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Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νίκος Μελετίου
συν αν τήθηκε την  Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, με τον
αν απληρωτή Υπουργό Οικον ομικών  κ. Θεόδωρο
Σκυλακάκη, και συζήτησαν  για τις δυν ατότητες χ ρημα-
τοδότησης έργων  και ζωτικών  υποδομών  που έχ ει
αν άγκη η πόλη και η κοιν ων ία του Ασπροπύργου,
καθώς και σύσσωμο το «επιχ ειρείν » στο Θριάσιο
πεδίο. 

Ο Δήμαρχος εξέθεσε σειρά έργων που χρόνια
τώρα διεκδικεί ο Ασπρόπυργος 

Ο Δήμαρχ ος ευχ αρίστησε τον  Υπουργό για την
ουσιαστική  και αμέριστη υποστήριξη του στο έργο
«Βιοκλιματική Αστική Αν άπλαση του Δήμου Ασπρ-
οπύργου», και  παράλληλα του εξέθεσε σειρά έργων
που χ ρόν ια τώρα διεκδικεί ο Ασπρόπυργος και ήρθε η
ώρα η κεν τρική  κυβέρν ηση και ο καθ’ ύλην  αρμόδιος
Υπουργός ν α χ ρηματοδοτήσουν , αν αβαθμίζον τας την
ποιότητα ζωής στη Δυτική Αττική αλλά και τη συν εχ ώς
αυξαν όμεν η επιχ ειρηματικότητα που συμβάλλει τα μέγι-
στα στην  αν άπτυξη της εθν ικής οικον ομίας. 

Ο κ. Υπουργός αν έπτυξε διεξοδικά τις δυν ατότητες
χ ρηματοδότησης συγκεκριμέν ων  έργων , και αν αφέρθη-
κε ιδιαίτερα στην  επαν αφορά λειτουργίας της σιδηροδρ-
ομικής γραμμής, έν α έργο πν οής που άπτεται όλων
των  κοιν ων ικών  και επιχ ειρηματικών  δραστηριοτήτων
στην  περιοχ ή. 

Όπως τόν ισε χ αρακτηριστικά σκοπός της κυβέρν -
ησης είν αι ν α εν ισχ ύσει και ν α υποστηρίξει ώριμες
μελέτες και προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε
ούτε έν α ευρώ ν α μην  πάει χ αμέν ο από τα χ ρηματο-
δοτικά εργαλεία τόσο της Ευρωπαϊκής Έν ωσης όσο και
του προγράμματος Δημοσίων  Επεν δύσεων . 

Τέλος, ευχ αρίστησε τον  Δήμαρχ ο για τη συν εργασία,
και δήλωσε αρωγός στην  προσπάθεια της Δημοτικής
αρχ ής του Νίκου Μελετίου, στο πλαίσιο των  αρμοδιο-
τήτων  του και των  προτεραιοτήτων  του κυβερν ητικού 

έργου. Με το πέρας της συν άν τησης, ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου κ. Νίκος Μελετίου, δήλωσε: «Ως γν ω-
στόν , οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού, αποτελούν  το μόν ο θεσμό με
άμεση λαϊκή ν ομιμοποίηση.

Εδώ και 15 χ ρόν ια, η συν τριπτική πλειοψηφία του
Δήμου Ασπρόπυργου μου παρέχ ει αυτή τη ν ομιμο-
ποίηση.

Ήρθε η ώρα η κεν τρική κυβέρν ηση ν α  εκτιμήσει
κατά τον  δέον τα τρόπο αυτήν  την  ηχ ηρή λαϊκή εν το-
λή, και ν α στηρίξει το όραμα μου για έν αν  ν έο Ασπρ-
όπυργο, με υπερσύγχ ρον ες υποδομές, κατάλληλες για
ν α αν απτυχ θεί τόσο η τοπική κοιν ων ία όσο και το
εμπόριο. 

Ας μη ξεχ ν άμε πως ελάχ ιστοι Δήμοι συμβάλλουν
τόσο δυν αμικά στο συν ολικό Α.Ε.Π. της Χώρας. Δημό-
σια έργα και υποδομές στον  Ασπρόπυργο θα θέσουν
σε τροχ ιά αν άπτυξης όχ ι μόν ο την  ευρύτερη περιοχ ή
και την  Περιφέρεια, μα θα διαμορφώσουν  περαιτέρω
ολόκληρο τον  παραγωγικό ιστό της Χώρας».

Στην  συν άν τηση συμμετείχ ε και ο Γεν ικός Γραμμα-
τέας του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης.

Εισαγγελική έρευν α με τον  χ αρακτήρα
του επείγον τος ξεκιν ά για τις πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν  το απόγευμα της Τρίτης,
με αρχ ή την  Πεν τέλη, αν άμεσα σε Ντράφι
και Νταού, και επεκτάθηκαν  σε Αν θούσα,
Γέρακα και Παλλήν η καθώς και για αυτή που
ξέσπασε χ θες σε περιοχ ές των  Μεγάρων .

Με εν τολή της προς την  Εισαγγελία Πρω-
τοδικών , η προϊσταμέν η τής Εισαγγελίας
Εφετών  Μαρία Γκαν έ Ζητά τη διεν έργεια
επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με
στόχ ο την  αν αζήτηση ποιν ικών  ευθυν ών ,
προς κάθε κατεύθυν ση, για τα αίτια των
πυρκαγιών  που προκάλεσαν  καταστροφή
χ ιλιάδων  στρεμμάτων  δασικών  και αγρο-
τικών  εκτάσεων  και περιουσιών  κατοίκων .

Η κυρία Γκαν έ ζητά ν α μελετηθούν  τα
στοιχ εία και ν α αν αζητηθούν  εν δεχ όμεν ες
ευθύν ες για την  τέλεση συγκεκριμέν ων  αξιόποιν ων
πράξεων  που αφορούν  τα αδικήματα του εμπρησμού,
εμπρησμού δάσους και παραβάσεων  της ν ομοθεσίας
για την  προστασία του περιβάλλον τος. Σε αυτό το
πλαίσιο θα αξιοποιηθούν  όλα τα αποδεικτικά στοιχ εία
και πληροφορίες που θα τεθούν  στη διάθεση της εισαγ-
γελικής Αρχ ής συμπεριλαμβαν ομέν ων  μην ύσεων  που
εν δέχ εται ν α υποβληθούν  από πολίτες.

Η έρευν α θα διεν εργηθεί από εισαγγελέα ο οποίος
καλείται ν α ελέγξει εξον υχ ιστικά και ν α ερμην εύσει τα
δεδομέν α των  δύο συμβάν των  που έπληξαν  την  Αττι-
κή προκαλών τας τεράστια οικολογική καταστροφή αλλά
και απώλειες περιουσιών , σπιτιών  και οχ ημάτων , ώστε
ν α προσδιορίσει αν  προκύπτουν  εν δείξεις για την
απόδοση ευθυν ών  και ν α εν τοπίσει ποιοι είν αι οι
υπαίτιοι.

Εποικοδομητική η συνάντηση 
Νίκου Μελετίου - Θεόδωρου Σκυλακάκη

Δημόσια έργα και υποδομές στον Ασπρόπυργο ζήτησε
 ο δήμαρχος απ’ο τον αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών 

Επείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις 
πυρκαγιές σε Μέγαρα και Πεντέλη
Ο εμπρησμός μεταξύ των υπό διερεύνηση αδικημάτων
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Οργή και αγανάκτηση έχουν προκαλέσει στον
Δήμο Φυλής οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές.
Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες

φωτιές στην Αττική, ο Δήμος έχει συμβάλει στην κατά-
σβεση τουλάχιστον 20 από την αρχή της αντιπυρικής
περιόδου.

Μόνο την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022. ο Δήμος επενέβη
σε δύο πυρκαγιές: Μια στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης και
μια στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου χάρη στη συνδρο-
μή του αποσοβήθηκε η εξάπλωσή της στο Ποικίλο Όρος,
με απρόβλεπτες συνέπειες.

Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς καλεί σε συστράτευ-
ση τους συνδημότες μας, μπροστά σε μια ασύμμετρη
απειλή.

“Πολεμάμε έναν αόρατο εχθρό και πρέπει να τον αντι-
μετωπίσουμε, όλοι μαζί, με αποφασιστικότητα και αποτε-
λεσματικότητα. Να αποφεύγουμε εργασίες στην ύπαιθρο,
να μην ανάβουμε ψησταριές, να μην ρίχνουμε πυρο-
τεχνήματα, να κρατάμε ανοιχτούς τους δρόμους για τα
πυροσβεστικά οχήματα. Να καλούμε αμέσως την Πυρο-
σβεστική, αλλά και την Αστυνομία, όταν παρατηρούμε
ύποπτες κινήσεις στο δάσος. 

Ευχαριστώ τον Μιχάλη Οικονομάκη, το προσωπικό της
Πολιτικής Προστασίας και όλους τους συναδέλφους που
περιπολούν καθημερινά μαζί τους. Ενωμένοι θα προστα-
τεύσουμε τη ζωή μας και το περιβάλλον”, τόνισε χαρακ-
τηριστικά.

Απαγορεύεται προσωρινά η χρήση νερού 
για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο ύδρευσης  

σε  Ζάχουλη & Αλεποχώρι Μεγαρέων

Επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στον Δήμο Φυλής 
«Ασύμμετρη απειλή οι πυρκαγιές» δηλώνει

ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

Επισταμένες αυτοψίες
των αρμοδίων υπηρεσιών 

της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής 

Αττικής μετά 
την πυρκαγιά

Απόφαση για προσωρινή απαγόρ-
ευση χρήσης νερού για ανθ-
ρώπινη κατανάλωση από το

δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Ζάχουλη
& Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων,
ελήφθη από το Τμήμα Υγειονομικού και
Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 20η
Ιουλίου 2022 κατέστρεψε υποδομές
στην εν λόγω περιοχή και τα αρμόδια
κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, με εντολές του Αντιπε-
ριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, διενήργησαν επισταμένες
και πολύ προσεκτικές αυτοψίες, με
σκοπό την απόλυτη προστασία της
δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας,
που διαμένουν ή επισκέπτονται την
πληγείσα περιοχή του οικισμού Ζάχουλη
και Αλεποχωρίου Μεγάρων. Σχετικά, ο Λ.
Κοσμόπουλος επεσήμανε: «Λαμβάνουμε
εγκαίρως όσα μέτρα χρειάζονται μετά
από επισταμένες αυτοψίες των αρμοδίων

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής».

Συγκεκριμένα, το πρωί της 21η Ιου-
λίου, με αφορμή την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε
από την εκδήλωση της δασικής πυρκα-
γιάς στην περιοχή Ζάχουλη του Δήμου
Μεγαρέων, και στα πλαίσια των αρμο-
διοτήτων της υπηρεσίας μας πραγματο-
ποιήθηκε Υγειονομική Αναγνώριση των
συστημάτων ύδρευσης της περιοχής. 

Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε αν
υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή ή θραύση
σωλήνων, που μπορεί να δημιουργήσει
πρόβλημα στην ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής
: 

Οι πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις )
είναι εκτός της περιοχής όπου
εκδηλώθηκε η δασική πυρκαγιά και δεν
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. 

Το δίκτυο διανομής στην περιοχή
Ζάχουλη έχει θραύσεις σε πολλά σημεία. 

Υπάρχει τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο
το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. 

Το δίκτυο για την περιοχή του Αλε-
ποχωρίου το οποίο και διαπερνά την
καμένη δασική έκταση δεν κατέστη
δυνατόν να ελεγχθεί λόγω μικρών
εστιών που υπάρχουν ακόμα στην περ-
ιοχή. 

Το ίδιο ισχύει και για τις δεξαμενές και
τα αντλιοστάσια του δικτύου του Αλε-
ποχωρίου. 

Για λόγους ασφάλειας δεν πραγματο-
ποιήθηκε δειγματοληψία στο δίκτυο Αλε-
ποχωρίου. 

Υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
γενικευμένη σε όλη την περιοχή με
αποτέλεσμα το δίκτυο σε όλο το μήκος
να μην λειτουργεί στην περιοχή της
Ζάχουλη. 

Διαπιστώθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο
ότι υφίστανται βάσιμες ενδείξεις ότι το
νερό́ είναι ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και για λόγους
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας προ-
βαίνουμε στην ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της χρήσης του νερού που
παρέχεται και στα δύο δίκτυα για όλες τις
οικιακές χρήσεις (πόση, μαγείρεμα, ατο-
μική υγιεινή) διότι μπορεί να επιφέρει
ενδεχόμενο κίνδυνο για την Δημόσια
Υγεία. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-
κής ενημέρωσε με έγγραφο της
21/07/22 τους υπεύθυνους ύδρευσης
της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να
προβούν σε δέουσες ενέργειες και θα
επανέλθει το αρμόδιο κλιμάκιο για δειγ-
ματοληψία νερού και νέες διαπιστώσεις,
πριν την χρήση του νερού από τους
πολίτες. 

Εφόσον διαπιστωθεί με συνεχείς
ελέγχους ότι δεν υπάρχουν πλέον βλάβες
στο δίκτυο και ότι τηρούνται οι τιμές των
ποιοτικών παραμέτρων του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης από εργα-
στηριακούς ελέγχους σε κρίσιμα σημεία
του δικτύου που θα πραγματοποιήσει η
υπηρεσία μας, θα γίνει άρση της προ-
σωρινής απαγόρευσης. Επ’ αυτού, θα
υπάρξει νεότερη  ενημέρωση.  

Υπο έλεγχο τέθηκε η
φωτιά σε οικοπεδικό χώρο 

στον Ασπρόπυργο

Υπο έλεγχο τέθηκε   η φωτιά που
εκδηλώθηκε χθες  το μεσημέρι της Πέμ-
πτης σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με
3 οχήματα, κι ευτυχώς δεν επεκ΄ταθηκε
σε παρακείμενα οικόπεδα 
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Ολοκληρώνεται το 23ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Beach Handbal l
Ανδρών και Γυναικών με την διεξα-
γωγή του Final Four στις εγκαταστά-
σεις που έχει  δημιουργήσει  ο
Δήμος  Ασπροπύργου στην παρ-
αλία Ασπροπύργου, το Σαββατοκύρ-
ιακο 23-24 Ιουλίου.

Οι τετράδες που θα διεκδικήσουν
το πρωτάθλημα σε Άνδρες και
Γυναίκες είναι  ως εξής:

Άνδρες
1. ΑΣ Κύκλωπες Αλεξανδρούπολ-

ης 289
2. Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου 289
3.  ΑΕΣΧ Πυλαίας 279
4. Ωρίωνας Χανίων  259
&
Γυναίκες 
1.  ΑΣ Κύκλωπες Αλεξανδρούπολ-

ης 138
2. ΑΣ Άνοιξη Διονύσου Delousil

128
3.  ΔΑΣ Ζεφυρίου 118
4.  ΑΕΣΧ Πυλαίας  111

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι
ως ακολούθως:

Σάββατο 23/7/2022

15:30 Τεχνική Σύσκεψη
16:30 1ος Ημιτελικός Γυναικών.
ΑΣ Άνοιξης Διονύσου Delousil -

ΔΑΣ Ζεφυρίου 

17:30 1ος Ημιτελικός Ανδρών 
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης ΑΣ

– Ωρίωνας Χανίων

18:30 2ος Ημιτελικός Γυναικών 
ΑΣ Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης - 
ΑΕΣΧ Πυλαίας

19:30 2ος Ημιτελικός Ανδρών 
Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου  – ΑΕΣΧ

Πυλαίας

Κυριακή 24/7/2022

14:00 Μικρός Τελικός Γυναικών
15:00 Μικρός Τελικός Ανδρών

16:00 Τελικος Γυναικών

17:00 Τελικός Ανδρών

18:00 Απονομές

Final 4 23ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Beach Handball στον Ασπρόπυργο
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Σ
το πλαίσιο του ΑΙΣΧΥΛΟΥ pro-
ject ,̂ η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρ-

ουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 23
και 24 Ιουλίου, στο Αν οιχ τό Θέατρο
Παλαιού Ελαιουργείου, την  παράσταση
«Κλυταιμν ήστρα» της φλαμαν δικής ομά-
δας tg STAN.

Με τρεις Έλλην ες ηθοποιούς, τη Μαρία
Σκουλά, τον  Αν τών η Αν των όπουλο και
την  Ελέν η Μολέσκη, τρεις Βέλγους τη
Sara Haeck, τον  Stijn Van Opstal και τη
μικρή Adriana Bakker, δυο χ ορευτές, τη
Sy nne Enoksen από τη Νορβηγία και
τον  Joshua Seraf in από τις Φιλιππίν ες,
και τη συμμετοχ ή της ίδιας της Jolente
De Keersmaeker, η Κλυταιμν ήστρα των
tg STAN δημιουργεί έν α απροσδόκητο
πολυφων ικό σύν ολο.

Συν δυάζον τας λόγο και χ ορό που
ευθυγραμμίζεται με την  ελλην ική παρά-
δοση της χ ορωδίας, η παράσταση προ-
βάλλει εμφατικά έν α σημαν τικό παράδο-
ξο· οι γυν αίκες που κατά την  αρχ αιότ-
ητα σιώπησαν  στον  πραγματικό κόσμο,
κέρδισαν  μια δημόσια λειτουργία στα
έργα των  μεγάλων  τραγικών : την  ελευθ-
ερία ν α βάζουν  τα συν αισθήματα, τις
σκέψεις και τα κίν ητρά τους σε λέξεις.

Πώς μπορεί η σύγχ ρον η κοιν ων ία,
χ ιλιάδες χ ρόν ια μετά τη συγγραφή του
αισχ ύλειου έργου, ν α μέν ει απαθής απέ-
ν αν τι στη βαρβαρότητα; Πώς μπορεί ο
μισογυν ισμός ν α παραμέν ει αποδεκτός
στη σύγχ ρον η εποχ ή; 

Πότε η διαίσθηση υπερισχ ύει του ορθ-
ολογισμού; Και τι είδους εν ώσεις προκα-
λεί στο σώμα μας σήμερα αυτή η αιων ό-
βια ιστορία τιμής κι εκδίκησης;

Οι tg STAN με ρηξικέλευθη αισθητική
και μακρά πορεία τόσο στο σύγχ ρον η
δραματουργία όσο και στο κλασικό
ρεπερτόριο, φέρν ουν  στην  Ελευσίν α
μια παράσταση ρίχ ν ον τας φως σε έν α
κρίσιμο πρόσωπο της αισχ ύλειας τρα-

γωδίας, την  Κλυταιμν ήστρα.

Βασισμέν η σε μια ιδέα της Jolente De
Keersmaeker, ιδρυτικό μέλος της ομάδας
η παράσταση προσεγγίζει τις τρεις διαφ-
ορετικές εκδοχ ές του πρώτου μέρους
της Ορέστειας με έν αν  απροσδόκητο
τρόπο: συν δέει το εκπληκτικής ποιητι-
κής δύν αμης πρωτότυπο έργο του
Αισχ ύλου με την  επιδέξια μετάφρασή
του στα αγγλικά από τον  Ted Hughes,
και το εμβολιάζει με το «Λουτρό Αίματος»
του Αυστριακού συγγραφέα Gustav
Ernst, έν α έργο ωμής και διαμελισμέν ης 

ποίησης, που ακολούθησε την  οπτική
της Κλυταιμν ήστρας και όχ ι του Αγαμέμ-
ν ον α.

Το πρώτο μέρος της τριλογίας Ορέ-
στεια του Αισχ ύλου επικεν τρών εται
στην  ιστορία του βασιλιά Αγαμέμν ον α
και της συζύγου του Κλυταιμν ήστρας. Ο
βασιλιάς αποφασίζει ν α θυσιάσει την
κόρη του Ιφιγέν εια, για ν α εξασφαλίσει
ευν οϊκό άν εμο για τα πλοία του στην
Τροία. Όταν  ο Αγαμέμν ον ας επιστρέφει,
έχ ον τας κερδίσει τον  Τρωικό Πόλεμο, η
σύγκρουση με την  Κλυταιμν ήστρα θα
είν αι σφοδρή.

Σε μια ιστορία, όπου ο βιασμός και ο
φόν ος είν αι παν ταχ ού παρόν τες, αν
και φαιν ομεν ικά χ ωρίς σημασία, η
Κλυταιμν ήστρα δεν  είν αι απλά έν ας
χ αρακτήρας που εκδικείται για την  κόρη
της. Είν αι η μητέρα όλων  των  μητέρων ,
και ταυτόχ ρον α έν ας αποδιοπομπαίος
τράγος που εν σαρκών ει τη γυν αικεία
διαίσθηση αλλά και τη μη λογική.

Υπηρετών τας μια κρίσιμη λειτουργία
τόσο ως γυν αίκα όσο και ως αουτσάιν -
τερ – δεν  κατάγεται καν  από τις Μυκή-
ν ες – αρν είται ν α αποδεχ θεί τα επιβεβ-
λημέν α στερεότυπα, επιλέγον τας σκό

πιμα ν α καταπολεμήσει τη βία με βία.
Όχ ι από ευχ αρίστηση, όπως συμβαίν ει
στην  περίπτωση του Αγαμέμν ον α, αλλά
επειδή πιστεύει ότι είν αι ο μόν ος τρό-
πος ν α αμφισβητηθεί η αδικία κατά των
γυν αικών  και των  αθώων  πολιτών .

Λίγα λόγια για το ΑΙΣΧΥΛΟΥ project ^
Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης εγκαιν ιάζει το
ΑΙΣΧΥΛΟΥ project ,̂ παρουσιάζον τας
πρωτότυπα παραστατικά έργα, βασι-
σμέν α αποκλειστικά στα έργα του μεγά-
λου Ελευσίν ιου τραγωδού. Στόχ ος της
δράσης είν αι ν α θεσμοθετηθεί έν ας
σπάν ιος διάλογος πάν ω στο Αισχ ύλειο
Δράμα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την
παράσταση «Κλυταιμν ήστρα» στις 23 &
24 Ιουλίου στο Αν οιχ τό Θέατρο Παλαιού
Ελαιουργείου, στον  ίδιο χ ώρο θα παρου-
σιαστεί στις 30 & 31 Ιουλίου η παράστα-
ση «Πέρσες» του Αισχ ύλου, στελεχ ω-
μέν η από μια ομάδα εξαιρετικών  ηθο-
ποιών , σε σκην οθεσία Δημήτρη Καραν -
τζά. Η προπώληση θα ξεκιν ήσει τη Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου μέσω v iv a.gr.

ΗΗ  ««ΚΚλλυυττααιιμμννήήσσττρραα»»
σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ππρρεεμμιιέέρραα  σσττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΘΘέέααττρροο

ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
Η πρωτοποριακή παράσταση του Αισχύλου 

στη γενέτειρα του τραγωδού στις 23 - 24 Ιουλίου 2022.

Λίγα λόγια για την  ομάδα tg Stan

Η ομάδα tg STAN, τα αρχικά της οποίας λέγεται ότι
σημαίνουν ”Stop Thinking About Names” (Σταματήστε
να Σκέφτεστε τα Ονόματα), είναι μία θεατρική κολεκτίβα
που αποτελείται από τους Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver και Frank Vercruyssen.

Γνωρίστηκαν στο Ωδείο της Αμβέρσας στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, όπου ο Καθηγητής Matthias de
Koning από το Maatschappij Discordia τους εισήγαγε
σε μία διαφορετική, λιγότερο δογματική προσέγγιση
του θεάτρου.

Η ομάδα λειτουργεί με βάση τη δημοκρατική αρχή
ότι όλοι συμμετέχουν στις αποφάσεις, από την επιλο-
γή του κειμένου, τα σκηνικά και τον φωτισμό, μέχρι τα
κοστούμια και τις αφίσες. Η ομάδα tg STAN θέτει τον
performer στο επίκεντρο και πιστεύει ακράδαντα στην
αρχή του κυρίαρχου ηθοποιού (sovereign actor),
δηλαδή ότι ο ηθοποιός είναι ταυτόχρονα ερμηνευτής
και δημιουργός. Τίποτα δεν δοκιμάζεται στην πρόβα
με τη συμβατική έννοια του όρου.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας της πρόβας
λαμβάνει χώρα γύρω από το τραπέζι. Αφότου επιλεγεί
το έργο, το κείμενο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας 

και μεταφράζεται εκ νέου, ώστε να προκύψει ένα νέο
σενάριο. Οι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή για
πρώτη φορά μόλις λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα
και η παραγωγή ζωντανεύει πραγματικά, μόνο όταν οι
θεατές καθίσουν κι αυτοί στην αίθουσα.

Η ομάδα tg STAN καλλιεργεί μία σταθερή πίστη στη
«ζωντανή» δύναμη του θεάτρου: η παράσταση δεν
είναι μία απλή αναπαραγωγή ή κάτι που «μαθαίνεται»,
αλλά κάτι που δημιουργείται εκ νέου κάθε βράδυ μαζί
με το κοινό.

Με αυτόν τον τρόπο, μία παράσταση της ομάδας tg
STAN δεν είναι ένα τελικό προϊόν, αλλά περισσότερο
μία πρόσκληση σε διάλογο. Η ομάδα είναι συνώνυμη
με το θέατρο που βασίζεται στο κείμενο (text-based
theatre) και διαθέτει ένα εκτεταμένο και ποικιλόμορφο
ρεπερτόριο.

Υψηλή θέση κατέχουν τα έργα κλασικών θεατρικών
συγγραφέων όπως ο Τσέχωφ, ο Γκόρκι, ο Σνίτσλερ, ο
Ίψεν, ο Μπέρνχαρντ και ο Πίντερ. Κείμενα από την
ιστορία του θεάτρου ξαναδιαβάζονται και μεταφέρονται
στο εδώ και τώρα. Εκτός από τους κλασικούς, η ομάδα
ασχολείται επίσης με το έργο σύγχρονων συγγραφ-
έων, όπως πιο πρόσφατα, η Yasmina Reza και ο Jon
Fosse.

Η τραγωδία παρουσιάζεται από την ομάδα tg STAN αμφισβητώντας τις 

σύγχρονες έμφυλες ταυτότητες και δίνοντας φωνή στους σιωπηλούς.



Συμφωνία ΕΛΠΕ 
– ExxonMobil 
για έρευνες Δυτικά 
και Νοτιοδυτικά 
της Κρήτης
Η ExxonMobil απέκτησε την πλει-

οψηφία των δικαιωμάτων έρευνας
υδρογονανθράκων στις περιοχές
Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης,
ύστερα από την αποχώρηση της γαλ-
λικής ΤotalEnergies.

Αυτό γνωστοποίησαν τα Ελληνικά
Πετρέλαια στο Χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι στις ερευνητικές

Κοινοπραξίες στις δύο περιοχές
μετείχαν αρχικά οι ExxonMobil και
ΤotalEnergies με ποσοστό από
40% και τα Ελληνικά Πετρέλαια με το
υπόλοιπο 20%.

Μετά την αποχώρηση της γαλλικής
εταιρείας και  τη συμφωνία
ExxonMobil – ΕΛΠΕ που γνωστο-
ποιήθηκε προχθές, τα μερίδια δια-
μορφώνονται αντίστοιχα σε 70 % για

την ExxonMobil, η οποία θα αναλά-
βει  και  τα καθήκοντα του Εντο-
λοδόχου που κατείχε η
ΤotalEnergies και  30 % για τα
ΕΛΠΕ, μέσω των θυγατρικών που
έχει συστήσει για τις έρευνες στις
δύο περιοχές.

Στις περιοχές έρευνας εκκρεμεί η
πραγματοποίηση σεισμικών ερευ-
νών που θα δώσουν μια πρώτη
εικόνα για την ύπαρξη υδρογονανθ-
ράκων.

Πρόκειται για περιοχές έκτασης
20,058.4 τετρ.χλμ (Δυτικά της Κρήτ-
ης) και 19,868.37 τετρ.χλμ (Νοτιοδ-
υτικά της Κρήτης).

Και στις δύο περιοχές είχε γίνει
μια πρώτη σειρά σεισμικών ερευ-
νών το 2012.
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Τ
ην  ικαν οποίησή τους για την  κατασκευή του
μον οπατιού που οδηγεί στο ξωκλήσι του Προφ-
ήτη Ηλία Φυλής και εξασφαλίζει ασφαλή και άν ετη

πρόσβαση προς το εκκλησάκι, εξέφρασαν  προς τον
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και την  Αν τιδήμαρχ ο
Φυλής Ελέν η Λιάκου, πιστοί που προσήλθαν  στον
Προφήτη Ηλία κατά το διήμερο εορτασμό του ν αού.

Το έργο αν  και έχ ει ολοκληρωθεί από διετίας και είν αι
γν ωστό στους κατοίκους της περιοχ ής, αποτέλεσε
ευχ άριστη έκπληξη και για τους υπόλοιπους πιστούς
που λόγω της παν δημίας δεν  είχ αν  προσέλθει τα τελευ-
ταία χ ρόν ια στον  Προφήτη Ηλία.

“Χαίρομαι πολύ που σας αρέσουν  οι αλλαγές και το
μον οπάτι που φτιάξαμε. Ήταν  απαραίτητο και για την
ασφάλεια σας αλλά και για την  αν αβάθμιση του χ ώρου.
Όπως φρον τίσαμε όλα τα μον αστήρια έτσι εν εργήσαμε
και εδώ γιατί θέλουμε ν α καθιερώσουμε τη Φυλή και ως
τόπο θρησκευτικού τουρισμού” υπογράμμισε ο Χρήστος
Παππούς.

Το έργο έτρεξε με ταχύτατους ρυθμούς η Αντιδή-
μαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου που με τη στήριξη της
αρχαιολόγου Σοφίας Βερούτη και της Διευθύντριας
Εφορίας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Χριστίνας
Μερκούρη, έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες και
εξασφαλίστηκαν οι ειδικές άδειες ώστε να κατασκε-
υαστεί αυτό το πανέμορφο λιθόχτιστο μονοπάτι
που ξεκινά από το ύψος του παλιού υδραγωγείου
και φτάνει ψηλά έως το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Το μον οπάτι εξασφαλίζει καλύτερη και φυσικά ασφα-
λέστερη πρόσβαση στο γραφικό ξωκλήσι. Δεξιά και αρι-
στερά σε όλο το μήκος του μον οπατιού έχ ουν  τοποθ-
ετηθεί ξύλιν α παλαιωμέν α κάγκελα για ν α μην
αλλοιώσουν  τη φυσιογν ωμία του τοπίου εν ώ στα φυσι-

κά πλατώματα του μον οπατιού έχ ουν  τοποθετηθεί
ξύλιν α παγκάκια για τους επισκέπτες που θέλουν  ν α
απολαύσουν  την  υπέροχ η θέα ή ν α κάν ουν  με δια-
λείμματα ξεκούρασης την  αν άβαση της διαδρομής η
οποία ξεπερν ά το έν α χ ιλιόμετρο .

Παράλληλα έχ ει τοποθετηθεί διακριτικός φωτισμός
που λειτουργεί με φωτοκύτταρο ώστε ο χ ώρος ν α είν αι
φωτειν ός και το βράδυ,έχ ουν  τοποθετηθεί κάδοι απο-
ρριμμάτων  που δεν  διαταράσσουν  το τοπίο και τέλος
επισκευάστηκε ο επιβλητικός σταυρός που δεσπόζει
στην  κορυφή του λόφου.

“Ο Προφήτης Ηλίας βρίσκεται σε μια προν ομιακή
θέση με υπέροχ η θέα. Θέλουμε ο κόσμος ν α αν εβαίν ει
στο βουν ό χ ωρίς ν α κιν δυν εύει ν α τραυματιστεί. Έχ ο-
υμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θρησκευτικό και
φυσικό πλούτο της Φυλής και προσπαθούμε καθημερι-
ν ά με μικρά και μεγάλα έργα ν α κάν ουμε τον  τόπο μας
καλύτερο και την  καθημεριν ότητα των  δημοτών  μας
ευκολότερη” υπογράμμισε η Ελέν η Λιάκου.

Κάηκε αποθήκη
ξυλείας στον
Ασπρόπυργο

-Πυκνός μαύρος καπνός 
έπνιξε την πόλη 

Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα
της Πέμπτης (21.07.2022) σε αποθήκη στην
οδό Ελπίδος στον  Ασπρόπυργο πλησίον
κατοικημέν ης περιοχής.

Αμέσως σήμαν ε συν αγερμός στην  Πυρο-
σβεστική καθώς αστραπιαία  τυλίχθηκαν   στις
φλόγες παλέτες και ξύλα, υλικά ιδιαίτερα εύφ-
λεκτα . 

Στο σημείο για την  κατάσβεση της φωτιάς
επιχείρησαν   16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Μαύρα σύν ν εφα καπν ού έπν ιξαν  ολόκληρη
την  πόλη  .

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Εξασφαλιζει η κατασκευή μονοπατιού που οδηγεί στο ξωκλήσι 

του Προφήτη Ηλία Φυλής. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο θρησκευτικό και φυσικό
πλούτο της περιοχής δίνει ο Δήμος 
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Κλειστό το ΚΕΠ Ζεφυρίου
στις 22-25-26 και 27 

Ιουλίου λόγω εργασιών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει  ότι το ΚΕΠ της
Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  θα παρα-
μείνει κλειστό την Παρασκευή 22 Ιουλίου

καθώς και στις 25, 26 και 27 Ιουλίου λόγω
αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης του χώρου. 
Οι Συμπολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται
από τα πλησιέστερα ΚΕΠ Άνω Λιοσίων – Ζωφ-
ριάς  και της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής που

θα λειτουργούν κανονικά. 

Η
ΕΛΑΣ εξάρθρωσε συμμορία,
τα μέλη της οποίας διέπρατ-
ταν  απάτες σε βάρος υπο-

ψήφιων  αγοραστών  ακιν ήτων  ή
οχ ημάτων  σε πλειστηριασμούς.

Ακόμη μία συμμορία που
υπόσχ ον ταν  σε αν υποψίαστους
καταν αλωτές κατασχ εμέν α
αυτοκίν ητα και σπίτια σε άκρως
δελεαστικές τιμές έπεσε στα δίχ τυα
της Ελλην ικής Αστυν ομίας. Ωστό-
σο, όπως αποδείχ θηκε τα μέλη της
σπείρας είχ αν  προλάβει ν α «αρπά-
ξουν » σχ εδόν  400.000 ευρώ από
τα θύματά τους!

Ειδικότερα από την  Υποδιεύθυ-
ν ση Ασφάλειας Αθην ών  της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής,
εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα,
τα μέλη της οποίας προσέγγιζαν
εν διαφερόμεν ους αγοραστές και με
πρόσχ ημα τις διασυν δέσεις που
δήθεν  είχ αν  με άτομα που μπορ-
ούσαν  ν α μεσολαβήσουν  σε πλει-
στηριασμούς για την  απόκτηση
ακιν ήτου ή οχ ήματος σε συμφέρ-
ουσες τιμές, τους εξαπατούσαν  και
τους αποσπούσαν  χ ρηματικά

ποσά.
Όπως διαπι-

στώθηκε από
την  έρευν α, η
ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή
ομάδα είχ ε επαγ-
γελματική υπο-
δομή και τα μέλη
της είχ αν  σαφείς
και διακριτούς
ρόλους.

Συγκεκριμέν α,
η 59χ ρον η ήταν
το αρχ ηγικό
μέλος που
διηύθυν ε την  συμμορία και καθοδ-
ηγούσε τα υπόλοιπα μέλη. Προφα-
σιζόμεν η ότι βρίσκεται σε στεν ή
συν εργασία με Πρόεδρο Τράπεζας
που κατέχ ει υψηλή θέση με επιρρ-
οή σε πλειστηριασμούς ακιν ήτων
και οχ ημάτων , καθώς και σε διευθ-
ετήσεις δαν είων , τους έπειθε ότι θα
τύχ ουν  προτεραιότητας στους εν
λόγω πλειστηριασμούς προς απόκ-
τηση ακιν ήτου ή οχ ήματος σε πιο
οικον ομική τιμή είτε θα διευθετηθεί
μέρος του δαν είου τους.

Προκειμέν ου ν α τους αποσπά
χ ρήματα, αν ά τακτά χ ρον ικά δια-
στήματα ισχ υρίζον ταν  στους παθ-
όν τες ότι έχ ουν  προκύψει προβλή-
ματα με την  Εφορία, με συμβολαιο-
γράφους και ν ομικές υπηρεσίες.

Η 70χ ρον η αν αζητούσε και εν τό-
πιζε τα υποψήφια θύματα και ο
68χ ρον ος λάμβαν ε τα χ ρηματικά
ποσά από τους παθόν τες, τα
οποία παρέδιδε στη συν έχ εια
στην  59χ ρον η, υποστηριζόμεν ος
από τον  49χ ρον ο που είχ ε βοηθη-
τικό ρόλο.

Συντάξεις
Αυγούστου: 

Πότε θα
καταβληθούν

για όλα τα
ταμεία

A
πό την Τρίτη 26 Ιου-
λίου θα ξεκινήσει η
καταβολή των

συντάξεων του Αυγούστου
2022. Η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 28
Ιουλίου 2022.

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου
θα καταβληθούν οι κύριες
και οι επικουρικές συντά-
ξεις που προέρχονται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπε-
ζες, τον ΟΤΕ και το Δημό-
σιο (για τους συνταξιούχο-
υς που το ΑΜΚΑ τους λήγει
σε 1, 3, 5, 7, 9)

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου
θα καταβληθούν οι κύριες
και οι επικουρικές συντά-
ξεις που προέρχονται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπε-
ζες, τον ΟΤΕ και το Δημό-
σιο (για τους συνταξιούχο-
υς που το ΑΜΚΑ τους λήγει
σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία
οι συντάξεις του Αυγούστου
θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει
τις συντάξεις τη Τρίτη 26
Ιουλίου.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις τη Τρίτη 26

Ιουλίου.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
θα καταβάλλει τις συντά-
ξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα
καταβάλλουν τις συντά-
ξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Τα υπόλοιπα Ταμεία
του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα
καταβάλλουν τις συντά-
ξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Οι προσωρινές συντά-
ξεις Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
θα καταβληθούν τη Τρίτη
26 Ιουλίου

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα
καταβάλει τις συντάξεις τη
Τρίτη 26 Ιουλίου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει
τις συντάξεις τη Τρίτη 26
Ιουλίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλ-
λει τις συντάξεις των Ανα-
σφάλιστων Υπερηλίκων
την Παρασκευή 29 Ιουλίου

Το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων σε συνεργασία με
την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
αποφάσισε η πληρωμή
των κύριων και επικουρ-
ικών συντάξεων να γίνεται
στην ίδια ημερομηνία σε
μόνιμη βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρ-
ικές συντάξεις μηνός
Αυγούστου του 2022 θα
πληρωθούν ταυτόχρονα
τις ίδιες ημερομηνίες με
τις κύριες συντάξεις

Κοντά στις 900.000 αιτήσεις
για αντικατάσταση ηλεκτρ-
ικών συσκευών υπεβ-

λήθησαν στο πρόγραμμα «Ανακ-
υκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», ανα-
κοίνωσε σήμερα το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σημειώνοντας ακόμη ότι από χθες,
Πέμπτη 21 Ιουλίου, οι αρχικοί πίνα-
κες κατάταξης βρίσκονται αναρτ-
ημένοι στην ιστοσελίδα του προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς
https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη
θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότ-
ητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις
τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του προγράμματος
https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα
από την ειδική «Φόρμα Υποβολής
Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται
στην ενότητα Επικοινωνία. Οι
ενστάσεις θα υποβάλλονται έως
και τις 28/7/2022.

Για να είναι δυνατή η εξέταση της
ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως
να περιλαμβάνει:

– Τον μοναδικό κωδικό της
αίτησης που υποβλήθηκε στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του προ-
γράμματος, για λόγους ταυτο-
ποίησης.

– Το ΑΦΜ του αιτούντα.

– Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους
υπολογισμού και την επισύναψη
των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας
των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι
τελικοί πίνακες των δικαιούχων
στην ιστοσελίδα του προγράμμα-
τος.

Λόγω του ιδιαίτερα έντονου
ενδιαφέροντος που έδειξαν οι
πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπο-
υργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας επισημαίνει ότι διερευνά τα
κατάλληλα χρηματοδοτικά εργα-
λεία, προκειμένου να εξεταστεί το
ενδεχόμενο αύξησης του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος και να
δοθεί η δυνατότητα σε όσο το
δυνατόν περισσότερους δικαιούχο-
υς να προχωρήσουν στην αντικα-
τάσταση παλιών συσκευών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα
που «τρέχει» έχει προϋπολογισμό
150 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι ήταν
όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως
εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα
εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια
με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα
νοικοκυριά, τις οικογένειες με
μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκ-
νες οικογένειες.

Με την υλοποίηση της δράσης,
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά
θα έχουν τη δυνατότητα να
μειώσουν σημαντικά -έως και 40%-
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

Παράλληλα, η μείωση του λογα-
ριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί
να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε
ετήσια βάση ανάλογα με την κατ-
ηγορία της νέας συσκευής που θα
αντικατασταθεί.

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»
Μεγάλη η συμμετοχή στο πρόγραμμα 

– Εκδόθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης

Εξαρθρώθηκε συμμορία που υποσχόταν κατασχεμένα
αυτοκίνητα – Είχαν «αρπάξει» 400.000 ευρώ
Προφασίζονταν στενή συνεργασία με Πρόεδρο Τράπεζας

Συν εχ ιζεται στη σελ. 14
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Η
Ελληνική Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Οικονομικών και
το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερ-
ικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, και με την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, ενεργοποιούν μια σειρά
από μέτρα στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων των περιοχών
που επλήγησαν από την πυρκαγιά
στην Αττική και σε άλλες περιοχές
κατά τον Ιούλιο του 2022, μετά την
κήρυξη των περιοχών σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης και την οριοθ-
έτησή τους από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών.

1. Αναστολή φορολογικών υποχρ-
εώσεων

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπι-
ση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών που προκύπτουν από την
πυρκαγιά, θα ανασταλεί για έξι (6) μήνες η
πληρωμή όλων των εκκρεμών και βεβαιωμέ-
νων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα
που πλήττονται. Ειδικότερα, με έκδοση σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται οι
σχετικές λεπτομέρειες για την παράταση των
προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών των φυσικών και νομικών
προσώπων και οντοτήτων των περιοχών -
εντός αυστηρής περιμέτρου- που πλήττονται
από την πυρκαγιά.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες
των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκ-
υριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους
δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την
καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου
Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο
Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή
αποζημιώσεων, που είναι (α) οικονομική
ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυρ-
ιό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την
κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) εκτός
αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέ-
στησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύον-
ται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικο-
νομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι
πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους
που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικο-
νομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά
νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατά-
σταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας
οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ
σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από
τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι
οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσι-
κές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

3. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα για την απο-
κατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκατα-
στάσεων εντός της οριοθετημένης περ-
ιοχής

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι
πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστι-
κή συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή
των κτιρίων, μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστι-
κή συνδρομή, η οποία αποτελείται από δωρε-
άν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο

(20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων
κτιρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ.
από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών
των ιδιοκτησιών τους, με σκοπό την αποκατά-
στασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανά-
λογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν). Η
χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου προέρχε-
ται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

4. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής
συνδρομής

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
θεσμικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, οι
πυρόπληκτοι πολίτες μπορούν μέσω της
πλατφόρμας arogi.gov.gr να υποβάλουν
αίτηση για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστι-
κής συνδρομής για τα πυρόπληκτα κτίρια, σε
συνέχεια των σχετικών ελέγχων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, με την προκαταβολή να
φθάνει έως τα 14.000 ευρώ.

5. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πυρκαγιά

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄
66/23.04.2021), το Υπουργείο Οικονομικών
είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρή-
σεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και
συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρ-
ούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε
επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρο-
υς της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη
ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολο-
γικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα
και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρη-
σης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, με την
προώθηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με
την Περιφέρεια, της διαδικασίας εκτίμησης
των ζημιών στις επιχειρήσεις και τις αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις δύναται να χορηγηθεί
άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθ-
είσας ζημίας και -αφού ολοκληρωθεί η εκτιμ-
ητική διαδικασία- να χορηγηθεί και το τελικό
ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας
ζημιάς. Τέλος, όσον αφορά τις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, θα ενεργοποιηθεί το σχήμα
επιχορήγησης επί των φυτικών μέσων παρα-
γωγής για τις πληττόμενες αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις από την κρατική αρωγή, σε ένα
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου

Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ.

6. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε

αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περ-
ιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακ-
της ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν
αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή
υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν
μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από
τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2022-2023-2024, με την
προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυρι-
ότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο
ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονο-
μικών συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση
και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

7. Αναστολή διενέργειας πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης

Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν.
4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική
Απόφαση για την αναστολή διενέργειας κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κιν-
ητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων
από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές
οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο
μέτρο, αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες, η διε-
νέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλε-
σης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας
τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για δια-
τροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη
διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων,
αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.
Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, ανα-
στέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε
εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλε-
σης.

8. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών
εισφορών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και σε συνέχεια
της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης
οριοθέτησης που θα εκδοθεί, με απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθ-
έσεων δύναται να δοθεί η δυνατότητα να
ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και ανα-
στολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμε-
νες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των

περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμε-
νες από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται (α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερ-
ούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών
εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων),
(β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφ-
αλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής
γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο
συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογι-
σμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών
ή άλλων προσαυξήσεων), και (γ) δοσοποίηση
των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24
μηνιαίες δόσεις.

9. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-

μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετα-
φορών και Υποδομών, δύναται, σε συνέχεια
της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να
δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για
την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης
των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των
οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

10. Φιλοξενία των πυρόπληκτων της
Αττικής σε ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους πολίτες της Αττικής των οποίων οι
κατοικίες έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, σε
ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,
ενεργοποιήθηκε μηχανισμός φιλοξενίας σε
ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να φιλοξενηθ-
ούν οι πληγέντες.

11. Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ 
Ο ΕΛΓΑ, σε συνέχεια και της έκτακτης

χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονο-
μικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων
η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, στο
πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του
ΕΛΓΑ.

12. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους
ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ένα πλαίσιο
συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, θα προχωρήσει στην έκτακτη
χρηματοδότηση -όπου κριθεί η ανάγκη- προς
τους Δήμους και την Περιφέρεια για την κάλ-
υψη των πρώτων αναγκών για την κάλυψη
ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.
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Λ. Κοσμόπουλος: 
«Προσέχουμε και τις επόμεν ες 
μέρες της πυρκαγιάς και 
παραμέν ουμε σε επιφυλακή. 
Είμαστε όλοι προσεκτικοί στις 
περιοχές που επλήγησαν »

Μ
ε σκοπό την προστασία της
Δημόσιας Υγείας εξαιτίας των
συνεπειών της πυρκαγιάς που
ξέσπασε στην περιοχή Ζάχουλη
στα Μέγαρα, η Περιφέρεια Αττι-

κής και το αρμόδιο Τμήμα Υγειονομικού και
Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής συνιστούν την λήψη
μέτρων προστασίας σε πολίτες που βρίσκον-
ται στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς και η Περιφ-
έρεια συνέδραμε με 18 οχήματα και 6 μηχανή-
ματα έργου και κάθε άλλο εφικτό μέσο το έργο
της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο,
σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις της πυρκα-
γιάς την επομένη της κατάσβεσής της, στη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για αυτό
πρέπει οι πολίτες να λάβουν υπόψιν τους τις
παρακάτω οδηγίες. Σχετικά ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
τόνισε: «Προσέχουμε και τις επόμενες μέρες
της πυρκαγιάς και παραμένουμε σε επιφυλα-
κή. Είμαστε όλοι προσεκτικοί στις περιοχές
που επλήγησαν και ακολουθούμε τις οδηγίες
των αρμοδίων».

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής είναι σε επιφυλακή για κάθε
νεότερη εξέλιξη και ενημερώνουν αναλόγως
τους πολίτες.

Οδηγίες για την προστασία της υγε ίαςΟδηγίες για την προστασία της υγε ίας
των κατοίκων κατά την επιστροφή τους σετων κατοίκων κατά την επιστροφή τους σε
κατοικίες που κρίθηκαν κατάλληλεςκατοικίες που κρίθηκαν κατάλληλες

1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

Οι καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν
σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις,

επηρεάζοντας ή αλλοιώνοντας την «συνήθη»
μας συμπεριφορά για ένα διάστημα. Αμέσως
μετά από μία καταστροφή οι άνθρωποι μπορ-
εί να νιώθουν σοκαρισμένοι και ανακουφισμέ-
νοι που κατάφεραν να επιβιώσουν. Είναι
λοιπόν σημαντικό να φροντίσετε τον εαυτό σας
και την οικογένειά σας, στις μέρες και εβδομά-
δες που θα ακολουθήσουν. Δώστε ιδιαίτερη
προσοχή στις αντιδράσεις των παιδιών, τα
οποία στην πραγματικότητα χρειάζονται υπο-
στήριξη.

2. ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ2. ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Εάν είχατε αναγκαστεί να εγκαταλείψετε το

σπίτι σας εξαιτίας της καταστροφής, το να
είστε καλά προετοιμασμένοι και να κινηθείτε
προσεκτικά, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε
υγιείς και να αποφύγετε τραυματισμούς όταν
ξαναμπείτε στο σπίτι σας.

1) Μείνετε έξω από κτίρια που έχουν υπο-
στεί ζημιές: επιστρέψτε όταν οι αρχές πουν ότι
είναι ασφαλές. Μείνετε συντονισμένοι στον
τοπικό σας ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό.

2) Συγκεντρώστε αντικείμενα που μπορεί να
χρειαστείτε, όπως:

• Φακό που λειτουργεί με μπαταρίες (όχι
εύφλεκτο)

• Κυτίο πρώτων βοηθειών (σε περίπτωση
τραυματισμού)

• Εργαλεία
• Πόσιμο νερό
• Σακούλες απορριμμάτων
• Κράνος και γάντια
• Μπότες ή παπούτσια με σκληρή σόλα
• Κάδους, σφουγγαρίστρες και σφουγγάρια
• Χλωρίνη

3) Πριν μπείτε μέσα, περπατήστε προσεκτι-
κά γύρω από το εξωτερικό του σπιτιού και
ελέγξτε για ενδείξεις ζημιάς ή κινδύνου.

Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στα ηλεκτρικά.
Εάν δείτε σπίθες ή σπασμένα ή φθαρμένα
καλώδια, ή εάν μυρίσετε καμένες μονώσεις,
κλείστε το γενικό διακόπτη-εάν διαπιστώσετε
ότι είναι ασφαλές να το κάνετε. Εάν πρέπει να
πατήσετε πάνω σε νερό για να φτάσετε το
γενικό διακόπτη, μην το κάνετε-καλέστε έναν
ηλεκτρολόγο ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργει-
ας για συμβουλές.

4) Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στο δίκτυο4) Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στο δίκτυο
ύδρευσης και αποχέτευσης.ύδρευσης και αποχέτευσης.

Εάν υποπτεύεστε ότι σωλήνες αποχέτευσης
έχουν υποστεί ζημιές μέσα στην κατοικία σας,
αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τις τουαλέτες
και καλέστε έναν υδραυλικό (εάν η ζημιά είναι
έξω από το σπίτι, ίσως χρειαστεί να καλέσετε
την εταιρία). Εάν σωλήνες νερού έχουν υπο-
στεί ζημιές, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
ύδρευσης και αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε
νερό από τη βρύση.

5) Ελέγξτε για ζώα.5) Ελέγξτε για ζώα.
Μικρά ζώα που έχουν εγκαταλείψει τη στέγη

τους λόγω της πυρκαγιάς μπορεί να αναζητή-
σουν καταφύγιο στο δικό σας. Ανοίξτε με προ-
σοχή ντουλάπες και συρτάρια.

ΒΗΜΑ 3: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΝΕΡΟ, ΦΑΡΜΑΚΑΒΗΜΑ 3: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΝΕΡΟ, ΦΑΡΜΑΚΑ

1) Κατανάλωση τροφίμων:
• Τα τρόφιμα που έχουν παραμείνει στις

κατοικίες που επλήγησαν από την πυρκαγιά,
είναι πιθανό να μην είναι κατάλληλα για

κατανάλωση, λόγω μόλυνσης τους από τη
ζέστη και τον καπνό. Εάν υπάρχει η παραμι-
κρή αμφιβολία για την ποιότητα του τροφίμου
είναι προτιμότερο να μην το καταναλώσετε και
να το πετάξετε.

• Εάν το ψυγείο σας ήταν εκτός ρεύματος ή
είστε αβέβαιοι για το εάν υπήρχε διακοπή
ρεύματος απορρίψτε όλα τα τρόφιμα που
είναι εντός αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τα κατε-
ψυγμένα τρόφιμα. Απορρίψτε όλες τις τροφές
που έχουν αποψυχθεί, έχουν ιδιαίτερη οσμή ή

αλλοιωμένο χρώμα.
• Για τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αυτά θα

πρέπει να απορριφθούν εάν η συσκευασία
είναι διογκωμένη η χτυπημένη. Οι κονσέρβες

που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα πρέπει
να πλυθούν εξωτερικά σε περίπτωση που
έχουν εκτεθεί σε καπνό.

• Τα γυάλινα βάζα που περιέχουν τρόφιμα
θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν καθώς είναι

πιθανό λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας
να έχουν σπάσει, και κομμάτια γυαλιού να
βρίσκονται εντός του τροφίμου.

2) Κατανάλωση νερού
Η κατανάλωση νερού από το δίκτυο παροχής

μπορεί να μην είναι ασφαλής. Μην κατα-
ναλώνετε νερό από το δίκτυο ύδρευσης μέχρι
οι αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσουν την
καταλληλότητά του.

Καταναλώνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό.
3) Χρήση φαρμάκων
Εάν τα φάρμακα σας έχουν εκτεθεί σε υψηλή

θερμοκρασία, καπνό ή νερό είναι πιθανό να
είναι ακατάλληλα για χρήση. Συστήνεται να
έρθετε σε επικοινωνία με τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.

Εάν πρέπει να απορρίψετε φάρμακα παρ-
ακαλούμε να τα απορρίψετε στους ειδικούς
κάδους που διαθέτουν τα φαρμακεία.

ΒΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΒΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στα
προϊόντα καθαρισμού, φορέστε είδη ατομικής

προστασίας (γάντια, μάσκα, προστατευτικά
γυαλιά) και κρατήστε παιδιά και κατοικίδια
μακριά.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός/
εξαερισμός στον χώρο.

Μερικές πρόσθετες συμβουλές:Μερικές πρόσθετες συμβουλές:
1) Καπνός, οσμές, αιθάλη/στάχτη: Οι οσμές

καπνού μπορεί να διαρκέσουν καιρό και να
χρειαστεί να καθαρίσετε το σπίτι σας πολ-

λές φορές. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε μικρά
πιατάκια με ξύδι στο σπίτι, για να απορροφή-
σουν τις οσμές

2) Γενική καθαριότητα: Σκουπίστε τις επιφά-
νειες με υγρό και στεγνό πανί. Αλλάξτε και

καθαρίστε όλα τα φίλτρα των συστημάτων
θέρμανσης και κλιματισμού. Σφραγίστε το
δωμάτιο που καθαρίζετε με φύλλα πλαστικού
για να αποφύγετε την εξάπλωση αιθάλης και
στάχτης σε ολόκληρο το σπίτι.

3) Τοίχοι: Πλύνετέ τους με άφθονο νερό και
σαπούνι, αφήνοντας τις οροφές τελευταίες. Οι
ταπετσαρίες συνήθως χρειάζονται ολική
αφαίρεση και αντικατάσταση.

4) Στρώματα και μαξιλάρια: συνήθως χρειά-
ζονται αντικατάσταση. Εάν πρέπει να

χρησιμοποιηθούν προσωρινά, αερίστε τα
επαρκώς στον ήλιο και τυλίξτε τα με πλαστικό

κάλυμμα πριν την χρήση.
5) Επικίνδυνα υλικά: Πετάξτε επικίνδυνα

υλικά όπως π.χ. διαλύτες, χημικά για οικιακή
χρήση ή χρήση στον κήπο, που έχουν εμποτι-
στεί με νερό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Προσοχή – να φοράτε προστατευτικό ρουχι-
σμό, γάντια και προστατευτικά γυαλιά κατά
την επαφή σας με επικίνδυνα υλικά.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις
20/07/2022 στην αναφερόμενη στο θέμα

περιοχή, η λήψη μέτρων προστασίας των
πολιτών είναι απαραίτητη, και για τον λόγο
αυτό παρακαλούμε για την λήψη των παρακά-
τω μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η
Δημόσια Υγεία:

1) Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων1) Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων
• Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ιδιαίτερη

σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της
ποιότητας των τροφίμων με τα οποία σιτίζον-

ται οι πληγέντες, καθώς ελλοχεύει αυξημένος
κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων.

• Σε περίπτωση εκτεταμένων διακοπών
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επι-
βεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το
σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση

των τροφίμων.
• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη

διατροφή των πληγέντων καθώς και στα
σώματα ασφαλείας στους οποίους διανέμον-

ται τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν διάφορες
κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις
τροφίμων, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες παρασ-
κευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο
διανομής τους και κυρίως την ποιότητα κατά
τον χρόνο διανομής αυτών.

• Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των τρο-
φίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παρα-
γωγής τους (πρώτες ύλες, παρασκευή, δια-
τήρηση, διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση,
διανομή κ.λ.π.), καθώς και η προσωπική υγιει-
νή των χειριστών των τροφίμων αποτελούν

πρωταρχικής σημασίας παράγοντες ώστε
να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι δημό-
σιας υγείας.

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο
των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που
γίνεται μαζική προετοιμασία και ιδιαίτερα
όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα.

• Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στις
περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέν-
τες τυποποιημένα τρόφιμα. Θα πρέπει αυτά
να διακινούνται με ασφάλεια και να

αποθηκεύονται μέχρι την διανομή τους σε
χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με
συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφ-
εύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις
τους.

2. Έλεγχος για πιθανές ζημιές στο δίκτυο2. Έλεγχος για πιθανές ζημιές στο δίκτυο
ύδρευσης των οικιώνύδρευσης των οικιών

• Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στο δίκτυο ύδρ-
ευσης και αποχέτευσης.

• Εάν σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζημιές,
άμεσα θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με
τον υπεύθυνο ύδρευσης και αποφεύγεται η
χρήση νερού από τη βρύση.

• Ελέγξτε για πιθανές ζημιές σε ιδιωτικές
γεωτρήσεις και δεξαμενές νερού όπου δεν
υπάρχει δίκτυο.

Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών απαι-
τείται:

• Να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειο-
νομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων
του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός
έλεγχος (μικροβιολογικές και φυσικοχημικές
παράμετροι) μετά από κατάλληλη δειγματολ-
ηψία.

• Διακοπή της υδροδότησης μέχρι την αποκα-
τάσταση των προβλημάτων.

• Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και
την αντιμετώπισή του να εφαρμοσθεί το μέτρο
της υπερχλωρίωσης σε όσες οικίες έχουν
δεξαμενές για την υδροδότησή τους, με διάλ-
υμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και
αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο στη
συνέχεια θα απορριφθεί και μετά να ξεκινήσει
η επαναλειτουργία της.

3. Διαχε ίρ ιση αμ ιάντου κα ι  λοιπών3. Διαχε ίρ ιση αμ ιάντου κα ι  λοιπών
επικίνδυνων υλικών κατά την αποκατάεπικίνδυνων υλικών κατά την αποκατά --
σταση των ζημιών των κατοικιώνσταση των ζημιών των κατοικιών

Σε περίπτωση που απαιτηθεί αποκατάστα-
ση ζημιών σε κατοικίες όπου έχει χρησιμοποι-
ηθεί ως δομικό υλικό ο αμίαντος ή άλλα
επικίνδυνα υλικά, είναι επιβεβλημένη η λήψη
μέτρων προστασίας των εκτελούντων τις
εργασίες και όσων βρίσκονται πλησίον του
αντίστοιχου χώρου.

Ο αμίαντος αποτελεί υλικό το οποίο δεν
δημιουργεί προβλήματα στην υγεία όταν είναι
σταθερά συνδεδεμένος σε τελικά προϊόντα
όπως τοίχους, πλακάκια και σωλήνες, εφόσον
δεν καταστρέφεται ή υφίσταται καταπονήσεις
και φθορές. Σύμφωνα όμως με αποτελέσματα
επιστημονικών ερευνών μπορεί να δημιουργ-
ηθούν προβλήματα στην υγεία από την
εισπνοή ινών αμιάντου κατά τις εργασίες
κοπής, αντικατάστασης, απομάκρυνσης και
κατεδάφισης υλικών που περιέχουν αμίαντο.

Για το λόγο αυτό, όπου, κατά τις εργασίες
αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες

περιοχές, απαιτηθούν εργασίες (κοπής,
αποξήλωσης κλπ) σε υλικά που περιέχουν
αμίαντο, η εκτέλεση των εργασιών αφαίρεσης
αμιάντου πρέπει να πραγματοποιείται από
εξειδικευμένες για την εργασία αυτή εταιρείες
που διαθέτουν ειδική άδεια από το Υπουργείο
Εργασίας (άρθρο 14 του ΠΔ 212/2006 –ΦΕΚ
212/Α/9.10.2006).

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η επιτήρηση όλων
των παραπάνω θα πρέπει να γίνεται με
μεγάλη προσοχή και με πνεύμα καλής συνερ-
γασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες μας, με
απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας.
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Οδηγίες προστασίας για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών 
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Πάνος Τσαντίλας 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ενα ατόφιο ταλέντο

Λ
όγω της ευρύτερης συντηρητικής και αμυντικογε-
νούς προσέγγισης που επιλέγεται από το ανα-
πτυξιακό σύστημα νεαρών ταλέντων, είναι μια

δυστυχής διαπίστωση ότι δεν παράγουμε ικανοποιητικό
αριθμό επιθετικών κορυφής με σπουδαίες προδιαγραφές,
που να φορτώνουν με τσουβάλια από γκολ τα αντίπαλα
δίχτυα. Η πιο καθηλωτική θέση στο γήπεδο, αυτή που πάντα
συγκεντρώνει πάνω της τα περισσότερα βλέμματα, χρειά-
ζεται ιδιαίτερη τέχνη για να μπορεί να καλυφθεί από κάποι-
ον με πληρότητα. Τέχνη που απαρτίζεται από πολλά και δια-
φορετικά συστατικά, και για αυτό πάντα διεγείρεται το
ενδιαφέρον μας όταν ανακαλύπτουμε τέτοιες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 18χρόνος (18/03/04)
φορ του Ατρόμητου, Πάνος Τσαντίλας, ένα ατόφιο ταλέντο
της θέσης που συνέθεσε μαζί με τον Παναγιώτη Δαλαμήτρα
ένα πολύ αποδοτικό επιθετικό δίδυμο στην φετινή Κ19 των
Περιστεριωτών. Με τους δύο…Παναγιώτηδες να αριθμούν
συνολικά 19 γκολ (12 για τον Δάλα και 7 για τον Τσαντίλα),
συνέβαλαν στο 60% του ολικού αριθμού των γκολ που σκόρ-
αρε η ομάδα, ενώ πολλά από τα γκολ του ενός προήλθαν από
τις ασίστς του άλλου. Χωρίς αμφιβολία μια αρκετά παρα-
γωγική συνεργασία, που αναβάθμισε κατακόρυφα τον ρόλο
του Τσαντίλα στην ομάδα νέων και του έδωσε ‘’φτερά’’ για
του χρόνου. Δεν ήταν όμως μόνο τα γκολ, μόνο δηλαδή η στα-
τιστική ανάγνωση του παιχνιδιού του που μας κίνησε το
ενδιαφέρον, αλλά η εν γένει αγωνιστική του παρουσία.

Ας τα πάρουμε από την αρχή: O νεαρός επιθετικός που
ενηλικιώθηκε τον Μάρτιο, έλκει την καταγωγή του από την

Μάνδρα Αττικής και πρώτος του ποδοσφαιρικός σταθμός σε
νηπιακή ηλικία, ήταν ο τοπικός Μανδραϊκός. Ακολούθησε ένα
πεντάχρονο πέρασμα από την ακαδημία Soccerland Elefsis
και κατόπιν έκανε το μεγάλο βήμα, προσχωρώντας στα τμή-
ματα υποδομής του Ολυμπιακού. 

Τα ερυθρόλευκα έμελλε να τα φορέσει για ενάμιση χρόνο,
όταν στα 11 του άλλαξε και πάλι ποδοσφαιρική στέγη, για να
βρει την ‘’Ιθάκη’’ του αυτή τη φορά. Εντασσόμενος στην Κ12
του Ατρόμητου το 2015, έχει χτίσει μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια
το προφίλ του συνεπούς και αξιόπιστου σκόρερ, που είναι
πάντα εκεί όποτε τον χρειάζεσαι για να την σπρώξει στα
δίχτυα με ποικίλους τρόπους. Κάνοντας ‘’προθέρμανση’’ με
την μικτή ΕΠΣΑ Κ14, αριθμώντας 4 γκολ και με την ομάδα να
έρχεται 3η στο πανελλήνιο, ‘’ζεστάθηκε’’ για τα καλά,
ανοίγοντας παχυλό λογαριασμό στην Super League K15
2018/19. Βρίσκοντας δίχτυα 9 φορές στον νότιο όμιλο, η
άμεση προαγωγή του στην Κ17 ήταν δεδομένη. 

Το 2019/20 σημείωσε πριν την διακοπή, 14 συμμετοχές και
2 γκολ με τους κατά ένα χρόνο μεγαλύτερους του στην Super
League K17 πριν την διακοπή του Μαρτίου, και από τον
Σεπτέμβρη του 20’, στην ίδια διοργάνωση με τους συνομήλι-
κους του αυτή τη φορά, ξεχώριζε ‘’σαν την μύγα μες στο
γάλα’’ πετυχαίνοντας 4 γκολ στις μόλις 6 αγωνιστικές που
διεξήχθησαν, πριν το οριστικό λουκέτο στην Super League
K17 2020/21…

Τα μέτρα της κυβέρνησης μπορεί να ανέκοψαν άδοξα την
πορεία του και να τον άφησαν εκτός για έναν ολόκληρο
χρόνο, όμως από τις αρχές της σεζόν παρουσιάστηκε λες
και δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Χωρίς τίποτα στην απόδοση
του να υποδεικνύει το μεγάλο διάστημα απραξίας, ήταν
όπως προαναφέραμε υπερπολύτιμο επιθετικό όπλο για την
Κ19 του Ατρόμητου.

Αυτό γιατί, τα στοιχεία του συγκροτούν έναν επιθετικό κορ-
υφής με όλο το πακέτο, ένα ‘’τεθωρακισμένο’’ στην γραμμή
κρούσης. 

Όντας clinical finisher (βάζει δηλαδή την μπάλα στα δίχτυα
με χαρακτηριστική ευκολία και με διάφορους τρόπους),
πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, είναι ποδοσφαιρι-
στής που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη στο επιθετικό
τρίτο. Ξέρει να τοποθετεί άψογα το κορμί του, να εκμεταλ-
λεύεται την σωματοδομή του και να παίζει με πλάτη, να αξιο-
ποιεί το εκτόπισμα, την αλτικότητα, την ευελιξία, την εκρηκτι-
κή του κίνηση και τον διασκελισμό του, ιδιαίτερα σε κατα-
στάσεις ένας εναντίον ενός, να συγκεντρώνει τα μαρκα-
ρίσματα πάνω του απελευθερώνοντας τους συμπαίκτες του,
να σπάει την μπάλα και να κινείται ασταμάτητα στον χώρο
και έξω από το κουτί, χωρίς ίχνος στατικότητας και μονο-
τονίας.

Όλα αυτά βέβαια δεν πέρασαν απαρατήρητα στους ομο-
σπονδιακούς προπονητές, και οι πρώτες κλήσεις κατέφθα-
σαν στο ‘’Μαζαράκη’’ για προπονήσεις με την Εθνική Νέων,
ενώ προπονήσεις έκανε και με την πρώτη ομάδα. 

Από εκεί και πέρα, άμεσος στόχος είναι μια ακόμη παρα-
γωγικότερη σεζόν με την ομάδα νέων από τον Σεπτέμβρη, -
και γιατί όχι άλλωστε να θέσει υποψηφιότητα για το “χρυσό
παπούτσι” της Super League 1 K19- και έπειτα το επαγγε-
λματικό συμβόλαιο.
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Συγκέντρωση σωματείων 
της ΕΠΣΔΑ

σήμερα στον Ασπρόπυργο

Παρακαλούν ται οι Πρόεδροι ή / και όποιος άλλος εκπρ-
όσωπος ομάδος επιθυμει ν α παρευρεθεί , στην  αίθου-
σα του Πν ευματικού Κέν τρου Ασπροπύργου την  Παρ-
ασκευή 22/7/2022 και ώρα 19:00 μ.μ. ,όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί συγκέν τρωση με την  συμμετοχ ή των
σωματείων  της Εν ωσής μας , για εν ημέρωση όσων
αφορά τα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ κατηγορίας καθώς και
τα Πρωταθλήματα Υποδομών  για την  προσεχ ή ποδο-
σφαιρική χ ρον ιά 2022-23 .

Η ΕΠΣΔΑ εν ημερών ει για τις ηλικίες υποδομών  της
ν έας περιόδου
Η ΕΠΣΔΑ εν ημερών ει όλα τα σωματεία για τις ηλικίες

των  ποδοσφαιριστών  που θα έχ ουν  δικαίωμα ν α
αγων ίζον ται στα Πρωταθλήματα Υποδομών  την  ν έα
ποδοσφαιρική χ ρον ιά 2022-23 .

Κ18 ( 2005-2006 & ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΕΝΝΗΘΈΝΤΕΣ ΤΟ
2004 ) ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΚΑΙ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ .
Κ16 (2007-2008)
Κ14 (2009-2010)
Κ12( 2011-2012)
Κ10(2010-2011)
-Η Κάρτα Υγείας είν αι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την  συμμε-
τοχ ή ποδοσφαιριστών  σε όλα τα Πρωταθλήματα Υπο-
δομής.

Με 12 ομάδες το νέο πρωτάθλημα
στην Basket League
Με 12 ομάδες θα διεξαχθεί η αγωνιστική περίο-

δος 2022-23 στην Basket League, όπως αποφ-
ασίστηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου του ΕΣΑΚΕ.

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΣΑΚΕ
έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ στην συνε-
δρίαση του έκανε δεκτή την εισήγηση της Πρωτο-
βάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με την
πλήρωση από την Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας
–  Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία των κριτ-
ηρίων και των προϋποθέσεων του Κανονισμού
του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 

2725/1999 για την απόκτηση δικαιώματος συμμε-
τοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Καλαθοσφαίρισης Ανδρών για την αγωνιστική
περίοδο 2022-2023 και χορήγησε στην ανωτέρω
ΚΑΕ δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω Πρωτά-
θλημα».

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Επιστροφή του Νταούτ
Σταφάι
Την  κιτριν όμαυρη φαν έλα του Βύζαν τα θα φορά-
ει την  φετιν ή ποδοσφαιρική περίοδο  ο Νταουτ
Σταφάι. 
Ο ν εαρός επιθετικός «επέστρεψε», αφού είχ ε
δοθεί πέρυσι με την  μορφή δαν εισμού στην
ομάδα της Μικρασιατικής.
Ο ταλαν τούχ ος ποδοσφαιριστής που επιστρέφει
στον  Βύζαν τα έχ ον τας αποκτήσει περισσότερες
παραστάσεις, αν αμέν εται ν α αποτελέσει μια
ακόμα σημαν τική προσθήκη στο ρόστερ της
ομάδα μας.Καλωσορίζουμε το Νταούτ στην  ποδο-
σφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα και του ευχ ό-
μαστε ν α έχ ει υγεία, ώστε ν α βοηθήσει σημαν τι-
κά στην  επίτευξη των  στόχ ων  μας. 

Ανανέωσε με Γιάννη Χιονίδη 
ο Αστέρας Μαγούλας
Ο Αστέρας
Μαγούλας
αν αν ώσε τη
συν εργασία με
τoν  Γιάν ν η
Χιον ίδη για την
περίοδο 2022-
2023. Ο Γιάν -
ν ης, πρώτος
σκόρερ του
Αστέρα κατά
την  περσιν ή
χ ρον ιά, είν αι
και φέτος εδώ
για ν α ταλαι-
πωρήσει τις
αν τίπαλες
άμυν ες! Σου ευχ όμαστε ν α έχ εις υγιή & πετυχ ημέν η
αγων ιστική περίοδο.

Νέα μεταγραφική επιτυχία για τον
Μανδραϊκό.
Ο

Ντίν ος Βλαχ όπουλος, έν ας εξαιρετικός αμυν τικός με
ηγετική φυσιογν ωμία, 25 ετών , επιστρέφει σε γν ώριμα
λημέρια. Άλλος έν ας ταλαν τούχ ος ποδοσφαιριστής
από τη Μάν δρα συμπληρών ει το ροστερ της ομαδας
με έν τον ο το τοπικό, οικογεν ειακό και ν εαν ικό χ αρ-
ακτήρα της.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΝΤΙΝΟ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός
ανακοίνωσε την Ιωάννα Μερκούρη

Ανακοινώνουμε
τη συμφωνία της
ομάδας μας με
την αθλήτρια
Ιωάννα Μερ-
κούρη!
Η Ιωάννα
προέρχεται από
τις Ακαδημίες
του Ατρόμητου
Πειραιά και
αγωνίζεται  στη
θέση 1.

Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ατρόμητου Πειραιά
και κυρίως τον Πρόεδρο του Vagelis Loukas για
τη συνεργασία!
Ιωάννα, καλώς όρισες στην οικογένεια του Πανε-
λευσινιακού και σου ευχόμαστε καλή σεζόν χωρίς
τραυματισμούς!
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

5ης/ 2022 συν εδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ.Αποφ .:9

ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης για
την Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής
Μελέτης τμήματος της Ζών ης
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών .

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό κατάστημα  - αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου  σήμερα
18η Μαίου2022 ημέρα Τετάρτη
και ώρα11:00 π.μ.,συν ήλθε σε
τακτική δημόσια συν εδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.19759/13-05-
2022έγγραφ ης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής& Αν τιδ-
ημάρχουκ. Μπουραν τάμελέτιο, η
οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-
mail  σε όλα τα μέλη της Επιτρο-
πήςσύμφ ων α με τα άρθρα 73,
75& 225 του Ν.3852/2010 περί
«Νέας Αρχιτεκτον ικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν -
τρωμέν ης Διοίκησης - Πρόγρ-
αμμα Καλλικράτης» όπως αν τι-
καταστάθηκαν  με τα άρθρα 77 &
116 του Ν.4555/2018 και το αρ.
2 του Ν.4623/2019, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κ.Δ.Κ». Πριν
από την  έν αρξη της συν εδρία-
σης ο Πρόεδρος, κ. Μπουραν -
τάςμελέτιος, διαπίστωσε 
από ταεν ν έα (9) μέλη της Επι-

τροπής, Ποιότητα Ζωής , παρε-
υρέθηκαν  τα επτά (7), απόν τα
δύο(2) και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρ-
υξε την  έν αρξη της 5ηςσυν ε-
δρίασης και εισηγούμεν ος
το2οθέματης ημερήσιας διάταξ-
ης με τίτλο:Λήψη απόφ ασης για
την Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής 

Μελέτης τμήματος της Ζών ης 
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-

οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών που έχει ως εξής:

Κύριε πρόεδρε, 

1. Με την  με αριθμ. πρωτ.
35943/27-10-2010 Σύμβαση,
συν εχίζεται η εκπόν ηση της
μελέτηςΠολεοδόμησηςΤμήματος-
τηςΖών ηςΧον δρεμπορίουμετ-
ην εκ πρόσ ω ποεται ρεί αΜε-
λετών “Geoplan”Π.Δεληκούρας-
Δ.Παν αγιώτου Ο.Ε.

2. Μετην μεαριθμ.130/20-07-
2021Απόφ ασητουΔΣΑσπρ-
ο π ύ ρ γ ο υ ε γ κ ρ ί θ η -
κεη2ηΑν άρτησητηςΠολεοδομικ
ή ς Μ ε λ έ τ η ς τ μ ή μ α τ ο ς -
τηςΖών ηςΧον δρεμπορίουΔή-
μουΑσπροπύργου.

3. Η Πολεοδομική Μελέτη αν α-
ρτήθηκε από10/03/2022
επί15ήμερον στα γραφ εία του
Δήμου Ασπροπύργου.

4. Με το με αρ. πρωτ. 14808/08-
04-2022 του Αν αδόχου υποβ-
λήθηκε η Γν ωμοδότηση τουΜε-
λετητήεπίτων Ε ν σ τάσ εων -
της2ης Αν άρτησης της Πολεο-
δομικής Μελέτηςτμήματοςτης
Ζών ης Χον δρεμπορίου
ΔήμουΑσπροπύργου.

Κατατέθηκαν  3 Εν στάσεις οι
οποίες κατηγοριοποιούν ται με
βάση το θέμα του περιεχομέν ου
τους όπως παρακάτω: 
-Εν στάσεις που αν αφ έρον ται

στην  Πολεοδομική Μελέτη (ΠΜ)
3, σε ποσο-
στό…..........................................
....................................................
...........100%  
-Εν στάσεις που αν αφ έρον ται

σε Κτηματογραφ ικά-τοπογραφ ι-
κά στοιχεία (ΚΤ) ή στην  Πράξη
Εφ αρμογής (ΠΕ) 0, σε ποσο-
στό……………………....…………
…..…. 0%  
-Εν στάσεις Γεν ικές, Αόριστες,

Αν εν τόπιστες (ΑΟΡ) 0, σε
ποσοστό……...….…0%  -
Εν στάσεις με θέμα Άλλο (A) 0,

σε ποσο-
στό…………………......………….
…0%  
ΣΥΝΟΛΟ 3.…….....….100%

Στον  επισυν απτόμεν ο Πίν ακα
Α΄παρουσιάζουμε την  πρόταση
της Υπηρεσίας για την  τύχη
των υποβληθεισών  Εν στά-
σ εων καιτην πιθ αν ήτροπο-
ποίησητης Πρότασης της Πολε-
οδομικής Μελέτης.

Με την παρούσα Εισήγησητης
Δ/σης Πολεοδομίας & Τεχν ικών
Υπηρεσιών η Επιτροπή Ποιότ-
ητας Ζωής του Δήμου Ασπρ-
οπύργου αποφ ασίζει και
εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου για
την  τύχη των  υποβληθεισών
Εν στάσεων  και την  πιθαν ή
τροποποίηση της Πρότασηςτης
Πολεοδομικής Μελέτης.

Για την σύν τμηση του Χρον ο-
διαγράμματος της μελέτης και
την  οικον ομία της Σύμβασης,
προ τείν εται οι Εν ιστάμεν οιπο-
υοιιδιοκτησίες τους θα τύχουν
τροποποίησηςτηςΠρότασης,
όπωςκαι κάθε άλλη επηρεαζό-
μεν ηιδιοκτησία ν α λάβουν
γν ώση της πιθαν ής τροποποι-
ημέν ης Πρότασης της Πολεοδο-
μικής Μελέτης με ατομικές
Προσκλήσεις, σύμφ ων α με τις
σχετικές διατάξεις.
Παρακαλούμε όπως γν ωμοδο-

τήσετε επί των εν στάσεων
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ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποι-
ότητα Ζωής ,κ. Μπουραντάς
Μελέτιος  ενημέρωσε τα μέλη για
το περιεχόμενο των ενστάσεων
που έχει ως εξής:
Ένσταση 1 με αριθ.πρτ:
11229/18-03-22 αιτήσεως 
Να κάνετε δεκτή την ένσταση
μου, ως προς τη Β’ Ανάρτηση
του μελλοντικού σχεδίου του
Χονδρεμπορίου Ασπροπύργου,
διότι δυνάμει της υπ’ αρ.θμ.
331/10 οικοδομικής άδειας, η
προτεινόμενη ρυμοτόμηση κατα-
ργεί το μελλοντικό κτίριο.

Ένσταση 2με αριθ.πρτ: :
11248/18-03-22αιτήσεως 

Ζητάμε να ληφθούν υπόψη στην
σύνταξη της πρότασης της πολε-
οδομικής μελέτης της ζώνης Χον-
δρεμπορίου Ασπροπύργου, τα
κτίρια με βάση την οικοδομική
άδεια 732/2007, την 33/2009
(αναθεώρηση) και την
320910/2021 (αναθεώρηση) και
να καταργηθεί ή αλλιώς να μετα-
τοπιστεί η διερχόμενη οδός από
το ανατολικό τμήμα της ιδιοκ-
τησίας μας.

Ένσταση 3 με αριθ.πρτ:
11317/18-03-22αιτήσεως

Η παρούσα ένσταση αφορά την
ιδιοκτησία μας. Πρόκειται για
ισόγειο κτίριο με χρήση Κέντρο 
Αποθήκευσης και Διανομής 

(Κ.Α,Δ) εμβαδού 6217,51 τ.μ. επί
της οδού Θρασυβούλου στηπερ-
ιοχή «Λάκκο Σ κ λ η ρ -
ού», Για το κτίριο αυτό έχουν
εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες
150703/20-8-2020 και
278806/13-8-2021 (αναθεώρη-
ση).
Παρακαλώ να μεριμνήσετε τα
δέοντα αφού ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που σας προσκομίζω,
καθώς με τη πρόταση της πολεο-
δομικής μελέτης που αφορά τη
περιοχή τέμνεται μεγάλο μέρος
του κτιρίου.

Όπως εμφαίνετε στο σχετιζόμενο
με την πρόταση τοπογραφικό
διάγραμμα που σας προσκομίζω,
σας έχω διαγραμμίσει με κόκκινο
χρώμα το μέρος του κτιρίου που
τέμνεται εμβαδού 500 τ.μ., το
χώρο στάθμευσης που από
συμβολαιογραφική πράξη είναι
δεσμευμένος, καθώς και μεγάλο
τμήμα των περιμετρικών τοιχίων
περίφραξης

και κάλεσε τα μέλη να αποφ-
ασίσουν σχετικά με το θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη:

1) Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ.ΜπουραντάΜελέτιου.

2) Την υπ’ αριθ. πρτ. 19543/12-

05-2022 εισήγηση της Δ/νσης
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών
3) Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποίαΥΠΕΡ της Εκδίκασης
Ενστάσεων 2ης Ανάρτησης
Πολεοδομικής Μελέτης τμήμα-
τος της Ζώνης Χονδρεμπορίου
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφω-
να με την υπ’ αριθ. πρτ.
19543/12-05-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Πολεοδομίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών, τάχθη-
καν επτά (7) μέλητης Επιτρο-
πής και ονομαστικά οι κ.κ.:

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Και
ΚΑΤΑ ουδείς 

Αποφασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν και αποδέχονται τις
ενστάσεις:

1)με αριθ.πρτ: 11229/18-03-22
2) με αριθ.πρτ: 11248/18-03-22
και 3) με αριθ.πρτ:  11317/18-
03-22αιτήσεως ως προς τη Β’
Ανάρτηση του μελλοντικού
σχεδίου της ζώνης του Χονδρ-
εμπορίου Ασπροπύργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν
γνώση της τροποποιημένης
Πρότασης της Πολεοδομικής
Μελέτης με ατομικές Προσκλή-
σεις, σύμφωνα με τις σχετικές-
διατάξεις.

Η ανωτέρω απόφαση  να απο-
σταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 9.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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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

Συν εχιζεται από τη σελιδα 7

Από τις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν  στις οικίες των  κατηγορο-
υμέν ων  βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν  ιδιόχειρες σημειώσεις και έγγρα-
φα από την  εγκληματική τους δραστηριότητα, καθώς και το χρηματικό
ποσό των  1.050 ευρώ.
Επισημαίν εται ότι ο 70χρον ος κατά την  σύλληψή του, προσπάθησε ν α
διαφύγει και αν τιστεκόμεν ος σθεν αρά επιτέθηκε και δάγκωσε στο χέρι
αστυν ομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο για την  παροχή
πρώτων  βοηθειών .
Από την  προαν ακριτική έρευν α της Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Αθη-

ν ών , έχουν  εξιχν ιαστεί μέχρι στιγμής 4 περιπτώσεις απάτης, εν ώ η
έρευν α για την  ταυτοποίηση και άλλων  περιπτώσεων  συν εχίζεται.

Η ΕΛΑΣ κατά την  επιχείρηση συν έλαβε τέσσερις ημεδαπούς (δύο
άν δρες 49 και 68 ετών  και δύο γυν αίκες 59 και 70 ετών ), κατηγορ-
ούμεν ους –κατά περίπτωση- ως μέλη συμμορίας που διαπράττει απά-
τες κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων  και βαριά σωματική βλάβη
σε βάρος αστυν ομικού και παράβαση της ν ομοθεσίας περί πρόληψης
και καταστολής της ν ομιμοποίησης εσόδων  από εγκληματικές δρα-
στηριότητες.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Αθην ών .

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

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

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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

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

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

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

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

6947045353

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

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

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

6945153906

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

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

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

6945605024

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

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

6971507394

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

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

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

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

6973222212

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

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

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

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

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

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

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου

κ. Γεωργία Πηλιχού, σας προσκαλούν
στο διήμερο εκδηλώσεων που διορ-
γανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
για τον ετήσιο εορτασμό της πολιούχου,
Αγίας Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Ιου-
λίου, στις  21:30, στην Πλατεία Δημα-
ρχείου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν από τους
πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους
δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς
του.

Στο δίωρο πρόγραμμα της συναυλίας
που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των
εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών,
θα ταξιδέψει το κοινό στις διαχρονικές
του επιτυχίες αλλά και στις πιο πρόσφα-
τες. 

Μαζί του η σταθερή, τα τελευταία χρό-
νια, συνεργάτης και εξαιρετική τραγου-
δίστρια Μελίνα  Μακρή, παλαιό μέλος
των Vegas, που ακολουθεί πια την προ-
σωπική της  πορεία στο χώρο του τρα-
γουδιού.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου, στις 21:00, στην
Πλατεία Δημαρχείου,  το Τμήμα Παραδο-
σιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου
θα παρουσιάσει την παραδοσιακή, θεμα-
τική, μουσικοχορευτική εκδήλωση  

« Θύμησες της άκαυτης και της καμέν-
ης γης»,  που είναι αφιερωμένη στα
εκατό χρόνια  από την Μικρασιατική
Καταστροφή. 

Πρόκειται για μια εσωτερική παραγωγή
του Πνευματικού Κέντρου, όπου επιχειρ-
είται μια αναδρομή στην μουσικοχορευτι-
κή  παράδοση των αλησμόνητων
πατρίδων και αποτίεται  φόρος τιμής σ΄
ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που
αφανίστηκε  με τον χειρότερο τρόπο και
ξεριζώθηκε από εστίες χιλιετιών. 

Στη παράσταση συμμετέχει και η χορ-
ευτική ομάδα του συλλόγου Ποντίων
Ασπροπύργου «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ». 

Η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
του Πνευματικού Κέντρου ΘΡΙΑ, θα
συνοδεύσει τους χορευτές. Στο τραγούδι
: Χρυσόστομος Μητροπάνος, Λευκοθέα
Φιλιππίδη, Παναγιώτης Λάλεζας και ο
Μάνος Κοτσαγγελίδης .

Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου, στην
Πλατεία Ηρώων, ξαναζωντανεύει το
τοπικό  παραδοσιακό πανηγύρι με την
ορχήστρα και τους τραγουδιστές να κρα-
τούν το κέφι αμείωτο  μέχρι το πρωί. Τρα-
γούδι: Β. Χατζή, Κ. Σκαφίδας, Σπ.
Μπρέμπος, Ε. Δημολιάνη.  Ορχήστρα :
Π. Καψόπουλος, Ι. Σούκας, Γ. Κυριακού,
Δ. Μπουραντώνης , Υ.Lyubenov,
N.Mπρέμπος. 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  
γγιιαα  ττοονν  ΕΕοορρτταασσμμόό  ττηηςς  ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  

ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς


