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Προσφυγή του Γιάννη
Κρεμύδα στη Δικαιοσύνη
για κεραία κινητής
τηλεφωνίας κοντά
στα σχολεία της Ζωφριάς

Διαρκής επαγρύπνηση στο
φυλάκιο Μαγούλας για όλη την
αντιπυρική περίοδο

σελ. 3
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Το Πυροφυλάκιο ανακατασκευάστηκε
και τέθηκε ξανά σε λειτουργία
ύστερα από μεγάλο χρονικο διάστημα

σελ. 2

Παρών στη συνέλευση ο Δ.Σ. της Onex Πάνος Ξενοκώστας

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Γρήγορη ψήφιση του
νομοσχεδίου ζητούν οι
εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.

σελ. 9

σελ. 3

Επιδότηση καυσίμων:

«Κάντε φορολογική δήλωση
για να πάρετε fuel pass»

σελ. 9

E K TO Ξ Ε Υ Σ Η Λ Ο Γ Ω
Ε Ν Ε Ρ ΓΕ Ι Α Κ Η Σ ΚΡ Ι Σ Η Σ

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μετά τις
νέες ανατιμήσεις
σελ. 6

Druckfarben: Νέες
επενδύσεις 3,5 εκατ.
ευρώ στον Ασπρόπυργο

σελ. 2-13

Αποξήλωση παράνομου
διαφημιστικού υλικού
από τη Δημοτική
Αστυνομία Αχαρνών

σελ. 7

Στον 2ο όμιλο της Β΄ Εθνικής
μπάσκετ ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Αν ω Λιοσίων :

Επέστρεψ αν από την Ρουμανία
Στη Νάουσα 3-5 πηγάδια η

προετοιμασία του ΑΟ Πανελευσινιακού

σελ. 10-11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.Βενιζέλου
Ελευθερίου 76, 2105548122
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οικονομοπούλου Μαρία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635
ΑΧΑΡΝΕΣ

Πορικού Παρασκευή Ι.

Σαλαμίνος 36, 2102463245

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία
από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
Αγριππίν α
Λούλης, Λούλου, Λούλα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Druckfarben: Νέες επενδύσεις 3,5 εκατ.
ευρώ στον Ασπρόπυργο

Ε

πένδυση για την
παραγωγή
των
π ι στο π ο ι η μ έ ν ω ν
δομικών συστημάτων ενεργειακής
αναβάθμισης
Bioclima ολοκλήρωσε ο
Όμιλος Druckfarben. Τα
συγκεκριμένα
προϊόντα
παράγονται
στη
νέα,
σύγχρονη, αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής
στον Ασπρόπυργο Αττικής,
η οποία ολοκληρώθηκε στις
αρχές του 2022. Πρόκειται
για μια επένδυση ύψους
3,5 εκατ. ευρώ που ήταν
μέρος του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου
Druckfarben, ύψους 5,4
εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφεραν στελέχη του Ομίλου στο πλαίσιο
ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Ασπρόπυργο, οι
νέες, υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεις,
οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη γραμμή παραγωγής
έτοιμων τελικών επιχρισμάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και την αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής & συσκευασίας κονιαμάτων, θα εξυπηρετήσουν
την υφιστάμενη προϊοντική γκάμα, αλλά και θα διευρύνουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του

Ομίλου.Σημειώνεται ότι τον επόμενο χρόνο θα γίνει
περαιτέρω αναβάθμιση της μονάδας με ιμάντες μεταφοράς φορτίων για την υλοποίηση της οποίας θα απαιτηθεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ.
Τα ολοκληρωμένα δομικά συστήματα ενεργειακής
αναβάθμισης Bioclima προσφέρουν ολοκληρωμένη
λύση για την θωράκιση ενός κτηρίου καλύπτοντας ολικά
σαν μανδύας τόσο σε κάθετες επιφάνειες (ClimaWall)
όσο και στα δώματα (ClimaRoof).
συνεχίζεται στη σελ. 13

Προσφυγή του Γιάννη Κρεμύδα στη
Δικαιοσύνη για κεραία κινητής τηλεφωνίας
κοντά στα σχολεία της Ζωφριάς

Σ

ε μια προσπάθεια
να
προστατεύσει
την υγεία των μαθητών, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φυλής Γιάννης
Κρεμύδας κατέθεσε, στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Η αίτηση κινείται στο
πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από σπίτι που βρίσκεται κοντά σε δυο σχολεία
στην περιοχή της Ζωφριάς.
Η κεραία τοποθετήθηκε στην ταράτσα κατοικίας στη
συμβολή των οδών Οδυσσέως και Τυρταίου τον περασμένο Μάρτιο, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις
κατοίκων και γονέων, καθώς βρίσκεται σε απόσταση
μόλις 180 μέτρων από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, 150
μέτρων από το 4ο Γυμνάσιο και 200 μέτρων από Παιδικό Σταθμό της περιοχής. Επίσης, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων υπάρχουν παιδικές χαρές, φροντιστήρια, σύλλογοι και χώροι καθημερινής συγκέντρωσης δημοτών.
Μετά την ενημέρωσή του από γονείς και μέλη του
Συλλόγου Ζωφριάς ο Γιάννης Κρεμύδας αντέδρασε
ακαριαία και, σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζωφριάς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου

Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την άμεση παύση λειτουργίας
της κεραίας.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό
και έχει σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας.
«Γίνεται ακόμα σημαντικότερο από το γεγονός ότι
αφορά την προστασία της πιο ευαίσθητης κοινωνικής
ομάδας που είναι τα παιδιά, τα οποία πλήττονται από
την ακτινοβολία που εκπέμπεται σε τόσο μικρή απόσταση από τα δύο σχολεία.
Έχουμε, ως Δήμος Φυλής, νόμιμο και ηθικό καθήκον να προστατέψουμε τους μαθητές μας. Αυτή είναι η
κατεύθυνση του Δημάρχου Χρήστου Παππού κι αυτό
θα πράξουμε» πρόσθεσε ο κ. Κρεμύδας.
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τέλος στο θρίλερ των πλημμυρών στο «τρίγωνο των Βερμούδων»

Οριστικό τέλος στα πλημμυρικά φαινόμενα της οδού
Πηνειού και της ευρύτερης περιοχής που έχουν
ταλανίσει, επί δεκαετίες τους κατοίκους των Άνω
Λιοσίων, θα δοθεί με το νέο αντιπλημμυρικό έργο
προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.
Το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο είναι ζωτικής
σημασίας για τον Δήμο Φυλής και θα συμβάλει στην
επίλυση σημαντικών προβλημάτων
Το έργο αφορά στην κατασκευή διαφόρων
ειδών αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής,
ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία –
θωράκιση της Ανατολικής Λεκάνης της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και της
ευρύτερης περιοχής..
Το έργο θα κατασκευάσει η Περιφέρεια Αττικής,
καθώς τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2022, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε, με τον εργολάβο τη σχετική σύμβαση, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου και του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.

«Χάρη στον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη θα
ανακουφιστεί μια περιοχή στην οποία, σε έντονες
βροχοπτώσεις, ο Δήμος οργάνωνε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων και οδηγών. Τον ευχαριστώ εκ
μέρους όλων των συνδημοτών μας, γιατί πρόκειται για
ένα μεγάλο έργο που θα δώσει προστιθέμενη αξία
στην περιοχή», δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.
Ο
Περιφερειάρχης
Αττικής
Γ.
Πατούλης, αναφερόμενος στη σημασία του συγκεκριμένου έργου επισήμανε: « Η στοχευμένη υλοποίηση
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που
είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα, είναι
υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής.
Με στενή συνεργασία και συνεννόηση με τους
Δήμους της Αττικής, θωρακίζουμε τις πόλεις μας απέναντι στους κινδύνους που εγκυμονεί η κλιματική
κρίση και ενισχύουμε τις υποδομές για την ασφάλεια
των πολιτών και την προστασία των περιουσιών
τους».

Σύλληψη δυο ατόμων σε Άνω Λιόσια και
Νέα Φιλαδέλφεια για συστηματικές κλοπές

Σ

τη σύλληψη
δυο ατόμων
31 και 30
ετών σε Άν ω Λιόσια και Νέα Φιλαδέλφεια προχ ώρησαν
αστυν ομικοί από
την Υ ποδιεύθυν ση
Ασφάλειας Νοτιοαν ατολικής Αττικής, για έν ταξη σε
εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμέν ες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της ν ομοθεσίας
περί εξαρτησιογόν ων ουσιών , περί όπλων και περί
προστασίας δεδομέν ων προσωπικού χ αρακτήρα.
Αν αζητείται έν ας ακόμα 24χ ρον ος συν εργός τους.
Όπως διαπιστώθηκε από την προαν ακριτική έρευν α,
οι κατηγορούμεν οι, τουλάχ ιστον από τα τέλη του
περασμέν ου Οκτωβρίου είχ αν συγκροτήσει συμμορία
και δραστηριοποιούμεν οι σε Άλιμο και Παλαιό Φάληρο,
προέβαιν αν σε κλοπές εξαρτημάτων από Ι.Χ.Ε..
Κιν ούμεν οι με το «επιχ ειρησιακό» αυτοκίν ητο της
εγκληματικής ομάδας στις παραπάν ω περιοχ ές, αν αζητούσαν οχ ήματα συγκεκριμέν ου τύπου και μάρκας
και μόλις τα εν τόπιζαν , τα παραβίαζαν και αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους εξαρτήματα και όργαν α, εν ώ σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρούσαν και
ολόκληρα τα αυτοκίν ητα.Από τη μέχ ρι στιγμής έρευν α, έχ ουν εξιχ ν ιαστεί 6 κλοπές εν ώ η έρευν α για την
ταυτοποίηση και άλλων αξιόποιν ων πράξεων
συν εχ ίζεται.
Από τις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες
τους κατασχ έθηκαν
εξαρτήματα οχ ημάτων (καν τράν , οθόν η, διαγν ωστικό
μηχ άν ημα λειτουργιών οχ ήματος, εγκέφαλοι αυτοκιν ήτων και προφυλακτήρας),
διαρρηκτικά εργαλεία,
ηλεκτρον ικές συσκευές και κάμερα βιν τεοεπιτήρησης,
μικροποσότητα κάν ν αβης,
φυσίγγιο και
πλήθος πακέτων τηλεφων ικών συν δέσεων .
Οι συλληφθέν τες έχ ουν συλληφθεί και στο παρελθόν
για κλοπές με το συγκεκριμέν ο τρόπο δράσης και επιπρόσθετα ο 31χ ρον ος για παραβάσεις για ν αρκωτικά
και όπλα.

Διαρκής επαγρύπνηση στο φυλάκιο Μαγούλας για όλη την αντιπυρική περίοδο
Το Πυροφυλάκιο ανακατασκευάστηκε και τέθηκε ξανά σε λειτουργία ύστερα από μεγάλο χρονικο διάστημα

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του
Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου
και του αναδόχου, που αφορά σε υπηρεσίες επόπτευσης/επιτήρησης στο φυλάκιο Μαγούλας.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αφορούν στην επόπτευση της ευρύτερης περιοχής, με τη στελέχωση του πυροφυλακίου
Μαγούλας στον λόφο του Προφήτη Ηλία,
με σκοπό την έγκαιρη διαπίστωση έναρξης πυρκαγιάς.
Η διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται σε
όλη την αντιπυρική περίοδο, ήτοι έως τις
31 Οκτωβρίου 2022.
Σημειώνεται, πως μετά από δέκα χρόνια
που ήταν ανενεργό, το Πυροφυλάκιο
Μαγούλας ανακατασκευάστηκε και τέθηκε
ξανά σε λειτουργία.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας έχει συντάξει
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με το οποίο
και επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη
απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε
Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην

καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και

την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.
Αξίζει να αναφερθεί, πως στο ευρύτερο
πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και

όπως έγινε προσφάτως γνωστό, ο Δήμος
Ελευσίνας, μετά και την ευρεία σύσκεψη
του Δημάρχου με τους αρμόδιους Υπουργούς, όπου και αποτυπώθηκαν οι ανάγκες
σε Ελευσίνα & Μαγούλα, εξασφάλισε
επιπλέον 100.000 ευρώ ειδικής χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για αντιπυρική
ενίσχυση.
Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν για
διανοίξεις δρόμων, με σκοπό την αμεσότερη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων,
προμήθεια δεξαμενών, προσβάσιμων σε
μέσα κατάσβεσης και αποψιλώσεις αγροτικών δρόμων και οικισμών.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Διανύουμε μία
δύσκολη περίοδο και οφείλουμε να είμαστε σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο και
με γνώμονα την προστασία των πολιτών
και των περιουσιών τους. Λειτουργούμε
προληπτικά και έγκαιρα προκειμένου να
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ενδεχόμενη, δυσμενή κατάσταση. Η επόπτευση στο πυροφυλάκιο θα
είναι σταθερή, σε καθημερινή βάση».

4-θριάσιο
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Ανοιχτοι κλιματιζόμενοι χώροι στον Δήμο Ελευσίνας
καθόλη τη διάρκεια του καύσωνα

Σας ενημερώνουμε ότι την
Τετάρτη 22/6 & την Πέμπτη
23/6, από τις 12.00μ.μ έως
08.00μ.μ., θα παραμείνουν
ανοιχτοί για το κοινό οι κάτωθι
κλιματιζόμενοι χώροι:
Δημαρχείο Ελευσίνας,
Χατζηδάκη
&
Δήμητρος
(2105537100)
Δημοτικό
κατάστημα
Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2 (2132140412)
Α’ ΚΑΠΗ: Ερμού και
Πετράκη (2105543635)
Β’ΚΑΠΗ: Μιαούλη &
Ιάκχου 40 (2105547112)
ΚΑΠΗ Μαγούλας: Οικονόμου Φιλίας 2 (2105559740)

Μ

ενισχύεται το τμήμα Καθαριότητας του
Δήμου Ελευσίνας.

Το εν λόγω όχημα τύπου SCANIA θα αξιοποιηθεί

στη μάχη της καθημερινότητας, ενισχύοντας τον

Διοργάνωση workshops από την Περιφέρεια Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ
και την πορεία υλοποίησης των έργων.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 28 Ιουλίου στην Ελευσίνα.

Με κεντρικό σύνθημα «Η
Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ
στην πόλη σου», η Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλία
του Περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη, διοργανώνει θεματικές συναντήσεις υπό τη μορφή workshop – μία
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα – για την παρουσίαση των έργων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε
υλοποίηση, ενόψει και της νέας διαχειριστικής
περιόδου του ΠΕΠ 2021 – 2027.
Στο πλαίσιο των workshops, η Διοίκηση και τα
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας
Αττικής θα παρουσιάσουν επίσης το έργο που
έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί μέσα από την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και των
πόρων της Περιφέρειας, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ.
Επίσης, σε όλες τις ημερίδες προβλέπεται να
υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους
Δημάρχους, προκειμένου να καθορισθούν από
κοινού τα επόμενα βήματα υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας, που
αγγίζει το σύνολο των Δήμων του Λεκανοπεδίου.
Ξεκινάμε στις 27 Ιουνίου από το Κορωπί.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 28 Ιουλίου στην

Με νέο φορτηγό
απορριμματοφόρο
ενισχύεται το τμήμα
Καθαριότητας του Δήμου
Ελευσίνας

ε νέο φορτηγό απορριμματοφόρο

«Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου»

Έναρξη τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, από
την Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής ( Δημαρχείο Κορωπίου)

θριάσιο-5

Ελευσίνα.

Ο κύκλος των
εκδηλώσεων ξεκινά
από την Περιφερειακή Ενότητα της
Ανατολικής Αττικής,
την προσεχή Δευτέρα 27 Ιουνίου
2022 και ώρα 10.00
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Κορωπίου (Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47- Κορωπί). (Επισυνάπτεται πρόγραμμα).

Ο προγραμματισμός των επόμενων workshops,
τα οποία θα έχουν τετράωρη διάρκεια (10.00 –
14.00) έχει ως εξής:
Π.Ε. Δυτικής Αθήνας: Παρασκευή 8 Ιουλίου ΚΥΒΕ Περιστερίου
Π.Ε. Νότιου Τομέα: Τρίτη 12 Ιουλίου Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου
Π.Ε. Νήσων: Πέμπτη 14 Ιουλίου - Κτήριο Αντιπεριφέρειας Πειραιά
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα: Τρίτη 19 Ιουλίου - Μουσείο Ακρόπολης
Π.Ε. Βόρειου Τομέα: Πέμπτη 21 Ιουλίου Δημαρχείο Αμαρούσιου
Π.Ε. Πειραιώς: Τρίτη 26 Ιουλίου - Αίθουσα
ΕΒΕΠ, Πειραιάς
Π.Ε. Δυτικής Αττικής: Πέμπτη 28 Ιουλίου Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

ήδη υπάρχοντα «στόλο» του τμήματος και θα

συμβάλλει στην αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών
και κλαδιών.

Αξίζει να αναφερθεί, πως το φορτηγό όχημα απο-

τελεί ευγενική δωρεά της ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν σχετικής επιστολής που απεστάλη από τον Δήμαρχο

Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου.

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται σημαντική προσπάθ-

εια από τον Δήμο, με σκοπό την καλύτερη δυνατή

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τους
πολίτες, την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποκομι-

δής και διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη,
βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας
του προσωπικού.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης

Οικονόμου: «Η καθαριότητα της πόλης και η
διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί για εμάς,
ένα μεγάλο καθημερινό στοίχημα. Γι’ αυτό δίνουμε

μία επίσης καθημερινή μάχη με τα συνεργεία και το
προσωπικό του Δήμου Ελευσίνας.

Θέλω να πιστεύω πως αυτή η προσπάθεια είναι

ορατή στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Το ζητούμενο για εμάς είναι η ποιοτικότερη και αποδοτικότερη

παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς

τους πολίτες και με αυτόν τον γνώμονα συνεχίζουμε.

Είναι όμως, δεδομένο πως για να πετύχουμε τα

μέγιστα επιθυμητά αποτελέσματα χρειάζεται και η

συμμετοχή των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΕΔΔΗΕ για τη θετική

και άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και την
αναγνώριση των προσπαθειών μας».

6 - θριάσιο
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Ημερίδα Μελισσοκομίας Δήμου Φυλής
- Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «Ενίσχυση της μελισσοκομίας και της
προστασίας των μελισσών, μέσω της δημιουργίας μελισσοκομικών υποδομών και πάρκου
βιοποικιλότητας» στον Δήμο Φυλής
Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας: Δημαρχείο Φυλής (Χασιά), Αίθουσα «Ν. Λιάκος»
Ημερομηνία διεξαγωγής Ημερίδας: Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

E K TO Ξ Ε Υ Σ Η Λ Ο Γ Ω Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Κ Ρ Ι Σ Η Σ

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μετά τις νέες ανατιμήσεις

Σ

ε
νέα,
δεύτερη
αύξηση στην τιμή
των εισιτηρίων των
επιβατών για το
2022
προχώρησαν από 15/06,
στις περισσότερες γραμμές,

Χανιά χρειάζεται περίπου
33 τόνους καύσιμα την
ημέρα για την εκτέλεση του
συγκεκριμένου
δρομολογίου.

οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη καθώς το συνεχώς
αυξανόμενο κόστος των
καυσίμων έχει εκτινάξει τη
λειτουργική δαπάνη ενός
πλοίου στο 70%.
Σύμφωνα με στελέχη του
κλάδου της ακτοπλοΐας, ένα
επι β ατη γ ό - ο χη ματαγ ω γ ό
πλοίο στη γραμμή Πειραιάς-

Αυξήθηκε το πετρέλαιο,
αυξήθηκαν και οι τιμές των
εισιτηρίων

Ο τόνος πετρελαίου, σήμερα,
του καυσίμου «VLSFO», που
είναι χαμηλής περιεκτικότητας
σε θείο και χρησιμοποιείται σε
πλοία που δεν έχουν τοποθετήσει scrubbers, άγγιξε τα
1.264 δολάρια τον τόνο, από

480 δολ. που ήταν πέρυσι.
Έτσι ένα πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή θα χρειαστεί μόνο
για καύσιμα στο κάθε δρομολόγιο 41.250 ευρώ, από 15.840
ευρώ που χρειαζόταν πριν από
έναν χρόνο περίπου.
Οι νέες αυξήσεις στις τιμές
των εισιτηρίων κινούνται μεσοσταθμικά από 5% έως 10%,
ενώ σημειώνεται ότι η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον
Απρίλιο του 2022 και έφθανε
μεσοσταθμικά το 10 με 12%.
Πληροφορίες αναφέρουν στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται
για κάποιους προορισμούς και
δρομολόγια να υπάρξει και νέα
μικρή αύξηση από 1ης Ιουλίου.
«Λέγαμε ότι το 2022 θα είναι
η πρώτη χρονιά επιστροφής
στην κανονικότητα ωστόσο
ήρθε και το συμβάν με τον
ρωσο-ουκρανικό πόλεμο ο
οποίος έχει εκτοξεύσει εδώ και
λίγους μήνες το ενεργειακό
κόστος των πλοίων» ανέφερε
στέλεχος της ακτοπλοϊκής αγοράς.
Στη γραμμή Ραφήνα-Μύκονος το ατομικό εισιτήριο από τα
35 ευρώ αυτή τη στιγμή άγγιξε

τα 38 ευρώ αύξηση 8,57%
ενώ στη γραμμή ΡαφήναΤήνος το ατομικό εισιτήριο από
τα 32 ευρώ άγγιξε τα 35 ευρώ
αύξηση 9,38%. Στη γραμμή
επίσης Ραφήνα-Άνδρο το ατομικό εισιτήριο από τα 23 ευρώ
ανήλθε στα 25 ευρώ αύξηση
8,70%
Από Πειραιά για Νάξο το
ατομικό εισιτήριο από 45,50
ευρώ έφθασε τα 48 ευρώ,
αύξηση 5,49% ενώ για το
ταχύπλοα το ατομικό εισιτήριο
στην ίδια γραμμή από τα 63,70
άγγιξε τα 67,40 ευρώ. Στη
γραμμή Πειραιάς-Ρόδος το ατομικό εισιτήριο από τα 82,50
ευρώ διαμορφώθηκε στα 86,50
ευρώ αύξηση 4,85%.
Στη γραμμή Πειραιάς-Πάτμος
από τα 50 ευρώ το ατομικό
εισιτήριο διαμορφώθηκε στα
52,50 ευρώ αύξηση 4% και στη
γραμμή Πειραιάς-Πάρος από
44,50 ευρώ το ατομικό εισιτήριο διαμορφώνεται στα 46,50
ευρώ. Στη γραμμή ΠειραιάςΜήλος το ατομικό εισιτήριο από
τα 43 ευρώ διαμορφώνεται στα
45,50 ευρώ.
Στη γραμμή Πειραιά-Ρόδος

για τέσσερα άτομα με ένα ΙΧ
το συνολικό κόστος εισιτηρίων
από 466,50 ευρώ διαμορφώνεται στα 489,50 ευρώ αύξηση
4,93%. Σημειώνεται ότι οι
ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω
των υψηλών τιμών στα καύσιμα έχουν θέσει ζήτημα αναπροσαρμογής των μισθωμάτων
στα δρομολόγια των μονοετών
συμβάσεων της ακτοπλοΐας,
και για τις οποίες δεν προβλέπεται ρήτρα καυσίμου βάση του
σχετικού νόμου.
Πρόκειται για συνολικά 42
ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ενώ το
συνολικό εκτιμώμενο κόστος
θα αγγίξει περίπου τα 15 εκατ.
ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη το
υπουργείο Ναυτιλίας από τις
αρχές Απριλίου έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των
μισθωμάτων των πλοίων της
ακτοπλοΐας, που εκτελούν δρομολογιακές γραμμές δημόσιας
υπηρεσίας με πολυετείς συμβάσεις και στις οποίες σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται ρήτρα καυσίμου. Όλες
οι άγονες γραμμές είναι ενταγμένες
στο
Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
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Αποξήλωση παράνομου διαφημιστικού υλικού από τη Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών

Μ

Πρέπει να γίνει πλέον Συνείδηση όλων
μας, ότι ενδεχόμενες εσφαλμένες παγιωμένες απόψεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές και
συνήθειες επί του θέματος, μονομερώς, θα
πρέπει να απομονώνονται και να ψέγονται,
ενεργώντας ανεξαιρέτως ομαδικά, δραστικά
και συντονισμένα.

ε αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι
αποξηλώσεις κάθε μορφής διαφημιστικού υλικού (πινακίδων, αφισών,
πανό, επιγραφών και ταμπελών), από το
Νότιο έως και το Βόρειο τμήμα των διοικητικών
ορίων του Δήμου μας.

Ωστόσο, η υπάρχουσα Διοίκηση, η Δ/νση
Δημοτικής αστυνομίας και οι λοιπές εμπλεκόμενες επί του θέματος υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του Κορωναιού, στις πάσης φύσεως
επαγγελματικές δραστηριότητες, προέβησαν
ΑΡΧΙΚΑ προ 3ετίας, στην καταγραφή και
ενημέρωση των διαφημιστών και διαφημιζομένων, περί συμμόρφωσής τους, ως η
κείμενη νομοθεσία ορίζει, βάσει του
Ν.2946/2001 & τοπικού Κανονισμού καθαριότητας. Εν συνεχεία επακολούθησε αποξήλωση
του όποιου παράνομου διαφημιστικού υλικού,
αρχής γενομένης επί των κοινοχρήστων
χώρων.Πρωταρχικό στόχο, αποτελεί η αναβάθμιση του αστικού ιστού και η εικόνα της
πόλης των Αχαρνών καθώς και η διασφάλιση
της περιβαλλοντικής προστασίας. Ως εκ
τούτου και δεδομένου, ότι οι εν λόγω αποξηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
εκστρατείας για την καταπολέμηση της
παράνομης Υπαίθριας διαφήμισης, εντός των
ορίων της δράσης της διυπουργικής επιτροπής αναφορικά με την οδική ασφάλεια, την

ασφάλεια των πεζών αλλά και την προάσπιση της δημόσιας υγείας τους, σε αμιγή ταύτιση
με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους,
καθίσταται ΣΑΦΕΣ, ότι κάθε εκούσια και επαναλαμβανόμενη ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ των
παραβατών, θα επιφέρει και τις αντίστοιχες
κυρώσεις, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα
νομοθεσία.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΣΙΝΕΦΙΛΙΑ

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Δ/νση
Δημοτικής αστυνομίας σε συνεργασία με
τις συναρμόδιες υπηρεσίες, το τελευταίο
6μηνο, προχώρησαν στην αποξήλωση
επί των κεντρικών Λεωφόρων, Δημοκρατίας, Αθηνών, Κων/εως, Ιωνίας, Πάρνηθος, Δεκελείας, Θρακομακεδόνων, Κύμης
καθώς και των κομβικό – κεντρικών αρτηριών Φιλαδελφείας, Κ. Παλαμά, Λιοσίων, Αγ.
Διονυσίου, Αριστοτέλους, Κύπρου, Σπ.
Βρεττού, Πλήθωνος Γεμιστού, Λαθέας, Ελ.
Βενιζέλου, Αγ. Πέτρου, Μπόσκιζας αλλά
και σε μικρότερους οδικούς άξονες και
συγκεκριμένα στις οδούς Παγκάλου,
Δέδε, Αρχαίου Θεάτρου, Αγ. Μαύρας, Θ.
Παλαιολόγου και παράπλευρα της Αττ.
Οδού. Η δράση θα επεκταθεί το προσεχές
διάστημα στις οδούς Ιβίσκου, Ξενοδοχουπ/ων, Μόλας, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου
και Ορτανσίας.
Υπενθυμίζεται, ότι όσες οδοί/διευθύνσεις
δεν αναφέρονται, δεν παραλείφθηκαν αλλά
είχαν διεκπεραιωθεί στα πλαίσια στο περσι-

νού project αποξήλωσης.
Ειδικότερα, παρά την αισθητή επικινδυνότητα του μεγάλου ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης και τις σχετικά
υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες τον
τελευταίο μήνα, η αποτύπωση του παράνομου
αποξηλωμένου διαφημιστικού υλικού σε αριθμούς ξεπερνά τις 500 (πεντακόσιες) αφίσες,
τις 100 (εκατό) διαφημιστικές πινακίδες και τα
30 (τριάντα) πανό διαφήμισης. (στατιστικά
6μήνου).

Κατά συνέπεια, το συνολικό αριθμητικό
αποτέλεσμα των αποξηλώσεων κάθε είδους
διαφημιστικού υλικού επί των κοινοχρήστων
χώρων, στο διάστημα της 3ετούς εφαρμογής
της συγκεκριμένης δράσης ξεπερνά τις 1300..
Ο θεσμός της καταγραφής και αποξήλωσης
των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων,
επιγραφών, ταμπελών, αφισών και πανό έχει
πλέον εδραιωθεί.
Πρέπει η συλλογική μάς προσπάθεια να
είναι συνεχής, και όλοι να συμμετέχουμε ενεργά στον περιορισμό και την εξάλειψη του
φαινόμενου.
Για τυχόν πληροφορίες / καταγγελίες, επί
του θέματος, δύναται να επικοινωνείτε στο
τηλ. 213-2072472, με το αρμόδιο Τμήμα
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Δ/νσης
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας, υπ’
όψιν Προϊσταμένης Κας Μπέη Ειρήνης.

Βραβεύεται ο Δήμαρχος Φυλής στα βραβεία “Bravo 2022”
για την στρατηγική δράση «ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Σ

ημαν τική διάκριση για τον Δήμο
Φυλής στον διαγων ισμό που διοργάν ωσαν τα βραβεία Brav o
Sustainability Dialogues & Awards 2022
για την στρατηγική δράση του με τίτλο
«ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΥ ΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥ ΛΗΣ».
Στον διαγων ισμό συμμετείχ αν Δήμοι
και Περιφέρειες από όλη την Ελλάδα.
Η βράβευση του Δήμου Φυλής στο
πρόσωπο του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού για την καιν οτόμο περιβαλλον τική
δράση, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής την Πέμπτη 23
Ιουν ίου 2022 εν ώ η είσοδος στην εκδήλωση πραγματοποιείται με ειδική πρόσκληση.
Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
έλαβε από την διοργαν ώτρια “Brav o
Sustainability Dialogues & Awards 2022”
την παρακάτω επιστολή:
Αγαπητέ κύριε Παππού,
Έχ ουμε την τιμή ν α σας εν ημερώσουμε ότι η πρωτοβουλία του Δήμου σας,
με τίτλο «ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥ ΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΦΥ ΛΗΣ» στη θεματική Εν έργεια στον
Πυλών α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στα Brav o Sust
ainability Dialogues & Awards 2022,
μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των
Επιτροπών και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοιν ού.
Φέτος ο Θεσμός Brav o σημείωσε
«ρεκόρ» συμμετοχ ών , με περισσότερες
από 300 πρωτοβουλίες ν α συμμετέχ ουν
στον Ετήσιο Κοιν ων ικό Διάλογο για τη
Βιώσιμη Αν άπτυξη, από 185 συμμετέχ ον τες Οργαν ισμούς που προέρχ ον ται από το κοιν ό των Επιχ ειρήσεων ,
των Οργαν ισμών της Τοπικής Αυτο

διοίκησης, των Οργαν ισμών της Κοιν ων ίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων , και με την εν εργή συμμετοχ ή περισσότερων από 16.000 Εν εργών Πολιτών
π ου αν έδειξαν τις
καλύτερες π ρωτοβουλίες π ου υπ οστηρίζουν έν α βιώσιμο μέλλον .
Σας
π εριμέν ουμε
με
χ αρά
στην
Ετήσια
Εκδήλωση
Απ ον ομής των Brav o Sustainability
Dialogues & Awards 2022 που θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 21 - 22 - 23 Ιουν ίου στο Μέγαρο της ΠΑΛΑΙΑΣ
ΒΟΥ ΛΗΣ.
Συγχ αρητήρια σε εσάς και την ομάδα
σας για την
εξαιρετική δουλεία!
Συγχ αρητήρια στο Δήμο σας για αυτή
τη διάκριση!
Με εκτίμηση
Χρυσούλα Εξάρχ ου Πρόεδρος
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Πανελλαδικές 2022: Αρχίζει η μάχη επιλογής σχολών - Πως διαμορφώνονται οι επιλογές φέτος
Γρίφος η συμπλήρωση του φετινού μηχανογραφικού δελτίου, καθώς κάθε υποψήφιος δεν θα έχει
ένα σύνολο μονάδων για όλα τα τμήματα του επιστημονικού του πεδίου, αλλά διαφορετικές μονάδες για κάθε τμήμα του πεδίου του.
Oι υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντίστοιχα) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΕΙ ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο (ΠΜΔ) για τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από την Τρίτη
21 Ιουνίου και μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου απευθύνονται στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο
Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν
υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις φετινές
Πανελλαδικές Εξετάσεις προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας για την υποβολή ΠΜΔ για μια
θέση σε ΙΕΚ.
Επίσης, κωδικό προσωπικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό πρέπει να δημιουργήσουν όσοι απόφοιτοι
μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος
το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που θα είναι υποψήφιοι για
το 10% συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα
μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Οι διαδικασίες για την υποβολή μηχανογραφικού
δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου. Συνήθως οι υποψήφιοι
συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο μετά την
ανακοίνωση των βαθμολογιών, ώστε να γνωρίζουν
–έστω κατά προσέγγιση– τις σχολές με βάση τις περυσινές βάσεις εισαγωγής, στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση. Φέτος, οι βαθμολογίες στα
γενικά μαθήματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 28/6 ενώ
στα ειδικά μαθήματα θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Ως γνωστόν για τους περίπου 100.000 συνολικά υποψήφιους, διατίθενται 68.394 θέσεις στα πανεπιστήμια. Σε

αυτές τις θέσεις θα προστεθούν οι περίπου
2.000 στις παραγωγικές
σχολές
(Στρατού,
Αστυνομίας, Πυροσβεστικής,
Λιμενικού,
Εμπορικού Ναυτικού).
Ωστόσο, εκτιμάται ότι
λόγω της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής θα καλυφθούν περίπου 60.000
θέσεις.
Το μηχανογραφικό

Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν παράλληλα:
α. Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β. Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.
Η οικονομική κρίση, η φτώχεια και η ανεργία γίνονται
ο τροχονόμος των επιλογών

Μέσα στο μηχανογραφικό δελτίο οι επιλογές σπουδών
φαίνονται ως ατομικές που εκφράζουν τις δυνατότητες,
τις προτιμήσεις και τις φιλοδοξίες των ατόμων.
Στην πραγματικότητα, όμως, αυτές οι επιλογές είναι
κοινωνικές «υπαγορεύσεις» που αντανακλούν την
επίδραση των κοινωνικών δομών και συνθηκών πάνω
στα άτομα. Με άλλα λόγια η ατομική βούληση και επιθυμία δεν είναι τόσο «ελεύθερες» και «ατομικές», όσο
νομίζουμε, αλλά διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιταγές της συγκεκριμένης κοινωνίας.
Είναι φανερό ότι η οικονομική κρίση και η αγωνία της
επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα σ' ένα περιβάλλον
ολοένα αυξανόμενης ανεργίας πρωτοστατούν στις επιλογές σπουδών των νέων. Όνειρα, επιθυμίες, κλίσεις
δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε μια ρεαλιστική προσα-

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 2χρονου που

μαχαίρωσε ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Μενίδι
τον ίας σε ήρεμη ψυχ ική κατάσταση, απ όπ ειρα ληστείας,
οπλοφορία και οπλοχ ρησία

Στη δημοσιότητα έδωσε η
ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχ εία ταυτότητας
και οι φωτογραφίες του 22χ ρον ου που μαχ αίρωσε ιδιοκτήτρια
καταστήματος στο Μεν ίδι στις
26 Μαΐ ου.

Η

ΕΛ.ΑΣ δημοσιοποίησε τα
στοιχ εία του συλληφθέν τα
για την επ ίθεση στην
51χ ρον η μέσα στο κατάστημά
της, στα τέλη Μαΐ ου – Κατηγορείται για απόπειρα αν θρωποκ

Σύμφων α με την αν ακοίν ωση τη Αστυν ομίας, ο 22χ ρον ος
ημεδαπός, «συν ελήφθη την 275-2022 από αστυν ομικούς της
Υ π οδιεύθυν σης
Ασφαλείας
Δυτικής Αττικής, κατηγορούμεν ου για απόπειρα αν θρωποκτον ίας και απόπειρα ληστείας
σε βάρος 51χ ρον ης αλλοδαπής,
πράξεις που έλαβαν χ ώρα την
26-5-2022 σε κατάστημα στις
Αχ αρν ές.

Σε βάρος του κατηγορουμέν ου ασκήθηκε ποιν ική δίωξη
για απόπειρα αν θρωποκτον ίας σε
ήρεμη ψυχ ική κατάσταση, απόπ ειρα ληστείας, οπ λοφορία και
οπλοχ ρησία.
Πρόκειται για τον ΚΑΤΣΑΡΗ
Παν αγιώτη του Κων σταν τίν ου και

της Χριστίν ας Μπασιλάρη, γεν ν ηθέν τα την 26-12-2000 στην
Αθήν α.
Η
συγκεκριμέν η
δημοσιοποίηση, σύμφων α με τη σχ ετική
Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί
στην αν άγκη προστασίας του κοιν ων ικού συν όλου από τέτοιες αξιόποιν ες πράξεις που προσβάλλουν το έν ν ομο αγαθό της αν θρώπιν ης αξίας, στην αξίωση της
πολιτείας για τον ποιν ικό κολασμό
ομοειδών αδικημάτων που τυχ όν
αποκαλυφθούν , και στην περαιτέρω διερεύν ηση έτερων αξιόποιν ων πράξεων όμοιας φύσης που
έχ ουν τελεστεί από τον κατηγορούμεν ο και έχ ει γίν ει αν τιληπτός
από τους κατά περίπτωση παθόν τες ή αυτόπτες μάρτυρες.

Στο π λαίσιο αυτό, π αρακαλούν ται οι πολίτες ν α επικοιν ων ούν με τους τηλεφων ικούς αριθμούς 210-5319306 της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
και 210-6411111 της Διεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, για την παροχ ή οπ οιασδήπ οτε σχ ετικής
πληροφορίας. Σημειών εται ότι διασφαλίζεται η αν ων υμία και το
απόρρητο της επικοιν ων ίας.

ρμογή, στην οποία ο «μηχανοδηγός» είναι η κατάσταση
στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελματική προοπτική των σπουδών.
Παράλληλα, έχει γίνει κατανοητό ότι καμιά πρόβλεψη
δεν μπορεί να γίνει για την κατάσταση που θα βρίσκεται
η αγορά εργασίας ύστερα από 5 ή 6 χρόνια, όταν οι
σημερινοί υποψήφιοι θα αναζητούν εργασία ως
πτυχιούχοι.
Η «χημεία» αυτών των πεποιθήσεων οδηγεί γρήγορα
και σταθερά στη διαμόρφωση στάσεων από τη μεριά των
υποψηφίων και βέβαια, η «στροφή» στις επιλογές
σχολών λιπαίνεται σε αυτό το έδαφος.

Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται σαφώς και στις επιλογές των υποψηφίων. Παρ' όλο που η συμπλήρωση του
μηχανογραφικού δελτίου γίνεται μετά τη «διαμεσολάβηση» των βαθμολογιών των υποψηφίων που επηρεάζει σαφώς τις επιλογές τους, είναι φανερές οι διαφοροποιήσεις που έγιναν μέσα στην τελευταία δεκαετία.
Κυρίως τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και της
σμπαραλιασμένης «μεσαίας» τάξης αντιμετωπίζουν το
φάσμα ενός ρεαλιστικού συμβιβασμού που ακυρώνει το
όραμα και τις προσδοκίες για συγκεκριμένες σπουδές.
Αναγκάζονται, δηλαδή, να επιλέξουν σχολές με έδρα
στον τόπο κατοικίας και όχι σχολές σε άλλες περιοχές με
αντικείμενο σπουδών της αρεσκείας τους προκειμένου
να αποφύγουν τα δυσβάστακτα έξοδα της φοιτητικής
μετανάστευσης. Έξοδα που κυμαίνονται από 25.000
έως 40.000 ευρώ ανάλογα με τα χρόνια σπουδών.
Είναι κατανοητό ότι δεν χρειάζεται να ερμηνευτεί το
φαινόμενο της επιλογής των αστυνομικών και στρατιωτικών σχολών (μέσα στην πρώτη εικοσάδα των προτιμήσεων τα τελευταία χρόνια) από τους υποψήφιους. Το
2021 στην πρώτη εικοσάδα των περιζήτητων Τμημάτων
πλασαρίστηκαν οι σχολές Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας και Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Και αυτό καθώς οι σχολές αυτές δεν αντιμετωπίζεται ως
είσοδος σε τριτοβάθμιες σπουδές αλλά κατευθείαν ως
είσοδος σε ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από τη
σιγουριά της μόνιμης θέσης και του μισθού.

Αυτόματη έκδοση οικοδομικών αδειών
– Με ευθύν η μηχαν ικού, χωρίς έλεγχο

Τ

ην έκδοση οικοδομικών αδειών χωρίς κανέναν
έλεγχο από δημόσια αρχή προβλέπει σχέδιο νόμου
του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η έκδοση αδειών
θα γίνεται αυτόματα, με ευθύνη του μηχανικού, ενώ οι υπηρεσίες δόμησης δείχνουν να οδεύουν προς κατάργηση, αφού
δεν έχουν πια κανέναν ουσιαστικό, αδειοδοτικό ή ελεγκτικό
ρόλο. Με το ίδιο σχέδιο νόμου παρατείνονται περιβαλλοντικές άδειες επιχειρήσεων ακόμα κι αν έχουν λήξει, ενώ προστίθεται στην περιοχή του Ελαιώνα πλήθος νέων εμπορικών
χρήσεων (εκτός του γηπέδου και όσων το συνοδεύουν), προαναγγέλλοντας τη μετεξέλιξη της περιοχής.

Το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή αργά το
βράδυ της Παρασκευής, και αφορά κυρίως την αδειοδότηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβάνει και πλήθος
πολεοδομικών ρυθμίσεων.
Η σημαντικότερη από αυτές αφορά τον τρόπο έκδοσης
οικοδομικών αδειών.
Οπως προβλέπεται, οι οικοδομικές άδειες για όλες τις
κατηγορίες κτιρίων θα εκδίδονται αυτόματα, με την υποβολή
φακέλου από τον μηχανικό στο ηλεκτρονικό σύστημα του
ΤΕΕ. Η δυνατότητα αυτή ίσχυε από το 2020 αποκλειστικά για
τα μεσαίου ή μικρού μεγέθους κτίρια που βρίσκονται σε
εντός σχεδίου περιοχές, ενώ τώρα επεκτείνεται και στα
μεγάλα κτίρια (άνω των 1.000 τ.μ.) και στις εκτός σχεδίου
περιοχές. Η υπηρεσία δόμησης παύει να εγκρίνει τον φάκελο της άδειας, ενώ η συμμετοχή της περιορίζεται στον
έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος.
Η ρύθμιση αυτή ουσιαστικά συνεπάγεται ότι η Πολιτεία
παύει να ελέγχει και να εγκρίνει οριζόντια την οικοδομική
δραστηριότητα, και περιορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σε
δειγματοληπτικούς ελέγχους (η ρύθμιση προέβλεπε από το
παρελθόν υποχρεωτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στο
30% των αδειών, που σπανίως πραγματοποιούνται, ενώ
άλλοι υποχρεωτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι που προέβλεπε η νομοθεσία περί νομιμοποίηση
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Παρών στη συνέλευση ο Δ.Σ. της Onex Πάνος Ξενοκώστας

Γρήγορη ψήφιση του νομοσχεδίου ζητούν οι εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τ

ην αγωνία για το μέλλον των Ναυπηγείων Ελευσίνας εκφράζει με επιστολή του στον πρωθυπουργό και υπουργούς της κυβέρνησης το Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας μετά από
συνέλευση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 21/6 και
στην οποία μίλησε οπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΟΝΕΧ κ. Πάνος Ξενοκώστας.

Παράλληλα το σωματείο καλεί τους βουλευτές αλλά
και τους υπουργούς ώστε να επισπεύσουν τις δικές τους
εγκρίσεις εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου ώστε «να
μπορέσουμε εμείς να διασώσουμε τα ναυπηγεία μας και
τις ζωές μας» αναφέρει η επιστολή.

Η συνέλευση έγινε ενόψει της διαβούλευσης και ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου, όταν
αυτό κατατεθεί, για την εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας από την ONEX Elefsis Shipyards και όπως
αναφέρεται στην επιστολή, οι εργαζόμενοι στο σύνολό
τους επικαιροποίησαν για πολλοστή φορά τη βούλησή
τους να να συμβληθούν και να στηρίξουν με όλες τους
τις δυνάμεις στο Σχέδιο Εξυγίανσης, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά 99,7%, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Από την πλευρά του ο κ. Π. Ξενοκώστας διαβεβαίωσε
τους εργαζόμενους ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί
σύντομα από το υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή, ίσως
και μέσα στην εβδομάδα, ώστε να ψηφιστεί και να
προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.
Όπως τονίζεται στην επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων, δόθηκε ο χρόνος και η δυνατότητα για ακόμα
μία φορά σε όποιον εργαζόμενο θεωρούσε ότι δεν
καλύπτονταν τα ατομικά του συμφέροντα να προσέλθει
και να προχωρήσει σε έγγραφη δήλωσή του, ώστε να
μην συμβληθεί στο σχέδιο εξυγίανσης παρουσία εξουσιοδοτημένη Νομικού Συμβούλου. Κανείς εργαζόμενος
δεν προσήλθε με συνέπεια να διατηρείται το υψηλότατο
ποσοστό θετικής συμμετοχής το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 99,7% επί του συνόλου του προσωπικού.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για τη διάσωση των
Ναυπηγείων Ελευσίνας παρουσιάστηκε στο υπουργικό
συμβούλιο τον περασμένο μήνα από τον υπουργό Ανά-

πτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί
σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με αυτό, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπήσει τον βασικό
πιστωτή των Ναυπηγείων Ελευσίνας, δηλαδή το
ελληνικό δημόσιο, εν τω συνόλω στο σχέδιο εξυγίανσης
που θα κατατεθεί βάσει του πτωχευτικού νόμου στο
αρμόδιο δικαστήριο. Το σχέδιο αυτό εκπονείται σε συνεργασία με την εταιρία ONEX, με τη χρηματοδότηση της
αμερικανικής DFC και προβλέπει ότι:

Για την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας
θα επενδυθούν άμεσα 100 εκατομμύρια δολάρια. Με
αυτά θα επισκευαστούν οι δεξαμενές, θα γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη εργασία
χρειάζεται για να ξεκινήσουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας τη
λειτουργία τους με όλες τις θέσεις εργασίας των νυν
εργαζομένων εξασφαλισμένες.

Βάσει του σχεδίου, το οποίο έχουν αποδεχθεί οι ίδιοι
εργαζόμενοι σε ποσοστό 99.7%, θα πληρωθούν από την
ONEX στο πρώτο στάδιο όλη την προβλεπόμενη από το
νόμο αποζημίωση και τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν
λαμβάνειν από το παρελθόν θα τα πληρωθούν στο μέλλον από τα όποια αμυντικά προγράμματα καταφέρουν
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να προσελκύσουν, όχι κατ’
ανάγκη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αλλά οποιουδήποτε είδους αμυντικά προγράμματα από οποιονδήποτε πελάτη.
Το σχέδιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας ακολουθεί ακριβώς τα βήματα του παρομοίου
σχεδίου που είχε εκπονηθεί και έχει ήδη ολοκληρωθεί
για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου,
όπου σήμερα έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο των απαιτήσεων στους εργαζόμενους και στους πιστωτές, έχει
αυξήσει τις θέσεις εργασίας από 150 σε 600 και έχει
δώσει εκατομμύρια φόρους στο ελληνικό δημόσιο.

Επιδότηση καυσίμων: «Κάντε φορολογική δήλωση
για να πάρετε fuel pass»

Σ

τα… ψιλά γράμματα των χθεσινών ανακοινώσεων βρίσκεται κρυμμένη η στρατηγική της κυβέρνησης
να ολοκληρώσει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου (και όχι
μέχρι το τέλος Ιουνίου όπως είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία αυτή τη στιγμή).
Το fuel pass είναι πλέον το «καρότο» για να σπεύσει κάποιος στον λογιστή και να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση.
Διότι το εισοδηματικό κριτήριο που τέθηκε (30.000 ευρώ για τον εργένη, 33.000 ευρώ για τον παντρεμένο
και επιπλέον 3000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ) θα κριθεί αν καλύπτεται ή όχι με
βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και όχι με τις δηλώσεις το 2021 όπως συνέβη με βάση όλες τις προηγούμενες παροχές που ανακοινώθηκαν.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι για να γίνει αίτηση στην πλατφόρμα το fuel pass η οποία είναι προγραμματισμένο να ανοίξει στο τέλος Ιουλίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Έτσι, εκτιμάται ότι οι περίπου τρία εκατομμύρια δυνητικά δικαιούχοι του fuel pass θα αποκτήσουν ένα επιπλέον κίνητρο για να κάνουν τη φετινή δήλωση, καθώς ουσιαστικά θα εισπράξουν ένα
«bonus» το οποίο θα μπορεί να φτάνει στα 80 ή 100 ευρώ.
Το οικονομικό επιτελείο δεν ανακοίνωσε ούτε χθες τα σχέδιά του για την νέα προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων. Μένει να φανεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα αν θα υιοθετηθεί η εισήγηση για
αρχικά 15νθήμερη παράταση μέχρι τα μέσα Ιουλίου προκειμένου να φανεί και η ανταπόκριση που θα υπάρξει μετά και την ανακοίνωση του επιπλέον «κινήτρου».

10 -θριάσιο
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Στον 2ο όμιλο της Β΄ Εθνικής μπάσκετ ο
ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Στην Νάουσα 3-5 πηγάδια η προετοιμασία του ΑΟ Πανελευσινιακού

Στο Αθλητικό Κέντρο NAOUSSA
MOUNTAIN RESORT στα 3-5,
Πηγάδια της Νάουσας θα πραγματοποιηθεί φέτος το βασικό στάδιο της
προετοιμασίας του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. Προπονητής στην ομάδα θα είναι ο παλιός
ποδοσφαιριστής Ανδρέας Σκέντζος.

Το πρώτο ραντεβού έχει προγραμματιστεί στις 25 Ιουλίου στο δημοτικό στάδιο Ελευσίνας.
Η ομάδα θα αναχωρήσει στις 4
Αυγούστου και για 10 ημέρες προπονητής και παίκτες θα θέσουν τις
βάσεις για την νέα αγωνιστική
περίοδο.
Ήδη έχει προγραμματιστεί Φιλικός
αγώνας (06-08) με την Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΕΟΚ η
κλήρωση για την ανακατανομή των σωματείων στους Ομίλους
των Εθνικών Πρωταθλημάτων.Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της
κλήρωσης, ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν
στον 2ο Όμιλο της Β
Εθνικής.
Πιο αναλυτικά, ο
συγκεκριμένος όμιλος
θα περιλαμβάνει τις
παρακάτω ομάδες:Β’
Εθνική Ανδρών2ος
Όμιλος Πανελευσινιακός ΑΟΚ, ΑΟΚ Χανιά,ΟΦΗ,Οίακας Ναυπλίου,Έσπερος Καλλιθέας,ΑΣΕ
Δούκα,Πανιώνιος,Πρωτέας Βούλας,ΑΕΝ Κηφισιάς,Αιγάλεω,Παλαιό Φάληρο,ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ.
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Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω Λιοσίων:
Επέστρεψαν από την Ρουμανία

π ρωτίστως τις αρχ ές του Fair
Play , κάτι που επισημάν θηκε από
τους διοργαν ωτές και τις υπόλοιπ ες απ οστολές, τόσο για την
ομάδα των αγοριών όσο και την
ομάδα των κοριτσιών απ' όλες τις
χ ώρες που συμμετείχ αν στο τουρν ουά ( Ελλάδα - Ρουμαν ία - Πορτογαλία - Ιρλαν δία - Λιθουαν ία).

Επιστροφή από την Ρουμαν ία
με αγων ιστική διάκριση και συμμετοχ ή σε εκδήλωση φιλαν θρωπικού
χ αρακτήρα
Επέστρεψαν την Κυριακή το
απόγευμα από το Βουκουρέστι της
Ρουμαν ίας που παρευρέθηκαν με
την Ελλην ική απ οστολή στο
πλαίσιο του προγράμματος f ootball f or a better chance ο προ-

πον ητής της ακαδημίας και προπον ητής της Ελλην ικής αποστολής κ. Γιάν ν ης Φατόλιας και ο
π οδοσφαιριστής της ακαδημίας
μας και π οδοσφαιριστής της
Ελλην ικής απ οστολής Σταύρος
Λιάσκος.
Αξίζει ν α τον ισθεί ότι η Ελλην ική
Ομάδα έλαβε την 1η θέση στην
κατηγορία των αγοριών τηρών τας

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ενα
ευχαριστώ
σε
όλους…

Οι εκπρόσωποι της Ελλην ικής
αποστολής συμμετείχ αν και σε
εκδήλωση φιλαν θρωπικού χ αρακτήρα για π αιδιά π ου αν τιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από
τον σύλλογο BLONDIE π ου
ιδρύθηκε τον Ιούν ιο του 2019 για
ν α δώσει μια ευκαιρία στη ζωή σε
άρρωστα και μον αχ ικά παιδιά.

Συγχ αρητήρια στην Ελλην ική
απ οστολή για την αγων ιστική
διάκριση & για την συμμετοχ ή της
στην φιλαν θρωπ ική εκδήλωση
δείχ ν ον τας με τον καλύτερο
τρόπο ότι το ν α θες ν α είσαι καλός
στο ποδόσφαιρο αποκτά ν όημα
όταν το συν δυάζεις με το ν α είσαι
καλός άν θρωπος.

Από τον αθλητικό διευθυντή του Μανδραικού
ΑΟ Γιώργο Δημητρακόπουλος λάβαμε μια
επιστολή που μεταξύ άλλων αναφέρει:

Πασχαλινό και καλοκαιρινό τουρνουά
ΜΑΝΔΡΑ 2022.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την
εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου για την
διασκέδαση των μικρών αθλητών.
Φίλοι μου.
Οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες συνεχίζουν να
υπάρχουν γιατί σε κάθε περιοχή υπάρχει μια
χούφτα τρελών, διατεθειμένων να μάθουν στα
παιδιά να παίζουν μπάλα, να διανύουν ατελείωτα χιλιόμετρα για να πάρουν μέρος σε
τουρνουά, να σπαταλούν αργίες για να δουλέψουν στο γήπεδο της γειτονιάς τους.
Το παιχνίδι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, είναι μια περιπλάνηση από τη νίκη στην ήττα, από το μηδέν στο
ένα, από το καλό στο κακό, από το τίποτε στο
κάτι και αντίστροφα. Μόνο αυτοί οι «τρελοί»
είναι ικανοί να κάνουν αυτή την προσπάθεια
επιδιώκοντας να φτάσουν τα παιδιά στη νίκη,
στο ένα, στο κάτι!
Είμαι υπερήφανος που ανήκω μαζί σας, σε
αυτή την χούφτα ανθρώπων!
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας στο 2ο SOCCER CUP.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αθλητικός Διευθυντής
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

Ιατρική διάλεξη με θέμα
«Οστεοπόρωση
και Κατάγματα» στο Α’ ΚΑΠΗ
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. Υ πν 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 jRaY pAocVF16

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΙΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΖΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥ ΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥ ΣΙΔΟΥ
ΒΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥ ΛΛΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας,
κ. Ιωάννης Κατσαρός σας προσκαλεί σε ιατρική
διάλεξη, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα
«Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας» και «Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής»,
του ΟΑΦΝΤΗ με θέμα: «Οστεοπόρωση
και Κατάγματα», την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα
10:30 στην ισόγεια αίθουσα του Α΄ Κ.Α.Π.Η.
Ομιλητής της διάλεξης θα είναι ο Ιατρός,
Χειρουργός – Ορθοπεδικός,
κ. Δημήτριος Αντωνίου.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

48

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Μητσοτάκης για τουρισμό:
Η Ελλάδα στα κορυφαία 5
brands στον κόσμο – Χρειάζονται καλύτεροι μισθοί

Τ

Συνεχίζεται από τη
σελ. 2

Με αυτόν τον τρόπο,
αποτελούν κομμάτι μιας
νέας ανθρωποκεντρικής
και
περιβαλλοντικής
αρχιτεκτονικής
κουλτούρας που συμβάλλει
στην
εξοικονόμηση
χρημάτων και ταυτόχρονα στην προστασία του
περιβάλλοντος, κυρίως
μέσω της μείωσης των
εκπομπών CO 2 λόγω
μειωμένης χρήσης μονάδων θέρμανσης / ψύξης.
Πρόκειται για ‘έξυπνα’
συστήματα, ικανά να
ανταποκρίνονται στις κλιματικές και περιβαλλοντολογικές
μεταβολές,
καθώς περιορίζουν τους
ρύπους,
συμβάλλουν
στην υγιεινή ατμόσφαιρα

στο εσωτερικό περιβάλλον (indoor environmental
quality),
παρέχουν στεγανότητα,
αξιοποιούν τη θερμική
χωρητικότητα

και βελτιώνουν την
ενεργειακή συμπεριφορά
του κάθε κτηρίου είτε
αυτό είναι σπίτι, σχολείο,
ξενοδοχείο ή ακόμα και
δημοσία δομή. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, η ανακαίνιση των
κτιρίων, καθώς και η
μείωση του ενεργειακού
κόστους.
Τα
πιστοποιημένα
δομικά συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης
Bioclima
είναι
τα
πρώτα ελληνικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με “Πρά-

σινη” Πιστοποίηση

EPD (Environmental
Product
Declaration),
εξασφαλίζοντας
την
ανώτερη “οικολογική”
ταξινόμηση των κτηριακών
κατασκευών
σύμφωνα με τα συστήματα βαθμονόμησης διεθνούς κύρους, όπως τα
Lead, Breem & Well.
Επιπλέον, τα προϊόντα
Bioclima είναι πλήρως
εναρμονισμένα με όλους
τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς και εθνικούς
κανονισμούς, σχετικά με
τη θερμομόνωση και την
πυροπροστασία
των
κτηριακών κατασκευών.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο
της παρουσίασης, στην
Ελλάδα η πλειονότητα
των κτισμάτων, περίπου
το 55%, έχει ηλικία άνω

των 40 ετών με αποτέλεσμα την σχεδόν παντελή
έλλειψη μόνωσης με ενεργειακές απώλειες έως
και 70%. Στο πλαίσιο
αυτό, το κτιριακό απόθεμα στην χώρα διαθέτει
πολύ μεγάλα περιθώρια
για ενεργειακές επεμβάσεις.
Τα
συστήματα
Bioclima μπορούν να
πετύχουν έως και 65%
εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, πέρα
από την αισθητική αναβάθμιση, τη συντήρηση
και τη βελτίωση του χρόνου ζωής του ακινήτου.
Ο Όμιλος Druckfarben
είναι 100% ελληνική
οικογενειακή εταιρεία με
περισσότερα από 40 χρόνια στην ελληνική αγορά.
Διαθέτει
πάνω
από
100.000 τ.μ. εγκαταστάσεων και έχει δραστηριότητα σε 14 χώρες.
Απασχολεί πάνω από
350 υπαλλήλους (28
εργαζόμενοι στο τμήμα
Έρευνας & Ανάπτυξης)
και διατηρεί πέντε θυγατρικές σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο
και Νιγηρία.
Η εταιρεία “τρέχει” με
ρυθμούς ανάπτυξης 17%
το πρώτο πεντάμηνο του
2022 με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται
στα 32,2 εκατ. ευρώ
έναντι 27,4 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο πεντάμηνο
του 2021. Σημειώνεται
ότι συνολικά το 2021 ο
τζίρος έφτασε στα 70,2
εκατ. ευρώ, έναντι 60,2
εκατ. ευρώ το 2020.

ις εν θαρρυν τικές προοπτικές του τουρισμού στην
Ελλάδα, τον οποίο χ αρακτήρισε «πολυεπίπεδο
μοχ λό αν άπτυξης», επισήμαν ε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη γεν ική Συν έλευση
του ΣΕΤΕ, η οποία μεταδόθηκε βιν τεοσκοπημέν η.
Ο πρωθυπουργός χ αρακτήρισε τον τουρισμό
«στυλοβάτη της οικον ομίας και πηγή εθν ικού πλούτου»,
σημειών ον τας ότι το ελλην ικό brand βρίσκεται στην
κορυφαία πεν τάδα παγκοσμίως.
Παράλληλα – όπως είπε – ο ελλην ικός τουρισμός
βρίσκεται «αν τιμέτωπος όμως και πάλι με ν έα
στοιχ ήματα». Γι’ αυτό τον λόγο κάλεσε τους
επιχ ειρηματίες στο χ ώρο του τουρισμού ν α
επεν δύσουν στον αν θρώπιν ο παράγον τα, δίν ον τας
καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.
«Και καθώς η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο γίν εται
απειλητική, απαιτεί ν έους τρόπους προσέγγισης: με την
επιμήκυν ση, για παράδειγμα, της τουριστικής περιόδου,
με ειδικές συμφων ίες για απασχ όληση εργαζομέν ων
από το εξωτερικό, αλλά και με τη σύν δεση του
τουρισμού με άλλες δραστηριότητας από το φθιν όπωρο
και μετά. Απαιτεί, όμως, επέν δυση και στον αν θρώπιν ο
παράγον τα. Γιατί ο τουρισμός πρέπει ν α είν αι
ελκυστικός όχ ι μόν ο στους επισκέπτες, αλλά και σε
όσους εργάζον ται σε αυτόν . Κάτι που παραπέμπει σε
καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας» είπε ο κ.
Μητσοτάκης.
Τόν ισε επίσης ότι ο τουρισμός πρέπει ν α
ευθυγραμμίσει το μον τέλο του με την ψηφιακή λειτουργία
και το οικολογικό υπόδειγμα, προσθέτον τας ότι σε αυτό
έχ ει σύμμαχ ο μία πολιτεία που διαρκώς εκσυγχ ρον ίζει
το κράτος. Ιδιαίτερη μν εία έκαν ε στις επιλογές
χ ρηματοδότησης του Σχ εδίου Αν άκαμψης και του
ΕΣΠΑ για τις τουριστικές επιχ ειρήσεις, κάν ον τας λόγο
για χ ρηματοδοτικό βατήρα που θα επιτρέψει στις
επιχ ειρήσεις ν α πραγματοποιήσουν άλμα στο μέλλον .
«Από την πλευρά της πολιτείας, εμείς αν αλαμβάν ουμε
την αν αβάθμιση των υποδομών , από τους δρόμους, τα
λιμάν ια και τα αεροδρόμια μέχ ρι την ύδρευση ή την
αν ακύκλωση. Ακόμη και τη στροφή της εκπαίδευσης
προς τομείς που αν αζητά η οικον ομία και η αγορά
εργασίας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Δικός σας ρόλος, τώρα, είν αι ν α φαν είτε και πάλι
πρωτοπόροι και ευρηματικοί στις προσαρμογές τις
οποίες απαιτεί η ν έα εποχ ή στον κλάδο. Ήδη η
ψηφιοποίηση αλλάζει τα πάν τα στο marketing του
προϊόν τος, παγκοσμίως. Εν εργοποιεί εφαρμογές που
διευκολύν ουν τα seamless ταξίδια. Εν ώ απλοποιεί την
περιβαλλον τική διαχ είριση, βελτιών ον τας τη ζωή
κατοίκων αλλά και επισκεπτών » είπε απευθυν όμεν ος
στους φορείς του κλάδου.
Αν αφερόμεν ος στο ν έο υπόδειγμα τουριστικού
προϊόν τος, για το οποίο – όπως είπε – πρέπει ν α
συν εργαστούν κυβέρν ηση και επιχ ειρήσεις, ο
πρωθυπουργός επισήμαν ε την αν άγκη μείωσης του
περιβαλλον τικού αποτυπώματος, την αν τιμετώπιση του
«υπερ-τουρισμού» με ν έες υποδομές και έξυπν η
διαχ είριση των ροών , τις βιώσιμες πρακτικές οι οποίες
θα αφορούν και τις τοπικές κοιν ότητες, και τη
διαμόρφωση εν αλλακτικών προορισμών και τους 12
μήν ες του χ ρόν ου.
«Γιατί ισχ υρός ελλην ικός τουρισμός σημαίν ει ισχ υρή
εθν ική οικον ομία, περισσότερος εθν ικός πλούτος,
μερίδιο στον οποίο θα έχ ουν όλοι. Αλλά και
περισσότερες δουλειές στις πόλεις, στα ορειν ά χ ωριά
και, βέβαια, στα ν ησιά μας» είπε.

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για

τεχνική υποστήριξη συνεργείου
διασκευής οχημάτων σε

υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.
ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

θριάσιο-15

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση 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, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανακαίνιση '21 , καλή διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω). Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής
Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λειτουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00
6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο, καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο, θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-agents1066075). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

