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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 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ροδάν θη, Ροζάν θη

Αγίου Ροδίων ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν., Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε τυπικό
έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη

από την Αστυνομία

Σ
ε κινηματογραφική καταδίωξη, μετατράπ-
ηκε ένας τυχαίος έλεγχος αστυνομικών σε
ύποπτο όχημα στον Ασπρόπυργο.

Όλα εκτιλύχθηκαν λίγο πριν τη 13:00 το
μεσημέρι όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε διε-
ρχόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι
Ρομά, στην λεωφόρο Διυλιστηρίων.

Ο οδηγός, δεν συμμορφώθηκε στις υπο-
δείξεις των αρχών και ανέπτυξε ταχύτητα με
κατεύθυνση προς την Εθνική οδό.

Ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να ακιν-
ητοποιείται στο ύψος της Χαλυβουργικής όταν
έσκασε ένα από τα λάστιχα.

Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το Ι.Χ. και συνέ-
λαβαν το ζευγάρι που οδηγήθηκε στο Τμήμα
Ασφαλείας της περιοχής.

Κατά την διάρκεια της έρευνας στο όχημα,
εντοπίστηκε ένα φιξάκι με ηρωίνη και κάλυκες
από πυροβόλο όπλο.

Ο
Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες του στον
Ελληνικό Στρατό που ανταποκρίθηκε σε

σχετικό αίτημα, παραχωρώντας μηχανήματα
έργου για την επιδιόρθωση διαβάσεων αντιπυρ-
ικών ζωνών σε όλη την επικράτεια του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, όσο και
τα Ελληνικά Πετρέλαια για την χορηγία μέρους
των καυσίμων που θα καταναλωθούν κατά τη
διάρκεια των εργασιών.  

Την ίδια ώρα ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρός-Οινόης προχωρά σε σημαντική υπε-
νθύμιση στους δημότες, προσμένοντας στην
κατανόηση και στη συνεργασία των δημοτών για

την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέ-
σματος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
τη φυσικής ομορφιάς του τόπου. 

Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλ-
υπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση
μέχρι  100 μέτρων από τα όριά τους, την
υποχρέωση αποψίλωσης αυτών από τα ξερά
χόρτα (και στην απομάκρυνση τους), στην απο-
μάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυ-
στών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων 

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΗΗΣΣ::  
ΕΕίίμμαασσττεε  σσεε  εεγγρρήήγγοορρσσηη  γγιιαα  ττηηνν

ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  δδαασσώώνν  μμααςς
– Μεγάλη επιχείρηση για την επιδιόρθωση 

διαβάσεων αντιπυρικών ζωνών

Συνεχίζεται στη σελ. 12 

Άγρια καταδίωξη με ύποπτο όχημα στον Ασπρόπυργο
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ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ««θθεερρμμοοσσττάάττηηςς»»  
ΣΣήήμμεερραα  ααννααμμέέννοοννττααιι  οοιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  --  BBoonnuuss

κκααιι  πποοιιννέέςς  γγιιαα  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς

Κίνητρα προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης
ενέργειας θα ανακοινώσουν, σύμφωνα με πληρ-
οφορίες της «Η», αύριο στις 10 το πρωί ο υπο-

υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας
και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος
Σκυλακάκης.
Το σχέδιο είναι έτοιμο από την κυβέρνηση και μεταξύ

άλλων περιλαμβάνει bonus προς τα νοικοκυριά που θα
μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Την επιχείρηση «θερμοστάτης» θα αναλύσουν οι κ.κ.
Κώστας Σκρέκας και Θόδωρος Σκυλακάκης και μεταξύ
άλλων θα προβλέπει κίνητρα για μείωση της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας και συστάσεις να λειτουργούν
τα κλιματιστικά στους 26 με 27 βαθμούς.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμό στις κατα-
ναλώσεις του οδικού φωτισμού και παρεμβάσεις για την
αντικατάσταση λαμπτήρων με σύγχρονους ενεργειακά
αποδοτικούς, ενώ θα είναι υποχρεωτικό και το σβήσιμο
των φώτων μετά το τέλος κάθε εργασίας, όπου αυτά δεν
είναι απαραίτητα. 
Εκτιμάται πως με το μέτρο αυτό θα εξοικονομηθεί ένα
ποσό μεταξύ 18 με 20 εκατ. ευρώ.
«Με μερικές αλλαγές στη συμπεριφορά μας μπορούμε
να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να γλιτώσουμε χρήματα
και να διευκολύνουμε την προσπάθεια της χώρας να
μειώσει συνολικά το ενεργειακό της αποτύπωμα. 
Είναι πολιτικές που μόνο όφελος έχουν στην εφαρμογή
τους. Η κυβέρνηση θα φροντίσει να παρουσιάσει σύντο-
μα ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο», ήταν η ανα-
φορά που έκανε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του
με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Το σχέδιο περιλαμβάνει και «ποιινές» για όσους παρα-
βιάζουν τις κυβερνητικές αποφάσεις και πιθανολείται ότι
στο Δημόσιο θα είναι η μείωση της χρηματοδότησης. 

Μεγάλη συμμετοχή στην εθελοντική 
δράση καθαρισμού 

του παραλιακού μετώπου Ελευσίνας 
Με μεγάλη συμμετοχή

και  εξαιρετικά αποτελέ-
σματα κυλησε τη Δευτέρα
η εθελοντική δράση καθα-
ρισμού του παραλιακού
μετώπου  Ελευσίνας και
το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ελευσίνας

Στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος
έτους 2022, το  Κεντρικό
Λιμεναρχείο Ελευσίνας
και ο  Δήμος Ελευσίνας
και, διοργάνωσαν   με

επιτυχία τον εθελοντικό καθαρισμό
της παραλίας και του βυθού επί
του παραλιακού μετώπου Ελευ-
σίνας.

Στη δράση καθαρισμού συμμε-
τείχαν με προσωπικό και
μέσα o Οργανισμός Λιμένα Ελευ-
σίνας Α.Ε, η Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Δυτικής Αττικής, το
Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ελευσίνας, το 1ο,
4ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευ-
σίνας, το Κέντρο Φροντίδας
ΑμεΝΥ “ΕΥΡΥNOMH” καθώς
επίσης, οι  εταιρείες

Π
υρετωδώς εξελίσσον ται από το
Δήμο Φυλής οι διαδικασίες για
την  προετοιμασία και τον
εξοπλισμό του ν έου Ειδικού

Γυμν ασίου στα Άν ω Λιόσια με στόχ ο την
έν αρξη λειτουργίας του από το ν έο σχ ο-
λικό έτος 2022-2023.

Το πρωί επισκέφθηκαν  το ν έο σχολείο
και έκαν αν  αυτοψία σε χ ώρους και εξοπ-
λισμό ο Διευθυν τής της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Dr. Αθα-
ν άσιος Νικολόπουλος και η Συν τον ίστρ-
ια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής
και Εν ταξιακής Εκπαίδευσης στο 3ο
Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Μαρία  Δερέκα οι
οποίοι ξεν αγήθηκαν  στους χ ώρους από
την  Διευθύν τρια του Ειδικού Σχ ολείου
Αθαν ασία Ζαγοράκη, παρουσία του
Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκου Χατζητρακόσια και του
Αν τιδημάρχ ου  Τεχ ν ικών  έργων  Θαν ά-
ση Σχ ίζα. 

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας εν ημέρωσε
τους δυο φορείς πως ο Δήμος Φυλής με
δικές του δαπάν ες και πρωτοβουλία έχ ει
ήδη τοποθετήσει έδρες, πίν ακες, θραν ία
και καρέκλες στο σχ ολείο προκειμέν ου
ν α είν αι έτοιμο ν α λειτουργήσει, εν ώ έχ ει

εξασφαλίσει και τοποθετεί  ηλεκτρον ι-
κούς υπολογιστές, όργαν α γυμν αστικής
και μουσικά όργαν α ώστε το σχ ολείο ν α
τεθεί σε πλήρη λειτουργία εξυπηρ-
ετών τας όλες τις προγραμματισμέν ες
δραστηριότητες που έχ ουν  προβλεφθεί
για τους μαθητές του. 

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής υπογράμμισε στον  κ.
Νικολόπουλο τη βούληση του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού ν α λειτουργήσει
άμεσα το Ειδικό Γυμν άσιο και ζήτησε τη
συν δρομή του για την  πλήρη στελέχ ωση
του σχ ολείου με διδακτικό προσωπικό. 

Από την  πλευρά του ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας
εν ημέρωσε πως είν αι στην  τελική ευθεία
τα έργα οδοποιίας, πέριξ του σχ ολείου,
καθώς εκτός από την  αν αβάθμιση και
ασφαλτόστρωση του υφιστάμεν ου οδι-
κού δικτύου έγιν ε και χ άραξη ν έου δρό-
μου που θα οδηγεί κατευθείαν  στο Ειδικό
Γυμν άσιο ώστε ν α μπορούν  αν εμπόδι-
στα τα πούλμαν  με τους μαθητές ν α
έχ ουν  πρόσβαση στο  σχ ολείο.

“Επιτέλους η Δυτική Αττική αποκτά το
πρώτο της Ειδικό Γυμν άσιο και αυτό 

χ άριν  των  πρωτοβουλιών ,των  προ-
σπαθειών  και των  εν εργειών  του Δήμου
Φυλής” υπογράμμισε ο κ. Νικολόπουλος
ο οποίος συν εχ άρη εκ ν έου το Νίκο Χατ-
ζητρακόσια για τα πεπραγμέν α του
Δήμου Φυλής και διαβεβαίωσε πως ο ορι-
σμός του διδακτικού προσωπικού είν αι
στην  τελική ευθεία.  

Εν τυπωσιασμέν η για το ν έο σχ ολικό
συγκρότημα, τις υποδομές και τις παρ

οχ ές που έχ ουν  προβλεφθεί για τους
μαθητές του δήλωσε η κ. Δερέτα. “Συγχ α-
ρητήρια αυτό το σχ ολείο είν αι ότι πιο
σύγχ ρον ο υπάρχ ει. 

Είν αι φωτειν ό, λειτουργικό και έχ ετε
προβλέψει στους χ ώρους, τις υποδομές
και τις παροχ ές με την  παραμικρή
λεπτομέρεια ώστε ν α αποτελέσει έν α
σχ ολείο πρότυπο για ολόκληρη τη χ ώρα”
υπογράμμισε. 

Συνεχίζεται στη σελ.13

Έτοιμο να λειτουργήσει το Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 
- Ο Δήμος Φυλής με ίδιους πόρους ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό του 

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συν εχίζεται από σελ. 3

Στην ανακατασκευή 
δρόμων με μεγάλη κλίση 
στη Χασιά προχώρησε 
ο Δήμος Φυλής 

Σ
την ανακατασκευή δέκα δρό-
μων στην Δημοτική Κοινότητα
Φυλής, που παρουσιάζουν

εξαιρετικά μεγάλη κλίση, προχώρησε ο
Δήμος με κύριο γνώμονα την ασφαλή
μετακίνηση πεζών και οχημάτων. Με το
έργο αυξήθηκε κάθετα η λειτουργικότ-
ητα των συγκεκριμένων δρόμων (μπετό-
δρομοι) και αναβαθμίστηκαν αισθητικά
οι εν λόγω γειτονιές.

Τη μελέτη εκπόνησε η Τεχνική Υπηρ-
εσία και το έργο υλοποιήθηκε με ίδιους
πόρους του Δήμου Φυλής. 

Πρόκειται για δρόμους και πεζόδρο-
μους που είχαν παρουσιάσει σημαντικές
φθορές λόγω παλαιότητας με αποτέλε-
σμα να χάσουν μεγάλο μέρος των αντιο-
λισθηρών ιδιοτήτων τους.  

Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε αποξή-
λωση του παλαιού υλικού και των φθα-
ρμένων κρασπέδων και έγινε αντικατά-
σταση με σύγχρονα υλικά και με την
αυστηρή τήρηση όλων των προδιαγρα-
φών ασφαλείας. 

“Συνεχίζουμε σταθερά τη συντήρηση
και επέκταση του οδικού δικτύου στην
πόλη μας   με στόχο την ασφάλεια των
δημοτών και των επισκεπτών του
Δήμου μας αλλά και την  περαιτέρω ανα-
βάθμιση της πόλης μας” υπογραμμίζει ο
Χρήστος Παππούς.

“Antipollution Environmental Protection Services”, “Τεχνική Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος Α.Ε.”,  “TITAN AE”, “ΤΑΛΟΣ Shipyards”, “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ”, “PRO MARINE”,  τα καταδυτικά
συνεργεία “Beachcleaning”, “Coolexperience Dive Center” και “Loutraki Dive Club”,
το “1o Σύστημα Προσκόπων”, o μη κερδοσκοπικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός
“WE4ALL”  και εθελοντές πολίτες.

Συνολικά ανασύρθηκαν και περισυλλέχθηκαν 1530 κιλά απορρίμματα τα οποία
παρελήφθησαν από ειδικό όχημα της
εταιρείας Antipollution Environmental Protection Services για περαιτέρω διαχείριση. 

Ο Δήμος Ελευσίνας και το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας ευχαριστεί θερμά
όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση, σχολεία, φορείς, υπηρεσίες και πολίτες, για την
ενεργή προσφορά τους.



Αγίου Πνεύματος 2022: 
Αυξημένα μέτρα από την Τροχαία ενόψει του τριήμερου 

Ενόψει λοιπόν της
εξόδου των εκδρο-
μέων που αναμένε-

ται να ειναι μεγάλη, η
Ελληνική Αστυνομία ανα-
κοίνωσε τη λήψη αυξημένων
μέτρων οδικής ασφάλειας με
σκοπό την ασφαλή
μετακίνηση των πολιτών και
την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματο-
ποιήθηκε με μέριμνα της
Διεύθυνσης Τροχαίας
Αστυνόμευσης του
Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και περιλαμβά-
νει τις βασικές κατευθύνσεις
για την ανάπτυξη των μέτρ-
ων σε όλο το οδικό δίκτυο
της χώρας, καθώς και τις
επιμέρους παρεμβάσεις, με
βάση τα τοπικά προβλήματα
και τις ιδιαίτερες κυκλοφορ-
ιακές συνθήκες που επικρα-
τούν, ανά ευρύτερη περιοχή
ή περιφέρεια.

Ο σχεδιασμός των μέτρων
περιλαμβάνει:

Αστυνόμευση του οδικού
δικτύου κατά τομείς, βάσει
των ιδιαίτερων κυκλοφορ-

ιακών συνθηκών κάθε περ-
ιοχής.

Αυξημένη αστυνομική
παρουσία και στοχευμένη
αστυνόμευση στα σημεία
του οδικού δικτύου, όπου
παρατηρείται συχνότητα
πρόκλησης τροχαίων
ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας
στις εισόδους-εξόδους μεγά-
λων αστικών κέντρων, όπου
παρατηρείται μεγάλη κίνηση
οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας
με πεζούς τροχονόμους, σε
βασικές διασταυρώσεις, για
την αποφυγή κυκλοφορια-
κής συμφόρησης.

Συγκρότηση συνεργείων
γενικών και ειδικών τροχονο-
μικών ελέγχων, εστιάζοντας
την προσοχή στη βεβαίωση
επικίνδυνων παραβάσεων
(υπερβολική ταχύτητα,
οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ, αντικανονικό προ-
σπέρασμα, κ.λπ.), 

καθώς και παραβάσεων
που βάσει στατιστικών
στοιχείων ευθύνονται για την
πρόκληση σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων
(χρήση κινητών τηλεφώνων 

κατά την οδήγηση).
Αυξημένα μέτρα τροχαίας

σε χώρους όπου παρατηρ-
είται μαζική συγκέντρωση
επιβατών(αεροδρόμια, λιμά-
νια, σταθμοί, κ.λ.π.)

Κατά τόπο κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, στις οποίες θα
πραγματοποιηθούν εορτα-
στικές εκδηλώσεις.

Παρουσία τροχονόμων
στους σταθμούς διοδίων της
χώρας για τη διευκόλυνση
της κυκλοφορίας, την
ενημέρωση και την παροχή
συμβουλών στους οδηγούς
και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών
μέσω των υπηρεσιών επι-
κοινωνίας, σε κάθε περίπτω-
ση που καθίσταται αναγκαία
η ευρεία πληροφόρηση του
κοινού για την ύπαρξη τυχόν
κυκλοφοριακών και άλλων
προβλημάτων.

ΚΕΔΕ: «Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών 
ΟΤΑ» για ενσωμάτωση και αξιοποίηση 
ψηφιακών υπηρεσιών

Σ
τη διάθεση των δήμων τίθεται πλέον εξειδικευμένος μηχανισμός
υποστήριξης ψηφιακών υπηρεσιών με διακριτό όνομα «Κέντρο
Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ».

Το Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ δημιουργήθηκε μετά την ομόφ-
ωνη απόφαση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την
ΕΕΤΑΑ.

Σκοπός του είναι η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής βοήθειας προς
τους δήμους για την όσο το δυνατό καλύτερη και γρήγορη ενσωμάτωση και
αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που τους προσφέρονται μέσω
κυρίως του κόμβου ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΚΕΔΕ (GovHUB).

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Κόμβου Διαδικτυακών Υπηρεσιών
govHUB έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΚΕΔΕ και
της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τη σύσταση του «Κέντρου Υποστήριξης Στελεχών
Ο.Τ.Α».

Πρωταρχικός σκοπός του μηχανισμού αυτού (help desk), που απαρτίζε-
ται από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε είναι η υποστήριξη και
η διάδοση των υπηρεσιών του «Κόμβου Διαδικτυακών Υπηρεσιών
govHUB» σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου σε συνεργασία με τις ΠΕΔ της χώρας
και τη Διεύθυνση Οικονομικών Tοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών ξεκινούν από σήμερα, 7 Ιουνίου, από τα Γιάννενα ενημερω-
τικές – επιμορφωτικές ημερίδες για την ενημέρωση των στελεχών ΟΤΑ της
Διεύθυνσης Οικονομικών αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
«Κέντρου Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τις
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δρομολογούνται σε συνεργασία με το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα οι ημερίδες ξεκινούν από τις ΠΕΔ:
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκ-

ης (ΠΕΔΑΜΘ) στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, 08/06/2022
Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) στη Λάρισα την Πέμπτη, 09/06/2022
Αττικής (ΠΕΔΑ) στην Αθήνα την Πέμπτη, 16/06/2022
Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ) & Πελοποννήσου (ΠΕΔΠ) στην Πάτρα την

Πέμπτη, 23/06/2022
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οι ΠΕΔ Κρήτ-

ης, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

««ΕΕππεειιδδήή  ππάάεειι  νναα  σσττηηθθεείί  πποολλύύ  ννωωρρίίςς  φφέέττοοςς
έένναα  bbllaammee  ggaammee  γγιιαα  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς,,  ααςς  ξξεεκκιι--
ννήήσσοουυµµεε  ααππόό  τταα  ββαασσιικκάά.

Να απαντήσουµε καταρχάς σε ένα από τα
πιο βασικά ερωτήµατα που απασχολούν κάθε
φορά τους πολίτες : Ποιες είναι πραγµατικά
οι αρµοδιότητες των ∆ήµων στο συγκεκριµέ-
νο ζήτηµα;

Γιατί δεν µπορούµε να πιστέψουµε πως θα
µας αποδοθούν ευθύνες για πράγµατα που
είναι εκτός αρµοδιοτήτων µας….

ΝΝαα  ξξεεκκααθθααρρίίσσοουυµµεε  ππωωςς  οοιι  ∆∆ήήµµοοιι  ∆∆ΕΕΝΝ
ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ττηηνν  εευυθθύύννηη  κκααθθααρριισσµµοούύ  ττωωνν  δδαασσώώνν,,
∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΙΙ  γγιιαα  ττηη  δδιιάάννοοιιξξηη
ττωωνν  δδαασσιικκώώνν  δδρρόόµµωωνν  κκααιι  ττοονν  κκααθθααρριισσµµόό  ττωωνν
ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  σσχχεεδδίίοουυ  εεκκττάάσσεεωωνν,,  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ
ττηηνν  εευυθθύύννηη  κκοοππήήςς  ττωωνν  δδέέννττρρωωνν  κκάάττωω  ααππόό
γγρρααµµµµέέςς  µµεεττααφφοορράάςς  εεννέέρργγεειιααςς..  ΓΓιιαα  όόλλαα  τταα
ππααρρααππάάννωω,,  ΞΞΕΕΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΑΑ  δδεενν  έέχχοουυµµεε  εευυθθύύννηη
κκιι  ααρρµµοοδδιιόόττηητταα..

Οι ∆ήµοι ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ κι
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ για τις δικές τους εκτά-
σεις, τους κοινόχρηστους χώρους, κάποια
(όχι όλα) περιαστικά πάρκα και άλση, καθώς
ΚΑΙ την ευθύνη να κινηθούν οι διαδικασίες
για να καθαριστούν ιδιωτικά οικόπεδα
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ.

Αυτά και µόνο.
Αν φυσικά έχουν τους πόρους και το προ-

σωπικό να συνεισφέρουν σε περισσότερα,
κατόπιν συνεννόησης, φυσικά και (θα) το
κάνουν. Καλά έως εδώ;

Ας απαντήσουµε και σε ένα ακόµη κρίσιµο
ερώτηµα: Ήταν καµία από τις τελευταίες
τεράστιες φωτιές, απόρροια πράξεων ή παρα-
λείψεων των ∆ήµων;

Κατηγορηµατικά ΟΧΙ.
Η Αττική, η Βόρεια Εύβοια και όλες οι

άλλες πυρκαγιές που κατέκαψαν χιλιάδες
στρέµµατα δάσους, προέκυψαν ή ανα-
πτύχθηκαν σε περιοχές ευθύνης των ∆ήµων;

Φυσικά και όχι.
Άσχετα µε το αν οι ∆ήµαρχοι και όλος ο

µηχανισµός των ∆ήµων ήταν εκεί νυχθηµερ-
όν για να βοηθήσουν επικουρικά τους µηχα-
νισµούς του Κράτους ή γιατί -σε κάποιες περ-
ιπτώσεις- δεν υπήρξε άλλος πιο υπεύθυνος
να κάνει τη δουλειά αυτή.

Συνεπώς αφήνουµε δάση, δασικούς δρόµο-
υς, αντιπυρικές ζώνες και εκτός σχεδίου

χωράφια, για αυτούς που έχουν την ευθύνη
καθαρισµού και προστασίας τους. Την οποία
πάντως σίγουρα δεν έχουµε εµείς.

Πάµε στα εντός σχεδίου οικόπεδα, άλση
και κοινόχρηστους χώρους.

Πόσοι γνωρίζουν τη νόµιµη διαδικασία για
το πως µπορούµε να καθαρίσουµε ένα οικό-
πεδο, ακόµη και µε τη φετινή, θεωρητικά πιο
ευέλικτη διαδικασία;

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ννέέοο  θθεεσσµµιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ,,  ααππόό
ττηηνν  11ηη  ΜΜααΐΐοουυ  κκααιι  µµεεττάά,,  ππρρέέππεειι

Να εντοπίσουµε τα οικόπεδα αυτά, ή να
µας τα υποδείξουν οι πολίτες, όπως ευρέως
γίνεται.

Στη συνέχεια πρέπει να ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ
τον ιδιοκτήτη αν είναι γνωστή η διεύθυνση
κατοικίας του (και αν είναι µόνον ένας κλπ)
, καθώς και να τον ειδοποιήσουµε εντός εύλο-
γου διαστήµατος (πχ. 10 ηµερών) για την
υποχρέωσή του να καθαρίσει την ιδιοκτησία
του. Η ίδια διαδικασία γίνεται µε ανάρτηση
της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων
του δήµου, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι
είναι άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή
αγνώστου διαµονής.

Μετά την παρέλευση του διαστήµατος
αυτού ελέγχουµε αν έχει γίνει καθαρισµός,
ενώ σε περίπτωση περιφραγµένων ή επαρκώς
περιτοιχισµένων χώρων ειδοποιούµε την
πυροσβεστική, η οποία πρέπει να κάνει ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, έλεγχο.

Στη συνέχεια, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι,
οφείλουµε να κινήσουµε διαδικασία για
εισαγγελική εντολή εισόδου στην ιδιοκτησία

και καθαρισµό της, µε παράλληλη
χρέωση του κόστους που θα προκύψει,
στους ιδιοκτήτες.

Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσουµε, διαδικασία που απαιτεί
χρόνο. Τη διαδικασία αυτή δεν τη θεσµοθέτ-
ησε η αυτοδιοίκηση και όσα αναφέρουµε,
είναι για να γνωρίζουν οι πολίτες την αλήθ-
εια. ∆εν τα αναφέρουµε ως δικαιολογία, γιατί
δεν ψάχνουµε για δικαιολογίες.

Είναι η νοµοθεσία που πρέπει να ακολο-
υθηθεί, παρότι η δική µας άποψη,  η οποία
ΠΑΡΑ πολλές φορές στο παρελθόν έχει
κατατεθεί, είναι πως τα οικόπεδα θα πρέπει
την 1η Μαΐου να είναι καθαρά. Αν δεν είναι,
µπαίνουµε και καθαρίζουµε χωρίς καµία
άλλη ειδοποίηση, χρεώνοντας το κόστος
στους ιδιοκτήτες.

Σε όλη την παραπάνω αναχρονιστική
νοµοθεσία, προσθέστε και τις συναρµοδιότ-
ητες µε τα ∆ασαρχεία (όπου απαιτείται η
άδειά τους πχ. για άλση), τους χρόνους που
απαιτούν οι εγκρίσεις µελετών κλπ. Στη διά-
θεση οποιουδήποτε δύσπιστου ηµεροµηνίες,
αριθµοί πρωτοκόλλου και πραγµατικά παρα-
δείγµατα.

Πάµε τώρα και στο ζήτηµα, πως οι ∆ήµοι
ασκούν τις αρµοδιότητες που τους έχουν
αποδοθεί. ∆ηλαδή µε τι χρήµατα και προσω-
πικό θα τα κάνουν όλα αυτά οι ∆ήµοι.

Ο ∆ήµος µου, ο ∆ήµος Τρικκαίων, έχει
έκταση 610.000 στρέµµατα. Ένα µικρό κοµ-
µάτι είναι αστικό, τα υπόλοιπα χορτολιβαδι-
κές εκτάσεις, άλση, περιαστικό πράσινο,
δάση.

Το ετήσιο ποσό που λαµβάνουµε (ευτυχώς

φέτος δόθηκε εγκαίρως) είναι 57.000 €! Το
ποσό αυτό προφανώς δεν φτάνει ούτε για
τους µισθούς εργατών και χειριστών µηχαν-
ηµάτων έργων, που απαιτούνται για τα
τελείως στοιχειώδη.

Τελικά ο ∆ήµος µου και φέτος θα αναγκα-
στεί να δαπανήσει πάνω από 300.000 €, αφού
ευτυχώς έχει ακόµη πολύ πράσινο.

Ειλικρινά, αν νοµίζει κανείς ότι µε τα χρή-
µατα αυτά µπορεί να κάνει καλύτερα τη δου-
λειά, ότι µπορεί να παρέχει αποτελεσµατικό-
τερη και καλύτερη πολιτική προστασία, µετά
χαράς παραχωρούµε τα χρήµατα αυτά µαζί
µε τις αρµοδιότητες.

Ας είµαστε σοβαροί. Αν θέλουµε να
συνεχίζουµε να ψάχνουµε σε ποιον θα µείνει
ο «µουτζούρης», ποιοι θα παραµείνουν και
στο µέλλον οι αυτοφωράκηδες του ∆ηµοσίου,
οι ∆ήµαρχοι, είναι ένας εξαιρετικά εύκολος
στόχος.

Αν θέλουµε όµως να είµαστε υπεύθυνοι
και ουσιαστικοί, πρέπει να στηρίξουµε µε
πράξεις κι όχι µε λόγια τις απαραίτητες νέες
εθνικές στρατηγικές και ένα νεοσύστατο,
πλην τελείως γυµνό από αρµοδιότητες και
πόρους Υπουργείο.

ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  εειιλλιικκρριιννεείίςς  ααππααννττήήσσεειιςς  σσεε  µµιιαα
σσεειιρράά  ααππόό  εερρωωττήήµµαατταα  ::

Θα τρέξει το πρόγραµµα αγοράς εξοπλι-
σµού από το Ταµείο Ανάκαµψης; Αν ναι,
πότε;

Θα απλοποιηθεί επιτέλους η νοµοθεσία
για να κάνουµε τη δουλειά µας; Ή µήπως
τελικά έχουµε τόσο αλλοτριωθεί ως χώρα που
θεωρούµε ότι η δουλειά µας είναι η γραφειο-
κρατία;

Θα δοθούν επαρκείς πόροι για την πολιτι-
κή προστασία ή απλώς µας ενδιαφέρει να
φύγει η ευθύνη από πάνω µας;

Όταν όλα τα παραπάνω απαντηθούν, τότε
ίσως φτιάξουµε και ένα σοβαρό σύστηµα
πολιτικής προστασίας, Μέχρι τότε, θα
συνεχίζουµε αρχές, δηµοσιογράφοι και άλλοι
φορείς να παίζουµε ένα τελείως άχαρο
παιχνίδι ευθυνών, που κάνει τους πολίτες να
χάνουν την όποια εµπιστοσύνη έχουν ακόµη
προς τα θεσµικά όργανα του κράτους».

««ΧΧεείίµµµµααρροοςς»οο  ∆∆ηηµµ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ::
««ΕΕππεειιδδήή  ππάάεειι  νναα  σσττηηθθεείί  πποολλύύ  ννωωρρίίςς  φφέέττοοςς  έένναα  bbllaammee  ggaammee

κκααµµίίαα  ααππόό  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν,,  δδεενν
οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  ππααρρααλλεείίψψεειιςς  ∆∆ήήµµωωνν»»
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Γ. Πατούλης: «Περιφέρεια και
Δήμοι συνεργαζόμαστε για να
επιτευχθεί μία ολιστική αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που
αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα
στην ευρύτερη περιοχή»

Η εκπόνηση ενός πακέτου
μελετών που θα επιτρέψουν το σχε-
διασμό και θα υποδείξουν τους τρό-
πους υλοποίησης ενός εμβληματι-
κού έργου για την Δυτική Αθήνα, το
οποίο υπολογίζεται  να αλλάξει
συντριπτικά το μοντέλο θωράκισης
των 7 Δήμων της απέναντι  σε
πλημμυρικά φαινόμενα, βρέθηκαν
στο επίκεντρο της διευρυμένης
σύσκεψης στην Περιφέρεια Αττικής
υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και   με τη συμμετοχή
δημάρχων και υπηρεσιακών παρ-
αγόντων.

Πιο συγκεκριμένα, τη σύσκεψη
απασχόλησε η μελέτη περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων  κατασκευής δικ-
τύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
και  διατάξεων ανάσχεσης της
πλημμυρικής απορροής στους 

Δήμους Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης,
Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω
και  Αγίας Βαρβάρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντι-
περιφερειάρχης Δυτικού Τομέα
Αθηνών Α. Λεωτσάκος, ο Εντετα-

λμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροπολιτικών Υποδομών, Χωρ-

ικού Σχεδιασμού και  Τεχνικών
Έργων Θ. Κατσιγιάννης, ο Προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας Αλεξ. Καλο-
γερόπουλος,  οι Δήμαρχοι Ανδρ.
Παχατουρίδης, Λ. Μίχος, Στ. Τσίρμ-
πας, Ευάγγ. Ντηνιακός,  Γ. Γκίκας,
αντιδήμαρχοι, στελέχη της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και
εκπρόσωποι της ομάδας που εκπο-
νεί τη μελέτη. 

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στο
ΕΣΠΑ και στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Αττική» 2014 -2022, είναι
μια πρωτοβουλία του Περιφερει-
άρχη που πραγματοποιείται  για
πρώτη φορά για την περιοχή, προ-
κειμένου να επιτευχθεί μία ολιστική
αντιμετώπιση των προβλημάτων

που αφορούν πλημμυρικά φαινόμε-
να.  

Παράλληλα, με την κατασκευή των
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδά-
των,  το  έργο θα συμπεριλαμβάνει

και την δημιουργία μικρών ανασχε-
τικών έργων μέσα στα ρέματα αλλά
και δεξαμενές ανάσχεσης κάτω από
ελεύθερους χώρους και επιπλέον
την οριοθέτηση των ρεμάτων.

Κατά τη συνάντηση, οι αρμόδιοι
για την σύνταξη της μελέτης ενημέρ-
ωσαν τους δημάρχους για την πορ-
εία υλοποίησης της, ενώ συζητήθη-
κε και η δυνατότητα να υπάρξει
συστηματική συνεργασίας με τις
τεχνικές υπηρεσίες των δήμων,
ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία
εκπόνησης των μελετών.

Με αφορμή την συνάντηση ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής επισήμανε:

« Με συστηματικό τρόπο η Περιφ-
έρεια και οι Δήμοι συνεργαζόμαστε
καθημερινά για την αντιμετώπιση
κάθε μικρού και μεγάλου ζητήματος
που απασχολεί  τις τοπικές κοι-
νωνίες και την ποιότητα της καθημε-
ρινότητας των πολιτών της Αττικής. 

Σήμερα, η Περιφέρεια και οι 7
Δήμοι της Δυτικής Αθήνας καθίσαμε
στο ίδιο τραπέζι για να προχωρήσο-
υμε στη δημιουργία ενός  ενιαίου
σχεδίου αντιμετώπισης των
πλημμυρικών φαινομένων.  Είναι
ένα πρόβλημα με υπερτοπικά –
διαδημοτικά χαρακτηριστικά και για
αυτό το λόγο προκρίνουμε μια ολι-
στική αντιμετώπισή του. Μαζί με
τους δημάρχους, τους ειδικούς και
τις τεχνικές υπηρεσίες, καταρτίζο-
υμε βήμα – βήμα το σχέδιο δράσης
μας, προκειμένου να αποδώσουμε
στην Δυτική Αθήνα ένα έργο –
σταθμό για την πρόληψη και την
θωράκιση απέναντι σε πλημμυρικά
φαινόμενα. 

Η εμπειρία των προηγούμενων
χρόνων και δυστυχώς, η πίεση που
ασκεί η κλιματική αλλαγή και οι
αυξανόμενες συνέπειές της, επιβάλ-
λουν την άμεση και συντονισμένη
κινητοποίησή μας για την υλο-
ποίηση στοχευμένων έργων, τα
οποία θα σηματοδοτήσουν μια νέα
εποχή ασφάλειας για τις ζωές και τις
περιουσίες των πολιτών».  

Διευρυμένη σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή δικτύων Διευρυμένη σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης και  ανάσχεσης υδάτων στους 7 Δήμους της Δυτικής Αθήναςαποχέτευσης και  ανάσχεσης υδάτων στους 7 Δήμους της Δυτικής Αθήνας

“Παρών” στην εκδήλωση
του Περιβαλλοντικού
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας
– Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) 
ο Δήμος Φυλής 

Στη  μεγάλη εκδήλωση του Περιβαλ-
λοντικού  Συνδέσμου  Δήμων περ-
ιοχής Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)

που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιου-
νίου 2022,  παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, συνοδευόμενος
από το μέλος του ΠΕΣΥΔΑΠ και αναπληρω-
τή Δημάρχου Υποδομών Γιώργο Ραφτέλη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Φυλής
συμμετέχει και στηρίζει ενεργά και διαχρο-
νικά τους πολύχρονους αγώνες και τις δρά-
σεις που ο Σύνδεσμος αναπτύσσει, για την
προστασία του Όρους Αιγάλεω  και της
προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα!

Η εκδήλωση στην κατάμεστη αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού
είχε οργανωθεί με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά και για να
βραβεύσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ πρόσωπα του δημό-
σιου βίου, που όλα αυτά τα χρόνια είχαν
πολύτιμη συνεισφορά στην επούλωση δια-
φόρων «πληγών» του βουνού.

Μιλώντας στο ακροατήριο της κατάμε-
στης αίθουσας, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ
Γρηγόρης Γουρδομιχάλης έκανε μία
σύντομη παρουσίαση των δράσεων που
αναπτύσσει ο Σύνδεσμος στο Όρος Αιγά

λεω, με έμφαση στην ολοκλήρωση
της προσπάθειας πλήρους αποκατάστασης
του ραδιενεργού ΧΑΔΑ Σχιστού, που τερ-
ματίζει έναν περιβαλλοντικό «εφιάλτη» για
εκατομμύρια κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ παρουσίασε τα
έργα και τις υποδομές πυροπροστασίας
που έχουν αναπτυχθεί, ώστε το πολύτιμο
όρος Αιγάλεω να καταφέρει και φέτος να
βγει «αλώβητο» από τις δασικές πυρκαγιές,
που τα τελευταία χρόνια πλήττουν με
ένταση την Αττική.

Επιπλέον, ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
παρουσίασε τη πρόταση του ΠΕΣΥΔΑΠ για
την απόλυτη, όπως τόνισε, αναγκαιότητα
αξιοποίησης του νερού της Ψυττάλειας,
χαρακτηρίζοντας ως σοβαρή παράλειψη τη
μη ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της
χρηματοδότησης που απαιτείται.

Εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ Γιάννη
Τραγάκη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, αισθη-
τή έκαναν την παρουσία τους δεκάδες
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί

σύμβουλοι περιοχών που γειτνιάζουν με το
Όρος Αιγάλεω. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
από το βήμα της εκδήλωσης, έδωσε τα
εύσημα στον ΠΕΣΥΔΑΠ για τους αγώνες
του για την διάσωση του όρους Αιγάλεω
και την συνολική περιβαλλοντική του
δράση, επισημαίνοντας πως ο Δήμος
Φυλής ως μέλος του είναι ανά πάσα ώρα
και στιγμή ετοιμοπόλεμος να συνδράμει σε
αυτή την προσπάθεια. Πολλώ δεν μάλλον,
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου, που απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα.
“Οι υδροφόρες του Δήμου Φυλής και όλος
ο μηχανισμός μας βρίσκεται σε εγρήγορση,
24 ώρες το 24ωρο όλο το διάστημα της
υψηλής επικινδυνότητας” επεσήμανε, προ-
σθέτοντας την πολύτιμη περιβαλλοντική
σημασία του όρους Αιγάλεω,  για την
ευρύτερη περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο
ΠΕΣΥΔΑΠ τίμησε με απονομή πλακέτας για
την πολύτιμη συνεισφορά τους σε όλη
αυτήν την προσπάθεια, τον πρόεδρο του
Πράσινου Ταμείου Στάθη Σταθόπουλο,
την τ. βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρ-
ακώστα, την αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Σταυρούλα Αντωνάκου και την νομική
σύμβουλο του ΠΕΣΥΔΑΠ Ειρήνη Μαρούπα.

Τέλος ειδική αναφορά, συνοδευόμενη
από τιμητική πλακέτα, έγινε στον τέως
αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλον-
τος Σωκράτη Φάμελλο, που με απόφασή
του εγκριθηκε η Δ' φάση αποκατάστασης
του ΧΑΔΑ.

Σεισμός με επίκεντρο
τις Αχαρνές ξύπνησε
την Αθήνα!

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,7
ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις
4 τα ξημερώματα της Τετάρτης
(8/6) στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόν-
ησης εντοπίστηκε 1 χμλ βόρεια
βορειοδυτικά της Νέας Φιλαδέ-
λφειας, στα σύνορα Μεταμόρφω-
σης-Αχαρνών και το εστιακό
βάθος ήταν στα 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε
αρκετές περιοχές της Αττικής.

Λίγο αργότερα το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο διόρθωσε την αρχική
του μέτρηση δίνοντας το σεισμό
3,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 1 χλμ
βόρεια βορειοανατολικά της
Μεταμόρφωσης και με εστιακό
βάθος τα 13,1 χλμ.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο
έδωσε τη δόνηση στα 2,9 Ρίχτερ
15 χλμ βόρεια της Αθήνας.



Υποβλήθηκε στο Πράσινο
Ταμείο η μελέτη ανάπλασης
του Ο.Τ 64 στους Θρακομα-
κεδόνες

Σημαντικό τοπόσημο για
τους Θρακομακεδόνες αλλά
και την ευρύτερη περιοχή
των Αχαρνών αναμένεται να
αποτελέσει η ανάπλαση του
Ο.Τ 64, η μελέτη του
οποίου παρουσιάστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο της
1ης Ιουνίου.

Η ιδέα που είχαν οι αντι-
δήμαρχοι Χρύσανθος Κόν-
ταρης και Παναγιώτης Αναγ-
νωστόπουλος και έτυχε της
θετικής ανταπόκρισης του

Δημάρχου Αχαρνών Σπύρ-
ου Βρεττού, είναι η δημιο-
υργία ενός ξεχωρι

στού χώρου αναψυχής με
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
με επιλογή πιο «φιλικών»

υλικών και  έναν
πρότυπο φυσικό
παιχνιδότοπο ο
οποίος θα διαθέτει
εναλλακτικά και
π ρ ω τ ό τ υ π α
παιχνίδια.

Αξίζει να αναφερθ-
εί  ότι  η ανάπλαση
του Ο.Τ 64 θα περι-
λαμβάνει σημαντική

ενίσχυση του πρασίνου στο
σημείο της παρέμβασης και 

θα καταλαμ-
βάνει έκταση 

π ε ρ ί π ο υ
7,5 στρεμμά-
των στην κεν-
τρική πλατεία
των Θρακομα-
κ ε δ ό ν ω ν ,
δίπλα από τον
β ρ ε φ ο ν -
η π ι α κ ό

σταθμό. 
Η μελέτη έχει ολοκληρ-

ωθεί και ο φάκελος, έχει
υποβληθεί  ήδη, για τη
χρηματοδότηση του έργου
με προϋπολογισμό άνω
των 800.000€ στο Πράσινο
Ταμείο.

Σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα το έργο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί εντός
του 2023.
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Υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο η μελέτη 
ανάπλασης του Ο.Τ 64 στους Θρακομακεδόνες
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Μ
ετά από τρία χρόνια πλήρης απρ-
αξίας, λόγω των περιορισμών που
επέφερε η Πανδημία του COVID-

19,   ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύρ-
γου επέστρεψε δυναμικά και η καρδιά της
Ηπείρου «ζωντάνεψε» στον Ασπρόπυργο. Το
καθιερωμένο, πλέον Αντάμωμα στις 4 Ιουνίου
2022, στην έδρα του Συλλόγου, με την
εκπληκτική κομπανία του Δόκιμου - Αχνούλα
έδωσε χρώμα, ένταση, κέφι και πολλή παρά-
δοση στην έναρξη του καλοκαιριού.

Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες, φίλες και
φίλοι του Συλλόγου από όλη την Αττική συγκεν-
τρώθηκαν και «πλημμύρισαν» στην κυριο-
λεξία τον αύλειο χώρο του Συλλόγου, γλεν-
τώντας με τη ψυχή τους έως το πρωί.  

Την εκδήλωση παρουσίασε το μέλος του
Δ.Σ. και Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης
Καγιάς, δίνοντας το λόγο στον Πρόεδρο κ.
Κωνσταντίνο Ζηκόπουλο, ο οποίος απεύθυνε
θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους παρευρ-
ισκόμενους τονίζοντας, ότι το Ηπειρώτικο
Αντάμωμα Ασπροπύργου είναι ένας θεσμός,
που σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων
και των υπόλοιπων ηπειρωτικών συλλόγων
της Αττικής. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
τον Δήμο Ασπροπύργου, που στέκει πάντα
αρωγός στις δράσεις του Συλλόγου καθώς
όλους τους Συλλόγους και τους φίλους που
στηρίζουν εδώ και χρονιά τις δράσεις του
καθώς και τα μέλη τους Δ.Σ. και τους εθελον-
τές.  Ευχήθηκε από καρδιάς καλή διασκέδαση
καθώς και ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο
παράδοση και κέφι, δίνοντας ραντεβού στην
ξακουστή Ήπειρο.  

Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο της
πόλης, κ. Νικόλαο Μελετίου, ο οποίος
συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
για την άψογη διοργάνωση αλλά και για το
μεράκι που επιδεικνύουν τόσα χρόνια, διατ-
ηρώντας την παράδοση της Ηπείρου  ζωντα-
νή στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμό απηύθυναν
επίσης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώρ-
γιος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Βουλής,
Βουλευτής της Δυτικής Αττικής και συντοπίτης,
κ. Ευάγγελος Λιάκος και ο Έφορος Δημοσίων
Σχέσεων της Πανηπειρωτικής Συνομοσπον-
δίας Ελλάδας, κ. Αντώνης Κοντός.  

Ο μεγάλος χορηγός της βραδιάς ήταν το
Αρτοζαχαροπλαστείο «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ» κ.κ.
Βαγγέλης και Βασίλης Πελέχα καθώς επίσης
και ο κ. Θέμης Τσούλος «ΑΣΤΡΑΠΗ SECURI-
TY», το πρατήριο υγρών καυσίμων «ΑΦΟΙ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ», η κάβα «ΣΑΜΠΑΝΗΣ», το κατά-

στημα «BECO DEKO»,το «VEROURIS
SOUND», τον κ. Γιώργο Χριστοφιλόπουλο, τον
κ. Γιώργο Φίλη, τον κ. Γιάννη Ηλία, την κ.
Ματίνα Σιώκη και την κ. Βαρβέλη Λαμπρινή.
Επίσης, ευχαριστεί θερμά  τον κ. Αντιπρόεδρο
της Βουλής, κ. Αθανάσιο Μπούρα και τον
Πρόεδρο της Βουλής  και συμπατριώτη, κ.
Κώστα Τασούλα για τις φορεσιές. Ένα μεγά-
λο ευχαριστώ στον χορηγό επικοινωνίας της
εκδήλωσης, κ. Γρηγόρη Ζαφείρη, Όλο Δυτικά
και ART TV.    

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Περιφ-
ερειακός Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Μίχας, ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας, ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόε-
δρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο
Πρόεδρος του Attica tv και Νέων Κοινωνικών
Δομών, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, κ.
Δημήτριος Καγιάς, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ.
Γιώργος Φίλης, η Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού, ο Δημοτικός
Σύμβουλος, κ. Ισίδωρος Τσίγκος, ο Επικεφα-
λής του συνδυασμού «Αλλάζουμε», κ. Γιάννης
Ηλίας με τους συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο
Μυλωνά, Μάρκο Μάμα, Ελένη Τσίγκου –
Μαυράκη, Κωνσταντίνο Χιονίδη, Κρέουζα
Αβράαμ, Παύλο Γαβριλίδη, ο Επικεφαλής του
συνδυασμού «Ασπρόπυργος Μπροστά», κ.
Αλέξανδρος Μυλωνάς με τον σύμβουλο κ.
Ευάγγελο Μουζάκα, ο Αντιδήμαρχος Αγίων
Αναργύρων και Καματερού, κ. Βαγγέλης Στά-
θης, ο Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, κ. Δημήτρης
Παπαγιάνναρος και εκπρόσωποι της Τοπικής
Ασπροπύργου-Ελευσίνας-Μεγάρων  και
Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αττικής του
ΠΑΣΟΚ. 

Από την ΠΣΕ,  ο κ. Νικόλαος Ζέκης, Έφορ-
ος Πολιτισμού, ο κ. Παύλος Χρήστου, Ταμίας, ο
κ. Χριστόφορος Ευθυμίου, Ειδικός Γραμμα-
τέας, και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δημήτρης
Σούκης, Δονάτος Γκέλιας και Μηνάς Ζέρβας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ.
Γεώργιος Τζουμάκας, Πρόεδρος Ομοσπον-
δίας Λιβαδειάς Βορείου Ηπείρου και Αντιπρ-
όεδρος της Ομόνοιας στην Ελλάδα & μέλος
Δ.Σ. της ΠΣΕ, η κ. Άννα Λάιου και Κωνσταν-
τίνα Καμπέρη,  από την Ομοσπονδία Ραδοβι-
ζινών Άρτας καθώς και οι Ηπειρωτικοί Σύλλο-
γοι, Θριασίου Πεδίου, ο Πρόεδρος κ. Βασίλει-
ος Παππάς, Άνω Λιοσίων, ο Πρόεδρος, κ.
Χρήστος Ρούσσας, Ιλίου, ο Αντιπρόεδρος, κ.
Δημήτρης Δάλλας και ο κ. Χρήστος Γκόνης,

Ζεφυρίου, ο Πρόεδρος, κ. Μηνάς Ζέρβας και
ο κ. Ηλίας Αθανασόπουλος, Αγίων Αναργύρ-
ων, η Πρόεδρος κ. Αθηνά Ζάγκα, Πετρούπολ-
ης, ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Παπαπάνου,
Περιστερίου, ο Πρόεδρος, κ. Ζήκος Κόντης,
Χαϊδαρίου, ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Σούκης,
Αγίας Βαρβάρας,  Πρόεδρος κ. Παναγιώτης
Τζιμογιάννης, Γαλατσίου, το μέλος κ. Ναπο-
λέων Γκόντος, Αρτέμιδος, ο Πρόεδρος, κ.
Δονάτος Γκέλιας, Παιανίας εκπρόσωποι του
Δ.Σ. και ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Άνω
Λιοσίων, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Βασιλείου.  

Παράλληλα, το παρόν έδωσαν, ο Σύνδε-
σμος Γυναικών Ηπείρου Ν. Αττικής, Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων, κ. Βασιλική Ζηκοπούλου,
ο Σύνδεσμός Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορίνθου,
η Πρόεδρος, κ. Σταυρούλα Σκαρμούτσου και ο
Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας,  με σύσσωμο
το Δ.Σ. Οι Αδελφότητες: Παρακαλάμου με τον
Πρόεδρο κ. Αλέκο Μπάγια, Χρυσόραχης με
τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Κυρλιγκίτση, Κράψης
Ιωαννίνων, η Πρόεδρος και Αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης πολιτών & ισότητας φύλων
Δήμου Αγίου Δημητρίου, κ. Ελένη Καντζέλη,
Πέρδικας Θεσπρωτίας με τον Πρόεδρο κ.
Κωνσταντίνο Γαβριήλ, Δίβρης με τον Πρόε-
δρο κ. Μιχάλη Πέκο και την κ. Αμαλία Ρέν-
τζιου, Αετόπετρας με τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο
Ζέκη, Σκουλικαριάς Άρτας με τον Πρόεδρο κ.
Δημήτριο Κραμπή και Ρετσιανών Άρτας με τον
Πρόεδρο κ. Γιώργο Μαργώνη.

Τέλος την εκδήλωση τίμησαν οι τοπικοί
Σύλλογοι της πόλης ως εξής: Α.Σ. «ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τον Πρόεδρο κ. Γιάννη
Πίνη, Ένωση Πανασπροπυργιακού – ΔΟΞΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, με τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο
Χριστοφιλόπουλο,   Σύλλογος Κρητών Ασπρ-
οπύργου με τον Πρόεδρο, κ. Μιχαήλ Συνάκη,
Σύλλογος Γυναικών «ΚΡΟΚΩΝΙΣ», με την
Πρόεδρο, κ. Μαρία Ρηγάτου,  Κυνηγετικός
Σύλλογος με τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Σταμάτη,
Σύλλογος Εθελοντών σε φωλιά Αετού με την
Αντιπρόεδρο, κ. Μαρία Μπατσίλα, Σύλλογος
Ελληνορουμανικής Φιλίας «Άγιος Κωνσταν-
τίνος και Ελένη», με την Πρόεδρο, κ. Μαριάν-
να Κοντουράρου, Α.Σ. «ΚΡΙΟΣ», με τον Πρόε-
δρο, κ. Θεόδωρο Βάντζο, Α.Σ. «ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ»» με τον Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο
Σιέττο και Ήμερος Τόπος και ΑΣΟΔ Ασπρ-
οπύργου, με τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Ματθ-
αίου.   

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Κώστας Ζηκόπουλος

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου επέστρεψε δυναμικά 
και η καρδιά της Ηπείρου «ζωντάνεψε» στον Ασπρόπυργο



Δ
ύσκολο φαίνεται πως θα είναι
το φετινό καλοκαίρι όσον
αφορά το μέτωπο της ακρίβει-

ας, η οποία σαρώνει την ελληνική κοι-
νωνία.

Το ράλι των τιμών έχει διαχυθεί
σχεδόν σε όλη την αγορά και όλο το
φάσμα της παραγωγής. Ήδη οι εταιρείες
παραγωγής τροφίμων και οι εμπορικές
επιχειρήσεις έχουν αποστείλει στα κατα-
στήματα λιανικής πώλησης τροφίμων
νέους ανατιμημένους τιμοκαταλόγους, με
τις αυξήσεις κατά μέσο όρο να υπο-
λογίζονται στο 10%.

«Τσουνάμι» αυξήσεων στο καλάθι
του σούπερ μάρκετ - Τα προϊόντα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του του MEGA,
τα ίδια προϊόντα που τον Ιανουάριο
κόστιζαν 109,02 ευρώ και τον Μάρτιο
132,86 ευρώ, σήμερα στο ταμείο το
σύνολο έφτασε τα 154 ευρώ! Ίδια
προϊόντα. Ίδιες ποσότητες.

Ειδικότερα, το ηλιέλαιο που τον Ιανο-
υάριο κόστιζε 2,19 ευρώ, τον Απρίλιο
έφτασε τα 3,08 ευρώ και σήμερα αγγίζει
τα 4,99 ευρώ το λίτρο.

Εξίσου αλματώδης αύξηση και στη
τιμή στο κασέρι. 7,61 ευρώ τον Ιανο-
υάριο, 10,15 ευρώ τον Μάρτιο, 14, 95 

ευρώ η τιμή του σήμερα στις προθή-
κες των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ.

Τα δε δημητριακά τον Ιανουάριο
ξεκίνησαν από το 1,79 ευρώ, τον Μάρ-
τιο έφτασαν τα 3,35 ευρώ, με τη σημερ-
ινή τους τιμή να φτάνει τα 3, 56 ευρώ.

Ο οικογενειακός προϋπολογισμός
έχει πλέον εκτροχιαστεί. 

Δεκάδες προϊόντα πωλούνται πλέον
ακριβότερα, με αυξήσεις που αγγίζουν
ακόμα και το 50%, όπως το σπορέλαιο.
Ακολουθεί το αλεύρι με αύξηση 26,56%, 

ενώ στα 500γρ μακαρόνια η αύξηση
φτάνει 23,81%.

Το ψωμί από 0,90 ευρώ έχει φτάσει
1,20 ευρώ, καταγράφοντας δηλαδή
αύξηση 33% από τον Ιανουάριο του
2022, ενώ το ίδιο διάστημα μια εξάδα
αυγά έχει αυξηθεί κατά 15,6% (1,60
ευρώ στα 1,85 ευρώ). Το γιαούρτι έχει
αύξηση που αγγίζει το 7% (6,9%).

Έρχονται νέες αυξήσεις «φωτιά»
Τα όσα έρχονται ωστόσο, είναι ακόμη

πιο δυσοίωνα μιας και από τα μέσα Ιου-
νίου έως το τέλος Ιουλίου, αναμένονται 

νέες ανατιμήσεις προς τα επάνω, σε
τουλάχιστον 30 κατηγορίες προϊόντων
που καθημερινά αγοράζουν τα περισσό-
τερα νοικοκυριά.

Έτσι, δεν αποκλείεται η αύξηση στο
ρύζι να αγγίξει ακόμα και το 50%, στα
χαρτικά ένα 20%, στα τυριά 20% επίσης,
με τα ζυμαρικά και τις σάλτσες να παίρ-
νουν ένα 15% αύξηση στην τιμή
πώλησής τους όπως αυτή διαμορφώνε-
ται σήμερα.Οι αυξήσεις στις τιμές των
προϊόντων, σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, αναμένεται να συνεχιστούν
καθ’  όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Καλοκαίρι - «φωτιά» με ανατιμήσεις που τρομάζουν σε βασικά είδη διατροφής
Οι «δύο τομείς» της ακρίβειας και οι δυσοίωνες προβλέψεις για το καλοκαίρι. Απλησίαστη η αμόλυβδη
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HΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Συγχαρητήρια στον Βύζα για την

άνοδο του

Συγχαρητήρια στην ομάδα του
Βύζαντα Μεγάρων για την άνοδο

του στην Γ Εθνική κατηγορία. 
Η άνοδος αυτή, μέσω της διαδι-
κασίας των μπαράζ αποδεικνύει
την αξία του Βύζαντα σαν ομάδα
αλλά και το υψηλό επίπεδο των

ομάδων που αγωνίζονται 
στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ!

ΝΕΜ: Παρελθόν από την Μεγαρίδα 
Εζόμο και Μπέμπης

Παρελθόν από τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος αποτελούν και επίσημα εδώ
και μερικές στιγμές οι Κώστας Εζόμο και Βαγγέλης Μπέμπης, με τη νεο-
φώτιστη στην Α2 Ανδρών ομάδα να τους αποχαιρετάει με ανακοίνωσή
της ευχόμενη καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία τους.

Ταυτόχρονα, με την ομάδα δεν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν και ο Γιώρ-
γος Κανελλόπουλος, που θα παραχωρηθεί δανεικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εζόμο, Μπέμπης, Κανελλόπουλος.
2 αποδεσμεύσεις και 1 δανεισμός με μεγάλες προσδοκίες για την φλόγα

μας!
Δυστυχώς για επαγγελματικούς λόγους ο ένας και προσωπικούς λόγους

ο άλλος (στρατιωτική θητεία) δύο θαυμάσιοι αθλητές, σημαντικότατοι για
την φετινή επιτυχία και από τα καλύτερα παιδιά, που έχουν βάλει την
φλόγα στο στήθος τους, δεν θα συνεχίσουν μαζί μας.

Ο Κωστής Εζόμο ανοίγει τα επαγγελματικά φτερά του και ο Βαγγέλης
Μπέμπης θα εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Εμείς δυσκολευόμαστε να περιγράψουμε τα συναισθήματα μας γι’ αυτά
τα δύο παιδιά και θα αρκεστούμε στο σας ευχαριστούμε για όλα, «Καλή
επιτυχία», σε ό, τι θα κάνετε και στο επανιδείν!

Ο επίσης αξιαγάπητος «Κανελλό» Γιώργος Κανελλόπουλος μάλλον θα
αναζητηθεί, με πολύ αυστηρά κριτήρια, ομάδα για μια σεζόν, ώστε να
γεμίσει με αρκετό χρόνο συμμετοχής την μπασκετική του φαρέτρα και να
γυρίσει σ’ εμάς πιο έμπειρος και δυνατός από ποτέ, καθώς το staff έχει
μεγάλες προσδοκίες γι’ αυτόν!».

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΣΔΑ Κ16 2021-2022 
Ο ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Μετά την Κ14 και η Κ16 κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα της

ένωσης Δυτικής Αττικής !
Πολύ σημαντική επιτυχία για τα παιδιά της Κ16 καθώς μετά από δύο χρό-

νια καραντίνας κατάφεραν να
δείξουνε και αυτά αξιοσέβαστη
συνέπεια και διάθεση γι αυτό
που κάνουνε και στο τέλος της
χρονιάς να επισφραγίσουν με
το πιο όμορφο τρόπο την προ-
σπάθειά τους δείχνοντας ότι τα
εφόδια που είχαν αποκομίσει
από την εκπαιδευτική μας δια-
δικασία μόνο ελλειπή δεν ήταν.
Τα συγκεκριμένα παιδιά γεν-

νημένα 2006-2007 αξίζουν τον
μέγιστο σεβασμό και την αναγ-
νώριση της Ακαδημίας μας
καθώς τα τελευταία 7 χρόνια
δείχνουν απόλυτη προσήλωση
σε αυτό που κάνουν και έχουν
βοηθήσει στα μέγιστα την ανά-
πτυξη της Ακαδημίας μας.
Παρόν στον πάγκο του Ερμή

δίπλα στο προπονητή του τμή-
ματος κ. Γιάννη Φατόλια ήταν ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης του Δικτύου ακαδημιών της ΑΕΚ κ. Ηλίας Κυρ-
ιακίδης, ο Υπεύθυνος Scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Δημήτρης Ρούσσος και
οι προπονητές της ακαδημίας μας κ. Τάσος Μαρνιερος και κ. Παναγιώτης
Παυλίδης !
Αντίπαλος μας ήταν η Σχολή Ολυμπιακού Μεγάρων Αργώ που με θετικό

αποτέλεσμα έμπαινε στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης, χωρίς δεύτερη
σκέψη δεχτήκαμε να τοποθετήσουν το δικό τους πανό δίπλα στην σημαία
του Δικτύου ακαδημιών της ΑΕΚ, δείχνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
, ότι πρώτος δεν βγαίνεις μόνο όταν βρίσκεις τοξικούς τρόπους, αλλά
υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, Ο ΕΡΜΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

ΣΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
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Δημήτης Καλύκας:
<<Εκαναν κατά γράμμα
αυτό που σχεδιάσαμε
οι παίκτες μου>>

Ο προπονητής του Βύζαντα
Δημήτρης Καλύκας μίλησε για
την ομάδα του και  αυτό το
επίτευγμα. «Αξίζουν πολλά
συγχαρηρήρια στους πρωταγω-
νιστές του αγώνα, στους ποδο-
σφαιριστές του Βύζαντα Μεγα-
ρών που ήταν εκπληκτικοί και
χθες και σε όλα τα παιχνίδια των
μπαράζ! Έκαναν κατά γράμμα ότι
σχεδιάσαμε αυτό το διάστημα και
κέρδισαν πανάξια την άνοδο!
Πολλά συγχαρητήρια, επίσης,
στον υπέροχο κόσμο των
Μεγάρων, που ήταν μαζί μας
παντού και  μας στήριξε! Η
συμπεριφορά τους ήταν κόσμια
και εκπληκτική! Είναι ένθερμοι
ομαδοί, αγαπούν την ομάδα και
τους αξίζει να τη δουν και σε
μεγαλύτερες κατηγορίες.

Πολλά συγχαρητήρια στη
διοίκηση, που ήταν δίπλα μας
σε οποιοδήποτε πρόβλημα
δημιουργήθηκε και μας στήριξε
σε όλα τα αποτελέσματα: και στα

καλά και στα άσχημα! Επίσης,
θέλω να ευχαριστήσω τους
συνεργάτες μου. Είναι ο αναλ-
υτής Παναγιώτης Κοζακόπου-
λος, ο προπονητής φυσικής
κατάστασης Πάικος Λεβεντούρ-
ης, ο προπονητής τερματοφυλά-
κων Τάσος Ανδρέου, ο γενικός
αρχηγός Δημήτρης Κόκκαλης, ο
φροντιστής Πέτρος Κυριακίδης,
ο διοικητικός Θάκης Μπότιζας
και  ο τεχνικός διευθυντής
Κώστας Γιαννακάρης και, φυσι-
κά, η πρόεδρος Γιάννα Ρήγα,
που ηγήθηκε σε όλη αυτή την
προσπάθεια.

Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμέ-
νος που συνεργάστηκα με 

αυτούς τους ποδοσφαιριστές!
Είναι άξιοι που έβγαλαν αυτό το
δύσκολο πρωτάθλημα! Αγα-
πούν αυτό που κάνουν και αγα-
πούν τον Βύζαντα. 

Είναι άξιοι, ικανοί και πήραν
αυτό που τους άξιζε. Θέλω να
πω, επίσης, ότι η Ελλάς Πον-
τίων ήταν ένας άξιος αντίπαλος,
έκανε μία εκπληκτική χρονιά και
είναι κρίμα που αυτή η ομάδα
δεν μπόρεσε να ανέβει. Ισχύει
στην περίπτωσή μας ότι η αξία
του ηττημένου δίνει δόξα στον
νικητή».

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: 
Συγχαρητήρια στον Βύζαντα

Μεγάρων για την επιστροφή
του στην Γ΄Εθνική

Συγχαρητήρια στην  Ομάδα του Βύζαν τα για
την  άν οδο της στην  Γ Κατηγορία του Επαγγε-
λματικού Ποδοσφαίρου.Η Δυτική Αττική έχει
πολλές και καλές ομάδες και δεν  υπάρχει
μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς που αγαπάμε
τον  αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, ν α τις βλέ-
πουμε ν α πρωταγων ιστούν  στα αθλητικά
δρώμεν α!
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Η συν έχεια από τη σελ. 2

που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκ-
λησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου
κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείω-
ση του κινδύνου από πυρκαγιά, όπως είχαν ενημερωθεί από τις 04 Απρ-
ιλίου 2022 με σχετική ανακοίνωση του Δήμου. 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση στις περι-
πτώσεις που δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες για την προστασία της ανθ-
ρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος ενέργειες, να προχωρήσει, σύμφω-
να με όσα προβλέπει ο νόμος, στον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού
που θα εκτελέσουν οι ίδιες. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

Συγκέντρωση του ΚΚΕ σήμερα στον Ασπρόπυργο
για προστασία της ζωής και της υγείας

«Τη στιγμή που στη Δυτική Αττική "φωνάζει" η πιθανότητα ενός Βιομηχανι-
κού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, συνεχίζεται η ανυπαρξία μέτρων πρόλ-

ηψης και προστασίας», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι Τομεακές
Οργανώσεις Βορειοδυτικής Αττικής και Βιομηχανίας του ΚΚΕ.

Καλούν στη συγκέντρωση του ΚΚΕ που θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιούνη
στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Ασπροπύργου 

για την προστασία της ζωής και της υγείας και για να διασφαλιστούν οι
εργαζόμενοι στο εργοστάσιο που ξέσπασε η πυρκαγιά. 

Θα μιλήσει ο Κώστας Κώνστας, Γραμματέας της ΤΕ Βορειοδυτικής 
Αττικής του ΚΚΕ.
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Φορολογικές δηλώσεις: Σχέδιο για «διπλή» παράταση

Ε
πισήμως, έχουν μείνει 15 εργά-
σιμες για την έναρξη της διαδι-
κασίας υποβολής των φετινών

φορολογικών δηλώσεων καθώς η
προθεσμία εκπνέει στο τέλος Ιουνίου.
Ωστόσο, είναι «κοινός τόπος» στο υπο-
υργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία στην προγραμματισμένη ημερομ-
ηνία που είναι η 30η Ιουνίου.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η διαδι-
κασία ξεκίνησε πολύ νωρίς, οι φορολο-
γούμενοι δείχνουν έντονη απροθυμία
στο να προσέλθουν στους λογιστές και
να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν υποβ-

ληθεί μέχρι τώρα 2,26 εκατομμύρια
δηλώσεις κάτι που σημαίνει ότι υπο-
λείπονται περί τα 4,2 εκατομμύρια.
Μάλιστα, οι δηλώσεις που έχουν γίνει
μέχρι τώρα είναι οι «εύκολες». Πάνω
από το 55% όσον έχουν σπεύσει,
έχουν παραλάβει μηδενικό εκκαθαρι-
στικό και μόνο στους 3 στους 10
καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο
φόρο.

Δεδομένου ότι ότι δεν πρόκειται να
υποβληθούν τέσσερα εκατομμύρια
δηλώσεις (και πλέον) μέσα στο επόμενο
15νθήμερο, οι αποφάσεις για την παρά-
ταση γράφονται ήδη. Από τις πρώτες
συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα,
πρόθεση είναι φέτος το υπουργείο

Οικονομικών να κινηθεί πιο «σφικτά»
σε σχέση με πέρυσι καθώς το 2022 δεν
έχει (μέχρι τώρα) τα προβλήματα του
2021 με την πανδημία. Έτσι, εξετάζεται
το εξής σχέδιο:

1. Αρχικά να ανακοινωθεί παράταση
για την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης μέχρι τις 15 Ιουλίου δηλαδή
για δύο εβδομάδες. Ο στόχος είναι να
«πιεστούν» οι φορολογούμενοι και να
σπεύσουν για τις φορολογικές
δηλώσεις.

2. Σε δεύτερη φάση η παράταση θα
επεκταθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών

είναι να μην υπάρξει περαιτέρω παρά-
ταση δηλαδή η διαδικασία να ολοκληρ-
ωθεί στο τέλος του μήνα ώστε να τηρ-
ηθεί και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής
του φόρου εισοδήματος δηλαδή οι 8
μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο μέχρι
και τον Μάιο του 2022.

Ο στόχος είναι φέτος να μην υπάρξει
παράταση και μέσα στον Αύγουστο κάτι
που δημιουργεί πολλά προβλήματα
στην λειτουργία των λογιστικών γραφ-
είων. Το θέμα είναι κατά πόσο θα «πει-
στούν» οι φορολογούμενοι να εγκατα-
λείψουν τη στάση αδράνειας που ούτως
ή άλλως είχαν και η οποία όμως επι-
δεινώθηκε μέσα στην πανδημία.

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Αξίζει ν α σημειωθεί πως μετά την  παράδοση του
σχ ολικού κτηρίου από την  ΚΤΥΠ Α.Ε στον  Δήμο
Φυλής και την  τοποθέτηση Διευθύν τριας στο σχ ολείο,
τον  Φεβρουάριο 2022, μέσα σε μόλις 3 μήν ες η Β/θμια
Σχ ολική Επιτροπή κάν ον τας αγών α δρόμου έχ ει κατα-
φέρει ν α έχ ει έτοιμο για λειτουργία το ν έο σχ ολείο και
τώρα αν αμέν ον ται οι αποφάσεις του Υπουργείου Παι-
δείας για την  τοποθέτηση του διδακτικού προσωπικού. 

Οι εγγραφές είν αι σε εξέλιξη και θα συν εχ ιστούν  όλο
το καλοκαίρι εν ώ οι πρώτοι 15 μαθητές του ν έου σχ ο-
λείου είν αι ήδη γεγον ός. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά
στην έδρα του νέου Γυμνασίου επί της οδού Ερμι-
όνης 18 & Πατρών Άνω Λιόσια, τηλ. 210-2472858
και 210-2481196, όπου μπορούν να απευθύνονται
οι γονείς.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr
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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

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)

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..



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



16-θριάσιο Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 

Επέκταση ωραρίου παιδικών σταθμών και
δημοτικών έως τις 6 το απόγευμα

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης τοποθετήθη-
κε στο συν έδριο «Δημογρ-

αφικό 2022. Η μεγάλη πρόκληση»,
για το δημογραφικό πρόβλημα της
Ελλάδας.

Ο κ. Μητσοτάκης χ αρακτήρισε
το δημογραφικό ζήτημα κρίσιμο για
το σήμερα, αλλά και εκρηκτικό για
το αύριο σημειών ον τας πως «πρό-
κειται για μια βόμβα το χ ρον όμετρο
της οποίας κιν είται γρήγορα και
καλούμαστε ν α απεν εργοποιήσο-
υμε έγκαιρα…».

Μεταξύ άλλων  ο πρωθυπουργός αν ακοίν ωσε ότι βρίσκεται στην  τελική ευθεία η
επέκταση του ωραρίου των  παιδικών  σταθμών  και των  δημοτικών  ως τις έξι το απόγε-
υμα. Όπως είπε χ αρακτηριστικά, 

«Σε τελική ευθεία βρίσκον ται ορισμέν ες πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, όπως η
επέκταση του ωραρίου των  παιδικών  σταθμών  και των  δημοτικών  ως τις έξι το απόγε-
υμα, ώστε ν α περιλαμβάν ουν  τη μελέτη των  παιδιών , αν ακουφίζον τας τους γον είς στο
σπίτι. Και η στελέχ ωση των  μον άδων  υγείας, κυρίως των  ν ησιών , από γυν αικολόγους
και παιδιάτρους…»

Ο πρωθυπουργός είπε:– Σε δημόσια διαβούλευση θα αν αρτηθεί και θα γίν ει ν όμος
τους κράτους μέσα στον  Ιούλιο ο εκσυγχ ρον ισμός του πλαισίου για την  υποβοηθ-
ούμεν η αν απαραγωγή. Το δυν ητικό όριο ηλικίας αυξάν εται στα 54 έτη.

– Θα δημιουργηθεί εθν ικό συμβούλιο που θα αν αλάβει το συν τον ισμό όλων  των  σχ ε-
τικών  πρωτοβουλιών .

– Βασική προτεραιότητα είν αι η εξασφάλιση προσιτής στέγης για τους ν έους αν θ-
ρώπους. “Μελετάμε έν α σχ έδιο που θα εξαν τλεί κάθε δυν ατότητα. Όπως, τη σημαν τι-
κή περιουσία του δημοσίου…Εξετάζουμε συμπράξεις με τον  ιδιωτικό τομέα για την  αν α-
καίν ιση παλαιών  κατοικιών ”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.


