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Έφεση για την απαλλαγή της Ρένας
Δούρου και άλλων τεσσάρων για τη φονι-
κή πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017
ασκήθηκε από την Εισαγγελία.

Η έφεση αφορά την πρόσφατη απόφα-
ση του δικαστηρίου με την οποία η
πρώην περιφερειάρχης απαλλάχθηκε
κατά πλειοψηφία από τις κατηγορίες για
ανθρωποκτονίες από αμέλεια, σωματικές
βλάβες και άλλα.

Μετά από την εξέλιξη αυτή η Ρένα
Δούρου θα δικαστεί εκ νέου, όπως και
άλλα τέσσερα άτομα που είχαν επίσης
απαλλαγεί, δύο από το Δασαρχείο και
δύο από την Πολεοδομία.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι
κατηγορούμενοι, μετά από πολύμηνη
διαδικασία, είχαν αθωωθεί από το σύνολο των αδικ-
ημάτων για τα οποία είχαν παραπεμφθεί σε δίκη.

Αντίθετα το δικαστήριο είχε κηρύξει ενόχους οκτώ
κατηγορούμενους που σύμφωνα με την απόφαση,
κρίθηκαν ένοχοι για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα
της πλημμύρας, της ανθρωποκτονίας και σωματικών
βλαβών από αμέλεια και καταδικάστηκαν σε ποινές
φυλάκισης από 4εώς 6 χρόνια ,με ανασταλτικό αποτέ-
λεσμα στην έφεση, δηλαδή κανένας δεν πήγε φυλακή.

Πρόκειται για δύο αντιπεριφερειάρχες, κατά τον
επίμαχο χρόνο, την τότε δήμαρχο Μάνδρας και πέντε
τότε στελέχη, της Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας
αστυνόμευσης ρεμάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν
ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως έξι χρόνια.

Από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα είχαν χάσει τη
ζωή τους 25 άτομα, είχαν τραυματιστεί πολλοί, ενώ οι
καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές ήταν τερά-
στιες.

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
Έφεση για την απαλλαγή της Ρένας Δούρου και άλλων τεσσάρων για τη φονική 

πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017 ασκήθηκε από την Εισαγγελία.

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις

Σ
ε διαδικασία καταγραφής των  λεγόμεν ων
προσωπικών  διαφορών  των  συν τα-
ξιούχ ων , εν όψει των  αυξήσεων  στις συν τά-

ξεις, που θα αν ακοιν ώσει ο πρωθυπουργός, Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ,
βρίσκον ται το Υπουργείο Eργασίας και ο ΕΦΚΑ.

Όπως αν αφέρει το imerisia.gr, η καταγραφή της
προσωπικής διαφοράς ξεκιν ά από μηδεν ική βάση,
σύμφων α με στέλεχ ος του ΕΦΚΑ και «τρέχ ει» αν ά-
λογα με την  εισοδηματική κατηγορία (π.χ . 500 έως
600 ευρώ, 600 έως 700 ευρώ κοκ). Σε κάθε κατ-
ηγορία καταγράφεται, ποιοι συν ταξιούχ οι θα δουν
αύξηση στην  τσέπη και ποιοι στα χ αρτιά, καθώς
διατηρούν  θετική προσωπική διαφορά.

Στόχ ος είν αι ν α εκτιμηθεί το συν ολικό κόστος αν ά-
λογα με το ποσοστό της αύξησης, το οποίο αν αμέν εται
ν α κυμαν θεί από 5% έως  6%, ώστε τον  Οκτώβριο ν α
καταρτιστεί ν έος προϋπολογισμός, που θα περιλαμβά-
ν ει τα αυξημέν α κον δύλια για τις συν τάξεις από την
1/1/2023.

Στελέχ η του οικον ομικού επιτελείου εκτιμούν  ότι για
την  καταβολή αύξησης 6% θα απαιτηθεί επιπλέον  κον -
δύλι 550-600 εκατ. ευρώ.

Η πρόβλεψη του νόμου

Οι κυβερν ητικές αποφάσεις θα ληφθούν  αν άλογα με
την  πορεία των  οικον ομικών  μεγεθών  και τα δημοσιο-
ν ομικά περιθώρια και με βάση το ΑΕΠ και τη μεταβολή
του δείκτη τιμών  καταν αλωτή, όπως προβλέπει ο
ν όμος.

Ειδικότερα, ο ν όμος 4670/2020 (ν όμος Βρούτση),
προβλέπει τα εξής: «το συν ολικό ποσό της σύν ταξης
αυξάν εται από την  1-1-2023 κατ’ έτος, με κοιν ή απόφ-
αση των  υπουργών  Οικον ομικών  και Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων  με βάση συν τελεστή που
προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού
μεταβολής του ΑΕΠ συν  το ποσοστό μεταβολής του
μέσου ετήσιου γεν ικού Δείκτη Τιμών  Καταν αλωτή του
προηγούμεν ου έτους, διαιρούμεν ου διά του δύο και δεν
υπερβαίν ει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου
γεν ικού Δείκτη Τιμών  Καταν αλωτή».

Στην  παρούσα συγκυρία, οι συν ταξιούχ οι ευν ο-
ούν ται από τον  πληθωρισμό που καλπάζει, εν ώ αρν -
ητικά επιδρά η προβλεπόμεν η επιβράδυν ση του ΑΕΠ.

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν  πληθωρισμό κατά μέσο
όροι περίπου 6%-7% και αύξηση του ΑΕΠ περίπου
3%.

Αύξηση 5,5%-6%, αλλά «όχι» για όλους

Με βάση αυτά τα οικον ομικά μεγέθη, το ποσοστό της
αύξησης αν αμέν εται ν α αν έλθει σε 5,5%-6%. Δηλαδή,
ο συν ταξιούχ ος που λαμβάν ει σύν ταξη 1.000 ευρώ θα
έβλεπε στην  τσέπη του μια αύξηση 55-60 ευρώ το
μήν α.

Ωστόσο, δεν  θα δουν  όλοι αυξήσεις. Όπως υπο-
λογίζουν  οι ειδικοί στην  ασφάλιση, περίπου 850.000
συν ταξιούχ οι δεν  δικαιούν ται αυξήσεις, καθώς διατηρ-
ούν  μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προέκυψε
μετά τον  επαν υπολογισμό των  συν τάξεων .

Δηλαδή, λαμβάν ουν  υψηλότερο ποσό σύν ταξης από
αυτήν  που θα έπαιρν αν , αν  η σύν ταξή τους υπολο-
γιζόταν  με βάση τα όσα προβλέπει ο ν όμος Κατρ-
ούγκαλου.

Αυτό σημαίν ει ότι αυξήσεις θα πάρουν  στην  τσέπη
δύο στους τρεις, περίπου 1,2 εκατ. συν ταξιούχ οι, οι
περισσότεροι από τους οποίους αν ήκουν  στην  κατ-
ηγορία των  ν έων  συν ταξιούχ ων . Παράλληλα, περίπου
300.000 συν ταξιούχ οι θα δουν  ελάχ ιστη αύξηση.
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Αυξητική τάση καταγράφεται στη συνολική ζήτ-
ηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του
2022, με τον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθ-
ούσας (σημείο εισόδου Αγία Τριάδα) να γίνεται η
κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου της χώρας
κατά το συγκεκριμένο διάστημα και το σημείο
διασύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ (σημείο εισόδου
Νέα Μεσημβρία) να συμβάλλει, επίσης, σημαντικά
στην εισροή φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία
του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος
2022, η συνολική ζήτηση (εγχώρια κατανάλωση &
εξαγωγές) φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 3,84%,
φτάνοντας στις 38,91 Τεραβατώρες (TWh) έναντι
37,47 TWh κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Μείωση σε ποσοστό 10,33% σημειώθηκε στην
εγχώρια κατανάλωση από 33,80 Τεραβατώρες
(TWh) στις 30,31 TWh ενώ αξιοσημείωτη ήταν
αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου κατά
134,33%, από 3,67 Τεραβατώρες (TWh) σε 8,60
TWh. Το 22,10% της συνολικής ζήτησης για το
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αφορούσε σε
εξαγωγές φυσικού αερίου, κυρίως προς τη Βου-
λγαρία από το σημείο διασύνδεσης στο Σιδηρόκα-
στρο, ενώ μικρές ποσότητες φυσικού αερίου
εξήχθησαν και προς την Ιταλία μέσω της Νέας
Μεσημβρίας και του αγωγού TAP.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθ-

αν σε 38,92 TWh, καταγράφοντας αύξηση 3,65%
σε σύγκριση με τις 37,55 TWh το α’ εξάμηνο του
2021. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν στη
χώρα από τον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθ-
ούσας, που κάλυψε ποσοστό 44,50% των εισα-
γωγών, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε
σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι υποδο-
μές του ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν να συμβάλλουν ουσια-
στικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας
του φυσικού αερίου και στην ασφάλεια εφοδια-
σμού. Τέλος, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργει-
ας και του καθεστώτος πρόσβασης τρίτων (Third
Party Access TPA), βάσει του οποίου λειτουργεί ο
ΔΕΣΦΑ, ενισχύει τον ανταγωνισμό τιμών. Η πρό-
σβαση τρίτων (TPA) διέπεται από τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας,
διασφαλίζοντας ανοιχτή πρόσβαση σε οποιοδήπο-
τε ενδιαφερόμενο μέρος.

Δ
ημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα
της Κυβερν ήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’
136) και ισχ ύει πλέον  ως Νόμος

4954/2022 το Νομοσχ έδιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών , που ψηφίστηκε την
Πέμπτη και χ αρακτηρίζεται από το
Άρθρο που κατήργησε το δικαίωμα των
Δημοτικών  Συμβούλων  – Επικεφαλής
Παρατάξεων  ν α θέτουν  προ ημερησίας
κατεπείγον τα θέματα στις συν εδριά-
σεις των  Δημοτικών  Συμβουλίων .

Το Νομοσχ έδιο είχ ε τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση με 52 άρθρα, κατατέθηκε
με 67 και τελικά έφτασε ν α ψηφίζεται με
91 άρθρα! Δηλαδή, περίπου για το μισό
Νομοσχ έδιο δεν  τηρήθηκε η δημόσια
διαβούλευση και οι πολίτες και Φορείς
αποκλείστηκαν  από τη δυν ατότητα ν α
εκφράσουν  τη γν ώμη και τις προτάσεις
τους.

Ειδικά για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ο Νόμος 4954/2022 περιλαμβάν ει
σημαν τικές αλλαγές, όπως

– Άρθρο 41 η φίμωση των  Δημοτικών
Παρατάξεων  της Αν τιπολίτευσης

– Άρθρο 52 Θα απαιτείται σύμφων η
γν ώμη Δημάρχ ου, όχ ι μόν ο για τις

μετατάξεις, αλλά και για τις αποσπάσεις
των  Δημοτικών  Υπαλλήλων  Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  και Υπηρεσιών  Δόμησης

– Άρθρο 57 Οι Σύμβου-
λοι/Συν εργάτες Δημάρχ ων  θα συν τάσ-
σουν  έγγραφα των  Οικον ομικών
Υπηρεσιών

– Άρθρα 63 έως 67 Πολιτικά πρόσω-
πα θα διοριστούν  στην  ηγεσία των
Αποκεν τρωμέν ων  Διοικήσεων

– Άρθρο 73 Πάλι αλλαγές για τις
Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης, και
μάλιστα, σε συγκεκριμέν ες περιφέρει-
ες, υπό τις οριζόμεν ες προϋποθέσεις,
παίρν ει τις αρμοδιότητες το Υπουργείο

– Άρθρο 74 Κι άλλη παράταση για τη
«Διοικητική Υποστήριξη» Δήμων , έως
την  Πρωτοχ ρον ιά 2023

– Άρθρο 78 Άλλαξαν  (πάλι) οι τρόποι
συν εδριάσεων  σε Δήμους και Περιφέρ-
ειες

– Άρθρο 42 Πρόσθετη εξαίρεση στις
επιχ ορηγήσεις Αν ων ύμων  Εταιρειών
Ο.Τ.Α.

– Άρθρο 43 Διάθεση εσόδων  Τέλους
Ακίν ητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

– Άρθρο 44 Αδήλωτα τετραγων ικά

– Άρθρο 45 Αν αδοχ ή οφειλών  λυομέ-
ν ων  Νομικών  Προσώπων  από Ο.Τ.Α.

– Άρθρο 46 Προσθήκη στο ν ομικό
πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβά-
σεις της Αυτοδιοίκησης

– Άρθρα 55 – 56 Σημειακές τροπο-
ποιήσεις στον  Κώδικα Δημοτικών
Υπαλλήλων , για τις κρίσεις Προϊσταμέ-
ν ων

– Άρθρο 51 Εκκίν ηση ημερομην ίας
κατάρτισης συμβάσεων  ορισμέν ου
χ ρόν ου

– Άρθρο 69 Παράταση στο Πρόγραμ-
μα «Θησέας»

– Άρθρο 70 Παράταση για τις χ ρημα-
τικές επιχ ορηγήσεις σε αθλητικά σωμα-
τεία από Δήμους

– Άρθρο 71 Εξαίρεση ετών  για την
υποχ ρεωτική λύση Αν ων ύμων  Εταιρ-

ειών  ΟΤΑ

– Άρθρο 72 Τροποποίηση στο άρθρο
για το πότε δεν  απαιτείται Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου

– Άρθρο 75 Σύν αψη προγραμμα-
τικών  συμβάσεων  μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και
«Αν απτυξιακών  Οργαν ισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»

– Άρθρο 76 Παραβάσεις καταστημά-
των  υγειον ομικού εν διαφέρον τος

– Άρθρο 79 Έλεγχ οι Φορέων  Κοιν ω-
ν ικής Πρόν οιας από γειτον ική Περιφε-
ρειακή Εν ότητα

– Άρθρο 81 Διόρθωση στοιχ είων
Μητρώων  Δημοσίου Τομέα

– Άρθρα 31 έως και 40 Αλλαγές για
τους Φορείς Διαχ είρισης Στερεών
Αποβλήτων , με ειδικά το άρθρο 37 για
τις «Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α.»

– Άρθρα 58-60 Νέο πλαίσιο για την

Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση στον νόμο 4954/2022
κατήργησε το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλής Παρατάξεων να θέτουν προ ημερησίας 
κατεπείγοντα θέματα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 134% στις εξαγωγές φυσικού
αερίου το α' εξάμηνο - Βασική πύλη η Ρεβυθούσα

Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν 
στη χώρα από τον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας,

που κάλυψε ποσοστό 44,50% των εισαγωγών

Μόνο με ένα «κλικ» 
ο ΤΑΠ στο Δήμο Ιλίου

Ο
Δήμος Ιλίου ενημερώνει για τη νέα πρωτοπόρα
ψηφιακή υπηρεσία άμεσης έκδοσης βεβαίωσης
για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων

(ΤΑΠ) μέσω της πλατφόρμας https://eservices.ilion.gr/
δίνοντας τέλος στην, έως σήμερα, χρονοβόρα διαδι-
κασία.
Η νέα ψηφιακή υπηρεσία αντικαθιστά τη βεβαίωση περί
μη οφειλής ΤΑΠ, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής,
καθώς μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων
στοιχείων του συμβαλλόμενου και του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν
αυτόματα τη σχετική βεβαίωση.
Η εισαγωγή στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποι-
είται με τη χρήση κωδικών taxisnet, ενώ για τον έλεγχο
της γνησιότητας της βεβαίωσης, το έγγραφο που εκδίδε-
ται φέρει έναν QR κωδικό, ο οποίος όταν σαρωθεί επι-
βεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου.
Σε δεύτερο χρόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα
εξετάζουν όλες τις αιτήσεις και σε περίπτωση που διαπι-
στώσουν λάθη ή οφειλές θα ενημερώνουν τον αιτούντα
μέσω της πλατφόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου
Ιλίου, στα τηλέφωνα 213 2030133, 134, 135 &189,
εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
08:00 – 14:00.
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Παράλληλο Μηχανογραφικό με 6 ειδικότητες θεματικότητας

Α
πό την  Παρασκευή 8 Ιουλίου
2022, οι υποψήφιοι για Αν ώτατες
Σχ ολές, χ ρησιμοποιών τας τον

προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους
(password) που έχ ουν  ήδη αποκτήσει
ή ποκτούν  αυτές τις  μέρες, μπορούν
ν α επισκέπτον ται την  ηλεκτρον ική
διεύθυν σηhttps://michanograf iko.it.mi
nedu.gov .gr/και ν α επιλέγουν  το
Παράλληλο Μηχ αν ογραφικό Δελτίο
(Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια
ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν  πρόλαβαν  ν α
αποκτήσουν  ή δεν  θυμούν ται το pass-
word, θα πρέπει ν α  απευθύν ον ται
στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματι-
σμέν ες μέρες εφημερίας είτε στις 2
επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν
τα Λύκεια εν τός Ιουλίου.

Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχ αρν ών  είν αι το
μον αδικό παν ελλην ίως ΙΕΚ Αθλητι-
σμού, Φυσικού  Περιβάλλον τος και
Αν αψυχ ής. Στο πλαίσιο αυτό συμμε-
τέχ ει στο Παράλληλο Μηχ αν ογραφικό
με 6 ειδικότητες θεματικότητας:
1. Εκπαιδευτής Γυμν αστικής με Βάρη
2. Προπον ητής Αν τισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ)
3. Προπον ητής Καλαθοσφαίρισης
(ΜΠΑΣΚΕΤ)
4. Προπον ητής Κλασικού Αθλητισμού
(ΣΤΙΒΟΣ)
5. Προπον ητής Ποδοσφαίρου
6. Τεχ ν ικός Τεχ ν ολογικών  Εφαρμογών
και Εγκαταστάσεων  σε Έργα Τοπίου
και Περιβάλλον τος και εγγυάται:

� Καιν οτόμες μεθόδους κατάρτισης σε

πραγματικές συν θήκες εργασίας,
� καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε

κλίμα ομαδικότητας, με έμφαση στο
ατομικό πλάν ο
κατάρτισης και επαγγελματικής αν ά-
πτυξης,
� εσωτερικά γυμν αστήρια μυϊκής

εν δυν άμωσης, εργομετρίας, φυσικοθε-
ραπείας και πρώτων
βοηθειών ,
� τους πλέον  κατάλληλους αθλητικούς

χ ώρους τέν ις, στίβου, ποδοσφαίρου,
μπάσκετ και
βάρη,
� τους κορυφαίους εκπαιδευτές προ-

πον ητών  όλων  των  αθλημάτων  και τη
συν εχ ή
επιμόρφωσή τους σε θέματα κατάρτι-
σης,
� τη συν εργασία με αθλητικούς συλλό-

γους, ομάδες, σωματεία, γυμν αστήρια
και δήμους,
� τη διοργάν ωση και συμμετοχ ή σε

κορυφαία αθλητικά γεγον ότα,
� τη συν εργασία με μεγάλες επιχ ειρή-

σεις και Δήμους της Αν ατολικής και
Δυτικής Αττικής
για την  αμειβόμεν η Πρακτική Άσκηση
� τη δωρεάν  πλατφόρμα εκμάθησης

σχ εδιαστικών  προγραμμάτων

� την  εν τατική προετοιμασία με την

βραβευμέν η, υβριδική, εξ αποστάσεως
κατάρτισητου ΔΙΕΚ Αχ αρν ών , για τις
εξετάσεις πιστοποίησης,
� τη λειτουργία ομίλων , με δευτερεύον ,

συμπληρωματικό, άθλημα της επιλογής
των σπουδαστών , εν δεικτικά: crossf it,
aerobics, pilates, y oga, χ ορός,
αυτοάμυν α.
� την  πιστοποιημέν η, χ ρηματοδο-

τούμεν η εξειδίκευση, στο εξωτερικό,
μέσω προγραμμάτων  Erasmus plus
� την  δυν ατότητα απόκτησης χ ρημα-

τοδοτούμεν ης, εργασιακής εμπειρίας,
σε διακεκριμέν ους φορείς, σε χ ώρες
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, μέσω προγρ-
αμμάτων   Erasmus pro. 

Οι υποψήφιοι δεν  έχ ουν  περιορισμό
στο πλήθος επιλογών  ΙΕΚ και ειδικοτή-
των  που δύν αν ται ν α επιλέξουν  κατά
τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχ α-
ν ογραφικού δελτίου:
h t t p s : / / m i c h a n o g r a f i k o -
diek.it.minedu.gov .gr/

Ο τρόπος κατάρτισης των  πιν άκων
κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθ-
ορίζον ται στον Καν ον ισμό Λειτουργίας
Ιν στιτούτων  Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.). Σε περίπτωση
ισοβαθμίας εισάγον ται όλοι οι υποψήφ-
ιοι που ισοβαθμούν . Οι εγγραφές των
επιτυχ όν των  θα πραγματοποιηθούν

κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμ-
βρίου2022. Λεπτομέρειες για τη διαδι-
κασία εγγραφής θα αν ακοιν ωθούν  μετά
την  έκδοση των  αποτελεσμάτων  των
εισακτέων  στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.
Σε καθεμία από τις παραπάν ω ειδικότ-

ητες, θα εισαχ θούν  20 σπουδαστές. 
Σε αυτές τις ειδικότητες
θα προσφερθούν  και επιπλέον  θέσεις
στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων
Καταρτιζομέν ων  σε Δ.Ι.Ε.Κ. του
Υ . Π Α Ι . Θ .
https://diek.it.minedu.gov .gr/

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να προ-
στεθούν -πλην των ανωτέρω- οι
ειδικότητες:
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Τουριστικός Συνοδός
3. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων
και Υποδομών
4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
για εγγραφές εκτός παράλληλου
μηχανογραφικού.
Η φοίτηση στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχα-
ρνών είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα
εξάμηνα θεωρητικής
και εργαστηριακής κατάρτισης και
ένα εξάμηνο επιδοτούμενης πρακτι-
κής άσκησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Δ.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΡΟΔΩ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ
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Δήμος Χαϊδαρίου
Πρόσκληση συμμετοχής στην «3η  θεματική 
διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) »

Ο
Δήμος Χαιδαρίου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Τρίτη
θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ) για το Δήμο Χαϊδαρίου».
Ο Δήμος Χαϊδαρίου, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες

για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο
εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο
προδιαγράφει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.

Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης, καλείσθε να τοποθετηθείτε
επί των μέτρων που προτείνονται στο σύνολο του Δήμου. Παρακαλούμε
αφιερώστε 15 λεπτά για να εξετάσετε τις προτάσεις. 

Ο σύνδεσμος της έρευνας είναι ο εξής:
(Πολίτες)
https://forms.gle/jGBvzcpG2DoCYwRGA
(Φορείς)
https://forms.gle/4JFq2ZpDRPQvqsmKA
Tα μέτρα περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:
• Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
• Πεζή μετακίνηση και ποδηλατικό δίκτυο
• Μέσα μαζικής μεταφοράς
• Διαχείριση στάθμευσης
• Δράσεις ευαισθητοποίησης
Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που

από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών
μετακίνησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και από την άλλη περιορίζει
την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επι-
διώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους
που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο,
γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Φωτιά κοντά στο γήπεδο του Θρασύβουλου 
Άμεση επέμβαση πυροσβεστικής και Δήμου 

περιόρισαν την επέκτασή της  

Άμεσα οριοθετήθηκε
φωτιά που ξέσπασε λίγο
μετά τις 7 προχ θες το
απόγευμα σε δασική
έκταση δυτικά του
σταδίου του Θρασύβου-
λου στη  Δημοτική
Κοιν ότητα Φυλής.

Άμεσα παρεν έβη η
πυροσβεστική και ο
Δήμος Φυλής και περιόρ-

ισαν  την  επέκταση της 
φωτιάς στη χ αράδρα. 
Στο σημείο επιχ ειρ-

ούν  50 πυροσβέστες με
13 οχ ήματα,  2 αεροσ-
κάφη και 2 ελικόπτερα
εν ώ στην  κατάσβεση
συμμετείχ αν  και υδροφ-
όρες και πυροσβεστικά
οχ ήματα του Δήμου
Φυλής.

Επί τόπου βρέθηκαν ,
από τα πρώτα λεπτά
εκδήλωσης της πυρκα-
γιάς  οι αν τιδήμαρχ οι
Πολιτικής Προστασίας
και Φυλής Μιχ άλης Οικο-
ν ομάκης και Ελέν η Λιά-
κου, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Σταμάτης
Σερέπας και ο Σταύρος
Κατσίλας.

Σε εξέλιξη βρίσκον ται οι εργασίες συν τήρησης και
αν ακατασκευής πεζοδρόμων  στη Δημοτική Εν ότητα
Ελευσίν ας.

Οι εργασίες πραγματοποιούν ται στο πλαίσιο του
έργου «Συν τήρηση-επισκευή και διαμόρφωση πεζοδρ-
όμων » με σκοπό τη λειτουργική τους αν αβάθμιση, την
αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση του δικτύου
κίν ησης των  πεζών .

Οι εργασίες που αν αφέρον ται στην  μελέτη έχ ουν
προκύψει κατόπιν  αιτημάτων  των  πολιτών  αλλά και
αυτοψίας της τεχ ν ικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

Σύμφων α με τη μελέτη οι κυριότερες εργασίες που
θα εκτελεστούν  είν αι :
� Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις

� Επιστρώσεις – πλακοστρώσεις και επισκευές

πλακοστρώσεων
Οι εργασίες που βρίσκον ται σε εξέλιξη ή/και αν αμέ-

ν εται ν α ξεκιν ήσουν , αφορούν  στους κάτωθι πεζόδρ-
ομους της Δ.Ε. Ελευσίν ας:

� Ρήγα Φεραίου (από Δ. Ακρίτα έως Φραγκούλη

Φουτρή),
� Δαρδαν ελλίων  (από Περγάμου έως Τραπε-

ζούν τος),
� Σπετσών  ,

� Ρήγα Φεραίου –Πετράκη (από Δήμητρος έως Αθη-

ν άς και Ρήγα Φεραίου έως Ερμού)
Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης

Οικον όμου: «Οι αν ακατασκευές πεζοδρόμων  είν αι
έν α έργο καθημεριν ότητας, που στοχ εύει στην  αν α-
βάθμιση του δικτύου πεζών  και την  αισθητική βελτίω-
ση της Ελευσίν ας. Με μικρά και μεγάλα έργα, που
έχ ουν  μπει σε τροχ ιά υλοποίησης αλλά και με επιμο-
ν ή και συν εχ ή προσπάθεια, στοχ εύουμε όχ ι μόν ο
στη λειτουργική αλλά και στην  ποιοτικότερη καθημερ-
ιν ότητα των  πολιτών , την  εν ίσχ υση της βαδισιμότ-
ητας και τη διευκόλυν ση της μετακίν ησης σε όλο το
εύρος του Δήμου». 

Σε εξέλιξη 
οι εργασίες 
συντήρησης και 
ανακατασκευής 
πεζοδρόμων στη 
Δημοτική 
Ενότητα Ελευσίνας
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Τ
ην Πέμπτη 7 Ιουλίου στο Δημοτικό
Συμβούλιο επανήλθε το LNG. Επί 3
μήνες ενώ οι πολίτες κινητοποιουνται

για να αποτρέψουν την φορτοεφορτωση LNG
στον ΚΡΟΝΟ και την διακίνηση του, μέσα από τις
οδούς τη πόλης , δεν υπάρχει καμία κίνηση του
Δημοτικού Συμβουλίου με ευθύνη της πλειοψ-
ηφίας.

Η Δημοτική Αρχή πρότεινε την επανεξέταση
του θέματος, για να μην γίνεται διακίνηση του
LNG μέχρι την τελική απόφαση.

Τέλος ο κος Δημαρχος μίλησε για δέσμευση
του Υπουργού Ναυτιλίας του Κου Πλακιωτακη.

Επί της ουσίας α) η Δημοτική αρχή δεν παρ-
είχε καμία βοήθεια στους πολίτες όταν αυτοί κιν-
ητοποιηθηκαν(ζήτησαν αυτοκίνητο του Δήμου να
διαφημίσει την διαμαρτυρία τους και ο Κος Δημα-
ρχος αρνήθηκε).β) η δημ.αρχη έκανε τις συναν-
τήσεις με τα αρμόδια υπουργεία αναγκαστικά και
καθυστερημένα επειδή εξαιτίας της επιμονής των
πολιτών το θέμα του υγροποιημενου φυσικού
αερίου ήταν στην στην επιφάνεια και στον διάλο-
γο της πόλης ως βασικό θέμα.

Οι Πολίτες σας θέλουν κοντά τους Κε Δήμα-
ρχε, και στα κοινά συμφέροντα της πόλης, θα
πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς πολιτι-

κές σκοπιμότητες, καταλήγει στην ανακοίμωνσή
του ο δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας -
Μαγούλας , Χαράλαμπος Σεμερτζίδης.

Χ. Σεμερτζίδης για LNG στην Ελευσίνα: «Οι Πολίτες σας 
θέλουν κοντά τους Κε Δήμαρχε»

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Από τις 27 Ιουλίου βγαίνουμε και
χωρίς πορτοφόλι: 
Στο κινητό ταυτότητα και
δίπλωμα οδήγησης

Σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστό και τους Δημάρχους της Π.Ε.
Λάρισας είχε χθες  το μεσημέρι ο Υπουργός Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης.

Στo κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας βρέθηκε
ο Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου ανακοίνωσε ότι
από 27 Ιουλίου θα ανοίξει η εφαρμογή για την
έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας και του διπ-
λώματος οδήγησης.

Έρχεται η δωρεάν παροχή Internet 
σε πλατείες των Δήμων

Σε δηλώσεις που παραχώρησε κατά την άφιξή
του στο κτίριο, σημείωσε ότι οι δήμοι της Π.Ε
Λάρισας θα λάβουν 8 εκατομμύρια ευρώ από το
πρόγραμμα «έξυπνες πόλεις», ένα μέρος δηλα-
δή από τα συνολικά 320 περίπου εκατομμύρια
που θα λάβουν οι δήμοι της χώρας για να
προχωρήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό
- με προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό των ΚΕΠ, αλλά και την δωρεάν παροχή
Internet σε πλατείες των Δήμων. 

Αφού ενημέρωσε ότι με τον Θεόδωρο Λιβάνιο
επεξεργάζονται προγράμματα που θα ανακοινωθ-
ούν σύντομα για να συνδράμουν στη διευκόλ-
υνση και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ο
υπουργός επανέλαβε ότι από τις 27 Ιουλίου
έρχεται σε ψηφιακή μορφή τόσο η ταυτότητα όσο
και το δίπλωμα οδήγησης.

Εκλέχτηκε ξάνα Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Δυτικής Αττικήςο Χαράλαμπος Σερμετζίδης

Στις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής ο δημοτικός
σύμβουλος Ελευσίνας Χαράλαμπος Σερμετζιδης εκλέχτηκε εκ νέου Αντιπρόεδρος 
Η πορεία και το έργο του τόσο στο Δήμο όσο και στην Αστυμομια αναγνωρίζεται κι έχει
θετικό πρόσημο .
Οι πρωτοβουλίες του προς όφελος του πολίτη συνεχίζονται και  έστω και καθυστερ-

ημένα υιοθετούνται στο δημο κ στην αστυνομία στη Δυτική Αττική .
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Τ
ο Πρόγραμμα ΤΗΕ GREEN
CITY που ήδη υλοποιείται
αρκετούς μήνες από την

Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΣΔΝΑ
σε όλους τους Δήμους της Δυτικής
Αττικής πραγματοποιεί δράσεις και
στα camps του Δήμου Ελευσίνας,
με σκοπό την ευαισθητοποίηση και
την εκπαίδευση των μαθητών στην
ανακύκλωση.

Η 1η δράση θα λάβει χώρα την
Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 09:30
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευ-
σίνας (Παγκάλου & Ιάχκου, Παραλία
Ελευσίνας - με είσοδο από την οδό
Ιάκχου), όπου θα συμμετέχουν
συνολικά 60 μαθητές.

Θα ακολουθήσουν ακόμη 3 δρά-
σεις σε camps του Δήμου Ελευ-
σίνας τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, την
Τετάρτη 20 Ιουλίου στο 3ο Δημο-

τικό Σχολείο Ελευσίνας και την
Δευτέρα 25 Ιουλίου στο 3ο Δημο-
τικό Σχολείο Μαγούλας.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό

πουλος ανέφερε: «Το GREEN
CITY είναι ένα πρωτοποριακό πρό-
γραμμα ανταπόδοσης της
ανακύκλωσης προς τους πολίτες
που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττι

κής, με πρωτοβουλία του Περιφε-
ρειάρχη Γ Πατούλη.Στόχος μας
είναι, να κάνουμε την ανακύκλωση
μέρος της καθημερινότητας μας και
για αυτό πρόγραμμα δρομολογίων
και περισσότερα σχετικά βρίσκουμε
στην ειδική mobile εφαρμογή και
στην ιστοσελίδα
www.thegreencity.gr.Το πρόγραμ-
μα αποσκοπεί  στην ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων, στην αποδοτικότητα των
πόρων και στη μείωση των αστικών
απορριμμάτων και των εκπομπών
του CΟ2. Η μεταφορά των δράσεων
του προγράμματος στους μαθητές
των camps του Δήμου Ελευσίνας
μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να
προσφέρει  καθώς οι  μικροί
συμπολίτες μας μαθαίνουν από
μικρές ηλικίες πώς να προστα-
τεύουν τον πλανήτη».

Colour Music Festival
στο λιμάνι

της Νέας Περάμου 
Με σκοπό την υποστήριξη των 
δράσεων του Make A – Wish

T
o Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 και ώρα
20:30 στο Λιμάνι της Νέας Περάμου ο
Δήμος Μεγαρέων, και οι Δημοτικές

Κοινότητες Μεγάρων και  Νέας Περάμου
διοργανώνουν το Colour Music Festival με
σκοπό την υποστήριξη των δράσεων του Make
A – Wish (Κάνε Μία Ευχή Ελλάδος).

Θα είναι μία βραδιά γεμάτη χρώμα και
απίστευτες εκπλήξεις.

Συμμετέχουν η γνωστή τραγουδίστρια Βίκυ
Καρνέζη και  οι  Μεγαρίτες Dj  Σωτήρης
Μαστρανδρίκος, Γιάννης Μαργέτης και Στέλιος
Γκοσδής και τα χορευτικά των κοριτσιών του
Α.Γ.Σ. Νηρέας, όλοι ευγενώς προσφερθέντες.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η μοναδική
Αιμιλία Χαλόφτη. Χορηγοί της εκδήλωσης
είναι ο ΑΙΓΕΑΣ (του κ. θανάση Μαρτίνου), τα
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ), το Pelican Bay
Hotel και το ταξιδιωτικό Γραφείο ΚΑΣΤΑΝΗΣ
TRAVEL (Μέγαρα) το οποίο προσφέρει σε
έναν τυχερό, που θα αναδειχθεί με κλήρωση
ένα ταξίδι με όλα πληρωμένα στη Μύκονο.

Η
Πρόεδρος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού προσκαλεί όλους

τους δημότες, σε μια  αν άλαφρη
κωμωδία,  μ’  έν αν  θίασο εκλεκτών
ηθοποιών , που θα πραγματοποιηθ-
εί την  Κυριακή, 17 Ιουλίου, στις
21:00, στο Αν οιχτό Θέατρο Αγροκ-
ηπίου.

ΤΟ ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, του Κώστα
Πρετεν τέρη, του μετρ της ελλην ικής
κωμωδίας, μας μεταφέρει στην
δεκαετία του ’70, σ΄ έν α όμορφο
ελλην ικό ν ησί, όπου έν ας  πάμ-
πλουτος  κύριος έχει τη βίλα του
εν ώ ταυτόχρον α διατηρεί σχέση με
μια ν εαρή κοπέλα. Και έχει σχέδια
για τους δυο τους. Έχει ξεχάσει
όμως  πως είν αι  παν τρεμέν ος….
Και κάτι πρέπει ν α κάν ει  μ΄ αυτό.
Εδώ όμως αρχίζουν  τα μπλεξίμα-
τα…..

Κωμικές παρεξηγήσεις, αβίαστο
γέλιο, μια αίσθηση ν οσταλγίας,
αλλά και  προβληματισμός  συν θέ-
τουν  μια χαριτωμέν η   παράσταση,
από αυτές  που χαρίζουν  μια αν άσα δροσιάς , μέσα στο ζεστό καλοκαίρι της  πόλης.

Η παράστασή προσφέρεται δωρεάν  στο κοιν ό, με ελεύθερη είσοδο και με σύσταση από την  πλε-
υρά μας  για τη χρήση προστατευτικής μάσκας.

Η Κωμωδία 
«Το Καρέ του

Έρωτα» στο Ανοιχτό
Θέατρο Αγροκηπίου
στον Ασπρόπυργο

Το πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης “Green City”
σε camps μαθητών της Ελευσίνας

Λ. Κοσμόπουλος: «Σκοπός μας η ανακύκλωση να γίνει καθημερινότητα και οι μικροί συμπολίτες
μας να μαθαίνουν από μικρές ηλικίες πώς να προστατεύουν τον πλανήτη»
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Τη συμφωνία AEGEAN και ΕΛΠΕ για το πρώτο πρό-
γραμμα χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων
(Sustainable Aviation Fuels, SAF) σε πτήσεις στην Ελλάδα

παρουσίασαν ο Πρόεδρος της AEGEAN κ. Ε. Βασιλάκης και ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Α.
Σιάμισιης, στους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ.
Σκρέκα και Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή, σε κοινή
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών. 

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω της θυγατρικής του
ΕΚΟ, ανέλαβε να εξασφαλίσει την προ-
μήθεια SAF στην Ελλάδα και συγκεκρι-
μένα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και η
AEGEAN δεσμεύτηκε να χρησιμοποιεί
SAF σε πτήσεις της που αναχωρούν από
τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, απο-
τελώντας την πρώτη ελληνική αεροπορι-
κή εταιρεία και μια από τις λίγες στην
Ευρώπη, που πραγματοποιεί πτήσεις σε
τακτική βάση με βιώσιμα καύσιμα. 

Μια πρωτοβουλία που βάζει την
Ελλάδα στο χάρτη των πράσινων

αερομεταφορών

Με τη συμφωνία αυτή, οι δυο οργανι-
σμοί ανοίγουν το δρόμο για την έγκαιρη
προσαρμογή της χώρας μας στους
στόχους της επικείμενης ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση SAF
2% το 2025 σε όλες τις πτήσεις από τα
αεροδρόμια της ΕΕ και θέτουν τα θεμέλια
για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες
προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν
τη χώρα στον χάρτη των βιώσιμων αερο-
μεταφορών. Παράλληλα κατά τη διάρκεια
της συνάντησης,  AEGEAN και ΕΛΠΕ
επεσήμαναν την ανάγκη ένταξης των
SAF στον εθνικό ενεργειακό και κλιματικό
σχεδιασμό και κατέθεσαν συγκεκριμένες
προτάσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης
και της χρήσης τους στην Ελλάδα, ενόψει
και των επικείμενων ευρωπαϊκών
δεσμεύσεων με αφετηρία το 2025 και
εφεξής.

Την πρωτοβουλία των δυο εταιρειών
χαιρέτησαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί
Περιβάλλοντος  κ. Κ. Σκρέκας και Μεταφ-
ορών και Υποδομών κ. Κ. Καραμανλής οι
οποίοι και εξέφρασαν τη θέληση της πολι-
τείας για να διαμορφωθούν έγκαιρα και
από κοινού οι αναγκαίες προϋποθέσεις
για τη διευρυμένη χρήση των SAF στις
αερομεταφορές στην Ελλάδα. Στο
πλαίσιο αυτό ανακοίνωσαν και τη συγκρ-
ότηση διυπουργικής επιτροπής με τη
συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων
των υπουργείων Μεταφορών, Περιβάλ-
λοντος καθώς και Οικονομικών. 

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
κ. Κ. Καραμανλής δήλωσε: «Η στρατηγι-
κή συμφωνία που έχουν συνάψει τα
ΕΛΠΕ και η AEGEAN, αποτελεί μια πρω-
τοβουλία για το μέλλον και την κλιματική
αλλαγή που έχει να κάνει με τα βιώσιμα
αεροπορικά καύσιμα. Πρέπει να συγχαρ-
ούμε τις δυο εταιρείες και για την πρωτο-
βουλία, αλλά και διότι προχωρούν στην
υλοποίησή της σε μια περίοδο έντονης
διεθνούς ενεργειακής κρίσης. 

Οι πράσινες μεταφορές αποτελούν κεν-

τρικό στόχο, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αποτελούν όμως και κεντρικό στόχο
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο
κρίσιμη σημασία έχουνε οι πράσινες
μεταφορές, ειδικά όταν μιλάμε και για αερ-
οπορικές μεταφορικές. Η πρωτοβουλία
αυτή βάζει την χώρα μας στην διεθνή
πρωτοπορία και εντάσσεται ακριβώς σε
μία λογική η οποία πιστεύουμε και εμείς
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι πρέπει
να προχωράμε. Να ενώσουμε δυνάμεις
λοιπόν μαζί, ο ιδιωτικός τομέας μαζί με τη
συνεργασία των δύο συναρμόδιων Υπο-
υργείων, έτσι ώστε να πετύχουμε τα απο-
τελέσματα που θέλουμε.  Από την πλε-
υρά μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κι εγώ, διαβεβαιώσαμε τις δύο
εταιρείες ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν
να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του
στόχου.»

O κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος
της AEGEAN δήλωσε: «Στην AEGEAN
εργαζόμαστε συστηματικά τα τελευταία
χρόνια για περισσότερο πράσινες και
περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές,
τόσο μέσα από το πρόγραμμα ανανέω-
σης του στόλου μας όσο και μέσα από
την εφαρμογή βιώσιμων και καινοτόμων
λύσεων, όπως είναι η διευρυμένη χρήση
βιώσιμων καυσίμων στις πτήσεις μας. 

Η συνεργασία μας με τον  Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη χρήση
μείγματος SAF σε πτήσεις μας από τη
βάση της Θεσσαλονίκης, παρά τη δυσμε-
νή συγκυρία και τις επιπτώσεις στο
κόστος των καυσίμων, υλοποιεί τη
δέσμευσή μας για συνεχή αύξηση  του
οικονομικού μας αποτυπώματος ενόσω
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα θα
μικραίνει. 

Ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα
μπορέσουμε να εφοδιάζουμε με καύσιμα
που εμπεριέχουν SAF και τις πτήσεις μας
που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της
Αθήνας. Καθώς οι τεχνολογικές λύσεις
που θα μηδενίσουν το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα στις αεροπορικές μεταφο-
ρές δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμες σε
μεγάλη κλίμακα, πρέπει να αναζητήσο-
υμε πρακτικές λύσεις και μέσα από τη
συνεργασία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί

τις κατάλληλες πολιτικές που θα επι-
ταχύνουν την εφαρμογή τους.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.

Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Ως
πρωτοπόρος Όμιλος που καινοτομεί και
βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων,
επενδύουμε διαρκώς στη σύγχρονη
τεχνολογία και αναζητούμε καινοτόμες
λύσεις για την παραγωγή ενεργειακών
προϊόντων περιορισμένου, ή και μηδενι-
κού αποτυπώματος. 

Σήμερα, μαζί με την AEGEAN, κάνουμε
ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα και για
τη χώρα μας, ώστε να διασφαλίσουμε
περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομεταφορές
και είμαι βέβαιος, μετά τη σημερινή
συνάντηση με τους συναρμόδιους Υπο-
υργούς, ότι και η Πολιτεία θα ανταποκριθ-
εί στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας. Η χρήση SAF αποτελεί μια εφικτή
και αποτελεσματική λύση για την
βραχυπρόθεσμη μείωση του αποτ-
υπώματος άνθρακα από την παγκόσμια
αεροπορική βιομηχανία, χωρίς να απαι-
τούνται τροποποιήσεις στον κινητήρα, ή
σημαντικές αλλαγές στην υποδομή των
αεροδρομίων. Όμως, το κόστος  του νέου
αυτού καυσίμου είναι τέσσερις φορές πιο
υψηλό και η διεθνής παραγωγή πολύ
μικρή. Η ένταξη των SAF στον εθνικό ενε-
ργειακό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρ-
ει το αναγκαίο υποστηρικτικό και θεσμικό
πλαίσιο και να δώσει επιπλέον κίνητρα
για τις σημαντικές επενδύσεις που θα
απαιτηθούν για τη παραγωγή τους σε
ευρεία κλίμακα.»

Παράλληλα οι δύο εταιρείες θέλοντας
να θέσουν τις βάσεις για ένα περισσότε-
ρο βιώσιμο μέλλον, στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότ-
ητάς που υλοποιούν, έχουν ήδη δεσμευ-
τεί για την πραγματοποίηση ενός και-
νοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος,
με στόχο την ευαισθητοποίηση των
μαθητών της Βόρειας Ελλάδας στο
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις
συνέπειές της για τη ζωή στον πλανήτη.  

AEGEAN και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
κάνουν πράξη τις πρώτες πράσινες πτήσεις στην Ελλάδα με τη 
χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΛΗ
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ε
πίσκεψη  στα Ναυπηγεία Ελευσίνας πραγματο-
ποίησε εχθές ο Α επιλαχών βουλευτής Δυτικής
Αττικής της ΝΔ Σταμάτης Πουλής  όπου  συζήτησε

με τους εργαζομένους τη νέα προοπτική που ανοίγεται
μπροστά  με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την
εξυγίανση των Ναυπηγείων στις 7 Ιουλίου και τη διαδι-
κασία ψήφισής του στη Βουλή.
Σε δήλωσή του ο κ. Πουλής σημειώνει τα εξής: 
✊ Πιστεύω ακράδαντα πως όσοι ασχολούμαστε με τα
κοινά πρέπει να δίνουμε το «παρών» στα δύσκολα και

όταν τα ζητήματα καίνε. Όχι εκ του ασφαλούς όταν όλα
έχουν πάει κατ´ ευχήν επειδή κάποιοι άλλοι έτρεξαν.
Συνεχίζουμε λοιπόν, δίπλα στους εργαζόμενους, σε όλα

τα στάδια αυτού που μεγαλόπνοου αναπτυξιακού
σχεδίου. 
Στεκόμαστε στο πλευρό τους στα δύσκολα, όχι στις φιέ-

στες. 
Δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτού του μεγάλου αγώνα,

ιδιαίτερα τώρα, στην τελική ευθεία που χρειάζεται ισχυρή
παρουσία, σθένος και θάρρος.
Πολλοί πίστευαν πως δεν θα υπάρξει ξανά ναυπηγοε-

πισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Η πολιτική του
Άδωνις Γεωργιάδης τους διαψεύδει.
Μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που δίνει

νέα πνοή ζωής στα Ναυπηγεία και μαζί με αυτά, θα
βάλει την Ελευσίνα και ολόκληρη τη Δυτική Αττική σε μια
νέα τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής και κοινωνικής
ευημερίας.
Μια εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στη Δυτική Αττική για

πολλά χρόνια, γίνεται πραγματικότητα από την κυβέρν-
ησης της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και του Kyriakos
Mitsotakis.

ΣΣυνεχίζουμε, μαζί, για ακόμη μεγαλύτερες
κατακτήσεις στη Δυτική Αττική!
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Παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών Σπ. Βρεττού η σύσκεψη
Δημάρχων Αν. Αττικής με τον Πρωθυπουργό

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ππρρωωθθυυπποουυρργγόό  ΚΚυυρρ--
ιιάάκκοο  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  κκααιι  κκυυββεερρννηηττιικκόό
κκλλιιμμάάκκιιοο  σσττοο  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  οο

ΥΥππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΜΜάάκκηηςς  ΒΒοορρίίδδηηςς,,  οο  ααννααππ--
λληηρρωωττήήςς  υυπποουυρργγόόςς  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΣΣ..
ΠΠέέττσσααςς,,  ηη  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ΣΣ..
ΖΖααχχααρράάκκηη  κκααιι  οοιι  ββοουυλλεευυττέέςς  ΓΓ..  ΒΒλλάάχχοοςς,,  ΒΒ..
ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  κκααιι  ΔΔ..  ΧΧααττζζηηδδάάκκηηςς,,  οο  ΓΓ..  ΓΓρρααμμ--
μμααττέέααςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ΓΓ..  ΣΣτταα--
μμάάττηηςς,,  οο  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν
ΝΝ..  ΠΠέέππππααςς,,  οο  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΝΝΔΔ  ΠΠ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς,,  οοιι  εεννττεετταα--
λλμμέέννοοιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκοοίί  σσύύμμββοουυλλοοιι  ΑΑθθ..
ΚΚααττσσιιγγιιάάννννηηςς  κκααιι  ΕΕ..  ΚΚοοσσμμίίδδηη,,  εείίχχαανν  σσήήμμεε--
ρραα  οοιι  δδήήμμααρρχχοοιι  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  ππααρρ--
οουυσσίίαα  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΑΑττττιικκήήςς  ΓΓ..
ΠΠααττοούύλληη..

Ειδικότερα στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμα-
ρχοι: Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης Κωνσταντέλος Γ., Διονύσου Καλαφ-
ατέλης Γ., Κρωπίας Κιούσης Δ., Λαυρεωτικής Λου-
κάς Δ., Μαραθώνος Τσίρκας Σ., Παιανίας Ι. Μάδης,
Παλλήνης Ζούτσος Θ., Ραφήνας-Πικερμίου Μπο-
υρνούς Ε., Σπάτων-Αρτέμιδας Μάρκου Δ., Σαρω-
νικού Φιλίππου Π. και Ωρωπού Γ. Γιασημάκη. Τον
Δήμαρχο Μαρκοπούλου Κ. Αλαγιάννη, ο οποίος
απουσίαζε λόγω ασθένειας εκπροσώπησε ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κολιαβασίλης.

Ο Πρωθυπουργός άκουσε τις προτάσεις των
Δημάρχων αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν
στην περιοχή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του
για την καλή σχέση μεταξύ του Α’ και Β΄ Βαθμού
Αυτοδιοίκησης, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά:
“Τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν στην Αυτο-
διοίκηση τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασαν κατά
πολύ πόρους οι οποίοι είχαν εκταμιευθεί την
προηγούμενη δεκαετία”.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε
για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό:

“Στη σύσκεψη των 13 δημάρχων της Αν. Αττικής
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην
Παλλήνη, παραβρέθηκα και συζητήσαμε όλα τα

ζητήματα που απασχολούν τις περιοχές μας.
Στις τοποθετήσεις μας θίξαμε μια σειρά θεμάτων

που αφορούν τους δήμους μας, την καθημερινότ-
ητα των πολιτών αλλά και την αναπτυξιακή τους
πορεία.

Έγινε αναλυτική συζήτηση για σημαντικά προβ-
λήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, όπως -
μεταξύ άλλων- για τα δίκτυα ύδρευσης, την τουρι-
στική αξιοποίηση των περιοχών, τις πολεοδομικές
εκκρεμότητες αλλά και
την εγκληματικότητα”.

Από την πλευρά τους
οι Δήμαρχοι αφού αναφ-
έρθηκαν στην καλή και
εποικοδομητική σχέση
με την Περιφέρεια
παρέθεσαν μία σειρά
θεμάτων που απασχο-
λούν τους Δήμους της
Αν. Αττικής, με στόχο
την καλύτερη λειτουργία

τους. Μεταξύ άλλων εστίασαν στα οικονομικά
προβλήματα των Δήμων, στα προβλήματα που
προκαλεί η κινητικότητα και η υποστελέχωση του
προσωπικού, στην ανάγκη επαρκούς στελέχωσης
των αστυνομικών τμημάτων και επέκτασης του
δικτύου συγκοινωνιών και στη σημασία υλο-
ποίησης με γρήγορους ρυθμούς έργων που
σχετίζονται με την ενίσχυση της πολιτικής προ-
στασίας της περιοχής.

«Εξοικονομώ 2021»: Λήγει η προθεσμία στις 19 Ιουλίου

Στην τελική ευθεία δικαιολογητικά και αξιολόγηση

Σ
την τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων στο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.  Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ανα-

κοινώθηκαν στις 28/4 τα αρχικά αποτελέσματα υποβολών μονοκατοι-
κιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων,  βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 87.246
αιτήσεις,  εκ  των οποίων οι 40.012 χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως επιλέξιμες
και οι 47.234 ως επιλαχούσες.

Στη φάση των αιτήσεων δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά φακέλου συμμετοχής.
Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 20/5/2022 ξεκίνησε η περίοδος ηλεκτρονι-
κής υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται και ιδίως της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ), η οποία λήγει στις 19/7/2022.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, ήδη στο διάστημα από 20/5 δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι
έχουν συμπληρώσει ψηφιακά τα δικαιολογητικά υπαγωγής και την Ηλεκτρονική
Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και τη διασταύρωση
των στοιχείων νομιμότητας, χρήσης, επιφανείας και παλαιότητας του ακινήτου, και
εν τέλει για την κατάταξη των αιτήσεων.

Επίσης, τονίζεται ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων (πλην ειδικών
περιπτώσεων και πρόσφατης απόκτησης) ο έλεγχος των δικαιολογητικών, των
στοιχείων και η αξιολόγηση-κατάταξη γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά από το
πληροφοριακό σύστημα.
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AAννααννέέωωσσεε  µµεε  ττηηνν
ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή  
οο  ΛΛααοοκκρράάττηηςς

ΜΜππααγγδδάάττοογγλλοουυ

ΗΗ  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή
ααννααννέέωωσσεε  ττηηνν  σσυυννεερρ--
γγαασσίίαα  µµεε  ττοονν  εεππιιττεε--
λλιικκόό  µµέέσσοο  ΛΛααοοκκρράάττηη

ΜΜππααγγδδάάττοογγλλοουυ..
ΟΟ  κκοορρυυφφααίίοοςς  σσκκόόρρεερρ
ττηηςς  οοµµάάδδααςς,,  µµεε  ππάάννωω

ααππόό  5500  γγκκοολλ,,  
θθαα  φφοορράάεειι  κκααιι  φφέέττοοςς

ττηη  φφααννέέλλαα  µµεε  ττοο
δδιικκέέφφααλλοο..  

ΤΤοο  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  εεύύχχεεττααιι  νναα
εείίννααιι  υυγγεειιήήςς  µµεε  µµιιαα
κκααλλήή  χχρροοννιιάά  χχωωρρίίςς

ττρρααυυµµααττιισσµµοούύςς..

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:   

Ευχαριστήριο μήνυμα στον
Δημήτρη Παπαδόπουλο

Παραιτήθηκε αιφνιδίως το απόγευμα της Δευ-
τέρας 11 Ιουλίου 2022 από το Δ.Σ. της   ομάδας
μας ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος,
για λόγους τους οποίους   γνωστοποίησε μέσω
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αν και Αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης λειτουρ-
γούσε πάντα σαν οπαδός και σαν «παιδί»   

της εξέδρας, ενώ  στα δύο (2) χρόνια συνεργασίας
με την πρόεδρο και το Δ.Σ. του

Βύζαντα δήλωνε πάντοτε παρών προσφέροντας
κυρίως οικονομικά.

Το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ  ευχαριστεί τον τ.
Αντιπρόεδρο της ομάδας Δημήτρη

Παπαδόπουλο για την προσφορά του στην ιστο-
ρική ομάδα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας
Ιωάννα Ρήγα               Αντώνης Υψηλάντης
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Αλλη μια ανανέωση στον
Αστέρα Μαγούλας

Νέα ανανέωση για τον Αστέρα Μαγούλας με
τον Ηλία Τεπέτωβ για την περίοδο 2022-2023.
Ο Ηλίας παρά τις ατυχίες της περσινής περιό-

δου, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό συμβάλλον-
τας τα μέγιστα! 

Σου ευχόμαστε να έχεις υγιή & πετυχημένη
αγωνιστική περίοδο.

ΑΟΚΠ Ανανεώσεων
συνέχεια…

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια!!!
Και τη νέα σεζόν η Εύη Μεγαλούδη θα
βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας του
ΑΟΚΠ να μάχεται όπως αυτή ξέρει.
Εύη, καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς
και με πολλές επιτυχίες!

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων: 

Συμφωνία με τον Κώστα Στάμου

Η Διοίκηση του Ερμή Άν ω Λιοσίων  αν ακοιν ών ει την
έν αρξη της συν εργασίας της με τον  προπον ητή
κ.Κώστα Στάμου.

Ο κ. Κώστας Στάμου ήταν  επί σειρά ετών  προπον -
ητής και υπεύθυν ος των  ακαδημιών  του Θρασύβουλου
και είν αι κάτοχ ος διπλώματος UEFA!

Διακρίν εται όλα αυτά τα χ ρόν ια της προπον ητικής
του καριέρας τόσο για τις προπον ητικές του ικαν ότ-
ητες όσο και για το ήθος του που τον  συν οδεύει σε
αυτή του την  πορεία δίπλα στα παιδιά και ήταν  δύο
από τους σημαν τικούς λόγους που η Διοίκηση του
Ερμή είχ ε θέσει στους πρωταρχ ικούς στόχ ους την
εν τάξει του στην  ακαδημία μας για την  ν έα χ ρον ιά !

Τον  καλωσορίζουμε και του ευχ όμαστε καλή επιτυχ ία
στο δύσκολο αυτό έργο που έχ ει αν αλάβει!

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ανακοίνωσε
τον Γιώργο
Γεωργιάδη

O επιτελικός μέσος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
είν αι η πρώτη μεταγραφή
του  Βύζαν τα μετά την
επιστροφή της ομάδας
στην  Γ’ Εθν ική.

Ο 29χ ρον ος ποδο-
σφαιριστής που προσ-
δίδει ποιότητα στον
χ ώρο της μεσαίας
γραμμής και ήταν  από
τα πρώτα ον όματα στην
μακρά λίστα του Τεχ ν ι-
κού Διευθυν τή     της

ομάδας, έδωσε τα χ έρια με τον  Κώστα Γιαν ν ακάρη και θα εν ισχ ύσει τον     Βύζαν τα στην  πρώτη του – μετά
από 6 χ ρόν ια – χ ρον ιά στην  Γ’ Εθν ική.

Ο Γιώργος Γεωργιάδης είν αι άριστος γν ώστης της κατηγορίας, καθώς έχ ει     αγων ιστεί στην  Γ’ Εθν ική με
τις ομάδες του Π.Α.Ο. Ν.Ε. Θεσσαλον ίκης, της     Ρόδου, του Διαγόρα Ρόδου, εν ώ τελευταία αγων ίστηκε με
την  Α.Ο.  Πυλίου της  Κω.  Καλωσορίζουμε τον  Γιώργο Γεωργιάδη στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια της ομάδας
του Βύζαν τα και του ευχ όμαστε ν α έχ ει υγεία και ν α βοηθήσει στην  επίτευξη των  στόχ ων  μας.

ΕΠΣΔΑ:  Δηλώσεις
συμμετοχής αγωνιστικής

περιόδου 2022-23
Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει τα σωματεία μέλη

της  πως  οι δηλώσεις συμμετοχής των
πρωταθλημάτων  Α' ,  Β' κατηγορίας ,
Κυπέλλου   των ομάδων της Ε.Π.Σ.Δ.Α  θα
πρέπει να κατατεθούν  στην Ενωση  από
Τετάρτη  13/7/2022   έως την  Δευτέρα
1/08/2022.
Τα έντυπα των δηλώσεων συμμέτοχής
έχουν αναρτηθεί στο site της Ένωσης
στην στήλη έντυπα .
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ -ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ -
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -
ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

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 

4488
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Ω
ς ιδιαίτερα θετική για την  τοπι-
κή οικον ομία της Αττικής και,
ιδιαίτερα, του ευρύτερου Πειρ-

αϊκού χ ώρου, με θετική επίπτωση στην
προσπάθεια στήριξης της ν αυτιλίας της
χ ώρας κρίθηκε, ομόφων α, στην  κοιν ή
συν εδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Εμπορικού και Βιομηχ αν ικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, του Βιοτεχ ν ι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συμβουλίου Αττικής, η επιχ ειρούμεν η
από την  κυβέρν ηση επιτάχ υν ση των
διαδικασιών  επαν αλειτουργίας των
ν αυπηγικών  μον άδων  του Κόλπου της
Ελευσίν ας.

Αν αφερόμεν ος στο ν αυπηγικό τομέα
της χ ώρας, ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ.
Αττικής & Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης,
σημείωσε ότι βρίσκεται, ευτυχ ώς, σε
φάση αν άκαμψης, μετά από έν αν
κύκλο 25 ετών  συν εχ ούς απώλειας της

αν ταγων ιστικότητάς του, εν ώ τόν ισε
ότι η εν εργοποίηση των  ν αυπηγείων
Ελευσίν ας και Σκαραμαγκά θα δημιο-
υργήσει θετικά πρόσημα για μία πλειά-
δα επιχ ειρήσεων  της ν αυτιλιακής
συστάδας των  ν αυπηγοεπισκευών ,
εφοδιασμού, παραγωγής υλικοτεχ ν ικού
εξοπλισμού, αλλά και παροχ ής υπηρε-
σιών  σε πλοία. Το μεγάλο στοίχ ημα,
είπε, είν αι άμεσα τα ν αυπηγεία μας ν α
γίν ουν  στην  πράξη η βασική βιομηχ α-
ν ική υποδομή της ν αυτιλίας της χ ώρας
και τάχ θηκε αν επιφύλακτα υπέρ όλων
των  ν ομοθετικών  εξελίξεων  που περι-
γράφον ται στα πέν τε άρθρα του
ν ομοσχ εδίου του Υπουργείου Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  με τίτλο
«Εξυγίαν ση Ναυπηγείων  Ελευσίν ας».

Ζητήματα ΕΣΠΑ
Στη συν εδρίαση του Π.Ε.Σ.Α. που

ήταν  και η τελευταία προ της θεριν ής

περιόδου, έγιν ε χ αρτογράφηση της
πορείας θεμάτων  μείζον ος σημασίας
για το οικον ομικό γίγν εσθαι στην  περ-
ιφέρεια Αττικής, όπως το ν έο ΕΣΠΑ
2021-2027 «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ
στην  πόλη σου» που θα παρουσιαστεί
στις 26 Ιουλίου στο Ε.Β.Ε.Π.
Τον ίστηκε ότι συν ολικά στην  Περιφέρ-
εια Αττικής εκτελούν ται 2.000 έργα με
προϋπολογισμό άν ω των  2 δις ευρώ,
με την  ολοκλήρωση των  οποίων  η εικό-
ν α αν αμέν εται ν α αλλάξει θεαματικά.

Επίσης επισημάν θηκε η αν αγκαιότ-
ητα ελαχ ιστοποίησης των  γραφειοκρα-
τικών  διαδικασιών  και η παρουσίαση
ολοκληρωμέν ων  προτάσεων  για την
επίτευξη της όσο το δυν ατόν  μεγαλύτε-
ρης απορροφητικότητας των  πόρων
του ν έου ΕΣΠΑ. Με αφορμή το ν έο
πρόγραμμα, επισημάν θηκε η σημασία
της αξιοποίησης του συν όλου των
χ ρηματοδοτικών  εργαλείων  για την
στήριξη και αν άπτυξη των  πολύ
μικρών  και μικρομεσαίων  επιχ ειρή-
σεων . Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η χ ρημα-
τοδότηση των  επιχ ειρήσεων  και η
εν ίσχ υση της ρευστότητάς τους
βρίσκεται, όπως χ αρακτηριστικά τόν ι-
σε ο κ. Κορκίδης, μόν ιμα στο επίκεν -
τρο των  Δ.Σ. των  Επιμελητηρίων  της
Αττικής τα οποία παρέχ ουν  έγκαιρη και
έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα διαθέ-
σιμα χ ρηματοδοτικά εργαλεία.

Ναυτιλιακή δραστηριότητα
Από την  Διευθύν τρια και επιστημο-

ν ική ομάδα του Ιν στιτούτου Εμπορίου
και Υπηρεσιών  (ΙΝΕΜΥ) παρουσιά-
στηκε η μελέτη «Χαρτογράφηση της
ν αυτιλιακής δραστηριότητας στην
ευρύτερη Επιμελητηριακή περιοχ ή
ΕΒΕΠ», καθώς επίσης έγιν ε για πρώτη
φορά η παρουσίαση της φιλοσοφίας της
δυν αμικής e-πλατφόρμας του cluster

«Maritime Hellas» που, ως γν ωστόν ,
έχ ουν  από κοιν ού συν -δημιουργήσει η
Ε.Ε.Ε., το Ν.Ε.Ε. και το Ε.Β.Ε.Π. Η
πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕΜΥ
βασίστηκε στη συν εργασία του
Ε.Β.Ε.Π. με το Β.Ε.Π., τα στοιχ εία των
επιχ ειρήσεων  μελών  των  οποίων
βοήθησαν  στα συμπεράσματα της
έρευν ας.

Τέλος, με αφορμή την  παρουσία στο
Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. της υφυπουργού
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
με αρμοδιότητα σε θέματα Πρόν οιας και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Δόμν ας Μιχ α-
ηλίδου, διεξήχ θη συζήτηση η οποία
εστίασε σε λειτουργικά, ως επί το
πλείστον , ζητήματα που σχ ετίζον ται
με την  εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας
εργασίας, η οποία αν αμέν εται ν α επεκ-
ταθεί σε όλο τον  ιδιωτικό τομέα.

Προτάσεις
Η κα Δ. Μιχ αηλίδου είχ ε την  ευκαιρία

ν α ακούσει τις προτάσεις του επιχ ειρ-
ηματικού κόσμου για την  εφαρμογή και
αποτελεσματικότητα του εγχ ειρήματος
«επί του πεδίου» και τις παραμέτρους
που υπεισέρχ ον ται κατά περίπτωση.
Επίσης, αν τάλλαξε θέσεις και απόψεις
για την  πρωτοβουλία του Υπουργείου
με το πρόγραμμα «Στέγαση και
Εργασία», καθώς και για τη συστηματο-
ποίηση της καταγραφής και ιεράρχ ησης
των  αν αγκών  των  φορέων  πρόν οιας
μέσω της συν τον ισμέν ης χ ρηματοδότ-
ησης από τον  δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Κοιν ός στόχ ος είν αι οι πρωτο-
βουλίες με μον αδικό γν ώμον α την
έμπρακτη και ουσιαστική αν ακούφιση
των  πλέον  ευάλωτων , των  ηλικιωμέ-
ν ων , των  χ αμηλοσυν ταξιούχ ων ,
καθώς και η προάσπιση των  δικαιωμά-
των  ίσης μεταχ είρισης των  ατόμων  με
αν απηρία.

Σε πλήρη επανεξέταση ο ΚΟΚ για τα δίκυκλα των διανομέων

Σ
ε πλήρη επανεξέταση ο ΚΟΚ για τα δίκυκλα
των διανομέων. Σύμφωνα με τον υπουργό
Μεταφορών και σε ό,τι αφορά στην φόρτωση

των οχημάτων, τετράτροχων και δικύκλων, ο κ.
Καραμανλής εξήγησε ότι ο ισχύων ΚΟΚ, με το
άρθρο 32, προβλέπει όλους τους κανόνες που θα
πρέπει να πληρούνται, δηλαδή, το μεικτό βάρος
να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο, να
μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, να μην
εξέχει το φορτίο άνω του 30%.

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «στο εν λόγω άρθρο
του ΚΟΚ, ρητώς αναφέρεται ότι «τα όποια εξαρτή-
ματα θα πρέπει να στερεώνονται καλά», ώστε να
μην δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα.

Παράλληλα, με τα άρθρα 81 και 82 του ΚΟΚ,
περί μηχανισμών, εξαρτημάτων και συσκευών των
οχημάτων, προβλέπεται αυτά να μην δημιουργούν
κινδύνους για τους επιβαίνοντες και τους λοιπούς
χρήστες του οδικού δικτύου».

«Επομένως» συνέχισε «αυτό που θα πρέπει να
καταστεί σαφές είναι ότι ο ΚΟΚ περιλαμβάνει το
πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που οφείλουν όλοι
να σέβονται και να εφαρμόζουν. Μάλιστα και στα
ΚΤΕΟ, αν στην άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου
αναγράφεται η ύπαρξη του επιπρόσθετου φορητού
εξοπλισμού, θα πρέπει να ελέγχεται και η ορθή
στερέωσή του π.χ. με ιμάντες».

Ανέφερε, επίσης, ότι το πρόβλημα είναι πως
συνήθως τα δίκυκλα αυτά όταν περνάνε ΚΤΕΟ δεν
περνάνε με το κουβούκλιο μεταφοράς, με το λεγό-
μενο κουτί, από πίσω, αλλά συχνά οι ιδιοκτήτες τα
αφαιρούν. «Οπότε εδώ πρέπει να δούμε με την
Αστυνομία και την ελληνική Τροχαία τη σωστή εφα-
ρμογή του ΚΟΚ», επισήμανε.

Υπενθύμισε επίσης ότι: «Από την πλευρά μας
έχουμε θέσει το πλαίσιο που θα πρέπει να εφα-
ρμόζεται, ξεκινώντας από την υποχρεωτικότητα του
κράνους και αντανακλαστικού γιλέκου από τους 

οδηγούς που εργάζονται στη διανομή και μεταφ-
ορά προϊόντων, που εμείς θεσμοθετήσαμε με τον
4784 του 2021».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε όμως και ότι: «Εάν
σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα κουτιά τοποθε-
τούνται πρόχειρα, αυτό αποτελεί ευθύνη του
οδηγού, όπως και το αν φορά κράνος, αν κινείται
αντίθετα στο δρόμο, αν παραβιάζει τον σημα-
τοδότη».

ΕΒΕΠ: Θετική η επιτάχυνση των έργων για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
Τι ειπώθηκε κατά τη συνεδρίαση των Επιμελητηρίων Αττικής
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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

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022                      θριάσιο-15  

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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