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Φωτιά στο Ρουπάκι 
Ασπροπύργου

Επιστολή Δημάρχου Ελευσίνας στην Υπουργό Παιδείας 
Zητά ανάκληση της απόφασης περί

μεταφοράς των μαθητών 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Μάνδρας στο Γυμνάσιο Μάνδρας

ΣΣυυννεεχχίίζζεειι  µµεε  ΗΗλλίίαα  ΑΑµµππααζζάάιι  
οο  ΑΑίίααςς  ΠΠααρρααλλίίααςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Από 22/8 η προετοιµασία

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 
ανακοίνωσε τον Φίλιππο Σταμέλο

Ο Αστέρας Μαγούλας ανανέωσε με
τον Σπύρο Κατσανεβάκη

Power pass: 
Πότε θα γίνουν οι
πληρωμές 
– Πώς ενημερώνονται οι δικαιούχοι

ΕΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
«Φρένο» στα σενάρια 

επιστροφής των μέτρων με 
πιστοποιητικά εμβολιασμού και
νόσησης, έβαλε ο Θ. Πλεύρης 
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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 23 έως 34  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου

του Αγιορείτου, Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Αναστόπουλος Σταμάτιος, Δημαρχείου & Στρατηγού

Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λαθέας 56, 2102477556

Ο
ριστικό τέλος στις επιχωματώσεις από
παράνομες ρίψεις μπάζων στην Χερσαία
Ζώνη Λιμένα του όρμου της Βλύχας έβαλε
ο ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με γνώμονα την προστασία

του περιβάλλοντος και στόχο την εξυγίανση από παθο-
γένειες του παρελθόντος μίας απομονωμένης και υπο-
βαθμισμένης παράκτιας περιοχής της Ελευσίνας, που
υπήρξε κατ' επανάληψη τόπος ανεξέλεγκτης απόρριψ-
ης αποβλήτων εκσκαφών και οικοδομικών υλικών.

Συγκεκριμένα, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ολοκλήρωσε, με δική
του δαπάνη χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, σειρά τεχνικών έργων καθαρισμού και απο-
κομιδής αποβλήτων στην Βλύχα. 

Κατά τις εργασίες απομακρύνθηκαν εκατοντάδες
τόνοι από μπάζα (απόβλητα εκσκαφών, οικοδομικά
υλικά κατασκευών και κατεδαφίσεων, αστικά στερεά
απόβλητα, αποξηλωμένα υλικά οδοστρωσίας, τμήματα
ασφαλτοτάπητα, θραυσμάτων άοπλου και οπλισμένου
σκυροδέματος, παλαιά ελαστικά οχημάτων, απόβλητα
συσκευασίας οικοδομικών υλικών, κ.α), τα οποία ήταν
σε επάλληλους σωρούς στο ρέμα “Σούρες” σε απόσταση
περίπου 150 μέτρων από το στόμιο εκβολής του στη
θάλασσα έως και το νότιο άκρο του προβλήτα σε ζώνη
30-40 μέτρων από την ακτογραμμή, καθώς και διά-
σπαρτα καθ’  όλο το μήκος της δυτικής πλευράς του
όρμου. 

Από τις αυτοψίες των στελεχών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
προκύπτει ότι το φαινόμενο της παράνομη ρίψης
μπάζων στην Βλύχα ήταν συστηματικό και
τελούνταν κατ' εξακολούθηση από άγνωστους δρά-
στες επί σειρά ετών κατά παράβαση της ισχύουσας
νομοθεσίας που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις
για τους παραβάτες.  

Οι εργασίες καθαρισμού της περιοχής από τα μπάζα
υλοποιήθηκαν από τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ σταδιακά τα τελευ-
ταία δύο χρόνια ως εξής: 

Τον Μάιο του 2020 απομακρύνθηκαν συνολικά 845
κυβικά μέτρα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
βάρους 1167.54 τόνων.

Τον Απρίλιο του 2021  απομακρύνθηκαν συνολικά
1100 κυβικά μέτρα αποθέσεων βάρους 1380 τόνων.

Τον Οκτώβριο του 2021 απομακρύνθηκαν συνολι-
κά  530 κυβικά μέτρα αποθέσεων βάρους 660 τόνων.

Τον Ιούλιο του 2022 απομακρύνθηκαν 50 φορτία με
μπάζα οικοδομικών υλικών όγκου 500 κυβικών μέτρ-
ων καθώς και σωροί στερεοποιημένων σακιών τσιμέν-
του όγκου 126 φορτίων περίπου 1050 κυβικών.

Όλα τα παραπάνω υλικά απομακρύνθηκαν με μηχα

νικά μέσα και μεταφέρθηκαν σε κατάλληλα εγκεκρι-
μένη μονάδα υποδοχής και ανακύκλωσης προϊόντων
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Το έργο της συλλογής, φόρτωσης, μεταφοράς και
απομάκρυνσης τους υλοποιήθηκε στο σύνολό του υπό
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. 

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα συνεχίσει τις τεχνικές παρεμβάσεις
στην περιοχή, σύμφωνα με την μελέτη Λειτουργικής
Οργάνωσης του όρμου της Βλύχας που εκπόνησε
μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο μάστερ πλαν του Λιμένα
Ελευσίνας. Θα ακολουθήσουν έργα για την βελτίωση
του φωτισμού, περίφραξη του χώρου, φυλάκιο
ελέγχου, μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης τροχοφόρων
κ.α προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει
πληρέστερα ο χώρος όπου πραγματοποιούνται σήμερα
λιμενικές εργασίες και συγκεκριμένα εξυπηρέτηση
φορτηγών πλοίων εσωτερικών πλόων, μεταφοράς
χύδην φορτίου κατ' εξοχήν αδρανών υλικών. 

Αξιοποίηση πόρων χρηματοδότησης μέσω
του προγράμματος «Γαλάζιο Ταμείο», ώστε να

αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το χρόνιο πρόβλημα
της απομάκρυνσης όλων των ναυαγίων και

επικίνδυνων- επιβλαβών πλοίων,

Παράλληλα η Διοίκηση του Οργανισμού ενισχύει το
έργο της για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλον-
τος και προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις διαδικασίες
αξιοποίησης πόρων χρηματοδότησης μέσω του προ-
γράμματος «Γαλάζιο Ταμείο», ώστε να αντιμετωπιστεί
ουσιαστικά το χρόνιο πρόβλημα της απομάκρυνσης
όλων των ναυαγίων και επικίνδυνων- επιβλαβών
πλοίων, που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στην Βλύχα
εδώ και χρόνια. 

Σημειώνεται ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
Δήμου Ελευσίνας προβλέπεται η προέκταση του Λιμένα
Ελευσίνας στον όρμο της Βλύχας, στοιχείο που μελετά-
ται στο υπό εκπόνηση μάστερ πλαν. 

ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ::  ΤΤέέλλοοςς  οοιι  
ππααρράάννοομμεεςς  εεππιιχχωωμμααττώώσσεειιςς  
σσττοονν  όόρρμμοο  ττηηςς  ΒΒλλύύχχααςς  
--  ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  τταα  έέρργγαα  κκααθθααρριισσμμοούύ        
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Στις 4 Ιουλίου και αφού είχε προηγηθεί
επικοινωνία και συναντήσεις με τον Διε-
υθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου απέ-
στειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, αναφορικά με την απόφαση μεταφο-
ράς των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Μάνδρας, στο Γυμνάσιο Μάνδρας.

Από πλευράς Δημάρχου Ελευσίνας εκφρά-
στηκε τόσο προς τον Διευθυντή της Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης όσο και στην Υπουργό Παι-
δείας, η αντίθεση προς αυτήν την απόφαση, για
πρακτικούς, πρωτίστως, λόγους.

Όπως αναφέρει και η επιστολή, η απόσταση
που χωρίζει το 3ου Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας
από το 1ο Γυμνάσιο Ελευσίνας είναι μόλις 1 χιλι-
όμετρο, ενώ η αντίστοιχη που χωρίζει το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με το 1ο Γυμνάσιο
Μάνδρας είναι 5 χιλιόμετρα.

Επιπλέον δεν υπάρχει ασφαλής μετακίνηση
των παιδιών στο 1ο Γυμνάσιο Μάνδρας, μιας και
η Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας – Θήβας που
καλούνται να διασχίσουν τα παιδιά, είναι
επικίνδυνη λόγω των βαρέων οχημάτων που
διέρχονται.

Ταυτόχρονα, η συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί
την ομαλή μεταφορά των παιδιών ανάμεσα στα
δύο Σχολεία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Όπως μάλιστα, τόνισε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Τις τελευταίες μέρες έχει
δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον Δήμο μας,
που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των
συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των γονέων και
μαθητών. Χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους, για
την φετινή χρονιά, πάρθηκε η απόφαση οι μαθ-
ήτριες και οι μαθητές που αποφοιτούν από την
ΣΤ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας
Ειδυλλίας να φοιτήσουν σε Σχολική Μονάδα της
Μάνδρας, αντί της Ελευσίνας, όπως γίνονταν
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ευκόλως
εννοούμενο ότι δεν συμφωνούμε με αυτήν την
απόφαση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν
εξυπηρετεί κανέναν, πολλώ δε μάλλον τους
μαθητές. Για τον λόγο αυτό, ήρθα άμεσα σε επι-
κοινωνία με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εκφράζοντάς του την αντίθεσή
μας στην απόφαση αυτή, όπως ακριβώς έπραξα
και προς την αρμόδια Υπουργό».

«Η Ελλάδα είναι και αυτό το καλοκαίρι ένας από
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.
Αναμένουμε το υψηλότερο επίπεδο ζήτησης
όλων των εποχών. Ειδικά η Κρήτη οδεύει προς
ένα πρωτοφανές ρεκόρ. Δεν υπάρχει κανένας
τουριστικός τομέας ή προορισμός προς την
Ελλάδα που να μην έχει ζήτηση αυτήν τη στιγμή»,
δηλώνει ο Άαγκε Ντίνχαουπτ, διευθυντής Επι-
κοινωνίας της TUI.

Σε συνέντευξή του στο  ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο κ.
Ντίνχαουπτ επισημαίνει ότι η απόφαση της TUI
να μεταθέσει φέτος νωρίτερα την έναρξη της τουρ-
ιστικής περιόδου για την Ελλάδα «αποδείχθηκε
ορθότατη» και συμπληρώνει πως «και οι κρατή-
σεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
αυξάνονται επίσης σημαντικά εδώ και αρκετές
εβδομάδες. 

Περιμένουμε και φέτος ένα πολύ δυνατό φθινό-
πωρο».

Σημειώνει επίσης πως και στον τομέα της κρο-
υαζιέρες η ζήτηση για την Ελλάδα συνεχίζει να
αυξάνεται, «τα ελληνικά νησιά είναι ιδιαίτερα
δημοφιλή στους πελάτες μας που ενδιαφέρονται
για κρουαζιέρες».

Τέλος, αναφέρει ότι η Ελλάδα κατέχει την
πρώτη θέση στις προτιμήσεις μεταξύ των παραθ-
εριστών πολυτελείας. «Τα πολυτελή ταξίδια της
θερινής περιόδου είναι σχεδόν πλήρως εξαν-
τλημένα. Τα τελευταία χρόνια οι  Έλληνες
ξενοδόχοι έχουν επενδύσει στις εγκαταστάσεις
τους και έχουν δημιουργηθεί πολλά όμορφα
θέρετρα, μάλιστα έχουν δημιουργηθεί ακόμα και
εντελώς νέα. Αυτές οι επενδύσεις αποδίδουν
πλέον», καταλήγει.

TUI: Σε επίπεδα ρεκόρ η ζήτηση για 
διακοπές στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα είναι και αυτό το καλοκαίρι ένας από

τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών»,
δηλώνει ο διευθυντής επικοινωνίας του κορυφαίου
Tour Operator παγκοσμίως

Επιστολή Δημάρχου Ελευσίνας στην Υπουργό Παιδείας 

Zητά ανάκληση της απόφασης περί μεταφοράς
των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Μάνδρας στο Γυμνάσιο Μάνδρας

Φωτιά στο Ρουπάκι 
Ασπροπύργου

Φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι της
Δευτέρας (11/7) στη θέση Ρουπάκι, στον
Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή
υπάρχουν κτίρια επιχειρήσεων, τα οποία όμως
δεν κινδυνεύουν.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς  κινητοποι-
ήθηκαν και επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες με 6
οχήματα.
Θετικά στον περιορισμό της φωτιάς συνέβαλε

και το γεγονός ότι οι άνεμοι στην περιοχή δεν
ξεπερνούσαν χθες τα 3 Μποφόρ, ενώ δεν χρει-
άσθηκε να ζητηθεί η συνδρομή εναέριων
μέσων.

συνεχίζεται στη σελ. 13

7,7 εκατ. ευρώ στον Δήμο
Αχαρνών για την
ανακύκλωση από το
“Αντώνης Τρίτσης”

Εγκρίθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης, η προμήθεια και εγκατάσταση
γωνιών και πολυκέντρων ανακύκλωσης στον
Δήμο Αχαρνών , προϋπολογισμού 7,7 εκατ.
ευρώ.Συγκεκριμένα:

– 20 Πολυκέντρα ανακύκλωσης με αυτόματο
(πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών, γυά-
λινων, χάρτινων και πλαστικών υλικών

– 8 Έξυπνες Σύνθετες γωνιές ανακύκλωσης
τεσσάρων ρευμάτων με υπόγειους κάδους
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Έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στη Συνοικία της Ζωφριάς 
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Γιώργος Μαυροειδής: 
Ο Αθλητικός Όμιλος της Ζωφριάς Ο Αθλητικός Όμιλος της Ζωφριάς 
αξίζε ι την ολόπλευρη στήριξή μας αξίζε ι την ολόπλευρη στήριξή μας 
Τα σπουδαία ον όματα του Δημοτικού και Λαϊκού τραγουδιού

που το βράδυ της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022 αν έβηκαν  στην
μεγάλη σκην ή που στήθηκε στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου,
δικαίωσαν  τον  Α.Ο Ζωφριάς και τον  πολύ κόσμο που αν ταπο-

κρίθηκε στο
κ ά λ ε σ μ α ,
χ αρίζον τ ας
του μια αυθ-
εν τική βρα-
διά με το
θερμόμετ ρο
του κεφιού ν '
α ν ε β α ί ν ε ι
στα ύψη! 

Ο Πρόεδρ-
ος Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού του Δήμου Φυλής Γιώργος Μαυροειδής κατά το
σύν τομο χαιρετισμό του, μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, δίν ον τας ταυτόχρον α τη δέσμευση για
την  ολόπλευρη στήριξη της Ομάδας της Ζωφριάς, που όπως τόν ι-
σε της αξίζουν  ν ικηφόρες διακρίσεις. “Είμαστε εδώ για ν α βοηθά-
με και ν α λύν ουμε προβλήματα” κατέληξε καταχειροκροτούμεν ος
ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “η Πάρν ηθα”,  ο οποίος ευχήθηκε σε
όλους καλή διασκέδαση. 

Ευχή που έπιασε τόπο, καθώς ο κόσμος γλέν τησε με την
ψυχή του, απόλαυσε το μουσικό πρόγραμμα και χόρεψε ως τις
μικρές ώρες. 

Την  βραδιά τίμησαν  επίσης με την  παρουσία τους, εκπρόσω-
ποι του Κοιν οβουλίου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κι εκπρ-
όσωποι, Αθλητικών  και Πολιτιστικών  Συλλόγων  του τόπου. Φιλό-
ξεν α όλα τα μέλη του Δ.Σ του Α.Ο Ζωφριάς, περιποιήθηκαν  τους
εξαίρετους καλλιτέχν ες και τον  κόσμο και φρόν τισαν  ώστε ν α μη
λείψει τίποτα από καν έν αν . 

Με τρία νέα μηχανήματα εξοπλίζεται τοΜε τρία νέα μηχανήματα εξοπλίζεται το
τμήμα καθαριότητας του Δήμου Ελευσίναςτμήμα καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας

Μ
ε τρία ν έα μηχ αν ήμα-
τα εξοπλίζεται το
τμήμα καθαριότητας

του Δήμου Ελευσίν ας.
Πρόκειται για τρία ηλεκτρ-

οκίν ητα σάρωθρα πεζού χ ειρ-
ιστή τα οποία θα χ ειρίζεται το
προσωπικό του τμήματος καθ-
αριότητας προκειμέν ου ν α
αν τικαθιστούν  την  εργασία,
που έως σήμερα γίν εται με τον
παραδοσιακό χ ειρων ακτικό
και πολύ καταπον ητικό
τρόπο, δηλαδή καροτσάκι,
σκούπα, φαράσι, φυλλο-
συλλέκτης και χ ειρων ακτική
εργασία.

Στόχ ος της προμήθειας
είν αι ν α μπορέσει ο Δήμος ν α
καλύψει αποτελεσματικά, απο-
δοτικά, πολύ εργον ομικά και
ταχ ύτατα τις σχ ετικές αν άγκες
καθαρισμού δρόμων , πεζοδρ-
ομίων , πεζόδρομων , πλα-
τειών , πάρκων , κοιν όχ ρη-
στων  χ ώρων , στεγασμέν ων
χ ώρων  κ.λ.π. συν τελών τας
στην  αύξηση της εργον ομίας
του προσωπικού και της παρ-
αγωγικότητας καθώς και στη
σημαν τική αν αβάθμιση του
συν ολικού επιπέδου ποιότ-
ητας καθαρισμού της πολεοδο-

μικής εν ότητας του Δήμου.
Φυσικά, τα παραπάν ω

μηχ αν ήματα πρόκειται ν α
βελτιώσουν  σημαν τικά τις
συν θήκες εργασίας όσον
αφορά στην  κόπωση και την
μακροχ ρόν ια σωματική
καταπόν ηση και επιβάρυν ση
των  εργαζομέν ων , που καθ-
ημεριν ά καταβάλλουν  τα μέγι-
στα προκειμέν ου ν α διατηρή-
σουν  καθαρό τον  Δήμο.

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον ό-
μου: «Η καθαριότητα στον
Δήμο είν αι έν α κομμάτι που
για εμάς, αποτελεί προτεραιότ-
ητα και ν ομίζω πως η εικόν α
της Ελευσίν ας & της 

Μαγούλας, σε σχ έση με το
παρελθόν , είν αι πολύ διαφορ-
ετική. Φυσικά, πάν τα
υπάρχ ουν  περιθώρια βελτίω-
σης και αυτός είν αι και ο
στόχ ος μας, καθημεριν ά. Για
τον  λόγο αυτό αλλά και για τη
βελτίωση και αν αβάθμιση των
παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών
φρον τίζουμε ν α εξοπλίζουμε
τον  στόλο του τμήματος καθα-
ριότητας με σύγχ ρον α μέσα,
που θα συν δράμουν  στο έργο
του προσωπικού μας, το
οποίο καθημεριν ά καταβάλλει
μεγάλη προσπάθεια συν τήρη-
σης και ευπρεπισμού των
κοιν όχ ρηστων  χ ώρων , σε όλο
το εύρος του Δήμου».

 Ευχ αριστίες από τους Συλλόγους για την  άμεση
αν ταπόκριση του Γιώργου Ραφτέλη 

Οι Σύλλογοι μάλιστα εξέφρασαν  δημόσιες ευχ αρι-
στίες στον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και στον
Γιώργο Ραφτέλη, με σχ ετικές αν αρτήσεις τους στο
f acebook, αν αφέρον τας μεταξύ άλλων  τα εξής:  

Μετά από αίτημα του Συλλόγου Ζωφριας και των
Συλλόγων  Γον έων  και Κηδεμόν ων  του 3ου Δημ Σχ ο-
λείου και του 4ου Γυμν ασίου με το υπ’ αρ κατάθεσης
εγγράφου 22203/29-6-2022, περί σηματοδότησης της
πλατείας Ολυμπίου (ΒΟΡΕΙΝΟ) , 

ο Αν απληρωτής Δημαρχ ου κ. Ραφτελης Γιωργος ,
αν ταποκρίθηκε άμεσα στο δίκαιο αίτημα μας .

Στις 6-7-2022 τοποθέτησε μαζί με την  ομάδα του, με
προϊστάμεν ο τον  κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία , Μειω-
τές ταχ ύτητας επι της οδού Ηρακλεους (ματάκια) ,
καθώς και σηματοδότηση για μείωση ταχ ύτητος και
επισήμαν ση για την  ύπαρξη παιδιών  στην  κεν τρική
πλατεία της Ζωφριας. 

Επίσης κάθ´ υπόδειξη των  φορέων  , τοποθετήθη-
καν  επι πλέον  καθρέφτες στις διασταυρώσεις Σωκρά-
τους και Ηρακλέους - Κεραμεικού και Ηρακλέους και
Αγαμέμν ον ος - Ηρακλέους. 

Παρακαλούμε πολύ όλους τους κατοίκους της Ζωφ-
ριάς , ν α σεβαστούμε και ν α εφαρμόσουμε προσεκτι-
κά την  σηματοδότηση και ν α την  προστατεύσουμε ,
επειδή αφορά την  Ασφάλεια όλων  μας και κυρίως των

παιδιών  μας. Ο κ. Ραφτελης Γιωργος , δεσμεύτηκε ότι
θα συν εχ ιστεί η σηματοδότηση σε όλη την  Ζωφριά και
ζήτησε και την  συν εργασία των  φορέων . 

Ευχ αριστούμε τον  Δήμαρχ ο κ. Χρήστο Παππού και
τον  κ. Ραφτελη Γιώργο με την  ομάδα του , για την
άμεση αν ταπόκριση πραγματοποίησης των  αιτημά-
των  μας και την  πολύ καλή συν εργασία που είχ αμε
και έχ ουμε μαζί του. 

Οι φορείς της Ζωφριάς μέσα από την  εποικοδομητι-
κή συν εργασία που έχ ουμε, θα συν εχ ίσουμε ν α επι-
σημαίν ουμε τα προβλήματα της συν οικία μας στους
αρμόδιους του Δήμου μας , για Μία καλύτερη και ασφ-
αλέστερη Συν οικία !!!

“Η αν ταπόκριση στα αιτήματα των  Συν δημοτών
μας ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν  στην  καθημερ-
ιν ότητα και την  ασφάλεια είν αι υποχ ρέωσή μας και
ύψιστη προτεραιότητα. Τηρών τας τις κατευθύν σεις
του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού κάν αμε το
καθήκον  μας” δηλών ει σχ ετικά ο αν απληρωτής
Δημάρχ ου Γιώργος Ραφτέλης δίν ον τας τη δέσμευση τα
έργα σηματοδότησης ν α συν εχ ιστούν  με αμείωτους
ρυθμούς.   

Ά
μεση υπήρξε η ανταπόκριση του
αναπληρωτή Δημάρχου Υποδομών
Φυλής Γιώργου Ραφτέλη, στα αιτή-

ματα οδοσήμανσης και άλλων έργων ασφ-
άλειας του Συλλόγου της Ζωφριάς και των
Συλλόγων Γονέων του 3ου Δημοτικού
Σχολείου και του 4ου Γυμνασίου Άνω
Λιοσίων. 
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Η
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης εγκαινιάζει

το ΑΙΣΧΥΛΟΥ project ^, όπου
παρουσιάζονται  πρωτότυπα
παραστατικά έργα, βασισμένα
αποκλειστικά στα έργα του
μεγάλου Ελευσίνιου τραγω-
δού. 

Στόχος της δράσης είναι να
θεσμοθετηθεί  ένας σπάνιος
διάλογος πάνω στο Αισχύλειο
Δράμα.

Κλυταιμνήστρα
Μια επίσκεψη στο κείμενο

Αγαμέμνων του Αισχύλου από
τους tg STAN (BE)

Παγκόσμια Πρεμιέρα
Ιδέα, Σύλληψη Jolente De

Keersmaeker
Θέατρο
23 – 24 Ιουλίου
Ανοιχτό θέατρο Παλαιού

Ελαιουργείου Ελευσίνας

Η παράσταση βασίζεται στο
κείμενο Αγαμέμνων από την
Ορέστεια του Αισχύλου, σε
επιδέξια μετάφραση στα αγγλικά
από τον Ted Hughes, σε
συνδυασμό με την εκδοχή του
Gustav Ernst, με τίτλο
“Blutbad”. 

Η σκηνοθέτις Jolente De
Keersmaeker είχε ήδη επεξερ-
γαστεί την ιδέα να προσεγγίσει
και να ενώσει τρεις διαφορετι-
κές εκδοχές του πρώτου μέρο-
υς της Ορέστειας. 

Η εκπληκτική ποιητική
δύναμη του πρωτότυπου 

έργου του Αισχύλου εμβο-
λιάζεται από το Λουτρό Αίματος
του Αυστριακού συγγραφέα
Gustav Ernst, η ωμή και διαμε-
λισμένη ποίηση του οποίου
δεν ακολουθεί πλέον την οπτι-
κή του Αγαμέμνονα αλλά της
Κλυταιμνήστρας.

Πέρσες του Αισχύλου
Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρ-

αντζάς
Θέατρο
30 – 31 Ιουλίου
Ανοιχτό θέατρο Παλαιού

Ελαιουργείου Ελευσίνας

Οι Πέρσες ως τραγωδία της
ανθρωπότητας, ως μικρ-
οσύστημα που αντανακλά ζητή-
ματα ύπαρξης και συνύπαρξης,
άλυτα ανά τους αιώνες. Στε-
λεχωμένη από μια πλειάδα
εξαιρετικών ηθοποιών, η
παράσταση του Δημήτρη Καρ-
αντζά θέτει κρίσιμα ερωτήματα
για το τι συνιστά «κοινωνία» και
τι ισότιμη συμπερίληψη όλων
των πολιτών, τι  σημαίνει  η
επίμονη προσκόλληση στην
εξουσία και  η ανάγκη της
πίστης σε έναν οδηγό, άνθρω-
πο ή θεό, σε έναν συντετριμμέ-
νο κόσμο. 

Στόχος της δράσης είναι να θεσμοθετηθεί ένας σπάνιος διάλογος
πάνω στο Αισχύλειο Δράμα

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
εγκαινιάζει τον Ιούλιο το ΑΙΣΧΥΛΟΥ project ^

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Συναυλία Αφιέρωμα 
στη μελοποιημένη από τον
Μίκη Θεοδωράκη ποίηση 

Μέγαρα - πλατεία Αγίου Ιωάννου 
Χορευταρά, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 

Σ
υναυλία - Αφιέρωμα στη μελοποιημένη
από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση  με
την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, σε
συνεργασία με τον Δήμο Μεγαρέων, την Παρ-
ασκευή 15 Ιουλίου 2022, στις 9 μ.μ., στην πλα-
τεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά, στα Μέγαρα, με
ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με την Ορχή-
στρα «Μίκης Θεοδωράκης» αφιερωμένο στα
πιο αγαπημένα και γνωστά λαϊκά αλλά και λυρι-
κά τραγούδια του συνθέτη.

Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν:
ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετράκης,
η Μπέττυ Χαρλαύτη και ο Άγγελος Θεοδωράκ-
ης.

Η συναυλία εντάσσεται  στο πρόγραμμα
εκδηλώσεων και χρηματοδοτείται από την Περ-
ιφέρεια Αττικής και σχετικά ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπου-
λος ανέφερε: «Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
απλώνονται σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτι-
κής Αττικής φέτος το καλοκαίρι, με εκδηλώσεις
ανοιχτές σε όλους. Αυτήν την Παρασκευή, σας
προσκαλούμε στα Μέγαρα, στην συναυλία με
την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη σε ένα μονα-
δικό αφιέρωμα στην μελοποιημένη ποίηση του
αξέχαστου μεγάλου Έλληνα».
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Έκτακτη Συνεδρίαση
του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής την
σήμερα 12 Ιουλίου 2022 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρό-
πουλου, πρόκειται να συνεδριά-
σει, κατόπιν του πρωτοκολληθέν-
τος την 6-7-2022 αιτήματος σαράν-
τα έξι  (46) Περιφερειακών
Συμβούλων για σύγκληση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 9
του Κανονισμού Λειτουργίας του
Π.Σ. Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-
06-2011), την Τρίτη 12/7/2022
και ώρα 15:30 μ.μ., σε έκτακτη
συνεδρίαση δοθέντος ότι το κατω-
τέρω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξ-
ης αποτελεί κατεπείγουσα 

περίπτωση, κατά την έννοια των
παρ. 1α & 3, του άρθρου 9 του
Κανονισμού Λειτουργίας του Περ-
ιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
(ΦΕΚ 1497/τ.α’/17.6.2011). 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποι-
ηθεί δια ζώσης στο αμφιθέατρο
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών
(Ριζάρη 2, Αθήνα), με το παρακάτω
μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης
για το νέο Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Αττικής. 

Οι αποφάσεις όλων των συνεδρ-
ιάσεων αναρτώνται σταδιακά στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3268AYf 

ΧΑΙΔΑΡΙ:«Πάρκο Τσέπης» στη Γρηγορούσα 
Αχρησιμοποίητος δημόσιος χώρος μετατράπηκε σε μια

μικρή όαση δροσιάς και πρασίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ»

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθ-
ούν στα προγράμματα (πρωινό ή απογευματινό)
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων
με Αναπηρία να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και νέους
με νοητική υστέρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή  της
αίτησης, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία
καλούνται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: ☎☎ 210
2404444 Ώρες: 8:00-14:00 (Δευτέρα έως Παρασκε-
υή).

Έ
να «Πάρκο Τσέπης»
δημιουργήθηκε από
τον Δήμο Χαϊδαρίου

στη Γρηγορούσα, μετατρέπον-
τας έναν αχρησιμοποίητο
δημόσιο χώρο σε μια μικρή
όαση δροσιάς και πρασίνου.

Τα Πάρκα Τσέπης είναι μια
πολεοδομική καινοτομία, που
έχει  σκοπό την αξιοποίηση
μικρών δημόσιων εκτάσεων
μέσα στον πυκνοδομημένο
αστικό ιστό. 

Επειδή αυτές οι  εκτάσεις
έχουν μικρό μέγεθος, δεν
μπορούν να διαμορφωθούν σε
πλατείες και συχνά μένουν απε-
ριποίητες ή μετατρέπονται σε
εστίες ρύπανσης.

Για τη διαμόρφωση των
χώρων αυτών επιλέγονται δέν-
τρα και  φυτά ανθεκτικά στις
υψηλές θερμοκρασίες και την
ατμόσφαιρα της πόλης. 

Η  τοποθέτηση αρκετών καθι-
στικών είναι βασική προϋπόθ-
εση για την επιτυχία του
ζητούμενου στόχου, που είναι
να δημιουργηθεί ένα σημείο 

αναφοράς των κατοίκων της
γειτονιάς για τον περίπατό
τους.

Το νέο Πάρκο Τσέπης στο
Χαϊδάρι βρίσκεται κοντά στη
συμβολή των οδών Φαβιέρου
και Ιωαννίνων. Η κατασκευή του
έγινε από την Οργάνωση Γη,
με την οποία ο Δήμος Χαϊδα-
ρίου έχει υπογράψει το μνημό-

νιο συνεργασίας «Χαϊδάρι –
Πράσινη Πόλη».  

Η χρηματοδότηση των εργα-
σιών έγινε εξ ολοκλήρου μέσω
χορηγίας της Procter &
Gamble Hellas.

Ο Δήμος μας απέκτησε άλλον
ένα χώρο πρασίνου και περι-
πάτου, με μηδενικό κόστος για
τα οικονομικά του.
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Νέα αύξηση του κατώτατου
μισθού προανήγγειλε ο
υπουργός Εργασίας

Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνον-
τας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλή-
σει κάθε περιθώριο για παροχή
στήριξης στους πολίτες ενόψει
του δύσκολου χειμώνα.

Συγκεκριμένα μιλώντας στον ΣΚΑΙ
ο υπουργός επιβέβαιωσε πως ισχύει
το ξεπάγωμα των συντάξεων από
την αρχή του νέου έτους, η κατάργ-
ηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
τους συνταξιούχους αλλά και η ένα-
ρξη των διαδικασιών για τη νέα
αύξηση στον κατώτατο μισθό: «Σας
μίλησα απολύτως ειλικρινά δεν
κρύβω τις δυσκολίες που θα
υπάρχουν λόγω των συνθηκών που
επικρατούν στον πλανήτη και της
ενεργειακής κρίσης. Όμως το Ταμείο
ανάκαμψης θα προχωρά όπως και
διάφορες μεταρρυθμίσεις σε άλλα
υπουργεία. Φυσικά ισχύει η δέσμευ-
ση μας για ξεπάγωμα των συντά-
ξεων μετά από 12 χρονια από την
1/1/23 που προβλέπεται κι από τη
νομοθεσία. Θα έχουμε την κατάργ-
ηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
τους συνταξιούχους που είναι

επίσης σημαντικό και όπως γίνεται
κάθε χρόνο θα ξεκινήσουν και οι δια-
δικασίες για τον προσδιορισμό της
αύξησης του νέου κατώτατου μισθ-
ού».

Όσο για την αύξηση των συντά-
ξεων, αυτή θα προκύψει από τον
μαθηματικό τύπο που προσθέτει τον
τιμάριθμός με τη άυξηση του ΑΕΠ,
διαιρώντας το σύνολο δια δύο

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις,
καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει
τελείως από τις συνέπειες μια διεθ-
νής κρίσης. Αυτό μόνο μάγοι και
θαυματοποιοί θα το έκαναν και δεν
διεκδικούμε τέτοιο ρόλο», τόνισε ο

Υπουργός
Για τα μέτρα στήριξης που βρίσκον-

ται στο τραπέζι τόνισε ότι η κυβέρν-
ηση θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
που υπάρχει: « Δεν θέλουμε να
κάνουμε παροχές που είναι αλόγι-
στες και τις βρούμε μπροστά μας στη
συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δε
θέλουμε όμως να μείνουμε αδιάφορ-
οι απέναντι στο κοινωνικό πρόβ-
λημα. Τα στατιστικά στοιχεία για την
ένταση της ενίσχυσης που δόθηκε
σε σχέση με το ΑΕΠ από την ελληνι-
κή κυβέρνηση, είναι από τις
μεγαλύτερες στην ΕΕ», πρόσθεσε ο
Υπουργός.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού προανήγγειλε 
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης

Α. Γεωργιάδης: 
Τροπολογία στην
Βουλή για πλαφόν
στο κέρδος και των
κλιματιστικών

Μ
ε την ανακοίνωση του προγράμματος
παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αύξηση
στην τιμή των κλιματιστικών σε πολλά

καταστήματα, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης

«Ετοιμάζουμε τροπολογία η οποία θα κατατεθ-
εί αύριο στην βουλή με την οποία θα μπει πλαφ-
όν στο περιθώριο κέρδους για τα κλιματιστικά.
Θα μπουν και αυτά στην γενική διάταξή μας που
ισχύει» ανακοίνωσε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγρ-
αμμα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε, αυτό γίνεται γιατί παρατηρήθη-
κε, ιδιαίτερα με την ανακοίνωση του προγράμμα-
τος για την αντικατάσταση παλιών συσκευών,
πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή των κλιματιστικών
σε πολλά καταστήματα, το οποίο χαρακτήρισε
«απαράδεκτο». 

«Άρα και τα κλιματιστικά θα συμπεριληφθούν
στην συγκεκριμένη διάταξη. Και προφανώς σε
αυτές τις περιπτώσεις εκτός από την επιβολή
προστίμων δεν θα δοθεί η επιδότηση» προσέθ-
εσε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ό,τι αφορά στην αισχροκέρδεια στην αγορά,
ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η αρμόδια
υπηρεσία κάνει ασταμάτητα ελέγχους και βάζει
πρόστιμα σχεδόν κάθε μέρα. 

«Έχουμε βάλει το νόμιμο πλαφόν στο περ-
ιθώριο κέρδους και προσπαθούμε να σφίξουμε
την αγορά όσο μπορούμε περισσότερο» ανέφε-
ρε. Από την άλλη, συμπλήρωσε, έχουμε έναν
πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρ-
ωπαϊκό μ.ο. για δύο λόγους.

Εξηγώντας ποιοι είναι αυτοί, διευκρίνισε ότι
«ο ένας λόγος είναι καθαρά στατιστικός, καθώς
εμείς το α’ εξάμηνο του 2021 είχαμε μεγάλο
αποπληθωρισμό, άρα ξεκινάμε από χαμηλότερη
βάση και το δεύτερο είναι ότι έχουμε μεγάλη ανά-
πτυξη και όταν η οικονομία αναπτύσσεται ένα από
αυτά που παράγει είναι και ο πληθωρισμός». 

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι η εκτίμηση της Κομι-
σιόν και των υπηρεσιών στην χώρα μας είναι ότι
το δεύτερο εξάμηνο αυτή η ψαλίδα θα κλείσει.

ΕΦΚΑ: Έρχεται ρύθμιση- «ανάσα»

Δ
ιπλή νομοθετική ρύθμιση, η οποία ευνοεί περίπου
300.000 ελεύθερους επαγγελματίες που μπορούν
να ελαφρύνουν τα χρέη τους πέραν της 10ετίας –

για παράδειγμα πριν από το 2012 – και να ανοίξουν
ευκολότερα την «πόρτα» της συνταξιοδότησης, κατατίθεται
εντός των ημερών στη Βουλή. Με την ίδια ρύθμιση, η πάγια
ρύθμιση των δόσεων για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ θα διπ-
λασιαστεί σε 24 δόσεις.

Ειδικότερα, κατατίθεται άμεσα (εντός του Ιουλίου) νομοθετι-
κή ρύθμιση στη Βουλή (σε εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ), όπου
τίθενται ως όριο τα 10 έτη, μετά τα οποία οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ
προς επιχειρήσεις, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους
επαγγελματίες παραγράφονται. Με αυτόν τον τρόπο η Πολι-
τεία συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση του ΣτΕ που έκρ-
ινε αντισυνταγματικό τον κανόνα της 20ετούς παραγραφής που
έθετε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει και ένα βήμα
παραπέρα: αφενός θα ρυθμιστεί το σύνολο της διαδικασίας
παραγραφής, αφετέρου δρομολογείται η δεκαετία να μειωθεί
σε πενταετία, από το 2027 και μετά. Με την παραγραφή ασφ-
αλιστικών οφειλών που ξεπερνούν τη 10ετία ανοίγει «παράθ-
υρο» στη σύνταξη για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους-οφει-
λέτες του ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λουμένους.

Σύμφωνα με τα «Νέα», η νέα ρύθμιση, η οποία ακυρώνει επί
της ουσίας την αντίστοιχη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου,
ευνοεί περί τους 50.000 ελεύθερους επαγγελματίες που μπορ-
ούν να ελαφρύνουν τα χρέη τους πέραν της 10ετίας – για
παράδειγμα πριν από το 2012 – και να ανοίξουν έτσι ευκολότε-
ρα την «πόρτα» της συνταξιοδότησης. Ωστόσο, οι ασφαλισμέ-
νοι οφειλέτες θα μπορούν να τύχουν παραγραφής των
παλαιών οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ χάνοντας αντίστοιχα
ασφαλιστικό χρόνο.

Παραγραφή οφειλών

Η νέα ρύθμιση θα ανατρέχει αναδρομικά στο 2016, όταν και
ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η ρύθμιση θα περιλαμβάνει
όλα τα χρέη που δεν ήταν παραγεγραμμένα από το 2016 και
μετά, χρέη δηλαδή που ήρθαν από τα πρώην Ταμεία στον
ΕΦΚΑ το 2016.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αιτηθούν την παρ-
αγραφή των οφειλών τους. Ακολούθως θα μπορούν να λάβουν
ενημερότητα και σύνταξη, αλλά χωρίς τον ασφαλιστικό χρόνο
που αντιστοιχεί στα χρόνια των παραγεγραμμένων οφειλών.

Όπως εξηγούν ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, ναι μεν ο
ασφαλισμένος θα έχει πλέον τη δυνατότητα αποποίησης λόγω
παραγραφής του χρόνου πέραν της 10ετίας, ωστόσο αυτό θα
συνεπάγεται και περιορισμό του χρόνου ασφάλισης, που σε
κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες (κυρίως
ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) θα δουν τα χρέη τους προς το
Ενιαίο Ταμείο να ελαφρύνουν έως και 50%, βάσει της απόφα-
σης του ΣτΕ που αφορά μη βεβαιωμένες οφειλές.

Πρακτικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενοι έχουν την ευκαιρία συνταξιοδότησης, χάρη στην ελά-
φρυνση των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ, αρκεί βεβαίως να
τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Πέραν της επάρκειας του πληρωμένου χρόνου ασφάλισης
και των ηλικιακών κριτηρίων, η σημαντικότερη προϋπόθεση
είναι η εξής: το συνολικό χρέος της δεκαετίας, όπου όπως ανα-
φέρθηκε δεν περιλαμβάνει βεβαιωμένες οφειλές και συνθέτε-
ται από ένα μείγμα πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων,
οφειλών από αναγνώριση πλασματικών ετών κ.τ.λ., να μην
ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες και τις 6.000
ευρώ για τους αγρότες.

Με την ίδια ρύθμιση, ο ανώτατος αριθμός των δόσεων για
ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία θα εναρμονιστεί με τον
αντίστοιχο αριθμό δόσεων της ΑΑΔΕ και με αυτόν τον τρόπο θα
διευκολυνθεί μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων να τακτοποιή-
σει τις οφειλές της. Έτσι, η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων αλλά-
ζει και αποκτά περισσότερες δόσεις. Ακριβέστερα, διπλασιά-
ζονται, και έτσι από τον επόμενο μήνα θα εφαρμόζεται με 24
δόσεις αποπληρωμής χρέους προς τον ΕΦΚΑ.



Η
πανδημία είναι σε έξαρση,
χιλιάδες τα νέα κρούσματα
καθημερινά, οι ειδικοί εκφ-

ράζουν ανησυχίες, πολλοί ζητούν
να επιστρέψει η μάσκα ή κάνουν
συστάσεις για χρήση της σε συνω-
στισμούς, ενώ ήδη άρχισε να
συζητείται το τι θα γίνει στους κλει-
στούς χώρους από τον Σεπτέμβριο.
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρ-
ης, κλήθηκε σε συνέντευξή του να
δώσει απαντήσεις για το θέμα «νέα
μέτρα το φθινόπωρο» ωστόσο δεν
κατάφερε να δώσει ξεκάθαρες απαν-
τήσεις. Έδωσε όμως το επικρατέ-
στερο σενάριο για το τι θα γίνει.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα
γίνει με τους κλειστούς χώρους
μετά το καλοκαίρι και μόλις αρχίσει
να χαλάει ο καιρός. Εξάλλου, από το
τέλος όλων των μέτρων της παν-
δημίας τον Μάιο, είχε υπογραμμι-
στεί πως από 31 Αυγούστου όλα θα
επαναξιολογηθούν. Όμως, σύμφω-
να με τα λεγόμενα του κ. Πλεύρη,

«η μετάδοση δεν γίνεται στους κλει-
στούς χώρους, στη χώρα μας αυτή
την περίοδο οι κλειστοί χώροι είναι
περιορισμένοι. Η μετάδοση γίνεται
κυρίως στους ανοιχτούς χώρους
και στις μικρές ηλικίες που υπάρχει
έντονη διασκέδαση». Τα παραπάνω
είπε στον Alpha, ενώ αργότερα, στα
Παραπολιτικά 90,1 ανέφερε:

«Οπωσδήποτε πηγαίνοντας προς
τους φθινοπωρινούς μήνες όπου
πλέον υπάρχει  και  μεγαλύτερη
μετάδοση υπό την έννοια ότι έχεις
περισσότερους κλειστούς χώρους
αλλά και ο καιρός δεν βοηθάει ιδι-
αιτέρως θα επανεξετάσουμε μέτρα
αλλά η αρχική μας θέληση είναι να
μην ξαναπάμε σε μέτρα όπως είχα-
με συνηθίσει».

Συνέχισε λέγοντας πως πλέον
«είμαστε στο στάδιο της συνύπαρξ-
ης με την πανδημία πράγμα που
σημαίνει ότι εμβολιαζόμαστε».

Ο υπουργός Υγείας έβαλε ουσια-
στικά «φρένο» στα σενάρια επιστρο-

φής των μέτρων με πιστοποιητικά
εμβολιασμού και νόσησης. «Η λογι-
κή μας πια», πρόσθεσε, «συνολικά,
είναι να μην γυρίσουμε σε μέτρα
απαγορεύσεως και υποχρεωτικότ-
ητας όπως τα είχαμε συνηθίσει».
Αλλά, επανέλαβε, «αυτό δεν μπορεί
να το αποκλείσει κανείς γιατί θα
πρέπει να δούμε την πορεία της
πανδημίας».

Για την επιστροφή της μάσκας
ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, ο κ.
Πλεύρης επισήμανε:

«Αυτή τη στιγμή η σύσταση η
οποία υπάρχει είναι ότι οπουδήπο-
τε υπάρχει συνωστισμός και ειδικά
στους κλειστούς χώρους να χρησι-
μοποιείται η μάσκα. Αυτό το να επα-
νέλθει η μάσκα σε υποχρεωτικότητα
πιστέψτε με δεν θα έχει κάποιο
ουσιαστικό αποτέλεσμα για δύο
λόγους. Πρώτον ο βασικός τρόπος
μετάδοσης πλέον είναι καθαρά οι
εξωτερικοί χώροι που διασκεδάζει
ο κόσμος. Στη χώρα μας τους θερι-

νούς μήνες κλειστοί χώροι πλην
των ΜΜΜ που ούτως ή άλλως είναι
υποχρεωτική η χρήση της μάσκας,
κλειστοί χώροι που να μεταδίδεται
δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η
μετάδοση γίνεται  καθαρά στους
ανοιχτούς χώρους διασκέδασης για
αυτό τον λόγο βλέπουμε ότι και
ηλιακά έχει πέσει πολύ ο μέσος
όρος των κρουσμάτων αντίστοιχα
όμως τη σύσταση την έχουμε,
οπουδήποτε υπάρχει  κλειστός
χώρος ή χώρος που έχει έντονο
συνωστισμό και ειδικά στις ευάλω-
τες ομάδες συστήνουμε τη χρήση
της μάσκας».

Και τόνισε:«Δεν θεωρούμε ότι
στην παρούσα συγκυρία όπου κατά
βάση η κινητικότητα είναι στους
ανοιχτούς χώρους θα είχε νόημα να
επαναφέρουμε μέτρα υποχρεω-
τικότητας. Παραμένουμε στα μέτρα
της ισχυρής σύστασης και πραγματι-
κά βλέπω ότι οι πολίτες οι οποίοι
αισθάνονται ότι θέλουν να έχουν μια
παραπάνω προστασία τους βλέπο-
υμε όταν υπάρχει συνωστισμός να
φοράνε μάσκα αλλά να επανέλθουμε
στο διοικητικό πρόστιμο, να βγαίνει
η αστυνομία είναι  ανεφάρμοστο
εκτός από τους χώρους που πρέ-
πει όπως είναι τα ΜΜΜ και γίνεται
μια προσπάθεια, μια καμπάνια και
από το υπουργείο Μεταφορών για
τη χρήση της μάσκας.»

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022                                   θριάσιο-9

ΕΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

«Φρένο» στα σενάρια επιστροφής
των μέτρων με πιστοποιητικά εμβολιασμού και

νόσησης, έβαλε ο Θ. Πλεύρης  

«Άμεσα» η πληρωμή του Power
Pass απάντησε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
καθώς ακόμα οι αιτήσεις είναι «υπό
εκκαθάριση». Οι περισσότεροι
δικαιούχοι μπαίνουν να τσεκάρ-
ουν στην πλατφόρμα εάν έχει
προχωρήσει η αίτηση και η διαδι-
κασία για την πληρωμή τους με την
καταβολή των χρημάτων να υπο-
λογίζεται για τις 15 Ιουλίου.

Το ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τη
συνολική επιβάρυνση από την
αύξηση του τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος, αφού αφαιρεθεί το άθρ-
οισμα των εκπτώσεων που έλα-
βαν τα νοικοκυριά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο από το κράτος
και τους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας.

Θα επιστραφεί το 60% του
αυξημένου κόστους ηλεκτρικού
ρεύματος για τους λογαριασμούς
που έχουν εκδοθεί από 1 Δεκεμ-
βρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι
μπαίνουν να τσεκάρουν στην πλα-
τφόρμα εάν έχει προχωρήσει η
αίτηση και η διαδικασία για την
πληρωμή τους με την καταβολή
των χρημάτων να υπολογίζεται για
τις 15 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
μέχρι την πληρωμή και αφού έχει
γίνει η εκκαθάριση της αίτησης, η
πλατφόρμα ενημερώνει τον εκά-
στοτε δικαιούχο για το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η αίτησή του με τα
εξής μηνύματα:

«Προς αποστολή στο τραπεζικό
ίδρυμα»: 

Το ποσό επιστροφής (για πληρ-
ωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί
στην επιλεγμένη τράπεζα.

«Προς επεξεργασία από τραπε-
ζικό ίδρυμα»: Η εντολή για το ποσό
επιστροφής έχει αποσταλεί στην
επιλεγμένη τράπεζα μέσω ΔΙΑΣ
και αναμένεται από την τράπεζα να
κάνει την πληρωμή.

«Εγκριθείσα»: Σημαίνει ότι έχο-
υμε λάβει απάντηση από το επιλεγ-
μένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι
εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμή. 

Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγ-
ξει το λογαριασμό του/της.

Το μήνυμα «Εγκριθείσα» θα
σας ενημερώσει ότι έχετε λάβει τα
χρήματα.

««ΟΟππωωσσδδήήπποοττεε  ππηηγγααίίννοοννττααςς
ππρροοςς  ττοουυςς  φφθθιιννοοππωωρριιννοούύςς
μμήήννεεςς  όόπποουυ  ππλλέέοονν  υυππάάρρχχεειι
κκααιι  μμεεγγααλλύύττεερρηη  μμεεττάάδδοοσσηη

υυππόό  ττηηνν  έέννννοοιιαα  όόττιι  έέχχεειιςς
ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  κκλλεειισσττοούύςς

χχώώρροουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  οο  κκααιιρρόόςς
δδεενν  ββοοηηθθάάεειι  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  θθαα

εεππααννεεξξεεττάάσσοουυμμεε  μμέέττρραα
ααλλλλάά  ηη  ααρρχχιικκήή  μμααςς  θθέέλληησσηη
εείίννααιι  νναα  μμηηνν  ξξααννααππάάμμεε  σσεε

μμέέττρραα  όόππωωςς  εείίχχααμμεε
σσυυννηηθθίίσσεειι»»..

Power pass: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές 
– Πώς ενημερώνονται οι δικαιούχοι
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ΣΣυυννεεχχίίζζεειι  µµεε  ΗΗλλίίαα
ΑΑµµππααζζάάιι  
οο  ΑΑίίααςς  ΠΠααρρααλλίίααςς  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
ΑΑππόό  2222//88  ηη  
ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα
Στον πάγκο και τη νέα σεζόν
στον Αίαντα Παραλίας θα παρα-
µείνει ο Ηλίας Αµπαζάι που ανα-
νέωσε την συνεργασία του. Η
προετοιµασία της οµάδος θα ξεκι-
νήσει στις 22/8 και θα πραγµατο-
ποιηθεί στο γήπεδο Παραλίας

Εν τω µεταξύ ανακοινώθηκε και το νέο ∆.Σ. της οµάδος µετά τις αρχαιρ-
εσίας. Αναλυτικά.
Πρόεδρος: Σιέττος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Ντούρος Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Λαµπρόπουλος
Γενικός Γραµµατέας: Αλεξάνδρα Κόκλα
Ταµίας: Αγγελόπουλος Νίκος
Υπεύθυνη Ακαδηµιών: Ουρανία Τυρλή
Γενικοί Αρχηγοί: Κωνσταντίνος Μιχελής, Απόστολος Σιέττος
Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων: ∆ήµητρα Λαζαρίδου Νεανική Εστία Μεγαρίδος

B.C.: Ο Γιώργος Λιθό-
πουλος γυμναστής

Λιθόπουλος Λιθόπουλος and the staffand the staff
completed…completed…

Τελευταία μεταγραφή …αεροδρ-
ομίου για το staff με την προσθήκη
του πολύπειρου Γιώργου Λιθό-
πουλου που έρχεται για να πλαι-
σιώσει  το ήδη πολύ αξιόλογο
υπάρχον staff και να καλύψει την
θέση του γυμναστή, τόσο στην
Αντρική ομάδα όσο και στο NEM
BASKETBALL SCHOOL με τις
αδιαμφισβήτητες επιστημονικές
γνώσεις του και την μεγάλη εμπει-
ρία του.

Ο Γιώργος είναι  Απόφοιτος
ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με πρώτη
ειδικότητα Μπάσκετ και δεύτερη
Βάρη. Έχει πολύχρονη εμπειρία
σε αναπτυξιακά προγράμματα,
summer camps και ατομικές προ-
πονήσεις ενδυνάμωσης και απο-
κατάστασης.

Έχει δουλέψει ως εξειδικευμέ-
νος γυμναστής στο πλέον υψηλό
επίπεδο με τις ομάδες:

FENERBAHCE (γυναικείο
τμήμα),

Εθνική ομάδα γυναικών,

CSM TARGOVISTE, ENERGIA
ROVINARI, BALKAN BOTEVR-
GAD, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (γυναικείο
τμήμα),

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ,
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΡΟΔΟΥ και πέρσι στην Α2 με τον
ΤΡΙΤΩΝΑ.

Ανάρπαστα έγιναν, αμέσως μόλις
κυκλοφόρησαν, τα 50 gold vip
court side tickets και τα 200 blue
season ticket cards, που εξέδωσε
το Τμήμα Marketing της «φλόγας»
για την φετινή περιπέτεια της Α2.

Οι νέες πανέμορφες Κάρτες Δια-
ρκείας , υπό την χορηγία του γνω-
στού επιχειρηματία Χρήστου
Καρύδη, που είναι και ο χορηγός
όλων των εισιτηρίων της ομάδας
μας, σχεδόν εξαφανίστηκαν δημιο-
υργώντας γλυκό πονοκέφαλο στον
επικεφαλής των πωλήσεων, γνω-
στό «Ιταλό» Στελλίτο Φρυγανέλ-
λι.(6936565242).

Συνεχίζει με τον Πάικο
Λεβεντούρη ο Βύζας
Μεγάρων

Με τον γυμναστή Πάικο Λεβεντούρη
θα συνεχίσει ο Βύζας Μεγάρων τη
νέα χρονιά στην Γ΄Εθνική. Ο ίδιος
τόνισε:<<Ευχαριστώ πολύ την
Διοίκηση του BYZAS FC για την 

εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο μου
και την ευκαιρία που μου δίνει να
εργαστώ για ακόμη μία χρονιά στην
ιστορική ομάδα της πόλης μας!

Από την πλευρά μου υπόσχομαι
καλή συνεργασία και σκληρή δουλειά
προκειμένου, ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ, να
πετύχουμε τους στόχους του
Club>>.
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Ο Αστέρας Μαγούλας ανανέωσε
με τον Σπύρο Κατσανεβάκη

O Aστέρας Μαγούλας ανανέωσε  τη
συνεργασία του με τον τερματοφύλακα
Σπύρο Κατσανεβάκη για την περίοδο

2022-2023. Ο Σπύρος -από τα νεότερα
μέλη της ομάδας- θα είναι & φέτος παρ-

όντας στην προσπάθεια του Αστέρα.

Καμία παράταση για το
Μητρώο της ΓΓΑ

Καμία παράταση δεν υπάρχει όσον αφορά το
Μητρώο της ΓΓΑ, καθώς η 31η Ιουλίου παραμένει
ως τελευταία ημέρα προθεσμίας που έχουν τα
σωματεία.
Αυτό υπενθύμισε με έγγραφό της η ΓΓΑ προς τις
ΕΠΣ, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να
ενημερώσουν τα σωματεία:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα
πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο σωματεία να
υποβάλλουν ολοκληρωμένη αίτηση επικαιρο-
ποίησης στοιχείων για το Μητρώο έτους 2022. Σε
αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα διαγράφουν 

από το Μητρώο. Παρακαλούμε για την άμεση
ενημέρωση των μελών σας», αναφέρει μεταξύ
άλλων η επιστολή.
Με βάση τον νόμο, τα σωματεία που δεν έχουν

εγγραφεί, δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος στα
πρωταθλήματα και να χρησιμοποιούν τις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις.

Ανακοίνωσε τον Χρήστο Ντακούλια ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ο
Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφ-
ωνία του με τον αθλητή Ντακούλια Χρήστο
(36χρ., 1.86), ο οποίος θα φοράει την φανέ-

λα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2022-
2023. ��Ο Έλληνας γκαρντ με την ποιότητα του θα
ισχυροποιήσει την περιφέρεια της ομάδας, εν όψει
των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο δύσκολο πρω-
τάθλημα της Β’ Εθνικής όπου θα αγωνιστεί για μια
ακόμα χρονιά ο σύλλογος μας! 

Την περασμένη σεζόν ο Χρήστος Ντακούλιας ,
αγωνίστηκε με την φανέλα του ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ , στον
2ο Όμιλο Β ‘ Εθνικής Ανδρών έχοντας 353 πόντους
σε 26 αγώνες (Μ.Ο. 13,6π) καθιστώντας τον 1ο

σκόρερ στην ομάδα του, και μες την πρώτη 5αδα των top σκόρερ του Πρωταθλήματος ! Στο παρελθόν
ο Αθλητής έχει αγωνιστεί με την φανέλα των ομάδων Περάματος – Ιωνικού Νίκαιας – Περιστερίου –
ΑΕΛ – Παλαιού Φαλήρου – Αιγάλεω. Καλώς όρισες στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ Χρήστο ! Ευχόμαστε
καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοίνωσε τον Φίλιππο Σταμέλο

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοινώνει
την έναρξη συνεργασίας του με τον αθλητή
Σταμέλο Φίλιππο (25 χρ ,195 cm /
Shooting Guard - Forward )

Ο αθλητής αγωνίστηκε την περασμένη
σεζόν στην Ραφήνα στο πρωτάθλημα της
Β’ Εθνικής έχοντας σε 26 συμμετοχές
7,4π (Μ.Ο. / 31 τρίποντα)

Πέρα απ την Ραφήνα όπου αγωνίστηκε 2
σεζόν και ήταν εκ των πρωταγωνιστών
στην Άνοδο απ την Γ’ Εθνική στην Β’, ο
Φίλιππος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με
τις φανέλες των ομάδων του Κρόνου, Γέρ-
ακα (Α ΕΣΚΑ) Μελίσσια Γ’ Εθνική.

Ευχόμαστε στον Φίλιππο καλή αγωνιστι-
κή σεζόν με υγεία και επιτυχίες με το
ΣΤΑΧΥ!

Ανανέωσε με τον Δημήτρη Γκλώτσο 
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Γκλώτσο.
Ο 23χρονος πορτιέρο θα υπερασπίζεται και φέτος την
εστία της ομάδας μας.
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις ομάδες Α.Ε. Ηράκλείου

(Γ’ Εθνική), Αιγάλεω (Γ Εθνική και ανανέωση Football
League), Αχαρναϊκό (Γ’ Εθνική), Αναγέννηση Ιεράπετρας
(Γ’ Εθνική). ✌✌�Δημήτρη η διοίκηση σου εύχεται υγεία,
δύναμη και πολλές επιτυχίες!

Ανανέωσε ο Αγγελος Μυρσίνιας στον Αστέρα Μαγούλας

Ο Αστέρας Μαγούλας ανανέωσε  τη συνεργασία  με τον Άγγελο Μυρσινιά για την περίοδο 2022-
2023. Ο Άγγελος δυναμικός, έτοιμος για μεγάλες μάχες! 
Του ευχόμαστε να έχεις υγεία & πετυχημένη αγωνιστική περίοδο.
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΙΜΙΟΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό
σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευα-
στική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , Κου-
ζίνα και μπάνιο.
Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του
Σκαραμαγκά.
Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες.
Τηλέφωνο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 
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Μ
ε συμμετοχή πολλών σωματείων και μαζικών φορέων της
περιοχής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιούλη η κοινή
εκδήλωση του Παραρτήματός μας και του ΚΕΘΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΗ στο Μενίδι, στο πλαίσιο των δράσεών μας με αφορμή την
26η Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. 

Η μαζικότητα και η στήριξη της εκδήλωσης από πολίτες και φορ-
είς εξασφάλισε την επιτυχή διεξαγωγή της, και αποτέλεσε την
καλύτερη απάντηση στα εμπόδια και τις "τρικλοποδιές" που μπή-
καν από τη Δημοτική Αρχή.

Στο χώρο της Πλατείας Δημαρχείου από νωρίς διακινούνταν
ανακοινώσεις και άλλα υλικά από τα ενημερωτικά τραπεζάκια του
Παραρτήματός μας, του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και του Συλλόγου
Γυναικών Μενιδίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιπρόεδρος της Πανελλαδι-
κής Γραμματείας του ΕΣΥΝ Μαρίνα Τσίγκα-Σαραντέα, η Πρόεδρ-
ος του Παραρτήματος Νέας Ιωνίας-Ηρακλείου Ευδοκία
Κουμπούνη, καθώς και αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου Οικο-
γένειας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από την Δέσποινα
Σαρρή, Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Μενιδίου (μέλους της
ΟΓΕ), η οποία τόνισε τη σημασία της κοινής δράσης μεταξύ των
φορέων της περιοχής ενάντια στο πρόβλημα των ναρκωτικών,
καθώς και της έμπρακτης στήριξης των "στεγνών" θεραπευτικών
προγραμμάτων ως μοναδικής πραγματικής διεξόδου απεξάρτ-
ησης, με βασικές αξίες την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα. 

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ, ο μουσικός Ζαννής Ζουγανέλης παρουσίασε το πρόγρ-
αμμα της συναυλίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο δου-
λειάς και τη διαχρονική προσφορά των ομάδων του Πολιτιστικού
Στεκιού.

Στη συνέχεια, ο συναγωνιστής Σταύρος Φονικάκος, απολυμένος
χαλυβουργός και απεργός το 2011, απήγγειλε ιδιόχειρό του ποίημα
αφιερωμένο στην 26η Ιούνη.

Στην κεντρική ομιλία που ακολούθησε, ο Γραμματέας του Παρα-
ρτήματος Χρήστος Κουτσουραδής υπογράμμισε το μήνυμα της
26ης Ιούνη για ασίγαστη πάλη ενάντια στα κοινωνικά αίτια της τοξι-
κοεξάρτησης και τις αντιεπιστημονικές θεωρίες που αθωώνουν τη
χρήση ουσιών. Προς όλους τους φορείς που μαζί με το Παράρτημά
μας συγκροτούν την Επιτροπή Αγώνα Σωματείων και Φορέων
Μενιδίου ενάντια στην Ακρίβεια, από το βήμα της εκδήλωσης απε-
υθύνθηκε κάλεσμα για κοινό μέτωπο πάλης ενάντια στη χρόνια
υποβάθμιση και γκετοποίηση της περιοχής με ευθύνη όλων των
κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, κατάσταση την οποία αξιοποι-
ούν εγκληματικά κυκλώματα που αποφέρουν λεία εκατομμυρίων
ευρώ σε επιχειρηματικά συμφέροντα, που τις περισσότερες
φορές απολαμβάνουν την ανοχή θυλάκων του κρατικού μηχανι-
σμού. 

Κάλεσμα σε αγώνα για ενίσχυση της πρωτογενούς πρόληψης,
της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης στην περιοχή με
περισσότερα προγράμματα, δίχως οποιαδήποτε επιχειρηματική
δράση, για δωρεάν διεξόδους πολιτιστικής και αθλητικής δραστηρ-
ιότητας για τη νεολαία, για την αποτροπή λειτουργίας οποιουδήπο-
τε ΧΕΧ, καθώς και για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα και την επανα-
φορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, με όπλο την αλληλεγγύη στις
θεραπευτικές κοινότητες και τους Συλλόγους Οικογένειας.

Οι επόμενες ώρες ανήκαν στις μουσικές και χορευτικές ομάδες
του Πολιτιστικού Στεκιού του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, που μας παρουσία-
σαν ένα μικρό μόνο δείγμα από την δουλειά τους υπό την καθοδήγ-
ηση του δασκάλου τους Δημήτρη Μητσοτάκη.

Με το ξεχωριστό και πλούσιο πρόγραμμά τους έφεραν στα
χείλη μας στίχους από αγαπημένα παραδοσιακά και έντεχνα τρα-
γούδια. Η ορχήστρα έδωσε το ρυθμό, οι χορευτικές ομάδες ακο-
λούθησαν με το μεγάλο τους κύκλο πάνω στη σκηνή, και αυθόρμητα
στο χώρο της εκδήλωσης μικροί και μεγάλοι άρχισαν να
σχηματίζουν τους δικούς τους μικρούς κύκλους και να χορεύουν.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, όλοι οι συντελεστές της εκδήλωσης,
καθώς και οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν, έλαβαν
διπλώματα και ανθοδέσμες ως αναμνηστικά δώρα.

Με νέα ώθηση και δύναμη από όλες τις δράσεις για την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το Παράρτημά μας και όλοι οι
συμμετέχοντες φορείς ανανεώσαμε την υπόσχεσή μας να
δυναμώσουμε την παρουσία μας στα σχολεία και τους χώρους της
νεολαίας, τη διεκδίκηση μιας κοινωνίας ελεύθερης από ουσίες.

ΕΣΥΝ Αχαρνών-Φυλής: Επιτυχημένη
και μαζική η εκδήλωση στο Μενίδι 
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών

– 10 Έξυπνες Υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων , με υπόγειους κάδους

Καθώς και η προμήθεια οχημάτων:

– 1 απορριμματοφόρο όχημα πρέσας 16m3 με γερανό

– 1 ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

Στόχος του Δήμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης
και μάλιστα με ανταποδοτικό και Smart χαρακτήρα.

Όπως αναφέρουν οι αντιδήμαρχοι Χρύσανθος Κόνταρης και Στάθης Τοπαλίδης, που εμπλέκον-
ται λόγω αντικειμένου στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση του προγράμματος, στις γωνιές
ανακύκλωσης θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη που θα καταγράφει τα συλλεγόμενα απόβλητα ανά
γωνιά και ανά χρήστη και θα ειδοποιεί όταν οι κάδοι γεμίσουν.
Οι πολίτες που ανακυκλώνουν θα επιβραβεύονται με πόντους σε ειδική κάρτα που θα τους

προμηθεύει ο Δήμος. Οι πόντοι θα εξαργυρώνονται σε δραστηριότητες που οργανώνει ο Δήμος
όπως δημοτική συγκοινωνία, πολιτιστικά δρώμενα, κλπ.

Συν εχ ιζεται απο τη σελ. 3
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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

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..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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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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

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
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