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COVID - ΕΜΒΟΛΙΟ
Από 27/6 η πλατφόρμα
για 4η προαιρετική δόση
στους 30-59 ετών

σελ. 3

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΜΑΝΔΡΑ:

σελ. 8

Ποινές φυλάκισης που ξεπερνούν και
τα 6 χρόνια στους κατηγορούμενους
Τους αναγνωρίσθηκε μόνο ένα ελαφρυντικό

Επιστολή Δημάρχου Ελευσίνας
προς τον Πρωθυπουργό & τους
αρχηγούς όλων των κομμάτων

«Στηρίξτε την
εξυγίανση των
Ναυπηγείων»

σελ. 2

σελ. 3

Mε αλλεπάλληλες ενέργειες του
Αθ. Μπούρα επετεύχθη ρύθμιση
υπέρ των βαμβακοκαλλιεργητών
στις Ερυθρές
σελ. 7
Εξάρθρωση εγκληματικής
οργάνωσης που υφάρπαζε
τραπεζικούς κωδικούς σε Βοιωτία
και Κορινθία
σελ. 2

Επίθεση και τραυματισμός
τραυματιοφορέα από συγγενή
ασθενή στο «Θριάσιο»

Power Pass:
Pass
Ξεπέρασαν το 1
εκατ. οι αιτήσεις

σελ. 3

σελ. 9

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Με Δημήτρη
Καλύκα στον πάγκο τη νέα χρονιά

Ανανέωσε ο Μιχάλης Μαρής
στον Πανελευσινιακό
Αλλες τρείς ανανεώσεις
στον Μανδραικό ΑΟ

σελ. 10-11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ., Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,
2105580394

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΜΑΝΔΡΑ:

Ποινές φυλάκισης που ξεπερνούν και
τα 6 χρόνια στους κατηγορούμενους
Τους αναγνωρίσθηκε μόνο ένα ελαφρυντικό

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου,2105546444
MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179,
2102475026
ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

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

Ερρίκος , Eρικα
Το γεν έθλιον τον τιμίου προδρόμου και
βαπτιστού

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

Π

οινές φυλάκισης που ξεπερνούν και τα 6 χρόνια επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
στους οκτώ καταδικασθέντες για την φονική
πλημμύρα στην Μάνδρα το Νοέμβριο του 2017, με
τους 25 νεκρούς.
Το δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορούμενους,
συνολικές ποινές που ξεπερνούν τα έξι χρόνια, εξαγοράσιμες προς 7 ευρώ ημερησίως. Σε όλους τους καταδικασθέντες δόθηκε αναστολή στην έφεση.
Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 5
ετών και 19 μηνών σε 3 κατηγορούμενους, μεταξύ των
οποίων ένας αντιπεριφερειάρχης, ποινή 5 ετών και 14
μηνών σε άλλους τέσσερις κατηγορούμενους ανάμεσα
στους οποίους ο έτερος αντιπεριφερειάρχης που κρίθη

κε ένοχος και ποινή 4 ετών και 22 μηνών στην
πρώην Δήμαρχο Μάνδρας.

Ελαφρυντικά
Το δικαστήριο υιοθετώντας και την πρόταση της
Εισαγγελέα αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους μόνο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ενώ
απέρριψε όλα τα υπόλοιπα που ζήτησαν. “Αποδείχθηκε
ότι έζησαν μέχρι μια σύννομη ζωή και εν γένει έντιμη
στον κοινωνικό και στον επαγγελματικό τους βίο” είπε
η εισαγγελική λειτουργός.
Σύμφωνα με την απόφαση, με βάση τις αρμοδιότητες
και τα καθήκοντα που είχε ο καθένας, άλλοι κρίθηκαν
ένοχοι για 18 ανθρωποκτονίες και άλλοι για 25.

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που υφάρπαζε
τραπεζικούς κωδικούς σε Βοιωτία και Κορινθία

Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ το κέρδος - Ιατροί
και ξενοδόχοι ανάμεσα στα θύματα τους

Ξ

επερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το κέρδος
που είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας έχουν ήδη συλληφθεί
στην αστυνομική επιχείρηση που ξεκινησε απο χθες το
πρωί σε Κορινθία και Βοιωτία.
Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε απάτες μέσω
διαδικτύου, ενώ ανάμεσα στα θύματα, βρίσκονται ιατροί καθώς και ξενοδόχοι.
Οι συμμετέχοντες στην οργάνωση προσέγγιζαν
άτομα που παρέχουν υπηρεσίες και υφάρπαζαν τους
τραπεζικούς τους κωδικούς αποκομίζοντας έτσι μεγάλα
χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς τους.
Ειδικότερα, οι δράστες επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Στη συνέχεια, με το πρόσχημα
της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό
τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους και τους «άδειαζαν» τους λογαριασμούς.
«Εμπλέκονται σε συστηματικές απάτες μέσω διαδικτύου. Έπαιρναν για παράδειγμα τηλέφωνο έναν

ξενοδόχο και ζητούσαν να κλείσουν δωμάτιο. Τους έλεγαν ότι για την πληρωμή θα χρειαστούν τους τραπεζικούς κωδικούς. Τους έπαιρναν και έκλεβαν τα χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Ανάμεσα στα θύματα,
μεταξύ άλλων, βρίσκονται και ιατροί. Το κέρδος που
αποκόμισαν ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής
έχουν συλληφθεί πέντε άτομα ενώ αναμένονται και
άλλες συλλήψεις» ανέφεραν οι ίδιες πηγές χαρακτηριστικά.
με πληροφορίες από την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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θριάσιο-3

Επιστολή Δημάρχου Ελευσίνας προς τον Πρωθυπουργό & τους
Αρχηγούς όλων των κομμάτων

«Στηρίξτε την εξυγίανση των Ναυπηγείων»
Ενόψει της ψήφισης
του νομοσχεδίου
για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας

Ε

πιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της
Βουλής
και
τους
Αρχηγούς όλων των κομμάτων
απέστειλε στις 20 Ιουνίου ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου.
Με αφορμή την επικείμενη
κατάθεση του Νομοσχεδίου για τa
Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου ζήτησε
από όλους τους εμπλεκομένους τη στήριξη της
εξυγίανσης, στη Βουλή των Ελλήνων.
Ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, το 2019, η θέση του Δήμου Ελευσίνας
ήταν ξεκάθαρη και σταθερή, δίπλα στους 600 εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, οι οποίοι και για
περισσότερα από 10 έτη ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας.
Η εξυγίανση των Ναυπηγείων έχει πολλαπλά οφέλη,
πρωτίστως για τους εργαζομένους και τις οικογένειές
τους, ενώ θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική και
τοπική οικονομία.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Το ζήτημα της εξυγίαν-

Σ

Μάνδρα Αττικής:
Απεγκλωβισμός άνδρα
χωρίς τις αισθήσεις του
από την ΕΜΑΚ
σης των Ναυπηγείων μας απασχολεί έντονα και ήρθε
η ώρα να μπει ένα οριστικό τέλος στη χρόνια ταλαιπωρία όλων αυτών των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με την επιστολή που έστειλα προς όλους
τους εμπλεκομένους, ζητώ τη στήριξή τους στο σχέδιο
εξυγίανσης,
στην
επικείμενη κατάθεση του
νομοσχεδίου στη Βουλή. Η διασφάλιση των θέσεων
εργασίας, η απόδοση των δεδουλευμένων των εργαζομένων και οι προοπτικές ανάπτυξης είναι η απόλυτη
προτεραιότητα για εμάς και το έχουμε δηλώσει και
καταθέσει με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, ζήτησα
από τον Πρόεδρο να παραστώ στη συζήτηση του
νομοσχεδίου έτσι ώστε να μεταφέρω την αγωνία της
πόλης μας».

Χωρίς τις αισθήσεις του βρεθηκε άνδρας
σε δασική περιοχή της Μάνδρας Αττικής.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 8 το
απόγευμα της Τετάρτης 22/6.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες
πληροφορίες για τα αίτια του συμβάντος ή
για το πως οδηγήθηκε εκεί ο άνδρας. Ανακοίνωση της πυροσβεστικής αναφέρει
πως επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2
οχήματα και την ΟΟΕΕΔ της 1ης ΕΜΑΚ
για να τον απεγκλωβισουν

Επίθεση και τραυματισμός τραυματιοφορέα από συγγενή ασθενή στο «Θριάσιο»

υνεχίζονται τα περιστατικά βίας σε βάρος
υγειονομικών
στο
Θριάσιο νοσοκομείο και η
νέα ανακοίνωση των εργαζομένων στο Γ.Ν. Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ».

Όπως αναφέρει το σωματείο εργαζομένων στο Θριάσιο νοσοκομείο:

«Συνεχίζονται οι επιθέσεις και τραυματισμοί υγειονομικών κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους. Επίθεση και τραυματισμός
τραυματιοφορέα από συνοδό ασθενή.
Επίθεση και τραυματισμός φύλακα από
αστυνομικό σε υπηρεσία.
Πριν ακόμη την πάροδο ενός 24ωρου
από την κινητοποίηση του Σωματείου μας,
την Πέμπτη 16 Ιουνίου, για τις επιθέσεις
σε βάρος εργαζομένων, καταγράφηκαν
νέα περιστατικά τραυματισμών εργαζομένων στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για εξασφάλιση
πλήρους νομικής κάλυψης και στήριξης
στους υγειονομικούς, που δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 17 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου, καταγράφηκαν

αίτημα της νομικής κάλυψης,
σε περιπτώσεις επιθέσεων σε
βάρος υγειονομικών, τόσο στην
προηγούμενη όσο και στη σημερινή κυβέρνηση, δεν υπάρχει
καμία απολύτως ανταπόκριση.

επίθεση και τραυματισμός τραυματιοφορέα από συγγενή ασθενή καθώς και επίθεση και τραυματισμός φύλακα του νοσοκομείου από αστυνομικό σε υπηρεσία!!!.

Τα απαράδεκτα περιστατικά προστίθενται στα αντίστοιχα περιστατικά επίθεσης
και τραυματισμού ειδικευόμενης παιδιάτρου στις 5 Ιουνίου 2022, τις συχνές επιθέσεις σε βάρος συναδέλφων στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου μας, όπως στις 20 Ιανουαρίου 2022,
τον τραυματισμό ειδικευόμενης ωτορινολαρυγγολόγου, στις 24 Δεκεμβρίου 2021,
από «ασθενή», που χρόνια, ουσιαστικά
«ανενόχλητος», προπηλακίζει και τραυματίζει εργαζόμενους του νοσοκομείου
μας, καθώς και της «εισβολής» ομάδας
αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων
του Συντάγματος», στις 28 Αυγούστου
2021, και τον προπηλακισμό συναδέλφων
στην Πνευμονολογική κλινική.
Στην αύξηση των επιθέσεων σε βάρος
συναδέλφων συμβάλλει η συνεχιζόμενη
εκστρατεία συκοφάντησης των υγειονομικών ως συλλήβδην «διεφθαρμένων»,
ως δήθεν «συνυπεύθυνων» για την απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες μονάδες υγείας, και, ιδιαίτερο το τελευταίο διάστημα, και η στοχοποίηση από ακροδεξιές
ομάδες..Στόχος της εκστρατείας συκοφάντησης των υγειονομικών είναι να συγκαλ-

υφθεί ότι η αιτία της απαράδεκτης κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας
είναι η υλοποίηση από τις κυβερνήσεις
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβάθμιση
και εμπορευματοποίηση του δημόσιου
συστήματος, προς όφελος της επέκτασης
της επιχειρηματικής δράσης».
Επίσης οι εργαζόμενοι τονίζουν πως:
«Οι αυξανόμενες επιθέσεις κάνουν επιτακτική την ανάγκη να εξασφαλιστεί, με κρατική ευθύνη, πλήρης νομική κάλυψη και
στήριξη στους υγειονομικούς, που δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους.
Αν και έχουμε επανειλημμένα θέσει το

Για να μην επαναληφθούν
παρόμοια απαράδεκτα περιστατικά σε βάρος υγειονομικών,
ζητάμε:
► να κινηθούν οι αναγκαίες
νομικές διαδικασίες για τους
εμπλεκόμενους στις επιθέσεις
και προπηλακισμούς σε βάρος
υγειονομικών
► να εξασφαλίζεται πλήρης νομική
στήριξη και κάλυψη στους εργαζόμενους,
που δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους
► να ενισχυθεί η φύλαξη του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
νοσοκομείου, με πρόσληψη επιπλέον
μόνιμων εργαζομένων. Να ανακληθεί η
ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία
και οι εργολαβικοί και συμβασιούχοι φύλακες να προσληφθούν από το νοσοκομείο
με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη
δικαιώματα.
► να ενισχυθεί ο φωτισμός του προαυλίου και του πάρκινγκ του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
νοσοκομείου καθώς και των περιμετρικών
οδών».
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Υπόθεση Πάτρας: Στην Εισαγγελία
η δικογραφία για Μαλένα - Ίριδα

Στα χέρια των δύο
εισαγγελέων που εποπτεύουν τις έρευνες για
τα αίτια του θανάτου
της 3,5 ετών Μαλένας
και της μόλις 6 μηνών
Ιριδας, βρίσκεται ο
φάκελος με το πόρισμα
των ιατροδικαστών και
τις καταθέσεις μαρτύρων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί μελετούν όλα τα
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, έτσι ώστε να
προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.
Δεν αποκλείεται, πιθανότατα, στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας, να δώσουν παραγγελία να
κληθούν για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου
ένα ή περισσότερα άτομα, για τα οποία
προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί μελετούν με
ιδιαίτερη προσοχή το πόρισμα που υπογράφουν ο
επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης και ο εμπειρότατος συνάδελφος του Νίκος Καλόγρηας, οι οποίοι αναφέρονται σε βίαιο μηχανισμό θανάτου που πυροδοτήθηκε μέσω ασφυξίας . Εξετάζουν ωστόσο ,λέξη προς
λέξη και την σωρεία μαρτυρικών καταθέσεων που
έλαβαν οι αστυνομικοί, καθώς οι ισχυρισμοί που

προβάλουν εμπλεκόμενα
πρόσωπα φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.
Οι επισημάνσεις των
δύο Εισαγγελέων, τα
σημεία που θα εστιάσουν
και θα δώσουν έμφαση θα
είναι και αυτά που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους για ένα ή και
άλλα πρόσωπα που πιθανότατα μπαίνουν πλέον
στο κάδρο των ευθυνών για την Μαλένα, που πέθανε τον Ιούλιο του 2019 και την Ίριδα που πέθανε
τον Μάρτιο του 2021 στο δωμάτιο που κοιμόταν με
την Τζωρτζίνα.
Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται ότι οι δύο Εισαγγελείς θα είναι σε θέση να δώσουν παραγγελία για τη
λήψη ανωμοτί κατάθεσης ενός ή περισσοτέρων
προσώπων, για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις
τέλεσης αξιοποίνων πράξεων με πιθανότερο
σενάριο ότι η πρώτη κλήση θα απευθύνεται στην
προφυλακισμένη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας Ρούλα Πισπιρίγκου.
Η 34χρονη μητέρα των τριών παιδιών, όπως
εκτιμάται, θα κληθεί για εξηγήσεις με την ιδιότητα
της ύποπτης τέλεσης σοβαρότατων αδικημάτων
σε βάρος των δύο μικρότερων κοριτσιών της. Η
ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή της στους δύο θανάτους, όπως αρνείται και την κατηγορία της δολοφονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας .

Φορολογικές δηλώσεις:

Παράταση έως τις 29 Ιουλίου

Π

αράταση εν ός μην ός αποφάσισε το υπουργείο
Οικον ομικών για την υποβολή των φετιν ών φορολογικών δηλώσεων , καθώς η ροή είν αι υποτον ική. Mέχ ρι σήμερα έχ ουν υπ οβληθεί
3.471.103
δηλώσεις σε σύν ολο 6,4 εκατομμυρίων . Δηλαδή έν ας
στους δύο δεν την έχ ει υποβάλλει ακόμη.
Σύμφων α με την αν ακοίν ωση του Υ ΠΟΙΚ, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υ φυπουργός Οικον ομικών , κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείν εται έως
τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, η προθεσμία για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2021 φυσικών και ν ομικών
προσώπων και ν ομικών ον τοτήτων του άρθρου 45
του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την
31η Δεκεμβρίου 2021.
Παρά το γεγον ός ότι φέτος η ηλεκτρον ική πλατφόρμα
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων ξεκίν ησε ν α λειτουργεί από τις 30
Μαρτίου 2022, η χ ρον ική αυτή παράταση κρίν εται επιβεβλημέν η, λόγω των ιδιαίτερων συν θηκών που επικρατούν , σύμφων α με την αν ακοίν ωση.
Υ πεν θυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του
φόρου εισοδήματος θα πρέπει ν α γίν ει έως τις 29 Ιουλίου.
«Η Κυβέρν ηση, ασκών τας σταθερά μια φορολογική
πολιτική με κοιν ων ικό και αν απτυξιακό πρόσημο,
παρατείν ει το χ ρον ικό περιθώριο υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προκειμέν ου ν α
διευκολύν ει όλους τους Έλλην ες πολίτες για ν α είν αι
συν επείς στις υποχ ρεώσεις τους», καταλήγει η αν ακοίν ωση.Η υποβολή τους είν αι βασική προυπόθεση
προκειμέν ου οι πολίτες ν α υποβάλουν αίτηση στην
πλατφόρμα Fuel pass για την επιδότηση καυσίμων ,η
οποία προγραμματίζεται ν α αν οίξει στο τέλος Ιουλίου.
H ηλεκτρον ική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φυσικών
π ροσώπ ων ,
ξεκίν ησε ν α λειτουργεί ν ωρίτερα από ποτέ στις 30
Μαρτίου,αλλά το εν διαφέρον παραμέν ει ασθεν ές.
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‘’Η σωστή μετακίνηση ως στοιχείο Πολιτισμού’’’

Σε αγαστή συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα η My Grand Road διοργάνωσε μια εξαιρετική δράση
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Μ

ε μεγάλη επιτυχ ία υλοποιήθηκε, την Τετάρτη 22
Ιουν ίου 2022, η πρώτη συν εργασία της My Grand
Road με την 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του Δήμου Ελευσίν ας.
Ο τρόπος της μετακίν ησής μας - είτε ως οδηγός είτε ως
πεζός - είν αι στοιχ είο πολιτισμού. Η ευγέν εια στο δρόμο
και ο σεβασμός προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
συν θέτουν την πολιτιστική μας ταυτότητα.
Η Ελευσίν α ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
για το 2023 τίθεται σε τροχ ιά αν άπτυξης, επεν δύον τας
ακόμη και στην κιν ητικότητα, ώστε η πόλη ν α καταστεί
βιώσιμη και ικαν ή ν α αν ταπεξέλθει στις απαιτήσεις της.
Γι’ αυτό τον λόγο διοργαν ώθηκε έν α ημερήσιο camp στο
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ελευσίν ας, με
θέμα: «Η σωστή μετακίν ηση είν αι Πολιτισμός».
Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχ αν πάν ω από 40
παιδιά από την ακαδημία του Παν ελευσιν ιακού, τα οποία
εν ημερώθηκαν για τους τρόπ ους αν αγν ώρισης των

πιν ακίδων σήμαν σης, την ασφαλή μετακίν ηση ως πεζοί, ως
οδηγοί αλλά και ως επιβάτες. Επίσης, τα παιδιά εν ημερώθηκαν για την ασφαλή μεταφορά δεσποζόμεν ων ζώων συν τροφιάς, είτε ως πεζοί είτε μετακιν ούμεν οι με όχ ημα. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δόθηκε στη μετακίν ηση και στον σεβασμό προς τις

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που κιν ούν ται στην Ελευσίν α.
Μετά το θεωρητικό μέρος τα παιδιά συν έχ ισαν στο πρακτικό μέρος όπου και οδήγησαν τα τετράτροχ α οχ ήματα του πάρκου.
Τα μέλη του οργαν ισμού μας εν ημέρωσαν
τους επισκέπτες για την οικολογική οδήγηση
καθώς και την αν ακύκλωση.
Επιπλέον , οι προπον ητές του Παν ελευσιν ιακού έκαν αν χ ρήση γυαλιών προσομοίωσης αλκοόλης, με σκοπό ν α γίν ει αν τιληπτό
ότι η επιρροή μπορεί ν α οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η σωστή μετακίν ηση
και η συμπεριφορά μας στη μετακίν ηση
δείχ ν ει τον πολιτισμό μας.
Θα θέλαμε ν α ευχ αριστήσουμε την 2023
Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για την αγαστή συν εργασία και
ιδιαίτερα την υπεύθυν η αξιολόγησης του έργου της, κα Μαρία
Παπακων σταν τίν ου.
Με εκτίμηση
My Grand Road

θριάσιο-5

#ΜΥΣΤΗΡΙΟ 23_
ΣΙΝΕ ΕΛΕΥΣΙΣ:
IN SITU
REALITIES
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Η

2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
παρουσιάζει από τις 7 έως
τις 10 Ιουλίου τη δράση παρακαταθήκης Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN
SITU realities, σηματοδοτώντας την
έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στην ευρύτερη περιοχή, σε
συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες
Πρεμιέρας. Επιχειρώντας μια συνομιλία με την Ελευσίνα και τα τοπία
της, και ταυτόχρονα μια εκ νέου
«ανάγνωση» οκτώ εμβληματικών
ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ θα μεταμορφώσει τις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και το
Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου,
δύο τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής
και σημασίας για το ιστορικό φορτίο
και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευσίνας, σε υπαίθριους κινηματογράφους, χαρίζοντας
στους κατοίκους και τους επισκέπτες
της πόλης μια αξέχαστη καλλιτεχνική
εμπειρία.

Λ. Κοσμόπουλος για την αντιπλημυρική θωράκιση στην Ανατολική Λεκάνη Άνω Λιοσίων

«Προστατεύουμε με μεγάλα έργα υποδομής την περιοχή μας»
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της
Δυτικής Αττικής, αυτό της Ανατολικής Λεκάνης Άνω Λιοσίων, υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 15 εκ.
ευρώ

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί έργα
ουσίας και υποδομών στην Δυτική Αττική και στην Φυλή. Προτεραιότητά μας είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση για την προστασία της περιοχής μας, της ζωής και της περιουσίας της περιοχής μας. Το μεγάλο αυτό έργο που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής, στοχεύει στην ασφάλεια, εν μέσω των κινδύνων της κλιματικής κρίσης, σε περιοχές
ευαίσθητες όπως η Δυτική Αττική».

6 - θριάσιο
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- ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΙΣΑΝ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ

ε επιτυχία και μεγάλη συγκίνηση έκλεισε η εκπαιδευτική περίοδος 20212022 για το Τμήμα Επιμόρφωσης του
Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου.
Ξεκινώντας με τη Σπουδαστική Συναυλία των
Σχολών του Δημοτικού Ωδείου, στην αίθουσα
«Δημήτριος Καλλιέρης» στο Πνευματικό Κέντρο, μαθητές διαφόρων ηλικιών ξεδίπλωσαν
το ταλέντο τους στο πιάνο, στο αρμόνιο, στην
κιθάρα, στα πνευστά, στο μπουζούκι, στο
βιολί και στα ντραμς. Μετά από δύο δύσκολα
χρόνια, το Πνευματικό Κέντρο γέμισε χαμόγελα και μουσικές και όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το θέαμα.
Ακολούθησε, μια πολύ όμορφη εκδήλωση, στο
Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας», αφιερωμένη
στα τραγούδια της Επανάστασης του 1821,
που διοργάνωσε το Τμήμα Παραδοσιακών
Χορών, συνεχίζοντας την παράδοση των
θεματικών εκδηλώσεων.
Τα τραγούδια που ύμνησαν τους πόνους,
τους καημούς, τους πόθους και τα ηρωικά
κατορθώματα ενός ολόκληρου λαού και που
διατρέχουν την Ελλάδα, από τη Μακεδονία
μέχρι την Πελοπόννησο, έγιναν ο καμβάς
πάνω στον οποίο στήθηκε η εκδήλωση.
Επρόκειτο για μια εσωτερική παραγωγή του
Πνευματικού Κέντρου, που διοργανώθηκε
από τη χοροδιδάσκαλο κ. Σπυριδούλα Παναγιωτοπούλου, με την συμβολή μελών της
ομάδας παραστάσεων και περιλάμβανε
αφηγήσεις, προβολές, ενημερωτικά σχόλια
και περιγραφές για τα τραγούδια και τους
χορούς, που παρουσιάστηκαν από τα μέλη
του Τμήματος, παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Πάνω από εξήντα άτομα επί σκηνής, με τις
εντυπωσιακές φορεσιές, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και παρέδωσαν ένα αληθινό
μάθημα «πατριδογνωσίας», από αυτά που
τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.
Αποκορύφωμα της βραδιάς, η αφήγηση αποσπασμάτων από την πνευματική παρακαταθήκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, την ιστορική ομιλία του Γέρου του Μωριά προς στους
νέους, στην Πνύκα, με την κατάμεστη αίθουσα
του Γαλαξία να γεμίζει από τη μορφή του, που
προβαλλόταν στην οθόνη και όλους τους χορευτές να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο, στο
τέλος της, παρασύροντας και τους θεατές.

Πότε:Σάββατο 25 Ιουν ίου
Ώρα:20:30

Που: Προαύλιος Χώρος
7ου ΓΕΛ Αχαρν ών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κέφι, διάθεση, μουσική και όμορφο
παιχνίδι «γέμισαν»
την παραλία Ελευσίνας

Μια αυθεντικά «ελληνική» εκδήλωση
πολιτισμού με απλότητα,
αμεσότητα και διαχρονικά μηνύματα και
διδάγματα.

Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου όσο και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού συνεχάρησαν όλους τους δασκάλους και τους μαθητές
για το υπερθέαμα που παρουσίασαν, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τη σπουδαία
δουλειά που γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο.
Παράλληλα, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη
τους προς τους γονείς για την εμπιστοσύνη
που δείχνουν εδώ και τόσα χρόνια στις δομές
του Δήμου. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η διατήρηση, η «καλλιέργεια» και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομίας μέσα
από τη νεολαία του Ασπρόπυργου και όχι
μόνο.

Συναυλία με τη Marseaux για την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών
στις Αχαρνές
Η “ΔΙΕΞΟΔΟΣ¨
του Δήμου Αχαρν ών
και ο ΟΚΑΝΑ
διοργαν ών ουν
συν αυλία με τη
Marseaux
για την Παγκόσμια
Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών .

Τα είχε όλα η διοργάνωση 3Χ3

Μ

ε
μεγάλη
επιτυχία και
σ υ μ μ ε το χ ή
κόσμου ολοκληρώθηκε η διοργάνωση 3 Χ 3
που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 17 & 18
Ιουνίου, στην παραλία
Ελευσίνας.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο
Ελευσίνας, την ΠΡΕΠΥ
ΑΜΚΕ, την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, υπό την έγκριση
της FIBA.
Κατά το διήμερο 17 &
18 Ιουνίου, μικροί και
μεγάλοι συμμετέχοντες
κατέκλυσαν το παραλιακό
μέτωπο και πρόσφεραν
στο κοινό που παρακολουθούσε ένα μοναδικό
υπερθέαμα.
Στους αγώνες του 7ου
σταθμού
της σειράς
Πανελλήνιο Τουρνουά
3x3 ΕΟΚ 2022 (3x3GR
National Tour), όπου
συμμετείχαν και οι αθλ-

ητές και αθλήτριες των
εθνικών ομάδων 3x3
στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τους
Μεσογειακούς Αγώνες
που θα πραγματοποιηθούν στο Οράν της Αλγερίας από τις 30 Ιουνίου
έως τις 03 Ιουλίου.
Το Elefsina 2022 –
3x3GR National Tour
αποτέλεσε ένα δυνατό
τεστ για τις εθνικές μας
ομάδες καθώς είχαν τη
δυνατότητα να παίξουν
εναντίον αξιόμαχων ομάδων από την Αττική αλλά
και την υπόλοιπη χώρα.
Σημειώνεται ότι το
3x3GR National Tour
πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά φέτος από
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε
συνεργασία με τοπικούς
φορείς και διοργανωτές.
Για την ολοκλήρωση
της διοργάνωσης, ο
Δήμαρχος
Ελευσίνας
Αργύρης
Οικονόμου

ανέφερε: «Τα τουρνουά
3Χ3 έχουν εξελιχθεί σε
θεσμό, φέρνουν το άθλημα στις γειτονιές μας,
δίνουν τη δυνατότητα στα
παιδιά μας να παίξουν
και να γιορτάσουν. Αυτό
λοιπόν το διήμερο τα είχε
όλα.
Ο αθλητισμός άλλωστε,
προσφέρει χαρά, παράγει καλούς παίκτες και
όπως κάθε άθλημα,
αποπνέει υγεία. Μέσα
από αυτές τις διοργανώσεις και σε αγαστή
συνεργασία με τα σωματεία και τους αθλητικούς
συλλόγους του Δήμου
μας αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, επιδιώκουμε
την
ενίσχυση
και
προώθηση του αθλήματος, τη μύηση –κυρίως
των νέων- στις αξίες του
αθλητισμού
και
την
ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες».

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Σ

θριάσιο-7

Σε διαπεριφερειακή συνάντηση στις Βρυξέλλες ο Δήμος Φυλής
Για την ανάπτυξη πιλοτικού - ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων
στη λίμνη ανάσχεσης του Πάρκου Πόλης Δήμου Φυλής

το διαπεριφερειακό εργαστήριο
(Interregional Workshop), το οποίο διοργανώθηκε από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (ΠΤΑ)
στις
Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου 2022 συμμετείχε ως
εταίρος του INTERREG ο Δήμος Φυλής, στο
έργο “Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των
ευρωπαϊκών ποταμών μέσω έξυπνων πολιτικών διαχείρισης» «Improving the European
Rivers Water Quality through Smart Water
Management Policies.
Το έργο BIGDATA4RIVERS στοχεύει στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
μέσων πολιτικής για την προώθηση και εφαρμογή της Έξυπνης Διαχείρισης Νερών στις
συμμετέχουσες περιοχές, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και μεθόδων για την αποτελεσματικότερη προστασία και διατήρηση της
ποιότητας του νερού των ευρωπαϊκών
ποταμών.
To συγκεκριμένο διαπεριφερειακό εργαστήριο ήταν η τελευταία συνάντηση της
πρώτης φάσης του έργου και έλαβαν χώρα τα
εξής:
• Ανοιχτή συζήτηση των Διαχειριστικών
Αρχών των εταίρων ,σχετικά με τη βελτίωση
των χρηματοδοτικών εργαλείων και τη νέα
προγραμματική περίοδο
• Ανοιχτή συζήτηση των εταίρων, σχετικά με
τα Σχέδια Δράσης που έχουν αναπτυχθεί και

ματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στη λίμνη ανάσχεσης του
Πάρκου Πόλης Δήμου Φυλής

O Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που
παρέστη στην διαπεριφερειακή συνάντηση
μαζί με τους επιστημονικούς του συνεργάτες
Γιάννη Λιάκο και Μαρίνα Νικολοπούλου,
μίλησε για την ανάπτυξη του πιλοτικού – ερευνητικού συστήματος και τα οφέλη που θα αποκομιστούν σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής
παρέμβασης του Δήμου Φυλής.
Ακολούθησε το 10th Steering Committee
meeting για τα επόμενα βήματα του έργου.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο
φορέας «Intermunicipal Community of Alto
Minho», ενώ συμμετέχουν συνολικά επτά (7)
εταίροι:
τα οφέλη που έχουν αποκτηθεί από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους

Η Περιφέρεια Αττικής εκπροσωπήθηκε
από τους εξής Φορείς:
• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
• Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφε-

Mε αλλεπάλληλες ενέργειες
του Αθ. Μπούρα επετεύχθη ρύθμιση
υπέρ των βαμβακοκαλλιεργητών
στις Ερυθρές

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, με αφορμή την μείωση της παραγωγής βαμβακιού στην Τοπική Κοινότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις διοικήσεις του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Αποτέλεσμα των ενεργειών του κ. Μπούρα είναι η απόφαση του
Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, να μειωθεί κατά 40% η ελάχιστη απόδοση κιλών σύσπορου βάμβακος ανά στρέμμα για τους βαμβακοκαλλιεργητές των Ερυθρών.
Ο κ. Μπούρας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τη θετική αυτή εξέλιξη, καθώς μετά την άριστη συνεργασία τόσο με τον κ. Μελά όσο και με
τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Λυκουρέντζο, οι βαμβακοκαλλιεργητές επωφελούνται της συγκεκριμένης ρύθμισης.

ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΠΕΠ) Αττικής
• Δήμο Φυλής
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής παρουσίασε την προτεινόμενη Πράξη
προς υλοποίηση, που αναπτύχθηκε μέσω του
Σχεδίου Δράσης του προγράμματος BIGDATA4RIVERS και έχει τίτλο:
Ανάπτυξη πιλοτικού - ερευνητικού συστή-

1. Intermunicipal Community of Alto Minho
2.
Iberian Association of Riverside
Municipalities of Duero River
3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
4.
The National Union of Romanian
Entrepreneurs
5. The County Administrative Board of
Östergötland
6. Cluster DREAM, France
7. Kaunas University of Technology (KTU)

Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και
Δήμου σε φωτιά στη Φυλή

Δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί οι αιτίες

Ά

μεσα κατασβέστηκε η φωτιά
που ξέσπασε αργά το απόγευμα, της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022, στη Φυλή, σε τοποθεσία
ανάμεσα στο Γυμνάσιο και στη Λεωφόρο Φυλής.
Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική και ο Δήμος Φυλής, που την
έθεσαν, αμέσως υπό έλεγχο. Οι
αιτίες δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

Προανάκριση θα διενεργήσει το
ανακριτικό της Πυροσβεστικής.
Ο Δήμος Φυλής εφιστά την προσοχή όλων να αποφεύγουν κάθε
ενέργεια ή δραστηριότητα που θα
μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά
και συστήνει να αποψιλωθούν τα
οικόπεδα και οι αυλές από τα ξερά
χόρτα.
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8-θριάσιο

Εμβόλιο κορονοϊού: Τέταρτη δόση για τους άνω των 30 - Ανοίγει στις 27 Ιουνίου η πλατφόρμα

Η

έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, οδήγησε
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού στην εισήγηση για 4η δόση εμβολίου για τους άνω των 30
ετών, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα για το όφελός της.
Ισχυρή παραμένει η σύσταση για τους άνω των 60.
Ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό όλων των
ατόμων άνω των 30 ετών με την τέταρτη δόση του
εμβολίου κατά του κορονοϊού, εισηγείται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τη Δευτέρα 27/6, ώστε να κλείσουν όσοι θέλουν ραντεβού για
την 2η αναμνηστική (και συνολικά 4η) δόση εμβολίου.
Η Επιτροπή, τονίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί το όφελος
από μια ακόμη αναμνηστική δόση για νεότερες ηλικίες
και προχώρησε επίσης στην επανάληψη της ισχυρής
σύστασης για τον εμβολιασμό με 4η δόση των άνω των
60 ετών.
Η Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας:

"Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά τη χορήγηση της
2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή
σύσταση για τους άνω των 60.
Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού
ηλικίας κάτω των 60 ετών η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος
που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα
υπάρχοντα εμβόλια. Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού
με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59
ετών εφόσον το επιλέξουν. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για
όλους όσους το επιθυμούν την Δευτέρα 27-06-22".
Καλπάζει η Πανδημία
Την Τετάρτη ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 10.528
νέα κρούσματα, και 1.631 επαναμολύνσεις κορονοϊού, διαγνώσεις που κατά τους ειδικούς
δεν ανταποκρίνονται στον
πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων στην κοινότητα καθώς
δεν γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση και έλεγχος όπως το
προηγούμενο διάστημα.
Ενδεικτικό όμως της μεγάλης
κυκλοφορίας του κορονοϊού
στη χώρα είναι με βάση τον
ΕΟΔΥ ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt, ο οποίος ανήλθε για
την τελευταία εβδομάδα σε
1,32 από 0,97 μια εβδομάδα
πριν. Αυτό σημαίνει ότι 100
μολυσμένα άτομα μεταδίδουν
σε άλλα 132 τον ιό, δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα
μετάδοσης.
Στα ίδια περίπου επίπεδα βρισκόταν ο δείκτης Rt τη
δεύτερη εβδομάδα του έτους, τότε που τη χώρα μας
"σάρωνε" για πρώτη φορά η μετάλλαξη Omicron. Αξίζει
να αναφερθεί ότι σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα ο δείκτης
ήταν στο 0,88, δηλαδή οι μεταδόσεις είχαν μειωθεί πολύ,
καθώς 100 άτομα θετικά στον κορονοϊό μπορούσαν να
μεταδώσουν σε άλλους 88 και αυτό δήλωνε την αποκλιμάκωση της πανδημίας.
Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη, η Κρήτη, τα
Επτάνησα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα καταγράφουν πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, όπως και η Αττική, με τα χαρακτηριστικά τους όμως να είναι διαφορετικά. Στη νησιωτική χώρα η επιδημική έξαρση αποδίδεται
κυρίως στον τουρισμό, και αφορούν κυρίως άτομα νεότερης ηλικίας, κάτω των 30 χρόνων. Το γεγονός αυτό

Κ. Μητσοτάκης: Η ΕΕ ζητεί από την Τουρκία
απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
Και να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα χωρών της

«Το σημερινό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο έχει μια ξεχωριστή
σημασία, καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομόφωνα την χορήγηση του
καθεστώτος υποψήφιας χώρας
στην Ουκρανία και στη Μολδαβία.
Είναι μια πολύ σημαντική πολιτική
απόφαση, την οποία παίρνει η ΕΕ
ως απάντηση στην απροκάλυπτη
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο
κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

«Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα
να διεκδικήσει την ένταξή της στην
ευρωπαϊκή οικογένεια και η απόφαση να της χορηγηθεί το καθεστώς
υποψήφιας χώρας, στέλνει ένα
σαφές μήνυμα από πλευράς ΕΕ,
όχι μόνο στήριξης της Ουκρανίας
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά
ανοίγματος και μιας άλλης πόρτας
στον ουκρανικό λαό να μπορεί να
διεκδικήσει την ένταξή του πια στην
ενωμένη Ευρώπη», πρόσθεσε ο
πρωθυπουργός.

«Απόλυτα καλυμένοι από το
προσχέδιο συμπερασμάτων»
«Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης
να συζητήσουμε μια σειρά από
άλλα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από
το προσχέδιο των συμπερασμά-

των, το οποίο ζητά με απόλυτη
σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία, αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της ΕΕ και να επιστρέψει σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο σεβασμό
στο διεθνές δίκαιο.
»Και ελπίζω πραγματικά η
Τουρκία να εισακούσει αυτή τη
φορά αυτές τις παραινέσεις διότι
μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση η οποία έχει
δημιουργηθεί στην Ανατολική
Μεσόγειο τους τελευταίους δύο
μήνες με αποκλειστική υπαίτιο τη
γείτονα χώρα», συνέχισε ο κ.
Μητσοτάκης.
«Από εκεί και πέρα θα έχουμε
τη δυνατότητα αύριο στα πλαίσια
της συνόδου κορυφής του ευρώ να
συζητήσουμε τις εξελίξεις στο
μέτωπο της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν
το φάσμα της ακρίβειας και του
πληθωρισμού. Οι δυνατότητες των
προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση είναι
πεπερασμένες. Στη χώρα μας
έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα
πολύ σημαντικό εθνικό πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων το οποίο εκδηλώνεται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο αυτή τη στιγμή
"τρέχουνε" από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής τρεις πρωτοβου-

λίες, το fuel pass, το power pass,
αλλά και η αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών», είπε
στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.

Και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά
σε συνδυασμό με την πολιτική
μείωσης των φόρων, η οποία έχει
δρομολογηθεί από αυτή την
κυβέρνηση, παρέχουν ένα πλαίσιο
στήριξης στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις απέναντι στην
ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Επειδή όμως το
πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα
ευρωπαϊκό, επειδή η γεννεσιουργός αιτία του προβλήματος
αυτού έγκειται στις ιδιαίτερα
υψηλές τιμές του φυσικού αερίου
που συμπαρασύρουν και τις τιμές
του ηλεκτρικού ρεύματος, θα επαναφέρω μαζί με τον Ιταλό πρωθυπουργό το πια κατεπείγον αίτημα
να δρομολογηθούν τολμηρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
όπως η επιβολή ενός πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.

σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ανοσία του πληθυσμού έχει αποτρέψει τα σοβαρά περιστατικά και τις
νοσηλείες λόγω covid στα νοσοκομεία. Βεβαίως, η
χαλάρωση της συμπεριφοράς όλων ακόμη και στα βασικά μέτρα υγιεινής και η κινητικότητα του πληθυσμού,
εσωτερικών και εξωτερικών επισκεπτών, αναμένεται να
διατηρήσει υψηλά τα κρούσματα.
Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι αυξητική τάση -αλλά
ελεγχόμενη κατά το υπουργείο Υγείας- σημειώνουν οι
νέες εισαγωγές σε απλές κλίνες covid. Το περασμένο
24ωρο άγγιξαν τις 200. Οι νοσηλευόμενοι ανέρχονται
στους 965, με τους 732 να βρίσκονται σε απλές κλίνες
και 233 σε Μονάδες. Να πούμε πάντως πως οι νέες
εισαγωγές κινούνται με ρυθμό αύξηση πάνω από 50%
σε επίπεδο εβδομάδας και είναι σημαντικά χαμηλότερες
των εξιτηρίων.

ENHMEΡΩΣΗ EΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΦΛΟΓΑΣ

Ο

Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ενημερώνει ότι
ξεκίνησε η
διαδικασία σταδιακής
επανόδου σε
κανονικές συνθήκες
και της τελευταίας
μονάδας παραγωγής
που είχε τεθεί εκτός
λειτουργίας στο
διυλιστήριο
Ελευσίνας,
προκειμένου να
υλοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης,
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Η διαδικασία επανεκκίνησης
αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης ενδέχεται να παρατηρηθεί
αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για
συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των
εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες
Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος που
ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους
της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα
Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και
ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία
των διυλιστηρίων του, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές
ενημερώνονται πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
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Power Pass:
Pass
Ξεπέρασαν το 1
εκατ. οι αιτήσεις

θριάσιο-9

ΕΕ: Εκτακτη στήριξη 1,5 εκ ευρώ για
απολυμένους στην Αττική
Οικονομική βοήθεια ύψους 1,5 εκ
ευρώ για απολυμένους που κατοικούν
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το EK ενέκρινε την
Πέμπτη σχεδόν 20 εκ.
ευρώ συνολικά σε ευρωπαϊκή βοήθεια για
εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους σε
Ελλάδα και Γαλλία.

Ά

νοιξε η πλατφόρμα
του Power Pass και
για τα ΑΦΜ με λήγοντα αριθμό 7 και 8, ενώ μέχρι
το Σάββατο (25/6) αναμένεται να έχουν ανοίξει όλα τα
ΑΦΜ, με την προθεσμία να
λήγει στις 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται
ότι
η
επιδότηση αφορά στους
λογαριασμούς
ρεύματος
πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος,
που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 1 Δεκεμβρίου
2021 έως και 31 Μαΐου 2022.
Ανάλογα με το ύψος επιβάρυνσης των λογαριασμών, η επιδότηση μπορεί
να ανέλθει μέχρι και στο
ποσό των 600 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι έως το
βράδυ της Τετάρτης (22/6), ο
αριθμός των αιτήσεων είχε
ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, όπως επεσήμανε και
σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Δικαιούχος του Power
Pass είναι κάθε πολίτης
που:

– Είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

– Το καθαρό οικογενειακό
του εισόδημα μετά την
αφαίρεση των φόρων δεν
ξεπερνά τις 45.000 ευρώ, με
βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους
2020.
– Διαθέτει ΑΦΜ ο οποίος
δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση
που έχει υποβληθεί από
άλλο πρόσωπο.

– Η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος που
εκδόθηκαν κατά το διάστημα
από 01/12/2021 έως και
31/05/2022 ξεπερνά συνολικά τα 30 ευρώ.

H λειτουργία της πλατφόρμας voucher.gov.gr είναι
ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του
πολίτη στο Taxisnet και το
IBAN του λογαριασμού στον
οποίο επιθυμεί να πιστωθεί
η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται
αυτόματα μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας
της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης.
Πώς γίνεται η υποβολή
αίτησης
1. Ο πολίτης εισέρχεται
στην πλατφόρμα με τους
κωδικούς του στο Taxisnet
και επιβεβαιώνει ότι τα
στοιχεία
του
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται
είναι σωστά.

2. Ο πολίτης καλείται να
επιλέξει αν επιθυμεί να
υποβάλει αίτηση για τον ίδιο
ή για προστατευόμενο μέλος
της οικογένειάς του.

3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας
κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής).
Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:
• Eίτε να τα επιβεβαιώσει,

• είτε να τα τροποποιήσει
μέσω της πλατφόρμας
«Δήλωση Κύριας Κατοικίας
για
Power
Pass»
(https://www1.aade.gr/saadea
pps3/powerpass/katoikia), η
οποία έχει υλοποιηθεί από
την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί
να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του
vouchers.gov.gr, κάνοντας
κλικ στο σχετικό πεδίο που
εμφανίζεται κάτω από τα
στοιχεία πρώτης κατοικίας.
Τα στοιχεία που δηλώνονται
στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
καταχωρίζονται αμέσως.
Έτσι, αφού ο δικαιούχος
συμπληρώσει τα σωστά
στοιχεία πρώτης κατοικίας,

μπορεί να επιστρέψει
στην πλατφόρμα του Power
Pass και να ολοκληρώσει την
αίτησή του.

4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε
ο πολίτης να συμπληρώσει
το e-mail του, το IBAN και το
όνομα
του
τραπεζικού
ιδρύματος όπου τηρείται ο
τραπεζικός του λογαριασμός.

5. Πατώντας «Υποβολή»,
ο πολίτης ολοκληρώνει τη
διαδικασία κατάθεσης της
αίτησης.
Σημειώνεται ότι για όσες
ημέρες παραμένει ανοιχτή η
πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται
ειδοποιήσεις
στους
πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία
λογαριασμού κ.λπ.). Η
εκκαθάριση των αιτήσεων, ο
προσδιορισμός του ποσού
επιστροφής και η καταβολή
του στους δικαιούχους θα
πραγματοποιηθούν κατά το
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την
κύρια κατοικία τους, όσο και
για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που
φοιτούν στην Ελλάδα. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, ο
πολίτης μπορεί να υποβάλει
μέχρι και τρεις επιπλέον
αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε
φορά τα παραπάνω βήματα. Επιπλέον, για όσους
είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό
έτος 2021, είναι απαραίτητη
η υποβολή της φορολογικής
δήλωσης πριν από την
αίτηση για το Power Pass. Σε
αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό
οικογενειακό εισόδημα, μετά
την αφαίρεση των φόρων,
του φορολογικού έτους 2021.

Οι
ευρωβουλευτές
υπερψήφισαν στήριξη
ύψους 1,5 εκ. ευρώ για 206 συνολικά
εργαζόμενους που απολύθηκαν από έξι
εταιρείες παραγωγής οικιακών συσκευών
στην περιφέρεια της Αττικής, οι οποίες
επλήγησαν σοβαρά από την χρηματοοικονομική κρίση, την κρίση της πανδημίας
COVID-19, καθώς και από ελλείψεις
οικιακού εφοδιασμού ηλεκτρικών εξαρτημάτων και το υψηλό κόστος παραγωγής.
Η έκθεση με εισηγητή τον Bogdan
Rzońca (Συντηρητικοί, Πολωνία) που
συνιστά την έγκριση της βοήθειας
εγκρίθηκε με 564 ψήφους υπέρ, 26 κατά
και 6 αποχές.

Η στήριξη για τους απολυμένους εργαζομένους θα περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ατομική βοήθεια για
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και προσαρμοσμένη
επαγγελματική κατάρτιση, που θα οδηγεί
σε πιστοποίηση όπου είναι δυνατόν, ή
στήριξη για την εξασφάλιση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να
λάβουν συμβουλές σχετικά με το πώς να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, σε
συνδυασμό με επιχορήγηση για τη
σύσταση επιχείρησης ύψους έως 22.000
ευρώ.

10 -θριάσιο
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Αλλες τρείς ανανεώσεις στον Μανδραικό ΑΟ

O Πανελευσινιακός
ΑΟΚ ανακοίνωσε
τον Στέλιο Κλήμη

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού
ΑΟΚ είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοι νώσει
την
έναρξη
συνεργασίας της με τον προπονητή
κ Στέλιο Κλήμη.
Ο coach θα εί ναι ο άμεσος
συνεργάτης του Head Coach Νίκου
Βούλγαρη για τη νέα αγωνιστική
περίοδο !
Καλωσορίζουμε τον coach Κλήμη
στον σύλλογο μας και του
ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το
ΣΤΑΧΥ στο στήθος !
Ακολουθεί μια περιγραφή και το
βιογραφικό, με τους μέχρι σήμερα
σταθμούς της καριέρας του.
Σε επίπεδο ανάπτυξης , ξεκίνησε
την μπασκετική του πορεία από τις
Ακαδημιες του Παγχιακού στην Χίο.
Μετέπειτα στην ηλικία του παιδικού
μεταπήδησε στο Περιστέρι με το
οποιο τη σεζόν 1996-97 κατέκτησε
Πανελλήνιο εφήβων!
Σε αντρικό επίπεδο αγωνίστηκε στις
ομάδες:

Αστέρα Ζωοδόχου Πηγής Α Εσκα,
Γλυφάδα Γ Εθνική,
Σπορτιγκ Α Εσκα- Γ Εθνική- Β
Εθνική-Α2 ,
Ποσειδωνα Καλαμάτας Β Εθνική,
ΕΑΠατρων Γ Εθνική,
Παγκράτι Α2,
Ερμη Περαματος Γ Εθνική - Α2 ,
Αιολος-Ταυρος 2006 Β-Α Εσκα!
Με την προπονητική αφού πρώτα
έλαβε το πτυχίο Γ κατηγορίας στη
σχολή της Πάτρας το 2007,
ασχολείται από το 2010 μέχρι και
σήμερα με τα τμήματα υποδομής,
στο Σπορτιγκ και το Παιδικό τμήμα ,
στο Μαρούσι το Παμπαιδικό, στον
Αιολο-Ταύρο τα τελευταία 9 σερί
χρόνι α ξεκι νώντας σε τμήματα
Ακαδημι ών και αργότερα ως
υπευθυνος
Ακαδημι ών
και
Προπονητής
στα
τμήματα
Παμπαιδικού, Παιδικού,Εφηβικού.
Σε επίπεδο Αντρικό και Γυναικείο
ξεκίνησε την πορεία του το 2015 ως
Προπονητής του Σπορτιγκ στη Γ
Εθνι κη, αργότερα στον Αί ολοΤαύρου Β’ και Α’ ΕΣΚΑ (μέχρι και
σήμερα) και τις χρονιές 2017 και
2018 στην γυναικεία ομάδα της
Δάφνης Δαφνί ου με την οποί α
πέτυχε άνοδο από την Γ’ στην Β’
ΕΣΚΑ!

Αλλοι τρείς ποδοσφαιριστές ανανέωσαν με τον Μανδραικό ΑΟ και θα κοσμούν την ομάδα και του χρόνου,
με τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και με το ήθος τους!
Πρόκειται για τους Ηρακλής Δουδέσης, Σταύρος Κατσίλης, Γιάννης
Πετσίτης.
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Ανανέωσε ο Μιχάλης Μαρής
στον Πανελευσινιακό

ΝΕΜ: Το 3ο τουρνουά
Γιώργος Παπαγιάννης

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον
Μιχάλη Μαρή.
Ο Ελευσίνιος μέσος θα αποτελεί και φέτος μέλος
της ομάδας μας βοηθώντας την να πετύχει τους
υψηλούς στόχους της.
Η διοίκηση του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές
επιτυχίες!
Στην φωτό ο Μιχάλης Μαρής με τον πρόεδρο
Κώστα Αθανασίου.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Με Δημήτρη Καλύκα στον
πάγκο τη νέα χρονιά
Η διοίκηση του Βύζαν τα αν ακοιν ών ει την αν αν έωση της συν εργασίας με τον
π ροπ ον ητή
Δημήτρη Καλύκα.
Αν αγν ωρίζον τας την συμβολή
του στην επιστροφή του Βύζαν τα
στις Εθν ικές Κατηγορίες μετά από
6 χ ρόν ια, οι διοικούν τες τον
σύλλογο αν αν έωσαν την εμπιστοσύν η τους στο πρόσωπο του
επιτυχ ημέν ου coach, ο οποίος
ήδη έχ ει ξεκιν ήσει τον σχ εδιασμό
της ομάδας εν όψει της ν έας ποδοσφαιρικής περιόδου.

ΕΠΟ: Τα νέα ηλικιακά
όρια που θα ισχύσουν
από 1 Ιουλίου
Το Τμήμα Μητρώου ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ με επιστολή του
εν ημερών ει για τα ηλικιακά όρια
που θα τεθούν σε ισχ ύ από την
1 Ιουλίου.

Σημειών εται πως για τον καθορισμό της ποδοσφαιρικής ηλικίας
των ποδοσφαιριστών , η γεν ική
ημερομην ία γέν ν ησης για όλους
υπολογίζεται η 1η Ιαν ουαρίου του
έτους κατά το οποίο γεν ν ήθηκαν .
Επ ιπ λέον , επ ισημαίν εται ότι
κάθε ποδοσφαιριστής, αν εξαρτήτως φύλου και ακριβούς ημερομην ίας γέν ν ησης, ξεκιν ά και ολοκληρών ει την αγων ιστική περίοδο,
με την «ποδοσφαιρική ηλικία» με
την οποία ξεκιν ά την αγων ιστική
περίοδο.
Αν αλυτικά όσα αν αφέρει:

«Με την π αρούσα εγκύκλιο,
που τίθεται σε ισχ ύ από την
01.07.2022, αποτελεί αν απόσπαστο τμήμα όλων των υπαρχ όν των Καν ον ισμών Ε.Π.Ο. (ΚΑΠ,
ΚΙΜΠ, Αδειοδότησης κλπ.) και
υπερισχ ύει κάθε άλλης διάταξης,
σύμφων α και με τα προβλεπόμενα
στις
διεθν είς
διατάξεις
(F.I.F.A. & U.E.F.A.), σας εν ημερών ουμε για τον ακριβή καθορισμό των ηλικιακών ορίων ποδοσφαιριστών για την αγων ιστική
περίοδο 2022-2023.

Σημειών εται ότι βάσει διεθν ούς
ν ομολογίας και Καν ον ισμών , αλλά
και σύμφων α με τα προβλεπόμεν α στον Καν ον ισμό Αγών ων
Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, για τον
υπολογισμό της «ποδοσφαιρικής
ηλικίας» ως γεν ική ημερομην ία
γέν ν ησης για όλους τους ποδοσφαιριστές, αν εξαρτήτως φύλου και
της ακριβούς ημερομην ίας γέν ν ησής τους, υπολογίζεται η 1η
Ιαν ουαρίου του έτους κατά το
οποίο γεν ν ήθηκαν .

Τι δηλών ει ο coach του Βύζαν τα… «Είμαι χ αρούμεν ος που θα
συν εχ ιστεί η συν εργασία μου με
την διοίκηση του ιστορικού
Βύζαν τα.
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής
κατηγορίας είν αι εν τελώς διαφορετικό με το περυσιν ό, αφού έχ ει
περισσότερες δυσκολίες και απαιτήσεις.
Γι’ αυτό χ ρειάζεται απ’ όλους
μας, (π οδοσφαιριστές, τεχ ν ικό
επιτελείο, διοίκηση και φιλάθλους), μεγάλη προσπάθεια για ν α
έχ ουμε μια καλή ποδοσφαιρική
χ ρον ιά με πολλά θετικά αποτελέσματα, ώστε ν α πετύχ ει ο Βύζας
τους στόχ ους του».
Επ ιπ λέον , επ ισημαίν εται ότι
κάθε ποδοσφαιριστής, αν εξαρτήτως φύλου και ακριβούς ημερομην ίας γέν ν ησης, ξεκιν ά και ολοκληρών ει την αγων ιστική περίοδο,
με την «ποδοσφαιρική ηλικία» με
την οποία ξεκιν ά την αγων ιστική
περίοδο.
Ηλικιακά όρια αγων ιστικής περιόδου 2022-2023
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

25+
Κ-25
Κ-24
Κ-23
Κ-22
Κ-21
Κ-20
Κ-19
Κ-18
Κ-17
Κ-16
Κ-15
Κ-14
Κ-13
Κ-12
Κ-11
Κ-10»

Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική του εσωτερικού τουρνουά "Γεώργιος Παπαγιάννης" , η
οποία διεξήχθη εξ ολοκλήρου στην κλιματιζόμενη όαση της NEM BC ARENA!
Οι αθλητές, οι συγγενείς και οι φίλοι τους
αψηφώντας τον καύσωνα, βρέθηκαν στην κλιματιζόμενη ARENA καθ'όλη τη διάρκεια του
απογεύματος και δημιούργησαν ένα φανταστικό αθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά μη
ενδιαφερόμενοι για το αποτέλεσμα, που μόνο
δηλητηριάζει τους συμμετέχοντες!
Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί σε δύο
σκέλη εκ νέου, τη Δευτέρα και την Τετάρτη της
προσεχούς εβδομάδας, στο Home of the , τη
NEM BC ARENA!
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Πρωτοπορεί και πάλι ο Δήμος Φυλής υπερδιπλασιάζοντας τους πόρους για το ΤΕΒΑ
“Ο Δήμος Φυλής για μία ακόμη
φορά πρωτοπορεί στον τομέα του
ΤΕΒΑ, καθώς όχι μόνο εξασφάλισε
υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του επισιτιστικού προγράμματος για τη Σύμπραξη της Δυτικής
Αττικής της οποίας είμαστε επικεφαλής, αλλά είμαστε και ο πρώτος
Δήμος που υπέγραψε τη σύμβαση,
αλλά και ο πρώτος Δήμος που υλοποιεί κιόλας διανομή από την έκτακτη επιχορήγηση”, υπογράμμισε ο
Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και
Πολιτισμού, Γιώργος Αντωνόπουλος.

Μ

ία νέα πρωτιά στον τομέα
των Κοινωνικών Υπηρεσιών εξασφάλισε ο Δήμος
Φυλής, όσον αφορά το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ΤΕΒΑ, για τη διαχείριση και υλοποίηση του οποίου έχει
επι βραβευθεί
επανει λημμένως
από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς
και ελληνικούς φορείς.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΕΤΑ
ΜΠΕΚΚ ΤΟΥ
ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ο Δήμος Φυλής αποτελεί πανελλαδικά τον πρώτο Δήμο που πραγματοποι εί
δι ανομή προϊ όντων
ΤΕΒΑ, η προμήθεια των οποίων
έγινε με τα έκτακτα κονδύλια, ύψους
8,5 εκατ. ευρώ, που προστέθηκαν
στον αρχικό προϋπολογισμό του
επι σι τι στι κού προγράμματος της
περιόδου 2018-2019.

“Ο Δήμος Φυλής αποδεικνύεται
καθημερινά ευέλικτος και αποτελεσματικός στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση των πολιτικών του αποτελώντας Δήμο- πρότυπο για όλη
την Ελλάδα στην άσκηση καλών
πρακτι κών, προς όφελος των
δημοτών”, τόνι σε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο
οποίος δήλωσε προς τους αρμόδιους φορείς “πανέτοιμος να απορροφήσει και επιπλέον κονδύλια

του Τ ΕΒΑ” προκει μένου να
στηρίξει ακόμη περισσότερο τους
άπορους συνδημότες μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποδει γματι κή δι αχεί ρι ση και υλοποίηση του ΤΕΒΑ από τον Δήμο
Φυλής, ως επικεφαλής Δήμος της
Σύμπραξης Δυτικής Αττικής, είχε
ως αποτέλεσμα, να εγκριθεί για τη
Δυτική Αττική αύξηση 272%, ήτοι
8,5 εκατ. ευρώ, στον προϋπολογισμό του επισιτιστικού προγράμματος, ο οποί ος ανήλθε στα
13.344.018,81 ευρώ από τα
4.894.018 ευρώ, για την περίοδο
2018-2019. Αύξηση προϋπολογισμού πέτυχαν ακόμη 10 Δήμοι και
Περιφέρειες της Ελλάδας, η οποία
ωστόσο ήταν της τάξης του 32%.
Η σύμβαση για την αύξηση του
προϋπολογι σμού υπεγράφη την
Παρασκευή 17 Ιουνίου από τον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού,
παρουσί α
του
Αναπληρωτή
Δημάρχου Γιώργου Αντωνόπουλου.
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θριάσιο-13

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

48

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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. 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

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

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

