 

H εφαρμογή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων στο
Δημόσιο και η αναμόρφωση της
δημοσιονομικής νομοθεσίας
αποτελεί σημαντική
μεταρρύθμιση και βήμα
προόδου για μεγαλύτερη
διαφάνεια και αξιοπιστία». 

Από την πλευρά του ο
Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος
Παππούς,  τόνισε ότι ο Δήμος
καινοτομεί και στην οικονομική
διαχείριση ενώ δεν παρέλειψε
να εκφράσει τις δημόσιες
ευχαριστίες του στο Θανάση
Μπούρα για τη διαχρονική του
υποστήριξη και ιδιαίτερα στην
κρίσιμη περίοδο του 2014, όταν,
χάρη και στη δική του συμβολή,
ως Γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
ΝΔ, τέθηκαν οι βάσεις για την
οικονομική εξυγίανση του
Δήμου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                                     
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                  Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Καλή Αρχή. Καλή Δύναμη σε όλες και όλους!
Μήνυμα Σταμάτη Πουλή για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022

Σ
ε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών για ολόκ-
ληρη την κοινωνία, τα νέα παιδιά, οι μαθητές, ξεκινούν σήμερα
τον δικό τους αγώνα για την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις,
έχουν ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Κατάφεραν να ανταπεξέλθουν
στις δυσκολίες που έφερε η πανδημία στη μαθησιακή διαδικασία και να
είναι σήμερα έτοιμοι να διεκδικήσουν μια θέση στα πανεπιστήμιά μας.

Αυτό και μόνο συνιστά μια πρώτη, σημαντική νίκη, στο στίβο της ενή-
λικης ζωής που τώρα ξεκινάνε. 

Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία στα παιδιά και
να συγχαρώ τους γονείς και τους δασκάλους τους, που μέσα σε ιδιαίτε-
ρα αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες, έδωσαν το δικό τους αγώνα
όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για να μπορέσουν τα παιδιά να προετοι-
μαστούν γι’ αυτή τη στιγμή - ορόσημο της ζωής τους.

Έχουμε εμπιστοσύνη στα νιάτα της Δυτικής Αττικής. Γι’ αυτό και έχο-
υμε όλοι – ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά – το χρέος να σταθ-
ούμε δίπλα τους, όπως επίσης και δίπλα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  

Η γνώση γεννά την ελπίδα. Στα πρόσωπά τους βλέπουμε τους αυριανούς επιστήμονες και επαγγελματίες του
Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, των Μεγάρων, της Φυλής, της Μάνδρας.   Τις νέες και τους νέους που θα πάρουν στα
χέρια τους με αυτοπεποίθηση  την τύχη της περιοχής μας και θα την σηκώσουν ακόμη πιο ψηλά με τις γνώσεις τους,
τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους.  

Καλή Αρχή. Καλή Δύναμη σε όλες και όλους!
Σταμάτης Πουλής
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Ο
ι συνταξιούχοι του
Σωματείου ΙΚΑ Ελευ-
σίνας και περιχώρων

που συνήλθαμε σε ΓΣ στο
χώρο του εργατικού κέντρου
Ελευσίνας, αφού εγκρίναμε το
διοικητικό και οικονομικό
απολογισμό και τον προϋπο-
λογισμό για το επόμενο έτος,
αποφασίσαμε τα παρακάτω:

1. Η πολιτική της ΝΔ
συνεχίζοντας την πολιτική των
προηγουμένων κυβερνή-
σεων, συνεχίζει και τη κοροϊ-
δία σε βάρος των συντα-
ξιούχων και οριστικοποιεί τις
περικοπές στις συντάξεις μας,
εφαρμόζοντας και επεκτείνον-
τας τον νόμο Κατρούγκαλου.

Με σκοπό να παραδώσει
στους αετονύχηδες το ζεστό
χρήμα των ταμείων και τη
κατάργηση του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης,
αρχίζοντας από τις επικουρι-
κές συντάξεις ψήφισε νέο
νόμο στη Βουλή.

Θα παλέψουμε ο νόμος που
ψηφίστηκε από την Ν.Δ. να
μείνει στα χαρτιά.

Απαιτούμε αποκατάσταση
των συντάξεων, στα προ
κρίσης επίπεδα.

Να αποδοθούν άμεσα η 13η
και 14η σύνταξη.

2. Η επιδημία του κορωνο-
ϊού χτυπά ιδιαίτερα τους ηλι-
κιωμένους και τους συντα-
ξιούχους. Δεν είναι ζήτημα
προσωπικής ευθύνης, αλλά
κυβερνητικής ευθύνης, αφού
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις
των επιχειρηματιών, χωρίς να
παίρνει ουσιαστικά μέτρα για
την ενίσχυση του δημόσιου
τομέα της υγείας που σηκώνει
και το κύριο βάρος της παν-
δημίας.

Απαιτούμε την πλήρη κάλ-
υψη σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό και μέτρα
προστασίας στο Θριάσιο
Νοσοκομείο και στο Κέντρο
Υγείας Ελευσίνας.

Να γίνει Κέντρο Υγείας στη
Μάνδρα και να λειτουργή-
σουν περιφερειακά ιατρεία στη
Μαγούλα και στις Εργατικές
κατοικίες. 

3. Καταδικάζουμε και θα
αντιπαλέψουμε τη ακρίβεια
που κατατρώει τις πενιχρές
μας, όπως τις έχουν καταντή-
σει, συντάξεις και το ότι
βάζουν βαθιά το χέρι τους
στην τσέπη μας για να μπου-
κώνουν τους παρόχους ενέρ-

γειας, δηλαδή τους Λάτση,
Βαρδινογιάννη και τις άλλες
οικογένειες που όλο τον καιρό
μας ληστεύουν.

4. Οι κάτοικοι των πόλεων
του Θριασίου έχουν αφεθεί
στις συνέπειες από τη ρύπαν-
ση του περιβάλλοντος και τη
μόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα από τη λειτουργία τη
χωματερής, ενώ ετοιμάζουν τη
συνέχιση της και δημιουργία
και άλλων χωματερών στη
Δυτική Αττική.

Κοντά στη χωματερή και το
βενζόλιο που εκπέμπουν τα
διυλιστήρια. Κρύβουν επι-
μελώς την έκθεση του Δημό-
κριτου, που μιλάει για αύξηση
κατά 30% των καρκινογενέ-
σεων στην περιοχή μας.

Απαιτούμε το κλείσιμο της
χωματερής στη Φυλή.

Καμιά νέα χωματερή στην
περιοχή, καμιά χωματερή στο
Μελετάνι.

5. Η ανεπάρκεια σε προσω-
πικό και σε μέσα της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, θύμα
της πολιτικής των κυβερνή-
σεων μέχρι σήμερα , οδήγησε
στο κάψιμο χιλιάδων στρεμμά-
των δασικής έκτασης στην
περιοχή μας και πολλές
κατοικίες.

∙ Απαιτούμαι την άμεση
αποζημίωση των πληγέντων
στο 100% και την αποκατά-
σταση των καμένων δασών.

∙    Θεωρούμαι επείγουσα
ανάγκη μέτρα αντιπλημμυρι-
κής προστασίας τώρα. Για να
μην θρηνήσουμε καταστροφές
από πλημύρες σε Μάνδρα και
Ελευσίνα.

6. Θα συνεχίσουμε τη συνερ-
γασία μας με την Ομοσπονδία
μας και τη Συντονιστική Επιτρ-
οπή Αγώνα όλων των Συντα-
ξιουχικών Οργανώσεων. 

Θα συνεχίσουμε τη συνερ-
γασία μας με τα άλλα ταξικά
Σωματεία τη περιοχής μας,
στην ταξική κατεύθυνση
πάλης του ΠΑΜΕ, καθώς και
με κάθε μαζικό φορέα για τα
προβλήματα της περιοχής μας.

7. Θα παλέψουμε για την
ακόμα καλύτερη οργάνωση
των συνταξιούχων κα θα
αγωνιστούμε για να μπορέσει
να γίνει ο λαός νοικοκύρης
στον τόπο του, χωρίς να
κάνουν κουμάντο δανειστές
και τοκογλύφοι.



Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλου 
για την έναρξη των Πανελληνίων

Εξετάσεων

Ε
υχές για καλή
επιτυχία στους
υποψηφίους και

τις υποψήφιες των Πανελ-
ληνίων Εξετάσεων απε-
υθύνει ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος,
στο παρακάτω μήνυμά του:

«Μαθητές, εκπαιδευτι-
κοί και γονείς έχετε
δώσει τον καλύτερο εαυτό
σας υπό τις αντίξοες
συνθήκες της πανδημίας,
όμως καταφέρατε και
φτάσατε στον τερματισμό
της όμορφης αυτής δια-
δρομής. 

Ειδικότερα εσείς, μαθ-
ήτριες και μαθητές,
ανοίξτε τα φτερά σας,
παίρνοντας από το σχο-

λείο όλες τις αναμνήσεις
και τα εφόδια, για μια
ζωή όπως την ονειρεύε-
στε.

Το ταξίδι της γνώσης
όπως και το ταξίδι της
ζωής δεν σταματούν σε
μια ημέρα. Χρειάζεται να
αγωνιζόμαστε κάθε μέρα
για ένα καλύτερο αύριο.
Είμαι βέβαιος ότι θα τα
καταφέρετε!

Η Περιφέρεια Αττικής,
ο Περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Πατούλης και εγώ
προσωπικά έχουμε στις
σκέψεις και στις δράσεις
μας πάντα κατά νου τη
νέα γενιά, όλους εσάς,
που είστε το μέλλον του
τόπου μας».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Μια μεγάλη γιορτή στο Πεδίο του Άρεως την Κυριακή 5/6

Η
Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύν δεσμος Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Ν.Α), με την
υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Αν ά-

πτυξης Αττικής, προσκαλούν  όλους τους πολίτες της
Αττικής την  Κυριακή 5 Ιουν ίου, στη μεγάλη Γιορτή που
θα διοργαν ωθεί στο Πεδίο του Άρεως, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλον τος 

Από τις 17:00 έως και τις 21:00 το βράδυ, θα
πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις, με στόχο
την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών στα ζητήματα του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα οι επισκέπτες θα έχ ουν  τη δυν ατότητα
ν α μαγειρέψουν  με πρώτες ύλες από τις λαϊκές της γει-
τον ιάς, ν α μάθουν  ν α μην  πετάν ε τίποτα στο καλάθι
των  αχ ρήστων , ν α εν ημερωθούν  από ειδικούς  για την
ηλεκτροκίν ηση οδηγών τας ποδήλατα στο πάρκο.

Παράλληλα θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α θαυμάσουν
αυτοκίν ητα ν έας τεχ ν ολογίας, ν α ζωγραφίσουν  κάδους
αν ακύκλωσης, ν α μάθουν  για τη σωστή αν ακύκλωση
και την  κομποστοποίηση,  ν α φυτέψουν  γλαστράκια
που θα ομορφύν ουν  τα μπαλκόν ια τους και πολλά
άλλα.

Σε μήν υμά του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης επισημαίν ει σχ ετικά:

«Καλούμε όλους τους πολίτες της Αττικής, μικρούς και
μεγάλους, ν α έρθουν  την  ερχ όμεν η Κυριακή στο Πεδίο
του Άρεως τον  πράσιν ο πν εύμον α της Αττικής μας για
τον  οποίο καμαρών ουμε και ν α γιορτάσουμε όλοι μαζί
την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον τος, διασκεδάζον τας
αλλά και μαθαίν ον τας. Το Περιβάλλον  είν αι το «σπίτι»
μας και θα το προστατέψουμε ως κόρη οφθαλμού. Μέρα
με τη μέρα το όραμα μας για μία «πράσιν η» Αττική γίν ε-
ται πραγματικότητα».

Σας περιμέν ουμε την  Κυριακή 5 Ιουν ίου, Πεδίο του
Άρεως, στο παλιό σιν τριβάν ι στη Γαρδέν ια, από τις
17:00 έως τις 21:00

Χορηγοί  Επικοιν ων ίας 
ΑΘΗΝΑ 9,84 
NEWS AUTO 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

1. Διαν ομή κομπόστ στους επισκέπτες της εκδήλω-
σης και εν ημέρωση για την  σωστή αν ακύκλωση από τα
Κιν ητά Πράσιν α Σημεία θα κάν ει ο Ειδικός Διαβαθμι-
στικός Σύν δεσμος Νομού Αττικής  

2. Η Γεν ική Διεύθυν ση Βιώσιμης Αν άπτυξης και Κλι-
ματικής Αλλαγής θα παρουσιάσει το έργο «LIFE –IP 4
NATURA», το οποίο περιέχ ει ολοκληρωμέν ες δράσεις
για την  διαχ είριση και διατήρηση των  περιοχ ών  του
Δικτύου Natura 2000.  Στο περίπτερο της οι επισκέ-
πτες θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α δούν ε τα  βραβευμέν α
έργα από τον  δεύτερο φωτογραφικό διαγων ισμό για τις
περιοχ ές NATURA 2000 «Click στη Φύση» , εν ώ  μικρ-
οί και μεγάλοι θα περιηγηθούν  με γυαλιά εικον ικής
πραγματικότητας στα μον οπάτια του Υμηττού.    

3. Η Παν αττική Ομοσπον δία Πωλητών  Λαϊκών  Αγο-
ρών  (Π.ΟΣ.Π.Λ.Α) θα μοιράσει στους επισκέπτες
εποχ ιακά φρούτα και λαχ αν ικά και θα παράσχ ει τις
πρώτες ύλες για ν οστιμότατα εποχ ιακά φαγητά που θα
μαγειρέψουν  οι Σεφ του Acropolis Chef  Club of  Attica. 

4. Ο Οργαν ισμός Αν ταποδοτικής Αν ακύκλωσης θα
βρίσκεται εκεί με το εν τυπωσιακό κιν ητό κέν τρο αν τα-
ποδοτικής αν ακύκλωσης.  

5. "Το Fashion Rev olution Greece και ορισμέν α
brands βιώσιμης μόδας από το δίκτυό του, θα παρου-
σιάσουν  δείγματα της δουλειάς τους, βιώσιμα προϊόν τα
μόδας, εν ώ μέσα από σύν τομα liv e pitches θα μας
εν ημερώσουν  για την  ηθική μόδα, τις πρακτικές βιώσιμ-
ης μόδας που έχ ουν  εν σωματώσει στα brands τους, τα
υλικά που είν αι φιλικά προς το περιβάλλον  και την
κυκλική οικον ομία.

6. "Η CLEAN UP GREECE θα εν ημερώσει το κοιν ό
για τις  για το σκοπό της, τη δράση της και τους επι-
κείμεν ους καθαρισμούς που δρομολογεί. Μαζί της θα
βρίσκον ται και η εταιρείες PHEE & IMPACT TRIP.  Η
PHEE είν αι μια ν εοφυής επιχ είρηση αν άπτυξης και
κατασκευής φυσικών  υλικών , όπως τα φύλλα του
θαλάσσιου φυτού της Ποσειδων ίας, το βιοαπόβλητο
καφέ και λοιπά φυτικά υπολείμματα τα οποία μετατρέ-
πον ται σε χ ρηστικά αν τικείμεν α. 

Η IMPACT TRIP είν αι μια κοιν ωφελής επιχ είρηση και

διεθν ώς αν αγν ωρισμέν η B-Corp που δημιουργεί και
προωθεί Υπεύθυν ες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες στην  Πορ-
τογαλία, στην  Ισπαν ία, στην  Κροατία, στην  Ιταλία και
τώρα και στην  Ελλάδα.  

7. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ με τη δράση της «Γίν ε Αγρότης
στο Μπαλκόν ι σου» θα μας μάθει πώς ν α φτιάχ ν ουμε
κομπόστ στο σπίτι, τι μπορούμε ν α φυτεύσουμε από
φρούτα και λαχ αν ικά στον  κήπο μας, στην  ταράτσα
μας ή στο μπαλκόν ι μας και πως θα τα φρον τίσουμε
σωστά.

8. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΡΤΕΝΣ μαζί με τους εθε-
λον τές τους θα ομορφύν ουν , ζωγραφίζον τας  μαζί  με
τους μικρούς επισκέπτες του πάρκου, συλλεκτικούς
κάδους αν ακύκλωσης.

9. H CANTINA θα απασχ ολήσει τους μικρούς επισ-
κέπτες με τρία βιωματικά εργαστήρια που στόχ ο έχ ουν
ν α διασκεδάσουν  αλλά και ν α ευαισθητοποιήσουν  τα
παιδιά γύρω από το περιβάλλον . 

«Το Μικρό Σπορείο».  Ζωγραφίζουμε το δικό μας
πήλιν ο γλαστράκι και με τη συν εργασία της Οργάν ωσης
Γη, φυτεύουμε  τριών  ειδών  φασολάκια και Ηλίαν θους 

Φτιάχ ν ουμε έργα τέχ ν ης μέσα στο πράσιν ο του
Πάρκου από φυσικά αλλά και αν ακυκλώσιμα υλικά

«Απόγευμα στη Χλόη».  Ζωγραφίζουμε σε καμβάδες 

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Φτάσαμε στην τελική ευθεία. Τώρα πρέπει όχι
μόνο να φροντίσετε οι γνώσεις σας να λάβουν μία
λειτουργική διάσταση, μα και να διαχειριστείτε το
άγχος. 

Γι’ αυτό άλλωστε λέμε πως οι «Πανελλαδικές»,
αποτελούν και την πρώτη επίσημη δοκιμασία της
ζωής σας. Όταν περάσουν όμως τα χρόνια θα θυμά-
στε το γεγονός, ως μια γλυκιά ανάμνηση. Και αυτό,
γιατί η ίδια η ζωή, όπως θα ανακαλύψετε, είναι
πολύ πιο πολύπλοκη, πολύ πιο δύσκολη από τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σας συμβουλεύω λοιπόν
να μη φοβάστε τίποτα ! 

Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρετε, γιατί και
έχετε δουλέψει εντατικά, και οι καθηγητές σας και οι
γονείς σας έχουν στηρίξει πολύ. Κάθε χρόνο ο
Ασπρόπυργος παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση! Άρα οι
πιθανότητες είναι με το μέρος σας…

Και να μην καταφέρετε όμως να πετύχετε τον στόχο σας, να θυμάστε πως δεν ήρθε το τέλος του
κόσμου! Καμιά φορά, για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε παραπάνω από
μία φορά! 

Καλή σας επιτυχία. 
Μετά απ’ όλο αυτό, σας περιμένει ένα υπέροχο καλοκαίρι, το πρώτο σας σαν ενήλικες…

Νικόλαος Μελετίου
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Σ
ε μεγάλη
επ ι χε ί ρ η σ η
π ερ ι συ λ λ ο -

γής αδέσποτων ζώων
σε διάφορες περιοχές
του Δήμου Φυλής
προχώρησε ο Δήμος
Φυλής, σε συνερ-
γασία με το ΔΙΚΕΠΑΖ
(Διαδημοτικό Κέντρο
Περίθαλψης Αδέσπο-
των Ζώων), την
Τετάρτη 1η Ιουνίου
2022, παρουσία του
Αντιδημάρχου Γιώρ-
γου Αβράμη, αρμό-
διου για τα αδέσποτα
ζώα.

Ειδικότερα, ο
Δήμος Φυλής οργά-
νωσε επιχείρηση περ-
ισυλλογής αδέσπο-
των, σε πολλές περ

ιοχές του Δήμου
Φυλής με έμφαση στις
περιοχές Πλατεία
Αγίας Σοφίας- περ-
ιοχή Τσουκλίδι, Λεφ-
άντω κοντά στο Γήπε-
δο του Ερμή, Ζωφριά
καθώς και στη Δημο-
τική Ενότητα Φυλής.
Η επιχείριση κρίθηκε
απαραίτητη ως επι-
πρόσθετη ενέργεια,
μιας και το τελευταίο
χρονικό διάστημα είχε
παρατηρηθεί αυξημέ-
νος αριθμός εγκατα-
λείψεων ζώων, ορι-
σμένα από τα οποία
παρουσίαζαν και
απειλητικές συμπερ-
ιφορές.

Στην επιχείρηση, η
οποία πραγματοποι

ήθηκε παρουσία
του Γιώργου Αβράμη,
συμμετείχαν κτηνίατρ-
ος, αρμόδιοι  υπάλ-
ληλοι του Δήμου και
τρία ειδικά οχήματα
του ΔΙΚΕΠΑΖ με το
πλήρωμά τους.

Τα αδέσποτα ζώα
που περισυλλέχτηκαν
οδηγήθηκαν στο
ΔΙΚΕΠΑΖ, όπου
σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που προβλέπει
ο νόμος, θα περιθαλθ-
ούν, θα τσιπαριστούν,
θα στειρωθούν και θα

ελεγχθούν για την
επιθετικότητά τους.
Αμέσως μετά εάν δεν
είναι  επιθετικά θα
επανενταχθούν στο
φυσικό τους περιβάλ-
λον, εάν κατά την
διάρκεια της περίθαλ-
ψή τους δεν υιοθετηθ-

ούν. 
“Καθημερινά φρον-

τίζουμε σε συνερ-
γασία με τους εθελον-
τές, να εξασφαλίζεται
σίτιση για τα αδέσπο-
τα και σε συνεργασία
με το ΔΙΚΕΠΑΖ
παρέχουμε και κτηνια-
τρική φροντίδα όταν
χρειάζεται, ενώ μέσω
του Κτηνιατρικού
Χώρου που δημιο-
υργήσαμε προχωρ-
ούμε συστηματικά σε
στειρώσεις αδέσπο-

των ζώων” υπογράμ-
μισε ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος Γιώργος
Αβράμης. “ Ο αγώνας
που δίνουμε είναι
καθημερινός, ΟΛΕΣ
τις μέρες του μήνα και
θα συνεχιστεί ακατά-
παυστα, παρά τις
αντίξοες συνθήκες
που πολλές φορές
αντιμετωπίζουμε. Σ’
αυτόν τον αγώνα σας
καλώ όλους δίπλα
μου. Η διαχείριση
των αδέσποτων
ζώων είναι θέμα πολι-

τισμού και  ευθύνης
όλων μας”, τόνισε ο
Γιώργος Αβράμης
προτρέποντας τους
δημότες να αγκαλιά-
σουν το πρόγραμμα
υιοθεσίας αδέσποτων
και  υπενθυμίζοντας
ότι είναι καλό να απο-

φεύγουμε να ταΐζουμε
αδέσποτα ζώα σε
πλατείες, σχολεία,
κοινόχρηστους χώρο-
υς και γενικά σε χώρ-
ους συνάθροισης κοι-
νού, ενώ θα πρέπει να
αναφέρουμε άμεσα
στην γραμμή
εξυπηρέτησης του
δημότη 15691,
επώνυμα ή ανώνυμα,
οποιαδήποτε πληρο-
φορία σχετική με
εγκατάλειψη δεσποζό-
μενων ζώων.

Σ
τα Άνω Λιόσια έρχεται στις 10,11,και 12 Ιουνίου το
Πανελλήνιο Τουρνουά μπάσκετ 3x3 (GR National
Tour 2022) μετά από συνεργασία του Οργανι-

σμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής “Η
Πάρνηθα” με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Για τρεις ημέρες η πλατεία Ηρώων στα
Άνω Λιόσια θα γίνει σημείο αναφοράς,
χαράς και παιγνιδιού για αθλητές και
αθλήτριες κάθε επιπέδου αφού καλούνται
να συμμετάσχουν από κορυφαίους αθλ-
ητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
μέχρι παρέες και οικογένειες κάθε ηλικίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
play.fiba3x3.com

Για να εγγραφεί ένας παίκτης και μία
ομάδα σε ένα event 3×3 της FΙΒΑ θα πρέ-
πει πρώτα να έχει δημιουργήσει ένα λογα-
ριασμό στο play.fiba3x3.com

H διαδικασία είναι η κάτωθι : Εάν ένας
παίκτης έχει ήδη λογαριασμό στη FIBA θα
παραλείψει τα βήματα από 1 έως 4

1. Από ένα browser(περιηγητή) πληκτρ-
ολογείς https://play.fiba3x3.com/

2. Στην δεξιά μαύρη οθόνη που εμφ-

ανίζεται και κάτω από την ενότητα DON’T
HAVE AN ACCOUNT YET κάνεις
<click>στο μπλε παράθυρο SignUp.

3. Σου εμφανίζεται μία οθόνη όπου
πληκτρολογείς τα στοιχεία σου. Όταν
τελειώσεις κάνεις <click> στο μπλε
κουμπί SIGN UP TO FIBA 3X3

4. Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία θα
πάρεις ένα email,στο email που δήλωσες,
ότι έχεις δημιουργήσει ένα FIBA 3×3 PRO-
FILE.

Τώρα είσαι έτοιμος να περάσεις στο
επόμενο βήμα να δηλώσεις δηλαδή την
ομάδα σου και τους συμπαίκτες σου σε
ένα FIBA 3X3 EVENT. Για τη συμμετοχή
σου στο τουρνουά των Άνω Λιοσίων
προχωρείς στα κάτωθι βήματα:

1. Από ένα browser (περιηγητή) πληκτρ-
ολογείς https://play.fiba3x3.com/

2. Κάνεις <click> στο αριστερό μαύρο
παράθυρο EVENTS.

3. Στην άσπρη μπάρα αναζήτησης
πληκτρολογείς Greece και πατάς <Enter>ή
κάνεις <click> στον μεγεθυντικό φακό.

4. Δίπλα από τα τουρνουά που θα εμφ-
ανιστούν κάνεις <click> στο μπλε κουτί
VISIT EVENT.

5. Κάνεις <click> στο μπλε κουτί REGIS-
TER TEAM.

6. Από τις κατηγορίες συμμετεχόντων 

που υπάρχουν στο αριστερό μέρος της 
σελίδας επιλέγεις την κατηγορία που

ανήκεις και πας στη δεξιά πλευρά της
οθόνης και κάνεις <click> στη λέξη REGIS-
TER TEAM

7. Κάνεις <click> στο μπλε κουτί REGIS-
TER AS TEAM LEAD

8. Πληκτρολογείς τα στοιχεία που σου
ζητούνται με λατινικούς χαρακτήρες,
(ΠΡΟΣΟΧΗ ! πληκτρολογείς σωστό email
επικοινωνίας) και κάνεις <click> στο μπλε
κουτί CONTINUE REGISTRATION

9. Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία θα
λάβεις ένα email, στο email που πληκτρ-
ολόγησες, με πληροφορίες σχετικά με την
εγγραφή σου. Υπομονή έχεις φτάσει πολύ
κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

10. Στο email που μόλις πήρες κάνεις
<click> στο μπλε κουτί CLICK HERE TO
VERIFY …. THE REGISTRATION.

11. Θα σου εμφανιστεί μία φόρμα που
θα σου ζητάει τα ονόματα των συμπαικτών
σου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Προσοχή να συμπληρώσεις σωστά τα
emails.

12. Μόλις ολοκληρώσεις την διαδικασία
εσύ και οι συμπαίκτες σου θα λάβετε
emails από τη FIBA στα οποία θα πρέπει
να κάνετε αποδοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν δεν
πατήσουν αποδοχή ΟΛΟΙ οι παίκτες της
ομάδας, τότε η εγγραφή σας θα ακυρωθεί.
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ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΥΥΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ
Το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ 

“Μάριος-Δημήτριος 
Σουλούκος”  στις Αχαρνές

Με τη συμμετοχή Δημοτικών Σχολείων, Παιδικών
Σταθμών της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, Τμημά-
των της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
(ΔΗΚΕΑ) και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, διο-
ργανώνεται το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ “Μάριος –
Δημήτριος Σουλούκος”, από 1 έως 14 Ιουνίου, στο
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Λόφο του Προφήτη
Ηλία στις Αχαρνές.

Το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ “Μάριος – Δημήτριος
Σουλούκος”,  θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου και περ-
ιλαμβάνει ένα συνδυαστικό πολυθέαμα τραγουδιού,
χορού, θεάτρου συνθέτοντας τις ψυχαγωγικές δρά-
σεις με τις τέχνες 20:00 – 22:00

Οι παραστάσεις θα γίνουν σε διαφορετικά σημεία
όπωςη Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών, το
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης – Λόφος Προφήτη Ηλία

Στα Άνω Λιόσια  το 3x3GR National Tour από 10 έως 12 Ιουνίου

Μεγάλη επιχείρηση περισυλλογής Μεγάλη επιχείρηση περισυλλογής 
αδέσποτων ζώων από το Δήμο Φυλήςαδέσποτων ζώων από το Δήμο Φυλής
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ΧΧααλλυυββοουυρργγίίαα::  SSOOSS  ααππόό  5566  ΕΕυυρρωωππααίίοουυςς  CCΕΕΟΟss
--  ΥΥπποοννοομμεεύύεεττααιι  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττηηςς  ββιιοομμηηχχααννίίααςς

Οι προτάσεις της Κομισιόν για το σύστημα
εμπορίας ρύπων αλλά και τον μηχανισμό
προσαρμογής CBAM υπονομεύουν τη
δυνατότητα της βιομηχανίας να προχωρήσει
σε πράσινες επενδύσεις και εκτροχιάζουν τη
μετάβαση στην πράσινη παραγωγή άνθρακα
στην Ευρώπη.

Αυτό τονίζει επιστολή που υπογράφεται
από 56 CEOs των μεγαλύτερων ευρωπαϊ-
κών χαλυβουργιών, μεταξύ των οποίων περ-
ιλαμβάνονται και 3 εκπρόσωποι ελληνικών
χαλυβουργιών. ArcelorMittal, Thyssenkrupp,
Riva Group, Outokumpu είναι μερικές από τις
χαλυβουργίες που υπογράφουν την επιστο-
λή.

Από ελληνικής πλευράς η επιστολή υπο-
γράφεται από τον CEO της ΣΙΔΕΝΟΡ Γ.
Μίχο, τον CEO της Χαλυβουργίας Ελλάδος
Β. Γκούμα καθώς επίσης και από τον πρόε-
δρο της Ένωσης Χαλυβουργιών Ελλάδος
(ΕΝΧΕ) Ν. Γεωργακέλλο.

Πιο αναλυτικά η επιστολή αναφέρει ότι η
ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα είναι ένας
στρατηγικός τομέας για την πράσινη μετάβα-
ση, την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανε-
ξαρτησία της ΕΕ.

Ο κλάδος έχει σαφή σχέδια και συγκεκρι-
μένα έργα για τη μείωση των εκπομπών CO2
κατά τουλάχιστον 55 τοις εκατό έως το 2030
και για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης παρ-
αγωγής χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έως το 2050.

Αυτές οι δεσμεύσεις αντιπροσωπεύουν μια
πραγματικά βιομηχανική επανάσταση που
απαιτεί επενδύσεις 30 δισεκατομμυρίων
ευρώ σε πρωτοποριακές τεχνολογίες τα επό-

μενα οκτώ χρόνια και σημαντική αύξηση του
λειτουργικού κόστους που απορρέει από τη
χρήση απανθρακωμένης ηλεκτρικής ενέργει-
ας και υδρογόνου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η επιστολή, οι
ευρωπαίοι νομοθέτες εξετάζουν προτάσεις
για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS)
της ΕΕ και τον Μηχανισμό Προσαρμογής
Συνόρων Ανθρακών (CBAM) που υπονο-
μεύουν την ικανότητά για επενδύσεις και εκτρ-
οχιάζουν τη μετάβαση την πράσινη παραγω-
γή χάλυβα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους χαλυβουργούς, οι προ-
τάσεις αυτές αποδυναμώνουν την προστασία
της βιομηχανίας από τον κίνδυνο της διαρρο-
ής άνθρακα στην εγχώρια και τις διεθνείς αγο-
ρές, ευνοώντας τους ανταγωνιστές που δεν
υπόκεινται σε αντίστοιχα κόστη άνθρακα.

Συγκεκριμένα στην Ευρώπη θα μειωθούν
οι κανόνες κατανομής δικαιωμάτων κατά
περίπου 40%, εξαιτίας ενός εργοστασίου που
δεν ήταν προηγουμένως στο πεδίο εφαρμο-
γής θα καθορίσουν τιμές που καμία εταιρεία
δεν μπορεί να επιτύχει σε διάστημα τριών
ετών.

Αυτό οφείλεται στην μετάβαση από το
σύστημα της δωρεάν κατανομής και έμμεσης 

αντιστάθμισης του κόστους άνθρακα σε
ένα CBAM που ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί.
Η παράκαμψη και το ανακάτεμα των
πόρων είναι μερικοί μόνο από τους κιν-
δύνους που θα μπορούσαν να υπονο-
μεύσουν την αποτελεσματικότητα του
CBAM.

Επιπλέον δεν προβλέπεται κανένα
μέτρο για τη διατήρηση των 20 εκατ. τόνων

εξαγωγών χάλυβα της ΕΕ που σε αξία φτά-
νουν τα 45 δισ. ευρώ και διατηρούν 30 χιλιά-
δες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα
από αυτές.

Οι χαλυβουργοί τονίζουν επίσης ότι οι προ-
τάσεις αυτές αφαιρούν μαζικά δικαιώματα
εκπομπής ρύπων από την αγορά, και αναμέ-
νεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση
της τιμής του άνθρακα και του ηλεκτρικού
ρεύματος στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που
επιχειρήσεις και νοικοκυριά δίνουν μάχη με τα
κόστη ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί και με
τον πληθωρισμό.

Στην επιστολή τους οι 56 CEOs των χαλ-
υβουργιών καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ να αντιμε-
τωπίσουν αυτές τις ανησυχίες και ειδικότερα:

Να αποφύγουν την περαιτέρω μείωση της
προστασίας από τη διαρροή άνθρακα μέχρι ο
μηχανισμός CBAM να αποδείξει την αποτελε-
σματικότητά του και βρεθεί μια λύση για τις
εξαγωγές.

Να αποτρέψουν την απότομη μείωση της
δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής
ρύπων για τις υπάρχουσες χαλυβουργίες
που θα προέκυπτε από την τροποποίηση του
πεδίου αναφοράς.

#FRANCEINELEFSINA
ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
& ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ TA ΤΟΠΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η σύνθετη δράση τέχνης Ακροβατώντας στην

Ελευσίνα επιστρέφει από τις 7 έως τις 18 Ιου-
νίου 2022, σε συνδιοργάνωση της 2023 Ελευσίνα

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα συνεργασίας

μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων καλλιτεχνών, επα-
νέρχεται με πλήθος δράσεων θέτοντας ξανά την

πόλη της Ελευσίνας και του Bagneux της
Γαλλίας, στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού

ενδιαφέροντας. Παράλληλα, από τις 14 έως τις
18 Ιουνίου, η καλλιτεχνική κι επιστημονική

ομάδα του σπουδαίου Γάλλου αρχιτέκτονα και
πολεοδόμου Patrick Bouchain επιστρέφει για

έναν ακόμα κύκλο του εργαστηρίου πολεοδομίας
Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας. 

Η τελική μορφή του έργου σε εξέλιξη Ακρο-
βατώντας στην Ελευσίνα, στο πρώτο αυτό στά-
διο της δημιουργίας του, καθώς και τα αποτελέ-

σματα του εργαστηρίου πολεοδομίας 
Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας, θα

παρουσιαστούν το Σάββατο 18 Ιουνίου στο
Ανοιχτό Θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου με

ελεύθερη είσοδο.

Π
ερισσότερα από 10 προγράμματα της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ) θα
προχ ωρήσουν  εν τός του έτους, δημιο-

υργών τας συν ολικά πάν ω από 86.000 ν έες θέσεις
εργασίας. Αύριο ξεκιν άει έν α από αυτά. Πρόκειται για
το "πρόγραμμα απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας
για 10.000 άν εργους ν έους,
ηλικίας 18-29 ετών , στις
Περιφέρειες Αττικής και
Κεν τρικής Μακεδον ίας".

Συγκεκριμέν α, όπως
αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση
του υπουργείου Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , 6.500 ν έοι άν εργοι
στην  Αττική και 3.500
στην  Κεν τρική Μακεδον ία θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α
αν αβαθμίσουν  τα προσόν τα τους και ν α προετοιμα-
στούν  για την  έν ταξή τους στην  αγορά εργασίας,
μέσω του συγκεκριμέν ου προγράμματος επιδότησης
της εργασίας. Το πρόγραμμα έχ ει διάρκεια επτά μήν ες
και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμεν ους
μην ιαία αποζημίωση ίση με τον  ν όμιμο κατώτατο καθ-
αρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς
και αν αλογία δώρων  εορτών  και επιδόματος αδείας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα 3 Ιουνίου,
στις 12:00.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ,
Κωστής Χατζηδάκης, προαν ήγγειλε την  έν αρξη του
προγράμματος, κατά τη σημεριν ή του επίσκεψη στην
ελλην ική επιχ είρηση παραγωγής και συσκευασίας καλ-
λυν τικών  ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ, μαζί με τον  διοικητή της
ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Όπως επισημαίν εται
στην  αν ακοίν ωση, η συγκεκριμέν η επιχ είρηση διατ-
ηρεί μακροχ ρόν ια συν εργασία με τη ΔΥΠΑ, δημιο

υργών τας αρκετές ν έες θέσεις εργασίας, έν α σημαν -
τικό μέρος των  οποίων  είν αι επιδοτούμεν ες από τα
προγράμματα της ΔΥΠΑ και αφορούν  κυρίως σε
ν έους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ,
Κωστής Χατζηδάκης, δήλω-
σε: "Το πρόγραμμα αυτό
είν αι πολύ χ ρήσιμο τόσο για
τις επιχ ειρήσεις όσο και για
τους ν έους αν θρώπους.
Έχ ει μια πολύ ισχ υρή
επιδότηση, ίση με τον
κατώτατο μισθό, για επτά
μήν ες και πρέπει ν α το
μάθει κάθε ν έος άν θρωπος,
ο οποίος αν αζητεί αυτήν
την  ώρα εργασία, ιδιαίτερα

στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεν τρικής Μακε-
δον ίας. 

Συζητών τας σήμερα σε αυτήν  εδώ την  επιχ είρηση
τόσο με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας όσο και με τους
εργαζόμεν ους που χ ρησιμοποίησαν , μέχ ρι τώρα,
παρόμοια προγράμματα, φαίν εται ξεκάθαρα η προ-
στιθέμεν η αξία και η χ ρησιμότητα αυτών  των  προγρ-
αμμάτων ".

Από την  πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρ-
ος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: "Άλλη μια δράση, με έμφ-
αση στους ν έους, ξεκιν ά αύριο, δίν ον τας την  ευκαι-
ρία σε 10.000 άν εργους ν α αποκτήσουν  πολύτιμη
εμπειρία και ν α εν ταχ θούν  στην  αγορά εργασίας,
αλλά και στις επιχ ειρήσεις ν α εν ισχ ύσουν  το προσω-
πικό τους. Με 100% επιχ ορήγηση, είν αι έν α
ελκυστικό πρόγραμμα που δίν ει ισχ υρό κίν ητρο για
την  πρόσληψη αν έργων . Συν εχ ίζουμε ν α επεν δύο-
υμε στις εν εργητικές πολιτικές απασχ όλησης, ιδιαίτε-
ρα για τις ομάδες που αν τιμετωπίζουν  σημαν τικά
εμπόδια, όπως οι ν έοι άνεργοι".

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 100 
επιχειρήσεις με παράνομο 
λογισμικό ταμειακών

Μ
ε εντατικούς
ρ υ θ μ ο ύ ς
συνεχίζεται ο

έλεγχος των επιχειρή-
σεων, που εμπλέκον-
ται στο κύκλωμα, που
είχε εντοπιστεί το 2019
από τους ελεγκτές της
ΑΑΔΕ, και το οποίο
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε
παράνομα λογισμικά για να αλλοιώνει το περιεχόμενο των
αποδείξεων και τιμολογίων, μέσω των φορολογικών μηχανι-
σμών.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχει-
ρήσεις, καθώς και η επιχείρηση κατασκευής, διάθεσης και
διαχείρισης του ως άνω λογισμικού, η οποία για την παρα-
ποίηση των φορολογικών στοιχείων λάμβανε ποσοστιαία προ-
μήθεια ανάλογα με το ύψος της απόκρυψης.

Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. στα 6
εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, οι νέες περιπτώσεις, που αφορούν σε ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, είναι οι εξής:

• Εστιατόριο στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρήσεις
2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 1,26 εκατ. ευρώ.

• Καφέ-μπαρ στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρή-
σεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 721.000 ευρώ.

• Ζαχαροπλαστείο στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, για τις χρή-
σεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 548.000 ευρώ.

• Αρτοποιείο-φούρνος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λονίκης, κατά τις χρήσεις  2015 έως 2018, αποκρυβείσα ύλη
526.00 ευρώ.

• Ταβέρνα στον Νότιο Τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2015-
2018, αποκρυβείσα ύλη  401.000 ευρώ.

• Καφετέρια στα βόρεια προάστια των Αθηνών, για τις χρή-
σεις 2016 και 2017, αποκρυβείσα ύλη   359.000 ευρώ.

• Καφέ-μπαρ σε νησί των Κυκλάδων, για τις χρήσεις 2016 και
2017, αποκρυβείσα ύλη    186.000 ευρώ.

Κ. Χατζηδάκης: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους
- Μηνιαία επιδότηση ίση με τον κατώτατο μισθό
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ΤΤΤΤοοοουυυυρρρριιιισσσσμμμμόόόόςςςς    γγγγιιιιαααα    ΌΌΌΌλλλλοοοουυυυςςςς::::     
- Πως θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

Α
ντίστροφη μέτρηση
για το πρόγραμμα
του φετινού Κοινω-

νικού Τουρισμού 2022-2023
που θα είναι αυξημένο κατά
5 εκατομμύρια.

Εκκρεμεί η έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφ-
ασης ώστε να οριστούν οι
τελικές λεπτομέρειες και
μπορέσει να ανοίξει η σχετι-
κή πλατφόρμα μέσα στον
Ιούνιο. Οι δικαιούχοι και
φέτος θα φτάσουν τους

300.000.

1. Ποιοι είναι oι δικαιούχοι
και οι ωφελούμενοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμε-
νοι και άνεργοι που κατά το
2021 Πραγματοποίησαν 50
ημέρες εργασίας στην ασφ-
άλιση του e – ΕΦΚΑ με εισφ-
ορές υπέρ Εργατικής Εστίας
ή έλαβαν 50 ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας μητρ-
ότητας ή έλαβαν επιδότηση
ανεργίας τουλάχιστον 2

μηνών ή συγκέντρωσαν 50
ημέρες αθροιστικά από τα
παραπάνω ή είναι εγγεγρ-
αμμένοι στο Ειδικό Μητρώο
Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι είναι:
Τα παιδιά των δικαιούχων

ηλικίας άνω των 5 ετών και
έως 18 ετών

Παιδιά 18 ετών και άνω
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
με οποιαδήποτε αναπηρία
67% και άνω

Σύζυγοι των δικαιούχων
έμμεσα ασφαλισμένα μέλη
αυτών

2. Μπορεί να συμμετάσχει
κανείς δύο συνεχόμενες
χρονιές;

Όχι, καθώς για να συμμε-
τάσχει κάποιος δεν θα πρέ-
πει να έχει πάρει voucher
την προηγούμενη χρονιά ή να
έχει λάβει από το αντίστοιχο
πρόγραμμα του Υπουργείου
Τουρισμού

Εξαιρούνται οι δικαιούχοι

ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που
έχουν δηλώσει ωφελούμενο
μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους.

3. Εάν δεν έχω χρησιμο-
ποιήσει το voucher την προη-
γούμενη χρονιά μπορώ να
συμμετάσχω φέτος στο πρό-
γραμμα;Όσοι έχουν επιτα-
γές από το περσινό πρόγρ-
αμμα πρέπει να τις χρησιμο-
ποιήσουν έως το τέλος του
Ιουλίου, καθώς δεν μεταφέρ-
εται χρονικά η επιταγή πέρα
της λήξης του προγράμματος.
Εάν κάποιος δεν την αξιο-
ποιήσει δεν μπορεί να συμμε-
τάσχει ξανά στο πρόγραμμα
για 2 χρόνια.

4. Πότε ξεκινούν οι αιτή-
σεις

Έως τα μέσα Ιουνίου ανα-
μένεται να ανοίξει η ηλεκτρ-
ονική πλατφόρμα στην οποία
θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
εργαζόμενων – ανέργων για
το πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού του ΟΑΕΔ για την
περίοδο 2022 – 2023.

5. Υπάρχει διαφορετική
επιδότηση για τον Αύγουστο;

Ειδικά για τον Αύγουστο,

το ποσοστό της επιδότησης
του ΟΑΕΔ αυξάνεται κατά
20% όπως και πέρυσι , ώστε
να υπάρξει ακόμα μεγαλύτε-
ρη στήριξη του τουριστικού
κλάδου και συμμετοχή των
επιχειρήσεων.

6. Επιδοτούνται και τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια;

Ναι, όπως πέρσι ο
κάτοχος του voucher
πληρώνει με έκπτωση τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

7. Πόσες διανυκτερεύσεις
δικαιούστε;

Η μέγιστη διάρκεια διαν-
υκτερεύσεων είναι 6 βράδια
με μικρή ιδιωτική συμμετοχή,
ενώ στα νησιά της Κω,
Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου
και στο Νομό Έβρου είναι 10
βράδια με μηδενική ιδιωτική
συμμετοχή. Επιπλέον, στο
πλαίσιο των μέτρων στήριξ-
ης των πυρόπληκτων περ-
ιοχών, η μέγιστη διάρκεια
διανυκτερεύσεων στους
Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και
Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας
Άννας Ευβοίας είναι 12 βρά-
δια. 
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Ο Βύζας Μεγάρων 
στη Νίκαια με την 
Ελλάδα Ποντίων

Το τελευαίο του χαρτί παίζει
την  Κυριακή στην  Νίκαια(γήπεδο
Προοδευτικής) 17:00 στην  τελευ-
ταία αγων ιστική των  αγών ων
μπαράζ των  Εν ώσεων  για άν οδο
στην  Γ΄Εθν ική. Στα Μέγαρα έχει
σημάν ει γεν ικός συν αγερμός
αφού με ν ίκη παίρν ει το εισιτήρ-
ιο αν όδου.Ηδη πολλοί φίλαθλοι

θα παρευρεθούν  στο κλουβί για
ν α εν ισχύσουν  την  προσπάθεια
των  παικτών  του Δημήτρη
Καλύκα.

7η αγων ιστική
Αστέρας Περάματος - Απόλλων

Αγίου Ιωάν ν ου
ΑΟ Τυμπακίου- Αρης Πετρ-

ούπολης
Ελλάς Πον τίων  – Βυζας Μεγάρ-

ων
Ρεπό: Νίκη Σητείας

Καλοκαιρινό
καμπ στην
Ελευσίνα

Επιστρέφουμε
από φέτος και

με το καλοκαιρ-
ινό Καμπ, έπειτα
από αναγκαστι-

κή διακοπή
λόγω του κορο-

νοιου!
Δηλώσεις

συμμετοχής στα
τηλέφωνα της

αφίσας!

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Σε τουρνουά
μπάσκετ για πρώτη φορά

Μαζί με τη συμπλήρ-
ωση των  20 ετών

από την  ίδρυση του
Α.Σ. Ευκλείδη Μεγάρ-
ων , θα συμμετάσχει

για πρώτη φορά με το
τμήμα καλαθοσφαίρι-

σης σε επίσημο
τουρν ουά.

Τα παιδιά όλων  των
συλλόγων  έχουν
ήδη κερδίσει τον

αγών α της υπομον ής
και της καραν τίν ας,
και είν αι πλέον  η
ώρα ν α μάθουν  τη
χαρά της φιλίας και

της κοιν ων ικο-
ποίησης που προσφ-

έρει το παιχν ίδι.
Ευχαριστούμε όλα τα

σωματεία και την
ΕΣΚΑΝΑ για 

τη βοήθεια και 
συμμετοχή τους.
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Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του
Βύζαντα εκφράζουν την αγανάκ-
τησή τους για την αντιμετώπιση
που έχει η ομάδα από τον πρόε-
δρο της Ελλάς Ποντίων (5) ημέρ-
ες πριν τον τελευταίο καθοριστικό
αγώνα μπαράζ

που θα κρίνει την άνοδο στην
Γ’ Εθνική.  

Είναι ανεπίτρεπτο, ο συγκε-
κριμένος κύριος, για λόγους που
μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να μην
παραχωρεί εισιτήρια στην ομάδα
του Βύζαντα, παρά μόνο 15 προσ-
κλήσεις για το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Από την στάση του,
προκύπτουν πολλά ερωτήματα:

1. Γιατί ο κ. πρόεδρος σε
έναν αγώνα που κρίνεται όλη η
χρονιά δεν δίνει την δυνατότητα
σε

φιλάθλους – μη οργανωμέ-
νους – να παρακολουθήσουν την
ομάδα τους, διαμηνύοντας ότι
δεν πρόκειται να υπάρχουν εισι-
τήρια ούτε στα εκδοτήρια του
γηπέδου;

2. Δεν είναι τραγικό;
3. Δεν είναι τραγικό ένας άνθ-

ρωπος να ΕΜΠΑΙΖΕΙ την
διοίκηση μιας ιστορικής ομάδας,
όταν ο ίδιος παρουσία φιλάθλων
της ομάδας του βρέθηκαν πριν
μια εβδομάδα στο γήπεδο  της
Αγίας Παρασκευής για να 

στηρίξουν την ομάδα τους;
Εμείς ως διοίκηση έχουμε άλλη
λογική.

Αυτήν της καλής φιλοξενίας
των φιλάθλων, γι αυτό και στους
τρεις (3) αγώνες μπαράζ που
διεξήχθησαν στην έδρα μας,
ανοίξαμε τις πόρτες και  υπο-
δεχτήκαμε τους φιλάθλους των
ιλοξενούμενων χωρίς να συμβεί
το παραμικρό, παίρνοντας τα
εύσημα απ’ όλους – αποστολές
και     φιλάθλους – για την υπο-
δειγματική φιλοξενία μας.

Μάλλον όμως οι διοικούντες
την Ελλάς Ποντίων και ιδιαίτερα ο
πρόεδρός της, έχουν άλλα στο
μυαλό     τους, εφόσον λειτουρ-
γούν με αυτό το σκεπτικό.

Γιατί δυστυχώς ο πρόεδρος της
Ελλάς Ποντίων με την στάση του,
μας δείχνει από τώρα τι θα      αντι-
μετωπίσουμε στο μεταξύ μας
παιχνίδι όπου κρίνεται μια κατ-
ηγορία.

Όμως ο Βύζας στην μακρόχρ-
ονη πορεία του στο ποδοσφαιρ-
ικό γίγνεσθαι , έχει  αποδείξει
πως οι  αγώνες παίρνονται με τον
κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφ-
αιριστών του μέσα στο γήπεδο.

Πρακτικές άλλων εποχών, με
ψυχολογικό πόλεμο στους αντι-
πάλους τις καταδικάζουμε και δεν
μας  αγγίζουν!

Ευχόμαστε ακόμη και  την
ύστατη στιγμή να επικρατήσει η
λογική, ώστε όλα να κυλήσουν
ομαλά     χωρίς παρατράγουδα.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Αγανάκτηση για τα 
εισιτήρια της Κυριακής.Πρακτικές άλλων εποχών

ΕΠΣΔΑ: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Εθνικών
Ομάδων 2007-2008

Πραγματοποιήθηκε το
αν απτυξιακό πρόγραμμα
των  Εθν ικών  Ομάδων  για
τις ηλικίες 2007 & 2007
όπου συμμετείχ αν  αθλητές
της Δυτικής Αττικής που
στελεχ ών ουν  τις Προεθν ι-
κές Ομάδες!
Παρών  ήταν  ο προπον -
ητής της Εθν ικής Ελλάδος
Κ19 κ. Τάσος Θεός , ο
προπον ητής της Εθν ικής
Ελλάδος Κ15 κ. Άγγελος Χατζόπουλος ,ο γυμν αστής κ. Νεκτάριος Παν ταζής ,οι
Υπεύθυν οι εκπαιδευτικού προγράμματος των  Προεθν ικών  Ομάδων  Δυτικής Γιάν ν ης
Φατόλιας & Τάσος Στασιν όπουλος και μέρος της προπον ητικής μον άδας εκτέλεσαν
με αρτιότητα οι Παν αγιώτης Παυλίδης & Παν αγιώτης Γεωργιάδης !
Παρακολούθησαν  επίσης την  δραστηριότητα από κον τά ο Αν τιπρόεδρος της Έν ω-
σης κ. Χρήστος Σοφιαν ίδης , ο Γεν ικός γραμματέας κ. Κώστας Καράμπελας, ο Πρόε-
δρος των  Προεθν ικών  Ομάδων  Δυτικής Αττικής κ. Κώστας Κουράτος και η ταμίας
της Έν ωσης κ. Γιώτα Σακκά !
�� ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα
των δύο αγωνι-
στικών 6η και
7η αγωνιστική
των μπαράζ
ανόδου της Γ'
Εθνικής για την
Super League
2. Αναλυτικά:

6η αγωνιστική
– 5 Ιουνίου

Παναχαϊκή –
ΠΑΟ Ρουφ

Ηρακλής Λάρ-
ισας – Αγρο-
τικός Αστέρας

Ηλιούπολη –
Προοδευτική

Ρεπό: Μακε-
δονικός

7η αγωνιστική
– 11 Ιουνίου

Ηλιούπολη –
Ηρακλής Λάρι-
σας

Προοδευτική
– Παναχαϊκή

ΠΑΟ Ρουφ –
Μακεδονικός

Ρεπό: Αγρο-
τικός Αστέρας.

Οι αγώνες μπαράζ
ανόδου 

στην Super League 2
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο    σσττηηνν

ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς
--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..
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ΕΕ: Πάνω από 200 πυροσβέστες και τεχνικό εξοπλισμό
στέλνει στην Ελλάδα ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Πάνω από 200 πυροσβέστες και τεχνικό εξοπλισμό, στέλνει ο Μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας της ΕΕ στην Ελλάδα, καθ'όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του
2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χρηματοδοτούμενοι και συντονισμένοι από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ,
περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και τεχνικός εξοπλισμός από τη Βουλγαρία, τη Φιν-
λανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Νορβηγία θα εγκατασταθούν στην
Ελλάδα για να καταστεί δυνατή η άμεση υποστήριξη, σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας
δασικών πυρκαγιών.
"Είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κλιματική αλλαγή και αυτό απαιτεί από

όλους τους Ευρωπαίους μια κοινή απάντηση. Τον Αύγουστο του 2021, η Ελλάδα παρου-
σίασε περίπου 65 ταυτόχρονες πυρκαγιές την ημέρα, με μέσες θερμοκρασίες συχνά πάνω
από 40°C. Ως εκ τούτου, με τις ελληνικές Αρχές, έχουμε συμφωνήσει για την παρουσία σε
ετοιμότητα περισσότερων από 200 πυροσβεστών υψηλής ειδίκευσης από όλη την ήπειρό
μας για να υποστηρίξουν τους εθνικούς πυροσβέστες όταν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές. Αυτό
όχι μόνο θα επιτρέψει την ταχεία απόκριση, αλλά θα εξασφαλίσει επίσης μια σημαντική
ανταλλαγή πρακτικών για όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβέστες και ευχαριστώ όλες τις
χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση", δήλωσε ο Επίτροπος για τη Διαχείριση
Κρίσεων, Γιάνς Λέναρτσιτς.
Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία των ευρωπαϊκών πυροσβεστικών υπηρεσιών με την Ελλά-

δα ακολουθεί την ιδιαίτερα σφοδρή περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2021. Προστίθεται
στα μέτρα ετοιμότητας της ΕΕ για τις δασικές πυρκαγιές, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης τον στόλο των βομβαρδιστικών νερού μέσω του "rescEU", τα οποία διατίθενται στα
κράτη μέλη και στα συμμετέχοντα κράτη της ΕΕ στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Διευκρινίσεις από δικηγόρους και ΕΚΠΟΙΖΩ για το ποιους περιλαμβάνει 
η προσωρινή διαταγή για τη μη διακοπή του ρεύματος

Συν εχίζεται από τη σελ 2

Η
Ολομέλεια των  προέδρων
των  Δικηγορικών  Συλλό-
γων  Ελλάδος, ο Δικηγορ-
ικός Σύλλογος Αθην ών  και
η ΕΚΠΟΙΖΩ, σε κοιν ή

αν ακοίν ωσή τους διευκριν ίζουν  ποιες
κατηγορίες καταν αλωτών  ηλεκτρικής
εν έργειας περιλαμβάν ει η σημεριν ή
προσωριν ή διαταγή του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου της Αθήν ας με την  οποία
απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτρικού
ρεύματος σε ευάλωτα ν οικοκυριά, σε
περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας
αν απροσαρμογής.

Όπως είν αι γν ωστό σήμερα το Πολ-
υμελές Πρωτοδικείο Αθην ών  διέταξε ν α
μην  εκτελούν ται εν τολές διακοπής
ρεύματος μέχ ρι 6/7/2022 μόν ο για
ευαίσθητους καταν αλωτές. Ειδικότερα,
απαγόρευσε προσωριν ά τη διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση
μη καταβολής της ρήτρας αν απροσαρ-
μογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και
Γ1Ν των  ευάλωτων  πελατών .

Αν αλυτικότερα, η κοιν ή δήλωση των
τριών  φορέων  αν αφέρει μεταξύ των  

άλλων , ότι η απαγόρευση της διακο-
πής παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας
αφορά τους οικιακούς καταν αλωτές,
που αν ήκουν  στην  ευρεία κατηγορία
των  ευάλωτων  καταν αλωτών , εάν  δεν
πληρών ουν  το ποσό που αν τιστοιχ εί
στην  Ρήτρα Αν απροσαρμογής και
συν εχ ίζει:

"Στους ευάλωτους αν ήκουν  οι κάτωθι
ειδικότερα, οριζόμεν ες κατηγορίες:

(α) Οι οικον ομικά ασθεν είς Οικιακοί
Πελάτες που πλήττον ται από την  Εν ε-
ργειακή Πεν ία.

(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι
σύζυγοι αυτών  ή πρόσωπα των
οποίων  αυτοί έχ ουν  την  επιμέλεια
σύμφων α με το ν όμο και συν οικούν  με
αυτούς, εξαρτών ται σε μεγάλο βαθμό
από τη συν εχ ή και αδιάλειπτο παροχ ή
εν έργειας. Στην  κατηγορία αυτή υπά-
γον ται οι Πελάτες που χ ρήζουν  μηχ α-
ν ικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που
χ ρειάζον ται συν εχ ή προμήθεια ηλεκ-

τρικής εν έργειας για τη λειτουργία
συσκευών  υποστήριξης ή παρακο-
λούθησης ζωτικών  λειτουργιών , εν δεικ-
τικά, συσκευές μηχ αν ικής υποστήριξ-
ης αν απν ευστικής ή καρδιακής λειτο-
υργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και
κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

(γ) Ηλικιωμέν οι πελάτες που έχ ουν
συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό)
έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν  συν οικούν  με
άλλο πρόσωπο το οποίο δεν  έχ ει
συμπληρώσει το ως άν ω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα
υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματι-
κή ή ψυχ ική αν απηρία, με ν οητική 

, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κιν -
ησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές
αν απηρίες ή με χ ρόν ια πάθηση και οι
οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν
δύν αν ται ν α διαχ ειριστούν  και διαπρ-
αγματευτούν  τη συμβατική τους σχ έση
με τον  Προμηθευτή.

(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμέν ες
περιοχ ές και ιδιαίτερα στα 

Μη Διασυν δεδεμέν α Νησιά που
δικαιούν ται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως
προς τις τιμές όσο και ως προς την
ποιότητα, την  ασφάλεια του εφοδια-
σμού και τη διαφάν εια των  συμβατικών
όρων  και προϋποθέσεων  με τους άλλο-
υς Πελάτες".

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΦΕΝΔΥΛΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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
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Έν α ς  χ ρ ό ν ο ς  κ α ι  4
μ ή ν ε ς  μ α ς  χ ω ρ ί ζ ο υ ν
α π ό  τ ι ς  ε π ό μ ε ν ε ς

δ η μ ο τ ι κ έ ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  κ α ι  μ ε
τ η  π ρ ό σ β α σ η  δ ι α β ε β α ί ω σ η
Π έ τ σ α ,  ό μ ω ς  ο ι
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ έ ς  ζ υ μ ώ σ ε ι ς
μ π ή κ α ν  ή δ η  σ τ ο  « α υ λ ά κ ι »
γ ι α  τ ο ν  δ ή μ ο  Ε λ ε υ σ ί ν α ς .

Συγκεκριμένα ο δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης του
Αργύρη Οικονόμου «Συμφωνία
πολιτών» κος Χαράλαμπος
Σεμερτζίδης ανεξαρτητοποιείται από
τον συνδυασμό, σύμφωνα με
ανακοίνωση του ιδίου.

Για τους «πιστούς» των
συνεδριάσεων του Δήμου Ελευσίνας
ωστόσο αποτελούσε μια κίνηση που
αργά η γρήγορα γινόταν
πραγματικότητα. Τούτο διότι δεν ήταν
λίγες οι στιγμές που ο κος
Σεμερτζίδης είχε διαφοροποιηθεί από
τη «γραμμή» της συμπολίτευσης σε
απανωτές συνεδριάσεις του ΔΣ.

Παρακάτω η επιστολή ανεξαρτ-
ητοποίησης προς το Δημοτικό
συμβούλιο Ελευσίνας - Μαγούλας:

Κυριε πρόεδρε, Με την παρούσα
μου, σας γνωστοποιω ότι από
σήμερα, 03/06/22,
ανεξαρτητοποιουμαι από την
παράταξη <<Συμφωνία Πολιτών >> ,
με την οποία  εξελέγην στις
τελευταίες Δημοτικές εκλογές.
Συνεχίζω να υπηρετώ τους Δημότες
του Δήμου Ελευσίνας-Μαγουλας, οι
οποίοι με περιεβαλαν με την
εμπιστοσύνη τους, ως ανεξάρτητος,
πλέον, Δημοτικός σύμβουλος. Οι
λόγοι της ανεξαρτητοποίησης μου,
που είναι γνωστοί στον επικεφαλής
της παράταξης εδώ και καιρό, του
γνωστοποιηθηκαν και εγγράφως με
την, από 02/06/2022, επιστολή μου,
μέσω email. Αναλυτικά επί των λόγων
της ανεξαρτητοποίησης μου, θα
τοποθετηθώ προσεχώς, ενώπιον του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Σεμερτζίδης Χαράλαμπος Δημοτικός
σύμβουλος  Ελευσίνας-Μαγουλας

Ανεξαρτητοποιείται ο δημοτικός σύμβουλος του Αργύρη
Οικονόμου, Χαράλαμπος Σεμερτζίδης

«Διαρροές» στο στρατόπεδο της συμπολίτευσης του Δήμου Ελευσίνας


