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Έρευνα ΣΕΛΠΕ:
Ένας στους δύο δεν θα 
κάνει διακοπές φέτος

λόγω κόστους

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου
ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  
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22002222--22002233

Ανανέωσε ο Γιάννης Καραγιάννης 
στον ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Ο Γιάννης Δάγλαρτζης 
γυμναστής στον Απόλλωνα Ποντίων

Ασπροπύργου

Α.Ο. Θρίαμβος Χαϊδαρίου – Γυναίκες
Σε σώμα το Δ.Σ.

Στα «σκαριά»  
η δημιουργία 
Τοπικής Αστικής 
Συγκοινωνίας στον 
Δήμο Ελευσίνας

Πρόστιμο – Μαμούθ 
σε βενζινάδικο στο Μενίδι

για «πειραγμένους» 
ογκομετρητές

Στη δημοσιότητα έδωσε τα στοιχεία του 
πρατηρίου η Περιφέρεια Αττικής

σσεελλ..  1111

Power Pass – Σταϊκούρας: 
Έως 15 Ιουλίου τα χρήματα στους

λογαριασμούς των δικαιούχων
σσεελλ..  55

ΑΧΑΡΝΕΣ: Πενήντα τέσσερις
νάιλον σακούλες 

με ηρωίνη βρέθηκαν σε οικία
44χρονου

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33
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Δ. Φυλής: Επιχορηγήσεις 
Αθλητικών - Πολιτιστικών Σωματείων

και Συλλόγων για το 2022
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 24 έως 37  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισώης

Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων, Αγίου Σισώη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Κεχαγιά Γεωργία Κ.Λεωφόρος Φυλής 75, Φυλή,

2102411911

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΛ. 

Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζε-
ται η κατάσταση στο Πόρτο
Γερμενό, όπου απο χθες το
μεσημέρι στις 12:00 ξέσπασε
μεγάλη φωτιά σε δασική έκτα-
ση, με τους βορειοδυτικούς
ανέμους δυστυχώς να δυσχερ-
αίνουν το έργο της κατάσβε-
σης  καθώς οι φλόγες εξαπ-
λώθηκαν  προς τον Μύτικα.

Μάλιστα, οι κάτοικοι του
Μύτικα έλαβαν μήνυμα του
112 να εκκενώσουν την περ-
ιοχή προς Ψάθα.

«Αν βρίσκεστε στο Μύτικα
εκκενώστε τώρα προς Ψάθα.
Δασική πυρκαγιά στην περ-
ιοχή σας.»

Στην πυρκαγιά επιχειρούσαν  130 πυροσβέστες με 6
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, συμπε-
ριλαμβανομένων και 21 Ρουμάνων πυροσβεστών, ενώ
συνδράμει και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Για την αεροπυρό-
σβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ
των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό.

Συνδρομή παρείχαν  εθελοντές πυροσβέστες, υδρο-

φόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνά-
μεις της ΕΛ.ΑΣ.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος
στην περιοχή έσπευσε και Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη
διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.Σε Γενική Επιφυ-
λακή τέθηκε το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρ-
εσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Συνελήφθη ύποπτος για εμπρησμό 
Στην κατοχή του βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο

υλικό

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπρησμό ,προχώρη-
σε χθες η αστυνομία κατα τη διάρκεια της μεγάλης πυρ-
καγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του μετέδωσε το
Mega, πρόκειται για άτομο που κατάγεται από τη βόρ-
εια Ευρώπη και που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο
όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.

Στην κατοχή του βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο
υλικό και το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται σε αστυνομικό
τμήμα της περιοχής, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και η
Πυροσβεστική. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως
την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά άκουσε να φεύγει
ένα μηχανάκι από το σημείο.πίσης  ζητηθηκε από το
λιμενικό να συνδράμει άμεσα σε περίπτωση που χρεια-
στεί να γίνουν εκκενώσεις από τη θάλασσα.

Σε Γενική Επιφυλακή τέθηκε το προσωπικό των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μάχη για να μην ξεφύγει η φωτιά,

«Δυστυχώς η
φωτιά προχωράει
όμως τα εναέρια
μέσα ρίχνουν
συνεχώς νερό και
προσπαθούν να
την περιορίσουν.
Αυτή την στιγμή
βρίσκεται σ ένα
κομβικό σημείο της
περιοχής. Βρίσκεται
σε μια διασταύρωση
που πάει είτε για
Ψάθα είτε για Πόρτο
Γερμενό εκεί δίνεται
η μάχη ώστε να μην

ξεφύγει. Ένα οικισμός που είναι εκεί κοντά ο Μύτικας
έχει εκκενωθεί προληπτικά. Ευελπιστούμε πως θα την
περιορίσουμε αν και έχει λίγο αέρα. Είναι δύσβατο το
σημείο με χαράδρες γι αυτό δυσκολεύεται η κατάσβεση.
Η φωτιά δεν έχει κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό
αλλά ανατολικά», λέει ο αντιδήμαρχος πολιτικής προ-
στασίας δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Παναγιώτης
Κολοβέντζος.

Διεκόπη η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας 

1. Επί της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενό
από το ύψος της ταβέρνας κρύο πηγάδι ρέυμα κυκλο-
φορίας προς Πόρτο Γερμενό

2. Επί της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας
– Βιλίων από το ύψος της οδού Πευκών ρέυμα κυκλο-
φορίας προς Ψάθα

ΠΠΥΥΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΚΚΟΟΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΕΕΝΝΟΟ  
Κάηκαν σπίτια - Συνελήφθη ύποπτος για εμπρησμό 
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Μελέτη για τοπική αστική συγκοινωνία πρό-
κειται να αποκτήσει ο Δήμος Ελευσίνας
μετά και τη σχετική σύμβαση που υπεγρά-

φη μεταξύ του Δημάρχου Αργύρη Οικονόμου και του
αναδόχου.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία Τοπικής
Αστικής Συγκοινωνίας στον Δήμο Ελευσίνας. 

Συγκεκριμένα, αφορά στον προσδιορισμό ενός δικ-
τύου δημοτικών αστικών γραμμών που θα εξυπηρετεί
τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του
Δήμου λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγω-
νιστικά με τα άλλα ΜΜΜ. 

Κυρίως όμως, καλύπτοντας διαδρομές στις οποίες και
δεν φθάνουν οι γραμμές του ΟΑΣΑ.

Η περιοχή μελέτης αφορά στο σύνολο του Δήμου
Ελευσίνας, δηλαδή και στις 2 Δημοτικές Ενότητες, Ελευ-
σίνας και Μαγούλας. 

Η μελέτη θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης Τοπικής
Δημοτικής Συγκοινωνίας σε περιοχές που δεν εξυπηρε-
τούνται από το δίκτυο λεωφορείων του ΟΑΣΑ, οι οποίες
και θα προσδιοριστούν μέσα από την ανάλυση της υφι-
στάμενης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Η δημιουργία τοπικής αστικής συγκοι-
νωνίας θα λύσει πολλά από τα προβλήματα
μετακίνησης, μαθητών, εργαζομένων αλλά και εν γένει
των κατοίκων της Ελευσίνας και της Μαγούλας, δεδομέ-
νου ότι σε αρκετές περιοχές δεν φθάνουν τα αστικά λεω-
φορεία του ΟΑΣΑ.

Η ύπαρξη τοπικής αστικής συγκοινωνίας είναι μία
ανάγκη των κατοίκων, και δικαίως, αφού θα εξυπηρετή-
σει τον πληθυσμό του Δήμου και ταυτόχρονα θα λειτο-
υργήσει συμπληρωματικά στα υφιστάμενα δρομολόγια
των αστικών λεωφορείων».

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ασπροπύργου

Ξεκίνησαν οι 
προεγγραφές για
Βρεφικούς και

Κ.Δ.Α.Π. 
του σχολικού έτους

2022-2023

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος ενημερώνει όλους τους ενδια-
φερόμενους γονείς ότι, ξεκίνησαν οι προεγ-
γραφές για τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου και τους Βρεφικούς
Σταθμούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προ-
σέρχονται στις δομές των ΚΔΑΠ, στους Βρεφ-
ικούς Σταθμούς  και στα  κεντρικά γραφεία
της Κ.Ε.Δ.Α., για να δηλώσουν συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής έχοντας μαζί τους τα
παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια διαμονής
σε ισχύ).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
έτους 2021.

4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 2168002441-42 και στο email:
kedaspropyrgou@gmail.com, καθώς και  στο
Γραφείο Προέδρου στο τηλέφωνο 210-
5576006 - email: apapadopou-
los.κeda@gmail.com.

Π
ενήντα τέσσερις αυτοσχέδιες νάιλον
σακούλες με ηρωίνη εντόπισαν οι αρχές
στην οικία 44χρονου στις Αχαρνές ο

οποίος συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυ-
νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφα-
λείας Αττικής, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε./
Δ.Α.Α.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της ανω-
τέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών
ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφορ-
ιών αναφορικά με την δράση του κατηγορούμε-
νου στη διακίνηση ναρκωτικών, στην περιοχή
των Αχαρνών Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλ-
υσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδο-
μένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας
ατομικού “προφίλ”, ο εντοπισμός του και η πιστο-
ποίηση της δράσης του.

Κατόπιν των ανωτέρω, μεσημβρινές ώρες της
3-7-2022, στο πλαίσιο νομότυπης ενεργηθείσας
έρευνας κατελήφθη στις Αχαρνές, εντός της
οικίας του, να  κατέχει με σκοπό τη διακίνηση,
πενήντα τέσσερις (54) αυτοσχέδιες νάιλον συσκε-
υασίες περιέχουσες ηρωίνη, συνολικού μικτού
βάρους -51,1- γραμμαρίων και ηλεκτρονική ζυγα-
ριά ακριβείας.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Πενήντα τέσσερις νάιλον σακούλες 
με ηρωίνη βρέθηκαν σε οικία 44χρονου

Στα σκαριά... η δημιουργία Τοπικής Αστικής 
Συγκοινωνίας στον Δήμο Ελευσίνας
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Πού υπάρχει υψηλός κ ίνδυνος
πυρκαγιάς την Τετάρτη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)
προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, για
τρεις περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική
γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέ-
πεται για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοι-
ας)

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ
Ικαρίας)

Παράλληλα η ΓΓΠΠ απευθύνει συστάσεις προς τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων
και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχαν-
ημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα,
συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών,
το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
Ακόμη, η ΓΓΠΠ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπ-
υρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών και
καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρ-
καγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία στον αριθμό κλήσης 199.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα σε
ανακοίνωσή του, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο
επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα συνεχιστούν οι
περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες
από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνά-
μεις.
Ακόμη το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παραμέ-
νει σε γενική επιφυλακή και σε μερική επιφυλακή το προ-
σωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Π.Ε. Σάμου, 

Χίου και Ικαρίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να
προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατ-
ηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε
εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών,
σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφα-
ρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε
εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η ΓΓΠΠ σε άμεση συνεργασία με την Πυροσβεστική
έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρα-
τικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμο-
υς της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότ-
ητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Επιπλέον η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους
πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει
εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού
Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποι-
ούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό
κλήσης 199.

Τέλος, το Π. Σ καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική
τους ασφάλεια , να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των
αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.civilprotection.gr.



34 Προσλήψεις στο Δήμο
Αχαρνών για τις ανάγκες
της Δ/νσης Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης
O Δήμος Αχ αρν ών , θα

προβεί σύν τομα στην
πρόσληψη προσωπικού
τριάν τα τεσσάρων  (34)
ατόμων , με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου, διάρκειας δύο (2)
μην ών , για την  αν τιμετώπιση
κατεπειγουσών  εποχ ικών  ή
πρόσκαιρων  αν αγκών  για τις
αν άγκες της Δ/ν σης
Καθαριότητας &
Αν ακύκλωσης, καθώς και του
Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχ είρισης – Συν τήρησης
Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εν διαφερόμεν οι θα
πρέπει ν α συμπληρώσουν
την  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλον τας
επιπλέον  τα παρακάτω

δικαιολογητικά:
Ε υ κ ρ ι ν ή

φωτοαν τίγραφα:

Των  δύο όψεων  του
ατομικού δελτίου
ταυτότητας ή άλλων
δημόσιων  εγγράφων
από τα οποία ν α
προκύπτουν  τα
στοιχ εία της ταυτότητας,
όπως σχ ετική προσωριν ή
βεβαίωση αστυν ομικής αρχής
ή τις κρίσιμες σελίδες του
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις
οποίες αν αφέρον ται ο αριθμός
και τα στοιχ εία ταυτότητας του
κατόχ ου) ή τις δύο όψεις της
άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες
σελίδες του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας όλων  των
ασφαλιστικών  φορέων . Εάν
από τα έγγραφα αυτά δεν
προκύπτει η ημερομην ία
γέν ν ησης, πρέπει ν α

προσκομισθεί και το
πιστοποιητικό γέν ν ησης.

Εάν  από την  αίτηση
συμμετοχ ής ή τα λοιπά
δικαιολογητικά, που έχ ει
υποβάλει ο υποψήφιος,
προκύπτουν  ο αριθμός της
ταυτότητάς του και η
χ ρον ολογία γέν ν ησής του, η
έλλειψη υποβολής της
αστυν ομικής ταυτότητας και
μόν ο, δεν  συν ιστά λόγο
αποκλεισμού από τη
διαγων ιστική διαδικασία (αριθ.

1042/2003 απόφαση του
ΣτΕ).

Υπεύθυν η δήλωση (συμπε

ριλαμβάν εται στην  αίτηση)
του ν .1599/1986, στην  οποία
ν α δηλών ουν  ότι α) δεν
έχ ουν  κώλυμα δωδεκαμήν ου
σύμφων α με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν.3584/2007
και β) δεν  έχ ουν  κώλυμα
σύμφων α με τους
περιορισμούς των  άρθρων  5 &
6 του Π.Δ. 164/2004.

Υπεύθυν η δήλωση

(Συμπεριλαμβάν εται στην
αίτηση) στην  οποία θα
αν αφέρεται ότι: δεν  έχ ουν
καταδικαστεί 

για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποιν ή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοιν ή ή
στην  υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την  υπηρεσία,
παράβαση καθήκον τος, καθ’
υποτροπή συκοφαν τική
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Power Pass – Σταϊκούρας:
Έως 15 Ιουλίου τα

χρήματα στους
λογαριασμούς των

δικαιούχων

Μ
έχ ρι τις
15 Ιου-
λίου θα

έχ ουν  καταβ-
ληθεί τα ποσά
που θα
π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν
από το Power
Pass για τις
απ οζημιώσεις
από τις επιπ-
λέον  χ ρεώσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα έως και τα 600 ευρώ,
σύμφων α με τα όσα τόν ισε πριν  από λίγο ο
υπουργός Οικον ομικών , Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλών τας στην  τηλεόραση του Open.

Παράλληλα ο υπουργός άφησε αν οικτό το
εν δεχ όμεν ο ν α υπάρξουν  και ν έες παρεμβά-
σεις από τον  Σεπτέμβριο, προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπιστεί η ακρίβεια. Σημείωσε ότι η
δημοσιον ομική εικόν α είν αι θετική και τα
πρώτα στοιχ εία δείχ ν ουν  ότι μπορεί ν α
δημιουργηθεί και ν έος δημοσιον ομικός χ ώρος.

Όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε «βρήκαμε
δημοσιον ομικό χ ώρο και δίν ουμε αυτό το
«μαξιλαράκι» πίσω στους πολίτες σε επιδοτή-
σεις στα καύσιμα, στην  εν έργεια. Τώρα δημιο-
υργείται έν ας ν έος χ ώρος για τις παρεμβάσεις
που θα γίν ουν  από το Σεπτέμβριο» υπο-
γράμμισε.

Τη μεγαλύτερη αύξηση, με 552%,
σε σχ έση με πέρυσι καταγράφουν
οι κρατήσεις στη Σαν τορίν η, εν ώ
σημαν τικές αυξήσεις παρατηρούν ται
επίσης στην  Αθήν α με 429% έν αν -
τι του 2021 και στην  Κέρκυρα κατά
317%.

Τη σημαν τική αλλαγή που επήλθε
στο καταν αλωτικό κοιν ό τον  τελευ-
ταίο χ ρόν ο και την  μεγάλη επίδραση
των  πληθωριστικών  πιέσεων  στο διαθέσιμο εισόδημα και
κατ’ επέκταση στην  αγορά της λιαν ικής στην  Ελλάδα
καταδεικν ύει έρευν α του Συν δέσμου Επιχ ειρήσεων  &
Λιαν ικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).Η έρευν α υλοποι-
ήθηκε με την  επιστημον ική υποστήριξη του εργαστηρίου
ELTRUN του Οικον ομικού Παν επιστημίου Αθην ών  και
έλαβε χ ώρα την  περίοδο 19-21 Ιουν ίου 2022 μέσω
Παν ελλήν ιας Έρευν ας σε δείγμα 900 καταν αλωτών .

Τρεις στους 4 καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με
βασικό κριτήριο τη χρηματική δαπάνη

Καταρχ άς, το ποσοστό των  καταν αλωτών  που αγορά-
ζουν  προϊόν τα με βασικό κριτήριο την  χ ρηματική
δαπάν η αυξήθηκε από 46% πέρυσι την  ίδια εποχ ή σε
74% των  2022 με όλα τα υπόλοιπα κριτήρια ν α καταγρά-
φουν  μείωση. Αυτό το αποτέλεσμα δείχ ν ει αφεν ός τη
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των  καταν αλωτών  και
αφετέρου ότι η αν ησυχ ία του κοιν ού σε σχ έση με τις
αν ατιμήσεις έχ ει αυξηθεί σημαν τικά.

Όσον  αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα, η εκτίμηση των
καταν αλωτών  είν αι ότι οι αυξήσεις στο κόστος εν έργειας
μειών ουν  μεσοσταθμικά το διαθέσιμο εισόδημα τους κατά

17%, με 2 στους 3 καταν αλωτές (66%) ν α
δηλών ουν  ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους
μειών εται πάν ω από 20%.

Οι ανησυχίες των καταναλωτών
Οι αν ατιμήσεις-αυξήσεις τιμών  αποτε-

λούν  και την  κύρια αν ησυχ ία των  κατα-
ν αλωτών  σήμερα. Όπως απεικον ίζεται
στο σχ ήμα 3 σε ποσοστό 73%. Το ποσο-
στό αυτό είν αι σημαν τικά υψηλότερο από

τα αν τίστοιχ α ποσοστά που καταγράφον ται στη Δυτική
Ευρώπη. Μόν ο στο Ην ωμέν ο Βασίλειο καταγράφεται
σχ ετικά εξίσου υψηλό ποσοστό 60%. Η δεύτερη κύρια
αν ησυχ ία των  καταν αλωτών  είν αι οι Ελλην οτουρκικές
σχ έσεις με ποσοστό 11% και ακολουθεί η αν εργία με 7%.
Ο πόλεμος στην  Ουκραν ία που αποτελεί τη δεύτερη
μεγαλύτερη αν ησυχ ία στη Δυτική Ευρώπη με ποσοστά
που κυμαίν ον ται από 15% έως 34%, στην  Ελλάδα έχ ει
μόλις 2%.Βέβαια, πρέπει ν α καταγραφεί ότι κατά βάση η
κύρια πηγή των  αν ατιμήσεων  σήμερα οφείλεται στην
εισβολή στην  Ουκραν ία και την  Εν εργειακή κρίση, επο-
μέν ως στις χ ώρες της Δυτικής Ευρώπης καταγράφεται
εν τον ότερα η αιτία, εν ώ στην  Ελλάδα το αποτέλεσμα.

Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές φέτος
Τέλος, καταγράφον ται οι εκτιμήσεις των  καταν αλωτών

σε σχ έση με τις διακοπές του καλοκαιριού. Όπως φαίν ε-
ται και στο σχ ήμα 4, η πλειοψηφία του κοιν ού, ποσοστό
48%, δηλών ει ότι δεν  θα κάν ει διακοπές φέτος το καλο-
καίρι. Το 22% δηλών ει ότι θα κάν ει, αλλά πιο περιορισμέ-
ν α και μόλις 13% ότι θα κάν ει όπως κάθε χ ρόν ο.

Έρευνα ΣΕΛΠΕ: Ένας στους δύο δεν θα 
κάνει διακοπές φέτος λόγω κόστους
Τρεις στους τέσσερις καταν αλωτές αγοράζουν  προϊόν τα με βασικό κριτήριο τη χρηματική δαπάν η.

Ποιες οι βασικές αν ησυχίες των  Ελλήν ων  καταν αλωτών .

συνεχίζεται στη σελ. 13



Μ
ε  καλοκαιρινές γιορτές που
περιλάμβαναν  μουσικοθεατρ-
ικές  παραστάσεις και άλλα

όμορφα δρώμενα, αποχαιρέτησαν τη
σχολική χρονιά που φεύγει όλοι οι
Παιδικοί Σταθμοί των Άνω Λιοσίων. 

Λόγω των μέτρων κατά του κορωνο-
ϊού και προκειμένου  να μην δημιο-
υργηθεί συνωστισμός οι καλοκαιρι-
νές εκδηλώσεις  στήθηκαν ξεχωριστά
σε κάθε Παιδικό Σταθμό, χωρίς όμως
να στερήσουν από τα μικρά και τους
γονείς τους, την χαρά της γιορτής.

Έτσι οι μικροί μαθητές  στους
κατάμεστους κήπους  των Παιδικών Σταθμών τους είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όμορφα σκετς
που είχαν άρωμα, χρώμα και γεύσεις καλοκαιριού! 

Όλες οι γιορτές περιλάμβαναν παραμυθένιο μπουφέ με γλυκές και αλμυρές γεύσεις ενώ στα παιδιά
δόθηκαν αναμνηστικά πολύχρωμα χειροποίητα δώρα. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων οι γιορτές πραγ-
ματοποιήθηκαν ως εξής: 

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΡΙΤΗ 21/6 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 23/6 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΡΙΤΗ 28/6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΦΡΙΑΣ - Βρε-

φικό 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΦΡΙΑΣ -

Ά παιδικό
ΠΕΜΠΤΗ 30/6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΦΡΙΑΣ -  ΄Β

παιδικό 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (

6 - θριάσιο  Tετάρτη 6 Ιουλίου 2022            

Οι  καλοκαιρινές Πολιτιστι-
κές Εκδηλώσεις του Δήμου
Χαϊδαρίου συνεχίζονται  με το
Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών.

Πρόγραμμα  π αραστά-
σεων:

Τρίτη 5 Ιουλίου έως και
Παρασκευή 8 Ιουλίου,  Πλα-
τεία Δημαρχείου.

Δευτέρα 11 Ιουλίου, Πλα-
τεία Σκαμπά.

Τρίτη 12 Ιουλίου, Πλατεία
Ηρώων.

Τετάρτη 13 Ιουλίου,  Πλα-
τεία Κολοκοτρώνη.

Τετάρτη 14 Ιουλίου, Πλατεία
Ειρήνης στο Δαφνί.

Όλες οι παραστάσεις ξεκι-
νούν στις 21:00.

Άριστες οι εντυπώσεις
από τη Θεατρική ομάδα
του Δήμου Φυλής με τον
«Liolà» του Πιραντέλο

Το ζεστό χειροκρότημα όσων παρευρέθησαν στη
θεατρική Σκηνή του Ζεφυρίου στις 25&26/6 και
1&2/7 κέρδισε η θεατρική ομάδα του Δήμου

Φυλής, που παρουσίασε την παράσταση «Liolà» του
σπουδαίου Ιταλού δραματουργού Λουίτζι Πιραντέλο.

Η εξαιρετική σκηνοθεσία, οι απολαυστικές ερμηνείες
και τα όμορφα τραγούδια που «έντυσαν» την παράστα-
ση, συνέθεσαν ένα άψογο καλλιτεχνικό σκηνικό το
οποίο απόλαυσε και χειροκρότησε με ενθουσιασμό το
κοινό που γέμισε τη θεατρική σκηνή του Ζεφυρίου σε
όλες τις ημέρες των παραστάσεων.

Λόγα λόγια για την παράσταση:

Το «Liolà» είναι ένα ιταλικό θεατρικό έργο που γράφτ-
ηκε από τον Luigi Pirandello το 1916, το οποίο λαμβά-
νει χώρα στη Σικελία του 19ου αιώνα. Ο Λιολά είναι μία
γρήγορη, ανάλαφρη κωμωδία που βρίθει από τρα-
γούδια και χορούς, γεμάτη με ανέμελες εικόνες της αγρ-
οτικής ζωής.

Όμως, οι ξένοιαστες σκηνές συνυφαίνονται έξοχα με
το δράμα!

Μέσα στην καλοκαιρινή σικελική ύπαιθρο παρακολο-
υθούμε τις εντάσεις μεταξύ γαιοκτημόνων και εργαζομέ-
νων, τις αψιμαχίες και τα κουτσομπολιά ανάμεσα στις
γυναίκες του χωριού, μια νεαρή σύζυγο παντρεμένη με
έναν πολύ μεγαλύτερό της, στον οποίον κατάντησε
απλώς ένα βάρος, αφού θεωρείται στέρφα, μια
ραδιούργα μητέρα και τη συμφεροντολόγα κόρη της
που προσπαθούν ανενδοίαστα να σώσουν την υπόλ-
ηψή τους, ενώ συγχρόνως εποφθαλμιούν την περιου-
σία του πλούσιου, αλλά γέρου συγγενή τους,  ο οποίος
είναι απελπιστικά απεγνωσμένος για την απόκτηση
ενός κληρονόμου.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται ο
επώνυμος ήρωας, ο Λιολά, κατεργάρης μεροκαματιάρ-
ης στα χωράφια, ο οποίος, αδέσμευτος από συμβάσεις,
λατρεύει να τραγουδάει και να χορεύει, φλερτάρει με τη
ζωή, αγαπάει να γοητεύει τα κορίτσια, και που, έξω από
τις συμβάσεις της ζωής, αναθρέφει, με τη βοήθεια της
μητέρας του, τα τρία εξώγαμα παιδιά του.

Η πλοκή του Λιολά ανανεώνεται, χλευάζει την υπο-
κρισία, αντιμάχεται τη στειρότητα, γονιμοποιείται,
εγκυμονεί τη ζωή, γίνεται αλήθεια!

Η σκηνοθέτης της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου
Φυλής Στέλλα Νικολοθανάση, απόφοιτη και επί πολλά
χρόνια ηθοποιός του  Θεάτρου Τέχνης, έστησε με τη
δική της ματιά αυτό το αριστούργημα του Louigi
Pirandello σε μετάφραση Πάρη Θεοφανίδη.

Τα τραγούδια που “γεννήθηκαν” στο μυαλό της,
ντύθηκαν μουσικά με την κιθάρα και το πιάνο από τον
Γιάννη Τσιουμπρή και τον Δημήτρη Δαμάσκο. Συμπερι-
έλαβε επίσης και τα παραδοσιακά τραγούδια “Αμυγδα-
λοτσακίσματα” και  “Τον τρύγο εγεννήθηκα”.

Με το Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών συνεχίζονται 
οι  καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου 

Μύρισε καλοκαίρι στους Παιδικούς 
Σταθμούς Άνω Λιοσίων
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

∆∆..  ΦΦυυλλήήςς::  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  --  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΣΣωωµµααττεείίωωνν

κκααιι  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  γγιιαα  ττοο  22002222

ΟΟ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ππρρόόκκεειιττααιι  εεννττόόςς
ττοουυ  22002222  νναα  εεννιισσχχύύσσεειι  οοιικκοοννοο--
µµιικκάά  ττοουυςς  ΑΑθθλληηττιικκοούύςς  ––  ΠΠοολλιι--

ττιισσττιικκοούύςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηηνν
έέδδρραα  ττοουυςς  εεννττόόςς  ττωωνν  οορρίίωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ..
ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ
κκααιι  ττιιςς  ππρράάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕλλεεγγκκττιικκοούύ  ΣΣυυννεε--
δδρρίίοουυ,,  κκααλλοούύννττααιι,,  εεφφόόσσοονν  ττοο  εεππιιθθυυµµοούύνν,,
νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  ααππόό  ΤΤρρίίττηη    55  ΙΙοουυλλίίοουυ
22002222  έέωωςς  κκααιι  ΠΠααρραασσκκεευυήή    2299  ΙΙοουυλλίίοουυ
22002222    ααίίττηησσηη  κκααιι  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  δδιικκααιι--
οολλοογγηηττιικκάά,,  σσττοο  ΝΝΠΠ∆∆∆∆  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  &&
ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  ““  ΗΗ
ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑ””,,    µµεε  έέδδρραα  ττοο  ΚΚοολλυυµµββηηττήήρρ--
ιιοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν..

Το αίτηµα θα περιλαµβάνει τις
εκδηλώσεις – ∆ράσεις τις οποίες αφορά
αυτή η επιχορήγηση συνοδευόµενη µε
αναλυτικό προϋπολογισµό εξόδων των
εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισµό
της συνολικής οικονοµικής δραστηριότ-
ητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος.
Επισηµαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να
είναι συγκεκριµένες και όχι αόριστες.

Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να
περιλαµβάνονται τα αποδεικτικά έγγρ-
αφα για την νόµιµη λειτουργία του
Συλλόγου εις διπλούν:

1.  Καταστατικό θεωρηµένο για το
2022 συνοδευµένο µε βεβαίωση του
γραµµατέα του Πρωτοδικείου ότι έχει
εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο
Σωµατείων και τυχόν τροποποιήσεις
αυτού)  

2. Ειδική Αθλητική αναγνώριση για
το άθληµα από τη Γ.Γ.Α
*(µόνο για αθλητικούς συλλόγους)

3. Πρακτικό εκλογής του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου που έχει κατατεθεί
στην περιφέρεια

4. Βεβαίωση περιφέρειας κατάθεσης
Προϋπολογισµού 2022 – Απολογισµού
2021 καθώς και βεβαίωση περί θεώρη-
σης βιβλίων

5. Ασφαλιστική ενηµερότητα
6. Φορολογική ενηµερότητα
7. Αριθµός Τραπεζικού Λογαρισµού

που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄
ονόµατι του εν λόγω Σωµατείου ή
Συλλόγου

8.  Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
,  αίτηµα µε τις εκδηλώσεις τις οποίες
αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευό-
µενη µε αναλυτικό προϋπολογισµό εξό-
δων των εκδηλώσεων αυτών και προγρ-
αµµατισµός για το 2023 

9.  Για τους Αθλητικούς  Συλλόγους,
Λίστα  δράσεων για το 2022 και προγρ-
αµµατισµός για το 2023 

10. Παραστατικά εξόδων επιχορήγ-
ησης 2021  (αναρτηµένα στο ∆ιαύγεια
για 3.000 + άνω σύµφωνα µε το  άρθρο
10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 ), εφόσον
υπάρχουν. 

Υπενθυµίζουµε ότι µε το άρθρο 10Β
Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, καθιερώθη-
κε η υποχρέωση των φορέων που επιχο-
ρηγούνται να αναρτούν τα απολογιστι-
κά στοιχεία δαπανών τους στη
∆ιαύγεια.   Το ύψος της επιχορήγησης
και η καταβολή της θα αποφασιστούν
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου
Φυλής.      

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει
στο Κολυµβητήριο Άνω Λιοσίων
(Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης)
από τις 09:00 – 14:00  Τηλ. Επικοι-
νωνίας   210  2484453 Υπεύθυνη κα
Τσίγκα ∆ήµητρα. 

ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ    ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ    ΟΟ  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ    

ΘΘΑΑ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ
ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ    ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  

Μ
ε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστα Σκρέ-

κα, δίνεται παράταση για την υπο-
βολή αιτήσεων στο πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκε-
υή» έως την Παρασκευή 8 Ιου-
λίου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που
εκδόθηκε: «Αιτήσεις χρηματοδότ-
ησης από δυνητικούς ωφελούμε-
νους μπορούν να υποβάλλονται
από την Τρίτη 21/06/2022 και
μέχρι  την Παρασκευή
08/07/2022. 

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής προθεσμίας και για τρεις
(3) ακόμα ημέρες, θα παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής καταχωρ-
ημένων αιτήσεων που βρίσκονται
σε εκκρεμότητα. 

Στο διάστημα αυτό δεν θα δίνεται
η δυνατότητα δημιουργίας ή ακύρ-
ωσης αίτησης. Ακολουθεί  η
αξιολόγηση, κατάταξη των αιτή-
σεων και η ανακοίνωση των προ-
σωρινών αποτελεσμάτων».

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερό-
μενους για την αντικατάσταση ηλεκ-
τρικών συσκευών υποβάλλονται
χωρίς δικαιολογητικά στην ιστο-
σ ε λ ί δ α
https://allazosyskevi.gov.gr/.

Ήδη οι δικαιούχοι έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν αίτηση για
επιδότηση αγοράς λιγότερο ενερ-
γοβόρων συσκευών ανεξαρτήτως
ΑΦΜ.

Η επιδότηση από το πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκε

υή» για την αγορά κλιματιστικών,
ψυγείων, καταψυκτών κυμαίνεται
από 135 έως 710 ευρώ.

Κάθε νοικοκυριό που εντάσσε-
ται στο πρόγραμμα επιδότησης
έχει τη δυνατότητα να αντικαταστή-
σει  έως και  τρεις ηλεκτρικές
συσκευές (μέχρι δύο κλιματιστικά,
ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για
την κύρια ή τη δευτερεύουσα
κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Δικαιούχοι του προγράμματος
είν αι όλα τα ν οικοκυριά αν εξα-
ρτήτως εισοδήματος.

Το ποσοστό επιδότησης όμως
δίν εται βάσει εισοδηματικής
κατηγοριοποίησης, εν ώ ευάλω-
τες, πολύτεκν ες, μον ογον εϊκές,
καθώς και στις οικογέν ειες που
υπάρχει μέλος ΑμεΑ, δίν εται
επιπλέον  μοριοδότηση.

Τα ποσά της επιδότησης:

Από 5.000 ευρώ και κάτω, ο
ωφελούμεν ος δικαιούται
επιδότηση 50%.

Πάν ω από 5.000 ευρώ και
μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμε-
ν ος δικαιούται επιδότηση 45%.

Πάν ω από 10.000 ευρώ και
μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμε-
ν ος δικαιούται επιδότηση 35%.

Πάν ω από 20.000 ευρώ, ο
ωφελούμεν ος δικαιούται
επιδότηση 30%.

Όσοι λάβουν  την  επιδότηση
θα πρέπει μέχρι την  16η
Σεπτεμβρίου ν α αγοράσουν  τις
ν έες συσκευές και έως την  30η
Σεπτεμβρίου θα πρέπει ν α γίν ει
η απόσυρση των  παλαιών .

Παρατείνονται οι αιτήσεις 
για το πρόγραμμα αντικατάστασης

παλιών ηλεκτρικών συσκευών
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Ουπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, το πρωί της Τρίτης

πραγματοποίησε τις ανακοινώσεις για
τα νέα μέτρα στήριξης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, τον
Ιούλιο θα δοθεί επιδότηση στο ηλεκ-
τρικό ρεύμα σε όλα τα νοικοκυριά
χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Σκρέ-
κας έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή
ενεργειακή κρίση που σαρώνει τα νοι-
κοκυριά» σε όλη την Ευρώπη, καθώς
παρατηρούνται «αλματώδεις αυξή-
σεις στην ενέργεια». Ταυτόχρονα,
τόνισε, υπάρχει μια ακόμα
«απολύτως αρνητική εξέλιξη» που
είναι η «μείωση παροχής φυσικού
αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη».

Ο ΥΠΕΝ υπογράμμισε ότι η κυβέρν-
ηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκ-
ληρωμένο σχέδιο για την επάρκεια
εφοδιασμού της χώρας -διπλασιάζον-
τας μεταξύ άλλων τη χωρητικότητα
LNG στη Ρεβυθούσα, ώστε να είναι
έτοιμη ακόμα και για το χειρότερο
σενάριο, της πλήρους διακοπής παρ-
οχής φυσικού αερίου.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης ο
υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση επεκ-
τείνει την πολιτική δραστικής μείωσης
τιμών, διευρύνοντας, με εντολή του
πρωθυπουργού τη στήριξη στους
καταναλωτές τον Ιούλιο.

Πρόκειται για ένα σύστημα «οριζόν-
τιας κάλυψης χωρίς εξαιρέσεις. Επι-
δοτούμε όλες τις κατοικίες χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια και όρια στη
μηνιαία κατανάλωση, απορροφώντας
έως και το 84% των αυξήσεων».

Τέλος η ρήτρα αναπροσαρμογής -
Μέτρα στήριξης 722 εκατ. τον Ιούλιο

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι το
κόστος των μέτρων στήριξης τον
Ιούλιο ανέρχονται σε 722 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 300 εκατ. ευρώ
συγκριτικά με τον Ιούνιο.

«Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα
στους πολίτες να γνωρίζουν εγκαίρως
και με διαφάνεια το πραγματικό
κόστος της ενέργειας. Από τον
Αύγουστο αναστέλλεται η ρήτρα ανα-
προσαρμογής, και οι προμηθευτές θα
πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες
τους για τις τιμές του μεθεπόμενου
μήνα» σημείωσε.

Ταυτόχρονα, προσέθεσε ο Κώστας
Σκρέκας, με το νέο πλαίσιο «οι κατα-
ναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν
πάροχο αζημίως».

Τα ποσά των επιδοτήσεων

Ο υπουργός επανέλαβε σε εκείνο το
σημείο ότι από τον Ιούλιο επιδο-
τούνται όλες οι κατοικίες ανεξαρτήτως
κατανάλωσης, με 200 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα και 240 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα για το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ), απορροφώντας έως
και το 100% των αυξήσεων.

Επιπλέον, αυξάνεται η επιδότηση
στους εμπορικούς καταναλωτές, με
192 ευρώ τη μεγαβατώρα, ενώ για τα
αγροτικά τιμολόγια η επιδότηση θα
φτάσει τα 213 ευρώ τη μεγαβατώρα
(έως και 90% απορρόφηση της
αύξησης).

Συγκεκριμένα:

-Οικιακή κατανάλωση: οριζόντια
κάλυψη όλων χωρίς εξαιρέσεις και
εισοδηματικά κριτήρια και δίχως όρια
μηνιαίας κατανάλωσης. Η επιδότηση
είναι 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
μέγεθος που απορροφά έως και το

84% της αύξησης και 240 ευρώ για
τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικια-
κού Τιμολογίου για τους οποίους
απορροφάται έως 100% της
αύξησης.

-Για τα επαγγελματικά τιμολόγια με
ισχύ παροχής έως 35 kva (αρτοποι-
εία, εμπορικά καταστήματα, ζαχαροπ-
λαστεία, μίνι μάρκετ, περίπτερα κ.α.)
η επιδότηση είναι 192 ευρώ ανά
μεγαβατώρα.

-Για τα αγροτικά, 213 ευρώ ανά
μεγαβατώρα.

-Για τους υπόλοιπους επαγγελματι-
κούς και βιομηχανικούς κλάδους με
ισχύ παροχής άνω των 35 kva,
επιδότηση 148 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

-Για τις επαγγελματικές και βιομηχα-
νικές καταναλώσεις φυσικού αερίου,
30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη και μονα-
δική χώρα που έχει συστήσει Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης. Μέχρι τον
Ιούλιο η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα
5 δισ. για την ενεργειακή κρίση» είπε.

Οεφιάλτης είναι
ξανά εδώ,
καθώς ο ΕΟΔΥ

ανακοίνωσε πριν από
λίγη ώρα περισσότερα
από 25.000 κρούσματα
κορονοϊου SARS-CoV-
2 με την Αττική και τη
Θεσσαλονίκη να 

βρίσκονται πάλι στο
«κόκκινο»

Συγκεκριμένα, στην
Αττική καταγράφηκαν
15.155 νέες μολύνσεις
και στη Θεσσαλονίκη
2.289 σε σύνολο
25.566 νέων
κ ρ ο υ σ μ ά τ ω ν

κορονοϊού. 

Πιο αναλυτικά, ο
χάρτης της διασποράς
στην Αττική έχει ως
εξής:

Ανατολική Αττική:
1.690

Βόρειος Τομέας

Αθηνών:  2.489
Δυτική Αττική: 513

Δυτικός Τομέας
Αθηνών: 2.075

Κεντρικός Τομέας
Αθηνών: 4.520

Νήσων: 225

Νότιος Τομέας

ΣΣΣΣκκκκρρρρέέέέκκκκααααςςςς::::     ΧΧΧΧωωωωρρρρίίίίςςςς     εεεε ιιιισσσσοοοοδδδδηηηημμμμααααττττ ιιιικκκκάάάά    
κκκκρρρριιιι ττττήήήήρρρριιιιαααα    κκκκααααιιιι     όόόόρρρριιιιοοοο    κκκκααααττττααααννννάάάάλλλλωωωωσσσσηηηηςςςς    
ηηηη    εεεεππππιιιιδδδδόόόόττττηηηησσσσηηηη    ρρρρεεεεύύύύμμμμααααττττοοοοςςςς    ττττοοοονννν    ΙΙΙΙοοοούύύύλλλλιιιιοοοο
Δείτε τα ποσά των επιδοτήσεων

Χάρτης διασποράς: Βράζει πάλι η Αττική με περισσότερα από
15.000 κρούσματα κορονοϊού

Αργύρης Οικονόμου
Συνάντηση με τη διοίκηση του
Θριασίου Νοσοκομείου και του 
Κέντρου Υγείας . Σε επιφυλακή
λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων
· 
Λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων Covid19, ο

δήμαρχος Ελευσινας επέδιωξε να συναντηθεί με
τη διοίκηση του Θριασίου Νοσοκομείου και του
Κέντρου Υγείας, προκειμένου να ενημερωθει για
την υπάρχουσα κατάσταση. . Σε μήνυμα του ο κ. Α.
Οικονόμου επεσήμανε: ‘’Οφείλουμε να είμαστε σε
ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει και γι ' αυτόν
τον λόγο η συνεργασία μας με το Θριάσιο Νοσο-
κομείο και το Κ.Υ. είναι στενή και συνεχής.  Φυσι-
κά, παρακολουθούμε τις ανάγκες και τα ζητήματα
που προκύπτουν στις δομές υγείας του Δήμου
μας, κυρίως σε θέματα ενίσχυσής τους, προκειμέ-
νου να παρεμβαίνουμε, όποτε χρειάζεται.’’



Τ
ο πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαν-
τέρ της Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής εγκαι-

νιάζει   η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μετατρέ-
ποντας από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου
την Ελευσίνα σε υπαίθριο κινηματο-
γράφο με ελεύθερη είσοδο .

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες
Πρεμιέρας

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει από

τις 7 έως τις 10 Ιουλίου τη δράση παρ-
ακαταθήκης Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς:
IN SITU realities, σηματοδοτώντας την
έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Ντοκιμαν-

τέρ στην ευρύτερη περιοχή, σε συνερ-
γασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.
Επιχειρώντας μια συνομιλία με την
Ελευσίνα και τα τοπία της, και ταυτόχρο-
να μια εκ νέου «ανάγνωση» οκτώ
εμβληματικών ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ
θα μεταμορφώσει τις Γραμμές ΟΣΕ του
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και το
Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου, δύο
τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και
σημασίας για το ιστορικό φορτίο και το
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της
Ελευσίνας, σε υπαίθριους κινηματογρά-
φους, χαρίζοντας στους κατοίκους και
τους επισκέπτες της πόλης μια αξέχαστη
καλλιτεχνική εμπειρία. Δείτε το τηλεο-
πτικό σποτ, που μεταμορφώνει την προ-

βολή σε μία εικαστική παρέμβαση.
Αντλώντας τη θεματική της από όλο το

φάσμα της ρεαλιστικής καταγραφής, την
αρχαιολογία, την ιστορία, την εθνογρα-
φία έως το περιβάλλον και την οικο-
λογία, η θερινή εκδοχή του Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ αποτελεί προπομπό της
δράσης Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities,
που θα φιλοξενηθεί από το φθινόπωρο
του 2023 στον ιστορικό κινηματογράφο
Ελευσίς, την πρώτη -ενόψει της 2023
ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης- κλειστή αίθουσα παραστα-
τικών και κινηματογραφικών καλλι-
τεχνικών γεγονότων.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται αυτό το
καλοκαίρι πιλοτικά και με ελεύθερη είσο-
δο, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας.

Ημέρες: Πέμπτη 7, Παρασκευή 8,
Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Χώροι: Γραμμές ΟΣΕ Παλαιού Σιδηρ-
οδρομικού Σταθμού Ελευσίνας & Πάρ-
κινγκ Παλαιού Ελαιουργείου (Κανελλο-
πούλου 1, Ελευσίνα)

Είσοδος Ελεύθερη με προαιρετική
κράτηση θέσης εδώ.

Πληροφορίες μετάβασης από και προς
Ελευσίνα στο aiff.gr

Στο πρόγραμμα των π ρ ο β ο λ ώ ν
περιλαμβάνονται ταινίες όπως :

Πέμπτη 7 Ιουλίου

Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου

21:00 ΣΜΥΡΝΗ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΜΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
1900-1922 της Μαρίας 

Ηλιού (2012, 87′)  Κατάλληλη

Παρασκευή 8 Ιουλίου 

Γραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηρο-
δρομικός Σταθμός της Ελευσίνας

21:00 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ του Χρή-
στου Καρακέπελη (2012, 78′)
Κατάλληλη

Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουρ-
γείου

21:30 ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΟΥ των Ταμάρα Κοτέφσκα και
Λιούμπομιρ Στεφάνοφ (Honeyland,
2019, 89′) Κατάλληλη

Σάββατο 9 Ιουλίου 

Γραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηροδρο-
μικός Σταθμός της Ελευσίνας

21:00 WALL – E του Άντριου Στάντον
(2008, 98′) Ειδική, μεταγλωττισμένη
προβολή για παιδιά

22:45 ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ της
Τζένι Λίβινγκστον (Paris is Burning,
1990, 78′) Κατάλληλη άνω των 16 ετών

Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου

21:30 ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ ΣΤΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ των Μάρτιν
Σκορσέζε και Μάικλ Χένρι Γουίλσον 

Κυριακή 10 Ιουλίου

Γραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηροδρο-
μικός Σταθμός της Ελευσίνας

21:15 ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΟΥ της Ανιές Βαρντά (The Beaches
of Agnès, 2008, 112′)  Κατάλληλη

Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου

21:30 ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ των Βέρνερ Χέρ-
τσογκ και Αντρέ Σίνγκερ

(Meeting Gorbachev, 2018, 90′)
Κατάλληλη

Tετάρτη 6 Ιουλίου 2022                          θριάσιο-9

Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities IN SITU realities 
Από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου η Ελευσίνα μετατρέπεται σε υπαίθριο κινηματογράφο
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Γ
ια άλλη μια χρονιά αναμένε-
ται  να παραμείνει  στο
έμψυχο δυναμικό του Πανε-

λευσινιακού ο Θανάσης Πούρης,
με τον νεαρό να ανακοινώνεται και
επίσημα από την ομάδα της Αττι-
κής το βράδυ της Δευτέρας (4/7).

Έτσι, ο 21χρονος γκαρντ θα παρ-
αμείνει στον κόσμο της Β' Εθνικής
για τρίτη διαδοχική χρονιά με την
αρμάδα με την οποία ξεκίνησε τα
νεογνά του βήματα στο χώρο το
μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για ακόμη μία χρόνια θα φορέ-

σει την φανέλα με το ΣΤΑΧΥ στο
στήθος για λογαριασμό της ομάδας
μας ο Θανάσης Πούρης! 

Ο γηγενής 21χρονος αθλητής,
αγωνίζεται με επιτυχία στη θέση
του shooting guard και έχει ύψος
193 cm!

Ξεκίνησε το μπάσκετ απ τις ακαδ-
ημίες του συλλόγου μας και για 3
συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί
με την ομάδα μας στο πρωτάθλημα
της Β ‘ Εθνικής.

Ευχόμαστε στο Θανάση μία καλή
αγωνιστική σεζόν γεμάτη υγεία και
επιτυχίες!».

ΕΠΟ:  7 ομάδες στη SL2,
πάνε για 16 σε SL1…

Σενάριο αναδιάρθρωσης μέχρι τη
Super League

Στην ΕΠΟ εξετάζουν όλα τα δυνατά
σενάρια, ανάλογα με την απόφαση
του CAS.

Η έκδοση της απόφασης αναμένεται
μέσα στην εβδομάδα με την ΕΠΟ να
συνεδριάζει στη συνέχεια για να
λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις
για τη νέα σεζόν.

Στην ΕΠΟ περιμένουν την απόφαση
για να προχωρήσουν τον σχεδιασμό
τους για τη Γ’ Εθνική της νέας περιό-
δου, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο
να προκληθεί ντόμινο εξελίξεων σε
όλες τις κατηγορίες.

Πρόθεση της Ομοσπονδίας, παρά τα
πολλά σενάρια που κυκλοφορούν το
τελευταίο διάστημα, είναι η Γ’ Εθνική
της νέας σεζόν να διεξαχθεί όπως
προβλέπεται σε 4 ομίλους. Ο αριθμός
των ομάδων που θα τους απαρτίζουν
θα ξεκαθαριστεί μετά τη δήλωση
συμμετοχών, που αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις 5 Αυγούστου. Το
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και
οι αυξανόμενες απαιτήσεις του πρω-

ταθλήματος ίσως αποτρέψουν κάποι-
ες ομάδες από το συμμετέχουν.

Με τη σεζόν 2021-22 ουσιαστικά να
έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει χρό-
νος να επαναληφθεί το ειδικό πρωτά-
θλημα ανόδου των πρωταθλητών της
Γ’ Εθνικής για τη Super League 2.

Το πιθανότερο σενάριο που επεξε-
ργάζεται η ΕΠΟ είναι να προβιβα-
στούν στη Super League 2 και οι
επτά πρωταθλητές. Για να δεχτεί κάτι
τέτοιο η δεύτερη τη τάξει κατηγορία,
θα πρέπει να λάβει κάποια ανταλλάγ-
ματα, μιας και πρόθεσή της είναι να
μειωθούν οι ομάδες της νέα τη σεζόν.

Αυτό έχει να κάνει με τη Super
League, που από τη σεζόν 2023-24
θα αυξήσει τις ομάδες της σε 16. Αυτό
σημαίνει πως την προσεχή σεζόν, θα
προβιβαστούν 4 ομάδες από τη
Super League 2, ενώ θα υποβιβα-
στούν 2 από την πρώτη κατηγορία.

Ανανέωσε και ο Θανάσης 
Πούρης στον ΑΟΚΠ

5" SPORTS Summer camp
pegasus 2022
Διανύουμε την
3" Περίοδο
κατα το πρώτο
δ ε κ αή μ ε ρ ο
του Ιουλίου
κ α ι
συ νε χί ζου με
δ υ ν αμ ι κ ά. Ο
αριθμός των
π α ι δ ι ώ ν
ξ ε π ε ρ ν ά ε ι
κ α θ ε
προσδοκία.
Πέραν τον
α θ λ η τ ρ ι ώ ν
/των που
αποχωρούν αναγκαστικά λόγω διακοπών , ο
υπόλοιπος αριθμός παραμένει στο Camp με
άκρως θετικές εντυπώσεις.
Κατα την 3" Περίοδο υπολογίζουμε περίπου
40/45 παιδιά ενας Αριθμός αρκετά μεγάλος ,
Που μας δινει το δικαίωμα τοσο σε εμένα οσο και
στους συνεργάτες μου να πιστεύουμε πως
έχουμε κανει μια Καλή δουλειά με οργάνωση
Πειθαρχία και υπευθυνότητα.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας
δείχνεται.

Α.Ο. Θρίαμβος Χαϊδαρίου – Γυναίκες Σε σώμα το Δ.Σ.

Ε
κλογες πραγματοποιήθηκαν το
Σαββατο 25/6 στο σωματειο Α.Ο.
Θριαμβος Χαϊδαρίου που δρα-

στηριοποιείται στο χωρο του αθλητισμου
στο ποδοσφαιρο ανδρων και γυναικων
και βόλεϊ γυναικών (θα ξεκινήσει και
βόλεϊ ανδρων). Το νεο Δ.Σ. συνεδρίασε
και ορισε επιτροπές για τη καλυτερη
λειτουργεια του. Η Δοιηκουσα επιτροπή
στο ποδοσφαιρο γυναικων εχει ως εξης:

Προεδρος:Ονουφριάδης Ονούφριος
Αντιπρόεδρος:Μαργαρώνης Γεώργιος

Γενικός Αρχηγός:Σιγαλός Αλεξανδρ-
ος

Ταμειας & Υπευθινη Ακαδ-
ημίας:Αντζουλάτου Δωροθέα

Γραμματέας:Μιχαλοπούλου Σταυρ-
ούλα

Η Επιτροπή του Γυναικείου ανελαβε
αμεσως καθήκοντα στο οργανωτικό
κομμάτι τοσο για τη γυναικεια ομαδα οσο
και για τα δυο τμηματα της Ακαδημιας
κοριτσιών. 

Σε πρωτη φαση ανανέωσε τη συνερ-
γασία με την προπονητρια της γυναικει-
ας ομαδας και Τεχνικη Διευθύντρια της
Ακαδημιας Δεμπεγιωτου Σμαραγδα.
Ολοκληρώνει τις συζητησεις ανανεω-
σεις που ειναι σε πολυ καλο δρομο με τις
παικτριες που ανηκουν στο σωματειο κι
εχει ξεκινησει και συζητησεις για νεες
προσθηκες παικτριων που θα απα-
ρτίζουν το εμψιχο δυναμικο της γυναικει-
ας ομαδας τη προσεχη ποδοσφαιρικη
σεζον. Παραλληλα βρισκεται σε

συζητήσεις για προπονητες-προπονητρ-
ιες για τα τμηματα ακαδημιών καθως και
για τον καλύτερο δυνατο τροπο λειτο-
υργίας των ανθρωπων που θα πλαι-
σιώσουν το αγωνιστικο κομμάτι σε παρ-
οχές.

Τη διοικουσα επιτροπη εκπροσωπησε
σε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Ονουφρ-
ιάδης Ονούφριος:

“Η αναληψη δοιηκητικων καθηκοντων
στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου ειναι απ τη
μερια μου αναληψη ευθύνης και προσφ-
οράς στο ποδοσφαιρο γυναικων και
συνεργασιας με το σύλλογο. Επιθυμία
της επιτροπης μας ειναι να οργανώσο-
υμε τοσο καλα τη λειτουργια της γυναι-
κειας ομαδας οσο και την Ακαδημία μας
ωστε σε βαθος τριετίας να εχουμε
δημιουργήσει μια ομαδα προτυπο σε
παροχές και επιτυχιες στηριζομενοι
στην αναπτυξη και τη σωστη δουλεια
των νέων παικτριων της Ακαδημίας ωστε
να πλαισιωσουν αργοτερα τη μεγαλη
ομαδα η οποια καθε χρονο στοχος μας
ειναι να χει ανοδική πορεία μεσα στους
αγωνιστικους χωρους και να διατηρησει
το καλο κλιμα και τη ποιοτητα των ανθρ-
ωπων που την απαρτίζουν!

Αυτό είναι το πλανο και με τη προ-
πονητρια και τεχνικη διευθιντρια Δεμπε-
γιωτου Σμαραγδα κινουμαστε ηδη να
τακτοποιησουμε τη καθε λεπτομερεια
ωστε να καταφερουμε το πλανο να λει-
τουργήσει στο μελλον στον αυτόματο, με
τη παραγωγη ετοίμων παικτριων απ την

Ακαδημια που θα απορροφουνται απ τη
πρωτη ομαδα και τη προσθήκη καθε
χρονο αθλητριων που ταιριαζουν στο
πλανο με μονιμες κι οχι ευκαιριακες
συνεργασιες για να υπαρχει μια σταθε-
ρη βαση που φερνει τις επιτυχιες σε
εναν χώρο που αμεσως κερδισε τη
συμαθεια μου και αξιζει τη προσοχή
ολων των αρμοδιων φορέων! Χαμηλους
τόνους λοιπον και δουλεια μεσα κι εξω
απ το γηπεδο. Καλη σταδιοδρομια σ ολο
το ΔΣ εύχομαι, στα ξεχωριστα καθηκον-
τα του καθενος, καλη δυναμη σε όλους,
να καταφερουμε ενωμενοι δυνατοί να
παμε το Θρίαμβο Χαϊδαρίου εκει που
μπορεί και αξιζει! “
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Με την ολοκ-
λήρωση των
α γ ων ι σ τ ι κ ών
υποχρεώσεων
όλων των
τμημάτων μας,
νιώθουμε την
ανάγκη να
ε υχα ρ ιστήσο-
υμε όλους τους
χορηγούς μας,
και ιδιαίτερα
την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που είναι
δίπλα μας πάνω από δέκα
συνεχόμενα χρόνια, ως ο
κύριος και μεγαλύτερος
χορηγός του Συλλόγου μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
στήριξε τόσο την αγωνιστική
μας προσπάθεια όσο και τις
κοινωνικές δράσεις του
Συλλόγου μας αναδεικνύον-
τας το γεγονός ότι, η
αλληλεγγύη και ο αθλητισμός
είναι έννοιες και αξίες
συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Ευχαριστούμε για μια
ακόμα φορά την ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την εμπι-
στοσύνη που έδειξε στον
Σύλλογό μας προσφέροντας
διαχρονικά σε παιδιά, νέες
και νέους τη δυνατότητα να
αθληθούν προάγοντας έτσι
το ομαδικό πνεύμα, τη συνε-
ργασία, την αλληλεγγύη, τον
ευγενή συναγωνισμό ή
άλλες αρετές, απαραίτητες
για την εξέλιξη της κοι-
νωνίας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του ΔΣ Πανελευσινιακός
ΑΟΚ.

Ελευσίνα 5 Ιουλίου 2022

Ανανέωσε ο Γιάννης
 Καραγιάννης στον ΑΟΚ

Πανελευσινιακός

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη 

Κάργιαννη, ως προπονητή του Γυναικείου μας 
τμήματος καθώς και του τμήματος των Νεανίδων.

Μετά την πολύ καλή συνεργασία με τον έμπειρο 
προπονητή στο δεύτερο μισό της σεζόν, 

αποφασίστηκε ότι αξίζει την ευκαιρία να δημιουργήσει
την ομάδα της επόμενης χρονιάς.

Coach, η οικογένεια του Πανελευσινιακού 
σου εύχεται καλή επιτυχία!

Ανανέωσε και ο Συριόπουλος Ανανέωσε και ο Συριόπουλος 
στους σταχυοφόρουςστους σταχυοφόρους

Η διοί κηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.Η διοί κηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
ανακοινώνει  την ανανέωση της συνεργασίαςανακοινώνει  την ανανέωση της συνεργασίας

της με τον Στάθη Συριόπουλο.της με τον Στάθη Συριόπουλο.
Ο 29χρονος κεντρικός αμυντι κός θα ε ί ναιΟ 29χρονος κεντρικός αμυντι κός θα ε ί ναι
για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μέλος τηςγια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μέλος της

ομάδας μας βοηθώντας την να πετύχει  τουςομάδας μας βοηθώντας την να πετύχει  τους
υψηλούς στόχους της.υψηλούς στόχους της.

Στάθη, η διοί κηση εύχεται  υγε ία, δύναμηΣτάθη, η διοί κηση εύχεται  υγε ία, δύναμη
και  πολλές επι τυχί ες!και  πολλές επι τυχί ες!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος
ευχαρίστησαν την ΑΕ Αιγίου
Η ομάδα παλαιμάχων του Εθνικού
Πανοράματος αγωνίστηκε στο Αίγιο
με την αντίστοιχη της ΑΕ
Αιγίου.Το πρόγραμμα περιλάμβα-
νε θάλασσα,αγώνα και για το τέλος
φαγητό και πολύ διασκέδαση ανά-
μεσα στις οικογένειες των ποδο-
σφαιριστών .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Οι παλαίμαχοι του Εθνικού ευχαρ-
ιστούν την Α.Ε. ΑΙΓΙΟΥ για την
φιλοξενία και ελπίζουμε στο μέλ-
λον να τα ξαναπούμε.
ΠΑΛ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΦΟΥΣΕΚΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΑΔΑ
ΚΤΥΛΟΣ,
ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,ΤΕΡΠΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ,ΒΑΝΑΣ,ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ,ΜΑΤΣ
ΟΥΚΑΣ.

Ο Γιάννης Δάγλαρτζης 
γυμναστής στον Απόλλωνα

Ποντίων Ασπροπύργου

Τον έμπειρο γυμναστή με εμπειρία στο χώρο διπλωμα-
τούχος ΤΕΦΑ Γιάννη Δάγλαρτζη προσέλαβε η ομάδα

του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου.
Εχει εργαστεί στην Ελλάς Ποντίων, Ερμή Κορυδαλ-

λού,Αετό Κορυδαλλού κ.α.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε 3 κατηγορίες

Μετά το εκπληκτικό κλείσιμο της
σεζόν 2021-22 και την άνοδο της ομά-
δας μας, στην διάθεση του κόσμου
βρίσκονται τα εισιτήρια διαρκείας του
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ για τη νέα αγω-
νιστική χρονιά 2022-23 στο πρωτάθλ-
ημα της Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε τρεις κατηγορίες
ΚΑΝΟΝΙΚΟωΠΑΙΔΙΚΟω VIP σε ειδι-
κές 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.

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 
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ, 5

Παράλληλα σημείωσε ότι αν  και καν είς δεν  γν ωρίζει
την  πορεία των  αυξήσεων  σε φυσικό αέριο και
καύσιμα εκτιμά ότι θα παραμέν ουν  σε υψηλά επίπε-
δα οπότε τα 6 δισ. ευρώ πρέπει ν α γίν ουν  περισ-
σότερα.

Αν αφερόμεν ος στην  εισφορά αλληλεγγύης ο Χρ.
Σταικούρας υποστήριξε πως «έχ ουμε υποχ ρέωση
ν α την  καταργήσουμε για τους δημόσιους υπαλλήλο-
υς και τους συν ταξιούχ ους. Είν αι μια δέσμευσή μας
για την  οποία πρέπει ν α εξοικον ομήσουμε 450 εκατ.
ευρώ ώστε ν α εφαρμοστεί».

Αν έφερε επίσης ότι οι παρεμβάσεις αυτές γίν ον ται
γιατί τα έσοδα είν αι πάν ω από τις αρχ ικές εκτιμήσεις
γεγον ός που επιτρέπει «ν α εν ισχ ύσουμε το διαθέσι-
μο εισόδημα των  πολιτών ».

Έσπευσε πάν τως ν α διευκριν ίσει ότι «οι αν άγκες
είν αι απεριόριστες εν ώ οι πόροι περιορισμέν οι
γι΄αυτό θα βοηθήσουμε στοχ ευμέν α όσους έχ ουν
αν άγκη. Δεν  υπάρχ ουν  λεφτόδεν τρα, προσπαθ-
ούμε ν α κάν ουμε το καλύτερο δυν ατό».

Σε ότι αφορά την  επιστρεπτέα προκαταβολή τόν ι-
σε ότι μέσα στην  εβδομάδα θα αν αρτηθούν  τα
εκκαθαριστικά και θα γν ωρίζουν  οι πολίτες τι θα πρέ-
πει ν α επιστρέψουν  στο κράτος και μέν ει ν α αποφ-
ασίσουν  οι ίδιοι εάν  θα το πληρώσουν  εφάπαξ με
έκπτωση 15% ή σε 96 δόσεις.

Αν έφερε χ αρακτηριστικά ότι «το μέτρο το πήγαμε
αρκετά πίσω. Ήταν  8,3 δισ. ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα
επιστραφούν  περίπου 3 δισ. Αρκετές επιχ ειρήσεις
το 2021 είχ αν  πολύ καλές επιδόσεις. Οπότε τα
κουρέματα ήταν  πολύ λιγότερα. Σημειώστε ότι συν ο-
λικά οι επιχ ειρήσεις το 2021, είχ αν  υψηλότερο τζίρο
από το 2021».

Τέλος, απαν τών τας σε ερώτημα εάν  θα υπάρξουν
αύριο αν ακοιν ώσεις για ν έα επιταγή ακρίβειας
σημείωσε ότι «δεν  θα αν ακοιν ωθεί τίποτα αύριο,
μόλις αν ακοιν ώσαμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Οι
πολίτες δεν  έχ ουν  δει ακόμα στο πορτοφόλι τους
την  παρέμβαση για στην  εν έργεια, θα το δει έως 15
Ιουλίου. Βήμα βήμα. Αυτή την  στιγμή προέχ ει οι
πολίτες ν α δουν  στους λογαριασμούς τους 600 εκατ.
ευρώ, από τα καύσιμα και την  επιδότηση ρεύματος».



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

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

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

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

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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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Πρόστιμο – Μαμούθ σε βενζινάδικο στο
Μενίδι για «πειραγμένους» ογκομετρητές
Στη δημοσιότητα έδωσε τα στοιχεία του πρατηρίου η Περιφέρεια Αττικής

Δ
ίχ ως τέλος φαίν εται ν α είν αι η
ν οθεία και η κλοπή στα καύσιμα
με κάποιους επιτήδειους ιδιοκτή-

τες πρατηρίων  υγρών  καυσίμων  ν α
μην  διστάζουν  ν α παραβιάζουν  ακόμη
και τις ταιν ίες ασφαλείας του εξουσιο-
δοτημέν ου συν εργείου που ασφαλίζει
την  είσοδο στους ογκομετρητές.

Αυτή τη φορά το πρόστιμο ύψους
30.000 ευρώ επιβλήθηκε σε βεν ζιν άδι-
κο στο Μεν ίδι, καθώς οι Αρχ ές
διαπίστωσαν  ότι έχ ουν  παραβιαστεί
και οι 6 αν τλίες καυσίμων  στο πρατήρ-
ιο υγρών  καυσίμων .

Παρακάτω η απόφαση της Περιφέρει-
ας Αττικής:

Με την  αρ. πρωτ. ΕΜ-
414/17.06.2022 απόφαση της Δ/ν σης
Αν άπτυξης Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής
επεβλήθη, πρόστιμο τριάν τα χ ιλιάδων
ευρώ (30.000€) στην  εταιρεία πρατήριο
υγρών  καυσίμων  & υγραερίου με την
επων υμία «ECONOMAKIS FUELS
SINGLE MEMBER PC» που βρίσκεται
στις Αχ αρν ές Αττικής στην  οδό Λεωφ.
Φιλαδελφείας 45, με Α.Φ.Μ. 800855213
και Δ.Ο.Υ. Α.Γ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, για

παράβαση του άρθρου 84 παρ. 4 της
Υ .Α. 91354 /2017 (Καν όν ες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ .) (ΦΕΚ 2983/ Β΄
/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με
την  Υ .Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ
4913/Β΄/2018) και ισχ ύει, για παραβία-
ση σφραγίδων -ταιν ιών  ασφαλείας δια-
ν ομέων  υγρών  καυσίμων  που αφορ-
ούν  έξι (6) ογκομετρητές, το ύψος του
οποίου καθορίζεται (5.000 € αν ά επηρ-
εαζόμεν ο ογκομετρητή, δηλαδή 4 Χ
5.000 = 20.000 και 2 Χ 5.000 = 10.000)

από το άρθρο 84 παρ. 11 της ως άν ω
Υπουργικής Απόφασης, διότι κατόπιν
ελέγχ ου που διεν εργήθηκε από την
υπηρεσία μας στις 11/05/2022, βρέθη-
καν  σε έν α διαν ομέα μάρκας MEPSAN,
τύπος EUMEP με S.N. : 23106 / 2014
με τέσσερις (4) ογκομετρητές και
προϊόν τα πώλησης (βεν ζίν η Unleaded
95, βεν ζίν η Unleaded 100, DIESEL
θέρμαν σης) παραβιασμέν ες-κομμέν ες
οι σφραγίδες – ταιν ίες ασφαλείας με
αριθμούς 017349 , 017348 , 017346 και

017347 του εξουσιοδοτημέν ου συν ερ-
γείου ΤΕΚΑΤ ( αρ. εξουσιοδότησης 011
) που ασφαλίζουν  τις κάτω πόρτες του
διαν ομέα που εξασφαλίζουν  την  πρό-
σβαση στους τέσσερις (4) ογκομετρητές
του . 

Επίσης παραβιασμέν ες- κομμέν ες
βρέθηκαν  στον  ίδιο διαν ομέα και οι
σφραγίδες –ταιν ίες ασφαλείας με αριθ-
μούς 4646 και 4647 που ασφαλίζουν
την  πάν ω πόρτα του διαν ομέα που
εξασφαλίζει την  πρόσβαση στα ηλεκτρ-
ον ικά του μέρη και συγκεκριμέν α στην
μία εκ των  δύο CPU του διαν ομέα.
Επίσης σε έν αν  άλλο διαν ομέα του
πρατηρίου μάρκας MEPSAN, τύπος
EUMEP με S.N. : 21446 / 2013 με δύο
(2) ογκομετρητές και προϊόν τα
πώλησης ( βεν ζίν η Unleaded 95,
DIESEL κίν ησης ultra power) βρέθηκαν
παραβιασμέν ες-κομμέν ες οι σφραγίδες-
ταιν ίες ασφαλείας με αριθμούς 017341 ,
017338 , 017337 και 017336 του εξου-
σιοδοτημέν ου συν εργείου ΤΕΚΑΤ (αρ.
εξουσιοδότησης 011) που ασφαλίζουν
τις κάτω πόρτες του διαν ομέα που εξα-
σφαλίζουν  την  πρόσβαση στους δύο
(2) ογκομετρητές του.


