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Ληστεία 62χρονου ταξιτζή
εν κινήσει στο Μενίδι
Ανήλικοι Ρομά ξυλοκόπησαν και 

λήστεψαν τον οδηγό

Δημιουργία Π.Ο.Π προϊόντων
Μελιού  με την ονομασία 

“Πάρνηθα Φυλής” 
Ο νέος οραματικός στόχος της διοίκησης

Χρ. Παππού 

O Σκαραμαγκάς
φεύγει, η Ελευσίνα

έρχεται…
Αναμένεται η δημοσιοποίηση του

σχεδίου νόμου για την εξυγίανση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Νέες ανανεώσεις
στον Μανδραϊκό ΑΟ
Ο Περικλής Ηλίας ήταν

ο μεγάλος νικητής στην
κατηγορία των ανδρών.

Πανελλήνιες 2022: 
Τέλος η αγωνία για τους 

υποψηφίους 
Ανακοινώνονται σήμερα 
μετά τις 13:00 οι βαθμοί 

- "Λίγοι οι αριστούχοι"

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσμόπουλου

Προληπτική απαγόρευση
κυκλοφορίας σε δάση 
και ευπαθείς περιοχές 

Δυτικής Αττικής 

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο
του Ιουλίου 

τα αποτελέσματα 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                      
Διανομή ειδών πρώτης 

ανάγκης στους δικαιούχους του
ΤΕΒΑ στις 29 και 30 Ιουνίου

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  99

σσεελλ..  55

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 23 έως 34  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα 

Γερμανός
Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων

Κύρου και Ιωάννου, Οσίου Γερμανού του Ρώσου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ. Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 21055584911

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 2102448143

Άγρια επίθεση δέχτηκε τα
ξημερώματα του Σαββάτου στο
Μενίδι, 62χρονος οδηγός ταξί.

Η ώρα ήταν περίπου 4:00 τα
ξημερώματα όταν ανήλικοι
Ρομά του έκλεισαν τον δρόμο
σε ένα μικρό στενό την οδό
Αγίου Δαμιανού, την ώρα που
μετέφερε μία γυναίκα επιβάτη
από την ίδια περιοχή με
κατεύθυνση την Εκάλη.

Ο 62χρονος ακολούθησε το 

δρόμο που του έδειχνε η
εφαρμογή πλοήγησης με απο-
τέλεσμα να βρεθεί μία ανάσα
από τον καταυλισμό Ρομά της
περιοχής.

Ανοιξαν την πόρτα του
οδηγού με το ταξί εν κινήσει

Οι ανήλικοι δράστες κατάφε-
ραν και άνοιξαν την πόρτα του
οδηγού από το παράθυρο,
ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει 

και παράλληλα κρατούσαν 
τον οδηγό.

Όταν τον έβγαλαν από το
ταξί, άρχισαν να τον χτυπούν
σε όλο του το σώμα, ενώ ο
ίδιος φώναξε στην πελάτισσα
που είχε μέσα να τρέξει για να
μην πιάσουν.

Πράγματι η ίδια βγήκε από
την πίσω δεξιά πόρτα και
άρχισε να τρέχει, ενώ κατάφερε
και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άπο θαύμα  γλίτωσαν εχθες το πρωί πολίτες
που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στο Χαϊ-
δάρι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας
του και έπεσε πάνω στη στάση.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00 το 

μεσημέρι  στην
Αθηνών - Κορίνθου,
λίγο μετά το Παλα-
τάκι  Χαϊδαρίου,
όταν οδηγός ΙΧ
έχασε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου
κάτω από άγνωστη
μέχρι στιγμής αιτία
και έπεσε πάνω σε
στάση, που περίμε-
νε κόσμος το λεωφ-
ορείο.

Ευτυχώς βλέπον-
τας την ξέφρενη
πορεία του αυτοκι-
νήτου, ο κόσμος
έτρεξε, με αποτέλε-
σμα να τραυματιστεί

ελαφρά μια 23χρονη κοπέλα.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Τροχαία και

ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο
Τζάνειο Νοσοκομείο.

"Τρελή" πορεία ΙΧ στο Χαϊδάρι: Κατέληξε σε 
στάση λεωφορείου - Τραυματισμός 23χρονης

Ληστεία 62χρονου ταξιτζή εν κινήσει στο Μενίδι
Ανήλικοι Ρομά ξυλοκόπησαν και λήστεψαν τον οδηγό
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Μέτρα προληπτικής απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής
εκδρομέων σε Εθνικούς Δρυμούς, Δάση
και Ευπαθείς Περιοχές κατά τη διάρκεια
της Αντιπυρικής περιόδου 2022, αποφ-
άσισε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρ-
ος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σχετικά δήλω-
σε: «Οφείλουμε να είμαστε όλοι προ-
σεκτικοί και να συμμορφωνόμαστε με τις
οδηγίες και τις αποφάσεις που προβλέ-
πονται για την προστασία της φύσης και
του τόπου μας. Ιδιαίτερα τις ημέρες με
υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρ-

καγιών, όπως τις ανακοινώνει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πρέ-
πει να προσέχουμε και να ακολουθούμε
τις σχετικές οδηγίες.

Παρακαλώ τους συμπολίτες μου και
τις επισκέπτες της περιοχής μας, να
σεβαστούν το περιβάλλον, να προσέχο-
υμε για να έχουμε».

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση κυκλο-
φορίας οχημάτων και παραμονής εκδρ-
ομέων- περιπατητών σε εθνικούς
δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές
στις παρακάτω οδούς-περιοχές για τις
ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβ-
λεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κιν-

δύνου 3:Υψηλή 4:Πολύ Υψηλή &
5:Κατάσταση Συναγερμού (η απαγόρευ-
ση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και
ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτω-
ση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχει-
ρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη
κινδύνου από υψηλή (κατηγορία 3)
πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάστα-
ση συναγερμού (κατηγορία 5) σε εφαρ-
μογή του άρθρου 2 παρ. 4α του Ν.
3013/2002 και κοινοποιείται στους
δήμους με ευθύνη των Διευθύνσεων
Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρω-
μένων Διευθύνσεων) ως

ακολούθως:

1. ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ Αποκλεισμός
όλων των οδών που οδηγούν στο
Ποικίλο Όρος καθώς και την περιοχή
του όρους.

2. ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ στις εξής θέσεις:
οι περιοχές Καβελάρη, Χάνι Ντουράκο
(Αλεποχωρίου), Μάζι προς Αέρα, Βαθύ
Πηγάδι, Γκούρα, Σώρα, Καμαράκι

καθώς και αποκλεισμός α) Ελατοδά-
σους Natura «Γερανείων» στις θέσεις
Χάνι Δερβένι Μεγάρων προς Γεράνεια
και Σταυρός Κινέττας προς Γεράνεια και

β) Πευκοδάσους περιοχής Κινέττας
στις θέσεις Κιάφα Κινέττα προς Λιογρέϊ-
κα Κινέττας και Αέρας Γερανείων προς
Κινέττα.

3. ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ στις εξής θέσεις

και περιοχές : Διασταύρωση οδών Καν-
δήλι

προς περιοχή Ραντάρ και Αγία Τριά-
δα- Μελετάκι, Παναγία Κούτσιθι προς
περιοχή Γάκη και Γάκη προς περιοχή
Παναγία Κούτσιθι, Αρτικιές Ακρες,
Εκπαίδευση ΛΟΚ Καντήλι, Κουλουρ-
ιώτικο Μονοπάτι, Δρόμος Παναχράν-
του, καθώς και Παλαιοκούντουρα προς
όρος Πατέρα, Ψάθα προς Μεγάλο
Βαθυχώρι - Πύργους, Αλεποχώρι προς
παλαιό δρόμο Αλεποχωρίου - Ψάθας,
Λούμπα, Μεγάλο Κρύφτη, Πεδίο βολής
προς Μικρό Κρύφτη, Μπότζικα,
Καλύβια Πάνου καθώς και αποκλεισμός
πευκοδάσους Βαθυχωρίων και Κρύφτη
στις θέσεις Βένιζα Βιλίων προς
Βαθυχώρι, Σταυρός Δρίκου προς
Βαθυχώρι και Ασκαλί προς Κρύφτη.

4. ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ στις εξής
θέσεις και περιοχές:  ́ Αγιος Νεκτάριος
προς όρος Κιθαιρώνα, Γκούρα-Κιάφα,
Φιλίππη, Άγιος Ιωάννης, Λίστι.

5. ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ Θα ισχύουν οι
σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης
κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Δασών
Ανατολικής Αττικής.

6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Απαγόρευση κυκλοφορίας,
της παρόδου της οδού Γκιόκα, στη Β.Δ.
περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου
Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορυφή του
λόφου του Αγίου Νικολάου.

Τον Οραματικό Στόχο της ανά-
πτυξης Μελισσουργίας στον Δήμο
Φυλής που ανέκαθεν αποτελούσε

παράδοση στη Χασιά και στα Άνω Λιόσια
με μικρο παραγωγούς να  την τηρούν
ευλαβικά μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς το
Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 σε Ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Κοινότ-
ητα Φυλής και στο Δημαρχείο “Νικόλαος
Λιάκος” με θέμα: «Ενίσχυση της μελισσο-
κομίας και της προστασίας των μελισσών,
μέσω  της δημιουργίας μελισσοκομικών
υποδομών και πάρκου βιοποικιλότητας»
στον Δήμο Φυλής

Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνερ-
γασία με τον φορέα του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ και της Μελισσοκομικής Εταιρ-
είας που εδρεύει στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων
“ANEL STADARD” 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

ανοίγοντας την εκδήλωση και καλωσο-
ρίζοντας τους Επιστήμονες, τους μελισ-
σοκόμους αλλά και τον κόσμο που συμμε-
τείχε, σημείωσε ότι ένας από τους κυρία-
ρχους στόχους του είναι η ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα, με την προσέλκυση κι
ενεργό συμμετοχή μελισσοπαραγωγών
του τόπου και κατ' επέκταση όλης τη Αττι-
κής αλλά και τη δημιουργία κινήτρων και
θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους,
που έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με
τη μελισσοκομία. 

Πρόσθεσε επίσης ότι το Όραμα μπορεί
να υλοποιηθεί χάρις στη συνεργασία και
την Τεχνογνωσία των Επιστημόνων της
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και της “ANEL
STADARD”, που κατά τη διάρκεια της Ημε-
ρίδας παρουσίασαν τα ιδιαίτερα πετυχημέ-
να μοντέλα, δομές και δράσεις μελισσο-
κομίας που έχουν αναπτυχθεί στη Βόρεια
Ελλάδα. 

Σημαντικό ρόλο στο όλο εγχείρημα
αναμένεται να διαδραματίσει το Δασα-
ρχείο Πάρνηθας που ήδη πραγματο-
ποίησε τις πρώτες επαφές με το επι-
στημονικό δυναμικό της ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ,  κατά την επίσκεψή τους
στη Φυλή. 

Στην Ημερίδα βρέθηκαν κι απηύθυναν
χαιρετισμούς αλλά και τη βούληση να
στηρίξουν το εγχείρημα, ο Αντιπρόεδρος

της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο
Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος
Λιάκος και ο Α' επιλαχών Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής Σταμάτης Πουλής. 

Εν συνεχεία,  η
Υπεύθυνη του εργαστηρίου και του ΒΒΚΚ,
Διευθύντρια Ερευνών ΙΓΒΦΠ, ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Ελένη Μαλούπα ανέ-
πτυξε την άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία
της με θέμα: Προστασία, διατήρηση
και αξιοποίηση των Ελληνικών ΑΦΦ
και μικρών καρπών σε Βοτανικούς
κήπους και πάρκα:  μελέτες περίπτω-
σης. 

Ο συντοπίτης μας Ελευθέριος Παν-
τελάκης, Διευθυντής της εταιρείας
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ε.Ε. & ΣΙΑ ΕΕ - ANEL
STADARD μίλησε για τον: Σχεδιασμό
για εγκατάσταση Δημοτικού μελισσο-

Δημιουργία Π.Ο.Π προϊόντων Μελιού 
με την ονομασία “Πάρνηθα Φυλής” 

Ο νέος οραματικός στόχος της διοίκησης Χρ. Παππού 

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσμόπουλου

Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής
εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές Δυτικής Αττικής 

συνεχίζεται στη σελ. 13
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΣΤΙΣ 29 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ
ΜΑΔΡΙΤΗ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήν ης
(ΠΣΕ) βρέθηκε στη Μαδρίτη για την
αν τιΝΑΤΟική συγκέν τρωση και πορεία
στους δρόμους της πόλης την  Κυριακή
26 Ιούν η, διαδηλών ον τας εν άν τια στη
μεγαλύτερη πολεμική μηχ αν ή στην
ιστορία της αν θρωπότητας, το οπλισμέ-
ν ο χ έρι του ιμπεριαλισμού.

Επικεφαλής της αν τιπροσωπείας του
ΠΣΕ στη Μαδρίτη ήταν  ο Ηρακλής Τσα-
βδαρίδης, εκτελεστικός γραμματέας του.
Στην  αν ακοίν ωση - κάλεσμα της Γραμ-
ματείας του ΠΣΕ για τις αν τιΝΑΤΟικές
εκδηλώσεις στη Μαδρίτη αν αφέρεται
μεταξύ άλλων :«Η μεγαλύτερη πολεμική
μηχ αν ή στην  ιστορία, ο Οργαν ισμός
Βορειοατλαν τικού Συμφών ου (ΝΑΤΟ),
πραγματοποιεί τη Σύν οδο Κορυφής του
στις 29-30 Ιουν ίου στη Μαδρίτη της
Ισπαν ίας. Μια ακόμη Σύν οδος Κορυφής
όπου τα γεράκια του πολέμου 30
χ ωρών  και οι κυβερν ήσεις τους θα επικ-
υρώσουν  και θα αν απτύξουν  τα ιμπερ-

ιαλιστικά τους σχ έδια ως "παγκόσμιος
χ ωροφύλακας".
Η ιστορία του ΝΑΤΟ είν αι γεμάτη εγκλή-

ματα, πολέμους, επεμβάσεις και πραξι-
κοπήματα. Το ΝΑΤΟ δεν  ήταν  ποτέ
αμυν τικός οργαν ισμός και ακόμη λιγότε-
ρο σήμερα. Ήταν  και είν αι το οπλισμέ-
ν ο χ έρι του ιμπεριαλισμού των  ΗΠΑ και
της ΕΕ.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήν ης
εν αν τιώθηκε από την  πρώτη στιγμή της
ίδρυσής του στο ΝΑΤΟ, τα μέλη και οι
φίλοι μας αγων ίζον ται στα κράτη-μέλη
του ΝΑΤΟ για την  αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και για τη διάλυσή του ως οργαν ι-
σμού.

Αυτός ο αγών ας γίν εται ακόμη πιο
επίκαιρος και απαραίτητος όταν  παρατ-
ηρούμε τα σχ έδια για περαιτέρω διεύρυ-
ν ση του ΝΑΤΟ με τη Σουηδία και τη
Φιν λαν δία, πράξη που θα πυροδοτήσει
παραπέρα τον  πόλεμο στην  Ουκραν ία
και την  επιθετικότητα του ΝΑΤΟ. Το
ΝΑΤΟ αξιοποιεί τον  πόλεμο για τα
επεκτατικά του σχ έδια, τον  τροφοδοτεί
περαιτέρω σε βάρος του ουκραν ικού και
ρωσικού λαού που ζούσαν  μαζί για 70
χ ρόν ια αδελφικά και ειρην ικά. Αυτός ο
πόλεμος και σε σχ έση με τα σχ έδια του
ΝΑΤΟ εν ισχ ύει τους κιν δύν ους για
έν αν  πιο γεν ικευμέν ο πόλεμο παγκό-
σμιων  διαστάσεων . Ο πόλεμος πρέπει
ν α τελειώσει και πρέπει ν α βρεθεί μια
λύση με πολιτική διαπραγμάτευση με
βάση τις ιδρυτικές αρχ ές του Χάρτη των
Ην ωμέν ων  Εθν ών . Οι λαοί του κόσμου

πρέπει ν α αν τισταθούν  στα σχ έδια του
ΝΑΤΟ!

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήν ης καλεί
όλα τα μέλη και τις φιλικές οργαν ώσεις
στον  κόσμο ν α οργαν ώσουν  και ν α
πραγματοποιήσουν  εκδηλώσεις διαμα-
ρτυρίας, συγκεν τρώσεις και διαδηλώσεις
γύρω από τις ημερομην ίες της συν όδου
του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στη
Μαδρίτη στις 29-30 Ιουν ίου, καταγγέλ-
λον τας τα ιμπεριαλιστικά σχ έδια και
εν έργειες του ΝΑΤΟ».

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) ανταπο-
κρινόμενη και στο πλαίσιο της
πολύμορφης δράσης που ανα-
πτύσσει ενόψει της Συνόδου Κορυφ-
ής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29 και
30 Ιουνίου, διοργανώνει ημερίδα
που την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις
7:30 μ.μ., στον εξωτερικό χώρο του
Μουσείου Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ, Αγ.
Ασωμάτων 31, Στάση ΗΣΑΠ: Θησείο).
Ώρα προσέλευσης: 7:15 μ.μ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβά-
ν ει:
Εισήγηση εκ μέρους της Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ, από την  Ελπίδα Παν τελάκη,
γεν ική γραμματέα της ΕΕΔΥΕ
καθώς και τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
“Η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπερια-
λιστικούς σχ εδιασμούς και πολέμους”,
από τον  Νίκο Παπαν αστάση, αν τι-
συν ταγματάρχ η ε.α., βουλευτή του

ΚΚΕ, μέλος του Εθν ικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ
“Ιμπεριαλιστικές συμμαχ ίες και αν ταγω-
ν ισμοί. Ο ρόλος του Διεθν ούς Δικαίου”,
από τον  Αν τών η Αν ταν ασιώτη, δικ-
ηγόρο, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθην ών , μέλος του Εθν ικού
Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
“ΝΑΤΟ: εξοπλισμοί και αποστολές εκτός
συν όρων ”, από τον  Χρήστο Σαλταπή-
δα, πλοίαρχ ο του Πολεμικού Ναυτικού
ε.α.
“Πλευρές της παρέμβασης του ΝΑΤΟ
στα Παν επιστήμια και στα ερευν ητικά
κέν τρα”, από τον  Μάν ο Σαριδάκη,
καθηγητή θεωρητικής φυσικής στο
παν επιστήμιο Μπέιλορ του Τέξας
(ΗΠΑ), κύριο ερευν ητή θεωρητικής
φυσικής στο Εθν ικό Αστεροσκοπείο
Αθην ών , μέλος του Εθν ικού Συμβου-
λίου της ΕΕΔΥΕ

Παράλληλα η Επιτροπή Αγών α εν άν τια
στην  Ελλην οαμερικαν ική Συμφων ία για
τις Βάσεις καλεί τα εργατικά σωματεία
και τις συν δικαλιστικές οργαν ώσεις, τις
Επιτροπές Ειρήν ης, τους φορείς των
αυτοπασχ ολουμέν ων , των  γυν αικών ,
της ν εολαίας, όλο το λαό σε δυν άμωμα
του αγών α εν άν τια στο ΝΑΤΟ και στις
επικίν δυν ες αποφάσεις της Συν όδου
Κορυφής, που θα διεξαχ θεί στις 29 και
στις 30 Ιούν η στη Μαδρίτη και τους
καλεί ν α συμμετάσχ ουν   στη συγκέν τρ-
ωση εν άν τια στις αποφάσεις της συν ό-
δου κορυφής του ΝΑΤΟ στο υπουργείο
εθν ικής άμυν ας  την  Πέμπτη 30 Ιούν η
στις 7:30 μ.μ.



ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                      
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
στις 29 και 30 Ιουνίου

Η
Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίν ας, αν α-
κοιν ών ει ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του

προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συν δρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων
(ΤΕΒΑ), θα πραγματοποιηθεί διαν ομή τροφίμων  και
ειδών  πρώτης αν άγκης στους δικαιούχ ους του ΤΕΒΑ
την   Τετάρτη 29 και την  Πέμπτη 30 Ιουν ίου, στο κτίρ-
ιο της Υπηρεσίας επί των  οδών  Ελ. Βεν ιζέλου & Εθν .
Αν τιστάσεως, Ελευσίν α.

Οι ωφελούμεν οι θα εν ημερωθούν  με SMS για την
ακριβή ώρα και μέρα προσέλευσής τους και τα απαι-
τούμεν α μέτρα που θα τηρηθούν  για την  αποφυγή της
διάδοσης του κορων οϊού, εν ώ για ν α παραλάβουν  τα
είδη θα πρέπει ν α έχ ουν  μαζί τους την  Αστυν ομική
Ταυτότητά τους και έγγραφο από το οποίο ν α
προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους. Εάν  δεν  δύν αν ται ν α προ-
σέλθουν  αυτοπροσώπως μπορεί ν α προσέλθει τρίτο
άτομο που ν α έχ ει εξουσιοδότηση του δικαιούχ ου μετά
γν ησίου υπογραφής. ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-

τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλή-

νων, παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας των
νέων Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2022, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Στρατιωτική  Σχολή Ευελ-
πίδων.

Την τελετή ορκωμοσίας τίμησαν η Α.Ε. Πρόεδρ-
ος της Δημοκρατίας, κα  Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, η οποία επέδωσε τα ξίφη στους νέους
ανθυπολοχαγούς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, οι Αρχηγοί των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, εκπρόσωποι των κομμάτων,  Μητροπολίτες
και πλήθος κόσμου. 

Ο κ. Μπούρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
με τους νέους ανθυπολοχαγούς και να τους
ευχηθεί θερμά συγχαρητήρια για την αποφοίτησή
τους, καλή δύναμη στο νέο τους ξεκίνημα και καλή
σταδιοδρομία στο σημαντικό τους έργο, καθώς τα
νέα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι πλέον
θεματοφύλακες της πατρίδας έχοντας ως στόχο
την προάσπιση των εθνικών συνόρων των Ελλή-
νων.

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022    θριάσιο-5 

Ο Αθ. Μπούρας στην
ορκωμοσία των νέων

Ανθυπολοχαγών, 
εκπροσωπώντας τη

Βουλή

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟ
ΤΟ  ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Γνωστοποιούμε, ότι  την  Τρίτη  28-
06-2022  και  την  Τετάρτη  29-06-
2022, το  Νέο  Κοιμητήριο  Άνω  

Λιοσίων  θα  παραμείνει  κλειστό,
λόγω ψεκασμών (εντόμων, κουνου-
πιών, κλπ)  και  ως  εκ  τούτου  θα
απαγορεύεται  η  είσοδος  σε
όλους.
Παρακαλούμε, τους  δημότες  να
μην  επιχειρήσουν  να  μεταβούν
στο  Κοιμητήριο   διότι  θα  ταλαι-
πωρηθούν  αδίκως.  

Ο  ΑΝ/ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ   
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Μέσα στο πρώτο
10ήμερο του Ιουλίου

τα αποτελέσματα 

Ο
ι αιτήσεις για
το πρόγραμμα
«Κοινωνικός

Τουρισμός» ολοκ-
ληρώθηκαν αλλά εώς
τις 3 Ιουλίου  στις
23:59, μπορούν οι
πάροχοι τουριστικών
καταλυμάτων και
ακτοπλοϊκών εισιτ-
ηρίων να υποβάλουν
αιτήσεις συμμετοχής
στο μητρώο παρόχων
του προγράμματος
κοινωνικού τουρισμού
2022-2023.

Και  φέτος υπήρξε
ρεκόρ συμμετοχών με
περισσότερες από
500.000 αιτήσεις .
Μαζί  με τους ωφε-
λούμενους πρόκειται
για 1 εκατ. επιταγές.

Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν την ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
https://www.dypa.gov.
gr/ko i noni kos-toyri s-
mos.

Ο ΟΑΕΔ μαζί  με
ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ και
ΕΦΚΑ διασταυρώνει
τα στοιχεία, ώστε να
γίνει  η μοριοδότηση
που χρειάζεται και στη
συνέχεια να βγουν τα
αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα είπε
ο διοικητής του ΟΑΕΔ
(νυν ΔΥΠΑ), Σπύρος
Πρωτοψάλτης στο
OPEN, τα αποτελέσμα-
τα αναμένονται  μέσα
στο πρώτο 10ήμερο
του Ιουλίου.

Οι επιταγές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν
από την 1η Αυγούστου
του 2022 και για 12
μήνες, έως τέλος Ιου-
λίου 2023, ενώ 1500
καταλύματα έχουν
δηλώσει συμμετοχή και
συνεχώς αυξάνονται.

Ποιοι αιτούντες
αποκλείονται από το
πρόγραμμα

Σύμφωνα με τα έως
τώρα δεδομένα, από το
πρόγραμμα Κοινωνι-
κού Τουρισμού  θα
αποκλειστούν κατά τη
διαδικασία ελέγχου οι
αιτούντες που:

δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα

δεν αποδεικνύεται
ότι πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής,
γιατί δεν έχουν ακολο-
υθήσει τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης
και  δεν έχουν
συμπληρώσει  ορθά
όλα τα πεδία της
αίτησης,

δεν προκύπτει ταύτι-
ση του περιεχομένου
της αιτήσεώς τους με
τα αυτεπαγγέλτως
αναζητηθέντα ή επι-
σ υ ν α π τ ό μ ε -
να /π ρ ο σκο μι σθέντα
δικαιολογητικά συμμε-
τοχής,

δεν έχουν προσ-
κομίσει  όλα τα κατά
περίπτωση δικαιολογ-
ητικά.

Για τους αποκλειόμε-
νους συντάσσεται:

ο προσωρινός πίνα-
κας,

ο Πίνακας Αποκλειο-

Τ
ην  εκκίν ηση του καλοκαιριού και της, μετά
Cov id, εποχ ής σηματοδοτεί η επιστροφή της
«Λευκής Νύχ τας», του μεγαλύτερου πολιτιστικού

γεγον ότος στο Ίλιον , ύστερα από δύο χ ρόν ια αν α-
στολής.
Από το απόγευμα του Σαββάτου 2 Ιουλίου 2022 έως

τις πρώτες πρωιν ές ώρες, οι κεν τρικοί δρόμοι της
πόλης θα υποδεχ θούν  μια πολύχ ρωμη και φωτειν ή
γιορτή, με ζων ταν ή μουσική και πλήθος επισκεπτών
από όλη την  Αττική, εν ώ με τη συμμετοχ ή του
Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, τα καταστήματα θα παρ-
αμείν ουν  αν οιχ τά, αφού ο Δήμος Ιλίου εξασφάλισε
τη διεύρυν ση του ωραρίου των  καταστημάτων  με
απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Γιάν ν ης Πλούταρχ ος θα γιορτάσει τα 25 χ ρόν ια

καλλιτεχ ν ικής του πορείας με μια μον αδική συν αυλία
στην  Πλατεία «Γ. Γεν ν ηματά» εν ώ ο Βαγγέλης
Κον ιτόπουλος με τη Θεοδοσία Στίγκα θα
ξεσηκώσουν  με παραδοσιακούς ρυθμούς το κοιν ό,
στην  Πλατεία Ηρώων  Πολυτεχ ν είου. 

Το σκην ικό θα συμπληρώσουν  ιδαν ικά, οι The
Swingin’ Cats, Κατερίν α Αδάμ και Ορχ ήστρα των
Ον είρων , εν ώ θα λάβουν  χ ώρα αθλητικές δραστηρι-
ότητες, παραστάσεις καραγκιόζη από τον  βετεράν ο
Θαν άση Σπυρόπουλο και πλήθος άλλων  παράλ-
ληλων  εκδηλώσεων , στις οποίες λαμβάν ουν  μέρος το
Κέν τρο Γυν αικών  Ιλίου, πολιτιστικοί, εθν ικοτοπικοί
σύλλογοι και φορείς.

Με αφορμή τη «Λευκή Νύχ τα» ο Δήμαρχ ος Ιλίου
Νίκος Ζεν έτος τον ίζει:«Η πιο λαμπερή γιορτή πολιτι-
σμού επιστρέφει στο Ίλιον , μετά από 2 χ ρόν ια
απουσίας, προσφέρον τας εν έργεια, χ αρά, διασκέδα-
ση, τόν ωση της αγοραστικής κίν ησης και όμορφες
στιγμές στην  πόλη μας. 
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχ ής που, το 2013, ο Δήμος Ιλίου

ήταν  ο πρώτος που ξεκίν ησε το συγκεκριμέν ο πολι-
τιστικό γεγον ός στη χ ώρα μας και από τότε έχ ει αν α-
δειχ θεί σε έν αν  από τους ισχ υρότερους πόλους
έλξης για την  πόλη μας. Θέλω ν α ευχ αριστήσω θερμά
όσους συμβάλλουν  όλα αυτά τα χ ρόν ια, ώστε ν α
καταστεί η «Λευκή Νύχ τα» στο Ίλιον , μία από τις
κορυφαίες και πιο ξακουστές εκδηλώσεις σε όλη την
Ελλάδα».

Σάββατο 2 Ιουλίου: H «Λευκή Νύχτα» επιστρέφει στο
Ίλιον και δίνει ζωή και χρώμα στην πόλη!

Διανομή τροφίμων
από τις 
Κοινωνικές 
Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου, ως φορέας υλο-
ποίησης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το
«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ , θα πραγματοποιήσουν διανομή τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιείται από  28 Ιουνίου έως και την Παρασκευή, 1  στο
παλαιό κτίριο των Κοινωνικών Δομών, Μπουμπουλίνας 26. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος
θα ειδοποιηθούν με μήνυμα για την ακριβής ώρα παραλαβής των προϊόντων, προς αποφυγή
συνωστισμού.
Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να φέρουν μαζί τους τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Σήμερα η Τηλεδιάσκεψη της ΚΕΔΕ για την πρόσκληση ΕΣΠΑ-ΥΨΗΔ:
“Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ”

Η
Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδας, συν εχ ίζον τας ν α παρέχ ει τεχ ν ογν ωσία και στήριξη στους Δήμους
όλης της χ ώρας, προκειμέν ου ο βαθμός ετοιμότητας των  Οργαν ισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν α είν αι
υψηλός ώστε ν α αξιοποιούν  συν εχ ώς ευκαιρίες χ ρηματοδότησης, διοργαν ών ει τηλεδιάσκεψη με αφο-

ρμή την  πρόσκληση ΕΣΠΑ-ΥΨΗΔ «Ψηφιακός Μετασχ ηματισμός των  Δήμων ».
Η τηλεδιάσκεψη, που έχ ει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 28 Ιουν ίου και ώρα 12 μ.μ., διοργαν ών εται σε

συν εργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και την  Ειδική Υπηρεσία Διαχ είρισης & Εφαρμογής
Τομέα ΤΠΕ (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ). Απευθύν εται σε αιρετούς και στελέχ η της Αυτοδιοίκησης, ώστε ν α βοηθήσει τους
Δήμους για ν α προχ ωρήσουν  άμεσα στις διαδικασίες υποβολής αιτήματος. 
Ο στόχ ος είν αι η μόχ λευση πόρων  από τον  προϋπολογισμό των  230 εκ. του προγράμματος ν α αγγίξει

υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας.
Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η οποία θα διαχ ειριστεί τη δράση, αν αμέν εται ν α παρουσιάσει τις παραμέτρους και όλες τις

λεπτομέρειες της πρόσκλησης, εν ώ τα στελέχ η της θα απαν τήσουν  σε τυχ όν  απορίες ή διευκριν ήσεις που
θα βοηθήσουν  στο έργο των  Δήμων . Στην  τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης Θοδωρής Λιβάν ιος.



Τρίτη 28 Ιουνίου 2022   θριάσιο-7

Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών δράσεων του Δήμου Ασπροπύργου

Μ
ε πυξίδα την
«Ατζέν τα 2030»
των  Ην ωμέν ων

Εθν ών  και πιο συγκεκρ-
ιμέν α τους Στόχ ους
Βιώσιμης Αν άπτυξης:
Βιώσιμες Πόλεις και
Κοιν ότητες, Δράση για
το Κλίμα, ο αρμόδιος
Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότ-
ητας, Αν ακύκλωσης και
Πρασίν ου, κ. Μιχ αήλ
Ψωμιάδης σε συν ερ-
γασία με το Τμήμα
Πρασίν ου, Κατασκευής
και Συν τήρησης Πάρ-
κων  και Δεν δρο-
στοιχ ιών , καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2022,
προχ ώρησαν  στη
φύτευση δέν δρων  και
θάμν ων  στους παρακά-
τω χ ώρους:

α. Στην  παραλία του
Δήμου Ασπροπύργου,
πλησίον  του στρατοπέ-
δου Λ.Ο.Κ. φυτεύτηκαν
φίκοι ροδίτικοι, μιμόζες
και αγγελικές ν άν ες .

β. Στη ν ησίδα της Λεω-
φόρου Δημοκρατίας,
φυτεύτηκαν  φωτίν ιες και
βιβούρν α λουσίν τουμ. 

γ. Στον  περιφερειακό
δρόμο που οδηγεί στην
Αττική οδό φυτεύτηκαν
πλατάν ια.

Όπως δήλωσε και ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου: «Επειδή τίπο-
τα δεν  είν αι τυχ αίο, την  

έρευν α καταλληλότ-
ητας των  δεν τροφυ-
τεύσεων  αν έλαβε  το
επιστημον ικό προσω-
πικό του αρμοδίου Τμή-
ματος, με σκοπό την
ολιστική αν αβάθμιση του
αστικού περιβάλλον τος,
τόσο από πλευράς
αισθητικής, όσο και του 

οικοσυστήματος. Περ-
ισσότερο πράσιν ο,
σημαίν ει περισσότερη
αισιοδοξία και θετική
ψυχ ολογία, για όλους μας
…

Το περιβάλλον  παρα-
μέν ει στη κορυφή των
δράσεων  μας.»

Ημερίδα Ενημέρωσης 
και Ευαισθητοποίησης 
του Σχολείου Δεύτερης 

Ευκαιρίας Μεγάρων

Η
μερίδα Εν ημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
της τοπικής κοιν ων ίας από το σχ ολείο μας, η
οποία (μετά από αδυν αμία πραγματοποίησής

της το 2020 και το 2021 λόγω περιορισμών  οφειλομέ-
ν ων  στην  παν δημία του κορων οϊού) θα λάβει χ ώρα
την  Τρίτη 28/06/2022 στις 18.30 στο Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό Κέν τρο.

Θα συν ιστούσε βαθιά ικαν οποίηση για όλους/ες
μας, με αφορμή την  Εκδήλωση, ν α βρεθούμε από
κον τά, ν α τα πούμε, ν α μοιραστούμε εμπειρίες,
εν τυπώσεις, προσδοκίες και προοπτικές δράσης,
τώρα μάλιστα που επίκειται και η ίδρυση του Εσπερ-
ιν ού ΕΠΑΛ στην  πόλη μας.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Μποϊν τάς

Δ/ν τής ΣΔΕ Μεγάρων

Δ. Φυλής : Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το Μνημόσυνο
για τους τοπικούς Ήρωες της Κυπριακής τραγωδίας 
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Έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και
συντάξεις; Πακέτο μέτρων ύψους 2,6
δισ. ευρώ θα περιλαμβάνει το προσχέδιο
του Προϋπολογισμού που ετοιμάζει το
οικονομικό επιτελείο. «Κλείδωσαν» η
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
τους δημοσίους υπαλλήλους, η αύξηση
των αποδοχών για 1 εκατ. συνταξιούχο-
υς και η μείωση του τέλους επιτηδεύμα-
τος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ζήτημα αύξησης μισθών στο Δημόσιο
ανοίγει το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι
ότι η έξοδος από την ενισχυμένη επο-
πτεία ανάβει «πράσινο φως» για την
αναζήτηση δημοσιονομικού χώρου,
μέσω του οποίου θα αρχίσουν η σταδια-
κή αποκατάσταση των μισθών και η άρση
των μνημονιακών περικοπών.

Η επιβεβαίωση των παραπάνω ήρθε
την περασμένη εβδομάδα με διπλό
«χτύπημα» μέσω Βουλής από την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας,
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τα
μισθολογικά των υπαλλήλων του υπουρ-
γείου Οικονομικών, ο υφυπουργός
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος
έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα στο τραπέζι.

«Εφόσον προκύψει ο απαιτούμενος
και διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος,
προτεραιότητά μας θα είναι να αντιμετω-
πιστεί το ζήτημα των χαμηλών εισαγω-
γικών μισθών στο Δημόσιο με γενικότε-
ρα μέτρα πολιτικής», είπε ο υφυπουργός.

Μάλιστα ο Απ. Βεσυρόπουλος
προχώρησε ακόμα παρακάτω, λέγοντας
πως, ακόμη κι αν δεν υπάρξει ο απαι-
τούμενος δημοσιονομικός χώρος, θα
πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα
πολιτικής, σε κάθε περίπτωση όμως μετά
τον σκόπελο της σημερινής διεθνούς
πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας.

Μία ημέρα αργότερα, το μεσημέρι της
Τρίτης 21 Ιουνίου, διαβιβάστηκε στη
Βουλή απάντηση του αναπληρωτή υπο-
υργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλα-
κάκη σε ερώτηση του βουλευτή Φθιώτι-
δας της Ν.Δ. Γιώργου Κοτρωνιά σχετικά
με την απόδοση του ποσού της προσω-
πικής διαφοράς και στους υπαλλήλους
του υπουργείου Οικονομικών που ανέ-
λαβαν υπηρεσία μετά τις 11 Οκτωβρίου
2018. Στο ίδιο μήκος κύματος με την
απάντηση του Απ. Βεσυρόπουλου, μία
ημέρα νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βου-
λής, ο Θ. Σκυλακάκης επιβεβαίωσε ότι
στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει
γενικότερο σχέδιο αναμόρφωσης του

μισθολογικού πλάνου.
«Τα μισθολογικά αιτήματα των υπαλ-

λήλων του υπουργείου Οικονομικών θα
εξεταστούν στο πλαίσιο αναμόρφωσης
του θεσμικού́ πλαισίου», αναφέρεται χαρ-
ακτηριστικά στο κείμενο της απάντησης.
Η εξίσωση είναι δύσκολη, με την
κυβέρνηση να βρίσκεται σε Συμπληγά-
δες.

Από τη μια υπάρχει η γενικότερη
αντίληψη πως οι εργαζόμενοι θα
αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την έξοδο
από τη μνημονιακή περίοδο μόνο όταν
θα αρχίσουν να αποκαθίστανται -έστω
και σταδιακά- οι πληγές των μνημο-
νιακών περικοπών στους μισθούς. Από
την άλλη, ωστόσο, φορείς όπως το ΔΝΤ,
αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση της
κυβέρνησης, λένε ισχυρό «όχι» στην
πολιτική αύξησης μισθών στο Δημόσιο,
καταγράφοντάς το μάλιστα και στις σχετι-
κές εκθέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η
απόφαση της κυβέρνησης να προχωρή-
σει σε μερική αποκατάσταση των μισθών
στο Δημόσιο είναι δεδομένη. Η κατάργ-
ηση της εισφοράς αλληλεγγύης από την
1η/1/2023 θα δώσει ανάσα και στους
δημοσίους υπαλλήλους.

Ωστόσο, η αναζήτηση δημοσιονομικού
χώρου για περαιτέρω αυξήσεις -κυρίως

στους
ν εοεισερχόμεν ους
στο Δημόσιο- έχει ξεκινήσει, με την
κυρίαρχη σκέψη στο υπουργείο Οικονο-
μικών να παραπέμπει στην εφαρμογή
τους το 2024.

Όπως όλα δείχνουν, το σχετικό σχέδιο
αναμένεται να συμπεριληφθεί στο προεκ-
λογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., το οποίο,
όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχει ήδη
αρχίσει να συντάσσεται, αλλά και στις
προεκλογικές εξαγγελίες που θα κάνει ο
πρωθυπουργός το φθινόπωρο στη ΔΕΘ,
αν οι εκλογές διεξαχθούν, όπως όλα
δείχνουν, πρόωρα.

Ο πονοκέφαλος της προσωπικής
διαφοράς

Αφορμή για το άνοιγμα της συζήτησης
αποτελεί ο πονοκέφαλος που προκαλεί -
σε μεγαλύτερο βαθμό- στο υπουργείο
Οικονομικών το ζήτημα της προσωπικής
διαφοράς. Κι αυτό γιατί η παροχή της
προσωπικής διαφοράς σε τμήμα και όχι
στο σύνολο των υπαλλήλων προκαλεί
τεράστια μισθολογική ανισότητα.

(πηγή: Realnews)

Έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Πακέτο μέτρων ύψους 2,6 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνει το προσχέδιο 
του Προϋπολογισμού που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. 

Πρόωρες εκλογές: Οι ημερομηνίες, 
τα γκάλοπ και τα ψηφοδέλτια
«Η σκανδάλη για τις φθινο-

πωρινές κάλπες πατήθηκε, η
σφαίρα έχει φύγει από τη θαλάμη
και το μόνο που μένει πλέον είναι
να δούμε σε πιο σημείο του
στόχου θα βρεθεί η βολίδα». Με
αυτόν τον παραστατικό τρόπο,
πηγή που απηχεί την ατμόσφαι-
ρα η οποία επικρατεί στο Μέγαρο
Μαξίμου δίνει την εικόνα του
πολιτικού τοπίου, όπως διαμορ-
φώνεται μετά τις επανειλημμένες
πρόσφατες τοποθετήσεις του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες άνοιξε το παράθυρο για προσφυγή
στη λαϊκή ετυμηγορία με το τέλος του καλοκαιριού και πριν από την έλευση του χειμώνα.

«Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη Κυριακή που να έχει κυκλωθεί στο προσω-
πικό ημερολόγιο του πρωθυπουργού», επιμένουν άνθρωποι από το στενό επιτελείο
των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη που χαρακτηρίζουν «απλές εικασίες και εξυπνακίστι-
κες πιθανολογήσεις» όλα όσα διακινούνται -ακόμη και από κυβερνητικούς βουλευτές!- για
«κλειδωμένες ημερομηνίες». Χωρίς, όμως, να αρνούνται ότι «η δυναμική των πραγμάτων
γέρνει πλέον την πλάστιγγα σαφώς υπέρ των εκλογών εντός του τρέχοντος χρόνου»,
δηλώνουν ότι το μόνο σήμα που έχει εκπεμφθεί από την κορυφή της κυβερνητικής
ηγεσίας είναι η παρότρυνση «να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη δεύτερη τετραετία».

«Οταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται, το
εννοεί απολύτως», υπογραμμίζουν. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι «το δίλημμα “εκλογές το
προσεχές φθινόπωρο ή την ερχόμενη άνοιξη” έχει μπει στην πρωθυπουργική ζυγαριά»,
αλλά, όπως προσθέτουν, «είναι πολλά ακόμη εκείνα που πρέπει να σταθμιστούν προτού
να ληφθεί η οριστική απόφαση». Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «ακόμη και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός δεν περίμενε να αποδειχθεί τόσο γρήγορα ότι θα λειτουργούσε ως αυτο-
εκπληρούμενη προφητεία η προειδοποίησή του στο Συνέδριο για την Υγεία, σύμφωνα με
την οποία το τοξικό κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μπορεί να αποτελέσει την αιτία για
επίσπευση της προσφυγής στον λαό».

«Οι ολοένα υψηλότεροι τόνοι που παρεισφρέουν στη ρητορική των στελεχών της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, οι ανοίκειοι χαρακτηρισμοί
περί… “Αγίας Οικογένειας” και η κλιμάκωση των προσωπικών υβριστικών επιθέσεων που
είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του θα υστερούν δημοσ-
κοπικά, καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη να πάμε γρηγορότερα στις εκλογές
για να προλάβουμε τη μεγαλύτερη δηλητηρίαση της κοινωνίας από τις δόσεις πολιτικής
οξύτητας», είναι η επιχειρηματολογία την οποία προτάσσουν κυβερνητικά στελέχη.

Συνεχιζεται στη σελ. 15

Και επίσημα 
παράταση έως 31 
Δεκεμβρίου στον

μειωμένο ΦΠΑ για
μάσκες-αντισηπτικά
Επίσημη είν αι πλέον  η παράταση

έως 31/12/2022 του συν τελεστή ΦΠΑ
6% σε μάσκες και μέσα ατομικής προ-
στασίας, καθώς και σε ιατρικά υλικά
για τη διεν έργεια αιμοκάθαρσης.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του υπο-
υργείου Οικον ομικών , με τροπολογία
επί του ν ομοσχ εδίου του Υπουργείου
Οικον ομικών  που συζητείται αύριο
στην  Ολομέλεια της Βουλής, προβλέ-
πεται μεταξύ άλλων , παράταση της
ισχ ύος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022,
του υπερμειωμέν ου συν τελεστή ΦΠΑ
6%:

1. Αγαθών  που αφορούν  στη δημό

σια υγεία. Σε αυτά περιλαμβάν ον ται 
μάσκες προστασίας και γάν τια,

αν τισηπτικά, διαλύματα για την
απολύμαν ση χ ώρων , αν τισηπτικά
μαν τηλάκια, καθώς και απολυμαν τικά
προϊόν τα και άλλα είδη που χ ρησιμο-
ποιούν ται για αν τισηπτικούς ή απολ-
υμαν τικούς σκοπούς.

2. Ορισμέν ων  ιατρικών  υλικών
αν αγκαίων  για τη διεν έργεια αιμοκάθ-
αρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμο-
κάθαρσης και αιμοδιήθησης.

Στην  αν ακοίν ωση του το υπουρ-
γείο Οικον ομικών  αν αφέρει ότι «η
Κυβέρν ηση, με υψηλό αίσθημα κοιν ω-
ν ικής ευθύν ης, προχ ωρά στην  επι-
βεβλημέν η παράταση ισχ ύος του
υπερμειωμέν ου συν τελεστή ΦΠΑ 6%
για τα αν ωτέρω αγαθά, αποδεικν ύον -
τας για ακόμη μία φορά τη στήριξη
των  πολιτών  και της κοιν ων ίας μέσω
της ψήφισης διατάξεων  με ισχ υρό κοι-
ν ων ικό πρόσημο».
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ΠΠΠΠααααννννεεεελλλλλλλλααααδδδδιιιικκκκέέέέςςςς    ΕΕΕΕξξξξεεεεττττάάάάσσσσεεεειιιιςςςς:::: Αναρτώνται σήμερα οι βαθμολογίες

Σήμερα  Τρίτη 28-6-2022,
μετά τις 13.00 μ.μ., θα ανα-
ρτηθούν οι βαθμολογίες
των Πανελλαδικών Εξετά-

σεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως ανακοίνω-
σε το υπουργείο Παιδείας. Διευκρ-
ινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα
αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
της χώρας θα περιέχουν μόνο τον
κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθ-
μολογικά του στοιχεία ανά εξεταζό-
μενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά
του στοιχεία.

Tαυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα
μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία
τους στην ιστοσελίδα
https://results.it.minedu.gov.gr
πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο
κωδικό τους και τους 4 αρχικούς
χαρακτήρες από το επώνυμο, το
όνομα, το πατρώνυμο και το
μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφ-
αλαίους χαρακτήρες.

Ενημέρωση και με SMS

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν
να λάβουν τη βαθμολογία τους και
με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό 

τους τηλέφωνο, εφόσον το έχουν
ήδη αιτηθεί. 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λει-
τουργεί από πέρυσι από το Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET),
εποπτευόμενο φορέα του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε
συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών
και Εξετάσεων του υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, στο
πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού της Εκπαίδευσης.

Το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου οι βάσεις

Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοι-
νωθούν το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου. Οι υποψήφιοι θα μπορ-
ούν να ενημερωθούν για τη σχολή
και το τμήμα εισαγωγής τους και με
SMS και μέσω της εφαρμογής του
ΥΠΑΙΘ.

Σημειώνεται ότι ο ριθμός των
εισακτέων στα ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
φέτος είναι 68.394, κατά 10% λιγό-
τεροι από πέρυσι (60.070 το 2021).

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβά-
νονται οι θέσεις επιτυχόντων στις
στρατιωτικές, πυροσβεστικές,
αστυνομικές, λιμενικές σχολές και
στο Εμπορικό Ναυτικό. Δεδομένου
του γεγονότος ότι οι συντελεστές
βαρύτητας μαθημάτων σε αρκετές
περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ
Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων ίδιου γνωστικού αντι-
κειμένου, αναμένεται να προκύψουν
διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό
των μορίων των υποψηφίων. Υπενθ-
υμίζεται ότι για να εισαχθεί ένας υπο-
ψήφιος, πρέπει να έχει ίση ή
μεγαλύτερη βαθμολογία από την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στη
Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική
Κατεύθυνση, που επιθυμεί.

Σημειώνεται ότι 393 Σχολές έχουν
κρατήσει ίδιο το συντελεστή
βαρύτητας με πέρυσι. Κάποια Τμή-
ματα, για παράδειγμα, Γεωπονική
Αμαλιάδας, Μουσειολογία Πύργου,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ-
οτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Αγρινίου, δεν θα δεχτούν φέτος
φοιτητές.

Στο μεταξύ, η εξέταση των Ειδικών
και Μουσικών Μαθημάτων συνεχίζε-
ται μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Ενώ ολοκληρώνεται η
ψήφιση του σχεδίου
νόμου για τα Ναυ-

πηγεία Σκαραμαγκά, η
κυβέρνηση προωθεί την
εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.

Την εβδομάδα που
ξεκίνησε -ενδεχομένως και
σήμερα- αναμένεται η 

δημοσιοποίηση του
σχεδίου νόμου για την
εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας. Το υπουργείο
Ανάπτυξης, αναμένεται να
φέρει το σχέδιο νόμου για
δημόσια διαβούλευση στο
OpenGov, με στόχο πολύ
σύντομα να κατατεθεί στην
Βουλή προς ψήφιση. Στόχος
είναι η ψήφιση του να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 
Ιουλίου, δηλαδή, πριν την

έναρξη των θερινών τμημά-
των της Βουλής.

Στο μεταξύ, για το θέμα
της εξυγίανσης των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας, επιστο-
λή απέστειλε σε όλους τους
αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων της Βουλής ο 

Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου. 

Τους ζητεί να στηρίξουν
το σχέδιο εξυγίανσης των
ναυπηγείων που θα διατηρή-
σει 600 θέσεις εργασίας και
μια κρίσιμη βιομηχανία για
την αμυντική θωράκιση,
αλλά και την ανταγωνι-
στικότητα της χώρας.

Αν και όλα
δείχνουν ότι το
σχέδιο νόμου θα
υπερψηφιστεί τόσο
από τη ΝΔ, όσο και
από ΣΥΡΙΖΑ και
Π Α Σ Ο Κ - Κ Ι Ν Α Λ ,
εντούτοις δεν παύει
να έχει σημασία η
έκκληση του
Δημάρχου για τη
διάσωση των ναυ-
πηγείων. 

Σημειώνεται ότι η
κυβέρνηση και ο
Άδωνις Γεωργιάδης
που χειρίζεται το
θέμα, έχει διαμ-
ηνύσει ότι το σχέ-
διο αυτό θα
προχωρήσει, μόνον
εφόσον ψηφιστεί

και από τα τρία μεγάλα κόμ-
ματα. 

Πάντως, όπως διαβε-
βαιώνουν εργαζόμενοι στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, αλλά
και πηγές του Δήμου Ελευ-
σίνας, τα δύο μεγαλύτερα
κόμματα της αντιπολίτευσης
έχουν δεσμευθεί για τη υπε-
ρψήφιση του σχεδίου νόμου
που έρχεται.

OOOO    ΣΣΣΣκκκκααααρρρρααααμμμμααααγγγγκκκκάάάάςςςς     φφφφεεεεύύύύγγγγεεεε ιιιι ,,,,     
ηηηη    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίί νννναααα    έέέέρρρρχχχχεεεεττττααααιιιι…………

ΤΤΤΤηηηηνννν    εεεεββββδδδδοοοομμμμάάάάδδδδαααα    πππποοοουυυυ    ξξξξεεεεκκκκ ίίίί ννννηηηησσσσεεεε    ααααννννααααμμμμέέέέννννεεεεττττααααιιιι     
ηηηη    δδδδηηηημμμμοοοοσσσσ ιιιιοοοοπππποοοοίίίί ηηηησσσσηηηη    ττττοοοουυυυ    σσσσχχχχεεεεδδδδ ίίίίοοοουυυυ    ννννόόόόμμμμοοοουυυυ    γγγγ ιιιι αααα    ττττηηηηνννν

εεεεξξξξυυυυγγγγ ίίίίααααννννσσσσηηηη    ττττωωωωνννν    ΝΝΝΝααααυυυυππππηηηηγγγγεεεε ίίίίωωωωνννν    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς



10 -θριάσιο Τρίτη 28 Ιουνίου 2022   

Ανανεώσεων συνέχεια
στους Σταχυοφόρους

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού Α.Ο. ανακοινώνει
την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη
Μακρίδη. Ο Ελευσίνιος μέσος θα είναι και φέτος
"στις επάλξεις" βοηθώντας τον Σύλλογο να πετύχει
τους υψηλούς στόχους του.
Δημήτρη, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές
επιτυχίες!

Επιτυχία η 1η εβδομάδα στο
2ο καμπ του Γ.Σ Μεγάρων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομά-
δα Καμπ του Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων,
το οποίο προσφέρει καλοκαιρινές δραστηριότ-
ητες στους αθλητές του.

Ο στόχος του συλλόγου μας είναι αφενός να
εμπνεύσει στα παιδιά μέσω των δραστηριοτήτων
ότι ο Αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, και αφετέρ-
ου να δοθούν στα παιδιά νέα προπονητικά ερε-
θίσματα και να γνωρίσουν αθλήματα όπως το
μπάντμιντον – αντιπτέριση, το μπάσκετ και τον
στίβο.

Επίσης μαθαίνουν τα παιδιά μέσω του παιχνι-
διού την ομαδικότητα ,την συνεργασία, αλλά και
τον σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού και
τον αντίπαλο.Η υπεύθυνη του Καμπ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο εφαρμογής
πρώτων βοηθειών σε μικρούς τραυματισμούς,
καθώς και επεξήγηση των κανονισμών των αθλ-
ημάτων.

Πανελευσινιακός Α.Ο: Ανανέωσε
και ο Σπύρος Λάμπρου

Ανακοίνωση

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού Α.Ο.
ανακοινώνει την ανανέωση της συνερ-
γασίας της με τον Σπύρο Λάμπρου.
Ο έμπειρος αμυντικός θα είναι και τη φετι-
νή σεζόν μέλος της ομάδας μας
βοηθώντας την να πετύχει τους υψηλούς
στόχους της.
Σπύρο, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και
πολλές επιτυχίες!

Νέες ανανεώσεις
στον Μανδραικό ΑΟ

Νέες ανανώσεις
για την ομάδα της
Δυτικής Αττικής.
Συγκκριμένα την
φανέλα του Μαν-
δραικού θα
φοράνε και τη
νέα χρονια οι
ποδοσφαιριστές
Αμαρίλντο Κούρ-
τι και ο
Θοδωρής Στρα-
τιώτης που ανα-
νέωσαν. Οι φιλο-
δοξίες τους ταυ-
τίζονται με τους
στόχους της ομά-
δας. Πάμε μαζί,
πάμε ψηλά!



Τρίτη 28 Ιουνίου 2022   θριάσιο-11 

Ανανέωσε και ο Πάνος Λεκάκης
στον ΑΟΚ Πανελευσινιακό

Κάτοικος Ελευσίν ας και φέτος !

Ένα ακόμη βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την
ομάδα μας την προηγούμενη σεζόν, ο Πάνος Λεκάκης
, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ρόστερ του Πανελευσι-
νιακού ΑΟΚ και την ερχόμενη περίοδο 2022/2023.

Από τους πιο σταθερούς σε απόδοση και ιδιαίτερα
βελτιωμένους καλαθοσφαιριστές, ο 21χρονος Forward ,
ήταν από τους διακριθέντες τη χρονιά που πέρασε με
την κυανόλευκη φανέλα και θα συνεχίσει να προσφέρ-
ει τις υπηρεσίες του προκειμένου η ομάδας να φτάσει
στην υλοποίηση όλων της των στόχων και τη νέα
σεζόν.

Του ευχόμαστε υγεία, και επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο
στήθος !

Ο Περικλής Ηλίας του Κρόνου Νίκαιας ήταν ο
μεγάλος νικητής στην κατηγορία των ανδρών.

Η
αυλαία του Παν ελλήν ιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Αν δρών  και Γυν αικών , άν οιξε την  Παρ-
ασκευή, με το αγών ισμα της ατομικής χ ρον ομέτρησης. Η διαδρομή στο Παραν έστι Δράμας ήταν  αρκε-
τά τεχ ν ική, με τους αθλητές και τις αθλήτριες ν α δίν ουν  τον  καλύτερο τους εαυτό προσφέρον τας

θέαμα.

Κυρίαρχος ο Κρόνος Νίκαιας στους άνδρες
Ο Περικλής Ηλίας του Κρόν ου Νίκαιας ήταν  ο μεγάλος

ν ικητής στην  κατηγορία των  αν δρών . Ο 35χ ρον ος ποδ-
ηλάτης ολοκλήρωσε την  προσπάθειά του στην  διαδρομή
40 χ ιλιομέτρων  με επίδοση 54 λεπτά και 12 δευτερόλε-
πτα, κατακτών τας για πρώτη φορά στην  καριέρα του τη
φαν έλα του πρωταθλητή Ελλάδας στο χ ρον όμετρο. Στην
δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίλτος Γιαν ν ούτσος του Αίο-
λου Αθην ών  19 δευτερόλεπτα πίσω, εν ώ στην  τρίτη ο
Γιώργος Μπούγλας επίσης του Κρόν ου Νίκαιας.

Γυμναστικός Σύλλογος
Μεγάρων: 

Στο διεθνές σεμινάριο 
η Ειρ. Δημοπούλου

Η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του γυμνα-
στικού συλλόγου Μεγάρων Eιρήνη Δημο-
πούλου παραβρέθηκε στο Διεθνές Σεμινάριο
καλαθοσφαίρισης "Αθήνα 2022" το οποίο
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπον-
ητών Καλαθοσφαίρισης στο κλειστό Γυμνα-
στήριο του Πανελληνίου, παραβρέθηκε το
τριήμερο της 24ης έως 26ης Ιουνίου 2022  με
σκοπό την προπονητική της επιμόρφωση.

Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο
Βασίλης Γεραγωτέλλης, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο
Τζώρτζης Δικαιουλάκος, ο Πέτρος Πρέκας
και ο Ανδρέας Γκατζούλης.

Μανδραϊκός ΑθλητικόςΜανδραϊκός Αθλητικός
Όμιλος: Όμιλος: 

Επιτυχία το Επιτυχία το 
VOLLEYBALLVOLLEYBALL

TOURNAMENT 2022TOURNAMENT 2022
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το VOLLEYBALL
TOURNAMENT 2022 που διοργάνωσε ο ΑΟ
Μανδραικός Volley. Την απονομή των μεταλ-
λίων έκανε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλία κ.
Χρήστος Στάθης. Στο σύντομο χαιρετισμό του,

αναφέρθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στη
σημερινή όμορφη εικόνα της Μάνδρας που
δημιουργεί αθλητικά γεγονότα και γεμίζει τα

γήπεδα με παιδιά.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.

60m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίν α και μπάν ιο.
Εν τοιχ ισμέν ες οικοσκευές ψυγείο , κουζίν α και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQf jRaYpAocVF16 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488
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κομείου &  μελισσοκομικής αποθ-
ήκης/ 

Η συνεχεια απο σελ. 3

συσκευαστηρίου μελιού,  
Επισκέψιμου θεματικού Πάρκου

με επίκεντρο τη Μέλισσα. 
Η Δρ. Φανή Χατζήνα, Διευθύντρ-

ια Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής & Τμήματος Μελισσο-
κομίας- ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τον : Σχε-
διασμό μελισσοδιαδρομών και δικ-
τύου ευαισθητοποίησης    για τη
μέλισσα - Ίδρυση της  Ακαδημίας
Μελισσοκομίας -Νέων Παρα-
γωγών. 

Ο Δρ. Ανώτατης σχολής παιδα-
γωγικής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Δρ.
Ανδρέας Οικονόμου με την ενεργό
συμμετοχή του κοινού προχώρησε
με μεγάλη επιτυχία στη  Διεξαγωγή
διαδραστικού εργαστηρίου για την
βιοποικιλότητα και τη μέλισσα,
προσφέροντας μέσα από μια διασ-
κεδαστική και πρωτότυπη διαδι-
κασία πολύτιμες γνώσεις για τους
ανθρώπους που αγαπούν τη
μελισσοκομία αλλά και στο ευρύτε-
ρο κοινό. 

Άψογος στο συντονισμό όλης
της διαδικασίας ο ερευνητής
Δασολόγος Δημήτρης Φωτάκος,
πρόσφερε επίσης αφειδώς τις
γνώσεις του,  θέτοντας ταυτόχρο-

να προβληματι-
σμούς και απαν-
τώντας σε παρ-
εμβάσεις κι ερω-
τήματα, που
τέθηκαν κατά τη
διάρκεια της
Ημερίδας. 

Χαιρετισμούς
από πλευράς
Δ ή μ ο υ ,
δηλώνοντας την
βούληση να
συνεισφέρουν με
όλες τους τις
δυνάμεις στην υλοποίηση του Σχε-
διασμού στον Δήμο Φυλής
απηύθυναν οι: 

Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμ-
ης,  Αναπληρώτρια Δήμαρχος
Χρυσούλα Κουράση,  Προϊστάμε-
νος Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης Δήμου Φυλής,
Βασίλης Ντάκουρης, Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας Άνω
Λιοσίων Νικόλαος Λιόσης,  Πρόε-
δρος Δημοτικής Κοινότητας
Φυλής, Διονύσης Βλάχος  και Αντι-
δήμαρχος Ελένη Λιάκου. Το
παρών έδωσαν επίσης, ο Αντιδή-
μαρχος Θανάσης Σχίζας, ο Πρόε-
δρος Αθλητισμού – Πολιτισμού
Γιώργος Μαυροειδής, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Φυλής
Αργύρης Αργυρόπουλος και ο
Γενικός Γραμματέας Μάνδρας –
Ειδυλλίας Δημήτρης Ραφτόπου-
λος.   Κοινή πεποίθηση όλων

υπήρξε η διαπίστωση ότι αυτή
ήταν μόνο η αρχή! 

Όπως όλα δείχνουν ο Δήμος
Φυλής και θέλει και μπορεί να γίνει
ισχυρό κομμάτι του υπέροχου
κόσμου της Μέλισσας 

Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθ-
εί πως τα είδη των Μελισσών ανά
τον κόσμο αριθμούν τα 20:000! Τις
φοβίζει το κόκκινο χρώμα, το
οποίο και δεν διακρίνουν (το αντι-
λαμβάνονται ως μαύρο), παρά το
γεγονός ότι δεν έχουν δύο,  αλλά
πέντε μάτια! 

Ότι οι μέλισσες σε μια μικρή δια-
δρομή τους μπορούν να περά-
σουν από 500 φυτά, ότι συμβάλ-
λουν ουσιαστικά στην προστασία
των δασών και της βιοποικιλότ-
ητας τους, ότι οι Βασίλισσες ζουν 5
έως 6 περίπου χρόνια. 

Αυτά και άλλα πολλά με λόγο
απλό, απέριττο και ταυτόχρονα
επιστημονικό, άνοιξαν στον Δήμο

Μονοήμερες εκδρομές
των ΚΑΠΗ του Δήμου
Αχαρνών με δωρεάν

συμμετοχή για τα μέλη
των ΚΑΠΗ

• Τρίτη 28 Ιουν ίου 2022: Ωρωπός
• Τρίτη 5 Ιουλίου 2022: Λαύριο
• Τρίτη 12 Ιουλίου 2022: Ωρωπός

Αν αχ ώρηση (την  ημέρα της εκδρομής):
8:15 π.μ. (σημείο 1: Πλατεία Θρακομακεδόν ων )
8:15 π.μ. (σημείο 2: Δημαρχείο Αχ αρν ών )

Επιστροφή: 17:30

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχ ής στο τηλέφω-
ν ο: 210 2477900 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας)



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Τρίτη 28 Ιουνίου 2022  

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

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

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΕΒΡΕΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.



Τρίτη 28 Ιουνίου 2022     θριάσιο-15  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Συνεχιζεται απο τη σελ. 8

Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα;

Η πεποίθηση που επικρατεί στον κύκλο των συνεργατών του
πρωθυπουργού είναι ότι η στρατηγική της κοινοβουλευτικής αυτοδ-
υναμίας την οποία έχει χαράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί τη
«μόνη βιώσιμη λύση για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης ικανής
να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη
η ελληνική κοινωνία, αλλά και εκείνα που μπορεί να ανακύψουν στην
πορεία εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που θα πυροδοτήσει ένα θνησι-
γενές κυβερνητικό σχήμα ή μια ετερόκλητη συμμαχία κομμάτων χωρίς
συνοχή και έρμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, το κυβερνητικό επιτελείο άδραξε την ευκαιρία για
να αναδείξει το ζήτημα μιας πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του
ΣΥΡΙΖΑ με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, που άνοιξε ο πρώην
υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος και στην οποία έδωσαν συνέχεια
άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, προτείνοντας τρικομματική κυβέρν-
ηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – ΜέΡΑ25 και, σύμφωνα με τον Δημήτρη Βίτσα,
στήριξη από το ΚΚΕ στην περίπτωση που η τρικομματική συμμαχία δεν
έχει πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Στην κυβέρνηση μιλούν για «απεχθές ενδεχόμενο» το οποίο «ακόμη
και αν μπορούσε να υλοποιηθεί αριθμητικά, θα προκαλούσε την απο-
δοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας», για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον,
διότι δεν θα σεβόταν τη λαϊκή βούληση, αφού θα απέκλειε τον νικητή
των εκλογών, δηλαδή το πρώτο κόμμα που όλοι προεξοφλούν ότι θα
είναι η Ν.Δ. Και, δεύτερον, επειδή μια τέτοιου είδους σύμπραξη δεν θα
μπορούσε να πάει μακριά και θα διαλυόταν πολύ γρήγορα εις τα εξ ων
συνετέθη.

«Ακόμη και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσιζε να πάει κόντρα στο
ίδιο του το ακροατήριο που πλειοψηφικά απαρτίζεται από πολίτες που
δεν επιθυμούν σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να φανταστεί κανείς στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως, για παράδειγμα, τον Ανδρέα Λοβέρδο, να στε-
γάζονται στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα με τον Παύλο Πολάκη και να
ψηφίζουν από κοινού για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο εκ νέου ηττημέ-
νος Αλέξης Τσίπρας;» αναρωτιέται κυβερνητικός αξιωματούχος.

Υπό αυτό το πρίσμα, στο «γαλάζιο» στρατόπεδο θεωρούν αναπόφ-
ευκτη τη νέα προσφυγή στις κάλπες, από τη στιγμή που μετά την
πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όπου η κατανομή των βουλευτικών
εδρών θα γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής, «δεν θα διαμορ-
φωθούν συνθήκες διακυβέρνησης». Για να σχηματιστεί, άλλωστε, κυβε-
ρνητική πλειοψηφία 151 εδρών, θα πρέπει οι βουλευτές που θα τη
στηρίζουν να προέρχονται από δυνάμεις που θα έχουν, κατ’ ελάχιστον,
συγκεντρώσει στις κάλπες ποσοστά της τάξης του 45% με 46%.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Με δεδομένους τους υφιστάμενους συσχετισμούς, οι οποίοι επιβε-
βαιώνονται από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, πολιτικοί και εκλογι-
κοί αναλυτές αποκλείουν να προκύψει μονοκομματική αυτοδυναμία.
Σύμφωνα, άλλωστε, με την εικόνα που μεταδίδουν οι δημοσκόποι, τις
τελευταίες τρεις εβδομάδες και καθώς η οσμή των εκλογών γίνεται ολοέ

να εντονότερη, παρατ-
ηρούνται κάποιες μικρές
μετακινήσεις ψηφοφόρων
που δεν ανατρέπουν μεν το
γνωστό σκηνικό και τη
σειρά κατάταξης των κομ-
μάτων, πλην όμως παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον.

Σε αδρές γραμμές, τα
δύο μεγαλύτερα κόμματα δείχνουν να ενισχύονται, καθώς περιορίζονται
οι διαρροές ψηφοφόρων που είχαν στην αρχή του χρόνου προς το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., το οποίο πριν ακόμη από την εκλογή του κ. Ανδρου-
λάκη στην ηγεσία του είχε δυναμική ανόδου. Προϊόντος του χρόνου,
όμως, και κυρίως αφότου ο νέος ένοικος της Χαριλάου Τρικούπη υιοθ-
έτησε τη γραμμή «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας πρωθυπουργός», η
τάση ανόδου της τρίτης πολιτικής δύναμης ανακόπηκε και τα ποσοστά
της άρχισαν να συμπιέζονται, παραμένοντας, πάντως, σε διψήφια
επίπεδα.

Ειδικότερα και με τις δέουσες αναγωγές, η Νέα Δημοκρατία κινείται
περί το 36%, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει τάση να ξεπεράσει το 26%, ενώ το
ΠΑΣΟΚ υποχωρεί προς το 13%. Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση
ενισχύονται οριακά, το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο μεταίχμιο του 3%, ενώ,
κατά τα λοιπά, ξεχωρίζει το «κόμμα Κασιδιάρη», το μόρφωμα του κρα-
τούμενου στις φυλακές πρώην Χρυσαυγίτη βουλευτή, το οποίο απέχει
λιγότερο από όλους τους άλλους εξωκοινοβουλευτικούς σχηματισμούς
στη διεκδίκηση επίδοσης που θα του δώσει εισιτήριο για την επόμενη
Βουλή.

Με ποσοστά αυτής της τάξης, το κυβερνών κόμμα θα εκλέξει σε
συνθήκες απλής αναλογικής περί τους 121 βουλευτές. Η αξιωματική
αντιπολίτευση θα εκλέξει γύρω στους 88 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ περί
τους 45, το ΚΚΕ 20, η Ελληνική Λύση 14 και 12 το ΜέΡΑ25. Η μόνη πιθ-
ανή βιώσιμη κυβερνητική συνεργασία που μπορεί να προκύψει είναι
κατόπιν συμφωνίας της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ που θα δίνει άνετη πλει-
οψηφία 166 εδρών. Στον αντίποδα, το άθροισμα του ΣΥΡΙΖΑ με το
ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 μπορεί να φτάνει μέχρι τους 145 βουλευτές και
μόνο όποιος αιθεροβατεί μπορεί να πιθανολογήσει ότι μια τέτοια
συμμαχία θα βρει στήριξη από τον Περισσό. «Πιο πιθανό είναι να τους
στηρίξει ο… Βελόπουλος παρά ο Κουτσούμπας», σχολίαζε χαριτο-
λογώντας κυβερνητικό στέλεχος που ήθελε κατ’ αυτόν τον τρόπο να
υπογραμμίσει ότι είναι αδύνατος ο σχηματισμός χωρίς τη σύμπραξη της
Ν.Δ.

Είναι αλήθεια ότι υπό αυτές συνθήκες εκείνος που θα πιεστεί περισ-
σότερο είναι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει
«με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει». Η αριθμητική υποχρεώνει τον
κ. Ανδρουλάκη να ξεκινήσει συζήτηση με το μεγαλύτερο κόμμα προτού
πάρει ο ίδιος την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές, οι οποίες
θα γίνουν έπειτα από περίπου έναν μήνα και στο διάστημα αυτό η διακ-
υβέρνηση της χώρας θα γίνεται από υπηρεσιακή κυβέρνηση που είναι
αμφίβολο αν ο επικεφαλής και τα στελέχη της θα διαθέτουν την πείρα
να χειριστούν κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν σε ένα περ-
ιβάλλον διεθνών αναταραχών.

Η σύγχυση του κόσμου και η χαλαρή ψήφος

Από την άλλη, βεβαίως, το μπαλάκι θα βρεθεί στο γήπεδο της Ν.Δ.,
εφόσον δεν τη διευκολύνει με την άρνησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
ο οποίος θα πιέζεται και από έναν αριθμό εκλεγμένων βουλευτών του
που με την προκήρυξη των νέων εκλογών θα τεθούν εκτός νυμφώνος 

ακόμη και αν το ποσοστό του δεν υποχωρήσει στις δεύτερες
εκλογές. «Με δεδομένο ότι με την απλή αναλογική η αυτοδ-
υναμία είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη, υπάρχει η
δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στην οποία η Νέα Δημοκρατία
θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για να συγκροτή-
σει μια κυβέρνηση, όπως αυτή που έφτιαξε το 2019», δήλωσε
τις προηγούμενες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι θα γίνει, ωστόσο, εάν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δείξει ευελιξία
και ακολουθήσει την πλειονότητα των ψηφοφόρων του που,
κατά γενική παραδοχή των παροικούντων την πολιτική Ιερου-
σαλήμ, διακατέχονται από αντι-ΣΥΡΙΖΑ αισθήματα, τα οποία
υπερτερούν των παραδοσιακών αντιδεξιών; Η απάντηση δεν
είναι διόλου εύκολη για τους κατοικοεδρεύοντες στο Μέγαρο
Μαξίμου. Το εκατέρωθεν «blame game» αναμένεται να είναι
σκληρό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον πετύχει στην πρώτη κάλπη να
κλείσει την ψαλίδα των οκτώ μονάδων του 2019, θα καραδοκεί
για μια ρεβάνς.

Από τις μετρήσεις που γίνονται τελευταία, πάντως, μια
μερίδα των ψηφοφόρων δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τους
λόγους για τους οποίους μπορεί η χώρα να οδηγηθεί σε διπλές
εκλογές. «Θα είναι δηλαδή όπως στον δεύτερο γύρο των δημο-
τικών εκλογών και θα ξαναψηφίσουμε για να βγει ή ο Μητσο-
τάκης ή ο Τσίπρας;» είναι η απορία που συχνά εκφράζουν
πολίτες που συμμετέχουν σε έρευνες.

Οι ίδιοι αποδίδουν αυτή τη σύγχυση στις πρωτόγνωρες
συνθήκες που συνιστά το γεγονός ότι πρώτη φορά θα πάνε να
ψηφίσουν μόνο και μόνο «για να καεί η απλή αναλογική». Ταυ-
τόχρονα εκφράζουν φόβους ότι κάτι τέτοιο μπορεί να πυροδο-
τήσει κύματα χαλαρής ψήφου, καθώς «οι πολίτες θα έχουν την
αίσθηση ότι θα τους δοθεί δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν την
αρχική ψήφο». Αντιστάθμισμα σε αυτή την τάση βλέπουν ορι-
σμένοι να βρίσκεται στο κυνήγι του σταυρού στο οποίο θα επι-
δοθούν οι υποψήφιοι βουλευτές, αλλά ουδείς μπορεί να προε-
ξοφλήσει την ισορροπία που θα προκύψει.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι σε τυχόν δεύτερες κάλπες ο
πήχης της αυτοδυναμίας -δηλαδή η εκλογή 151 βουλευτών
από το πρώτο κόμμα- μπαίνει σε ποσοστό πάνω από 38%,
κάτι που για να επιτευχθεί και να μη χρειαστεί να πάμε και σε
τρίτες εκλογές, που η κυβέρνηση προς το παρόν θεωρεί ότι δεν
θα χρειαστούν, εκείνο που περισσότερο θα μετρήσει θα είναι οι
επιδόσεις όλων στην πρώτη κάλπη. Εκεί θα κριθούν οι νικητές
και οι ηττημένοι και θα δοθεί η κατεύθυνση για άμεσο σχηματι-
σμό κυβέρνησης ή για επαναληπτικές εκλογές.

Πηγή ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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