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Επίσκεψη Πιερρακάκη
– Λιβανίου
στον Δήμο Αχαρνών
Σ το ε πί κε ντρ ο ο ψ ηφι α κ ός
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Εισιτήρια Κοινωνικού
Τουρισμού 2022-2023:

Βγαίνουν μέσα στην
εβδομάδα τα
προσωρινά
αποτελέσματα για
τις 300.000 επιταγές

σελ. 2

Πρώτη ολική αντικατάσταση
οδοστρώματος στην ΠΕΟΑΚ
στην Νέα Πέραμο

Λ. Κοσμόπουλος: « Φτιάχνουμε δρόμους που
δεν θυμόμαστε αν έχουν φτιαχτεί ποτέ»

σελ. 6

Εκτεταμένες εργασίες
συντήρησης και επισκευής στις
σχολικές μονάδες
σελ. 7
του Δήμου Ελευσίνας
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ΕΟΔΥ: «Έκρηξη»
κρουσμάτων στις ηλικίες
18 έως 24

σελ. 3

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣXEΔIO
«ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ»

-Στο «κόκκινο» Ιόνιο, Αιγαίο,
Κρήτη και Αττική
σελ. 4

Πως θα γίνεται
η εξοικονόμηση
ενέργειας
στο Δημόσιο

Α. Γεωργιάδης: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει
ενεργειακά τον χειμώνα του 2022-2023
ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα έκτακτης ρύθμισης των
υφισταμένων οφειλών των ιδιοκτητών
προς τους ΟΤΑ

Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών ακινήτων απ' όλη τη χώρα, οι
οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια αναδρομικά
τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις
σελ. 9

Αιγάλεω: Άγρια καταδίωξη
κακοποιών τα ξημερώματα στη
Λ. Θηβών
σελ. 3

σελ. 2 & 8

Ο Νίκος Πατσίρης νέος προπονητής
στον ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Λήξη για το φετινό

Panelefsiniakos Summer Camp
Ο χάρτης των εθνικών κατηγοριών του

ελληνικού π οδοσφαίρου τη σεζόν 2022-23

σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1,
2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,
2105550309

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΛ.

Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία
από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίν α,
Λαμπαδή, Οσίου Λαμπαδού

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

Εισιτήρια Κοινωνικού τουρισμού 2022-2023:

Βγαίνουν μέσα στην εβδομάδα τα προσωρινά
αποτελέσματα για τις 300.000 επιταγές

Αντίστροφη μέτρηση για τα προσωρινά αποτελέσματα, πως θα
γίνουν οι ενστάσεις .
Σύμφωνα βεβαια με τον διοικητή
της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρο
Πρωτοψάλτη επειδή ο όγκος των
στοιχείων που πρέπει να αντληθούν από τις διάφορες υπηρεσίες
είναι πολύ μεγάλος δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα που θα
χρειαστεί.
Να σημειωθεί ότι κατατέθηκαν
532.570 αιτήσεις, με 433.823 ωφελούμενους άρα σύνολο ωφελούμενων 966.393.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιταγές
που θα λάβουν οι δικαιούχοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από
1/8/22 έως και 31/7/23.
Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:

Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων
των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα
τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
τα μόρια των δικαιούχων για
καθένα από τα κριτήρια επιλογής,
τυχόν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις ΑμεΑ), η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής
τους,
τα αρχικά και τα δύο τελικά
γράμματα του ονοματεπώνυμου

των ωφελουμένων μελών ανά
δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
η ένδειξη για την έκδοση ή μη
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού
για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο
και για κάθε ωφελούμενο αυτού
που πληροί τις προϋποθέσεις.
Δικαιούχοι για τους οποίους δεν
υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί γιατην επιδότηση διαμονής τους
σε τουριστικά καταλύματα.
Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων καταρτίζεται από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..
Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων,
αναρτώνταιστον
ιστότοπο της
Δ.ΥΠ.Α.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣXEΔIO
«ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ»
Πως θα γίνεται η εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο

Μ

ε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ ΦΕΚ Β3424/2-7-2022)
εξειδικεύονται τα μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις φορέων του
δημοσίου τομέα.
Η απόφαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου
Σκυλακάκη, και έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών
της 9ης Ιουνίου, οπότε και παρουσιάστηκε το σχέδιο
εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο.
Ο στόχος για τους φορείς του δημοσίου, όσον αφορά
στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τίθεται στο 10% τουλάχιστον, σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του 2019, για
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.
Ειδικότερα όσον αφορά στα άμεσα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβάνουν τις εξής πρωτοβουλίες:
1) Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Ειδικά για το τρέχον
έτος, η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.7.2022 και για
τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 31.10.2022.
2) Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/ κλιματιζόμενα
όσο και σε μη κτίρια βάσει των προδιαγραφών του
προτύπου ΕΛΟΤ EN 15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του

ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο
τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C.
3) Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους
και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
4) Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
5) Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων,
όπου αυτό είναι δυνατό.
6) Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής
του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη
ανεκτό επίπεδο το φυσικό φωτισμό των εσωτερικών
χώρων.
7) Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10%
τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλλωπιστικού/διακοσμητικού φωτισμού
8) Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων (π.χ. τοποθέτηση inverter)
Παράλληλα, δρομολογούνται και μεσοπρόθεσμα
μέτρα, τα οποία αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού, με τη χρήση ενεργειακά
αποδοτικών λαμπτήρων, φύτευση δωμάτων -εφόσον
είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια λεβήτων και διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο
αέρα των κλιματιζόμενων χώρων, εγκατάσταση συστήματος αναλογικού ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας σε
κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, μόνωση σωληνώσεων
συστημάτων θέρμανσης, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κ.ά.
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων
σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος Υπουργός,
εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης, ορίζει υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς.
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Ά
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Αιγάλεω: Άγρια καταδίωξη κακοποιών τα ξημερώματα στη Λ. Θηβών

γρια καταδίωξη κακοποιών τα ξημερώματα στη
Λ. Θηβών στο ύψος του
Αιγάλεω.
Αστυν ομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
εν τόπισαν
το
κλεμμέν ο
αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν
οι δράστες , που λίγο ν ωρίτερα
είχαν κάν ει διάρρηξη σε σπίτι,
και άρχισαν ν α το καταδιώκουν
από το Αιγάλεω.

Ο
οδηγός,
κάν ον τας
επικίν δυν ους ελιγμούς, μπήκε
στη Λεωφόρο Θηβών , όπου περν ούσε με ταχύτητα τα κόκκιν α
φαν άρια εν ώ οι αστυν ομικοί της
ΔΙ.ΑΣ. συν έχιζαν την καταδίωξη.

Στην οδό Πάτμου στο Κερατσίν ι, το όχημα κατέληξε πάν ω
σε μια κολών α και ακιν ητοποιήθηκε, με τους δράστες ν α το
εγκαταλείπουν και ν α καταφέρν ουν τελικά ν α εξαφαν ιστούν .
Μέσα στο αυτοκίν ητο, το οποίο
ήταν κλεμμέν ο από τις 20 Ιουν ίου, εν τοπίστηκαν κοσμήματα
και έν α λάπτοπ και οι αρχές δεν
αποκλείουν ν α πρόκειται για
λεία των κακοποιών , που λίγο
ν ωρίτερα είχαν μπει σε έν α διαμέρισμα στην οδό Θάσου στο
Αιγάλεω.
Το αυτοκίν ητο έχει μεταφερθεί
σε εγκληματολογικά εργαστήρια
για DNA και αποτυπώματα.

Επίσκεψη Πιερρακάκη – Λιβανίου
στον Δήμο Αχαρνών

– Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης

Τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
και
δημότη Αχαρνών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον
Υφυπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θεόδωρο
Λιβάνιο
υποδέχθηκε
εχθές ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.
Οι τρεις άνδρες συζήτησαν για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό
του
Δήμου Αχαρνών αλλά και
το πρόγραμμα «Έξυπνες
πόλεις» καθώς ο δήμος
είναι μέσα στους στους 17
πρώτους δήμους που θα
χρηματοδοτηθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης με την
έγκριση ποσού 3 εκατ.
ευρώ.

Σημαντική προσέλευση
πολιτών στο δωρεάν rapid test
που οργάνωσε η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής με
τον ΕΟΔΥ

Ι

κανοποιητική ήταν η συμμετοχή των πολιτών
στον προληπτικό έλεγχο rapid test, για την
ανίχνευση κρουσμάτων κορωνοϊού, που
οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ το Σάββατο 2
Ιουλίου 2022, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

Για έλεγχο προσήλθαν 104 άτομα εκ των
οποίων ποσοστό 20.19% βρέθηκε θετικό στον
ιό.

Την σημαντική αξία του προληπτικού ελέγχου
υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος ο
οποίος επεσήμανε “Θα συνεχίσουμε με παρόμοιες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι γιατί δυστυχώς,
βλέπουμε ξανά σε πανελλαδική κλίμακα, αυξητική
τάση των κρουσμάτων και πρέπει όλοι να είμαστε
περισσότερο προσεκτικοί”.
Τη διαδικασία παρακολούθησε η Επόπτρια
Υγείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας Λία Ζάχου.
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4-θριάσιο

ΕΟΔΥ: «Έκρηξη» κρουσμάτων στις ηλικίες 18 έως 24
-Στο «κόκκινο» Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη και Αττική

Τ

ην επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα
και την Ευρώπη παρουσίασαν ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης και ο
α’ αντιπρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Παρασκευής σε έκτακτη ενημέρωση για την πορεία
του κορωνοϊού.
Ο κ. Ζαούτης αρχικά παρουσίασε πίνακες που
δείχνουν, όπως είπε, πως «όλη η Ευρώπη
είναι στο κόκκινο με την πανδημία, όλα τα κράτη
έχουν αύξηση τον αριθμό κρουσμάτων. Αύξηση

υπάρχει και στον αριθμό θετικότητας, με βάση
των αριθμό των τεστ που διεξάγει το κάθε κράτος».
Όπως παρατήρησε αυξάνεται σταθερά και ο
αριθμός των κρουσμάτων στην ηλικία άνω των
65 ετών, ενώ στις νοσηλείες τα περισσότερα
κράτη δεν βρίσκονται στο κόκκινο. Χαμηλός παραμένει και ο αριθμός των νέων διασωληνόσεων
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Την ίδια ώρα, τα στελέχη Όμικρον ΒΑ4 - Α5

«σαρώνουν» σε Ελλάδα και Ευρώπη, τόνισε ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ.Παράλληλα παρουσιάστηκε
και σχετικός πίνακας με τα τεστ στα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση (μετά την Κύπρο)στον
αριθμό των τεστ που πραγματοποιούνται ανά
100.000 πληθυσμό.

Οι τέσσερις περιοχές με τα περισσότερα
κρούσματα
Με τη σειρά του ο κ. Παρασκευής είπε ότι τα
περι σσότερα κρούσματα καταγράφονται στα
Ιόν ια ν ησιά, την Αττική, την Κρήτη και τα
ν ησιά Αιγαίου προσθέτοντας ότι η αύξηση των
κρουσμάτων καταγράφηκε νωρίτερα.
Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή τις τρεις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σημαντική αύξηση
των νέων κρουσμάτων στις ηλικίες 18 έως 24
ετών, ενώ η αύξηση στις άλλες ηλικιακές ομάδες
είναι σταθερή.
Όσον αφορά τις επαναλοιμώξεις και σε αυτές
καταγράφεται αύξηση ανά εβδομάδα τις τελευταίες
τρεις εβδομάδες, όπως αυξημένες είναι και οι
νοσηλείες σε απλές κλίνες.
Ενθαρρυντικό για τους επιστήμονες είναι το
γεγονός ότι η αύξηση των νοσηλίων στις απλές
κλίνες δεν μεταφράζεται προς το παρόν τουλάχιστον, σε αύξηση των νοσηλειών σε κλίνες ΜΕΘ
αλλά και αύξηση του αριθμού των θανάτων.
Οι καθηγητές παρατήρησαν επίσης μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων παρουσιάζονται σε περιοχές με ενεργή τουριστική δραστηριότητα.
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Εκτεταμένοι καθαρισμοί οικοπέδων από τον Δήμο Ελευσίνας

Τ

Στις προτεραιότητες μεγάλη έκταση έναντι της οδού Ωκεανιδών, η οποία εγκυμονούσε
προβλήματα ασφαλείας αλλά και υγιεινής

ην
τρέχουσα περίοδο,
μέσω του τμήματος καθαριότητας πραγματοποιούν ται
στον
Δήμο
Ελευσίν ας.καθαρισμοί
ιδιόκτητων
οικοπέδων , για τα οποία και
είχαν σταλεί σχετικές επιστολές,
προκειμέν ου οι ιδιοκτήτες ν α
προχωρήσουν στις απαραίτητες
εργασίες.
Με την πάροδο της -από του
Νόμου- προθεσμίας υποχρεωτικού
καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων, ο Δήμος όφειλε να παρέμβει αυτεπαγγέλτως, όπως και
έκανε, προκειμένου να αποφευχθεί
ο κίνδυνος πυρκαγιάς ενόψει της
αντιπυρικής περιόδου.
Σημειώνεται, πως από πλευράς
Δήμου πρόκει ται να σταλεί το
κόστος των καθαρι σμών στους
ιδιοκτήτες, όπως ακριβώς αναφέρεται και στη νομοθεσία.
Μάλιστα, ξεκίνησαν και εκτεταμένοι καθαρισμοί σε ολόκληρη την
έκταση έναντι της οδού Ωκεανιδών.
Μία έκταση που για χρόνια παρέ

μενε ακαθάρι στη και εγκυμονούσε προβλήματα ασφαλείας αλλά
και υγιεινής.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου:
«Αυτήν την περίοδο τα συνεργεία
μας βρίσκονται στους δρόμους

1η συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαβούλευσης Ασπροπύργου

καθαρίζοντας οικόπεδα, κυρίως
ιδιόκτητα. Οικόπεδα όπως της επί
της οδού Ωκεανιδών ήταν στις άμεσες προτεραιότητές μας, γι’ αυτό και
ήδη ξεκίνησαν εκτεταμένοι καθαρισμοί. Ήταν άλλωστε, και ένα σημείο
που έχρηζε άμεσης παρέμβασης

από πλευράς μας, τόσο για λόγους δημόσιας υγείας όσο και για
λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι, που
όλοι διαπιστώναμε περνώντας από
το σημείο και πρόκειται για ένα από
τα προβλήματα που χρόνιζε στον
Δήμο Ελευσίνας».

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.

- Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Σας καλούμε ν α προσέλθετε στην 1η
συν εδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί, την
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 19:00, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης», του Πν ευματικού Κέν τρου του
Δήμου, Αλ. Παν αγούλη 13, Πλατεία
Αγίου Δημητρίου, σύμφων α με την
π αρ. 3 του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010 όπως αν τικαταστάθηκε
από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, για
ν α συζητήσουμε το έν α και μον αδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Συζήτηση και διατύπωση απλής
γν ώμης επί του προσχ εδίου του προϋ

πολογισμού του 2023, σύμφων α με
την π αρ. 5 του άρθρου 77 του
ν .4172/2013 (Α’ 167). (παρ.2 άρθρο 76
Ν.3852/10, όπ ως αν τικαταστάθηκε
από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).»
(Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η
συν εδρίαση επ αν αλαμβάν εται την
αμέσως επ όμεν η εργάσιμη ημέρα,
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση
ότι υφίσταται απαρτία)
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
& Επιτροπής Διαβούλευσης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Σ

τις 11 Ιουλίου αρχ ίζουν οι καλοκαιριν ές εκπτώσεις 2022 και φέρν ουν μία ακόμα Κυριακή με
αν οιχ τά μαγαζιά, σούπερ μάρκετ και
εμπορικά κέν τρα. Θα είν αι η μον αδική
για αυτό το καλοκαίρι.
Υ πεν θυμίζεται πως η ν ομοθεσία δίν ει
τη δυν ατότητα στους επιχ ειρηματίες
ν α έχ ουν αν οιχ τά τα μαγαζιά τους
συν ολικά επτά Κυριακές τον χ ρόν ο,
π ροκειμέν ου ν α διευκολύν ουν τα
ψών ια των εργαζόμεν ων , αλλά και την
αγορά ν α αυξήσει τον τζίρο της.
Η επόμεν η Κυριακή, όπως ορίζει ο
ν όμος, είν αι στις 17 Ιουλίου και είν αι η
π ρώτη
Κυριακή
των
θεριν ών
εκπτώσεων 2022.
Το προτειν όμεν ο ωράριο λειτουργίας
του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήν ας
είν αι 11:00 - 18:00.

Τα σούπερ μάρκετ ωστόσο ορίζουν τη
δική τους πολιτική για τις Κυριακές.
Άλλα θα είν αι αν οιχ τά μέχ ρι τις 20:00,
εν ώ άλλα δεν θα αν οίξουν τα καταστήματά τους, όμως αυτό θα το αν ακοιν ώσουν μέσα στις επόμεν ες ημέρες.

«Κατά τη
διάρκεια τόσο
των
εκπτώσεων όσο και του αν οίγματος
των καταστημάτων την Κυριακή 17
Ιουλίου οι λιαν εμπορικές επιχ ειρήσεις
θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόν των τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και
συμφέρουσες τιμές» σημειών ει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήν ας σε αν ακοίν ωσή του.

Οι θεριν ές εκπτώσεις θα διαρκέσουν
μέχ ρι τις 31 Αυγούστου.

6 - θριάσιο
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ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Οργασία με

Δήμος Μεγαρέων , σε συν ετην Περιφέρεια
Αττικής και σε συν έχ εια των επιτυχ ημέν ων webinars, στο πλαίσιο
του έργου «Δράσεις Ψηφιακής
Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Ε.Π. «Αττική 20142020») και σύμφων α με τις τελευταίες οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ για
την π αν δημία COVID-19, σας
προσκαλεί σε δια ζώσης συν αν τήσεις σεμιν αρίων . Η πρόσκληση
είν αι αν οικτή και δωρεάν , για
όλους τους δημότες, και αφορά τις
υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους
για την ασφαλή και αποτελεσματική χ ρήση του διαδικτύου.
Οι πρώτες δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν τις επόμενες
ημέρες και συγκεκριμένα:

– Παρασκευή 8/7 και ώρα
12:00 με θέμα «Διαδικτυακές
απάτες, προστασία ψηφιακών
συσκευών, προστασία προσωπικών δεδομένων».

– Πέμπτη 14/7 και ώρα 12:00

Δωρεάν και δια ζώσης
τα νέα σεμινάρια για την ασφαλή
και αποτελεσματική
χρήση του διαδικτύου
με θέμα «Ικανότητα αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης
και αρχειοθέτησης πληροφοριών».

Τα σεμιν άρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δημαρχ είου (Χρ.
Μωραΐ τη & Μαυρουκάκη, Μέγαρα)
και οι βασικοί εισηγητές θα είν αι
συν εργάτες της δράσης από την
Περιφέρεια Αττικής.

Τον ίζουμε οτι η παρακολούθηση των θεματικών σεμιν αρίων ,
δεν απαιτεί καμία προηγούμεν η
γν ώση, εμπειρία ή εξοικείωση των
δημοτών σε θέματα διαδικτύου
εν ώ με την ολοκλήρωση των σεμιν αρίων , όσες και όσοι το επιθυμούν , θα λάβουν σχ ετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο δήμαρχ ος Μεγαρέων , Γρηγόρης Σταμούλης, επίσης, αν έφερε χ αρακτηριστικά: «Οι ψηφιακές
τεχ ν ολογίες και το διαδίκτυο
εξελίσσον ται και εξαπλών ον ται με

καταιγιστικό ρυθμό, επηρεάζον τας
κάθε τομέα της ζωής μας και προσφέρον τας
π ρωτόγν ωρες
δυν ατότητες.
Ο ψηφιακός αν αλφαβητισμός, η
αδυν αμία δηλαδή αξιοπ οίησης
αυτών των δυν ατοτήτων , φέρν ει
στην επιφάν εια μια ν έα μορφή
αν ισότητας, στην εκπ αίδευση,
στην εργασία και στην επικοιν ων ία.
Η π ροσπ άθεια του Δήμου
Μεγαρέων για περιορισμό αυτού
του ψηφιακού “χ άσματος”, πρόσφατα παραδείγματα της οποίας
αποτελούν ο Οδηγός Ψηφιακής
Ασφάλειας και η στήριξή μας στα
ψηφιακά σεμιν άρια της Περιφέρειας Αττικής, συν εχ ίζεται με τα δια
ζώσης σεμιν άρια της Περιφέρειας
Αττικής.
Καλώ όλους τους Δημότες,
ιδιαίτερα γον είς και εκπαιδευτικούς, ν α τα παρακολουθήσουν .
Οι ψηφιακές δεξιότητες είν αι
πλέον απαραίτητες και αυτή είν αι
η καλύτερη ευκαιρία ν α τις αποκτήσουμε ή ν α τις εν δυν αμώσουμε.»

Πρώτη ολική αντικατάσταση οδοστρώματος στην ΠΕΟΑΚ στην Νέα Πέραμο
Λ. Κοσμόπουλος: « Φτιάχνουμε δρόμους που δεν
θυμόμαστε αν έχουν φτιαχτεί ποτέ»

Η

πρώτη φάση του έργου εκτελείται από τη θέση
Γεφυράκι-Ρέμα Γιώργη έως και τις πολυκατοικίες
και μόλις ολοκληρωθούν οι συνδέσεις αποχέτευσης από τον Δήμο Μεγαρέων θα συνεχιστεί και στο
υπόλοιπο τμήμα μέχρι το Κουλουριώτικο μονοπάτι.
Με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται να μην εκτελέσει έργα κοινής
ωφέλειας για τα επόμενα τρία χρόνια, που θα καταστρέψουν το υπό εξέλιξη έργο.
Όπως ανέφερε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Μετά από αρκετά
χρόνια γίνεται η πρώτη ολική αντικατάσταση του οδοστρώματος στην ΠΕΟΑΚ στην Νέα Πέραμο, όπου κι
εγώ που γεννήθηκα εδώ δεν θυμάμαι αν έχει γίνει
ποτέ.
Ένας δρόμος κατεστραμμένος από πολλές παρεμβάσεις θα παραδοθεί στους συμπολίτες μας.
Πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρεια Αττικής και του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη είναι η οδική
ασφάλεια και το αποδεικνύουμε».

Για την Οστεοπόρωση
και τα Κατάγματα
ενημερώθηκαν τα μέλη
του ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου

Δύο ν έες διαλέξεις, αν αφορικά με την Οστεοπόρωση και τα Κατάγματα, πραγματοποίησαν τα Τμήματα
«Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υ γείας»
και «Άσκησης Κοιν ων ικής Πολιτικής» του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι διαλέξεις έλαβαν χ ώρα στο Α’ ΚΑΠΗ και στο Β’
ΚΑΠΗ, όπου μέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. παρακολούθησαν με προσοχ ή τον Ιατρό Χειρουργό – Ορθοπεδικό, κ. Δημήτρη Αν των ίου, ο οποίος αν αφέρθηκε
αν αλυτικά στα αίτια, στα συμπτώματα καθώς και στην
πρόληψη.

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός μαζί με τον Αν τιπρόεδρο, κ. Αν τών ιο Κον αξή
ευχ αρίστησαν θερμά όλους τους παρευρισκόμεν ους
και ιδιαίτερα τον ιατρό για την συμβολή του. Ευχ ήθηκαν σε όλους καλό καλοκαίρι και ότι από Σεπτέμβρη
αν αν εών ουμε το ραν τεβού μας με πλούσιες δράσεις
για όλους.
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Στη Βουλή η ανάγκη για µόνιµες
προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας Ερυθρών

Σ

Eρώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, µε πρωτοβουλία του
βουλευτή ∆υτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα.

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης
και επισκευής στις σχολικές μονάδες
του Δήμου Ελευσίνας

Ε

κτεταμένες
εργασί ες
συντήρησης και επισκευής εκτελούνται στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ελευσίνας.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο του έργο «ΕπισκευήΣυντήρηση Δημοτικών Κτηρίων
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας»
υπό την επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας.

Η συντήρηση και επισκευή των
σχολικών μονάδων σε Ελευσίνα &
Μαγούλα αποτελεί προτεραιότητα
της Δημοτικής Αρχής, τόσο για την
αισθητική αναβάθμιση τους, όσο
και για την ασφάλεια των μαθητών
και εκπαιδευτικών.
Μάλιστα, για την απρόσκοπτη
διεξαγωγή των εργασιών επιλέγονται κυρίως, διαστήματα που
δεν παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τόσο την
επιτάχυνσή τους όσο και τη μικρότερη δυνατή όχληση μαθητών και
εκπαιδευτικών.
Το τρέχον διάστημα πραγματοποιούν ται
εκτεταμέν ες
εργασίες στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίν ας και συγκεκριμέν α:

Επισκευές όψεων κτηρίου από
φθορές
Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί
Αντι κατάσταση φωτι στι κών με
LED
Επισκευή και συντήρηση τουαλετών

Για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα σχολεία του Δήμου,

ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου
ανέφερε: "Με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνεχίζουμε να
αναβαθμίζουμε τις σχολικές μονάδες σε Ελευσίνα & Μαγούλα.
Εσωτερικοί & εξωτερικοί χρωματισμοί, ανακατασκευές αιθουσών,
αντικατάσταση ελαστικών δαπέδων
στα νηπιαγωγεία, επισκευές και
ανακατασκευές τουαλετών εί ναι
κάποιες από τις εργασίες που
πραγματοποιούνται.

Θέλουμε, τη νέα χρονιά, να
γυρίσουν τα παιδιά σε ένα ασφαλές, καθαρό και ευπρεπισμένο
περι βάλλον και συνεχί ζουμε
μέχρι να ολοκληρωθούν οι
εργασίες σε όλες τις σχολικές
μονάδες".

τελέχωση του
Κ έ ν τ ρ ο υ
Υ γ ε ί α ς
Ερυθρών
µε
προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού Ιατρών,
Νοσηλευτών
και
∆ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν
υπαλλήλων
και
κάλυψη
των
ελλείψεων
στην
κτιριακή υποδοµή και
στον Ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισµό
ζητούν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συµµαχία, σε ερώτησή τους
προς τον Υπουργό Υγείας, που
κατατέθηκε πρόσφατα µε πρωτοβουλία
του Βουλευτή ∆υτικής Αττικής, Γιώργου
Τσίπρα.
Ακολουθεί το κείµενο της ερώτησης:

Με το Π.∆. 1742/13.12.2005
ιδρύθηκε Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) στο
∆ήµο
Ερυθρών
Αττικής
ως
αποκεντρωµένη οργανική µονάδα του
Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών.
Το
Κέντρο
Υγείας
Ερυθρών
συστήθηκε το ∆εκέµβριο του 2005, και
παρά την προβλεπόµενη, στο ΦΕΚ
ίδρυσης του, στελέχωση µε Ιατρικό,
Νοσηλευτικό,
∆ιοικητικό
και
Παραϊατρικό προσωπικό, παρέµεινε
όλα αυτά τα χρόνια µε ελάχιστο
προσωπικό. Για τις ανάγκες του Κ.Υ.
συστήθηκαν ειδικότητες Παθολογίας,
Παιδιατρικής,
Μικροβιολογίας,
Ακτινοδιαγνωστικής
και
Οδοντιατρικής µε προβλεπόµενο
αριθµό γιατρών 16 θέσεις καθώς και 34
θέσεων µε διάφορες άλλες ειδικότητες.
Στις µέρες µας, στο Κέντρο Υγείας
Ερυθρών, το οποίο έχει µια περιοχή
ευθύνης µε πληθυσµό περί τις 12.000,
υπηρετούν:

●
Πέντε µόνιµοι Γενικοί Ιατροί,
●
Τέσσερις Ιατροί Υπόχρεοι
Υπηρεσίας
Υπαίθρου
(αγροτικοί
Ιατροί) στα Περιφερειακά Ιατρεία
αρµοδιότητας του Κέντρου Υγείας,
●
∆ύο άτοµα µόνιµο Νοσηλεύτικο
προσωπικό και
●
Μία µόνιµη ∆ιοικητική
Υπάλληλος.

Το
παραπάνω
προσωπικό
συµπληρώνεται
από
τέσσερις
Νοσηλεύτριες και µια ∆ιοικητική
Υπάλληλο που αποτελούν επικουρικό
προσωπικό του οποίου η σύµβαση λήγει
στις 31/12/2022.
Παρά τις ελλείψεις στην κτιριακή
υποδοµή και στον Ιατροτεχνολογικό
εξοπλισµό, αξιοποιώντας το πρόσθετο
επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό
και
χάρη
στις
υπεράνθρωπες
προσπάθειες των γιατρών και των
νοσηλευτριών,
κατορθώθηκε
να
διευρυνθεί η λειτουργία του Κέντρου
Υγείας.
Συγκεκριµένα,
από
την
αποκλειστικά πρωινή, λόγω έλλειψης

Νοσηλευτών, λειτουργία του Κ.Υ. µε
έναν µόνο Ιατρό, και µόνο για πέντε
µέρες την εβδοµάδα, έγινε κατορθωτό
να λειτουργήσει µε δύο Ιατρούς , έξι
µέρες την εβδοµάδα ως τις 9 το βράδυ,
στα πλαίσια µικτών εφηµεριών.
Η
θετική
ανταπόκριση,
η
ενθάρρυνση και η ζεστή υποδοχή των
κατοίκων των Ερυθρών στο διευρυµένο
ωράριο
λειτουργίας,
υπήρξε
καθοριστικός παράγοντας.
Ωστόσο, η πρωτοβουλία για τη
διεύρυνση του ωραρίου ήρθε µε τις
προσωπικές θυσίες και µε το όραµα των
στελεχών και των λειτουργών του και
όχι ως κεντρική κατεύθυνση των
αρµοδίων αρχών.
Το Κέντρο Υγε ίας π αραµένε ι
υποστελεχωµένο µε 8 εργαζόµενους ως
µόνιµο προσωπικό και 4 επικουρικούς,
µε καλυµµένο το 24% των οργανικών
50 θέσεων που προβλέπονται στο Π∆
της ίδρυσης του.
Το δε επικουρικό προσωπικό
παραµέ νει επ ισφαλ ές καθώς οι
συµβάσεις του λήγουν στο τέλος του
έτ ου ς
κα ι
δε ν
έχ ο υ ν
δοθε ί
διαβεβαιώσεις για την ανανέωση των
συµβάσεων τους ή τη µετατροπή τους
σε µόνιµου χαρακτήρα.
Σε συνέχεια των παραπάνω,
Ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
1)
Υπάρχει σχέδιο για τη
στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Ερυθρών µε προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού Ιατρών, Νοσηλευτών και
∆ιοικητικών υπαλλήλων για να
καλυφθούν οι 50 οργανικές θέσεις του
Π∆ 1742/13.12.2005;
2)
Πότε προβλέπεται να υπάρξει
νέα προκήρυξη προσλήψεων µονίµων
Ιατρών, Νοσηλευτικού και ∆ιοικητικού
προσωπικού
σύµφωνα
µε
τις
προβλέψεις των οργανικών θέσεων του
ιδρυτικού Π∆ 1742 του 2005? Πόσες
προκηρύξεις υπήρξαν την τελευταία
τριετία; Τί αριθµό προσωπικού και τι
ειδικότητες αφορούσαν;
3)
Ως ελάχιστη επιβράβευση των
υπερπροσπαθειών του προσωπικού στο
κατά 75% υποστελεχωµένο Κέντρο
Υγείας, θα υπάρξουν δεσµεύσεις για
την πριµοδότηση µε µόρια του νυν
επικουρικού προσωπικού στη νέα
άµεση προκήρυξη για την πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού;
4)
Έχουν εντοπιστεί οι ελλείψεις
στην κτιριακή υποδοµή και στον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό; Ποιες είναι οι
εντοπισµένες ανάγκες και ποιο το
χρονοδιάγραµµα της κάλυψης τους;
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Κηφισός:
Άγριος ξυλοδαρμός
30χρονης
από τον σύντροφό της
- Την παράτησε ημιλιπόθυμη
στον δρόμο

Θ

ύμα ξυλοδαρμού έπεσε 30χρονη γυναίκα
από τον κατά 8 χρόνια μικρότερο σύντροφο της στον Κηφισό.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης στις
Αρχές, τα ξημερώματα της Δευτέρας ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του συντρόφου της στον
Κηφισό, αυτός της επιτέθηκε χτυπώντας την με
μπουνιές στο κεφάλι, ενώ δεν δίστασε να την
πετάξει και έξω από το αυτοκίνητο.
Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, διερχόμενοι οδηγοί
που είδαν την γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση
στην άκρη του δρόμου, ειδοποίησαν την άμεση
δράση. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο την
μετέφεραν στο ΑΤ Νέου Φαλήρου όπου η
30χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του 22χρονου.

Ηράκλειο: Νέο περιστατικό βίας
ανηλίκων - Σύλληψη 16χρονου
που απείλησε με μαχαίρι 15χρονο

Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τον πατέρα του
θύματος, ο 16χρονος χαστούκισε τον 15χρονο και στη
συνέχεια φέρεται να τον απείλησε με μια σιδερένια σωλήνα και ένα μαχαίρι.
Δύο ανήλικοι ήταν οι "πρωταγωνιστές" επεισοδίου που
συνέβη στην Άρβη του δήμου Βιάννου στην Κρητη , το οποίο
είχε ως κατάληξη τη σύλληψη του ενός, ο οποίος φέρεται να
έβγαλε μαχαίρι.
Το περιστατικό ανάμεσα σε έναν 16χρονο Αλβανικής
καταγωγής και έναν 15χρονο ημεδαπό συνέβη γύρω στις
10.30 το βράδυ της Κυριακής, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Όπως
καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τον πατέρα του θύματος, ο 16χρονος χαστούκισε τον 15χρονο και στη συνέχεια
φέρεται να τον απείλησε με μια σιδερένια σωλήνα και ένα
μαχαίρι.
Ο 16χρονος, μετά από μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας
του 15χρονου, συνελήφθη. Επίσης, συνελήφθη η μητέρα του
για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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Α. Γεωργιάδης: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει ενεργειακά
τον χειμώνα του 2022-2023

Θ

α πρέπει να προσαρμοστούμε σε
μια νέα πραγματικότητα όπου η ενέργεια
δεν θα είναι αρκετή.
Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει
τον χειμώνα του 2022 2023,
ο
επόμενος
χειμώνας θα είναι πολύ
ενδιαφέρων στον ενεργειακό τομέα αλλά η Ελλάδα
θα είναι σε καλύτερη θέση από τις χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης
Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας την
Δευτέρα 4 Ιουλίου στο συνέδριο με θέμα "Χτίζοντας
την Αλυσίδα Αξίας Υδρογόνου στην Ελλάδα" που
διοργανώνει ο ΔΕΣΦΑ. "Μακροπρόθεσμα, το πλεονέκτημα της κεντρικής Ευρώπης που ήταν η χαμηλή τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου εξαφανίστηκε
για πάντα. Η Ελλάδα έχει όλα τα πλεονεκτήματα για
να παράγει πράσινη ενέργεια η οποία είναι φθηνότερη από τις άλλες πηγές. Δεν θέλουμε αυτή τη
φορά να είμαστε τελευταίοι αλλά να είμαστε πρωτοπόροι και στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το
επόμενο έτος θα τεθεί και το όραμα για την ενέργεια", τόνισε ο υπουργός.
Αναφερόμενος στο υδρογόνο τόνισε ότι υπάρχει
βούληση για επενδύσεις, αν και δεν ξέρουμε ακόμα
πόσο κερδοφόρος θα είναι ο τομέας, ωστόσο πρέπει να πάρουμε το ρίσκο. Σημείωσε ότι τα επενδυτικά σχέδια που είναι στα "Σημαντικά Έργα Κοινού
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος" (IPCEI) δεν είναι
τόσα όσα θα θέλαμε, ωστόσο η Ελλάδα είναι παρ-

ούσα. Τόνισε επίσης το ρόλο
που μπορεί να παίξει το υδρογόνο και στην αποθήκευση
ενέργειας καθώς οι μπαταρίες
δεν επαρκούν για να λύσουν
το πρόβλημα της αποθήκευσης πράσινης ενέργειας.

Στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
αναφέρθηκε στην αλματώδη
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα
τελευταία χρόνια στην χώρα μας σημειώνοντας ότι
ο στόχος που είχε τεθεί για το 2030, να έχουν εγκατασταθεί 20 GW ΑΠΕ θα επιτευχθεί το 2026.
Παράλληλα θα τεθεί νέος πιο φιλόδοξος στόχος για
το 2030 οπότε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας
ισχύος 24 GW. "Η Ελλάδα με τις κατάλληλες επενδύσεις μπορεί να γίνει ενεργειακός δίαυλος πράσινης ενέργειας προς την Ευρώπη", τόνισε ο υπουργός.
Ήδη, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος
του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλλι, ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας θα είναι ο πρώτος που θα μπορεί να μεταφέρει υδρογόνο. Η παραγωγή και διανομή υδρογόνου από τα υπάρχοντα δίκτυα φυσικού αερίου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ενεργειακή μετάβαση
και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ανέφερε η κα Γκάλλι. Σημείωσε ακόμη ότι η τεχνολογία
υπάρχει και η μείωση του κόστους της πράσινης
ενέργειας καθιστά πιο οικονομική την παραγωγή
υδρογόνου.

Πειθαρχικός έλεγχος με εντολή Τσιάρα στους ιατροδικαστές
για την υπόθεση της Πάτρας

Τ

η διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου
για ενδεχόμενα
παραπτώματα που τελέστηκαν από τους αρμόδιους ιατροδικαστές κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των παιδιών της οικογένειας, Πισπιρίγκου Δασκαλάκη από την
Πάτρα παρήγγειλε προς
τον προϊστάμενο της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νίκο Καρακούκη ο υπουργός
Δικαιοσύνης,
Κώστας
Τσιάρας.

Με επιστολή του προς
τον κ. Καρακούκη ο υπουργός Δικαιοσύνης ζητά
όπως «στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων σας- διενεργήσετε τον αναγκαίο
έλεγχο για ενδεχόμενα

πειθαρχικά
παραπτώματα, που πιθανώς
τελέστηκαν από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες τις
οποίες εποπτεύετε, σύμφωνα με το ν. 3772/2009».

Υπενθυμίζεται ότι η ήδη
προφυλακισμένη στον
Κορυδαλλό,
Ρούλα
Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της πρωτότοκης
κόρης της Τζωρτζίνας
έχει κληθεί με την ιδιότητα
της ύποπτης διάπραξης
αξιόποινων πράξεων σε
βάρος και των άλλων δύο
παιδιών της, της 3,5 ετών
Μαλένας και της μόλις 6
μηνών Ίριδας.

Η κλήση της για παροχή
εξηγήσεων στηρίχθηκε
εκτός από το ιατροδικαστικό πόρισμα, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
αιτία θανάτου των δυο

μικρότερων παιδιών της
ήταν η ασφυξία, και σε
περισσότερες από 50
καταθέσεις
γιατρών,
νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και προσώπων
από το συγγενικό περιβάλλον
της
Ρούλας
Πισπιρίγκου, που αξιολογήθηκαν και αποτιμήθηκαν από τους δύο εισαγγελείς
Πρωτοδικών
Αντώνη Ελευθεριάνο και
Απόστολο Ανδρέου.

Μετά την παροχή εξηγήσεων από τη Ρούλα
Πισπιρίγκου, η οποία
αρνείται κατηγορηματικά
ότι έχει κάνει κακό στα
παιδιά της, οι δύο εισαγγελείς, θα αποφανθούν
αν θα προχωρήσουν
στην άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος της
33χρονης, γεγονός που
θα σημάνει σε καταφατική
περίπτωση και την έναρξη νέας ανακριτικής διαδικασίας εναντίον της.
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ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα έκτακτης ρύθμισης των υφισταμένων οφειλών
των ιδιοκτητών προς τους ΟΤΑ
Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών ακινήτων απ' όλη τη χώρα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια αναδρομικά τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις

Ε

πιστολή με τέσσερα θεσμικά αιτήματα που αφορούν τις σχέσεις και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση
απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προς τον αρμόδιο αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.
Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι γίνεται
καθημερινά δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών ιδιοκτητών ακινήτων απ' όλη τη χώρα, οι οποίοι βρίσκον-

ται αντιμέτωποι με τεράστια αναδρομικά τέλη, πρόστιμα
και προσαυξήσεις που αδυνατούν να καταβάλουν,
«σύμφωνα με τις ισχύουσες δρακόντειες και γι' αυτό
ανεφάρμοστες στη σημερινή πραγματικότητα διατάξεις,
που επανήλθαν αυτόματα σε ισχύ μετά τη λήξη των
σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων του πρόσφατου παρελθόντος».
Οι ισχύουσες αυτές ρυθμίσεις προβλέπουν αναδρομικές χρεώσεις 14ετίας, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, που θα

αυξάνονται κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση
20ετούς παραγραφής των οφειλών, και πρόστιμα έως
και 200% για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και για
τα αδήλωτα εμβαδά ακινήτων που οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν τώρα, επ' ευκαιρία μιας πώλησης, γονικής
παροχής ή κληρονομιάς, ότι θα έπρεπε να είχαν
δηλώσει στον οικείο Δήμο, αλλά δεν το γνώριζαν,
σημειώνεται στην επιστολή.
Γι' αυτό, και κατόπιν της λήξης της λειτουργίας της
πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τα αδήλωτα εμβαδά, η
ΠΟΜΙΔΑ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να
εισηγηθεί άμεσα τις εξής θεσμικές αλλαγές, με τις
οποίες έχει συμφωνήσει και η ΚΕΔΕ, ώστε να τεθούν
σε δίκαιη και λογική βάση οι σχέσεις των πολιτών με
την τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ακίνητη περιουσία τους:

1. Την αυτόματη διακοπή χρέωσης δημοτικών
τελών όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση κενού ακινήτου.
2. Τη διαρκή δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων
εμβαδών ακινήτων με σταδιακά αυξανόμενα πρόστιμα.
3. Την επαναφορά της παραγραφής οφειλών στην
πενταετία, όπως στο Δημόσιο, αντί της εικοσαετίας.
4. Τον περιορισμό (πλαφόν) των προστίμων στο
50% της αρχικής οφειλής, ώστε να είναι εισπράξιμα.
Επίσης, ενόψει και των σημερινών οικονομικών
δυσχερειών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η
ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε και τη θέσπιση της δυνατότητας
έκτακτης ρύθμισης των υφισταμένων οφειλών των
ιδιωτών προς τους Ο.Τ.Α.
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Χαμόγελα, απονομές και συγκίνηση στην τελετή λήξης
της ποδοσφαιρικής περιόδου του Ερμή Άνω Λιοσίων

Σ

ε γιορτιν ό κλίμα, με διάχ υτη όμως
τη συγκίν ηση κατά την αν αφορά
στον πρόωρα αδικοχ αμέν ο ιδρυτή της Ακαδημίας, Διον ύση Κυριακόπουλο, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
του Σαββάτου 2 Ιουλίου, η τελετή λήξης
της ποδοσφαιρικής περιόδου της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Ερμή Άν ω
Λιοσίων .
Τη χ αρά τους που η φετιν ή χ ρον ιά
κύλησε ομαλά μετά από τα δύο χ ρόν ια
απουσίας από τα γήπεδα λόγω της παν δημίας, εξέφρασαν η διοίκηση και οι
προπον ητές της Ακαδημίας, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής “Η Πάρν ηθα”,
Γιώργος Μαυροειδής και οι εκπρόσωποι
της ΑΕΚ με την οποία συν εργάζεται τα
τελευταία χ ρόν ια ο Ερμής.
Τα συγχ αρητήριά του για όσα πέτυχ αν

τη φετιν ή ποδοσφαιρική σεζόν έδωσε
σε όλους τους συν τελεστές του Ερμή ο
Πρόεδρος Κων σταν τίν ος Κουράτος. “Τα
τελευταία δύο χ ρόν ια επ ικράτησαν
δύσκολες συν θήκες λόγω της παν δημίας
και εκτιμώ ότι ο αθλητισμός χ τυπήθηκε
περισσότερο” τόν ισε ο Κων σταν τίν ος
Κουράτος συγχ αίρον τας παιδιά και προπον ητές που “επέστρεψαν από την
καραν τίν α με τεράστια όρεξη για δουλειά
και κατάφεραν μέσα σε πολύ μικρό χ ρον ικό διάστημα ν α αν απληρώσουν με
επιτυχ ία όλα τα κεν ά”.
Την ικαν οποίησή του που οι μικροί
αθλητές επ έστρεψαν με όρεξη στα
γήπεδα εξέφρασε και ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παπ π ούς, στις κατ’ ιδίαν
συν ομιλίες που είχ ε με τους υπεύθυν ους του Ερμή στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
Συγχ αρητήρια στα παιδιά, στους προπον ητές και τη διοίκηση του Ερμή για
την προσπάθεια και τις επιτυχ ίες τους,
αλλά και στους γον είς των παιδιών που
τα ωθούν στον αθλητισμό, έδωσε στον
χ αιρετισμό του ο Πρόεδρος της “Πάρν ηθας” Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Φυλής στέκεται

σταθερά αρωγός στο έργο
του Ερμή, όπως άλλωστε και
όλων των αθλητικών συλλόγων της περιοχ ής.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απηύθυν αν , επίσης, ο Προπ ον ητής Ακαδημιών της
ΠΑΕ ΑΕΚ Στέλιος Ορφαν ίδης, ο Γεν ικός Αρχ ηγός της Κ19 της
ΑΕΚ Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Διοικητικός Υ πεύθυν ος του δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, Λεων ίδας Χατζημιχ άλης.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τις απον ομές κυπέλλων και μεταλλείων στους
ποδοσφαιριστές, καθώς και τις ειδικές
βραβεύσεις. Ειδικότερα, έγιν ε απον ομή
κυπέλλων και μεταλλείων στους ποδοσφαιριστές της Κ14 και της Κ16 που
αν αδείχ θηκαν πρωταθλήτριες ομάδες
στην κατηγορία τους στα αν τίστοιχ α
π ρωταθλήματα της ΕΠΣΔΑ (Έν ωση
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής
Αττικής).
Συγκίν ηση επικράτησε κατά την απον ομή αν αμν ηστικής π λακέτας στην
κόρη του αδικοχ αμέν ου Διον ύση Κυριακόπ ουλου,
Αν αστασία
Κυριακοπούλου, για την προσφορά του πατέρα

Ο Νίκος Πατσίρης νέος προπονητής
στον ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής

Λήξη για το φετινό
Panelefsiniakos
Summer Camp

Ίσως το πιο διαφορετικό και το πιο επιτυχημένο από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Για δύο εβδομάδες, 75 παιδιά υπό τις
οδηγίες τεσσάρων προπονητών και την
τεχνική διεύθυνση του head coach Νίκου
Βούλγαρη έπαιξαν πολύ μπάσκετ, βελτίωσαν τις ικανότητες τους, έκαναν yoga, ενώ
ενημερώθηκαν για τις σωστές διατροφικές
συνήθειες που πρέπει να έχει ένας έφηβος αθλητής.
Ήρθαν σε επαφή με κορυφαί ους
Έλληνες δι εθνεί ς αθλητές, όπως η
αρχηγός της Εθνικής ομάδας Katerina
Soti ri ou ο Vasi l is Kavvadas ο Li nos
Chrysikopoulos και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ώστε να προσπαθήσουν να κατακτήσουν την σωστή αθλητική νοοτροπία.
Φέτος, το πρόγραμμα ήταν ξεχωριστό με
εξωγηπεδι κές δραστηρι ότητες, όπως
περίπατο στη φύση, μαθήματα οδικής ασφάλειας και ανακύκλωσης και βεβαίως διασκέδασης χωρίς όρια στις νεροτσουλήθρες.
Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς που
εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον Πανελευσι νι ακό, τους προπονητές Βασί λη
Πέτρου, Σταυρούλα Πρασσά, Αλέξανδρο
Κυριακόπουλο και Παντελή Καλογερόπου-

της στην Ακαδημία, καθώς και κατά τη
βράβευση εν ός μικρού αθλητή της ακαδημίας, για το μον αδικό μάθημα ζωής που
παρέδωσε σε όλους, αν ταποκριν όμεν ος με ζήλο και χ ωρίς ν α παραπον εθεί
ποτέ, στις ποδοσφαιρικές του υποχ ρεώσεις, παρά το ιατρικό πρόβλημα που
αν τιμετωπίζει.
Τέλος, μετά από κλήρωση μεταξύ τριών
μικρών ποδοσφαιριστών , αν αδείχ θηκε
ο καλύτερος μαθητής της χ ρον ιάς, στον
οπ οίο π ροσφέρθηκε έν α τάμπ λετ,
χ ορηγία της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας επιβράβευσης των καλύτερων
μαθητών που αποτελούν και παράδειγμα για τα υπόλοιπα παιδιά.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αγών ες
των ομάδων των κατηγοριών Κ8, Κ10
και Κ12 και την απον ομή μεταλλείων
στους μικρούς ποδοσφαιριστές.

λο που τα καθοδήγησαν, το ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας και τον Δήμος
Ελευσίνας - Municipality of Elefsina την
2023 Eleusis European Capital of Culture
και βεβαί ως τον χορηγό του Camp
Kehagias Grill για την οικονομική στήριξη
του και την άριστη συνεργασία.
Τ ο Panel efsi ni akos Summer Camp
2023 ήδη προετοιμάζεται και θα είναι
ακόμα καλύτερο!

Ο Νίκος Πατσίρης είναι ο
εκλεκτός της διοίκησης του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής για
να οδηγήσει την ομάδα
στην επόμενη μέρα . Είναι
κάτοχος UEFA A και έχει
περάσει από πολλές ομάδες ως προπονητής ,
βοηθός προπονητή
και
υπεύθυνος φυσικής κατάστασης από το Α τοπικό
έως και τη Β εθνική.
Εχει εργαστεί από το
1989 που είναι ενεργός
προπονητι κά εί ναι οι :
Βύζας Μεγάρων , Νέα Πέραμος , Εθνικός Πειραιώς ,
Αστέρας Μαγούλας , Μανδραϊκός, Σαλινομαχοι κ.α.
Ακόμα σε πολλά τμήματα υποδομών όπως της Νέας Περάμου και του Βύζαντα Μεγάρων πετυχαίνοντας αρκετές διακρίσεις σε επίπεδο ακαδημιών αξιοποιώντας νεαρούς ποδοσφαιριστές της περιοχής μας.
Καλωσορίζουμε τον coach στην οικογένεια της Μικρασιατικής και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο του έργο.
Οι απόψεις μας ταυτίζονται απόλυτα και ευελπιστούμε σε
μια μακρά και πετυχημένη συνεργασία.
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Ο χάρτης των εθνικών κατηγοριών του ελληνικού
ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2022-23
μονή της τελικής απόφασης.

Το νέο πρωτάθλημα θα
διεξαχθεί όπως και το περσινό με δύο ομίλους των 15
ομάδων.

Έ

νας χάρτης που θα
περιλαμβάνει συνολικά 120 ομάδες, οι
44 εκ των οποίων θα
αγωνίζονται στο επαγγελματικό επίπεδο (40, αν
εξαιρεθούν οι τέσσερις Β’
ομάδες που παίζουν στη
Super League 2).
Με βάση τα ισχύοντα
δεδομένα δεν προβλέπονται
αλλαγές στο φορμάτ των δύο
επαγγελματικών κατηγοριών, ωστόσο η Γ’ Εθνική
μεταβάλλεται πάρα πολύ,
καθώς οι 76 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους
και την άνοδο θα εξασφαλίσουν οι πρωταθλητές.
Super League

Στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν υπάρξουν
τρανταχτές αλλαγές. Ο
Απόλλων Σμύρνης υποβιβάστηκε στη Super League 2 και
στη θέση του επιστρέφει ο υπερπρωταθλητής
της
δεύτερης κατηγορίας- Λεβαδειακός.
Οι 14 ομάδες της Super
League:
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Άρης
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
ΠΑΣ Γιάννινα
Ιωνικός
ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης
Βόλος
Παναιτωλικός LE
Ατρόμητος
Λαμία
Λεβαδειακός
Super League 2

Με τέσσερις ομάδες λιγότερες σε σχέση με το πρωτάθλημα της περσινής περιόδου θα διεξαχθεί η φετινή
Super League 2. Τριάντα
ομάδες έχουν στα χέρια τους
το εισιτήριο για τη νέα χρονιά, εκ των οποίων οι 25
αγωνίστηκαν και πέρυσι.
Ο Απόλλων Σμύρνης
όπως προαναφέρθηκε, ενώ
από τη Γ’ Εθνική προβιβάστηκαν στη δεύτερη τη τάξει
κατηγορία τέσσερις ομάδες.
Η Παναχαϊκή, η Προοδευτική, ο Αγροτικός Αστέρας και
ο Μακεδονικός.
Ως προς τον προβιβασμό
να
επισημάνουμε
ότι
υπάρχει δύο δικαστικές
εκκρεμότητες που είναι
ανοικτό να φέρουν τα πάνω
κάτω στην άνοδο των ομάδων στη Super League 2. Ο
Μακεδονικός τερμάτισε στην
πρώτη θέση του ομίλου του
με έφεση που έκανε εις
βάρος της Κοζάνης. Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης είχε δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό στα
αθλητικά δικαστικά όργανα
της ΕΠΟ, με την Κοζάνη να
προσφεύγει στο CAS και να
“κερδίζει” προσωρινά τη μη
επικύρωση της βαθμολογίας, ενώ είμαστε εν ανα-

K ώστας Στάμου:
Μεγαλύτερη ανταμοιβή μου ο σεβασμός
του κόσμου στις ακαδημίες

Σ

την ζωή
λένε ότι
για όλα
υπάρχει μια
ΑΡΧΗ και ένα
ΤΕΛΟΣ .. Έτσι
και για εμένα
πριν από 7
χρόνια είχε γίνει
η αρχή στις
Υποδομές του Θρασύβουλου τώρα έφτασε το τέλος.Η αρχή είχε
γίνει με μεγάλη χαρά,όρεξη, αισιοδοξία και κυρίως ΑΓΑΠΗ
όμως το τέλος είναι διαφορετικό.. Αλλά έτσι συμβαίνει πάντα
στην ζωή .Δεν θα μπω στην διαδικασία να πω τι έχω κάνει όλα
αυτά τα χρόνια στην Ακαδημία του Θρασύβουλου γιατί όλα αυτό

Οι ομάδες
League 2:

της

Super

Ολυμπιακός Β’
ΠΑΟΚ Β’
ΑΕΚ Β’
Παναθηναϊκός Β’
Βέροια
ΑΕΛ
Ξάνθη
Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας
Ηρακλής
Αλμωπός Αριδαίας
Απόλλων Πόντου
Απόλλων Λάρισας
Θεσπρωτός
Πανσερραϊκός
Καλλιθέα
Καλαμάτα
Χανιά
Κηφισιά
Επισκοπή
Αιγάλεω
Εργοτέλης
Ηρόδοτος
ΟΦ Ιεράπετρας
Διαγόρας
Απόλλων Σμύρνης
Παναχαϊκή
Αγροτικός Αστέρας
Προοδευτική
Μακεδονικός
Γ’ Εθνική

Το πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής δεν θα θυμίζει σε
αρκετά μεγάλο βαθμό αυτό
της περσινής σεζόν. Συνολικά 76 ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα μοιραστούν σε τέσσερις ομίλους
των 19 ομάδων και οι πρωταθλητές θα ανεβούν στη
Super League 2. Αν δεν τα
καταφέρουν, τότε το εισιτήρ-

ιο ανόδου το παίρνει ο δευτεραθλητής και αν δεν ανεβεί
ούτε αυτός, ακολουθεί ο
καλύτερος δευτεραθλητής
από άλλον όμιλο (και όχι ο
τρίτος του ομίλου).

Ως προς τον υποβιβασμό,
επτά είναι οι ομάδες που
πέφτουν από κάθε όμιλο,
αριθμός που θα μειωθεί αν
δηλώσουν λιγότερες ομάδες
συμμετοχή. Από τις 76 ομάδες, μόλις οι 44 έπαιζαν την
περσινή σεζόν στην Τρίτη
εθνική κατηγορία.

Οκτώ ομάδες υποβιβάστηκαν από την περσινή
Super League 2, ενώ 24 ομάδες από τις Ε.Π.Σ. ανέβηκαν
στη Γ’ Εθνική. Ανάμεσα στις
44 ομάδες που παρέμειναν
στην κατηγορία είναι και οι
Ηλιούπολη, ΠΑΟ Ρουφ και
Ηρακλής Λάρισας που
κατέκτησαν το πρωτάθλημα
αλλά δεν ανέβηκαν κατηγορία.

Να σημειώσουμε ότι η
υπόθεση του Μακεδονικού
και της Κοζάνης επηρεάζει
και μια δεύτερη θέση στη Γ’
Εθνική, καθώς στη δικαστική
διαμάχη έχουν μπλεχτεί και
η Λευκίμμη με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων Ημαθίας.
Σε περίπτωση που δικαιωθεί η Κοζάνη, η Λευκίμμη θα
παραμείνει στη Γ’ Εθνική.
Οι οκτώ ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Super
League 2:
Πιερικός
Καβάλα
Ολυμπιακός Βόλου
Τρίκαλα
Αστέρας Βλαχιώτη
Καραϊσκάκης Άρτας
Ρόδος
Ζάκυνθος

το διάστημα απέδειξα εμπράκτως το έργο μου.Στις υποδομές
του γηπέδου, στον αγωνιστικό χώρο και στους αθλητές μας με
τις γνώσεις μου και την σκληρή δουλειά μου. Η μεγαλύτερη
ανταμοιβή μου είναι ο σεβασμός που δείχνει όλος ο κόσμος
απέναντι στην Ακαδημία στα παιδιά και στο πρόσωπο μου.
Θέλω όμως να τονίσω, στους διοικούντες "κομήτες" που είτε
έρχονται καταστρέφουν και φεύγουν είτε μένουν για δικό τους
συμφέρον πώς δεν είμαι εγώ η "Γάγγραινα" και ο "Βραχνας"
και το πρόβλημα στην ομάδα όπως τόλμησαν να με
χαρακτηρίσουν με περίσσιο θράσος. Σαφώς βέβαια ,η
αποποίηση ευθυνών είναι το ατού τους αλλά όλοι ξέρουμε σε
ποιόν ταιριάζουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
Μια μεγάλη συγγνώμη λοιπόν που δεν έγινα ποτέ το
φερέφωνο και το τσιράκι τους και δεν τους άφησα να
καταστρέψουν και την Ακαδημία του Θρασύβουλου, με
συγχωρείτε που δεν τους έκανα την χάρη και δεν μπόρεσαν να
με κάνουν ποτέ το πιόνι τους,συγνώμη κύριοι αλλα έχω μάθει
να είμαι εγώ ο παίκτης στην δική μου παρτίδα της ζωής και όχι
πιόνι στην δική σας παρτίδα . Έχω μάθει τα παντελόνια να τα
φοράω και όχι να πουλάω τα πάντα για λίγα ευρώ.
Με καθαρή την συνείδηση, κύριοι ,κοιτάω τα παιδιά στα μάτια
και χαίρομαι που ξέρουν όλα αυτά που έχω προσφέρει , για να

Οι 44 ομάδες που έμειναν
στην κατηγορία:

ΠΑΟ Ρουφ
Ηλιούπολη
Ηρακλής Λάρισας
Πανδραμαϊκός
Απόλλων Παραλιμνίου
Άρης Αβάτου
Θερμαϊκός Θέρμης
Εθνικός Σοχού
Δόξα Δράμας
Κοζάνη
ΑΕΠ Ποντίων Κοζάνης
Εδεσσαϊκός
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων
Ημαθίας
Θύελλα Σαρακηνών
Ποσειδώνας Μηχανιώνας
ΑΟ Υπάτου
Ελασσόνα
Αμβρυσσέας Διστόμου
Δήμητρα Ευξεινούπολης
Φήκη
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
Τηλυκράτης Λευκάδας
ΑΟ Διαβολιτσίου
Αχέρων Καναλακίου
Ναυπακτιακός Αστέρας
Παναγρινιακός
Αίας Γαστούνης
Φωστήρας
ΑΣ Σαντορίνης
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου
ΑΕ Μυκόνου
ΑΕ Ερμιονίδας
Άγιος Ιερόθεος
Εθνικός Πειραιώς
Πανελευσινιακός
Θύελλα Ραφήνας
Αιολικός
ΑΟ Πυλίου Κω
Κερατσίνι
Πανιώνιος
Άγιος Νικόλαος
Πόρος
Γιούχτας
Αλμυρός

Οι 24 ομάδες που προβιβάστηκαν από τα τοπικά
πρωταθλήματα
στη
Γ΄Εθνική:

Άρης Πετρούπολης
Αγία Παρασκευή
ΑΕ Μοσχάτου
Βύζας Μεγάρων
Μαρκό
Βύρων Καβάλας
Πανθρακικός
Καμπανιακός
Αστέρας Τριποτάμου
ΑΟ Χανιώτης
Σβορώνος
Αστέρας Πετριτή
Καστοριά
Απόλλων Πάργας
Μακεδονικός Φούφα
Δωτιέας Αγιάς
Διγενής Νεοχωρίου
ΑΠΣ Πάτραι
Πανθουριακός
Πανηλειακός
Χαλκίδα
Παναργειακός
ΑΟ Τυμπακίου
Ιάλυσος
Μετά την ολοκλήρωση των
μπαράζ μεταξύ της Λαμίας
και Βέροιας συμπληρώθηκε
ο χάρτης των εθνικών κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου για την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.

Ένας χάρτης που θα περιλαμβάνει συνολικά 120
ομάδες, οι 44 εκ των οποίων
θα αγωνίζονται στο επαγγελματικό επίπεδο (40, αν
εξαιρεθούν οι τέσσερις Β’
ομάδες που παίζουν στη
Super League 2).
Με βάση τα ισχύοντα
δεδομένα δεν προβλέπονται
αλλαγές στο φορμάτ των δύο
επαγγελματικών κατηγοριών, ωστόσο η Γ’ Εθνική
μεταβάλλεται πάρα πολύ,
καθώς οι 76 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους
και την άνοδο θα εξασφαλίσουν οι πρωταθλητές.

αγαπήσουν αυτό που κάνουν. Εν αντιθέσει , με εσάς που το
μόνο που ξέρετε είναι να λέτε λόγια,λόγια,λόγια και μόνο
ΨΕΜΑΤΑ.
Ένα πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που είχα
αυτά τα χρόνια,στους ΓΟΝΕΙΣ που μου εμπιστεύτηκαν τα
παιδιά τους και φυσικά το μεγαλύτερο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όλα
αυτά τα ΠΑΙΔΙΑ για όσα έχουμε περάσει μαζί , εντός και εκτός
γηπέδου γιατί δεν ήμουν μόνο Παιδαγωγός,Προπονητής,
καθαρίστρια,φύλακας, γραμματέας και πολλά ακόμα που θα
κουράσουν , αλλά ήμουν κάτι παραπάνω για τα πιο πολλά
παιδιά στην Ακαδημία. Φυσικά, τα παιδιά έχουν ένστικτο και
αντιλαμβάνονται καλύτερα την ανιδιοτέλεια.
Σίγουρα έγιναν και λάθη και εδώ σας χρωστάω μια μεγάλη
συγγνώμη.
Εν κατακλείδι, φεύγοντας εύχομαι να βρεθούν αξιόλογοι
άνθρωποι στον δρόμο της ακαδημίας για να συνεχίσουν το
έργο που δυστυχώς έμεινε ανολοκλήρωτο δεν λειτουργούν όλοι
με γνώμονα το κοινό καλό
Είθε , η διοίκηση κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει πως ο
στόχος είναι μόνο τα παιδιά και το καλό της ομάδος με ο,τι αυτό
συνεπάγεται.
ΚΑΛΌ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ ΣΕ ΌΛΟΥΣ!
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

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
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ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε 3 κατηγορίες
Μετά το εκπληκτικό κλείσιμο της
σεζόν 2021-22 και την άνοδο της ομάδας μας, στην διάθεση του κόσμου
βρίσκονται τα εισιτήρια διαρκείας του
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ για τη νέα αγωνιστική χρονιά 2022-23 στο πρωτάθλημα της Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε τρεις κατηγορίες
ΚΑΝΟΝΙΚΟωΠΑΙΔΙΚΟω VIP σε ειδικές θέσεις και περιλαμβάνουν όλους
τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας
στο πρωτάθλημα.Ας δώσουμε νέα
ώθηση στην ομάδα μας δίνοντας το
παρόν στην εξέδρα.Κλείνουμε τώρα
τις θέσεις μας.
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ΙΕΚ-ΔΥΠΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού - Έναρξη αιτήσεων

Οι
υπ οψήφιοι
έχ ουν
δικαίωμα,
π ροκειμέν ου
να
αξιολογηθούν και
να
εν ταχ θούν
στους πίν ακες επιλογής υπ οψηφίων
ωρομισθίων εκπαιδευτών , ν α επιλέξουν τα ΙΕΚ-ΔΥ ΠΑ της Περιφέρειας
Αττικής που επιθυμούν ή τα ΙΕΚΔΥ ΠΑ μίας και μόν ο Περιφερειακής
Εν ότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Tα

Εχ θές το απόγευμα ξεκίν ησε η ηλεκτρον ική υποβολή αιτήσεων για την
π ρόσληψη έκτακτου εκπ αιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημέν ης
εργασίας ορισμέν ου χ ρόν ου για τα 31
Ιν στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ)
της Δημόσιας Υ π ηρεσίας
Απασχ όλησης (ΔΥ ΠΑ) έτους κατάρτισης 2022-2023.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει την Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 και
ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίν εται
αποκλειστικά μέσω του gov .gr με τους
κωδικούς TAXIS στη διεύθυν ση:

δικαιολογητικά των υποψηφίων που
αν αφέρον ται στην προκήρυξη πρέπει
ν α επισυν αφθούν στην ηλεκτρον ική
αίτηση σε μορφή PDF.

https://www.gov .gr/ipiresies/ekpaideus
e/ k at art is e-k ai-ek paideut ik operiek hom eno/ ait es e-orom is t hionekpaideutikon-iek-oaed

Συγκεκριμέν α η διαδρομή είν αι:
gov .gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση
και εκπ αιδευτικό π εριεχ όμεν ο →
Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚΔΥ ΠΑ

Στόχ ος των ΙΕΚ-ΔΥ ΠΑ είν αι ν α
παρέχ ουν ποιοτική αρχ ική επαγγελματική κατάρτιση που αν ταποκρίν εται
στις αν άγκες της οικον ομίας και ν α εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμεν ους τα
αν άλογα προσόν τα μέσω της παροχ ής
επιστημον ικών , τεχ ν ικών , επαγγελμα-

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 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.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για

τεχνική υποστήριξη συνεργείου
διασκευής οχημάτων σε

υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr
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
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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

Tρίτη 5 Ιουλίου 2022

16-θριάσιο

Η RWE και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενώνουν τις δυνάμεις
τους για να αναπτύξουν υπεράκτια αιολική ενέργεια

- Οι εταίροι σκοπεύουν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών.
- Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εισφέρει εκτενή εμπειρία στον τομέα ενέργειας στην Ελλάδα και τη δέσμευση να διευρύνει το
χαρτοφυλάκιό του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

- Η RWE εισφέρει την εκτενή τεχνική και εμπορική εξειδίκευσή της στην υπεράΑκτια αιολική ενέργεια, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας.

Η

RWE
και
ο
Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
μέσω των αν τίστοιχ ων θυγατρικών
τους
RWE
Renewables GmbH και ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες ΑΕ, εν ών ουν τις δυν άμεις
τους για ν α διερευν ήσουν από κοιν ού
τις ευκαιρίες αν άπτυξης και εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής εν έργειας
στην Ελλάδα. Οι Όροι Συν εργασίας της
κατά 50-50 κοιν οπραξίας, υπογράφηκαν πρόσφατα από τις δύο εταιρείες,
με στόχ ο τη συν εργασία τους στην
αν άπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία
υπ εράκτιων αιολικών π άρκων στις
ελλην ικές θάλασσες. Η συν εργασία
αυτή καθίσταται ακόμα πιο σημαν τική
αν ληφθεί υπόψη ο στόχ ος της Ελλάδας
ν α θέσει σε λειτουργία 2 Gigawatt (GW)
υπεράκτιας αιολικής ισχ ύος μέχ ρι το
2030, τόσο με έργα σταθερής έδρασης,
όσο και με πλωτά αιολικά.
Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό
Μέλος του Δ.Σ. της Ελλην ικά Πετρέλαια
Συμμετοχ ών και Διευθύν ων Σύμβουλος
της ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες, δήλωσε: «Η
συν εργασία με την RWE Renewables,
παγκόσμιο ηγέτη της υπεράκτιας αιολικής εν έργειας, είν αι έν ας σημαν τικός
πυλών ας στην υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος «Όραμα 2025»,
για τον εν εργειακό μετασχ ηματισμό του
Ομίλου. Συγκεκριμέν α, η πρωτοβουλία
αυτή αν αμέν εται ν α συν εισφέρει
σημαν τικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχ ου του Ομίλου για εγκατάσταση αν αν εώσιμων πηγών ισχ ύος 2 GW,
μέχ ρι το 2030. Πιστεύουμε πως η χ ώρα
μας έχ ει μια μεγάλη ευκαιρία ν α αν απτύξει τον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής εν έργειας και, ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σκοπεύουμε, με εταίρο
την RWE, ν α ηγηθούμε της προσπάθειας αυτής».
Ο Sv en Utermöhlen, Διευθύν ων
Σύμβουλος Wind Of f shore της RWE
Renewables, εξηγεί: «Το εξαιρετικό αιολικό δυν αμικό της χ ώρας, σε συν δυασμό με την εκτεν ή ακτογραμμή της,
παρουσιάζουν τεράστιες δυν ατότητες
για την αν άπτυξη υπεράκτιων πάρκων . Είμαστε σίγουροι πως η υπεράκτια αιολική εν έργεια θα αποτελέσει κομβικό πυλών α αν άπτυξης της ελλην ικής
βιομηχ αν ίας. Η συμπληρωματικότητα
της σύμπραξή μας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είν αι το κλειδί για τη
δημιουργία αξίας που επιταχ ύν ει την
αν άπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελλην ικές θάλασσες. Τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με εξαιρετική
τεχ ν ογν ωσία αλλά και μακρά ιστορία
στην Ελλάδα, μοιράζον ται τη φιλοδοξία
μας ν α προωθήσουμε την υπεράκτια
αιολική εν έργεια. Σε συν δυασμό με τα
πάν ω από 20 χ ρόν ια εμπειρίας της
RWE στην αν άπτυξη, κατασκευή και

λειτουργία υπ εράκτιων
αιολικών
έργων , είμαστε σε θέση ν α παρέχ ουμε
αν ταγων ιστική πράσιν η εν έργεια από
υπεράκτια αιολικά πάρκα, στην ελλην ική κοιν ων ία».
Ο Κώστας Παπ αμαν τέλλος, Διευθύν ων Σύμβουλος της RWE Hellas,
συμπληρών ει: «Η RWE έχ ει ήδη παρουσία και στην Ελλάδα και η υπεράκτια
αιολική εν έργεια διευρύν ει, ακόμα περισσότερο, το ήδη υπάρχ ον ηλιακό
απ οτύπ ωμά μας. Δεσμευόμαστε ν α
συν εχ ίσουμε ν α παίζουμε σημαν τικό
ρόλο στην εν εργειακή μετάβαση της
Ελλάδας και είμαστε, επίσης, εν θουσιασμέν οι π ου συν άπ τουμε αυτή τη
συν εργασία
με
τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την αν άπτυξη αιολικών π άρκων στα αν οιχ τά των
ελλην ικών ακτών .
Συμπληρωματικές δεξιότητες στην
υπεράκτια ανάπτυξη και στην
εμπειρία της εγχώριας αγοράς

Η σύμπραξη των δύο εταιρειών ,
RWE και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
προσθέτει αξία λόγω της τεχ ν ογν ωσίας
που διαθέτει η κάθε μία στον κλάδο της
και, μαζί, θα κάν ουν δυν ατή τη δημιουργία μιας αν ταγων ιστικής αγοράς υπεράκτιας αιολικής εν έργειας στην Ελλάδα.
Η RWE είν αι παγκόσμιος ηγέτης στις
ΑΠΕ και είν αι σε θέση ν α συν εισφέρει
την τεχ ν ική και εμπορική εξειδίκευση
που έχ ει αποκτήσει από την αν άπτυξη και λειτουργία 18 υπεράκτιων
αιολικών πάρκων σε πέν τε χ ώρες, εν ώ
θα προχ ωρήσει αποφασιστικά με την
υπεράκτια αιολική εν έργεια και στην
Ελλάδα. Μέχ ρι το 2030, η RWE σκοπεύει ν α αν απτύξει την υπεράκτια αιολική ισχ ύ της, από τα υφιστάμεν α 3
GW, στα 8 GW (η ισχ ύς αν τιπροσωπεύει μόν ο το μερίδιο της RWE).
Επ ιπ λέον , η RWE στοχ εύει ν α
αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πλωτά αιολικά πάρκα και ν α κατέχ ει 1 GW
ισχ ύος, είτε σε λειτουργία, είτε υπό

κατασκευή, μέχ ρι το 2030. Η RWE ήδη
συμμετέχ ει και έχ ει αν απτύξει τεχ ν ογν ωσία σε πολλαπλά πλωτά έργα στην
Νορβηγία, στην Ισπαν ία και στις ΗΠΑ,
που το καθέν α βασίζεται σε διαφορετικές ιδέες.

Το πιο προηγμέν ο έργο είν αι το
TetraSpar Demonstrator, που της αν ατέθηκε στα αν οιχ τά της Νορβηγίας το
2021.
Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
εν έργειας
στην
Νοτιοαν ατολική
Ευρώπη, με βάση της την Αθήν α και με
παρουσία σε έξι χ ώρες, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν βαθιά γν ώση
της ελλην ικής και περιφερειακής αγοράς
εν έργειας, ισχ υρούς δεσμούς με φορείς
του κλάδου εν έργειας και είν αι σε θέση
ν α παρέχ ουν ισχ υρό management
και εξειδίκευση.
Η ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες έχ ει ήδη σε
λειτουργία αυτή τη στιγμή περίπου 300
MW, συμπεριλαμβαν ομέν ων και των
204 MW του Φωτοβολταϊκού Πάρκου
Κοζάν ης, του μεγαλύτερου πάρκου με
φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως
στην Ευρώπη, εν ώ ταυτόχ ρον α αν απτύσσει μια σειρά φωτοβολταϊκών και
αιολικών έργων που θα ξεπερν ούν τα
2 GW.

