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Προσλήψεις 45
ατόμων στο

Δήμο Ελευσίνας

Σε γνώριμα λημέρια
ο Χρήστος Παλιγγίνης

Ανανέωσαν Μπρίγκια, Τσιούνη
στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ με δεύτε-
ρη Ομάδα στη Γ΄ ΕΣΚΑΝΑ!!!

Βανδάλισαν
ΚΑΦΑΟ με εικαστι-
κές παρεμβάσεις
στην Ελευσίνα

Αναζήτησή του δράστη
από κάμερες ασφαλείας

Power Pass: Πότε θα
πληρωθεί το έξτρα

επίδομα για τον Ιούνιο
Τι θα γίνει με όσους δεν είδαν

ακόμα... φως

σσεελλ..  1100--1111

Πολύ υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς  στην Αττική
και άλλες 4 περιφέρειες

σσεελλ..  1166

Σκρέκας: Στα 500 εκατ.
ευρώ το όφελος από τις

ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας φέτος

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33 σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

σσεελλ..    1166

σσεελλ..  77

Ανοικτή εκδήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής
Αττικής τη Δευτέρα

στην Ελευσίνα
σσεελλ..  33

Έντονες διαμαρτυρίες εξέφρα-
σαν μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Μανδρας - 

Ειδυλλίας σε ανακοίνωση που
έδωσαν στη δημοσιότητα.
Οι υπογράφοντες ούτε λίγο
ούτε πολύ καταγγέλουν

«ξεπούλημα της δημοτικής
περιουσίας» και 

αντιδημοκρατικές διαδικασίες. 
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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

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5

και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αιμιλιαν ός, Αιμίλιος, Αιμιλιαν ή, Έμμυ,

Αιμιλία
Διεθν ής Ημέρα Νέλσον  Μαν τέλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
Ασπρόπυργος - Γερμανικά,2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.Δήμητρας 17, Ελευσίνα,

2105560049

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργατικές

Κατοικίες,2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186, Άνω

Λιόσια, 2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΛ. Θρακομακεδόνων 22,

Αχαρνές, 2102466608

Σ
υγκεκριμέν α, το υπουργείο
Οικον ομικών , σε αν ακοίν ω-
σή του για το power pass

αν έφερε πως «λαμβάν ον τας υπόψη
ότι ήδη έχ ουν  δεσμευτεί 280 εκατ.
ευρώ για την  υλοποίηση του μέτρου
και ότι, για ορισμέν ους συμπολίτες
μας, εκδόθηκαν  εκκαθαριστικοί
λογαριασμοί εν τός Ιουν ίου 2022
που αφορούν  τη χ ειμεριν ή περίοδο
καταν άλωσης με σημαν τική επι-
βάρυν ση, η Κυβέρν ηση προχ ωρά
σε επέκταση του μέτρου και για
τους λογαριασμούς που έχ ουν
εκδοθεί εν τός Ιουν ίου.

Πιο συγκεκριμέν α, με βάση τις
αιτήσεις που έχ ουν  ήδη υποβληθεί
στην  πλατφόρμα Power Pass και χ ωρίς ν α απαιτείται
υποβολή ν έας αίτησης, το επόμεν ο διάστημα θα ληφ-
θούν  από τους παρόχ ους εν έργειας τα στοιχ εία για
τους λογαριασμούς που έχ ουν  εκδοθεί εν τός Ιουν ίου.
Οι λογαριασμοί του Ιουν ίου θα συσχ ετιστούν  με τις
δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που
έχ ουν  ήδη δηλώσει οι δικαιούχ οι για τον  μήν α Μάιο
στην  πλατφόρμα. Κατόπιν , θα επαν υπολογιστεί το
σύν ολο της εν ίσχ υσης για την  περίοδο από 1η
Δεκεμβρίου έως 30 Ιουν ίου, και το επιπλέον  ποσό θα
καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που
έχ ουν  ήδη δηλώσει οι δικαιούχ οι, έως τα τέλη
Αυγούστου ή το αργότερο αρχ ές Σεπτεμβρίου».

Υπεν θυμ΄ίζεται ότι από το απόγευμα της Παρασκε-
υής 15 Ιουλίου, ξεκίν ησε η πληρωμή των  χ ρημάτων
από την  πλατφόρμα του power pass στους λογαρια-
σμούς των  δικαιούχ ων .

Power Passs: Τι θα γίν ει με όσους δεν  είδαν

ακόμα… φως
Όσοι αν ησύχ ησαν  επειδή δεν  είδαν  ακόμα χ ρήμα-

τα στους λογαριασμούς τους, δεν  θα πρέπει ν α
αγχ ωθούν  ούτε ν α προχ ωρήσουν  σε κάποια περαι-
τέρω εν έργεια εφόσον  έχ ουν  καν ον ικά υποβάλει την
αίτησή τους.

Για μερικές χ ιλιάδες φυσικά πρόσωπα συν εχ ίζεται
ακόμα ο έλεγχ ος των  στοιχ είων  και όσα εξ αυτών
είν αι δικαιούχ οι αν αμέν εται ν α πληρωθούν  την  ερχ ό-
μεν η εβδομάδα, μετά την  έκδοση των  σχ ετικών
εν ημερωτικών  εκκαθαριστικών .

Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχ ος θα εν ημερωθεί για
την  εξέλιξη της αίτησής του στο email που έχ ει
δηλώσει. Εάν  δεν  επιθυμεί ν α περιμέν ει, μπορεί ν α
εισέρχ εται στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα v ouch-
ers.gov .gr, με τους προσωπικούς του κωδικούς
Taxisnet και ν α βλέπει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται
η αίτηση του.

Ω
ς γν ωστόν  την  τελευταία περίο-
δο ο Δήμος Ελευσίν ας σε συν ερ-
γασία με την  Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης διοργαν ών ει καλ-
λιτεχ ν ική δράση με στόχ ο τη συμμετοχ ή
των  πολιτών  της Ελευσίν ας και της
Μαγούλας. Το project αφορά στη φιλο-
τέχ ν ηση των  γκρι κουτιών  καταν εμητών
(ΚΑΦΑΟ) τηλεφων ίας που βρίσκον ται
στην  Ελευσίν α και τη Μαγούλα.

Έν α από αυτά τα project έξω από τον
αρχ αιολογικό χ ώρο της Ελευσίν ας έγιν ε
στόχ ος αγν ώστου που εν δεχ ομέν ως
είχ ε εν στάσεις για τη συγκεκριμέν η
παρέμβαση, και προχ ώρησε στον  βαν -
δαλισμό του έργου με σπρέι.

Την  είδηση έκαν ε γν ωστή μέσω των  social media η
επίσημη σελίδα του Δήμου Ελευσίν ας:

Ελευσίν α Ελευσίν α 
«Χωρίς λόγια! Ο Δήμος μας ξεκίν ησε τη δράση φιλο-

τέχ ν ησης των  ΚΑΦΑΟ, με στόχ ο τόσο την  εμπλοκή
μικρών  και μεγάλων  όσο και για ν α ομορφύν ουμε τις
γειτον ιές. Το ν α διαφων εί κάποιος με κάποιο αποτέλε-
σμα, ν α προσεγγίζει διαφορετικά την  τέχ ν η ή έστω
ν α μην  του αρέσει, δεν  του δίν ει καν έν α δικαίωμα ν α
καταστρέφει αφεν ός τον  δημόσιο χ ώρο και αφετέρου
τον  κόπο κάποιων  αν θρώπων  που επέλεξαν  ν α

προσφέρουν  τον  χ ρόν ο τους! » αν αφέρει σε αν α-
κοίν ωση του ο Δήμος Ελευσίν ας και επαν έρχ εται με
περισσότερες πληροφορίες:

«Θα θέλαμε ν α σας εν ημερώσουμε πως σύμφων α με
αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το περιστατικό έγιν ε πριν
από λίγη ώρα, πρόκειται για μεσήλικα ο οποίος και
στοχ ευμεν α βαν δαλισε το συγκεκριμέν ο καφαο, αδια-
φορών τας για τα αν οιχ τά καταστήματα τριγύρω αλλά
και για την  ύπαρξη καμερών .»

«Φυσικά, θα αν αζητηθούν  οι κάμερες»

Power Pass: Πότε θα πληρωθεί το
έξτρα επίδομα για τον Ιούνιο

Τι θα γίνει με όσους δεν είδαν ακόμα... φως

Βανδάλισαν ΚΑΦΑΟ με εικαστικές παρεμβάσεις
στην Ελευσίνα

Αναζήτησή του δράστη από κάμερες ασφαλείας
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Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης»
των πληρωμών από τον 
e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως

τις 22 Ιουλίου

Π
ερί τα 60 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε
54.083 δικαιούχ ους, την  περίοδο 18-22 Ιου-
λίου, στο πλαίσιο των  προγραμματισμέν ων

πληρωμών  από τον  e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρ-
εσία Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων :

1. Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν , το διάστημα 18-22
Ιουλίου, οι εξής καταβολές:

- 12,7 εκατ. ευρώ σε 520 δικαιούχ ους σε συν έχ εια
έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.

- 12,5 εκατ. ευρώ σε 9.063 δικαιούχ ους για παρ-
οχ ές σε χ ρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας,
ασθεν είας, ατυχ ήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:

- 11 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιούχ ους για καταβολή
επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων .

- 20 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
επιδοτούμεν ων  προγραμμάτων  απασχ όλησης.

- 3 εκατ. ευρώ σε 4.500 δικαιούχ ους για προγράμ-
ματα κοιν ωφελούς χ αρακτήρα.

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμεν η
άδεια μητρότητας.

Ο
Δήμος Ελευσίν ας
αν ακοίν ωσε την
πρόσληψη, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου,
συν ολικά (45) ατόμων  για
την  καθαριότητα σχ ολικών
μον άδων  στο Δήμο, και συγκεκριμέν α, αν ά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων  Δήμος Ελευσίν ας Χατζηδάκη 41, 19200,
Ελευσίν α ΥΕ ΚαθαριστέςΚαθαρίστριες Μερικής
Απασχ όλησης 20 Πλήρους Απασχόλησης 25 Διδακ-
τικό έτος 2022-2023

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α συμπληρώσουν
μόν ο την  συν ημμέν η αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2022
και ν α την  υποβάλουν  ηλεκτρον ικά στην  ακόλουθη
διεύθυν ση:grpros@elef sina.gr. Μαζί με την  αίτηση
υποβάλλον ται υποχ ρεωτικά τα απαιτούμεν α δικαιο-
λογητικά για την  απόδειξη των  προσόν των , των
λοιπών  ιδιοτήτων  τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή
συμπλήρωση των  αιτήσεων  καθώς και αν τικατάσταση
ή κατάθεση επιπλέον  δικαιολογητικών , επιτρέπεται
μόν ο μέχ ρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων  συμμετοχ ής στη διαδικασία επιλογής Η

αίτηση συμμετοχ ής, που θα υποβληθεί ηλεκτρον ικά,
πρέπει απαραιτήτως ν α εμφαν ίζεται υπογεγραμμέν η,
με φυσική υπογραφή. Αν υπόγραφες αιτήσεις δεν  θα
γίν ον ται δεκτές.

Τ
ο μεταγωγικό αεροσ-
κάφος Antonov , που
συν ετρίβη κον τά

στην  Καβάλα μετέφερε 11,5
τόν ους στρατιωτικό υλικό
και ο τελικός προορισμός του ήταν  το Μπαν γκλαν τές,
όπως αν έφερε σε συν έν τευξη Τύπου ο υπουργός
Άμυν ας της Σερβίας Νέμποϊσα Στεφάν οβιτς.

Το αεροσκάφος φόρτωσε το στρατιωτικό υλικό στο
αεροδρόμιο «Μεγας Κων σταν τίν ος» της πόλης Νις και
απογειώθηκε στις 20:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) για την
Ντάχ α του Μπαγκλαν τές με εν διάμεσους σταθμούς το
Αμαν  και το Ριάν τ, αν έφερε ο Στεφάν οβιτς.

Ο Σέρβος υπουργός Άμυν ας δήλωσε επίσης ότι το
φορτίο του αεροσκάφους αποτελούν ταν  από εκπαι-
δευτικά βλήματα όλμων  που εξήγαγε σερβική ιδιωτική
εταιρία και αγοραστής ήταν  το υπουργείο Άμυν ας του
Μπαν γκλαν τές.

Ο Νέμποισα Στεφάν οβιτς διαβεβαίωσε ότι η διαδι-
κασία εξαγωγής των  πυρομαχ ικών  ήταν  ν όμιμη και
είχ ε την  έγκριση του σερβικού υπουργείου Άμυν ας.
Το αεροσκάφος αν ήκε σε ουκραν ική εταιρία αερομετα-
φορών  αν έφερε στην  συν έν τευξη Τύπου ο υπουργός
Άμυν ας της Σερβίας.

Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος
Το πλήρωμα ήταν  οκταμελές – όλοι Ουκραν οί.

Εκπρόσωπος της ουκραν ικής αεροπορικής εταιρίας
Meridian Cargo δήλωσε ότι είν αι ν εκρά όλα τα μέλη
του πληρώματος του αεροσκάφους. «Φυσικά δεν
επιβίωσαν  της συν τριβής», δήλωσε τηλεφων ικά στο
Reuters, εν ώ αρν ήθηκε ν α σχ ολιάσει περισσότερες
λεπτομέρειες για την  αεροπορική τραγωδία.

Ανοικτή εκδήλω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ
Δυτικής Αττικής
τη Δευτέρα στην

Ελευσίνα

ΟΣΥΡΙΖΑ Δυτικής
Αττικής θα πραγμα-
τοποιήσει ανοικτή

εκδήλωση, τη Δευτέρα 18
Ιουλίου, στις 7.00 μμ, στην
Πλατεία Λαού στην Ελευ-
σίνα, με θέμα: «Να Βάλουμε
Στοπ στην Ακρίβεια Μητσο-
τάκη-Ήρθε η Ώρα της Πολιτι-
κής Αλλαγής»

Στην εκδήλωση θα παρα-
στούν η Τομεάρχης Οικονο-
μικών και Πρώην Υπουργός
Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγ-
λου και ο αναπληρωτής
τομεάρχης άμυνας κος Γιώρ-
γος Τσίπρας .

Η νέα σύνθεση της τοπικής
οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Ελευσίνας

Τ
ην  Τρίτη 5 Ιουλίου έλαβαν  χ ώρα οι προβλεπό-
μεν ες διαδικασίες για την  αν άδειξη της ν έας
Τοπικής Οργάν ωσης ΠΑΣΟΚ-Κίν ημα Αλλαγής

Ελευσίν ας, παρουσία του Συν τρόφου Γραμματέα της
Νομαρχ ιακής Αγαθάγγελου Σερέπα.

Από την  όλη διαδικασία συγκρότησης επισημαίν ε-
ται, κάτωθι, η ν έα Τ.Ο ΠΑΣΟΚ-Κίν ημα Αλλαγής:

Γραμματέας-Συν τον ιστής Ά, Ζιάγκας Σπύρος,
Αν απληρώτρια Γραμματέας-Συν τον ίστρια ΄Β και

Υπεύθυν η ΜΜΕ και Επικοιν ων ίας , Παπαν δρέου
Σταυρούλα,

Υπεύθυν ος Οργάν ωσης, Γκόγκας Αρίσταρχ ος,
Μέλη, Αθαν άσιος Κριεκούκης , Ευαγγελία Λεμον ή ,

Τομαρά Αν αστασία, Τσέκας Δημήτριος.
Μεταξύ άλλων , συζητήθηκαν  θέματα που αφορούν

την  λειτουργία της Τοπικής Οργάν ωσης, καθώς επίσης
και ζητήματα που αφορούν  την  Ελευσίν α και την
Μαγούλα.

Το επόμεν ο διάστημα η Τοπική Οργάν ωση θα
πραγματοποιήσει συν αν τήσεις με όλους τους θεσμι-
κούς φορείς της πόλης.

Καλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του ΠΑΣΟΚ-Κιν ή-
ματος Αλλαγής, ν α σταθούν  αρωγοί, σε αυτή μας την
προσπάθεια.

Προσλήψεις 45 ατόμων στο
Δήμο Ελευσίνας

Καβάλα: 11,5 τόνους πυρομαχικά με προορισμό
το Μπανγκλαντές μετέφερε το Antonov
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Σ
υν ελήφθησαν  στο
πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, χ θες

(15/7) στο Χαλάν δρι, από
αστυν ομικούς της Ομάδας
Παρεμπορίου της Υποδιεύθυ-
ν σης Περιπολιών  της Διεύθυ-
ν σης Αστυν ομίας Αθην ών ,
δύο άν τρες, 36 ετών  αμφότερ-
οι, για αποδοχ ή και διάθεση
προϊόν των  εγκλήματος.

Σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ,
στο πλαίσιο δράσεων  για την
καταπολέμηση της διάθεσης
απομιμητικών  προϊόν των ,
εν τοπίσθηκε ο έν ας κατηγορ-
ούμεν ος έξω από το σταθμό
μετρό «Δουκίσσης Πλακεν -
τίας» ν α διαθέτει προς πώληση απομιμητικά
προϊόν τα (είδη έν δυσης) γν ωστών  εταιρειών ,
τόσο σε αυτοσχ έδιο πάγκο, όσο και σε
αυτοκίν ητο ιδιοκτησίας του. Ο δεύτερος κατηγο-
ρούμεν ος, εν τοπίστηκε στην  περιοχ ή του
Χαλαν δρίου μέσα στο αυτοκίν ητο του, ν α
κατέχ ει πλήθος απομιμητικών  προϊόν των .

Συν ολικά κατασχ έθηκαν  και στη συν έχ εια
καταστράφηκαν  2.757 τεμάχ ια απομιμητικών
προϊόν των  (είδη έν δυσης).

Οι κατηγορούμεν οι οδηγήθηκαν  στο Τ.Α.
Χαλαν δρίου, όπου συν ελήφθησαν  και
σχ ηματίσθηκε σχ ετική δικογραφία.

Ιταλία: Δήμαρχοι, επιχειρηματικές
ενώσεις και ηγέτες 

εργατικών συνδικάτων ζητούν
από τον Μάριο Ντράγκι να 

παραμείνει στην πρωθυπουργία

Δ
ήμαρχ οι, επιχ ειρηματικές εν ώσεις και ηγέτες
εργατικών  συν δικάτων  στην  Ιταλία παρότρυ-
ν αν  στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τον

πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, ν α ξαν ασκεφτεί την
απόφασή του ν α παραιτηθεί, προειδοποιών τας ότι
τίθεται σε κίν δυν ο, η σταθερότητα στη γειτον ική
χ ώρα, εξαιτίας του μεγάλου εξωτερικού της χ ρέους.

Ο Ντράγκι παρέδωσε την  παραίτησή του την  προη-
γούμεν η εβδομάδα, αφού έν α από τα πολιτικά κόμμα-
τα του κυβερν ητικού συν ασπισμού, το Κίν ημα των
Πέν τε Αστέρων , αρν ήθηκε ν α υποστηρίξει την
κυβέρν ηση στη διάρκεια μιας ψηφοφορίας για την
παροχ ή ψήφου εμπιστοσύν ης.

Ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα δεν  έκαν ε δεκτή την
παραίτηση του Ντράγκι και του ζήτησε ν α απευθυν θ-
εί στο κοιν οβούλιο μέσα στη ν έα εβδομάδα, ελπίζον -
τας ότι θα επιτύχ ει κάποιο συμβιβασμό για την  απο-
τροπή της διεξαγωγής πρόωρων  εκλογών  σε με περίο-
δο διεθν ούς αστάθειας και οικον ομικών  πιέσεων .

Κίνα-Covid-19: Οι αρχές ανα-
κοίνωσαν 691 νέα κρούσματα

Η
ηπειρωτική Κίν α κατέγραψε χ θες 691 ν έα
κρούσματα COVID-19, εκ των  οποίων  154 με
συμπτώματα και 537 ασυμπτωματικά, αν α-

κοίν ωσε σήμερα η Εθν ική Επιτροπή Υγείας.

Μία ημέρα ν ωρίτερα, καταγράφηκαν  547 ν έα
κρούσματα - 129 με συμπτώματα και 418 ασυμπτωτι-
κά.

Μεταξύ των  ν έων  κρουσμάτων , 580 μολύν σεις
ήταν  τοπικής μετάδοσης, ο υψηλότερος τέτοιος
αριθμός από τις 23 Μαΐου.

Έως χ θες, η ηπειρωτική Κίν α είχ ε καταγράψει
227.426 κρούσματα. Δεν  αν ακοιν ώθηκαν  θάν ατοι
λόγω επιπλοκών  της Cov id-19, με τον  συν ολικό
αριθμό των  ν εκρών  λόγω της παν δημίας ν α αν έρχ ε-
ται σε 5.226.

Ο
ι  δ α σ ι κ έ ς  π υ ρ κ α γ ι έ ς  σ τ η
ν ο τ ι ο δ υ τ ι κ ή  Γ α λ λ ί α  κ α ι  τ η ν
Ι σ π α ν ί α  σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν  κ α ι  σήμε-

ρα τ ο  κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ό  τ ο υ ς  έ ρ γ ο  κ α ι
χ ι λ ι ά δ ε ς  ά ν θ ρ ωπ ο ι  α ν α γ κ ά σ τ η κ α ν  ν α
ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν  τ α  σ π ί τ ι α  τ ο υ ς ,  ε ν
μ έ σ ω τ ο υ  κ α ύ σ ων α  π ο υ  έ χ ε ι  θ έ σ ε ι  σ ε
σ υ ν α γ ε ρ μ ό  τ ι ς  α ρ χ έ ς  σ ε  π ο λ λ έ ς  π ερ-
ιοχ ές τ η ς  δ υ τ ι κ ή ς  Ε υ ρ ώπ η ς .

Περίπ ου 14.000 αν θρώπ ους,  μόν ιμους
κατοίκους και π αραθεριστές,  αφορά η εκκέν ωση
στην  π εριφέρεια Ζ ιρόν τ  της Γαλλίας.  Περισσό-
τεροι απ ό 1.200 π υροσβέστες δίν ουν  μάχ η για
ν α θέσουν  υπ ό έλεγχ ο τ ις φλόγες.

«Έχ ουμε μια π υρκαγιά π ου θα συν εχ ίσει ν α
εξαπ λών εται όσο δεν  σταθεροπ οιείται»,  είπ ε ο
Βεν σάν  Φεριέ,  ο αν τ ιπ εριφερειάρχ ης της Λαν -
γκόν ,  σε συν έν τευξη Τύπ ου π ου π αραχ ώρησε.

Πολλές δασικές π υρκαγιές έχ ουν  εκδηλωθεί
στη Γαλλία,  την  Ισπ αν ία και την  Πορτογαλία τ ις
τελευταίες ημέρες.  Στη Ζ ιρόν τ  σήμερα εκτ ιμάται
ότ ι έχ ουν  π αραδοθεί στ ις φλόγες 100.000
στρέμματα γης.  Τα 38 απ ό τα 96 διαμερίσματα
της Γαλλίας έχ ουν  τεθεί εξάλλου σε «π ορτοκαλί»
συν αγερμό λόγω του καύσων α π ου αν αμέν εται
ότ ι θα κορυφωθεί την  Δευτέρα,  με τη θερμοκρ-
ασία ν α ξεπ ερν ά τους 40 βαθμούς.

Στη γειτον ική Ισπ αν ία,  οι π υροσβέστες
δίν ουν  τη δική τους μάχ η υπ ό ακραίες συν θή-
κες,  αφού το θερμόμετρο έδειξε μέχ ρι και 45,7
βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Σύμφων α με στοιχ εία του Ιν στ ιτούτου Υ γείας
Κάρλος Γ΄,  το κύμα του καύσων α,  π ου διαρκεί
μία εβδομάδα,  έχ ει π ροκαλέσει 360 θαν άτους
π ου συν δέον ται με τ ις ασυν ήθιστα υψηλές θερ-
μοκρασίες.

Περισσότεροι απ ό 3.000 άν θρωπ οι εγκατέλει-
ψαν  τα σπ ίτ ια τους στην  π όλη Μίχ ας,  στην
επ αρχ ία της Μάλαγας,  π ου είν αι π ολύ δημοφι-
λής στους Βορειοευρωπ αίους τουρίστες.  Πολλοί
βρήκαν  καταφύγιο σε έν α τοπ ικό αθλητ ικό κέν -
τρο.  «Τα π εριπ ολικά αν εβοκατέβαιν αν  τον

δρόμο με τ ις σειρήν ες ν α ηχ ούν  και είπ αν  σε
όλους ν α φύγουν .  Απ λώς,  φύγετε.  Καμία οδηγία
για το π ού ν α π άμε»,  είπ ε έν ας Βρεταν ός
συν ταξιούχ ος,  ο Τζον  Πρίτ ι,  83 ετών .

«Είν αι τρομακτ ικό. . .  επ ειδή δεν  ξέρεις τ ι
συμβαίν ει»,  είπ ε έν ας Βέλγος κάτοικος της π ερ-
ιοχ ής,  ο Ζαν -Μαρί Βαν τελαν ότ ,  68 ετών .

Πυκν οί μαύροι καπ ν οί υψών ον ται εξάλλου
κον τά στην  Κάσας δε Μιραβέτε,  στην  Εστρεμα-
δούρα,  εν ώ τα ελικόπ τερα κάν ουν  συν εχ ώς
ρίψεις ν ερού.  Δύο χ ωριά εκκεν ώθηκαν  και η
φωτ ιά απ ειλεί το Εθν ικό Πάρκο Μον φράγκουε.

Άλλες π υρκαγιές ξέσπ ασαν  επ ίσης στην
Καστ ίλη και Λεόν  και βόρεια,  στη Γαλικ ία.

Λίγο καλύτερη είν αι σήμερα η κατάσταση στην
Πορτογαλία σε ό, τ ι αφορά τα π ύριν α μέτωπ α,
αφού η θερμοκρασία έπ εσε ελαφρά.  Τις π ροη-
γούμεν ες ημέρες,  έφτασε ακόμη και τους 40
βαθμούς.  «Είχ αμε μεγάλες π υρκαγιές και δεν
θέλουμε ν α αν αζωπ υρωθούν .  Θα είμαστε σε
επ ιφυλακή αυτό το Σαββατοκύριακο»,  είπ ε ο
διοικητής της υπ ηρεσίας Πολιτ ικής Προστασίας
Αν τρέ Φερν άν τες.

Σύμφων α με το υπ ουργείο Υ γείας της Πορτο-
γαλίας,  238 άν θρωπ οι π έθαν αν  λόγω του
καύσων α απ ό τ ις 7 μέχ ρι τ ις 13 Ιουλίου.  Οι
π ερισσότεροι ήταν  ηλικ ιωμέν οι με υπ οκείμεν α
ν οσήματα.

Στην  απ έν αν τ ι π λευρά της Μεσογείου,  στο
Μαρόκο,  μέχ ρι αργά το βράδυ χ θες,  με τη βοήθ-
εια και των  π υροσβεστ ικών  αεροσκαφών ,  τέθη-
καν  υπ ό έλεγχ ο οι π ερισσότερες απ ό τ ις π υρ-
καγιές.  Τρεις εστ ίες π αραμέν ουν  ακόμη αν εξέ-
λεγκτες κον τά στη Λαράς.

Στη Βρεταν ία,  η μετεωρολογική υπ ηρεσία
π ροβλέπ ει ότ ι ο καύσων ας θα π λήξει την  Αγγλία
την  Δευτέρα και την  Τρίτη και είν αι π ιθαν όν
ότ ι θα σπ άσει το ρεκόρ θερμοκρασίας,  οι 38,7
βαθμοί Κελσίου,  π ου είχ ε σημειωθεί το 2019.  Η
επ ιτροπ ή αν τ ιμετώπ ισης εκτάκτων  αν αγκών
αν αμέν εται ότ ι θα συν εδριάσει αργότερα σήμε-
ρα.

Στις φλόγες μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία -
Συναγερμός για τον καύσωνα στη δυτική Ευρώπη

Χειροπέδες σε άτομα που πουλούσαν «μαϊμού»
ρούχα – Καταστράφηκαν 2.757 απομιμήσεις
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Γ. Γεραπετρίτης: Όσος επιπ-
λέον δημοσιονομικός χώρος
δημιουργείται, θα διοχετεύεται

στους πολίτες

«
Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλεγχος επιτόπιος από
κλιμάκιο το οποίο συν δέεται με την  χημική αν άλ-
υση των  γεγον ότων  για την  περίπτωση που έχο-

υμε οποιοδήποτε συμβάν  διαρροών . Θα έχουμε ν εότερα
εν τός της ημέρας και θα εν ημερωθούν  οι πολίτες. Είν αι
προφαν ές ότι θα εξαν τληθεί, και ήδη συμβαίν ει, κάθε
δυν ατότητα που υπάρχει ώστε ν α περιχαρακωθεί το
όποιο γεγον ός. Ακόμη δεν  έχουμε εν ημέρωση παρά
μόν ο από τη σερβική πλευρά. Η εκτίμησή μας είν αι ότι
θα έχουμε περισσότερα δεδομέν α εν τός της ημέρας»
τόν ισε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε
συν έν τευξή του στο Καν άλι 1 του Πειραιά σε ερώτηση για
το αεροπορικό δυστύχημα στην  Καβάλα.

Αν αφερόμεν ος στο Power pass αφού σημείωσε ότι
δυστυχώς στην  πολιτική αρέν α έχει χαθεί το αληθές
ν όημα των  λέξεων  και χρησιμοποιούν ται με πολύ
μεγάλη ευκολία λέξεις ιδιαίτερα βαριές και απαξιωτικές,
πράγμα το οποίο μετατοπίζει την  όποια ορθολογική
συζήτηση είπε «όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός θα
αν απληρωθεί το 60% της επιπρόσθετης επιβάρυν σης
που έχουν  υποστεί τα ν οικοκυριά. Αυτή η τοποθέτηση
στηρίζεται σε συγκεκριμέν α αν τικειμεν ικά δεδομέν α.
Υπολογίστηκε από τους αν εξάρτητους φορείς επο-
πτείας και ρύθμισης ποια ήταν  η επιπλέον  επιβάρυ-
ν ση, η οποία υπολογίστηκε περίπου στα 450 εκατομ-
μύρια. Επί αυτής της βάσης το 60% αν απληρών εται ήδη
με την  εν ίσχυση, και μάλιστα υπάρχει μεγαλύτερη
εν ίσχυση από αυτή που είχ ε αρχ ικά προγραμματιστεί
καθώς περιλαμβάν εται και ο Ιούν ιος».

«Οι πολίτες βλέπουν  για το συγκεκριμέν ο επτάμην ο
την  αν απλήρωση του 60% της αύξησης που είχαν »
σημείωσε, υπογραμμίζον τας ότι αυτό που λέγεται από
την  πλευρά της αν τιπολίτευσης ότι οι πολίτες δεν  βλέ-
πουν  τα 600 ευρώ είν αι έν α τεράστιο σφάλμα.

«Όλοι οι πολίτες θα δουν  την  αν απλήρωση στο 60%.
Καμία χώρα δεν  έχει αν απληρώσει όλες τις απώλειες
που υπάρχουν  εξαιτίας της αύξησης του ρεύματος.
Αυτό θα ήταν  εν τελώς αδύν ατο διότι όπως καταλα-
βαίν ουν  όλοι θα ήταν  μια δημοσιον ομική βόμβα. Η
Ελλάδα σύμφων α με επίσημα στοιχ εία της ΕΕ και του
ΟΟΣΑ είν αι η χώρα η οποία κατά αν αλογία του ΑΕΠ
έχει δώσει την  μεγαλύτερη εν ίσχυση στους πολίτες για
την  αν απλήρωση της εν εργειακής αύξησης. Αυτά είν αι
αν τικειμεν ικά δεδομέν α δεν  επιδέχον ται αμφισβήτηση»
τόν ισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι η κυβέρν -
ηση ήταν  συν επής στην  εξαγγελία για έως 600 ευρώ
αν απλήρωση και έως το 60%. «Επίσης είμαστε η χώρα
η οποία εν ίσχυσε με τα μεγαλύτερα ποσά τους πολίτες
και αυτό κατέστη δυν ατό εξαιτίας του γεγον ότος ότι
πηγαίν ουν  καλά τα οικον ομικά μας μεγέθη» είπε.

«Όσος δημοσιον ομικός χώρος δημιουργείται επιπ-
λέον  θα διοχετεύεται στους πολίτες και επιπλέον  εμείς
δεν  πρόκειται ν α διακιν δυν εύσουμε την  δημοσιον ομι-
κή ισορροπία της χώρας» πρόσθεσε.

Επιπλέον  ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι τα πειρά-
ματα που έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν  με
εκτροχ ιασμό της ελλην ικής οικον ομίας με άκρατα επιδό-
ματα τα οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, τορπιλίζουν
την  σταθερότητα της οικον ομίας με αποτέλεσμα τερά-
στιες αυξήσεις φόρων , δεν  θα τα δούμε από την  παρ-
ούσα κυβέρν ηση.

Τέλος αν αφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρν -
ησης στον  τομέα της εν έργειας και κατέληξε λέγον τας
«εμείς θα δουλεύουμε στην  υπηρεσία των  πολιτών , εξα-
σφαλίζον τας πάν τοτε την  εν ίσχυση των  πιο ευάλωτων
και την  αυτάρκεια και αυτοδυν αμία της χώρας».

Η
εν εργειακή κρίση και η αν άδειξη της Ελλάδας
σε κόμβο εφοδιασμού για τις χ ώρες των  Βαλ-
καν ίων  αποτυπών ον ται στο ν έο δεκαετές

πρόγραμμα αν άπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την  περίοδο
2022-2031 που τέθηκε σε διαβούλευση από τη Ρυθμι-
στική Αρχ ή Εν έργειας και είν αι σημαν τικά αυξημέν ο
(+57%) σε σχ έση με το προηγούμεν ο.

Συγκεκριμέν α το ν έο δεκαετές πρόγραμμα έχ ει
προϋπολογισμό ύψους
856 εκατ. ευρώ, έν αν τι
543 εκατ. που ήταν  το
προηγούμεν ο δεκαετές
(2021-2030). Αιτίες της
αύξησης είν αι η προσθ-
ήκη ν έων  έργων  για την
εξυπηρέτηση της ζήτ-
ησης στα Βαλκάν ια και
την  εσωτερική αγορά
(+126 εκατ.) καθώς και η
αύξηση του κόστους των
υλικών  λόγω της διεθν ούς
κρίσης (+196 εκατ.).

Στα ν έα έργα περιλαμ-
βάν εται η αν αβάθμιση
του σταθμού συμπίεσης
στην  Κομοτην ή που αν αθεωρήθηκε προκειμέν ου ν α
καλυφθεί η αν άγκη εν ίσχ υσης των  διακιν ούμεν ων
ροών  προς την  Βουλγαρία μέσω του αγωγού IGB, εν ώ
προβλέπεται και δυν ατότητα περαιτέρω επέκτασης
ύστερα από πρόταση που υπέβαλε ο Ευρωπαϊκός
Οργαν ισμός των  Διαχ ειριστών  Φυσικού Αερίου
(ENTSO-G). Στο επεν δυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ
περιλαμβάν ον ται ακόμη οι συν δέσεις με τον  αγωγό
EastMed και με τους πλωτούς σταθμούς υγροποιημέ-
ν ου φυσικού αερίου στην  Αλεξαν δρούπολη και την
Κόριν θο, η αν αβάθμιση της διασύν δεσης με τον
αγωγό ΤΑΡ, κ.α. Στο ν έο δεκαετές προκρίν εται εξάλ-
λου η λύση της τροφοδοσίας των  Ιωαν ν ίν ων  με υγρο-
ποιημέν ο φυσικό αέριο, που θα μεταφέρεται με βυτία

σε αποθήκες στην  Ηγουμεν ίτσα και τα Ιωάν ν ιν α (με
ορίζον τα ολοκλήρωσης του έργου τον  Σεπτέμβριο του
2026 και προϋπολογισμό 85 εκατ. ευρώ). Η ίδια λύση
είχ ε εξεταστεί και για την  Πάτρα αλλά εγκαταλείπεται
λόγω πολυπλοκότητας αλλά και επειδή είν αι πολύ
κον τά χ ρον ικά (Σεπτέμβριος 2025) η λειτουργία αγω-
γού τροφοδοσίας της πόλης.

Σε σχ έση με την  αύξηση του προϋπολογισμού λόγω
της αν όδου
του κόστο-
υς των
υλικών  αν α-
φέρεται
εν δεικτικά ο
προϋπολο-
γισμός
έργων  όπως
οι αγωγοί
προς Δυτι-
κή Μακε-
δον ία (167
εκατ. έν αν -
τι αρχ ικού
κόστους
110 εκατ.,
αύξηση

52%), προς Πάτρα (98 εκατ. από 85), Γευγελή (67
από 51,4 εκατ., αφορά την  κατασκευή αγωγού
διασύν δεσης με τη Β. Μακεδον ία, που σήμερα τροφο-
δοτείται αποκλειστικά μέσω Βουλγαρίας), η σύν δεση
με το πλωτό ΥΦΑ Αλεξαν δρούπολης (26 από 13
εκατ.) και Κορίν θου (15 από 9,9 εκατ.) κ.α.

Σύμφων α με το κείμεν ο που τέθηκε σε διαβούλευση
από τη ΡΑΕ, οι επεν δύσεις που περιλαμβάν ον ται στο
ν έο δεκαετές αυξάν ουν  τα τέλη χ ρήσης του Συστήμα-
τος από τους καταν αλωτές κατά 11%.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

Τ
ο σύν ολο του προσω-
πικού του Νομικού
Προσώπου “Παιδικοί

Σταθμοί Άν ω Λιοσίων ”,
εκπαιδεύεται σε Πρόγραμμα
Παροχ ής Πρώτων  Βοηθειών
και Καρδιοαν απν ευστικής
Αν αζωογόν ησης, από την
Υπηρεσία Αγωγής Υγείας
του Ελλην ικού Ερυθρού
Σταυρού.

“Τηρών τας τις κατε-
υθύν σεις του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού για
διαρκή βελτίωση των  παρ-
οχ ών  και της παιδαγωγικής
διαδικασίας το σύν ολο του
προσωπικού και των  παιδα-
γωγών  μας, εκπαιδεύον ται
αυτό το διάστημα παρακο-
λουθών τας πολύτιμα σεμι-
ν άρια πρώτων  βοηθειών .
Μόν ιμος στόχ ος και μέλημά
μας είν αι η απόλυτη ασφά-
λεια των  παιδιών  μας  που
φιλοξεν ούν ται στους Παιδι-
κούς – Βρεφικούς Σταθμούς”
σημειών ει σχ ετικά ο Πρόε-
δρος του Νομικού
Προσώπου  Παν αγιώτης
Καμαριν όπουλος. 

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα 856 εκατ.
από τον ΔΕΣΦΑ

Πρόγραμμα Εκμάθησης Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε όλο το
προσωπικό των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων 
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Παράταση έως τις 31 Ιουλίου
για την υποβολή αντιρρή-

σεων στους δασικούς χάρτες

Τ
ο υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας αν α-
κοίν ωσε ότι χ ορηγείται παράταση για την  υπο-
βολή αν τιρρήσεων  επί του περιεχ ομέν ου των

δασικών  χ αρτών  για 16 ημέρες.

Η ν έα καταληκτική ημερομην ία είν αι η 31η Ιουλίου
2022. Η παράταση αφορά στους δασικούς χ άρτες
που αν αρτήθηκαν  εν τός του 2021 και για τους οποίο-
υς η προθεσμία υποβολής αν τιρρήσεων  εκπν έει
σήμερα, 15 Ιουλίου.

Σύμφων α με το ΥΠΕΝ, η απόφαση ελήφθη λόγω
των  συν θηκών , που έχ ουν  διαμορφωθεί από την
εν εργειακή κρίση και οι οποίες δυσχ εραίν ουν  τις
οικον ομικές συν αλλαγές των  πολιτών , σε συν δυασμό
με τα τεχ ν ικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες
του ελλην ικού κτηματολογίου.

Α
πό αύριο Δευτέρα η πλατφόρμα θα αν οίξει για
όλα τα ΑΦΜ - Η προθεσμία υποβολής αίτησης
για το «Τουρισμός για Όλους» θα λήξει στις

23:59 της προσεχ ούς Πέμπτης 21ης Ιουλίου.

Τις 170.000 έφτασαν  το μεσημέρι της Κυριακής οι
αιτήσεις για το v oucher των  150 ευρώ (200 για ΑΜΕΑ)
στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουρισμός για
όλους», στις 24 ώρες από το άν οιγμα της πλατφόρμας
χ θες το μεσημέρι.

Οι δικαιούχ οι που αν έρχ ον ται στους 200.000 μπορ-
ούν  ν α κάν ουν  την  αίτησή τους μέσω του v ouch-
ers.gov .gr.

Από αύριο, Δευτέρα, ωστόσο, θα αν οίξει για όλα τα
ΑΦΜ. Η προθεσμία υπο-
βολής αίτησης για το
«Τουρισμός για Όλους»
θα λήξει στις 23:59 της
προσεχ ούς Πέμπτης
21ης Ιουλίου.

Λόγω της μεγάλης
αν ταπόκρισης των
πολιτών , η υφυπουργός
Τουρισμού Σοφία Ζαχ α-
ράκη άφησε αν οικτό το
εν δεχ όμεν ο ν α επεκ-
ταθεί το πρόγραμμα.

Η διαδικασία μπορεί
ν α διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Επισημαίν εται ότι στις αιτήσεις δεν  τηρείται χ ρον ική
προτεραιότητα, εν ώ οι τελικοί δικαιούχ οι του προγράμ-
ματος θα αν αδειχ θούν  με ηλεκτρον ική κλήρωση
μεταξύ των  δικαιούχ ων  που θα έχ ουν  υποβάλει
αίτηση.

Το τηλέφων ο εξυπηρέτησης για τους πολίτες είν αι το
210-2600610 και η γραμμή θα ξεκιν ήσει τη λειτουργία
της παράλληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Αν αλυτικές πληροφορίες μπορούν  ν α βρουν  οι
εν διαφερόμεν οι στους συν δέσμους:
https://www.ktpae.gr/ και https://v ouchers.gov .gr/
(μετά τις 12:00 μ.μ.).

Υπεν θυμίζεται ότι με το ν έο «Τουρισμός για Όλους»
σε κάθε δικαιούχ ο παρέχ εται μία άυλη, ψηφιακή,
προπληρωμέν η κάρτα, στην  οποία έχ ει πιστωθεί το
ποσό της επιδότησης και την  οποία θα μπορούν  ν α
χ ρησιμοποιήσουν  για τη διαμον ή τους σε όποιο ξεν ο-
δοχ είο ή κατάλυμα της χ ώρας επιλέξουν .

15 χ ρηστικές ερωτήσεις και απαν τήσεις

1. Τι καλύπτει το πρόγραμμα;

Το ν έο πλήρως αν αβαθμισμέν ο πρόγραμμα άμεσης
εν ίσχ υσης του εγχ ώριου τουρισμού, «Τουρισμός για
Όλους», αφορά στην  επιδότηση των  τουριστικών
δαπαν ών  διαμον ής για ξεν οδοχ εία και καταλύματα σε
όλη τη χ ώρα.

2. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Σε κάθε δικαιούχ ο παρέχ εται μία άυλη, ψηφιακή,
προπληρωμέν η κάρτα, στην  οποία έχ ει πιστωθεί το
ποσό της επιδότησης.

3. Σε τι διαφέρει φέτος το πρόγραμμα από τα προη-
γούμεν α χ ρόν ια;

Ο προϋπολογι-
σμός του ν έου ψηφ-
ιακού προγράμματος
«Τουρισμός για
Όλους» αν έρχ εται
φέτος στα 31 εκατ.
ευρώ, ξεπερν ών τας
κατά πολύ το ποσό
που απορροφήθηκε
κατά τα προηγούμε-
ν α δύο έτη του προ-
γράμματος.

Αυξημέν η είν αι και
η επιδότηση αν ά
δικαιούχ ο, με το

ποσό ν α αν έρχ εται στα 150 ευρώ, από 120 ευρώ που
ήταν  πέρυσι.

Υψηλότερη είν αι επίσης και η επιδότηση για ΑμεΑ,
η οποία αν έρχ εται στα 200 ευρώ, από 120 ευρώ που
ήταν  πέρυσι.

Επιπροσθέτως, το v oucher μπορεί πλέον  ν α εξαργ-
υρωθεί σε κάθε πάροχ ο διαμον ής (ξεν οδοχ εία,
καταλύματα) σε ολόκληρη την  χώρα, εν ώ η μεταφορά
των  χ ρημάτων  στον  πάροχ ο για την  υπηρεσίας δια-
μον ής είν αι άμεση, αποφεύγον τας τις χ ρον οβόρες δια-
δικασίες του παρελθόν τος.

4. Ποιοι μπορούν  ν α υποβάλουν  αίτηση;

Δικαιούχ οι του προγράμματος είν αι πολίτες με ατο-
μικό εισόδημα έως 16.000€ και οικογεν ειακό εισόδημα
έως 28.000€, ποσό που προσαυξάν εται για κάθε
παιδί.

Το πρόγραμμα αφορά συν ολικά σε 200.000 δικαι-
ούχ ους και η τελική επιλογή -εφόσον  οι υποψήφιοι
που πληρούν  τα κριτήρια είν αι περισσότεροι- θα γίν ει
με ηλεκτρον ική κλήρωση.

Ένορκη Διοικητική Εξέ-
ταση για το 

«περιπολικό-ντίσκο»- Σε
διαθεσιμότητα δύο

αστυνομικοί

Υ
π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ α ι  π ως  γ ι α  τ ο  «π ερι-
π ολικό-ν τ ίσκο» τ η ν  δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α
π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή ς  ε ξ έ τ α σ η ς  διέτα-

ξε κ α ι  η  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η  τ η ς  ε ι σ α γ γ ε λ ί α ς
τ η ς  Α θ ή ν α ς

Έν ορκη Διοικητ ική Εξέταση για το βίν τεο με
το π εριπ ολικο ν τ ίσκο διεξάγεται σύμφων α με
την  ΕΛΑΣ.

Αν αλυτ ικότερα απ ό την  έρευν α π ου π ραγμα-
τοπ οιήθηκε π ροέκυψαν  τα στοιχ εία των  δυο
εμπ λεκόμεν ων  αστυν ομικών ,  σε βάρος των
οπ οίων  διεν εργείται Έν ορκη Διοικητ ική Εξέτα-
ση.

Παράλληλα τέθηκαν  σε διαθεσ ιμότητα.

Υ π εν θυίζεται π ως την  διεν έργεια π ροκαταρκ -
τ ικής εξέτασης διέταξε η π ροϊσταμέν η της
εισαγγελίας της Αθήν ας π ροκειμέν ου ν α διαπ ι-
στωθεί  εάν  το αυτοκ ίν ητό μέσα απ ό το οπ οίο
έχ ουν  τραβηχ τεί βίν τεο χ ρηστών  κοιν ων ικών
δικτύων  -κυρίως του TikTok-  με άτομα τραγου-
δούν  και ν α γελάν ε,  είν αι όν τως π εριπ ολικό
της αστυν ομίας όπ ως και δηλών εται στ ις π ερι-
γραφές τους.

Τουρισμός για όλους: Για ποια ΑΦΜ είναι ανοιχτή η
πλατφόρμα - Ξεπέρασαν τις 170.000 οι αιτήσεις
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Υ
ΠΕΝ προχ ωρά σε μπαράζ διαγων ισμών  για
αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας συν ολικής
ισχ ύος 3.800 μεγαβάτ με στόχ ο την  επι-

τάχ υν ση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και
κυρίως το ρωσικό φυσικό αέριο

"Μόν ο μέσα στο 2022 έχ ουμε εξοικον ομήσει πάν ω
από μισό δισ. ευρώ, επειδή η αύξηση της παραγωγής
εν έργειας των  Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας (ΑΠΕ)
μας επέτρεψε ν α εισαγάγουμε λιγότερο φυσικό αέριο,
σε σχ έση με περασμέν ες χ ρον ιές".

Αυτό επισημαίν ει, σε δηλώσεις του στο Αθην αϊκό
- Μακεδον ικό Πρακτορείο, ο υπουργός Περιβάλλον τος
και Εν έργειας Κώστας Σκρέκας, με αφορμή τους επι-
κείμεν ους διαγων ισμούς για ν έες μον άδες Αν αν εώσι-
μων  Πηγών  Εν έργειας (ΑΠΕ) που αποφάσισε το υπο-
υργείο, αλλά και την  αν αβάθμιση των  στόχ ων  για
συμμετοχ ή των  ΑΠΕ στο εν εργειακό ισοζύγιο ως το
2030.

«Αμετάθετος στόχ ος της κυβέρν ησής μας, τον ίζει
ο υπουργός, παραμέν ει η Πράσιν η Μετάβαση, την
οποία υλοποιούμε παρά τις πρωτοφαν είς δυσκολίες
που προκαλεί ο οικον ομικός πόλεμος που έχ ει
κηρύξει η Ρωσία στην  Ευρώπη, συν επώς και στην
Ελλάδα. Ήδη έχ ουμε τετραπλασιάσει τις εγκαταστάσεις
Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας τα τελευταία τρία χ ρό-
ν ια, με διπλό αποτέλεσμα: Πρώτον  ν α δώσουμε
ώθηση στην  αλλαγή του μείγματος παραγωγής εν έργει-
ας υπέρ του Περιβάλλον τος και δεύτερον  ν α επιτύχ ο-
υμε σημαν τική εξοικον όμηση στις τσέπες των
πολιτών . Την  πολιτική αυτή που οδηγεί στην  εν εργει-
ακή αυτον ομία της χ ώρας την  πιστεύουμε, την  υλο-
ποιούμε και θα τη συν εχ ίσουμε με
αποφασιστικότητα».

Το ΥΠΕΝ προχ ωρά σε μπαράζ διαγων ισμών  για
αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας συν ολικής ισχ ύος 3.800

μεγαβάτ με στόχ ο - μεταξύ άλλων  - την  επιτάχ υν ση
της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως
το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο πρώτος διαγων ισμός για 1000 μεγαβάτ θα γίν ει
το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσει δεύτερος διαγων ι-
σμός μέσα στη χ ρον ιά για 600 μεγαβάτ. Η απόφαση
του κ. Σκρέκα με την  οποία καθορίστηκαν  οι προδια-
γραφές του πρώτου διαγων ισμού θεσπίζει και το χ ρο-
ν οδιάγραμμα για την  υλοποίηση των  επόμεν ων  διαγω-
ν ιστικών  διαδικασιών  το οποίο έχ ει ως εξής:

-Το 2022 θα γίν ουν  διαγων ισμοί για 1700 μεγαβάτ
αιολικών  και φωτοβολταϊκών  σταθμών  καθώς και 200
μεγαβάτ αιολικά, φωτοβολταϊκά σε συν δυασμό με
αποθήκευση εν έργειας.

-Το 2023 ακολουθούν  διαγων ισμοί για 1400 μεγα-
βάτ.

-Το 2024 άλλα 500 μεγαβάτ.
Οι μον άδες αυτές αποτελούν  έν α τμήμα των

επεν δύσεων  που απαιτούν ται για ν α επιτευχ θούν  οι
στόχ οι του 2030 σε πρώτη φάση και ο τελικός στόχ ος
της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, καθώς πρόσθε-
τες μον άδες αν αμέν εται ν α εν ταχ θούν  εκτός διαγων ι-
σμών . Οι στόχ οι όπως τους προδιέγραψε πρόσφατα ο
κ. Σκρέκας και θα αποτυπωθούν  σύν τομα στο ν έο
εν εργειακό σχ εδιασμό είν αι, το ποσοστό συμμετοχ ής
των  ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρικής εν έργειας ν α αυξηθ-
εί από 42% το 2021 (που ήταν  το μερίδιο αιολικών ,
φωτοβολταϊκών , υδροηλεκτρικών  κλπ. ΑΠΕ) σε 50%
το 2022, 62% το 2026 και πάν ω από 70% το 2030.
Τη χ ρον ιά αυτή θα λειτουργούν  σύμφων α με τον  προ-
γραμματισμό μον άδες ΑΠΕ ισχ ύος 24 γιγαβάτ, άλλα
2,5 γιγαβάτ υπεράκτια αιολικά και μον άδες αποθήκευ-
σης 5 γιγαβάτ.

Όπως επισημαίν ουν  οι εκπρόσωποι του κλάδου
των  ΑΠΕ το μεγάλο στοίχ ημα για την  επίτευξη των

στόχ ων ,
εκτός από
την
απλούστευ-
ση των  δια-
δικασιών
αδειοδότ-
ησης με
ρυθμίσεις
όπως αυτές
που
ψηφίστηκαν
πρόσφατα
από τη
Βουλή, είν αι η αν αβάθμιση των  δικτύων  προκειμέν ου
ν α "χ ωράν ε" περισσότερες μον άδες και ν α αυξηθεί η
δυν ατότητα απορρόφησης "πράσιν ης" εν έργειας.

Οι διαγων ισμοί που αποφάσισε το ΥΠΕΝ και υλο-
ποιεί η ΡΑΕ γίν ον ται με κριτήριο αξιολόγησης την
χ αμηλότερη τιμή πώλησης της "πράσιν ης" εν έργειας
στο δίκτυο. Η προκήρυξη θέτει τις τιμές εκκίν ησης
(που είν αι οι αν ώτατες τιμές) οι οποίες για τον  διαγω-
ν ισμό του Σεπτεμβρίου καθορίζον ται για τους φωτοβο-
λταϊκούς σταθμούς στα 54Euro/MWh και για τους αιολι-
κούς σταθμούς στα 63Euro/MWh. Οι τιμές εκκίν ησης
είν αι αυξημέν ες σε σχ έση με τον  προηγούμεν ο διαγω-
ν ισμό που έγιν ε τον  Μάιο του 2021 (ήταν  53,86
Euro/MWh), λόγω της κρίσης που μεσολάβησε, της
έλλειψης πρώτων  υλών  που οδήγησε σε αύξηση του
κόστους κατασκευής των  ΑΠΕ αλλά και κυρίως της
αν όδου των  επιτοκίων . Ωστόσο η μέση τιμή στο δια-
γων ισμό του 2021 διαμορφώθηκε κάτω από 40 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα (η ελάχ ιστη έπεσε στα 32,97 ευρώ)
και εύλογα αν αμέν εται ότι ο αν ταγων ισμός θα πιέσει
προς τα κάτω τις τιμές και στο διαγων ισμό του
Σεπτεμβρίου. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι, συγκριτικά, οι
τιμές της ηλεκτρικής εν έργειας το τελευταίο διάστημα
στο ελλην ικό Χρηματιστήριο διαμορφών ον ται μεταξύ
250 και 350 ευρώ αν ά μεγαβατώρα, κάτι που σημαίν ει
ότι η αύξηση της συμμετοχ ής των  ΑΠΕ στην  αγορά
μειών ει τις τιμές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Σάββατο  16 Ιουλίου 2022

Τ
α τελευταία 15 χ ρόν ια το Ναυπηγείο Ελευσίν ας βρίσκεται μεταξύ  σφύρας και
άκμον ος. Μια σειρά από άστοχ ες επιλογές των  Κυβερν ήσεων  καθώς επίσης
και των  ιδιοκτητών  οδήγησαν  το  κραταιό Ναυπηγείο στον  μαρασμό, με τα

σημάδια της εξαθλίωσης στους εργαζόμεν ους και τις οικογέν ειες τους εμφαν ή. Κι
όμως. Το Ναυπηγείο άν τεξε, οι εργαζόμεν οι άν τεξαν . Με πολλά προβλήματα και με
πεν ιχ ρό μισθό, μπόρεσαν  και λειτούργησαν  το Ναυπηγείο, καταθέτον τας την
τεχ ν ογν ωσία τους στην  ν αυπήγηση πλοίων  του Πολεμικού Ναυτικού. 

Τις προηγούμεν ες μέρες κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχ έδιο Νόμου με
τίτλο «Εξυγίαν ση Ναυπηγείων  Ελευσίν ας». Ως αν τιπροσωπευτικοί φορείς του
Δήμου Ελευσίν ας δηλών ουμε προς κάθε κατεύθυν ση, ότι βρισκόμαστε αταλάν τευ-
τα στο πλευρό των  εργαζομέν ων  και των  οικογεν ειών  τους. Διαμην ύουμε ότι, ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κυβέρν ηση, Κόμματα και ν έος
ιδιοκτήτης, οφείλουν  ν α διασφαλίσουν  τις θέσεις εργασίας των  εργαζόμεν ων  καθώς
επίσης και τα δεδουλευμέν α τους. Με καθαρές κουβέν τες και όχ ι μισόλογα. 

ΠΑΣΚΕ Εργατικού Κέν τρου, Νομαρχ ιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής καθώς
επίσης και Τοπική Οργάν ωση, θα υποστηρίξουμε κάθε εν έργεια: 1)  που θα διασφ-
αλίσει τις θέσεις εργασίας και τα δεδουλευμέν α των  εργαζομέν ων , 2)  θα δώσει
πν οή στο Ναυπηγείο Ελευσίν ας, 3) θα καθορίσει την  ν αυπηγική πολιτική της
πατρίδας μας, για την  εν ίσχ υση της τοπικής και εθν ικής οικον ομίας. 

Καλούμε την  Αν τιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής καθώς επίσης και τους Δήμους του
Θριασίου Πεδίου, ν α εισαγάγουν  στο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο το
θέμα της εξυγίαν σης του Ναυπηγείου Ελευσίν ας προς συζήτηση. Καλούμε επίσης,
τον  πολιτικό μας φορέα το ΠΑΣΟΚ-Κίν ημα Αλλαγής, την  Δημοκρατική και Προο-
δευτική Παράταξη, ν α σταθεί στο ύψος των  περιστάσεων  και ν α δηλώσει προς
όλους τους τόν ους ότι προαπαιτούμεν ο για την  εξυγίαν ση του Ναυπηγείου είν αι τα
δεδουλευμέν α των  εργαζομέν ων  και η διασφάλιση των  θέσεων  εργασίας τους. 

Δεν  υπάρχ ει χ ώρος για αν τιπαραθέσεις. Θεσμικοί φορείς και κοιν ων ία, θα πρέ-
πει ν α συν ομολογήσουμε σε κοιν ό ψήφισμα διασφάλισης των  δικαιωμάτων  των
εργαζομέν ων  καθώς επίσης και εν ίσχ υσης της τοπικής οικον ομίας. Κυβέρν ηση και
Κόμματα θα πρέπει ν α φαν ούν  αν τάξιοι των  όσων  χ ρωστούν  στην  πολύπαθη
περιοχ ή του Θριασίου Πεδίου στηρίζον τας ξεκάθαρα την  αν απτυξιακή πορεία του.

Ο Γραμματέας-Συντονιστής Ά: Ζιάγκας Σπύρος
Η αναπληρώτρια Γραμματέας-Συντονίστρια ΄Β και υπεύθυνη ΜΜΕ και Επι-

κοινωνίας : Παπανδρέου Σταυρούλα 
Ο Υπεύθυνος της Οργάνωσης: Γκόγκας Αρίσταρχος 
Τα μέλη : Κριεκούκης Αθανάσιος , Λεμονή Ευαγγελία , Τομαρά Αναστασία ,

Τσέκας Δημήτριος.

Σκρέκας: Στα 500 εκατ. ευρώ το όφελος από
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φέτος
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Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία και με τη συμμετοχ ή 14
φορέων  πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιου-
λίου στο Μεν ίδι η εκδήλωση που διοργαν ώσα-

με από κοιν ού το ΕΣΥΝ (Παράρτημα Αχ α-
ρν ών –Φυλής) και το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, με αφορμή τη
Παγκόσμια Ημέρα κατά των  Ναρκωτικών . Η ζων τάν ια
και το μεράκι των  παιδιών  από τις ομάδες μουσικής –
χ ορού του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ξεσήκωσε μικρούς και
μεγάλους που παρευρέθηκαν  στην  εκδήλωση, και όλοι
μαζί δώσαμε το μήν υμα του αγών α για ελεύθερη από
ουσίες ζωή, για τη ζωή που μας αξίζει.

Γεν ν άει όμως ερωτηματικά το γεγον ός πως εν ώ
βρισκόμαστε σε έν α Δήμο όπου η εγκληματικότητα και
η τοξικοεξάρτηση βαράν ε “κόκκιν ο”, αν τί η Τοπική
Διοίκηση ν α στηρίξει τέτοιες εκδηλώσεις, βάζει με
όποιο τρόπο μπορεί εμπόδια. Αρχ ικά μας εν ημέρω-
σαν , λίγες μέρες πριν  την  εκδήλωση και μετά από
δική μας επιμον ή (όχ ι υπηρεσιακώς όπως όφειλαν ),
και εν ώ μάλιστα η αίτηση μας είχ ε πρωτοκολληθεί 2
μήν ες πριν , ότι δεν  θα μας παραχ ωρήσουν  το χ ώρο
της κεν τρικής πλατείας Αγίου Βλασίου, με διάφορα
προσχ ήματα όπως ότι “δε δίν ουν  την  κεν τρική πλα-
τεία σε φορείς” και πως “θα εν οχ λούμε τα καταστήμα-
τα”, παρόλο που έν ας από τους συμμετέχ ον τες στην
εκδήλωσή μας ήταν  και ο ΣΕΒΑ (Σύλλογος Επαγγελμα-
τιών , Βιοτεχ ν ών  και Εμπόρων  Αχ αρν ών ).

Με πίεση και μετά από συν άν τηση με τον  κ.
Δήμαρχ ο και τον  κ. Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ καταφέραμε
ν α μας παραχ ωρηθεί η πλατεία Δημαρχ είου, ηχ ητική
κάλυψη και καρέκλες για την  πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Παρόλο που θεωρήσαμε πως ξεπεράσαμε
όλες τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν  - πάλι με δική
μας επιμον ή για ν α βεβαιωθούμε πως όλα προχ ωράν ε
καλά - μαθαίν ουμε μια μέρα πριν  την  εκδήλωση πως
δεν  θα μας παραχ ωρηθεί ούτε ο ήχ ος λόγω ασθέν ειας
του ηχ ολήπτη, ούτε και οι αν τίστοιχ ες καρέκλες που
είχ αμε συμφων ήσει.

Το αποκορύφωμα όλων  αυτών  των  εμποδίων  που
παρουσιάστηκαν  από τη μεριά του Δήμου ήταν  το
τηλεφών ημα στο γραμματέα του Δ.Σ. του Παραρτήμα-
τος Αχ αρν ών -Φυλής του ΕΣΥΝ από την  Δημοτική

Αστυν ομία, όπου τον  απείλησαν  με πρόστιμο αν  δεν
κατέβουν  οι αφίσες που εν ημέρων αν  για την  εκδήλω-
σή μας.

Είν αι η ίδια Δημοτική Αρχ ή που δεν  επέτρεψε ν α
τεθεί σε ψηφοφορία ψήφισμα για τη στήριξη του
ΚΕΘΕΑ και του μον αδικού Κέν τρου Πρόληψης σε
ολόκληρο το Δήμο Αχ αρν ών , που αυτή τη στιγμή
απασχ ολεί μόν ο δύο ψυχ ολόγους, εμποδίζον τας έτσι
το Δημοτικό Συμβούλιο ν α πάρει θέση σε έν α ζήτημα
ζωτικής σημασίας.

Στα εμπόδια που μπήκαν  η πρώτη απάν τηση
δόθηκε με την  μαζική συμμετοχ ή του κόσμου στην
εκδήλωσή μας.

Ξεκαθαρίζουμε πως σε περίπτωση που
προχ ωρήσουν  με την  απειλή του προστίμου θα
βρουν  απέν αν τί τους τόσο εμάς όσο και τους φορείς,
τους συλλόγους και τα σωματεία που συμμετείχ αν
στην  εκδήλωση. 

Συν εχ ίζουμε την  πάλη εν άν τια σε όλα τα ν αρκω-
τικά, για τη ζωή που μας αξίζει και όχ ι για την  ζωή
που μας ορίζουν !

Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν
υπηρεσίες πρόληψης-θεραπείας-κοιν ων ικής επαν έν -
ταξης. Την  ολόπλευρη εν ίσχ υση του υπάρχ ον τος
Κέν τρου Πρόληψης και την  ίδρυση περισσότερων
στην  πόλη μας, με έμφαση στην  πρωτογεν ή πρόληψη
και με μαζικές προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού, τη
δημιουργία «στεγν ών » προγραμμάτων  απεξάρτησης
και τη στήριξή τους ως κύριου μον τέλου θεραπείας, με
εξειδικευμέν ες δομές και μόν ιμο προσωπικό. Την  επα-
ν αφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, με κατάργηση
της σχ ετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου. Την
απόσυρση του μν ημον ίου συν εργασίας για τις κιν ητές
μον άδες εποπτευόμεν ης χ ρήσης στο Δήμο Αθην αίων
και την  κατάργηση του ν όμου για τη λειτουργία χ ώρων
εποπτευόμεν ης χ ρήσης. Είμαστε εν άν τια σε κάθε
σκέψη για ν ομιμοποίηση της ψυχ αγωγικής χ ρήσης της
κάν ν αβης.

Το Δ.Σ.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 14 φορέων πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 2 Ιουλίου στο Μενίδι η

εκδήλωση που διοργανώσαμε από κοινού το ΕΣΥΝ (Παράρτημα
Αχαρνών–Φυλής) και το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, με

αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέλυσε τον επικεφαλής της
Κρατικής Ασφάλειας και τη Γενική Εισαγγελέα

Μ
ε εκτελεστικά διατάγματα που εξέδωσε αργά απόψε, ο πρόεδρος της Ουκραν ίας Βολον τίμιρ Ζελέν σκι
απέλυσε τον  επικεφαλής της υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας και τη Γεν ική Εισαγγελέα της χ ώρας.

Ο Ιβαν  Μπακάν οφ, μέχ ρι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ουκραν ίας, είν αι παι-
δικός φίλος του Ζελέν σκι. Η Γεν ική Εισαγγελέας Ιρίν α Βεν εν τίκτοβα είχ ε αν αλάβει την  προσπάθεια δίωξης των
ρωσικών  εγκλημάτων  πολέμου στην  Ουκραν ία.

Η απόφαση αν αρτήθηκε στον  ιστότοπο της προεδρίας, χ ωρίς καμία εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν
σε αυτήν .

Μπερλουσκόνι - Σαλβίνι: «Όχι» στη συνέχιση της κυβερνητικής συνεργασίας με τα
Πέντε Αστέρια Αυξάνονται οι πιθανότητες αμετάκλητης παραίτησης

του Ντράγκι από την πρωθυπουργία

Μ
ετά τη συν άν τησή τους σήμερα στην  Σαρδην ία, ο ηγέτης της Φόρτσα Ιτάλια Σίλβιο Μπερλουσκόν ι και ο
γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίν ι, απέκλεισαν  κάθε δυν ατότητα συν έχ ισης της κυβερν ητικής συν ε-
ργασίας με τα Πέν τε Αστέρια.

Σε κοιν ό τους αν ακοιν ωθέν  υπογράμμισαν  ότι οι «πεν τάστεροι» είν αι αφερέγγυοι και ότι η συμμετοχ ή της
ιταλικής κεν τροδεξιάς στην  κυβέρν ηση Ντράγκι μπορεί ν α συν εχ ιστεί μόν ον  υπό την  προϋπόθεση ν α αποκ-
λειστεί από την  κυβερν ητική αυτή συμμαχ ία το κίν ημα που ίδρυσε ο Μπέπε Γκρίλο.

Σύμφων α με τους περισσότερους πολιτικούς αν αλυτές, η θέση αυτή της ιταλικής κεν τροδεξιάς, αυξάν ει τις
πιθαν ότητες οριστικής και αμετάκλητης παραίτησης του Ντράγκι από την  πρωθυπουργία και προκήρυξης
πρόωρων  βουλευτικών  εκλογών , πιθαν ώς το πρώτο δεκαπεν θήμερο του Οκτωβρίου.

Γ. Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν
μπορεί και δεν πρέπει να
βυθιστεί σε πολιτική κρίση

την πιο κρίσιμη ώρα

Η
α π ό φ α σ η
του πρωθυ-
π ο υ ρ γ ο ύ

εδράζεται τόσο σε
λόγους θεσμικής
τάξης όσο και πολιτι-
κής σταθερότητας,
σε μια Ευρώπη που
γν ωρίζει και θα
γν ωρίσει πρωτο-
δοκίμαστους κλυδω-
ν ισμούς, όσο διαρ-
κούν  οι επάλληλες
διεθν είς κρίσεις
τον ίζει ο κυβερν -
ητικός εκπρόσωπος
Γιάν ν ης Οικον όμου
σε συν έν τευξή του στην  εφημερίδα «Αυγή της Κυρια-
κής» αν αφερόμεν ος στη δήλωση του πρωθυπουργού
για εξάν τληση της τετραετίας.

«Η απλή αν αλογική, κατά τα ειωθότα, θα αφήσει τη
χ ώρα για ικαν ό χ ρον ικό διάστημα με υπηρεσιακή
κυβέρν ηση. Ο πολιτικός και ιστορικός χ ρόν ος στην
εποχ ή που ζούμε είν αι απόλυτα συμπιεσμέν ος και
κάθε αδράν εια μπορεί ν α αποβεί μοιραία, ειδικά σε μια
δύσκολη περίοδο εξωγεν ών  προκλήσεων , όπως αυτή
που διαν ύουμε. Η Ελλάδα δεν  μπορεί και δεν  πρέπει
ν α βυθιστεί σε πολιτική κρίση την  πιο κρίσιμη ώρα,
όπως δυστυχ ώς συμβαίν ει εσχ άτως σε αρκετές παρα-
δοσιακές ευρωπαϊκές δυν άμεις» πρόσθεσε.

Επισημαίν ει ότι για την  εν εργειακή κρίση η Ευρω-
παϊκή Έν ωση βρίσκεται σε μια δυν αμική διαδικασία
αν αζήτησης λύσεων  και η Ελλάδα πρωταγων ιστεί στις
συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις και η κυβέρν ηση
είν αι αισιόδοξη ότι τελικά θα έχ ει σύν τομα στη διάθεση
της πρόσθετα εργαλεία και μέσα για το χ ειμών α που
έρχ εται. «Η στήριξη θα συν εχ ιστεί, όσο διαρκούν  τα
προβλήματα» προσθέτει.

Σε ερώτηση για το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον  χ ειρισμό της
υπόθεσης Παπαγγελόπουλου ο κ. Οικον όμου δηλών ει:
«Έχ ω διευκριν ίσει ότι σε έν α σκέλος των  κατηγοριών ,
για τις οποίες παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ.
Παπαγγελόπουλος, στις αρχ ικές αν ακοιν ώσεις υπήρξε
αστοχ ία. Ο κ. Παπαγγελόπουλος όμως -στον  οποίο ο
κ. Τσίπρας επί σειρά ετών  είχ ε αν αθέσει το χ αρτοφυ-
λάκιο του αν απληρωτή υπουργού Δικαιοσύν ης και
Αν θρωπίν ων  Δικαιωμάτων , με αρμοδιότητα τα θέματα
διαφθοράς- παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για
κατάχ ρηση εξουσίας, για ωμές παρεμβάσεις στη δικαι-
οσύν η σε σειρά υποθέσεων , μεταξύ των  οποίων  και η
Νov artis. Και ν α αν αλογιστεί καν είς ότι ο κ Παπαγ-
γελόπουλος δεν  είν αι ο μόν ος στεν ός συν εργάτης του,
που η δικαιοσύν η παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο.
Το ίδιο συμβαίν ει και με τον  υπουργό του που ήταν
αρμόδιος για θέματα ΜΜΕ. Δηλαδή για δύο τομείς που
συν δέον ται στεν ά με την  ποιότητα της δημοκρατίας
μας, το κράτος δικαίου και την  εν ημέρωση, δύο στεν οί
συν εργάτες του κ Τσίπρα, οι αρμόδιοι υπουργοί έχ ουν
παραπεμφθεί από τη δικαιοσύν η στο ειδικό δικαστήρ-
ιο».

Για τις κυβερν ητικές συν εργασίες δηλών ει ότι σπαν ι-
ότατα ευδοκιμούν  και είν αι δυσκίν ητες. «Σήμερα, εν
μέσω εν ός παγκόσμιου τυφών α κρίσεων , δεν  είν αι και-
ρός για δισταγμούς, κωλυσιεργίες και μικροκομματικές
στρατηγικές. Η Νέα Δημοκρατία, με απόλυτη υπευθυ-
ν ότητα και ιστορική συν αίσθηση, διεκδικεί καθαρή
εν τολή αυτοδυν αμίας, ώστε οι πολίτες ν α ν ιώθουν  την
απαιτούμεν η σιγουριά για ν α προχ ωρήσουν  τη ζωή
τους, όπως αυτοί θέλουν . Η κυβέρν ηση πρέπει ν α
είν αι αποτελεσματική και όχ ι έρμαιο τακτικισμών  και
στρατηγικών  που υποτάσσουν  το εθν ικό συμφέρον
στο κομματικό» συμπληρών ει.
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Αθηνών Κορίνθου: Ελα-

στικό από νταλίκα χτύπησε
Ι.Χ – Ενας τραυματίας

Τ
ροχ αίο ατύχ ημα σημειώθηκε το πρωί της Κυρια-
κής 17 Ιουλίου στο 64ο χ ιλιόμετρο της Ν.Ε
Οδού Αθην ών  Κορίν θου.

Συγκεκριμέν α έσκασε λάστιχ ο ν ταλίκας η οποία
ειχ ε κατεύθυν ση στο ρεύμα πρός Κόριν θο, με αποτέ-
λεσμα θραύσμα του ελαστικού ν α χ τυπήσει διερχ όμε-
ν ο Ι.Χ αυτοκίν ητο προκαλών τας τον  τραυματισμό του
επιβαίν ον τος καθώς επίσης και υλικέ ζημιές στο
αυτοκίν ητο.

Από την  πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά σε
παρακείμεν η ν ησίδα. Στο σημείο προκλήθηκαν
κυκλοφορικές καθυστερήσεις.

Αμεση ήταν  η επέμβαση της τροχ αίας & των  πυρο-
σβεστικών  δυν άμεων  και ιδιαίτερα των  Εθελον τών
Δασοπυροσβεστών  Αγίων  Θεοδώρων  που κατέφτα-
σαν  στο σημείο με 3 οχ ήματα και έσβησαν  την  πυρ-
καγιά που δε πρόλαβε ν α επεκταθεί.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τα
άγνωστης προέλευσης υλικά, τα οποία βρέθη-
καν πέριξ του μοιραίου αεροσκάφους.

Όπως τόνισε σε
δηλώσεις του ο δήμα-
ρχος Παγγαίου Φίλιππος
Αναστασιάδης, η λευκή
ουσία άγνωστης προέ-
λευσης που είχαν
εντοπίσει τα drones στην
περιοχή όπου κατέπεσε
το αεροσκάφος δεν είναι
ραδιενεργό ή βιολογικό
υλικό επικίνδυνο για τη
δημόσια υγεία.

Αυτό είναι, όπως
δήλωσε, το πόρισμα της
έρευνας που πραγματο-
ποίησαν τα στελέχη του
ειδικού διακλαδικού
λόχου πυρηνικής βιολογι-
κής χημικής άμυνας του
ΓΕΕΘΑ που ήρθε από
την Αθήνα. Το γεγονός
αυτό ανοίγει τον δρόμο
για την περισυλλογή των
σορών του οκταμελούς πληρώματος του αεροσκάφους.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, συνεργεία της
ΕΜΑΚ έχουν ήδη μπει στο πεδίο και με ιδιαίτερη προ-
σοχή προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς. Μέχρι
στιγμής έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια drones, οι έξι από
τις οκτώ σορούς και αναζητούνται οι άλλες δύο.

Οι σοροί του οκταμελούς πληρώματος θα μεταφερθούν
για ιατροδικαστική εξέταση στην Κομοτηνή και από εκεί
θα τις παραλάβουν οι διπλωματικές αρχές της Ουκρανίας
στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο , οι ομάδες του τάγματος εκκαθ-
άρισης ναρκοπεδίων ξηράς συνεχίζουν το δύσκολο έργο
του εντοπισμού των πυρομαχικών που βρίσκονται σε
μεγάλη απόσταση γύρω από τα συντρίμμια.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστάσιμης, το έργο των πυρο-
τεχνουργών θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με
ιδιαίτερη προσοχή και για το λόγο αυτό δεν θα αρθεί η
απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις

αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Την ίδια ώρα τα τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του
δήμου Παγγαίου δίνουν τιτάνιο αγώνα για την αποκατά-
σταση της ηλεκτροδότησης καθώς τμήματα των οικισμών
Αντιφιλλίππων, Χορτοκοπίου και Παλαιοχωρίου παραμέ-
νουν από χθες το βράδυ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ
προβλήματα αντιμετωπίζονται και στην υδροδότηση των
οικισμών.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι επειδή η βλάβη είναι ακρ-
ιβώς στο χώρο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος είναι πολύ
δύσκολο για τα συνεργεία να πλησιάσουν .

Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουν με γεννήτριες να
αποκαταστήσουν ένα μέρος της βλάβης και κυρίως την
υδροδότηση σε σημεία των οικισμών.

Στις 4.000 έφθασαν οι παραβάσεις που βεβαίωσε
η αστυνομία το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε
οδηγούς οχημάτων και δικύκλων στην περιφέρ-

εια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι εμπόδιζαν, με τον τρόπο
που είχαν σταθμεύσει, την ελεύθερη κίνηση των ατόμων
με ειδικές ανάγκες και των πεζών. 

Μάλιστα, 1.300 από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν
αφορούσαν για στάση και στάθμευση σε θέση όπου
βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ και σε ειδικούς χώρους
στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα
οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, οι κυριότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν
στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας,
δηλαδή σε Αχαΐα, Ηλεία, και Αιτωλοακαρνανία είναι οι
εξής:

- 1.747 παραβάσεις για στάση και στάθμευση σε πεζο-
δρόμια πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται
για πεζούς και ποδηλατοδρόμους

- 1.294 παραβάσεις για στάση και στάθμευση στις εισό-
δους και εξόδους των πεζόδρομων και πάνω σ' αυτούς

- 461 παραβάσεις για στάση και στάθμευση σε θέση
όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρ-

ους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευ-
σης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ και ειδι-
κούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, εντός υπαίθ-
ριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης

- 389 παραβάσεις για στάση και στάθμευση επάνω σε
διαβάσεις πεζών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε
μέτρα από αυτές

- 107 παραβάσεις για παράνομη κίνηση σε πεζόδρομο-
υς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι περισσότε-
ρες παραβάσεις καταγράφηκαν το Μάιο, όπου έφθασαν
τις 814 και οι λιγότερες τον Φεβρουάριο, όπου βεβαιώθη-
καν 622.

Όμως, εκτός από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, σχετικά με την ελεύθερη κίνηση των
πολιτών, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους και
για ηχορύπανση από δίκυκλα και αυτοκίνητα. Συγκεκρι-
μένα, το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι αστυνομικοί βεβαίω-
σαν τουλάχιστον 171 παραβάσεις για ηχορύπανση από
θορύβους που προκλήθηκαν από πάσης φύσεως οχήμα-
τα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες
παραβάσεις σχετικά με την ελεύθερη κίνηση των πολιτών

έχουν καταγραφεί στην πόλη της Πάτρας, όπου είναι και
το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας, ενώ είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι το 2020 και το 2021, όπου
ίσχυσαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω των
μέτρων προστασίας από την COVID-19, είχαν καταγραφ-
εί στην αχαϊκή πρωτεύουσα αρκετές παραβάσεις.

Ειδικότερα, το 2020 είχαν καταγραφεί από την Τροχαία
Πατρών περίπου 220 παραβάσεις για παράνομη στάθ-
μευση σε ράμπα ΑμεΑ και άλλες 100 για παράνομη στά-
θμευση σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για οχήμα-
τα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ενώ το 2021 οι
συγκεκριμένες παραβάσεις έφθασαν τις 270 και τις 180,
αντίστοιχα.   

Ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι είναι
συνεχείς και οι περιπολίες καθημερινές, ενώ οι αστυνομι-
κοί επεμβαίνουν άμεσα όταν διαπιστώνεται ότι ράμπες
διάβασης και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ είναι απροσπέλα-
στες και κατειλημμένες. Παράλληλα, όπως τονίζεται, το
ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι
εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών. 

Καβάλα: Δεν εντοπίστηκε επικίνδυνο υλικό για τη δημόσια
υγεία στο τόπο που κατέπεσε το αεροσκάφος

Στις 4.000 έφθασαν οι παραβάσεις που βεβαίωσε
η αστυνομία στην Δυτική Ελλάδα
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Ανανέωσαν Μπρίγκια, Τσιούνη στον
Πανελευσινιακό ΑΟΚ

Δ
υό ακόμα κορίτσια
αν αν έωσαν  τη συν ερ-
γασία με την  Γυν αι-

κεία μας Ομάδα! Η Αν τζελα
Μπρίγκια, που απο τις ακαδ-
ημίες μας μέχ ρι σήμερα φορά
τη φαν έλα με το “σταχ υ”και
απαλλαγμέν η από την  πίεση
των  Παν ελλην ίων , δείχ ν ει
έτοιμη ν α προσφέρει σημαν -
τικές λύσεις στις θέσεις 3 και
4 ! Η Ξαν θή Τσιούν η μιά
ν εαρή αλλά έμπειρη πλέον
σκόρερ, που δείχ ν ει έτοιμη
ν α πάρει μεγαλύτερο βάρος
απο την  περιφέρεια! Κορίτσια Υγεία κι Επιτυχ ίες!

Ο Γιάννης Τσαλερίδης ανανέωσε στον Ακράτητο

Κ
ράτησε την  σημαία του
ο Ακράτητος αφού αν α-
ν έωσε την  συν εργασία

του ο 26χ ρον ος μέσος Γιάν -
ν ης Τσαλερίδης. Αγων ίζεται για
οκτώ χ ρόν ια στην  ομάδα με
έν α πρωτάθλημα στην
Γ΄Εθν ική.

Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής
ευχ αριστεί τον  πρόεδρο Χρή-
στο Αποστολόπουλο που μου
έδειξε εμπιστοσύν η και με
ήθελε και φέτος στην  ομάδα
και μαζί με τον  κύριο Λεων ίδα
Παν αγιωταράκο κάν αν ε πολύ
εύκολη την  απόφαση μου ν α
αν αν εώσω.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Πανελευσινιακός πήρε τον Χρήστο
Χατζηγιαννάκη.

Η
διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας
της με τον  Χρήστο Χατζηγιαν ν άκη.

Ο 20χ ρον ος ταλαν τούχ ος τερματοφύλακας
αγων ιζόταν  με την  ομάδα του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ
στην  SUPERLEGUE1 K19

Χρήστο, καλωσόρισες στην  οικογέν εια του
Παν ελευσιν ιακού!

Σου ευχ όμαστε υγεία, δύν αμη και πολλές επιτ-
υχ ίες!

Στον Βύζαντα ο Κωνσταντίνος Χαλκίδης!

Μ
ε τον  πρωταθλητή της Γ Εθν ι-
κής με την  ομάδα της Προοδευ-
τικής θωρακίζει το τέρμα του

Βύζαν τα Μεγάρων  ο Κώστας Χαλκίδης.
Ο Κων σταν τίν ος έχ ει ξεκιν ήσει την

καριέρα του από την  Κ19 του Παν αθη-
ν αικού εν ώ έχ ει αγων ιστεί με επιτυχ ία
στον  Εθν ικό Πειραιώς και τη Μαρκό.

Κων σταν τίν ε καλώς ήλθες στον
Βύζαν τα!

Σε γνώριμα λημέρια ο Χρήστος
Παλιγγίνης

Ο
έμπειρος πορτιέρο Χρήστος Παλιγγίν ης συμφών ησε με τον  Μαν δραϊκό.
Το βιογραφικό του είν αι τεράστιο, οι παραστάσεις του αμέτρητες απέν αν -
τι στους καλύτερους επιθετικούς των  εθν ικών  πρωταθλημάτων . Είν αι μια

μεταγραφή υπέρβαση όχ ι μόν ο για την  ομάδα αλλά και για ολόκληρη την  κατηγο-
ρία.Αλλάζει επίπεδο ο Μαν δραϊκός με τις μεταγραφές που πραγματοποιεί και τις
άλλες κιν ήσεις που κάν ει. Δείχ ν ει από ν ωρίς τις διαθέσεις του για τη ν έα σεζόν .

Ο Χρήστος Παλιγγίν ης γυρίζει σε γν ώριμα λημέρια αφού έχ ει αγων ιστεί παλιότε-

ρα και θα βοηθήσει καταλυτικά την  ομάδα στους στόχ ους της, οι ν εαροί ταλαν -
τούχ οι τερματοφύλακες δίπλα του και με την  υποστήριξή του έχ ουν  ν α μάθουν
πολλά, η αμυν τική γραμμή θα αποκτήσει έν αν  έμπειρότατο καθοδηγητή μέσα στο
γήπεδο. Στα σχ έδια της διοίκησης επίσης είν αι η ακόμη πιο πέρα αξιοποίηση
του Μαν δραίου στην  καταγωγή επιτυχ ημέν ου γκολκήπερ.Το κύμα των  μέχ ρι
τώρα μεγάλων  μεταγραφών  έχ ει ήδη φέρει μεγάλο εν θουσιασμό και η συσπείρωση
στην  ομάδα αν αμέν εται ν α θυμίσει χ ρυσές εποχ ές του παρελθόν τος.

Μεταγραφές φωτιά για τον Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο
Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύρ-
γου στην  προσπάθεια του ν α
έχ ει μια καλή πορεία στο φετιν ό

πρωτάθλημα πραγματοποίησε τρείς
σπουδαίες μεταγραφές. Συγκεκριμέν α
απέκτησε από τον  Εθν ικό Παν οράματος
τους Παν αγιώτη Κολιάκη(τερματοφύλακα),
Φώτη Τσουτσάν η(επιθετικός με 28 τέρμα-
τα φέτος), Χρήστο Γεγέ(επιτελικός μέσος
δεκάρι).
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Στον Πανελευσινιακό ο Στέλιος Σερέπας
Ανακοίνωση

Η
διοίκηση του Παν ελευσιν ιακού
αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της
συν εργασίας της με τον  Στέλιο

Σερέπα . Ο 30χ ρον ος επιθετικός αν αμέ-
ν εται ν α συμβάλλει τα μέγιστα ώστε η
ομάδα μας ν α πετύχ ει τους στόχ ους της.
Έχ ει αγων ιστεί μεταξυ των  άλλων  στους:
Θρασύβουλο, Αστέρα Μαγούλας, Μαν δρ-
αικό, Ιων ικό, Ακράτητο, Βύζα Μεγάρων ,
Αήττητο Σπάτων .Τελευταίος σταθμός στη
καριέρα του ήταν  ο Α.Ο. Μυκόν ου.

Μπεμπέτο καλωσόρισες στην  οικογέ-
ν εια του Παν ελευσιν ιακού! Σου ευχ όμα-
στε υγεία, δύν αμη και πολλές επιτυχ ίες!

Ο Λευτέρης Μάκρας ανανέωσε την
συνεργασία του

Ο
Λευτέρης Μάκρας θα φοράει τη φαν έλα της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και την  επόμεν η χ ρον ιά . Ο
Λευτέρης πέτυχ ε πέρσι 19 γκολ σε πρωτάθλημα

και κύπελλο σε έν α γύρο, δίν ον τας στην  ομάδα του
Μίμα αυτό που της έλειπε για ν α πρωταγων ιστήσει.

Το ΔΣ του εύχ εται ν α είν αι υγιής και ν α πετύχ ει
πολλά ακόμη τέρματα με την  ομάδα μας. Ο χ ορός των
αν αν εώσεων  συν εχ ίζεται .

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου ξεκι-
νά η φετινή περίοδος για τον

Πανελευσινιακό

Έ
χ ον τας ολοκληρώσει κατά μεγάλο ποσοστό το ρόστερ
της η ομάδα ξεκιν ά την  φετιν ή της πορεία με στόχ ο
την  κορυφή.

Σε αυτό το πλαίσιο έχ ει προγραμματιστεί και η προετοιμασία
της ομάδας,το βασικό μερος της οποίας θα γίν ει στις άρτια
εξοπλισμέν ες αθλητικές εγκαταστάσεις του

"NAOUSSA MOUNTAIN RESORT" στα Πηγάδια Ημαθίας.
Για δύο ημέρες οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν  από ιατρικές

εξετάσεις εν ώ το Σάββατο 23 και την  Κυριακή 24 Ιουλίου σειρά
έχ ουν  οι εργομετρικές εξετάσεις.

Οι προπον ήσεις θα ξεκιν ήσουν  την  Δευτέρα 25 Ιουλίου με
τον  πρώτο φιλικό αγών α ν α είν αι προγραμματισμέν ος στις 3
Αυγούστου στη Παιαν ία με αν τίπαλο την  ομάδα Κ19 του
Παν αθην αικού.

Την  επομέν η η ομάδα θα αν αχ ωρήσει για την  Νάουσα όπου
θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί
ο Αν δρέας Σκέν τζος και οι συν εργάτες του θα δουλεψουν  μαζί
με τους ποδοσφαιριστές ώστε ν α δημιουργήσουν  έν α δυν ατό
και αν ταγων ιστικό σύν ολο, με στόχ ο ν α πρωταγων ιστήσουν
στο πρωτάθλημα. .

Ήδη έχ ει προγραμματιστεί φιλικός αγών ας στις 6 Αυγούστου
με τον  Ηρακλή Θεσσαλον ίκης εν ώ θα ακολουθήσει και έν ας
ακόμη το Σάββατο 13 Αυγούστου.

Η αποστολή θα επιστρέψει στη βάση της την  παραμον ή του
15Αύγουστου.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ με δεύτερη Ομάδα
στη Γ΄ ΕΣΚΑΝΑ!!!

Η
απόφαση της ΕΟΚ ν α μπορούν  οι Ομάδες των  Εθν ικών  Κατηγοριών  ν α
έχ ουν  Ομάδες Νέων  (U-23) στις Τοπικές Εν ώσεις, απογειών ει τη δυν ατότ-
ητα στα πολλά εξαιρετικά ταλέν τα μας ν α αγων ίζον ται σε εν α Πρωτάθλημα

Αν δρών  με ταβάν ι την  Α' ΈΣΚΑΝΑ!
Με την  ίδια φιλοσοφία της Α΄ Ομάδας, με τον  ίδιο προπον ητή και την  προοπτι-

κή, αν  διακριθούν , ν α βρεθουν  σε αυτήν !!!
Επιτέλους! Μια πραγματικά αν απτυξιακή απόφαση που ήδη την  αγκάλιασαν

πολλά παιδιά μας!!!

Ακολουθεί δήλωση του Τεχ ν ικού Διευθυν τή των  Υποδομών  και Προπον ητή της
Αν δρικής Ομάδας κ. Νίκου Βούλγαρη:

"Ως επικεφαλής του αν τρικού τμήματος θεωρώ πολύ σημαν τική την  απόφαση
της Ομοσπον δίας ν α δώσει τη δυν ατότητα στις ομάδες των  Εθν ικών  κατηγοριών
ν α δημιουργήσουν  Β' Ομάδα και ν α συμμετάσχ ουν  στα πρωταθλήματα αν τρών .

Πολύ σημαν τικό επίσης ότι όλοι οι αθλητές θα είν αι Under 23.
Στόχ ος του Παν ελευσιν ιακού για την  Β' ομάδα είν αι ν α εν ταχ θούν  αλλά και ν α

συν εχ ίσουν  στο προπον ητικό πρόγραμμα παιδιά που θέλουν  ν α διακριθούν  αλλά
και ν α βελτιωθούν  μέσα από αυτό.

Για αυτό το λόγο το Αν τρικό Α' με το Αν τρικό Β' θα είν αι άμεσα συν δεδεμέν α
τεχ ν ικά, τακτικά και προπον ητικά. Καθώς θα είμαι ο προπον ητής καί στην  Β'
ομάδα αυτό που θέλω ν α διαβεβαιώσω είν αι ότι θα γίν ει ό,τι χ ρειαστεί έτσι ώστε ν α
βελτιώσουμε τους αθλητές κατά κύριο λόγο και μακάρι μέσα από αυτή τη διαδικασία
στη πορεία ν α μεταπηδήσουν  παιδιά και στη Α' ομάδα.

Συγχ αρητήρια στην  Ομοσπον δία για την  απόφαση της!"

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ανανεώσεις
ποδοσφαιριστών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του ΒΥΖΑΝΤΑ Μεγάρων  αν α-
κοιν ών ει την  αν αν έωση της συν εργασίας του 

με τους ποδοσφαιριστές.

Καραγιάν ν η Γιάν ν η
Κων σταν τιν ίδη Θοδωρή
Μαν ωλιά Μπάμπη
Στρατιδάκη Αργύρη
Τσίγκρη Ραφαήλ
Φυσαράκη Αποστόλη

Οι ικαν ότητες, το ταλέν το, η εμπειρία και η
συν εισφορά τους στην  άν οδο της ομάδας

στην  Γ Εθν ική τους καθιστούν  αν απόσπαστα μέλη της ομάδας μας και η παρα-
μον ή

τους και την  ν έα χ ρον ιά στο δυν αμικό της αποτελούσαν  τον  κύριο στόχ ο μας. 
Τους ευχ όμαστε μια καλή ποδοσφαιρική χ ρον ιά με υγεία και πολλές ομαδικές και
ατομικές επιτυχ ίες, για την  υλοποίηση των  στόχ ων  της ομάδας μας.

Εκ του Γραφείου Τύπου



ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΑΛΟΜΕ (SALOME) 
KΟΜΠΕΡΙΤΖΕ (KOBERIDZE) TOY ΜΕΡΑΜΠΙ (MERABI)

KAI THΣ ΝΑΤΕΛΑ (NATELA) TO ΓΕΝΟΣ 
QΑΒΤΑΡΑΤΖΕ (KAVTARADZE) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα 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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Σ
υν ελήφθησαν  στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-
δικασίας έν ας 41χ ρον ος και έν ας 15χ ρον ος,
για πορν ογραφία αν ηλίκων , εν ώ σχ ηματίστηκε

δικογραφία τακτικής διαδικασίας για απόπειρα προσέλ-
κυσης παιδιών  για γεν ετήσιους λόγους σε βάρος
37χ ρον ου

Αστυν ομικοί της Διεύθυν σης Δίωξης Ηλεκτρον ικού
Εγκλήματος διερεύν ησαν  και εξιχ ν ίασαν  τρεις υποθέ-
σεις που αφορούσαν  στα κατά περίπτωση αδικήματα
της πορν ογραφίας αν ηλίκων  και απόπειρας προσέλ-
κυσης παιδιών  για γεν ετήσιους λόγους.

Συγκεκριμέν α, συν ελήφθησαν  στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας έν ας 41χ ρον ος και έν ας
15χ ρον ος, για πορν ογραφία αν ηλίκων , εν ώ
σχ ηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για
απόπειρα προσέλκυσης παιδιών  για γεν ετήσιους λόγο-
υς σε βάρος 37χ ρον ου, ο οποίος επίσης συν ελήφθη
καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφ-
αση.

Πιο αν αλυτικά, στην  περίπτωση του 37χ ρον ου, μια
μητέρα αν ήλικης κατήγγειλε ότι έν ας χ ρήστης μέσου
κοιν ων ικής δικτύωσης, προσέγγισε την  κόρης της με
σκοπό ν α συν ευρεθεί σεξουαλικά με φίλο του, έν αν τι
χ ρηματικής αμοιβής.

Στις άλλες περιπτώσεις, οι έρευν ες πραγματοποιήθη-
καν  στο πλαίσιο διεθν ούς αστυν ομικής συν εργασίας
για την  αν τιμετώπιση του φαιν ομέν ου της πορν ογρα-
φίας αν ηλίκων .

Ειδικότερα, οι χ ρήστες του διαδικτύου, μέσω συγκε-
κριμέν ων  ηλεκτρον ικών  ιχ ν ών , απέκτησαν  πρόσβα-

ση σε διάφορους ιστότοπους - εφαρμογές και είχ αν
στην  διάθεση τους προς διαμοιρασμό πλήθος αρχ είων
με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αν ηλίκων .

Τα παραπάν ω στοιχ εία τέθηκαν  υπόψη των  αρμό-
διων  εισαγγελικών  Αρχ ών  και εκδόθηκαν  σχ ετικά βου-
λεύματα για την  άρση του απορρήτου των  επικοιν ω-
ν ιών . Ακολούθησε αν άλυση των  στοιχ είων  και των
ψηφιακών  δεδομέν ων  των  υποθέσεων  και κατόπιν
αλληλογραφίας με τους παρόχ ους υπηρεσιών , προέκ-
υψαν  τα ηλεκτρον ικά ίχ ν η των  εμπλεκομέν ων  ατό-
μων .

Στο πλαίσιο αυτό, στις 8, 11 και 13 Ιουλίου πραγμα-
τοποιήθηκαν  έρευν ες στα σπίτα τους, όπου συν ολικά
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  έν ας φορητός ηλεκτρο-
ν ικός υπολογιστής, 2 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, 3
κιν ητά τηλέφων α και USB stick.

Από την  επιτόπια έρευν α που διεν εργήθηκε στα
ψηφιακά πειστήρια του 37χ ρον ου ταυτοποιήθηκε η
εμπλοκή του στην  παράν ομη δραστηριότητα, εν ώ
παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε

καταδικαστική απόφαση για πορν ογραφία
αν ηλίκων , λόγος για τον  οποίο συν ελήφθη.
Στις περιπτώσεις του 41χ ρον ου και του
15χ ρον ου, συν ελήφθησαν  καθώς βρέθηκε
πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίν τεο) πορ-
ν ογραφίας αν ηλίκων .

Τα ψηφιακά πειστήρια κατασχ έθηκαν  και θα
αποσταλούν  στη Διεύθυν ση Εγκληματολο-
γικών  Ερευν ών  για εργαστηριακή εξέταση,
εν ώ οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στις αρμό-
διες εισαγγελικές Αρχ ές.

Η ΕΛ.ΑΣ, στη σχ ετική αν ακοίν ωσή της,
επισημαίν ει ότι οι πολίτες μπορούν  ν α επι-
κοιν ων ούν , αν ών υμα ή επών υμα, με τη
Διεύθυν ση Δίωξης Ηλεκτρον ικού Εγκλήματος,

προκειμέν ου ν α παρέχ ουν  πληροφορίες ή ν α καταγ-
γέλλουν  παράν ομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηρι-
ότητες που τελούν ται μέσω διαδικτύου στα ακόλουθα
στοιχ εία επικοιν ων ίας:

- Τηλεφων ικά: 11188

- Στέλν ον τας e-mail: ccu@cy bercrimeunit.gov .gr.

- Μέσω twitter: @Cy berAlertGR.

- Μέσω του gov .gr στην  εν ότητα Πολίτης και Καθ-
ημεριν ότητα / Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα
κυβερν οχ ώρου.

- Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπν α
τηλέφων α (smart phones): CYBERΚΙD.

Τρεις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων- Kαταγγελία
μητέρας οδήγησε τις αρχές στα ίχνη 37χρονου κατάδικου

Πληρωμές ΕΝΦΙΑ και Επιστρεπτέας, αλλά και
τουρισμός, ενισχύουν τα ταμεία του κράτους

Σ
υνεχίζονται οι μαζικές πληρωμές σε ΕΝΦΙΑ, ενισχύοντας μέρα με τη μέρα τα κρατικά ταμεία. Το
επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν και οι πληρωμές της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
και του φόρου εισοδήματος αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τα χρήματα στα δημόσια ταμεία.

Σημαντικό ρόλο εξακολουθεί να διαδραματίζει και η πορεία του τουρισμού, ο οποίος
εξακολουθεί να κιν είται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα με τις εκτιμήσεις παραγόντων  της
αγοράς να μην  αποκλείουν  τα έσοδα να ξεπεράσουν  το 2019.

Και ενώ αύριο το υπουργείο Οικονομικών  αναμένεται να ανακοινώσει τα στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον  Ιούν ιο και το α΄ εξάμηνο του έτους, τα μηνύματα
που φτάνουν  στο οικονομικό επιτελείο εδώ και ημέρες είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Ήδη η πορεία των  εσόδων  από τον  ΕΝΦΙΑ κρίν εται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς,
σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη το ποσό που έχει εισπραχθεί είναι αρκετά υψηλότερο
από 1 δισ. ευρώ.

Αλλά και από την  επιστρεπτέα προκαταβολή ήδη κάποιοι από τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες που είχαν  λάβει εν ίσχυση  φαίν εται να επιλέγουν  να εξοφλήσουν  εφάπαξ
το ποσό, κερδίζον τας επιπλέον  έκπτωση 15%. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία, είτε για
την  εφάπαξ εξόφληση του ποσού που έχει ληφθεί είτε για την  πληρωμή του σε 96
δόσεις, λήγει στις 29 Ιουλίου.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που φτάνουν  στο υπουργείο Οικονομικών  περίπου
10.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες προχωρούν  καθημερινά στην  εξόφληση του
ποσού καθώς αρκετοί από αυτούς έχουν  μικρά ποσά οφειλής (μετά και το «κούρεμα»
που έγιν ε).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις την  προηγούμενη Πέμπτη 7 Ιουλίου αναρτήθηκαν  τα
ειδοποιητήρια σε περίπου 560.000 ΑΦΜ ενώ 2.406 ΑΦΜ απαλλάχθηκαν  από την
υποχρέωση επιστροφής του ποσού ως πυρόπληκτοι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
να βεβαιωθούν  τα ποσά σε 43.371 ΑΦΜ για τους οποίους διενεργείται επανέλεγχος των
στοιχείων  τους.

Στα έσοδα του Ιουλίου θα προστεθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που θα
κληθούν  να πληρώσουν  πάνω από 3 εκατ. φορολογούμενοι, με βάση τα έως τώρα
στοιχεία καθώς η διαδικασία υποβολής των  φορολογικών  δηλώσεων  λήγει στις 29 του
μηνός, ενώ την  ίδια μέρα θα πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση του φόρου.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιλέξουν  να πληρώσουν  εφάπαξ το φόρο εισοδήματος θα
έχουν  έκπτωση 3%.

Ένας ακόμα κρίσιμος παράγοντας για την  πορεία των  εσόδων  είναι ο τουρισμός, με τις
επιδόσεις από το σκέλος των  αφίξεων  αλλά και από το σκέλος της ζήτησης από βασικές
αγορές του εξωτερικού να γίνον ται όλο και καλύτερες. Σύμφωνα με παράγοντες της αγο-
ράς, με βάση τις  κρατήσεις τόσο για τον  Ιούλιο όσο και για τον  Αύγουστο φαίνεται ότι τα
έσοδα θα ξεπεράσουν  τις προσδοκίες χωρίς να αποκλείεται να υπερβούν  ακόμα και
εκείνα του 2019.
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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

Πέμπτη 14 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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Π
ολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς (κατηγορία
κιν δύν ου 4) προβλέπεται  Δευτέρα 18 Ιουλίου,
για πέν τε περιφέρειες της χ ώρας, σύμφων α με

το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκαγιάς που εκδίδει
η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπο-
υργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
(www.civ ilprotection.gr)

Συγκεκριμέν α πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς
προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχ ές:

• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβαν ομέν ης της
ν ήσου Κυθήρων )

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ
Εύβοιας)

• Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (ΠΕ Κοριν θίας, ΠΕ
Αργολίδας, ΠΕ Λακων ίας)

• Περιφέρεια Κρήτης
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ

Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας απευθύν ει συστάσεις προς τους πολίτες
ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α αποφεύγουν
εν έργειες στην  ύπαιθρο που μπορούν  ν α προκα-
λέσουν  πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο
ξερών  χ όρτων  και κλαδιών  ή υπολειμμάτων  καθαρι-
σμού, η χ ρήση μηχ αν ημάτων  που προκαλούν
σπιν θήρες όπως δισκοπρίον α, συσκευές συγκόλ-
λησης, η χ ρήση υπαίθριων  ψησταριών , το κάπν ι-
σμα μελισσών , η ρίψη αν αμμέν ων  τσιγάρων , κ.α.
Επίσης, η ΓΓΠΠ υπεν θυμίζει ότι κατά τη διάρκεια
της αν τιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των  αγρών  και καλεί τους πολίτες σε περίπτωση
που αν τιληφθούν  πυρκαγιά, ν α ειδοποιήσουν  αμέ-
σως την  Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό
κλήσης 199.

κίν δυν ος πυρκαγιάς
Επιπλέον , παραμέν ει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο

επιχ ειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα συν εχ ι-
στούν  οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και
περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυν ομικές και Στρ-
ατιωτικές δυν άμεις.

Ακόμη, το προσωπικό των  Πυροσβεστικών  Υπηρε-

σιών  των  παραπάν ω Περιφερειακών  Εν οτήτων  παρα-
μέν ει σε μερική επιφυλακή, εν ώ σε γεν ική επιφυλακή
παραμέν ουν  όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα
κλιμάκια της Π.Ε. Αχ αΐας και το προσωπικό των  Πυρ-
οσβεστικών  Υπηρεσιών  της Περιφέρειας Κρήτης, προ-
κειμέν ου ν α αν τιμετωπιστούν  οι αυξημέν ες υπηρεσια-
κές απαιτήσεις, που πιθαν όν  ν α προκύψουν  λόγω
πολύ υψηλού κιν δύν ου πυρκαγιάς (κατηγορία

κίν δυν ου 4).
Ταυτόχ ρον α, για τις παραπάν ω περιοχ ές, παραμέ-

ν ει σε εφαρμογή το Σχ έδιο δράσεων  Πολιτικής Προ-
στασίας για την  αν τιμετώπιση κιν δύν ων  λόγω
δασικών  πυρκαγιών , σύμφων α με το οποίο, μεταξύ
άλλων , προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της

προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχ ημά-
των  και παραμον ής εκδρομέων  σε εθν ικούς δρυμούς,
δάση και “ευπαθείς” περιοχ ές.

κίν δυν ος πυρκαγιάς
Παράλληλα η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας σε άμεση συν εργασία με την  Πυροσβεστική
έχ ουν  εν ημερώσει όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμεν ες

κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφ-
έρειες και τους δήμους της χ ώρας, ώστε
ν α βρίσκον ται σε αυξημέν η ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπίσουν  άμεσα τυχ όν  επεισόδια
πυρκαγιών .

Επιπλέον , η Πυροσβεστική απευθύν ει
έκκληση στους πολίτες:

1. Να είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
ν α αποφεύγουν  οποιαδήποτε δραστηρι-
ότητα θα μπορούσε ν α προκαλέσει
εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν  τις πληροφο-
ρίες για την  πρόληψη δασικών  πυρκα-
γιών  που είν αι διαθέσιμες στην  ιστο-
σελίδα και στους επίσημους λογαρια-
σμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο
Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αν τιληφθούν
πυρκαγιά, ν α ειδοποιούν  αμέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό
κλήσης 199.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί
όλους τους πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκα-
γιάς, για τη δική τους ασφάλεια , ν α ακο-
λουθούν  πιστά τις υποδείξεις των  αρμό-
διων  αρχ ών .

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κιν δύν ους των
δασικών  πυρκαγιών , οι πολίτες μπορούν  ν α επισκεφ-
θούν  την  ιστοσελίδα της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
www.civ ilprotection.gr.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς  στην Αττική
και άλλες 4 περιφέρειες

Ο
ι υπογράφοντες ούτε λίγο ούτε πολύ καταγγέλουν
«ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας» και αντιδημοκρατικές
διαδικασίες.

Έντονες διαμαρτυρίες εξέφρασαν μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου Μανδρας - Ειδυλλίας σε ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσι-
ότητα.

Οι υπογράφοντες ούτε λίγο ούτε πολύ καταγγέλουν «ξεπούλημα
της δημοτικής περιουσίας» και αντιδημοκρατικές διαδικασίες. 

Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση:

Ενημέρωση πολιτών
Έπειτα από την 14Η συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου που

έγινε την Πέμπτη 14.7.2022, μετά λύπης μας, αντικρίσαμε για άλλη
μια φορά παρόλες τις αντιδράσεις μας ότι ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρ-
ος του ΔΣ και οι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής,

επιμένουν με αμείωτους ρυθμούς στο ξεπούλημα της δημοτικής
περιουσίας και στην ασέβεια του κανονισμού λειτουργίας του
δημοτικού συμβουλίου.

Να σημειωθεί ότι από τους προέδρους τοπικών παρούσα ήταν
μόνο η κα Κρικη  Λινάρδου Σεβαστή.

Ξεκινώντας η συνεδρίαση, για άλλη μια φορά η κα Αργυρίου
μας εξέπληξε καθότι η ίδια δεν ψήφισε το θέμα που υπάγεται στις
αρμοδιότητες της.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορούσε αποδοχή κρα-
τικών επιχορηγήσεων που σχετίζονται με την πυρασφάλεια, την
περισυλλογή κλαδιών για αποφυγή πυρκαγιάς καθώς και την αντι-
μετώπιση λειψυδρίας στο Αλεποχωρι. Επίσης παρούσα δήλωσε
και στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 13.7.22,στο
θέμα έγκρισης μελέτης και λήψης απόφασης ανάθεσης με διαπρ-
αγμάτευση για την κατεπείγουσα ανάθεση παροχής υπηρεσιών

με τίτλο
"Συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία κλάδιων στα μέτρα

πρόληψης δασικών πυρκαγιών προϋπολογισμού 99.993,60€''.
Γιατί άραγε??
Και το πάρτι συνεχίζεται....
Σε προηγούμενη ανακοίνωση μας, σας ενημερώσαμε πως το

θέμα παραχώρησης ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ αποσύρθηκε όταν ο
Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή κατάλαβαν ότι αντιστεκόμαστε στις
ορέξεις τους. Παρόλα αυτά με όλο το θράσος που τους διακρίνει
επιμένουν και το επαναφέρουν ως 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
με τίτλο '' παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του ασθενοφόρου
με εξοπλισμό στο ΕΚΑΒ'' . Τα επιχειρήματα της επιμονής στο
ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας δεν μας έπεισαν.

Ενώ το θέμα βρισκόταν σε εξέλιξη με τοποθετήσεις, αντιρρή-
σεις και αντιπροτάσεις τον λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος
Παπακωνσταντίνου Αγγελική και κατέθεσε πρόταση προς ψήφιση
στο προεδρείο με περιεχόμενο: την πλήρη παραχώρηση του ασθ-
ενοφόρου στο κέντρο υγείας των Ερυθρών προκειμένου να τεθεί
στην υπηρεσία

των συμπολιτών του Δήμου μας, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγ-
κες άμεσης ιατρικής φροντίδας και να προσφέρει την μέγιστη
άμεση βοήθεια σε όσους συμπολίτες μας το χρειαστούν για να
σώσουμε ζωές.

Στο άκουσμα της αντιπρότασης και πάνω στον πανικό τους
προκειμένου να μην υπέρ ψηφιστεί η αντιπρόταση, ο πρόεδρος
του ΔΣ με παρότρυνση του Δημάρχου μας δήλωσαν ότι, το θέμα
αποσύρεται ενώ ήταν ήδη σε διαδικασία ψηφοφορίας.

Καταγγέλλουμε τον πρόεδρο του ΔΣ για αντιδημοκρατικές και
μη νόμιμες αποφάσεις και διαδικασίες για πολλοστή φορά, διότι
κατ' επανάληψη όταν δεν του βγαίνουν τα κουκιά, προχωράει σε
απόσυρση των θεμάτων.

Όταν τους αναφέραμε τουλάχιστον 7-8 μεγάλες χωματερές η

απάντηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Παναγιώτη Κολοβέτζου,
ήταν ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και οτι θα γίνει κατά προτεραιότητα.(
παρότι τα χρήματα που σχετίζονται με θέματα πρόληψης και αντι-
μετώπισης πυρκαγιών , ξεπερνούν τις 200.000€) Ρωτήσαμε με
ποια κριτήρια?? Απάντηση καμία.

Προτείναμε να ζητηθεί βοήθεια από την περιφέρεια και το κρά-
τος. Πάλι απάντηση

καμία. Μάλλον ο κ δήμαρχος όταν μιλούσε για τα ακατέργαστα
διαμάντια εννοούσε ότι θα τα αφήσει στο έλεος. Βοήθεια μας!!!

Θεωρούμε ως ελάχιστη υποχρέωση μας να προστατεύουμε τον
Δήμο από οποιαδήποτε απόφαση θίγει τα συμφέροντα του και την
περιουσία του.

Το δημοτικό ασθενοφόρο που δόθηκε με δωρεά από το Μποδο-
σακειο ίδρυμα το 2018 προς εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι και
θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου και των πολίτων του.

Κύριε δήμαρχε δεχτείτε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αφού
εσείς κ οι έμμισθοι συνεργάτες σας βρίσκεστε σε διακοπές διαρ-
κείας. Ο δήμος δεν είναι μόνο για φιέστες και δηλώσεις αλλά για
πράξεις κ έργα.

Δεν θα μας φιμώσετε , ούτε εσείς κε Δήμαρχε ούτε ο πρόεδρος
του ΔΣ Αριστοτέλης Μπότσης , όπως μας δηλώσατε βάση του νέου
νομοσχεδίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών

Παπακωνσταντίνου
Αγγελική

Δρίκος Γεώργιος 
Τσακάλης Ιωάννης

Νερούτσου Αλεξάνδρα 
Ρόκας Κωνσταντίνος

Στέρπη Σοφία
Δούκας Αναστάσιος

Ρούσση Παππά Ξανθή
Κανάκης Χαράλαμπος

Μπέκας Γεώργιος

Μάνδρα: Καταγγελία κατά του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής από την αντιπολίτευση


