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Το σχέδιο της Prodea Investments μετά

την απόκτηση 
17 αγροτεμαχίων στην περιοχή  

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ
- ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  
ΗΗλλεεκκττρροοδδόόττηησσηη  

ΑΑννττλλιιοοσστταασσίίοουυ  σσττοο
«Βιλιαρί» ΜΜάάννδδρρααςς  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ:
<<Ημασταν απο την αρχή μια οικογένεια

στα αποδυτήρια>>

Φιέστα ανόδου ο Ικαρος Νεοκτίστων

Τιμήθηκε η θύρα 4 του Βύζαντα 
ο πρόεδρος και τα μέλη του

ΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ::  
Ένοχοι κρίθηκαν 2 

Αντιπεριφερειάρχες και η
πρώην Δήμαρχος – Αθώοι 

Τσουκαλάς & Δούρου

Ελαφρυντικά ζήτησαν οι ένοχοι – Στις 23 
Ιουνίου η απόφαση επί των ποινών

Γ. Τσουκαλάς: Η αθώωση μου
συνιστά επιβεβαίωση 
ο Δήμος λειτούργησε 

με αποτελεσματικότητα
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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
Παροδικές νεφώσεις  . Η θερμοκρασία 

από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ισμαήλ, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Φήλιξ, Φίληξ,

Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη ,
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης 

και της Ξηρασίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.

Πλάτωνος 1,2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105551954

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Κόκα Ιρένα Π.
Αιγαίου Πελάγους 179, Άνω Λιόσια, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

A
νακοίνωση για την απαλλαγή του
από την κατηγορία από την
υπόθεση της φονικής πλημμύρας

στη Μάνδρα το 2017 δημοσιοποίησε ο
πρώην δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώργος
Τσουκαλάς.

16/06/20220 Χρόνος ανάγνωσης: 1
λεπτό

Aνακοίνωση για την απαλλαγή του
από την κατηγορία από την υπόθεση
της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα το
2017 με 25 νεκρούς δημοσιοποίησε ο
πρώην δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώργος
Τσουκαλάς.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Τσουκαλάς, ο τότε
δήμαρχος Ελευσίνας, υπάλληλοι δασα-
ρχείου, υπάλληλοι πολεοδομίας και
υπάλληλοι επιτροπής αστυνόμευσης
ρεμάτων αλλά και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου απαλλάχτηκαν των κατηγοριών που τους
βάραιναν.

Η ανακοίνωσή του
«Οι πλημμύρες στη Μάνδρα με τους θανάτους και τις

τεράστιες υλικές καταστροφές που προκάλεσαν αφησαν
μια βαριά σκιά σε ολους μας. Και σε αυτούς που έχα-
σαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή την περιουσία τους
και σε όλους εμάς αιρετούς και υπαλλήλους που επί τρια
σχεδόν χρόνια δικαζομασταν δυστυχώς όχι μόνο στην
αίθουσα του δικαστηρίου.

Είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή την εμπιστοσύνη
μου στον θεσμό της δικαιοσύνης και τις αποφάσεις της.
Η ομόφωνη αθώωση μου συνιστά επιβεβαίωση πως
παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες του ακραίου φαινο-
μένου ο Δήμος μας λειτούργησε με αποτελεσματικότητα.

Για το γεγονός αυτό Θα ηθελα να ευχαριστήσω για μια
ακόμη φορά εργαζόμενους, υπαλλήλους και το πολιτικό
προσωπικό που ανταποκριθηκε με επάρκεια στο πρω-
τοφανές πλημμυρικό φαινόμενο.

Ως αιρετός γνωρίζω και την προσπάθεια και το ήθος
πολιτικών προσώπων για τα οποία η απόφαση του
δικαστηρίου δεν είναι αθωωτική. Δηλώνω την αλληλεγ-
γύη και την στήριξη μου. Γιατί όλες οι επικρίσεις και οι
κατηγορίες προς αυτούς έγιναν μετά το τραγικό γεγο-
νος και γιατί σύμφωνα με τις καταθέσεις ειδικών ούτε
και τα έργα που έγιναν ή τελειώνουν τώρα δεν θα μπο-
ρούσαν να ανταποκριθουν σε τόσο μεγάλο όγκο νερού
και φερτων υλικών.

Ευχαριστώ την δικηγόρο μου Βάσω Πανταζή, την
οικογένεια μου όσους και όσες ειλικρινά και χωρίς μισό-
λογα μου συμπαρασταθηκαν.»

Αθώα κρίθηκε
η πρώην περιφ-
ερειάρχης Ρένα
Δούρου, ο
πρώην δήμα-
ρχος Ελευσίνας
και  άλλοι  11
κατηγορούμενοι
για τη φονική
πλημμύρα στη
Μάνδρα το
2017 με 25
νεκρούς, ενώ
κατά πλειοψηφία άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι
κρίθηκαν ένοχοι.

Το δικαστήριο έπειτα από πολύμηνη διαδι-
κασία αθώωσε ομόφωνα τους 12 κατηγορουμέ-
νους για το σύνολο των αξιόποινων πράξεων
που τους οδήγησαν στο εδώλιο. Πρόκειται για
υπαλλήλους δασαρχείου, τον τότε δήμαρχο

Μεγάρων, τον
τότε δήμαρχο
Ε λ ε υ σ ί ν α ς ,
υ π α λ λ ή λ ο υ ς
π ο λ εο δ ο μί α ς
και υπαλλήλους
ε π ι τ ρ ο π ή ς
αστυνόμευσης
ρεμάτων.

Σε ό,τι αφορά
την Ρένα Δούρ-
ου το δικαστήρ-
ιο την κήρυξε

ομόφωνα αθώα για το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος και κατά πλειοψηφία με ψήφους
δύο προς ένα, επίσης αθώα για τις πράξεις της
πλημμύρας δια παραλείψεως από υπόχρεο,
ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από
αμέλεια.

ΠΠλληημμμμύύρρεεςς  --  ΜΜάάννδδρραα::  
Ένοχοι 2 Αντιπεριφερειάρχες και η πρώην
Δήμαρχος – Αθώοι Τσουκαλάς – Δούρου

Ελαφρυντικά ζήτησαν οι ένοχοι – Στις 23 Ιουνίου η
απόφαση επί των ποινών

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Γ. Τσουκαλάς: Η αθώωση μου συνιστά
επιβεβαίωση ο Δήμος λειτούργησε με

αποτελεσματικότητα



Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022           θριάσιο-3

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ 

- ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Προχωρά η Ηλεκτροδότηση
Αντλιοστασίου στην περιοχή

Βιλιαρί Μάνδρας 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, επισ-
κέφθηκε χθες μαζί με τον Διευθυντή Περιφέρειας

Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ κ. Αθανάσιο Φουντουλάκη, την περ-
ιοχή «Βιλιαρί», του Δήμου – Μάνδρας – Ειδυλλίας προκει-
μένου να διαπιστώσουν από κοντά την πορεία υλοποίησης
των έργων ηλεκτροδότησης, από τη ΔΕΔΔΗΕ, του αντλιο-
στασίου υδροδότησης. 

Στην επίσκεψη ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Μάνδρας Ειδυλλίας κκ Παναγιώτης Κολοβέντζος και Κων-
σταντίνος Φράγκος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Μάνδρας κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου και εκπρόσωποι
της περιοχής κκ Κωνσταντίνος Καλλιαντάς και Σπύρος Κτε-
νάς. 

Ο κος Μπούρας με επανειλημμένες και συνεχείς παρεμ-
βάσεις του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, στο

Δασαρχείο Μεγάρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάντα σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Χρή-
στο Στάθη, κατάφερε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υλο-
ποίησης των έργων ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδρ-
οδότησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε σε
εκκρεμότητα. 

Έτσι νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι σήμερα αυτό το
χρονίζον και σημαντικό για την περιοχή θέμα βρίσκει πλέον
τη λύση του. Ηλεκτροδοτείται το αντλιοστάσιο και ολοκ-
ληρώνεται η διαδικασία υδροδότησης της περιοχής «Πανο-
ράματος», τέως «ΤΙΤΑΝ». 

Με το συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετούνται πλέον οι
ανάγκες ύδρευσης του οικισμού αλλά και οι ανάγκες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής ιδίως τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Επίσης ο κος Μπούρας θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει τον Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ κ.
Αθανάσιο Φουντουλάκη, με τον οποίο βρισκόταν σε καθ-
ημερινή επικοινωνία και η βοήθειά του ήταν καθοριστική για
την επίλυση και επίτευξη του συγκεκριμένου έργου. 

Η δήλωση του Δημάρχου Χρ. Στάθη:
‘’Η ηλεκτροδότηση του οικισμού Πανοράματος της Αγίας

Σωτήρας ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του έργου της υδρ-
οδότησης του, καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί κι εξελίσσονται
οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του, που αναμέ-
νεται να δώσει τέλος σε ακόμη ένα χρόνιο πρόβλημα στην περ-
ιοχή.Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη τον Αντιπρόεδρο της Βου-
λής Αθ. Μπούρα και το Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ Αττικής Αθ. Φου-
ντουλάκη, οι οποίοι συνέδραμαν προκειμένου η δέσμευση μου
να γίνει πράξη!’ ’

ΠΠααννιικκόόςς  κκααιι  
ζζηημμιιέέςς  μμεεττάά  ααππόό

έέκκρρηηξξηη  σσεε  
γγννωωσσττόό  

ψψηηττοοππωωλλεείίοο  σσττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα

Π
ανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της
Πέμπτης μετά από ισχυρή έκρηξη που
σημειώθηκε σε ψητοπωλείο στην Ελευ-

σίνα.Σύμφωνα με πληροφορίες τοποθετήθηκε
εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να καταστρ-
αφεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ψητοπωλεία
στην περιοχή της Ελευσίνας, που ανήκει σε
επιχειρηματία που διαθέτει μεγάλη μονάδα κρεά-
των και τα ξημερώματα το κατάστημά του έγινε
στόχος αγνώστων.

Π λ η ρ ο φο ρ ί ε ς
αναφέρουν ότι
κάμερα ασφαλείας
έχει καταγράψει τον
δράστη τη στιγμή
που έφτασε με
μηχανή στην είσο-
δο του καταστήμα-
τος.Ο άνδρας αφού
τοποθέτησε τον
εκρηκτικό μηχανι-
σμό αμέσως μετά
εξαφανίστηκε. Δευ-
τερόλεπτα αργότε-
ρα σημειώθηκε η

ισχυρή έκρηξη, που κατέστρεψε το κατάστημα.
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της

αστυνομίας και πυροτεχνουργοί από το Τμήμα
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ανοίγει σήμερα
η πλατφόρμα για τις 

επιστροφές των
αυξήσεων στο ρεύμα

 - Μέχρι 30/06 οι αιτήσεις

Ανοίγει σήμερα  Παρασκευή και θα παρα-
μείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου, η πλατφόρμα
για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαι-
ούχους για την επιστροφή μέρους των αυξή-
σεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Αυτό τόνισε κατά την εισαγωγική τοποθέτησή
του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
και των ανταποκριτών ξένου Τύπου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιστροφών

- Οι επιστροφές αφορούν τους λογαριασμούς
που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021
και 31ης Μαΐου 2022 και θα είναι ίσες με το 60%
υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση
από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής των
ποσών έκπτωσης, οι οποίες έχουν χορηγηθεί
από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Επι-
στροφές θα γίνουν σε δικαιούχους οι οποίοι επι-
βαρύνθηκαν με συνολική αύξηση άνω των 30
ευρώ, οπότε θα  λαμβάνουν επιστροφή 18
ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 600
ευρώ ανά δικαιούχο.

- Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά
πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας,
με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, φορ-
ολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο
υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογι-
κή δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβά-
νεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα,
φορολογικού έτους 2021.

- Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι
οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμ-
πορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφορούν στον λογαριασμό κατανάλωσης της
κύριας κατοικίας, καθώς και της μισθωμένης
κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυρ-
ιού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΚΙΝΕΤΤΑΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΟΛΟΙ  στην  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  την
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6/2022 και ώρα 11:00 το
πρωί, στον κόμβο ΠΕΟΑΚ, τέσσερα
χρόνια από την πυρκαγιά τρία χρόνια
από την πλημμύρα.
Για να διατρανώσουμε την αγανάκ-
τηση μας στην αδιαφορία των υπε-
υθύνων κυβέρνησης, Περιφέρειας,
Δήμου.

Επειδή όλα τα έργα υποδομής που
χρειάζεται η περιοχή της Κινέττας  ξεκι-
νούν με καθυστέρηση τριών και τεσ-
σάρων χρόνων, και όταν ξεκινούν,
όπως η ύδρευση, πάνε με ρυθμούς
χελώνας και ακόμα χειρότερα.
Επειδή ένας συμπολίτης μας κατέληξε
νεκρός από παράσυρση Ι.Χ. αυτοκινή-
του την Πέμπτη       26-5-2022 στο 55ο
χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθ-
ου, θύμα της επικινδυνότητας του οδι-
κού δικτύου της Κινέττας  που δε διαθ-

έτει τα αυτονόητα πεζοδρόμια, διαβά-
σεις πεζών, φωτοσήμανση, επαρκή
φωτισμό τη νύχτα, μπάρες ασφαλείας
για πεζούς, φανάρια ρύθμισης κυκλοφ-
ορίας.
Επειδή οι δρόμοι σε ΟΛΗ τη Κινέττα
είναι επικίνδυνοι γεγονός που εντείνε-
ται από την εγκληματική καθυστέρηση
αποκατάστασης  της γέφυρας του
ρέματος της ΠΙΚΑΣ.
Επειδή όλα τα προβλήματα της ίδρυ-
σης σχολείου, ιατρείου, ασφαλτόστρω-
σης δρόμων, το παραλιακό μέτωπο και
άλλα μικρά και μεγάλα όπως η καθαρι-
ότητα της περιοχής βρίσκονται στην
πολιτική των ΘΑ…….(άρχισαν να
έρχονται βουλευτές και πολιτευτές) 

Παλεύουμε και διεκδικούμε:
Άμεση αντιπλημμυρική και αντιπυρική
θωράκιση και προστασία, ολοκληρω-
μένη αποχέτευση ομβρίων υδάτων
Να ασφαλτοστρωθούν  όλοι οι δρόμοι
της Κινέττας, να απομακρυνθούν οι
κολώνες ηλεκτρικού και τηλεφωνίας
που βρίσκονται εντός και καταμεσής
των δρόμων 
Υδροδότηση και σχετικές υποδομές
αποχέτευσης σε ΟΛΗ τη Κινέττα
Να δημιουργηθεί περιφερειακό ιατρείο
Κινέττας ενταγμένο στο κέντρο υγείας



Επίσκεψη στελεχών της ΟΝΝΕΔ και της Ν.Δ. στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Μεγάρων – Δωρεά βιβλίων για τη δημιουργία νέας Βιβλιοθήκης

Γ. Κώτσηρας: «Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί δικαίωμα για όλους τους συμπολίτες μας – Στηρίζουμε έμπρακτα τιςΓ. Κώτσηρας: «Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί δικαίωμα για όλους τους συμπολίτες μας – Στηρίζουμε έμπρακτα τις
δημόσιες εκπαιδευτικές δομές της Δυτικής Αττικής»δημόσιες εκπαιδευτικές δομές της Δυτικής Αττικής»

Το Παράρτημα Αχαρνών-Φυλής του ΕΣΥΝ
πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,
την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 20.00 στην
Πλατεία Ηρώων, στα Άνω Λιόσια (πλ. Δημα-
ρχείου).

Διοργανώνουμε ένα απόγευμα πολύμορφ-
ης δράσης ενάντια στα ναρκωτικά, ενάντια σε
κάθε μορφή «ναρκωκουλτούρας», αποποινι-
κοποίησης και διάκρισης των ουσιών σε
«σκληρές» και «μαλακές». Ενώνουμε τις
φωνές μας διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα
πρόληψης, κρατική στήριξη των προγραμμά-
των απεξάρτησης, των θεραπευομένων και
των οικογενειών τους.

Με βάση το τρίπτυχο Πρωτογενής Πρόλ-
ηψη – Θεραπεία – Κοινωνική Επανένταξη, 

προβάλλουμε έναν διαφορετικό τρόπο
ζωής με αξίες και ιδανικά. Με ελεύθερα τα
όνειρα, όχι τις ουσίες.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της εκδή-
λωσης περιλαμβάνει:

Επίδειξη πάλης ανδρών από τον Α.Ο.
ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ

Επίδειξη πάλης γυναικών και ταεκβοντό
από τον Α.Ο. ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ

Επίδειξη πάλης από τον Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Παρουσίαση της μουσικοθεατρικής παρά-

στασης «Σαν παλιό σινεμά» από την παιδική-
εφηβική θεατρική ομάδα «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ», σε
κείμενα και σκηνοθεσία της Τέτας Κωνσταντά

Συμμετέχουν:
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Άνω

Λιοσίων-Φυλής ● Συνδικάτο Οικοδόμων Αθή-
νας (Παράρτημα Μενιδίου-Φυλής) ● 

Σύλλογος Κρητών Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου
«Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» ● Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων

Δυτικής Αττικής ● Σύλλογος Γονέων 2ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων ● Σύλλογος Γονέων
2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων ● Σωματείο 

Συνταξιούχων ΙΚΑ Δ. Φυλής ● Σύλλογος
Γυναικών Άνω Λιοσίων (μέλος ΟΓΕ) ● Σύλλο-
γος Βορειοηπειρωτών Δ. Φυλής ● 

Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου ●
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Οικι-
σμού «Γεννηματά ΙΙ» ● Σύλλογος Γυναικών 

Ζεφυρίου (μέλος ΟΓΕ) ● Σύλλογος Επταν-
ησίων και Φίλων Δ. Φυλής ● Σύλλογος
Γονέων Τριών Τέκνων Δ. Φυλής ● 

Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγ.
Νικολάου Άνω Λιοσίων ● Σύλλογος Ηπειρ-
ωτών Άνω Λιοσίων ● ΕΛΜΕ Άνω 

Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής ● Σύλλογος
Γονέων 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Μεγα-
ρέων επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,
Ορφέας Γεωργίου, συνοδευόμενος από στε-

λέχη της Νεολαίας και μέλη από τη Δυτική Αττική, στο
πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων και επισκέψεων κοι-
νωνικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται σε όλη τη
χώρα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η δωρεά βιβλίων, ιστορι-
κού και λογοτεχνικού περιεχομένου, για τη δημιουργία
νέας Βιβλιοθήκης στο σχολείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστική συμβολή στο
συγκεκριμένο εγχείρημα είχε ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, ο οποίος έδωσε το παρών κατά την
επίσκεψη των στελεχών της ΟΝΝΕΔ και της Νέας Δημο-
κρατίας στα Μέγαρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Σχολείο Δεύτερ-
ης Ευκαιρίας του Δήμου Μεγαρέων, τα μέλη της Οργά-
νωσης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκατα-

στάσεις του σχολείου και να συνομιλήσουν με τον Διε-
υθυντή του Σχολείου, κ. Δημήτριο Μποϊντά, με καθη-
γητές, καθώς και με εκπαιδευόμενους.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε τα εξής:

«Η εκπαίδευση και η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί
δικαίωμα για όλους τους συνανθρώπους μας, ανεξαρτή-
τως ηλικίας.

Η δημιουργία νέας βιβλιοθήκης στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας του Δήμου Μεγαρέων αποτελεί για όλους
όσους συμβάλαμε σε αυτή, μία πράξη που ξεπερνά τον
κοινωνικό χαρακτήρα της και αποσκοπεί στην επα-
νασύνδεση των ωφελουμένων με το εκπαιδευτικό
σύστημα και την κατάρτιση.

Η πράξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ίδρυσης του

Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Μεγαρέων, αποδεικνύον-
τας έτσι έμπρακτα τη στήριξή μας στη δημόσια Παιδεία
και τηρώντας πιστά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι όλοι οι συμπολίτες μας
οφείλουν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα προ-
γράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Θέλω να ευχαριστήσω την ΟΝΝΕΔ για την πρωτο-
βουλία αυτή και προσωπικά τον νέο Πρόεδρο της Νεο-
λαίας, Ορφέα Γεωργίου, τον Συντονιστή Διαγραμματεια-
κού της Ν.Δ., Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, την Γραμμα-
τέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Ν.Δ., Πίστη
Κρυσταλλίδου, καθώς και όλα τα μέλη της Νεολαίας μας
στη Δυτική Αττική, με τα οποία συνεργαζόμαστε διαρκώς
για την προώθηση εκπαιδευτικών θεμάτων και ζητημά-
των που απασχολούν την περιοχή μας».

ΟΟ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς    ΖΖεεφφυυρρίίοουυ
ΧΧοορρέέψψεεττεε  ––  ΧΧοορρέέψψεε--
ττεε  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε
γγιιαα  νναα  ππρροοωωθθήήσσοο--
υυμμεε  ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό
μμααςς  τταα  ήήθθηη  κκααιι  τταα

έέθθιιμμαα  μμααςς..  
ΈΈττσσιι  φφέέττοοςς  

δδιιοορργγααννώώννοουυμμεε  ττηηνν
ππρρώώττηη  μμααςς  

μμοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκήή
ππααρράάσστταασσηη  1177  ΙΙοουυ--

ννίίοουυ  22002222  σσττοο
ΠΠάάρρκκοο  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛιιαα--
ρροοςς  κκααιι  ώώρραα  2200::3300..
ΧΧοορροοδδιιδδάάσσκκααλλοοςς

μμααςς  ΕΕφφεεννττάάκκηη  ΔΔιιοονν--
υυσσίίαα  ..ΜΜααζζίί  μμααςς  κκααιι  οο

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  
σσύύλλλλοογγοοςς  

ΕΕΛΛ..  ΚΚΕΕ..  ΛΛΑΑ..ΜΜ..

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 θριάσιο-5 

Παράρτημα Αχαρνών-Φυλής του ΕΣΥΝ 
Ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στην Πλατεία
Ηρώων, στα Άνω Λιόσια

ΠΠρρεεμμιιέέρραα  γγιιαα  ττοονν  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο
ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  ΧΧοορρέέψψεεττεε  ––  ΧΧοορρέέψψεεττεε  
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ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  ααπποοψψίίλλωωσσηη  ααππόό  
ξξεερρόόχχοορρτταα  σσττηηνν  ΠΠααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ

ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  ααπποοψψίίλλωωσσηη  ααππόό  ξξεερρ--
όόχχοορρτταα  σσττηηνν  ΠΠααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρρόόππυυρρ--
γγοουυ  γγιιαα  44ηη  σσυυννεεχχήή  χχρροοννιιάά  όόλλωωνν

ττωωνν  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  οοιικκοοππέέδδωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  οορριισσµµέέ--
ννωωνν  ιιδδιιωωττιικκώώνν,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  σσυυννεεννννόόηησσηη  µµεε
ττοουυςς  κκααττόόχχοουυςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ππυυρρκκαα--
γγιιώώνν......  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ααππόό  0077//0055  ααίίττηηµµαα  --
αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  µµααςς......

Πιο συγκεκριµένα µε φροντίδα του
∆ηµάρχου Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου,
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Μ. Ψωµιάδη
& του Προέδρου του τοπικού Συλλόγου-
Αντιπροέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξή
αποψιλώθηκαν περίπου 18 στρέµµατα ∆ηµο-
τικά οικόπεδα στο Παραλιακό Μέτωπο, τη ∆ιασταύρωση
και επί των οδών Αγ. Ανάργυρων (δίπλα στην Εκκλησία
& στην συµβολή µε την οδ. Σόλωνος), Παναθηναίων &
Στρ. Μυριβίλη, Σόλωνος & Σωκράτους, Κων. Παλαιολό-
γου (έξω από το ∆ηµοτικό Γήπεδο & στην συµβολή µε
την οδ. Κων. Καβάφη), Θουκυδίδη & Σωκράτους (δίπλα
στο 2ο Γυµνάσιο), Κοµνηνών και 

Ευριπίδου .. καθώς και 5 στρέµµατα ιδιωτικά οικόπε-
δα µε µέριµνα και των ιδιοκτητών και των γειτόνων
τους επί των οδών Παναθηναίων, ∆ελφών (δίπλα στο
Παιδικό Σταθµό), Θεµιστοκλέους, Ιπποκράτους και
Αλκιβιάδου... 

Επειδή όµως υπάρχουν ακόµα µεγάλες ιδιωτικές
εκτάσεις µε ξερόχορτα στην περιοχή άκρως επικίνδυνες
για εκδήλωση πυρκαγιάς ζητούµε για άλλη µια φορά: 

1. στους κατόχους τους να το πράξουν άµεσα... 
2. επειδή δεν γνωρίζουµε όλους τους ιδιοκτήτες των

οικοπέδων αυτών και λόγω προσωπικών δεδοµένων
είναι δύσκολο να τα µάθουµε ... παρακαλούµε όσους
έχουν στοιχεία των ιδιοκτητών αυτών να ενηµερώσουν
τα Μέλη του ∆.Σ ώστε να πράξουµε τα δέοντα για την
αποψίλωση τους...

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί τις επόµενες ηµέρες και
η επιτυχής έκβαση της εξαρτάται από την βοήθεια όλων
µας...

Πρώτο βραβείο «Καλύτερης Νέας Ιδέας» στην Περιφέρεια 
Αττικής στον Ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τ
ο πρώτο βραβείο του
Ετήσιου Διαγωνισμού
Ψηφιακής Διακ-

υβέρνησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στην κατηγορία με τίτλο
«Καλύτερη Νέα Ιδέα» για τη
θεματική κατηγορία «Δημόσια
Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και
Δικαιοσύνη» απονέμεται στην
Πρόταση της Περιφέρειας Αττι-
κής με τίτλο: «Ψηφιακός δυνα-
μικός και πολυεπίπεδος αγρο-
τικός χάρτης με υποβοηθ-
ούμενη κατάταξη της γεωργι-
κής γης σε κατηγορίες παρα-
γωγικότητας». Η σχετική πρό-
ταση αφορά στη δημιουργία
ψηφιακού, δυναμικού και
πολυεπίπεδου Αγροτικού
Χάρτη της Περιφέρειας Αττικής
με αποτύπωση της αγροτικής
γης, διαβάθμισή της σε ποιότ-
ητες και κατάταξή της σε κατ-
ηγορίες παραγωγικότητας
(χαμηλή, μέση, υψηλή). 

Με αφορμή τη σχετική
διάκριση ο Περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης συνεχάρη την
Ομάδα των στελεχών της Περ-
ιφέρειας που κατήρτισαν τη
πρόταση και επισήμανε ότι «η
Περιφέρεια Αττικής ενθα-
ρρύνει κάθε καινοτόμα εφαρ-
μογή που συμβάλλει στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό
της δημόσιας διοίκησης και στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πολιτών. 

Με τη δημιουργία του ψηφ-
ιακού αγροτικού χάρτη επιτ-
υγχάνεται ο ψηφιακός
μετασχηματισμός σε θέματα
αγροδιατροφής και αγροτικής
ανάπτυξης της περιφέρειας,
καθιστώντας την διοίκηση
αντικειμενικότερη, αποτελε-
σματικότερη και αποδοτικότε-
ρη».  

Να σημειωθεί ότι ο Θεσμός
των Βραβείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, έχει ως
σκοπό την απονομή βραβείων
σε φορείς του δημόσιου τομέα
ή σε δημοσίους υπαλλήλους
και λειτουργούς, οι οποίοι
έχουν σχεδιάσει και εφαρμό-
σει, συλλογικά ή μεμονωμένα
καινοτόμες και πρωτοπόρες
εφαρμογές για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της δημόσιας
διοίκησης και τη βελτίωση του
διοικητικού περιβάλλοντος στη
χώρα. 

Πώς θα λειτουργήσει η
Πλατφόρμα 

Η πλατφόρμα που θα υλο-
ποιηθεί με ίδιους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής, θα αποτε

λεί μία καινοτόμο και πρωτο-
ποριακή βάση δεδομένων σε
επίπεδο χώρας, που θα περι-
λαμβάνει επικαιροποιημένα,
αλληλοσυσχετιζόμενα και
οργανωμένα γεωχωρικά
δεδομένα χαρακτηρισμού της
παραγωγικότητας των εκτά-
σεων γεωργικής γης. 

Επισημαίνεται ότι μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανά-
λογο, παρά μόνον ανοιχτές
βάσεις με αποσπασματικά και
διάσπαρτα δεδομένα, οι
οποίες δεν είναι πάντα επικαι-
ροποιημένες και δεν έχουν
διαλειτουργικότητα μεταξύ
τους, με αποτέλεσμα να δυσχε-
ραίνεται και να επιβραδύνεται
το έργο των αρμοδίων υπηρε-
σιών και να αποθαρρύνονται
οι επενδύσεις. 

Η καινοτομία παρουσιάζει
πολλαπλά οφέλη και είναι προ-
σανατολισμένη στις ανάγκες
των υπαλλήλων, των πολιτών
και των επιχειρήσεων της περ-
ιφέρειας ενώ παράλληλα η και-
νοτομία θα αποτελέσει εργα-
λείο διαχείρισης και αξιο-
ποίησης της γεωχωρικής
πληροφορίας, χρήσιμο για
τους  υπευθύνους λήψης απο-
φάσεων για την ορθή και
βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτι-
κού χώρου της Περιφέρειας

Διανομή οικολογικών 
δακοπαγίδων από το Δήμο 

Φυλής για την προστασία των
ελαιοδέντρων

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας και
της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος Φυλής θα δια-
νέμει έναν συγκεκριμένο αριθμό βιολογικών
δακοπαγίδων σύμφωνα με τους κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των
ελαιοδέντρων από δακοπροσβολές.

Οι δακοπαγίδες θα διανέμονται δωρεάν στους
δημότες που καλλιεργούν ελαιόδεντρα στα όρια
του Δήμου Φυλής, Τετάρτη 15/6/22 έως και Παρ-
ασκευή 17/6/22 και Τετάρτη 22/6/22 έως και Παρ-
ασκευή 24/6/22 και ώρες 11.00-14.00 στο δημο-
τικό κατάστημα <<Νίκος Λιάκος>> στην Κεντρική
Πλατεία Φυλής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται
όπως οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοιελαιοπερίβολων
να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Φυλής:

Διεύθυνση: Βυζαντίου κ Μιαούλη 1 στην Δ. Ε.
Φυλής

Τηλ.: 2132042804-813, 210 2411356
Email:  doikanapt@fyli.gr
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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13,8% η
ανεργία στην Ελλάδα το
α' τρίμηνο του 2022
Αυξημένο το ποσοστό στις γυναίκες 

Σ
το 13,8% αν ήλθε το ποσοστό της αν εργίας
στη χ ώρα το α' τρίμην ο εφέτος, από 13,2% το
δ' τρίμην ο του 2021 και έν αν τι 17,1% το α'

τρίμην ο πέρυσι. Ο αριθμός των  αν έργων  αν ήλθε σε
647.196 άτομα, παρουσιάζον τας αύξηση κατά 4,8%
σε σχ έση με το προηγούμεν ο τρίμην ο και μείωση
κατά 13,2% σε σχ έση με το αν τίστοιχ ο τρίμην ο του
προηγούμεν ου έτους. Ωστόσο, περίπου 380.000
άτομα είν αι μακροχ ρόν ια άν εργοι αν αζητών τας,
χ ωρίς επιτυχ ία, εργασία πάν ω από έν α έτος.

Στις γυν αίκες το ποσοστό αν εργίας αν έρχ εται σε
18% έν αν τι 10,5% των  αν δρών .

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφον ται
στις ηλικίες 15- 19 ετών  (60,8%) και 20- 24 ετών
(31,8%). Ακολουθούν  οι ηλικίες 25- 29 ετών  (21,3%),
30- 44 ετών  (13,4%), 45- 64 ετών  (10,5%) και άν ω
(9,4%).

Σε επίπεδο περιφερειών  της χ ώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκον ται το Νότιο Αιγαίο (24,4%), η
Κρήτη (19,9%) και το Νότιο Αιγαίο (19,8%). Ακολουθ-
ούν , η Αν ατολική Μακεδον ία και Θράκη (17,4%), η
Δυτική Μακεδον ία (16,7%), η Κεν τρική Μακεδον ία
(15,4%), το Βόρειο Αιγαίο (15%), η Στερεά Ελλάδα
(14,7%), η Δυτική Ελλάδα (14,6%), η Θεσσαλία
(14,4%), η Ήπειρος (12,3%), η Αττική (10,5%) και η
Πελοπόν ν ησος (10,4%).

Από την  έρευν α εργατικού δυν αμικού της ΕΛΣΤΑΤ,
προκύπτει ότι οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν  οι
άν εργοι ν α εργάζον ται είν αι είτε γιατί η εργασία τους
ήταν  περιορισμέν ης διάρκειας και τελείωσε (37,9%)
είτε διότι απολύθηκαν  (15,2%). Το ποσοστό των
αν έργων  που δεν  έχ ουν  εργαστεί στο παρελθόν
(ν έοι άν εργοι) είν αι 20%.

Η πλειον ότητα των  αν έργων  (58,7%) αν αζητεί
εργασία έν α έτος ή περισσότερο (μακροχ ρόν ια άν ερ-
γοι). Επίσης, η πλειον ότητα των  αν έργων  έχ ει ολοκ-
ληρώσει μέχ ρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση (61,1%). Το
ποσοστό των  αν έργων  που δηλών ουν  ότι δεν  είν αι
εγγεγραμμέν οι στον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται σε 15,3%, εν ώ
το ποσοστό αυτών  που δηλών ουν  ότι λαμβάν ουν
επίδομα ή βοήθημα από τον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται σε
17,1%.

Α
ντικείμενα από φορτηγό άρχι-
σαν να πέφτουν ξαφνικά  λίγο
πριν τις 11 το πρωί της Πέμ-

πτης στα διόδια Ελευσίνας, στο 30ο
χιλιόμετρο.

Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτω-
ση , καθως πολλοί αιφνιδιάστηκαν 

αρχίζοντας να αλγια να αποφύγουν
τον κίνδυνο . Αυτό είχε ως συνέπεια
στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα
προς Κόρινθο να σχηματισθούν
μεγάλες ουρές μέχρι το μεσημέρι ,
ωστόσο η κυκλοφορία  αποκαταστά-
θηκε μετάαπό λίγο αθεί.

Αντικείμενα έπεφταν από φορτηγό 
στα διόδια Ελευσίνας προκαλώντας μεγάλη

αναστάτωση 
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Στο φιλόδοξο πολιτιστικό Πρόγραμμα Creative Europe η Ελευσίνα 
- Με την πολιτιστική δράση “Μεταμόρφωση / - Με την πολιτιστική δράση “Μεταμόρφωση / MetamorphoseaMetamorphosea””

Δ
εκαοκτώ ευρω-
παϊκές πόλεις
ξεκινούν για μια

σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ή
«Οδύσσεια» δύο ετών,
στο πλαίσιο ενός φιλό-
δοξου πολιτιστικού-
ερευνητικού έργου
που χορηγείται με
€1.78 εκατομμύρια από
το Πρόγραμμα Δημιο-
υργική Ευρώπη της
Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και συντονίζει ο
οργανισμός Brave
New World Producties
από την Λεουβάρντεν
(Leeuwarden) της
Ολλανδίας.

Το 2022 σηματοδοτεί την
εκατονταετία από την έκδοση
του Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις και
ανήμερα της Bloomsday (16 Ιουνίου)
-γιορτή και ημέρα μνήμης της ζωής
του ιρλανδού συγγραφέα- ανα-
κοινώθηκε ότι το Πρόγραμμα Δημιο-
υργική Ευρώπη (Creative Europe)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απένει-
με μια από τις σημαντικότερες
επιχορηγήσεις του 2022 σε ένα εξαι-
ρετικά φιλόδοξο πολιτιστικό έργο - το
ULYSSES: A European Odyssey - το
οποίο ενώνει σε ένα ενιαίο όραμα
δεκαοκτώ ευρωπαϊκές πόλεις από
την Ελευσίνα έως την Λισαβόνα,
από το Σαν Σεμπαστιάν μέχρι το
Όουλου, από το Δουβλίνο ως την

Βουδαπέστη και από την Αθήνα
μέχρι το Χρόνινγκεν.

Η Ελευσίνα συμμετέχει το 2023 -
έτος Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης - με την πολιτιστική δράση
“Μεταμόρφωση / Metamorphosea”.
Ως το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέν-
τρο της Ελλάδας, τα σημάδια της
εκβιομηχάνισης και της περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης είναι ορατά
στον αστικό ιστό της πόλης. Στο
έργο, η Ελευσίνα συμμετέχει μέσω
της CHORUS -ενός μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού που ιδρύθηκε για να
οικοδομήσει μια γέφυρα μεταξύ των
τεχνών, της εκπαίδευσης και της κοι-

νωνίας - και επικεντρώνεται σε
περιβαλλοντικά ζητήματα και οικο-
λογικές προκλήσεις. Σε συνεργασία
με τον Ολλανδό σκηνοθέτη Sjoerd
Wagenaar δημιουργούν μια καλλι-
τεχνική παρέμβαση στο παράκτιο
μέτωπο της πόλης, συγκεκριμένα
στην περιοχή της Βλύχας όπου
βρίσκεται το «νεκροταφείο πλοίων». 

Η δράση περιλαμβάνει συμμε-
τοχική δράση με την κοινότητα, θεα-
τρική παράσταση, πρόγραμμα art
residency, και ένα συμπόσιο.

Στο έργο συμμετέχει και η Αθήνα
με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Μέσα από μια δράση σχετική με μία
από τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα
εθνικά της σύνορα, το προσφυγικό,
διερευνάται η θεματική “ιδιότητα του
πολίτη για τους νέους και δημοκρ-
ατία”, ενώ ένα ξεχωριστό event πρό-
κειται να εστιάσει στην ενεργό ιδιότ-
ητα του πολίτη.

Κατά την απονομή της επιχορήγ-
ησης στους δεκαοκτώ εταίρους του
έργου, η Δημιουργική Ευρώπη έγρα-
ψε:

«Η ανάγκη να ανακαλυφθεί εκ
νέου ο «Οδυσσέας» του Τζόις ως ένα
ευρωπαϊκό αριστούργημα με ένα
ισχυρό σύγχρονο μήνυμα σκιαγραφ-
είται πολύ πετυχημένα. Το έργο
επιλύει με άριστο τρόπο τα εγκάρ-
σια ζητήματα της κοινωνικής ένταξ-
ης, της διαφορετικότητας και της
ισότητας των φύλων μέσω της σει-
ράς των δράσεων που είναι αφιερ-
ωμένες κυρίως σε αυτά τα θέματα.
Η λεπτομερής σύλληψη του έργου
μπορεί να αξιολογηθεί ως δυνάμενη
να πυροδοτήσει αλλαγές και καινο-
τομίες δεδομένων των μεγάλων διε-
θνικών δράσεων που καλύπτονται
από τη συνεπή δραματουργία που
σχετίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτι-
στική κληρονομιά και τα αριστουργ-
ηματικά ευρωπαϊκά λογοτεχνικά
έργα.» 

Το ULYSSES: A European
Odyssey αντλεί έμπνευση από ένα
από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά
ορόσημα του ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού. Το διακρατικό εύρος του έργου
θα είναι πολυεπιστημονικό και θα
αποτελείται από δεκατέσσερις
εκδηλώσεις που ζωντανεύουν τους
δημοκρατικούς δημόσιους χώρους
της σύγχρονης πόλης που «είναι
ανοιχτή για όλους», συν δεκαοκτώ
διατομεακά συμπόσια Τέχνης & Κοι-
νωνίας που θα πραγματοποιηθούν
στις πόλεις που συμμετέχουν,
τριάντα προγράμματα ανταλλαγής
καλλιτεχνών και δεκαοκτώ λογο-
τεχνικές αναθέσεις για ένα νέο βιβ-
λίο (EUROPE-ULYSSES) που θα
κυκλοφορήσει το 2024.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε καθεμία
από τις δεκαοκτώ πόλεις με τη χρο-
νολογική σειρά των δεκαοκτώ επει-
σοδίων του μυθιστορήματος,
ξεκινώντας από την Αθήνα στα τέλη
Σεπτεμβρίου 2022. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσουν η Βουδαπέστη, η
Μασσαλία, η Τεργέστη και το Βίλνιο-
υς το φθινόπωρο του 2022. Το 2023
θα πραγματοποιηθούν δράσεις στο
Παρίσι, το Βερολίνο, την Κοπεγχάγη,
το Σαν Σεμπαστιάν, την Κλουζ, την
Κωνσταντινούπολη, τη Ζυρίχη, το
Χρόνινγκεν, την Ελευσίνα και το
Όουλου. Το έργο θα ολοκληρώσει το
ταξίδι του τον Ιούνιο του 2024 στη
Λισαβόνα, το Δουβλίνο και το Ντέρι
(Λόντονντερι).

Οι πληροφορίες για τις ημερομ-
ηνίες του έργου και οι λεπτομέρειες
του προγράμματος για κάθε πόλη
του θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβρ-
ιο του 2022.

Πανελλήνιες 2022: Μεταξύ 5 – 25 Ιουλίου η συμπλήρωση 
των Μηχανογραφικών Δελτίων 
Γιατί πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις πριν βγουν οι βαθμοί.

Α
ποφάσεις τώρα και όχι μετά την ανακοίνωση
των βαθμών είναι καλό να πάρουν οι υποψήφ-
ιοι των Πανελληνίων 2022 για τις σχολές που θα

δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Κι αυτό γιατί κατά
τη φετινή χρονιά είναι επισφαλής κάθε σύγκριση με τις
βάσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες βγήκαν με
άλλο υπολογισμό μορίων. Έτσι, αν οι υποψήφιοι επιχει-
ρήσουν να δηλώσουν σχολές με "πυξίδα" τις περσινές
βάσεις και τους βαθμούς τους, μπορεί να εγκλωβιστούν
και να χάσουν την ευκαιρία να εισαχθούν σε καλύτερες
σχολές.

Χαρακτηριστικά ο
σύμβουλος σταδιοδρομίας,
Στράτος Στρατηγάκης,
ανέφερε μιλώντας στην
ΕΡΤ: "Πρέπει να αρχίσο-
υμε να παίρνουμε τις απο-
φάσεις μας τώρα, πριν
βγουν οι βαθμοί. Αυτό
είναι πάρα πολύ χρήσιμο
για τον εξής λόγο: Όταν
βγουν οι βαθμοί, αν ένα
παιδί που βρίσκεται στα
17.000 μόρια, εγκλωβίζεται ανάμεσα στα 17.000 και στα
18.000 μόρια, κάτι που είναι λάθος. Χάνει ευκαιρίες για
σχολές. Ειδικά φέτος, όταν βγουν οι βαθμοί, βρίσκουμε
τα μόριά μας που είναι διαφορετικά σε κάθε τμήμα και μη
συγκρίσιμα με τις περσινές βάσεις.

Οι περσινές βάσεις βγήκαν με υπολογισμό μορίων
τελείως διαφορετικό. Άρα τα αποτελέσματα θα είναι μη
συγκρίσιμα" ανέφερε.

Επιλογή σχολής με βλέμμα την επαγγελματική
αποκατάσταση μετά από 5 – 10 χρόνια

"Κανείς δεν μπορεί να δει σε βάθος δεκαετίας, ούτε ο
μάντης Κάλχας" λέει ο Σ. Στρατηγάκης και παρουσιάζει
ένα  παράδειγμα επιλογής σχολής με βάση τις προσ-
δοκίες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Αθήνας υπήρξε μια έκρ-
ηξη των βάσεων το 2009 όταν άρχισαν να λειτουργούν

τα Ολοήμερα Σχολεία και να
γίνονται μαζικοί μόνιμοι διορι-
σμοί δασκάλων. Τότε η βάση
"έπιασε ταβάνι" στα 18.856
μόρια γιατί οι μαθητές δήλω-
ναν μαζικά αυτή τη σχολή με
την ελπίδα της επαγγελματικής
εξασφάλισης. "Ξέρετε τελικά
πόσοι διορίστηκαν από το
2003 έως το 2013; Κανείς.
Γιατί η οικονομική κρίση έκοψε
όλους τους διορισμούς. Άρα οι
προβλέψεις που κάνουμε δεν

ευσταθούν" δηλώνει.
Σημειώνεται ότι κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία

είναι πλέον η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής,
που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Ιουλίου. Σύμφω-
να με τον κ. Στρατηγάκη η ανακοίνωση της βαθμολογίας
των εξετάσεων θα γίνει τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου
ενώ η κατάθεση των Μηχανογραφικών Δελτίων το διά-
στημα μεταξύ 5 – 25 Ιουλίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Εκδήλωση της Δημοτικής

Αστυνομίας σήμερα 17 Ιουνίου,
στην πλατεία Δημαρχείου

Εκδήλωση της Δημοτικής Αστυν ομίας την  
Παρασκευή 17 Ιουν ίου, στην  πλατεία Δημαρχ είου. 

"Μία έκθεση από παιδιά μας...για τα παιδιά μας"
Μια μον αδική εκδήλωση για τους μαθητές Νηπιαγω-
γείων  και Δημοτικών  που συμμετείχ αν  στο εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αστυν ομίας
"Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια". 

Οι εικαστικές δημιουργίες των  παιδιών   
εκτίθεν ται από το απόγευμα της Πέμπτης 16 

Ιουν ίου,στις 18:00, στην  αίθουσα εκδηλώσεων
"Μάριος Δημήτριος Σουλούκος".



Σ
ε μια νέα εξαγορά προχώρησε
πρόσφατα η Prodea Investments,
διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο

ακινήτων της με μια νέα μεγάλη έκταση
στην οποία σχεδιάζεται επένδυση στον
τομέα logistics.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από
την πρόσφατη οικονομική κατάσταση
3μήνου (2022) της ΑΕΕΑΠ, στις 18 Απρ-
ιλίου 2022 η Prodea προχώρησε στην
απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. Η
ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. στις 31 Μαΐου 2022 προέ-
βη στην απόκτηση 17 αγροτεμαχίων στον
Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής επιφάνει-
ας 110 χιλ. τ.μ. επί των οποίων σχεδιάζει
την ανέγερση σύγχρονου Κέντρου Αποθή-
κευσης και Διανομής.

Πάντως, η Prodea την 23η Μαΐου 2022
υπέγραψε σύμβαση πώλησης και
μεταβίβασης για την απόκτηση του υπο-
λειπόμενου μετοχικού κεφάλαιού της
ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. υπό την αναβλητική αίρε-
ση της επιτυχούς ανάπτυξης του Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής. Κατά 

συνέπεια, το τίμημα για την αγορά των
μετοχών θα προσδιοριστεί σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους της ως άνω
σύμβασης με βάση την καθαρή θέση
(NAV) της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση
της συναλλαγής.

«Οι εμπορικές αποθήκες (logistics)
σημειώνουν ολοένα και αυξανόμενη ζήτ-
ηση, που έχει οδηγήσει στη συμπίεση των
αποδόσεών τους και σε ορισμένες περι-
πτώσεις αύξηση των μισθωμάτων»,
σημειώνονταν στην ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση του
ομίλου.

Οι επενδύσεις
Σε κάθε περίπτωση, το 2022 μπήκε με

θετικά νέα για την Prodea Investments
καθώς στο πρώτο τρίμηνο του έτους
κατέγραψε κύκλο εργασιών 36,5 εκατ.
ευρώ, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο
τρίμηνο 2021, adjusted EBITDA 26,1 εκατ.
ευρώ και καθαρά κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Εταιρεία Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία, υπό τον Αρ. Καρυτινό, 

προχώρησε και στην παραπάνω
επιχειρηματική κίνηση. Ενώ, όπως πρόσφ-
ατα αναφέρθηκε στο πλαίσιο της τακτικής
Γ.Σ. της εισηγμένης, η ΑΕΕΑΠ προωθεί
και υλοποιεί συνολικό επενδυτικό πρόγρ-
αμμα 600 εκατ. ευρώ (σε όρους κόστους,
όχι τελική αποτίμηση) με τη διοίκησή της να
εκτιμά ότι φέτος θα ολοκληρώσει επεν-
δύσεις, 100 με 150 εκατ. ευρώ.

Η επενδυτική στρατηγική της Prodea,
σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου, συνοψίζεται ως εξής:

Έμφαση σε χαρτοφυλάκιο κτηρίων γρα-
φείων με «πράσινα» χαρακτηριστικά με
στόχο την εξέλιξη της εταιρείας ως τον
μεγαλύτερο επενδυτή πράσινων γραφ-
είων της ευρύτερης γεωγραφικής περ-
ιοχής.

Μείωση της επενδυτικής έκθεσης σε
ακίνητα που δεν εμπίπτουν στην τρέχουσα
επενδυτική στρατηγική της εταιρείας (non-
core assets).

Σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε 

ακίνητα logistics, διατήρηση της επεν-
δυτικής έκθεσης στον ξενοδοχειακό κλάδο
και επιλεκτικές τοποθετήσεις σε οικιστικά
ακίνητα.

Η Prodea είναι η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ με
μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες όσο
αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου της, το
οποίο αποτελείται από 373 ακίνητα, εύλογ-
ης αξίας 2,3 δισ. ευρώ, με ποσοστό πληρ-
ότητας 94,9%, ετησιοποιημένα μικτά
μισθώματα 145,6 εκατ. ευρώ και μικτή
μισθωτική απόδοση 6,8%. Πάντως, αν και
αρχίζει να εστιάζει ολοένα και περισσότε-
ρο στα logistics, η Prodea κατά βάση
στοχεύει στη δημιουργία χαρτοφυλακίου
ακινήτων, κυρίως γραφείων, με πράσινα
χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο διευθύνων
σύμβουλος της Prodea, Αριστοτέλης Καρυ-
τινός, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευ-
ση των μετόχων, σημείωσε ότι η συνολική
Μικτή Αξία (GAV) πράσινων κτηρίων στο
τέλος του 2022 θα είναι 505 εκατ. (περίπου
το 38% του συνολικού GAV γραφείων της
ΑΕΕΑΠ).
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Danceteria - Like a Party 
18.06 - Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Μ
ε αφορμή τη Γιορτή της Μουσικής, η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης διοργανώνει την Danceteria με καλεσμένους ταλαντούχους
DJs και μουσικούς που έχουν έναν και μοναδικό σκοπό:Να μας κάνουν να

συγκινηθούμε χορεύοντας!
Το Σάββατο 18 Ιουνίου, η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

διοργανώνει την Danceteria, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείο
σε dance floor. Αυτή η ειδική γιορτή που μοιάζει με πάρτι  θα ξεκινήσει αμέσως μετά την
παρουσίαση της δράσης Μυστήριο 57_ Ακροβατώντας στην Ελευσίνα & Αναθεωρώντας τα
τοπία της Ελευσίνας. Μία πρωτότυπη παράσταση ακροβατικών, σύγχρονου χορού και
μουσικής από Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://2023eleusis.eu/mystirio-57_-akrovatontas-stin-eleysina/

Ο προαύλιος χώρος του Παλαιού Ελαιουργείο υποδέχεται τους ταλαντούχους DJs, Black
Athena, Dimitri Papaioannou (Synch Festival, Movement radio) και Ilias Pitsios (aka
Dynamons – Echovolt Records & Into The Light Records), καθώς και τον μουσικό και MC,
Τζεφ Γκονζάλες ή αλλιώς BNC (Sky Vektor Music). O ήχος τους θα μπορούσε να θεωρηθεί
ένα μουσικό - ρυθμικό σαφάρι που εναλλάσσεται από τον σύγχρονο urban ήχο μέχρι τα πιο
ιδιαίτερα μονοπάτια της disco, house και γενικότερα dance κουλτούρας των τελευταίων 30
ετών. Τη βραδιά ανοίγουν οι Black Athena, οι σημαιοφόροι του μαύρου διαγαλαξιακού ήχου
μέσα στον χρόνο.

Τη συνέχεια αναλαμβάνει ο μουσικός παραγωγός και MC, Τζεφ Γκονζάλες ή αλλιώς
BNC (Bruises N Cuts). O Jeff είναι ενεργός στη σκηνή περισσότερα από 15 χρόνια  και έχει
συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Blend Mishkin, Palov, Sugahspank Happy Dog Project,
Cast– a–Blast Sound System, Champagne & Reefer, Capitan Futuro, K73 (DE), RSN, Imam
Baildi, Supersan, Max Rubadub (SW) και Cayetano.

ΝΝΝΝέέέέοοοο    llllooooggggiiiissssttttiiiiccccssss    cccceeeennnntttteeeerrrr    111111110000    
σσσσττττρρρρεεεεμμμμμμμμάάάάττττωωωωνννν    σσσσττττοοοονννν    ΑΑΑΑσσσσππππρρρρόόόόππππυυυυρρρργγγγοοοο

Το σχέδιο της Prodea Investments μετά την 
απόκτηση 17 αγροτεμαχίων στην περιοχή  
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Έ
να μοναδικό υπερθέαμα με
δυνατές συγκινήσεις
έζησαν όλοι εκείνοι, και

ήταν πολλοί! , που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και συμμετείχαν στην
Γιορτή Γυμναστικής που διοργάνω-
σε ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΙΟΛΟΣ
Φυλής με την ολόπλευρη στήριξη
του Αθλητικού – Πολιτιστικού
Οργανισμού “η Πάρνηθα” το απόγε-
υμα της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2022
στο κλειστό Γυμναστήριο της Ζωφρ-
ιάς. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος του Ν.ΠΔΔ η “Πάρνηθα”
Γιώργος Μαυροειδής απηύθυνε
θερμό χαιρετισμό στους συντελε-
στές του ΑΙΟΛΟΥ στο προπονητικό
team στα δεκάδες παιδιά που
συμμετείχαν αλλά και στους άλλους
Γυμναστικούς Συλλόγους που
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό,
μαγεύοντας στην κυριολεξία το
κοινό τους, με τις χορογραφίες, τις
μουσικές και 

τις δεξιότητές τους
στην Ρυθμική Γυμναστι-
κή.  

Βίντεο χαιρετισμού
Γιώργου Μαυροειδή: 

https://youtu.be/u29q96_n780
Οι Σύλλογοι  ΑΙΟΛΟΣ Φυλής,

“Αχιλλέας”, “Εν Κινήσει” Νέας
Ιωνίας, ΑΙΑΣ και  “Τραπεζούντα'
μέσα από τις χορευτικές τους παρα-
στάσεις μετέφεραν στο κοινό που
είχε γεμίσει απ΄ άκρη σ' άκρη τις
εξέδρες, μια υψηλού επιπέδου
παράσταση με πανανθρώπινα
μηνύματα που ανέδειξε ταυτόχρονα
την εξαιρετική δουλειά που γίνεται
στους Γυμναστικούς Συλλόγους. 

Τον Πρόεδρο Αθλητισμού Πολι-
τισμού του Δήμου Φυλής Γιώργο
Μαυροειδή τίμησε για την διαχρο-
νική του στήριξη ο Πρόεδρος του
ΑΙΟΛΟΥ, Θανάσης Φλουσκούνης
απονέμοντας του, τιμητική πλακέτα.
Για την διαχρονική προσφορά του
σε όλα τα επίπεδα του Αθλητισμού
στον τόπο, τιμήθηκε επίσης ο Χρή-
στος Κ. Παππούς. 

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης
το “παρών” και χειροκρότησαν τα

παιδιά, τους προπονητές τους και
τους Αθλητικούς Συλλόγους,   ο
Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης
που στο τέλος της εκδήλωσης πρό-
σφερε αναμνηστικά στους Προπον-
ητές και ο Πρόεδρος της Β' βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής, Νίκος Χατζητρακόσιας. 

Αναμφίβολα ήταν μια εξαίσια 

εκδήλωση που όλοι  θα την
θυμούνται , με τις καλύτερες
εντυπώσεις, ως την επόμενη! 

Ακολουθούν δυο χαρακτηριστικά
βίντεο με την παρέλαση και τον
συλλογικό χορό των παιδιών που
συμμετείχαν 

https://youtu.be/f9em8N0zxOM
https://youtu.be/3lajzJ5GSeY

Μοναδικό υπερθέαμα στην Γιορτή Γυμναστικής
που διοργάνωσαν ο ΑΙΟΛΟΣ Φυλής

και ο Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός του
Δήμου Φυλής “Η Πάρνηθα” 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ: <<Ημασταν απο την
αρχή μια οικογένεια στα αποδυτήρια>>

Ο επιθετικός του Βύζαν τα Γιάν ν ης Κεν δριστάκης τόν ισε για την  επιτυχ ία και το
μυστικό της αν όδου της ομάδος του στην  Γ΄Εθν ική.

<<Οταν  αποφάσισα ν α αφήσω για δεύτερη φορά το ν ησί μου είπα ότι φεύγω για
ν α πετύχ ω κάτι ατομικά αλλά και ομαδικά μέσα απο αυτήν  τεράστια ομάδα που
λέγεται Βύζας.

Περίμεν α λοιπόν  απο το γεν άρη που μπήκα στο πλοίο μέχ ρι και σήμερα αυτή
τη στιγμή…την  στιγμή της χ αράς της συγκίν ησης της υλοποίησης κάθε στόχ ου και
της δικαίωσης μου για την  επιλογή που άκαν α.

Απο την  πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν  όλοι είτε αυτός λεγόταν  παίκτης είτε το τιμ
είτε διοίκηση αλλά και ο κόσμος των  Μεγάρων  και το ξέρουν  και οι ίδιοι οτι τους
αγαπώ και αν ήκουν  στην  καρδιά μου. Ημασταν  απο την  αρχ η μια οικογεν εια στα
αποδυτήρια και μείν αμε μαζί εν ωμέν οι και στα δύσκολα μέχ ρι που καταφέραμε τον
μεγάλο μας στόχ ο.

Θεωρώ οτι την  πορεία μας δεν  μπορείς ν α την  αμφισβητήσει καν έν ας και δίκαια
είμαστε εδώ που είμαστε αλλά όχ ι εκεί που αν ήκουμε γιατί ο Βύζας είν αι για ακόμα
παραπάν ω κατηγορίες.

Απο την  στιγμή της
ολοκλήρωσης του πρώτου
στόχ ου μας του πρωταθ-
λήματος μπήκαμε στην
διαδικασία των  μπαραζ.

Καν έν ας μας δεν
σκέφτηκε κάτι άλλο εκτός
την  πολυπόθητη άν οδο. 

Ο καθέν ας έβαλε προ-
σωπικά το κάτι παραπά-
ν ω του για ν α πετύχ ουμε
είτε κάποιοι είμασταν
τραυματίες είτε άλλοι
είχ αν  υποχ ρεώσεις που
άφην αν  πίσω για το όν ει-
ρό μας, και τα καταφέρα-
με γιατί μπορέσαμε ν α
σηκώσουμε το βάρος της
φαν έλας και ν α δικαιώσο-

υμε όσους μας εμπιστεύτηκαν .
Ευχ αριστώ τον  καθέν α ξεχ ωριστά και ελπίζω ν α αν αν εώσουμε όλοι μαζι το ραν -

τεβού μας τον  Ιούλιο. Καλό καλοκαίρι σε όλους>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Φιέστα ανόδου
ο Ικαρος Νεοκτίστων

Στο Δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου έγιν ε η
φιέστα αν όδου της ομάδας του Ικάρου Νεοκ-
τίστων  για την  άν οδο της στην  Α’ κατηγορία
της ΕΠΣΔΑ μετά από 9 χρόν ια. Προηγήθηκε
φιλικό παιχν ίδι αν άμεσα στην  Έν ωση Παν α-
σπρ/κού-Δόξας.

Παραβρέθηκαν  ο βουλευτής της περιοχής
Λιάκος Ευάγγελος. Από την  ΕΠΣΔΑ ο
εκτελών  χρέη προέδρου Σοφιαν ίδης Χρήστος
και η ταμίας Γιώτα Σακκά.

Από τον  οργαν ισμό ν εολαίας άθλησης και
τρίτης ηλικίας ο πρόεδρος Κατσαρός Ιωάν ν ης
και ο αν τιπρόεδρος Κον αξής Αν τών ιος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Η διοίκηση του Ικαρου ευχαριστεί τον  Πρόε-
δρο και το ΔΣ της Έν ωσης Παν ασπρ/κού-
Δόξας για την  φιλοξεν ία και την  θετική τους
αν ταπόκριση ν α γίν ει η φιέστα αν όδου της
ομάδας μας.

Τιμήθηκε η θύρα 4
του Βύζαντα 

ο πρόεδρος και τα
μέλη του

Τιμήθηκαν στην φιέστα που διο-
ργάνωσε η ομάδα του Βύζαντα
για την άνοδο στην Γ΄Εθνική οι

φίλαθλοι που στήριξαν την ομάδα
τους, δείχνοντας την αγάπη τους
και το σεβασμό στο ποδόσφαιρο.

Φ
ιέστα με αφορμή την άνοδο στην Γ’
Εθνική μετά από 6 χρόνια στα Εθνι-
κά Πρωταθλήματα, διοργάνωσε η

διοίκηση του Βύζαντα.
Η φιέστα πραγματοποιήθηκε στο δημο-

τικό γήπεδο Μεγάρων (γήπεδο Βύζα), πρίν
ακολούθησε φιλικός αγώνας ανάμεσα στον
Βύζαντα και σε ομάδα Επίλεκτων Ποδοσφ-
αιριστών από τις τοπικές ομάδες της περ-
ιοχής.
Την απονομή κυπέλλου στην ομάδα του

Βύζαντα έγινε από τον Δήμαρχο Μεγαρέων
κ. Γρηγόρη Σταμούλη και πολλά happen-
ing με την συνδρομή της διοίκησης 

του Δήμου Μεγαρέων.
Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ θα απένει-

με κύπελλο στον χορηγό την εταιρεία
MEGARA RESINS S.A. και τιμητικές πλα-
κέτες στην οικογένεια του αείμνηστου
Μάκη Πανταζή και στον παλαίμαχο τερ-
ματοφύλακα Ανδρέα Μαυροειδή.
Η φιέστα ανόδου είχε και φιλανθρωπικό

χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα που
μαζεύτηκαν διατέθηκαν σε παλαίμαχο
ποδοσφαιριστή του Βύζαντα που χρήζει
ανάγκη για σοβαρή εγχείριση.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η Φιέστα ανόδου του Βύζαντα Μεγάρων
με μετάλλια και κύπελλο
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

4488

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
60m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίν α και μπάν ιο.
Εν τοιχ ισμέν ες οικοσκευές ψυγείο , κουζίν α και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQf jRaYpAocVF16 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Αντίθετα οι δικαστές κατά
πλειοψηφία έκριναν ενόχους
οκτώ κατηγορουμένους
μεταξύ των οποίων δύο αντι-
περιφερειάρχες, την τότε
δήμαρχο Μάνδρας, δασάρχες
και στελέχη πολεοδομίας και
αστυνόμευσης ρεμάτων. Η
ενοχή των συγκεκριμένων
κατηγορουμένων αφορά κατά
περίπτωση τα αδικήματα της
πλημμύρας, της ανθρωποκ-
τονίας και  σωματικών
βλαβών, ενώ και αυτοί κρίθη-
καν ομόφωνα αθώοι για την
παράβαση καθήκοντος.

Να τους αναγνωριστούν
ελαφρυντικά, ζήτησαν οι
οκτώ κατηγορούμενοι  που
κρίθηκαν ένοχοι για τις φονι-
κές πλημμύρες στη Μάνδρα
Αττικής, το 2017, μετά την
ανακοίνωση της απόφαση
νωρίτερα του δικαστηρίου
επί της ενοχής των κατηγορο-
υμένων.

Η εισαγγελέας της έδρας
επιφυλάχθηκε να προτείνει
επί των ελαφρυντικών στην 

επόμενη συνεδρίαση του
δικαστηρίου η οποία
ορίστηκε για της 23 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα οι συνήγοροι
των οκτώ κατηγορουμένων,
που κρίθηκαν ένοχοι ζήτησαν
να αναγνωριστούν στους
εντολείς τους όλα τα προβ-
λεπόμενα ελαφρυντικά, όπως
του σύννομου βίου, της ειλι-
κρινούς μεταμέλειας και της
καλής συμπεριφοράς μετά
την πράξη ενώ τόνισαν πως
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι ενέργειες που έκαναν προς
άρση των συνεπειών των
πράξεων που τους κατα-
λογίζονται.

Θυμίζουμε ότι το δικαστήρ-
ιο κατά πλειοψηφία έκρινε
ενόχους οκτώ κατηγορουμέ-
νους μεταξύ των οποίων δύο
αντιπεριφερειάρχες, την τότε
δήμαρχο Μάνδρας, δασάρχες
και στελέχη πολεοδομίας και
αστυνόμευσης ρεμάτων. Από
την άλλη κήρυξε αθώους 13
κατηγορούμενους μεταξύ των
οποίων και η πρώην Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα Δούρ-
ου.

Την  εκτίν αξη της θετικότητας στα
κρούσματα ασθεν ών  που ν οσούν  από
κορων οϊό σχ ολίασε στην  ΕΡΤ η πρόε-
δρος ΕΙΝΑΠ, Ματίν α Παγών η λέγον τας
ότι είν αι κάτι αν αμεν όμεν ο, αλλά αυτό
που είν αι πιο σημαν τικό είν αι ν α μην
αποτυπωθεί στους σκληρούς δείκτες
της παν δημίας.

«Τα κρούσματα έχ ουν  αν έβει. Είν αι
αν αμεν όμεν ο. Κιν ητικότητα υπάρχ ει,
τουρισμός υπάρχ ει. Αυτό που έχ ει
σημασία είν αι ν α μην  έχ ουμε αύξηση
βιοδεικτών , των  θαν άτων  και των  δια-
σωλην ωμέν ων » δήλωσε στην  ΕΡΤ.  

Σύμφων α με τη γιατρό η αύξηση της
θετικότητας δεν  προβληματίζει τους
ειδικούς γιατί έχ ουν  πλέον  στη διάθεσή
τους και τα αν τιικά φάρμακα.

Φοράμε μάσκα όπου έχει πολύ
κόσμο

«Αν τιμετωπίζουμε την  κατάσταση
τελείως διαφορετικά από τους πρώτους
μήν ες της παν δημίας» είπε η κ.
Παγών η. Μιλών τας για τα μέτρα αυτο-
προστασίας και την  προαιρετική
χ ρήση μάσκας σε συν αθροίσεις η
πρόεδρος των  ν οσοκομειακών  γιατρών
Αθήν ας – Πειραιά τόν ισε ότι «ο κόσμος
δεν  χ ρειάζεται ν α ακούει εμάς τι ν α
κάν ει. Γν ωρίζει ότι όταν  βρίσκεται σε
έν α εσωτερικό χ ώρο με πολύ κόσμο
βγάζει τη μάσκα και τη φοράει. Η εμπει-
ρία αυτό έχ ει δείξει. Η μάσκα πλέον  θα
φοριέται σε χ ώρους όπου υπάρχ ει
πολύς κόσμος και σε εσωτερικούς χ ώρ-
ους. Για τους εξωτερικούς η μεταδο-
τικότητα είν αι μειωμέν η».

Αν αφερόμεν η στο το τι θα αν τιμε-

τωπίσουμε από Σεπτέμβριο η κ.
Παγών η αν έφερε ότι θα πρέπει ν α
δούμε πώς θα είν αι εκείν η την  περίοδο
οι δείκτες της παν δημίας καθώς και το
τι οδηγίες θα δώσει η Επιτροπή Εμβο-
λιασμού για τις ομάδες υψηλού κιν -
δύν ου αλλά και τον  γεν ικό πληθυσμό.

Τα εμβόλια θα είναι αναπροσαρ-
μοσμένα

«Οι ομάδες υψηλού κιν δύν ου θα
είν αι οι πρώτοι που θα πρέπει ν α
εμβολιαστούν . Είν αι σίγουρο ότι θα
εμβολιαστούμε όλοι (με τέταρτη δόση)
από Σεπτέμβρη. Αυτό που περιμέν ο-
υμε είν αι ότι τα εμβόλία θα είν αι αν α-
προσαρμοσμέν α και πολύ καλύτερα»,
πρόσθεσε η γιατρός.

«Τον  Σεπτέμβριο θα αν οίξουν  τα
σχ ολεία και τα παν επιστήμια. Πρέπει
ν α είμαστε πλήρως προτοιμασμέν οι.
Δεν  θα περιμέν ουμε τελευταία στιγμή
για ν α κάν ουμε αν ακοιν ώσεις», επισή-
μαν ε μεταξύ άλλων  η κ. Παγών η.

«Ο ιός είν αι εδώ. Καν είς δεν  είπε ότι
έφυγε», πρόσθεσε η πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ.

Μ. Παγώνη: 4η δόση για όλους από Σεπτέμβριο 
- Σημασία έχει να μην αυξηθούν οι σκληροί δείκτες



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

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
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«Τείχ ος προστασίας» που θα επιτρέψει την
αν αβίωση των  μεγαλύτερων  ν αυπηγείων  της Ελλά-
δας, αυτών  του Σκαραμαγκά, υψών ει με σχ έδιο
ν όμου που κατέθεσε προς διαβούλευση το υπουρ-
γείο Οικον ομικών .

Μια κίν ηση που όπως έχ ει γράψει η «Ν» είχ ε
προαν αγγείλει πρόσφατα ο υπουργός Οικον ομικών
Χρήστος Σταϊκούρας μιλών τας σε εκδήλωση της
Ναυτιλιακής Λέσχ ης Πειραιά. Μεταξύ των  επεν -
δύσεων  που θα επιτρέπεται ν α γίν ουν  στα ν αυ-
πηγεία, ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Προ-
κοπίου, εκτός φυσικά από τις ν αυπηγικές εγκατα-
στάσεις, θα περιλαμβάν ον ται FSRU, εγκαταστά-
σεις για αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας, στρατιωτικό
υλικό, τουριστικό λιμάν ι και άλλα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίν εται στο υπό δια-
βούλευση σχ έδιο ν όμου, η χ ρήση θα επιτρέπει:
βιοτεχ ν ικές και βιομηχ αν ικές εγκαταστάσεις χ αμ-
ηλής, μέσης και υψηλής όχ λησης, επαγγελματικά
εργαστήρια, διοίκηση, περίθαλψη, εμπόριο και παρ-
οχ ή προσωπικών  υπηρεσιών , γραφεία, στάθμευ-
ση, πρατήρια παροχ ής καυσίμων  και εν έργειας,
αποθήκες χ αμηλής, μέσης και υψηλής όχ λησης,
εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, εγκαταστάσεις μέσων
μαζικής μεταφοράς, τουρισμόςαν αψυχ ή ή τουριστι-
κοί λιμέν ες, εγκαταστάσεις αν ακύκλωσης συσκευα-
σιών  και υλικών , εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθ-
ήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής εν έργειας και
φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοιν ων ιών , και
συν αφείς εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις
Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας και στρατιωτικές
εγκαταστάσεις.

Επίσης καθορίζον ται, αν ά τομέα, οι ειδικοί όροι
και περιορισμοί δόμησης για την  αν έγερση, επέκ-
ταση, μετατροπή ή μετασκευή κτηρίων  και εγκατα-
στάσεων . Στο πλαίσιο αυτό χ ορηγούν ται οι αν αγ-
καίες παρεκκλίσεις από τις γεν ικώς ισχ ύουσες
πολεοδομικές διατάξεις, για την  κάλυψη των  ειδικών
αν αγκών  των  ν αυπηγικών  εγκαταστάσεων  καθώς
και των  συν οδών  εγκαταστάσεων .

Σκοπός του σχ εδίου ν όμου, όπως αν αφέρεται
στο πρώτο άρθρο, είν αι «η επίσπευση της πλήρο-
υς εκ ν έου λειτουργίας των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγ-
κά και η διατήρηση της διαρκούς λειτουργίας τους».

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Σε διαβούλευση τέθηκε το
ν/σχ του υπ. Οικονομικών
με το οποίο κλείνουν 
όλα τα μέτωπα για την
επένδυση

Σταϊκούρας: Ιστορική
απόφαση για την Ελλάδα

«Πράσινο φως» για την έξοδο της
Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία
άναψε και επίσημα το Eurogroup,
σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως
στις 20 Αυγούστου κλείνει μια περίοδος
προκλήσεων που ξεκίνησε το 2010.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης ενέκριναν την
εκταμίευση μιας ακόμα δόσης ύψους
748 εκατ. ευρώ, μέρος των μέτρων
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, με
βάση και τα συμπεράσματα της 14ης
έκθεσης αξιολόγησης της χώρας σε
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Η ανακοίνωση του Eurogroup
«Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του

προγράμματος του ESM για την Ελλά-
δα το 2018, οι ελληνικές αρχές
δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και να
ολοκληρώσουν όλες τις βασικές μετα-
ρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος ESM και
να διασφαλίσουν τη διασφάλιση των
στόχων των σημαντικών μεταρρ-
υθμίσεων που εγκρίθηκαν. Το
Eurogroup χαιρέτισε αυτή τη δέσμευση
καθώς και την πρόθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής να ενεργοποιήσει την
ενισχυμένη επιτήρηση σύμφωνα με τα
άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 472/2013. Το Eurogroup
συμφώνησε ότι οι τριμηνιαίες εκθέσεις
υπό ενισχυμένη επιτήρηση θα χρησι-
μεύσουν ως βάση για να συμφωνήσει
το Eurogroup για την επιστροφή των
ισοδύναμων ποσών εισοδήματος SMP-
ANFA και την ακύρωση του αυξημένου
επιτοκιακού περιθωρίου για το EFSF.

Σήμερα, το Eurogroup συζήτησε την
πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοι-
κονομικές προοπτικές της, με βάση τη
14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημο-
σιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2022.

Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας το 2021, οι
εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής
δείχνουν τη συνέχιση της ανάκαμψης
μετά την πανδημία, αν και με κάπως
βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμε-
νο, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής
στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρ-
ανίας και των υψηλότερων τιμών της
ενέργειας. Η ανάπτυξη αναμένεται να
ωθηθεί κυρίως από τις επενδύσεις και
σε μικρότερο βαθμό από την κατανά-
λωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η
ανάπτυξη ενισχύεται επίσης από τη
διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκ-
τικότητας και από μια συνολική υπο-
στηρικτική δημοσιονομική πολιτική
φέτος.

Επίσης, το Eurogroup χαιρετίζει τις
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που έχουν
επιτευχθεί από τη δημοσίευση της
τελευταίας έκθεσης στις 23 Φεβρουα-
ρίου 2022. Ειδικότερα, χαιρετίζουμε την
εκπλήρωση των ειδικών δεσμεύσεων
στον τομέα της διαχείρισης των δημό-
σιων οικονομικών, της φορολογίας ακι-
νήτων, των επιδομάτων αναπηρίας,
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
και δικαιοσύνης, και η συμφωνία για την
παράταση της εντολής του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότ-

ητας. Επιπλέον, η Ελλά-
δα ολοκλήρωσε επίσης
ευρύτερες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων των
δημοσίων συμβάσεων
και με τη δημιουργία τμή-
ματος Στατιστικής Δικαι-
οσύνης στο υπουργείο
Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, το
Eurogroup χαιρετίζει την
εκτίμηση των ευρωπαϊ-
κών θεσμικών οργάνων
ότι, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις
των νέων κυμάτων της πανδημίας και
τις νέες προκλήσεις που θέτει η στρα-
τιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να εκπληρώσει
τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της και
ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθ-
έσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέ-
σμευση της έβδομης δόσης μέτρων για
το χρέος που υπόκειται σε πολιτική. Με
την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των
εθνικών διαδικασιών, η Ομάδα
Εργασίας του Eurogroup και το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότ-
ητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν
τη μεταφορά ισοδύναμων ποσών εισο-
δήματος SMP-ANFA και τη μείωση στο
μηδέν του αυξητικού τόκου για ορισμένα
δάνεια του EFSF, συνολικής αξίας 748
εκατ. ευρώ.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα που
σχετίζεται με την πανδημία καθώς και
η αστάθεια στον πλανήτη που δημιο-
υργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρ-
ανία υπογραμμίζουν την ανάγκη να
συνεχιστεί η αποφασιστική αντιμετώπι-
ση των υπαρχόντων μεσοπρόθεσμων
κινδύνων και προκλήσεων που προσ-
διορίζονται στη 14η έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου του
δημόσιου χρέους, των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων (NPLs), ανεργία και
ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τη
δέσμευση των ελληνικών αρχών να
συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρ-
υθμίσεων και να ολοκληρώσουν όποια
στοιχεία εκκρεμούν.

Το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση
της Επιτροπής ότι η επιτυχής υλο-
ποίηση του μεγαλύτερου μέρους των
δεσμεύσεων και η αποτελεσματική
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της
ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη
χρηματοπιστωτική της σταθερότητα,
μειώνοντας έτσι σημαντικά τους κιν-
δύνους δυσμενών δευτερογενών επι-
πτώσεων σε άλλα μέλη κράτη της Ευρ-
ωζώνης.

Το Eurogroup σημειώνει ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρα-
τείνει την ενισχυμένη εποπτεία μετά τη
λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022. Η λήξη
της ενισχυμένης εποπτείας, η εφαρμο-
γή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων,
η πλήρης αποπληρωμή των δανείων
του ΔΝΤ και η κατάργηση των capital
controls κλείνουν μια περίοδο προκλή-
σεων από το 2010 που χαρακτηρίστηκε
από αυξημένη διεθνή εστίαση στις
ελληνικές οικονομικές πολιτικές και θα
ολοκληρώσει την επιστροφή της Ελλά-

δας στο τακτικό πλαίσιο οικονομικής
εποπτείας.

Η παρακολούθηση της οικονομικής,
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής
κατάστασης της Ελλάδας θα συνεχιστεί
τόσο στο πλαίσιο της καθιερωμένης
μεταπρογραμματικής εποπτείας όσο
και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου. Ο ESM θα συνεχίσει την παρα-
κολούθηση της ικανότητας αποπληρω-
μής της Ελλάδας στο πλαίσιο του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης,
σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ρυθμίσεις. Επιπλέον, σημαντικές μετα-
ρρυθμίσεις και επενδύσεις θα
συνεχίσουν επίσης να παρακολουθ-
ούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
της Ελλάδας.

Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης τα
συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά βήμα-
τα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και
των ελληνικών αρχών να ολοκληρωθούν
έως το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους,
όπως ορίζεται στη 14η έκθεση
ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό περιλαμ-
βάνει πολιτικές του χρηματοπιστωτικού
τομέα, της δικαιοσύνης, της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, της κτηματογρά-
φησης, της κωδικοποίησης της εργατι-
κής νομοθεσίας και της επίτευξης των
συμφωνηθέντων στόχων για εκκαθάρι-
ση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το
Eurogroup συμφωνεί ότι η παρακο-
λούθηση αυτών των εκκρεμών μεταρρ-
υθμιστικών δεσμεύσεων θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας
πρώτης έκθεσης εποπτείας μετά το
πρόγραμμα που θα εκδοθεί τον Νοέμ-
βριο και η οποία θα μπορούσε να χρη-
σιμεύσει ως βάση για τη λήψη μέτρων
για το χρέος».

Σταϊκούρας: Ιστορική απόφαση
Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονο-

μικών Χρήστος Σταϊκούρας εκφράζει
την ικανοποίησή του για τη σημερινή
απόφαση του Eurogroup για την έξοδο
της Ελλάδας από το καθεστώς
Ενισχυμένης Εποπτείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σταϊκούρας
χαρακτηρίζει «ιστορική για την Ελλάδα»
τη σημερινή ημέρα καθώς επιτεύχθηκε
«ένας μεγάλος εθνικός στόχος». Τονίζει
επίσης ότι με την έξοδο από το καθε-
στώς Ενισχυμένης Εποπτείας, σε
συνδυασμό με την άρση των κεφαλαι-
ακών περιορισμών και την πρόωρη
εξόφληση του ΔΝΤ, έκλεισε ένα δύσκο-
λο κεφάλαιο για τη χώρα.

Τέλος, σημειώνει ότι η χώρα επι-
στρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
και παύει να τοποθετείται ως εξαίρεση
στην Ευρωζώνη.

Eurogroup: «Πράσινο φως» για την
έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία


