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Συνάντηση εργασιας
Γ. Κώτσηρα - Ζ. Ράπτη

Στο επίκεντρο η ενίσχυση των δομών

Ψυχικής Υγείας στη Δυτική Αττική

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε
τον Φώτη Λογοθέτη

Στον ΠΑΟΚ Μάνδρας
ο Γιώργος Αξιώτης

Ο ΑΟ Ζωφριάς ανακοίνωσε τον
Νίκο Μουστάκα

ΞΞεεννοοκκώώσσττααςς  ((OONNEEXX))::  
ΔΔέέσσμμεευυσσήή  μμοουυ  

ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν
θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  σστταα
ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Η «ακτινογραφία» της ομιλίας του
CEO της ONEX στην Επιτροπή της

Βουλής

Αίτημα επαναπατρισμού της Ελευσινιακής
Καρυάτιδας από τον Δήμο Ελευσίνας

Με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
προχωρά η υποβολή αιτήματος

επιστροφής της Καρυάτιδας της Ελευ-
σίνας που φιλοξενείται στο Μουσείο

Fitwilliam του Cambridge.

σσεελλ..  1100--  1111

Φωτιά στο μισοβυθισμένο
Mediterranean Sky στην

Ελευσίνα

σσεελλ..  22--1144

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33--1133

ΤΤοο  ππαακκέέττοο  ττηηςς  ΔΔΕΕΘΘ::  
ΣΣτταα  775511  εευυρρώώ  οο  κκααττώώττααττοοςς

μμιισσθθόόςς  
--  ΑΑυυξξήήσσεειιςς  σσττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς
Ποιες εξαγγελίες αναμένεται να κάνει
στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης

σσεελλ..  99σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

«Λαβράκι» εκατομμυρίων  έβγαλε η ΑΑΔΕ
σε κον τέιν ερ με λαθραία τσιγάρα

Είχαν δηλώσει ως εμπόρευμα «Χαρτί Εκτύπωσης» και
«Χάρτινες Σακούλες»

σσεελλ..  99

ΠΠοολλύύ  υυψψηηλλόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  γγιιαα
φφωωττιιέέςς  σσήήμμεερραα  

--  ΟΟιι  ππεερριιοοχχέέςς  σσττοο  ««κκόόκκκκιιννοο»»
σσεελλ..  33

Πληθαίνουν οι
καταγγελίες για
«μακρυχέρηδες» 

στην περιοχή

«Αδιανόητα 
περιστατικά, 

λαμβάνουν χώρα
απροκάλυπτα,

οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας, ακόμη
και σε σημεία με

μεγάλη κίνηση πεζών
και οχημάτων»
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: Ηλιοφανεια  

Θερμοκρασία: Από 22  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελέσα, Ελέσσα,Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα

Μάρκελος,Σολομονή,Κασσάνδρα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3,  Μαγούλα,

Σ2105558731

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα,

19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.

Μητρομάρα 25 & Αγίου Γεωργίου, 2102400124

“Η δέσμευσή μου είναι η διατήρηση των θέσεων
εργασίας και συγκεκριμένα των 600 εργαζομένων, όχι
μόνο δεσμευόμαστε προφορικά, δεσμευόμαστε και μέσω
της διαβούλευσης που έχουμε υπογράψει διμερώς με το
νόμιμα εκλεγμένο και εκπροσωπούμενο σωματείο και
έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί
πυξίδα μας για την επόμενη μέρα”.

Με την κατηγορηματική αυτή δήλωση – δέσμευση
στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής, ο Πάνος Ξενοκώστας, ξεκίνησε την ομιλία του
μπροστά στους βουλευτές των κομμάτων που συμμε-
τέχουν στην Επιτροπή και συνέχισε περιγράφοντας το
όραμά του:

“Το όραμα μας για τα ναυπηγεία Ελευσίνας , είναι να
λειτουργήσει ως κόμβος τεχνολογίας και βιομηχανίας,
ως πλατφόρμα εξαγωγών στην εμπορική ναυτιλία και
διεθνή αμυντική βιομηχανία. Συγκεντρώνοντας μέσω
οικοσυστήματος μικρομεσαίες βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
ως τεχνολογικό κέντρο έρευνας και και ανάπτυξης μέσω
συνεργειών, με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ανάπτυξης
νεοφυών εταιρειών”.

Αναφερόμενος στον εαυτό του είπε:
“Εγω ήμουν Έλληνας αξιωματικός, έφτασα μέχρι τον

βαθμό του Σμηναγού, τελείωσα τη ΣΜΑ. Στην πατρίδα
μου, ακόμα κι όταν μετανάστευσα στην Αμερική, όσο
μπορούσα βοηθούσα, δεν έκλεισα τις πόρτες, επένδυσα
στο Νεώριο με 180 εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν απλήρ-
ωτοι, πήρα δυσβάστακτο φορτίο επενδύοντας σχεδόν
όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία, αντλώντας κεφάλαια
γι’  αυτό που πίστευα”.

Που θα βρεθούν τα χρήματα των επενδύσεων;
Στη συνέχεια ο Πάνος Ξενοκώστας, απαντώντας σε

ερωτήσεις των βουλευτών “που θα βρεθούν τα χρήματα
των επενδύσεων”, τόνισε:

“Είμαστε μια επιχείρηση σαν τις άλλες. Δεν προβλέ-
πονται από πουθενά αυτά που μου ζητούνται αυτή τη
στιγμή από όλους , με σεβασμό το λέω, που μου ζητάτε.
Στα χέρια σας είναι ο νόμος , αλλάξτε τον, ώστε να προβ-
λέπονται όλες οι επιχειρήσεις να προσκομίζουν τον
τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που αντλούν κεφά-
λαια και τις συμφωνίες που έχουν με τους χρηματοδότες
τους” και πρόσθεσε, σχετικά με το χρέος των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας:

ΞΞεεννοοκκώώσσττααςς  ((OONNEEXX))::  
ΔΔέέσσμμεευυσσήή  μμοουυ  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν

εερργγαασσίίααςς  σστταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ΗΗ  ««αακκττιιννοογγρρααφφίίαα»»  ττηηςς  οομμιιλλίίααςς  ττοουυ  CCEEOO  ττηηςς  OONNEEXX  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς

Πληθαίνουν οι καταγγελίες 
για «μακρυχέρηδες» 
στην περιοχή
Ένα φαινόμενο που έχει πάρει πλέον διαστάσεις

«μάστιγας» και ενισχύεται διαρκώς είναι οι μακρυχέρ-
ηδες που έχουν βάλει στον στόχο τους καταλυτικούς
μετατροπείς των αυτοκινήτων

Έχοντας τον ρόλο του «καθαρισμού» των αερίων που
εκλύονται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της λειτο-
υργίας ενός μοτέρ, ο καταλυτικός μετατροπέας είναι
κυριολεκτικά ο αφανής ήρωας του συστήματος εξαγω-
γής ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτή την ικανότ-
ητά του ο καταλύτης του αυτοκινήτου μας την οφείλει
σε μεγάλο βαθμό στα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμο-
ποιούνται για την κατασκευή του, μέταλλα που είναι
πολύτιμα και αποφέρουν κέρδος και σε όλους εκείνους
που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο τους για να τον
κλέψουν…

Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα το τελευταίο διά-
στημα στην Ελευσίνα

«Καθημερινά, συμπολίτες μας έρχονται αντιμέτωποι με
κλοπές ή απόπειρες κλοπών καταλυτών από τα οχήματά
τους αλλά και με τις οικονομικές συνέπειες που αυτές
επιφέρουν»

Αυτό ανέφερε σε δημόσια τοποθέτηση του ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας κος Αργύρης Οικονόμου με αφορμή
καταγγελίες πολιτών για φαινόμενα κλοπή καταλυτών ή
απόπειρα κλοπής.

«Αδιανόητα περιστατικά, τα οποία λαμβάνουν χώρα
απροκάλυπτα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ακόμη και
σε σημεία με μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων.» προ-
σθέτει ο κος Οικονόμου.

Έχουμε ήδη ενημερώσει την αστυνομία για τις καταγ-
γελίες αυτές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν
δηλωθεί στο αρμόδιο τμήμα.

«Ζητήσαμε την αυστηρή, σταθερή και διαρκή αστυνό-
μευση σε όλο το εύρος του Δήμου, κυρίως στα σημεία
όπου έχουν παρατηρηθεί τα περισσότερα περιστατικά,
προκειμενου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας στους
πολίτες.» καταλήγει η ανακοίνωση του Δημάρχου Ελευ-
σίνας.

Νέα… «μάστιγα» οι κλοπές 
καταλυτών στην Ελευσίνα

Συνεχιζεται στη σελ. 14
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Με έγκριση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου
προχωρά η υποβολή

αιτήματος επαναπατρισμού της
Καρυάτιδας της Ελευσίνας που
φιλοξενείται στο Μουσείο
Fitwilliam του Cambridge.

Το εν λόγω ζήτημα τέθηκε
προ μηνών σε διαβούλευση
μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και
2023 Ελευσίς – Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με
αποτέλεσμα να κλιμακωθεί το
αίτημα και τελικώς, να εγκριθεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ιστορικό

Είναι ευρέως γνωστό πως η πόλη μας διαθέτει τις
δικές της Καρυάτιδες, με τη μία εκ των δύο να έχει
υφαρπαγεί προκλητικά από τον Βρετανό Έντουαρντ
Κλαρκ το 1801, ο οποίος μέχρι προηγουμένως καυ-
τηρίαζε, μάλιστα, με σθένος τη λεηλασία του Έλγιν,
που συντελέστηκε στον Παρθενώνα.

Ο Βρετανός «αρχαιολάτρης», ο Edward D. Clarke,
κατέστρωσε ένα δόλιο σχέδιο, προκειμένου να υφα-
ρπάξει την μία εκ των δύο σπουδαίων Καρυάτιδων
της περιοχής μας.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, την πόλη επισκέφτηκε
ο Άγγλος διπλωμάτης/ερευνητής Ε. Κλαρκ, ο οποίος
ασχολείτο με την ποίηση, την ιστορία, τα νομίσμα-
τα, την συλλογή φυτών και ορυκτών. Παρόλα αυτά,
ο Έντουαρντ Κλαρκ έγινε περισσότερο γνωστός για
τις περιηγήσεις και την «συλλογή» αρχαιοτήτων
από διάφορα μέρη του κόσμου. Ως εκ τούτου, έχο-
υμε μια παρόμοια περίπτωση με αυτή του Λόρδου
Έλγιν των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Ο Ε. Κλαρκ ήρθε στην Ελλάδα, περί το 1800, και

εντόπισε το άγαλμα. Οι ντόπιοι κάτοικοι,
πίστευαν ότι αυτό το αρχαίο άγαλμα,
ήταν ο λόγος για τον οποίο ο κάμπος της
Ελευσίνας ήταν τόσο εύφορος. Όταν ο Ε.
Κλαρκ, έκανε φανερές τις προθέσεις του
να πάρει το άγαλμα, προκάλεσε την οργή
των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι
φοβούνταν ότι τυχόν μεταφορά του θα
προκαλούσε προβλήματα στην σοδειά
τους.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν τον
Ε. Κλαρκ υπήρξαν πολλοί άλλοι διπλωμά-
τες που αποπειράθηκαν να αρπάξουν το
άγαλμα από την Ελευσίνα. 

Ο Ε. Κλαρκ όμως, δωροδόκησε τον
Τούρκο Διοικητή της Αθήνας με ένα
τηλεσκόπιο, και ξεκίνησε τις εργασίες

μεταφοράς του αγάλματος.
Εντούτοις, ο Βρετανός δεν απέδωσε σημασία στις

εκκλήσεις των ντόπιων που του ζητούσαν να μην
πάρει την Καρυάτιδα. 

Έτσι, συνεννοήθηκε με τον Τούρκο Πασά και με
ένα αδρό φιλοδώρημα, εξασφάλισε την πολυπόθη-
τη άδεια για τη μεταφορά του γλυπτού. Όταν ο
Κλαρκ επέστρεψε στην Ελευσίνα, προσέλαβε διάφ-
ορους χωρικούς, προκειμένου να τον βοηθήσουν
κατά τη μεταφορά του αγάλματος. 

Αίτημα επαναπατρισμού της Ελευσινιακής Καρυάτιδας από τον Δήμο Ελευσίνας

Με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρά η υποβολή αιτήματος επιστροφής
της Καρυάτιδας της Ελευσίνας που φιλοξενείται στο Μουσείο Fitwilliam του Cambridge.

Συνεχιζεται στη σελ. 13

ΠΠοολλύύ  υυψψηηλλόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  γγιιαα
φφωωττιιέέςς  σσήήμμεερραα  

--  ΟΟιι  ππεερριιοοχχέέςς  σσττοο  ««κκόόκκκκιιννοο»»
Πολύ υψηλός θα είναι και σήμερα 1/8 ο κίνδυνος να

ξεσπάσουν φωτιές, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Για τη Δευτέρα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσα-
λονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ

Ικαρίας)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρ-
εσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των
ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συνάντηση εργασίας Γ. Κώτσηρα - Ζ. Ράπτη
– Στο επίκεντρο η ενίσχυση των δομών Ψυχικής Υγείας

στη Δυτική Αττική

Σ
υν άν τηση εργασίας με την  Υφυπουργό Υγείας,
αρμόδια για θέματα Ψυχ ικής Υγείας, κα Ζωή
Ράπτη, είχ ε την  Πέμπτη 28 Ιουλίου, ο Υφυπο-

υργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Στη σύσκεψη μεταξύ των  δύο Υφυπουργών
συζητήθηκε διεξοδικά μία σειρά θεμάτων  που
σχ ετίζον ται με τη συν εργασία των  δύο Υπουργείων ,
με στόχ ο τη δημιουργία κοιν ών  δράσεων  το επόμεν ο
διάστημα. Παράλληλα, επί τάπητος τέθηκε και το ζήτ-
ημα εν ίσχ υσης των  δημόσιων  δομών  Ψυχ ικής Υγείας
στην  περιοχ ή της Δυτικής Αττικής.

Μετά την  ολοκλήρωση της συν άν τησης εργασίας, ο
κ. Κώτσηρας, αν έφερε τα εξής:

«Είχ α τη χ αρά ν α συν αν τηθώ με την  Υφυπουργό
Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχ ικής Υγείας, κα Ζωή
Ράπτη και ν α συζητήσουμε για την  αν άπτυξη κοιν ών
δράσεων  για την  εν ίσχ υση της προστασίας και της
υποστήριξης των  θυμάτων  εγκληματικών  πράξεων , οι
οποίες θα αν ακοιν ωθούν  σύν τομα.

Επιπλέον , στο πλαίσιο του Ταμείου Αν άκαμψης,
έχ ει δρομολογηθεί η υλοποίηση έργων  που αποσκο-
πούν  στην  εν ίσχ υση των  δομών  Ψυχ ικής Υγείας της
Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμέν α, έχ ουν  δρομολογηθεί οι σχ ετικές διαδικασίες για έργα που αφορούν :
- Το Κέν τρο Ημέρας
- Την  Κιν ητή Μον άδα Ψυχ ικής Υγείας
- Τη δημιουργία Μον άδας Ψυχ ικής Υγείας για πάσχ ον τες από άν οια
Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω θερμά την  ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την  αν ταπόκριση στο πάγιο αίτημα

των  πολιτών  της Δυτικής Αττικής, για την  περαιτέρω αν αβάθμιση των  παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών  Ψυχ ικής
Υγείας, θέμα το οποίο είχ α θέσει στην  αρμόδια Υφυπουργό».

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως
το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων
καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπι-
νθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η
ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται
ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορ-
εύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

«Πρωταθλήτρια» στις δασικές πυρκαγιές η Ηλεία
– 222 κλήσεις έχει δεχθεί η Πυροσβεστική

«Τις τελευταίες 20 ημέρες στο Νομό Ηλείας έχουν ξεκι-
νήσει 15 φωτιές. Δεν υπάρχει κανένας που να πιστέψει
ότι αυτό γίνεται τυχαία...»

Τουλάχιστον 47 δασικές πυρκαγιές κάθε μέρα του Ιου-
λίου. Περισσότερες από 350 φωτιές σε… ένα νομό μέσα
σε λιγότερο από τρεις μήνες. Δώδεκα συλλήψεις για
εμπρησμούς από πρόθεση και αμέλεια σε μια εβδομάδα.

Ο “χάρτης” των φετινών δασικών πυρκαγιών που
διαχειρίστηκε η πυροσβεστική φτάνοντας στην καρδιά
της αντιπυρικής περιόδου, περιλαμβάνει “επίμονα” πύρι-
να μέτωπα που σαρώνουν για μέρες δασικές εκτάσεις,
αλλά και φωτιές που… “επιμένουν” να ξεσπούν με “συνέ-
πεια” στις ίδιες περιοχές. Κλιματική κρίση, ελλιπείς καθα-
ρισμοί, εμπρησμοί, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια, αποτε-
λούν το μείγμα των αιτιών πίσω από τις φετινές μεγάλες
φωτιές, σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Σε ένα από αυτά τα πύρινα μέτωπα,
η Πυροσβεστική, για πρώτη φορά, επιστράτευσε τη…
μερική χρήση Αντιπύρ, για να σώσει το δάσος της Δαδιάς
που καίγεται για πάνω από μια εβδομάδα.σπεύδουν κατά
μέσο όρο για κατάσβεση σε δασική πυρκαγιά οι πυρο-
σβέστες στην Ηλεία, το φετινό καλοκαίρι. Ο νομός κατα-
λαμβάνει την πρώτη θέση, με… διαφορά ασφαλείας, στη
λίστα με τις περιοχές που έχουν καταγραφεί οι περισσό-
τερες δασικές πυρκαγιές. Από την έναρξη της αντιπυρι-
κής περιόδου την 1η Μαΐου, έως και τις 26 Ιουλίου, οι
πυροσβέστες έχουν κληθεί για επέμβαση σε συνολικά
222 φωτιές, ενώ σε άλλες 142 περιπτώσεις συναγερμού,
οι φλόγες είχαν σβήσει από πολίτες προ αφίξεως. Τα
αρμόδια ανακρίτρια κλιμάκια που κλήθηκαν να διερευνή

σουν τα συμβάντα, χαρακτηρίζουν “ύποπτη” την
συχνότητα των φαινομένων στην περιοχή.

Για μια από αυτές τις φωτιές, που είχε ξεσπάσει στα
Άγναντα στις 21 Ιουλίου, οι αρχές είχαν προχωρήσει στη
σύλληψη ενός 58χρονου, έπειτα από επίσημη καταγγελία
κατοίκων της περιοχής. 

Ο άνδρας που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό
κακουργήματος, για εμπρησμό δάσους με τις επιβαρυντι-
κές περιστάσεις ότι προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινες
ζωές και καταστροφή σε μεγάλη δασική και αγροτική
έκταση, κατέληξε στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την
απολογια του στον ανακριτή. Απο τη συγκεκριμένη πυρ-
καγιά είχαν καεί συνολικά 1.000 στρέμματα αγροτοδασι-
κής έκτασης.

«Τις τελευταίες 20 ημέρες στο Νομό Ηλείας έχουν ξεκι-
νήσει 15 φωτιές. Δεν υπάρχει κανένας που να πιστέψει
ότι αυτό γίνεται τυχαία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν
εμπρησμοί, ότι υπάρχουν σχέδια και οφείλουμε να κάνο-
υμε τα πάντα για να βρούμε τους ενόχους. Υπάρχει ήδη
μια σύλληψη ενός πολίτη, ο οποίος κατηγορείται για
εμπρησμό και ο οποίος θα απολογηθεί στη δικαιοσύνη.
Είναι πρόκληση για την τοπική κοινωνία, τον Δήμο, την
Περιφέρεια και ιδίως για τις Αστυνομικές και Πυροσβεστι-
κές Αρχές να βρουν τους ενόχους αυτών των εμπρησμών
και να τους παραδώσουν στην Δικαιοσύνη», ανέφερε
λίγες μέρες πριν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Τάκης Θεοδωρικάκος, που βρέθηκε στην τελευταία
μεγάλη φωτιά που αναστάτωσε το νομό, στα Κρέστενα.

Η γεωγραφία των πυρκαγιών

Εκτός από την Ηλεία, μεγάλος αριθμός δασικών πυρ-
καγιών έχει καταγραφεί το ίδιο διάστημα και σε Λάρισα
(219), Αιτωλοακαρνανία (213), Μεσσηνία (195), Αργολίδα
(135), Πέλλα (126), Αχαΐα (126), Καρδίτσα (119), Κορι-
νθία (108) και Έβρο (104). Είναι βέβαια ενδεικτικό ότι
στην Αχαΐα, που βρίσκεται στο top 10 της σχετικής
λίστας, οι πυροσβέστες έχουν κληθεί μόλις 69 φορές για
δασικές πυρκαγιές, αριθμός αισθητά μικρότερος από
αυτόν της Ηλείας. «Σημασία δεν έχει το πλήθος των πυρ-
καγιών, αλλά το ποιες μας απασχόλησαν πολύ.
Υπάρχουν δεκάδες καιώμενες εκτάσεις σε μια περιοχή,
που δεν αντιστοιχούν σε έκταση με τη ζημιά που κάνει
ένα μεγάλο μέτωπο. 

Για παράδειγμα η Λάρισα είναι ανάμεσα στους πρώτο-
υς νομούς σε ενάρξεις δασικών πυρκαγιών στην αντιπ-
υρική, όμως δεν συγκρίνονται όλες μαζί με την Πεντέλη»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του Πυροσβεστικού
Σώματος.

Συνολικά 93 δασικές φωτιές έσβησαν οι πυροσβέστες
στην Κορινθία μέχρι τις 26 Ιουλίου. Είναι ενδεικτικό ότι σε
4 περιπτώσεις στις 19 Μαΐου, στις 6 Ιουνίου, στις 18 Ιου-
νίου και στις 8 Ιουλίου, ξέσπασαν 6 διαφορετικές
επικίνδυνες φωτιές σε κοντινές τοποθεσίες, όλες από 

κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή μετά από κακο-
καιρία.

Στο κάδρο των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών στις
ίδιες περιοχές βάζουν αρμόδιοι αξιωματικοί και τους
εμπρησμούς, όχι μόνο από πρόθεση αλλά και από αμέ-
λεια. «Είμαστε αμελείς κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Την Δευτέρα, την ώρα που ο εκπρόσωπος τύπου της
Πυροσβεστικής προειδοποιούσε να μην καίμε ξερά
χόρτα, ξεκίνησε πυρκαγιά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στη
Μάνδρα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά στον “Ελεύθερο
Τύπο της Κυριακής”. 

Συνολικά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, οι αρμό-
διες ανακριτικές αρχές του Σώματος, προχώρησαν σε 12
συλλήψεις για εμπρησμό, 8 από πρόθεση και 4 από αμέ-
λεια.

Τις 25 πρώτες ημέρες του Ιουλίου, η πυροσβεστική
ενήργησε σε 1.180 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
«Έχουμε καταγράψει πυρκαγιές που αφορούν μια κου-
κίδα ή ένα μόλις στρέμμα και άλλες που έχουν κάψει
δεκάδες χιλιάδες», σημειώνουν στελέχη της πυροσβεστι-
κής. 

Περισσότερα από 4.290 στρέμματα έγιναν στάχτη στην
Πεντέλη μεταξύ των οποίων και αναδασωτέα έκταση. Στις
Μέλαμπες Ρεθύμνου, η αποτεφρωμένη περιοχή καλύπτει
μία επιφάνεια της τάξεως των 19.940 στρεμμάτων. Πάνω
από 17.000 στρέμματα έκαψε η φωτιά στα Βατερά της
Λέσβου, με τις νέες αναζωπυρώσεις όμως να προσθέ-
τουν και άλλες περιοχές στον καταστροφικό απολογισμό.
Στη μεγάλη φωτιά στο Σερνικάκι Φωκίδας, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, κάηκαν 3.000 στρέμ-
ματα αγροτικής έκτασης και περίπου σε 9.000 στρέμμα-
τα χαμηλής βλάστησης, ενώ στα Κρέστενα το πύρινο
μέτωπο έκαψε σχεδόν 8.000 στρέμματα.

Τραγωδία στην Αίγινα:
20χρονη βρέθηκε
απαγχονισμένη...

Τραγωδία στην  Αίγιν α, καθώς σύμφων α
με το τοπικό μέσο saronicmagazine.gr,
μία 20χ ρον η βρέθηκε κρεμασμέν η έξω
από το σπίτι της μητέρας της.

Πιο συγκεκριμέν α, πυκν ών ουν  τα
ερωτηματικά γύρω από την  μυστηριώδη
αυτοκτον ία 20χ ρον ης, που βρέθηκε
χ θες στις 9.30 το πρωί κρεμασμέν η, έξω
από το σπίτι της μητέρας της, στην  Αίγι-
ν α.

Από τις καταθέσεις προσώπων  που
ήταν  μαζί της μέχ ρι τα ξημερώματα,
οπότε και έφυγε από την  «Αυλή» -μαγαζί
όπου εργαζόταν - για ν α επιστρέψει στο
σπίτι της, δεν  προκύπτει καμιά έν δειξη
ότι η άτυχ η κοπέλα σκεπτόταν  ν α βάλει
τέλος στη ζωή της και μάλιστα με αυτόν
τον  τραγικό τρόπο.
Αν τίθετα, όλοι συμφων ούν  ότι βρισκό

ταν  σε πολύ καλή διάθεση, έψαχ ν ε
σπίτι ν α μετακομίσει και μιλούσε για τα
όν ειρα που έκαν ε, προκειμέν ου ν α
προχ ωρήσει στη  ζωή της.
Σύμφων α με αστυν ομικές πηγές, απαν -

τήσεις στο μυστήριο που καλύπτει
αυτήν  την  τραγωδία αν αμέν εται ν α
δώσει η ν εκροψία - ν εκροτομή που θα
διεν εργηθεί εν τός των  προσεχ ών  ημε-
ρών  στον  Πειραιά.
Πάν τως, το εν δεχ όμεν ο της εγκληματι-

κής εν έργειας, όχ ι μόν ο δεν  μπορεί ν α
αποκλειστεί αλλά εξακολουθεί ν α παρα-
μέν ει βάσιμο, ιδιαίτερα αν  ληφθεί υπόψη
ο τρόπος αυτοκτον ίας, αλλά και η γεν ική
εικόν α της σορού που μεταφέρθηκε στο
Κέν τρο Υγείας της Αίγιν ας.

Σημειών εται ότι η κοπέλα δεν  άφησε
κάποιο σημείωμα, που ν α εξηγεί γιατί
ήθελε ν α βάλλει τέλος στη ζωή της, εν ώ
υποψίες γεν ν ά και η εξαφάν ιση
προσώπου του περιβάλλον τος της οικο-
γέν ειας, με το οποίο φέρεται η 20χ ρον η
ν α είχ ε έν τον ες προστριβές το τελευταίο
διάστημα.  

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Σοκ από νέα γυναικτονία στην Κρήτη
- Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στο Ρέθυμνο

Σ
υγκλον ίζει την  τοπική κοιν ων ία της
Κρήτης και όχ ι μόν ο η ν έα γυν αικοκ-
τον ία που σημειώθηκε σε χ ωριό του

Ρεθύμν ου. Σύμφων α με τις πρώτες πληροφο-
ρίες, έν ας άν δρας μαχ αίρωσε μέχ ρι θαν άτου
τη σύζυγό του σε χ ωριό της εν δοχ ώρας του
Ρεθύμν ου.

Όλα συν έβησαν χ θες στις 10:30 το πρωί σε
χ ωριό του Ρεθύμν ου όταν  έν ας άν δρας σκό-
τωσε την  σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμέν α, μετά από καυγά που είχ ε το ζευγάρι ο 60χ ρον ος άν δρας
πήρε έν α μαχ αίρι και δολοφόν ησε με αυτό την  56χ ρον η γυν αίκα του.
Μάλιστα, τις Αρχ ές ειδοποίησε ο γιος του ζευγαριού με τις πληροφορίες το creta-
post ν α αν αφέρουν  ότι κάλεσε την  Άμεση Δράση και αν έφερε ότι «ο πατέρας μου
σκότωσε τη μητέρα μου».

Στο σημείο έσπευσαν  άν δρες της αστυν ομίας, ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και
ιατροδικαστής. Σύμφων α με ν εότερες πληροφορίες, παραδόθηκε στην  ασφάλεια ο
60χ ρον ος.  Μετά την  άγρια δολοφον ία οι Αρχ ές εξαπέλυσαν  αν θρωποκυν ηγητό
για τον  εν τοπισμό του.

Ωστόσο ο δράστης, φαίν εται ότι λίγη ώρα αργότερα αποφάσισε ν α παραδοθεί.
Πήγε στην  Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας του Ρεθύμν ου και παραδόθηκε.
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Μ
ήνυμα Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού για τα αποτελέσματα των πανελλήνιων
εξετάσεων

Αγαπητοί νέοι φοιτητές,
η σημεριν ή ημέρα είν αι ημέρα δικαίωσης των  κόπων

σας, της επιμον ής σας, των  πολύχ ρον ων  προσπαθ-
ειών  που κάν ατε και της άρτιας προετοιμασίας σας. Οι
θυσίες σας έπιασαν  τόπο, οι προσπάθειες σας στέφ-
θηκαν  με επιτυχ ία και είστε πλέον  φοιτητές. 

Σας συγχ αίρω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί ως
εκπαιδευτικός γν ωρίζω πολύ καλά τις δοκιμασίες  και τις
αγων ίες που περάσατε μέχ ρι ν α παν ηγυρίσετε τη
σημεριν ή επιτυχ ία. 

Τώρα ο ορίζον τας πλαταίν ει και έν ας ν έος καιν ούρ-
γιος δρόμος, γεμάτος  γν ώσεις, ν έες εμπειρίες και προκ-
λήσεις αν οίγεται μπροστά σας. Ξεκιν άτε ν α γράφεται
μια ν έα σημαν τική σελίδα στη ζωή σας. 

Εύχ ομαι τα όν ειρα και οι ν έοι στόχ οι σας ν α γίν ουν
πράξη. Αν υπομον ώ, ν α σφίξω το χ έρι καθεν ός και
καθεμιάς από εσάς, για ν α σας συγχ αρώ και προσωπι-
κά, στη μεγάλη γιορτή που καθιερώσαμε και θα πραγ-
ματοποιηθεί το επόμεν ο διάστημα, για την  συμβολική
οικον ομική αλλά κυρίως την  ηθική επιβράβευσή σας.   

Για εσάς που τα σημεριν ά αποτελέσματα δεν  ήταν
αυτά που περιμέν ατε, ξέρετε πολύ καλά πως η ζωή δεν
είν αι μον οδιάστατη. Υπάρχ ουν  δεκάδες πεδία και
στίβοι μάχ ης που στο χ έρι σας είν αι ν α τα κατακτήσε-
τε. Χρειάζεται θάρρος, αποφασιστικότητα, αισιοδοξία 

και προγραμματισμός και ν α είστε σίγουροι ότι στο
τέλος με την  επιμον ή σας θα αγγίξετε τους στόχ ους και
τα όν ειρά σας. 

Θέλω ν α συγχ αρώ την  Εκπαιδευτική Κοιν ότητα του
Δήμου Φυλής για τις άοκν ες προσπάθειες που κατα-
βάλλει ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές του τόπου μας
ν α ξεπερν ούν  τον  αν ταγων ισμό και ν α εισάγον ται στα
Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τέλος θέλω ν α συγχ αρώ από καρδιάς τους γον είς,
που καθημεριν ά ξεπερν ούν  τον  εαυτό τους και τις
δυν ατότητές  τους για ν α στηρίξουν  τα παιδιά τους,
που είν αι και δικά μας παιδιά αφού σηματοδοτούν  το
μέλλον  αυτού του τόπου. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Σπ. Παππούς

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους

Μήνυμα Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού για τα αποτελέσματα των
πανελλήνιων εξετάσεων

Αγαπητοί φοιτητές,πλέον, μετά από μεγάλη προσπάθεια πολλές και πολ-
λοί από εσάς βιώνετε το δυνατό, απερίγραπτο και απόλυτο συναίσθημα της
επιτυχίας.

- Advertisement -
Σας συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου. Οι κόποι και οι θυσίες σας

ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Μια νέα σελίδα ανοίγεται στη ζωή
σας, ένα ταξίδι γνώσεων και εμπειριών χρήσιμων τόσο για την προσωπική
όσο και για την επαγγελματική σας ζωή. Για εσάς που τα αποτελέσματα δεν
ήταν αυτά που προσδοκούσατε, υπενθυμίζω ότι η ζωή, σας ανήκει και
δίνει πάντα ευκαιρίες.

Συγχαίρω, επίσης, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της πόλης μας
που σας στήριξαν σε αυτή τη δοκιμασία με όλες τους τις δυνάμεις, προσφέρ-
οντας αγόγγυστα την αγάπη και την υποστήριξή τους.  

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους».

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου, 
κ. Νικόλαου Μελετίου για την 

ανακοίνωση των βάσεων 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου
εξ αφορμής της αν ακοίν ωσης των  Βάσεων
Εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. της Χώρας, προχ ώρησε

στην  ακόλουθη δήλωση:
«Η ημέρα που όλοι περιμέν αμε, έφτασε, και μάλι-

στα ν ωρίς, εν  σχ έσει με προηγούμεν ες χ ρον ιές! Οι
βάσεις αν ακοιν ώθηκαν  από το Υπουργείο Παιδείας,
και τώρα πλέον  γν ωρίζουμε τον  τελικό ακαδημαϊκό
προορισμό του καθεν ός. Μία καθαρή απάν τηση είν αι
πάν τοτε πολύ προτιμότερη, από οποιεσδήποτε εκτι-
μήσεις και πιθαν ολογίες και μας βοηθάει όλους ν α ηρε-
μήσουμε, ν α διαχ ειριστούμε την  κατάσταση και ν α
ελέγξουμε την  πραγματικότητα μας.

Σε όσους πέτυχ αν  ν α εισαχ θούν  στην  Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση της Χώρας, ακόμα και αν  δεν  εν τάσσον -
ται στα τμήματα των  πρώτων  επιλογών  τους, θα
ήθελα ν α τους απευθύν ω έν α τεράστιο «ΜΠΡΑΒΟ»!
Συμμετείχ ατε σε έν α πολύ απαιτητικό σύστημα εξε-
τάσεων , και όμως τα καταφέρατε !! Αυτό είν αι αξιόλο-
γο και εκτιμητέο, από κάθε πλευρά ! 

Θυμηθείτε πως η σημεριν ή μας κοιν ων ία βασίζεται
στην  επιστημον ική πολυκλαδικότητα και στον  επαγ-
γελματικό πλουραλισμό. Αν  προσεγγίσετε την   επι-
στήμη που καλείστε ν α «υπηρετήσετε» αυτήν  την
στιγμή με ειλικρίν εια, οργάν ωση και συν οχ ή, θα δια-
πρέψετε, ό,τι και αν  σπουδάσετε !    

Σε κάθε περίπτωση, γι’ αυτούς που τα αποτελέ-
σματα δεν  είν αι αυτά που επεδίωκαν , ή ακόμη και σε
εκείν ους που - για πληθώρα λόγων  - δεν  θα δουν
καθόλου τα ον οματεπών υμα τους στις λίστες των
επιτυχ όν των , θα ήθελα ν α μου επιτρέψουν  μία
συμβουλή: ν α επικεν τρωθούν  στην  φράση «Δεν
έχ ουμε παρά ν α ξαν απροσπαθήσουμε !!!». Αυτή
είν αι η έκφραση που τα εμπεριέχ ει όλα, ο απόλυτος
συν δυασμός αν ωτερότητας ψυχ ής και φιλότιμης εργα-
τικότητας ! Αυτό θα πρέπει ν α γίν ει το σύν θημα σας,
για όλη σας τη ζωή – και σας μιλάω εκ πείρας !

Τέλος, παρακαλώ, ν α μην  ξεχ άσετε τους γον είς
σας, που ξεν ύχ τησαν  μαζί σας, συμπαραστεκόμεν οι
στον  αγών α σας, και τους καθηγητές σας, που έκα-
ν αν  ό,τι καλύτερο για ν α σας μεταδώσουν , αποτελε-
σματικά όπως αποδεικν ύεται εκ των  υστέρων , τις
γν ώσεις τους ! 

Τα θερμά μου συγχ αρητήρια και πάλι ! Η πόρτα του
γραφείου μου θα είν αι αν οικτή για όποιον  φοιτητή
χ ρειαστεί τη βοήθεια μου!»

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη για την εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Λ. Κοσμόπουλος: «Είμαστε υπερήφανοι για την νέα γενιά του
τόπου μας και για αυτούς εργαζόμαστε καθημερινά»

Μετά την  αν ακοίν ωση των  βάσεων  εισαγωγής στην  τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος απευθύν ει το παρακάτω συγχ αρητήριο μήν υμα:

«Συγχ αίρω όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, των  οποίων  η
σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς, πέτυχ αν  στις παν ελλήν ιες
εξετάσεις και ξεκιν ούν  το μεγάλο ταξίδι της φοιτητικής ζωής. 
Συγχ αίρω επίσης τις οικογέν ειες και τους εκπαιδευτικούς που
βλέπουν  τα παιδιά τους ν α αν εβαίν ουν  σκαλοπάτια.
Εύχ ομαι μέσα από την  καρδιά μου ν α έχ ετε καλές σπουδές και
όλα σας τα όν ειρα ν α γίν ουν  πραγματικότητα.
Ο τόπος μας χ ρειάζεται ν έους αν θρώπους, με ν έες ιδέες, για
τους οποίους είμαστε υπερήφαν οι και για αυτούς εργαζόμαστε
καθημεριν ά.
Συγχ αρητήρια!»

Συγχαρητήριο μήνυμα Χρ. Παππού στους επιτυχόντες
μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα 



Τ
ην αμφίδρομη επικοινωνία με
τους πολίτες της Αττικής, προσφ-
έροντας εξειδικευμένη ενημέρω-

ση για τα θέματα ενδιαφέροντός τους και
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση γύρω
από ζητήματα καθημερινότητας, διευ-
κολύνει η νέα εφαρμογή «MyAttica» για
κινητά τηλέφωνα. 

Η δημιουργία της mobile εφαρμογής
«MyAttica» εντάσσεται στις δράσεις
επέκτασης και αναβάθμισης του Πολυκα-
ναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης

Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρ-
ειας Αττικής  (Οδηγός του Πολίτη, Ψηφ-
ιακές Υπηρεσίες, Τηλεφωνική γραμμή
εξυπηρέτησης 1512, Ψηφιακά Ραντεβού
κ.τ.λ.)  και περιλαμβάνεται στις γενικότε-
ρες δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού που προωθούνται από την Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, υπό το
συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκ-
τρονικής Διακυβέρνησης κας. Μ. Κουρή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
αναφερόμενος στην νέα υπηρεσία που

παρέχεται από την Περιφέρεια επισήμα-
νε: « Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας
δίνουν την προστιθέμενη αξία στις εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες που αξιοποιούνται
προς διευκόλυνση όλων μας. 

Με την εφαρμογή «MyAttica» η Περ-
ιφέρεια Αττικής ενισχύει την αμφίδρομη
επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτός
άλλωστε πρέπει να είναι και ένας από
τους βασικούς στόχος της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης: η άμεση διασύνδεση των
υπηρεσιών της με τον τελικό αποδέκτη,
δηλαδή όλους του πολίτες.»  

Πως λειτουργεί η νέα εφαρμογή
«MyAttica»

Κατεβάζοντας την εφαρμογή μέσα από
τα μεγαλύτερα «καταστήματα» διανομής
ψηφιακών εφαρμογών (applestore,
googleplay), κάθε πολίτης μπορεί να
επιλέξει τις θεματικές κατηγορίες και τις
γεωγραφικές ενότητες για τις οποίες
θέλει να μαθαίνει τις εξελίξεις αλλά και να
αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το
έργο και τις δράσεις της Περιφέρειας Αττι-
κής.

Παράλληλα μπορεί να αποκτήσει πρό-
σβαση στον Οδηγό του Πολίτη, το απόλ-
υτο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών και 

διαδικασιών της Περιφέρειας Αττικής,
ώστε να ενημερωθεί έγκυρα και έγκαιρα
για τον τρόπο εξυπηρέτησής του.

Τέλος, κάθε χρήστης της εφαρμογής,
έχοντας τη δυνατότητα να αναφέρει σε
πραγματικό χρόνο προβλήματα που
εντοπίζει και σχετίζονται με τους δρόμο-
υς της Αττικής, γίνεται μέλος μιας
συμμαχίας ικανής να αντιμετωπίσει πριν
και πάνω απ’  όλα τα δικά του προβλή-
ματα καθημερινότητας.

H εφαρμογή παρέχεται δωρεάν, και
μπορεί να αναζητηθεί με το λεκτικό
«MyAttica»  στις πλατφόρμες διανομής
ψηφιακών εφαρμογών (applestore και
googleplay).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Θερμά συγχ αρητήρια σε όλους
εσάς που περάσατε από τη
δύσκολη διαδικασία των  παν ελλα-
δικών  εξετάσεων , είτε καταφέρατε
ν α πετύχ ετε το στόχ ο σας είτε
όχ ι. Να θυμάστε ότι ο δρόμος της
ζωής είν αι μακρύς και δύσκολος,

αλλά ταυτόχ ρον α όμορφος και ότι δεν  κρίν ον ται τα
πάν τα από τα σημεριν ά αποτελέσματα.

Γν ωρίζουμε ότι δώσατε τη φετιν ή μάχ η κάτω από
πολύ δύσκολες συν θήκες, βλέπον τας τις οικογέν ειές
σας ν α προσπαθούν  ν α αν ταπεξέλθουν  στις οικον ο-
μικές καταστάσεις που διαμορφώθηκαν  λόγω της παν -
δημίας και της διαχ είρισής της, με κόπους και θυσίες.

Αν τιμετωπίσατε τις δυσκολίες σαν  αγων ιστές και γι’
αυτό πρέπει ν α είστε υπερήφαν οι.

Ως αγων ιστές καλείστε από εδώ και πέρα ν α αν τιμε-
τωπίσετε τη ζωή, όπου και αν  βρεθείτε, είτε στο Παν ε-
πιστήμιο, είτε στην  κατάρτιση, είτε στους χ ώρους
εργασίας, είτε αποφασίσετε ν α ξαν αδώσετε εξετάσεις.

Έν α ιδιαίτερο ευχ αριστώ θέλουμε ν α απευθύν ουμε
στους εκπαιδευτικούς και όλους τους Γον είς που μαζί
με εσάς, έδωσαν  την  μάχ η της μόρφωσης και διαπαι-
δαγώγησης σας.

Είμαστε σίγουροι ότι η κοιν ων ία στο μέλλον  θα μπο-
ρέσει ν α σταθεί στο ύψος των  απαιτήσεων  και ν α σας
προσφέρει τη ζωή που σας αξίζει. 

Σε αυτή την  προσπάθεια πρέπει ν α συμβάλλετε και
εσείς. Εμείς θα συν εχ ίσουμε ν α αγων ιζόμαστε στο
πλευρό σας.

Καλή δύναμη και καλή αρχή στη νέα σας ζωή!
29/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ Ν.            ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                   
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Δ.ΙΕΚ Μεγάρων

Πολλά 
συγχαρητήρια

στους επιτυχόντες
των Πανελλαδικών

εξετάσεων.

Υ
πεν θυμίζεται πως
η παράλληλη
φοίτηση σε ΑΕΙ

και ΙΕΚ επιτρέπεται
καθώς πρόκειται για διαφ-
ορετικές βαθμίδες. Ωστό-
σο δεν  επιτρέπεται σε
δυο ΙΕΚ εκ παραλλήλου,
ούτε σε δυο ειδικότητες
ΙΕΚ, όπως δεν  επιτρέπε-
ται και η παράλληλη
φοίτηση σε δυο τμήματα
ΑΕΙ. Η φοίτηση στα
Δημόσια ΙΕΚ ειν αι δωρε-
άν . Μον αδικό Δημόσιο
ΙΕΚ στην  περιοχ ή της
Δυτικής Αττικής ειν αι το
Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων .

Οι επιτυχ όν τες μέσω
παράλληλου μηχ αν ογραφ-
ικού στις ειδικότητες του
Δ.ΙΕΚ Μεγάρων : (α)
Τεχ ν ικού Αρτοποιίας -
Ζαχ αροπλαστικής, (β)
Αισθητικής και Τέχ ν ης
του Μακιγιάζ, (γ) Στε-
λεχ ών  Ασφαλείας, (δ)
Αμπελουργίας και Οιν ο-
λογίας και (ε) Υπηρεσιών
Εφοδιαστικής Αλυσίδας - 

Logistics, θα έχ ετε
δυν ατότητα ολοκλήρωσης
της εγγραφής σας στο
Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων
από την  Πέμπτη 1
Σεπτεμβρίου έως και τη
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.
Θα υπάρξει άλλωστε
ν εώτερη αν άρτησή μας
για τη διαδικασία. Μην
αν ησυχ είτε, οι θέσεις σας
ειν αι δεσμευμέν ες στο
όν ομά σας.

Σημειών ουμε και πάλι,
πως οι ως άν ω πέν τε
ειδικότητες, δεν  θα ειν αι
οι μόν ες που θα λειτο-
υργήσουν  στο Δημόσιο
ΙΕΚ Μεγάρων . 

Θα πλαισιωθούν  από
τουλάχ ιστον  ακόμα
πέν τε (με πιο πιθαν ές:
βοηθός φαρμακείου,
εργοθεραπεία, τεχ ν ικός
εν δύματος, κομμωτική,
τεχ ν ικός Αν αν εώσιμων
Πηγών  Εν έργειας).

Επίσης, επαν αλαμβά-
ν ουμε στους αποφοίτους
ΕΠΑΛ πως δικαιούν ται
(αν άλογα το πτυχ ίο
ειδικότητάς τους) κατά-
ταξη στο Γ εξάμην ο ειδι-
κοτήτων  ΙΕΚ (φυσικοθερ-
απείας, αισθητικής, ποδο-
λογίας, βρεφον ηπιοκό-
μων , skipper, μηχ αν οτρ-
ον ικής, logistics, μηχ α-
ν ογραφημέν ου λογι-
στηρίου, τουριστικών
μον άδων  κ.ά.). 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Δυτικής Αττικής 
που πέτυχαν την εισαγωγή τους 
σε σχολές της επιλογής τους. 

Εκφράζουμε τα θερμά
μας συγχαρητήρια στους
υποψήφιους μαθητές και
τις μαθήτριες της Δυτικής
Αττικής που πέτυχαν την
εισαγωγή τους σε σχολές
της επιλογής τους. 

Η προσωπική αυτή
επιτυχία αποτελεί επιβρά-
βευση των κόπων τους
και της μεγάλης προσπάθειας που επί χρόνια κατέβαλ-
λαν. 

Τους ευχόμαστε να απολαύσουν τη διαδρομή που θα
τους φέρει πιο κοντά στην εκπλήρωση των στόχων
τους.

Ευελπιστούμε οι νέοι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά
τους, να είναι γεμάτοι με εμπειρίες που θα αποτελέσουν
εφόδιο στην ανέλιξη τους κυρίως επαγγελματικά και
κατ’  επέκταση κοινωνικά.  

Οφείλουμε όμως να συγχαρούμε και όλους όσους
συνέβαλλαν στην επιτυχημένη διαδρομή των νέων
πλέον φοιτητών. 

Αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς, που με
ευσυνειδησία καθοδήγησαν τη μελέτη τους, όσο και
στους γονείς και τις  οικογένειές τους που στάθηκαν
αρωγοί στο πλευρό τους. 

Υπάρχουν όμως και αυτοί/ ες που δεν κατάφεραν να
επιτύχουν τον στόχο τους. 

Ας θεωρήσουν το αποτέλεσμα αυτό σαν αφορμή για
μία νέα προσπάθεια, αφού θα έχουν πολλές ακόμη
ευκαιρίες στη ζωή τους τα επόμενα χρόνια, αρκεί να
πιστεύουν στις δυνάμεις τους. 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μία ακόμα δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας 
με τους πολίτες εγκαινιάζει η Περιφέρεια Αττικής, με τη νέα
εφαρμογή «MyAttica» για κινητά τηλέφωνα
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ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές την εβδομάδα 1-5 Αυγούστου
Θα καταβληθούν 9 εκ. ευρώ   σε 117.680 δικαιούχους 1-5 Αυγούστου

Από το Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων εκδόθηκε η ακόλο-
υθη ανακοίνωση για τις
πληρωμές που θα επακο-
λουθήσουν την προσεχή
εβδομάδα:
9 εκ. ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 117.680 δικαιούχο-
υς κατά την  εβδομάδα 1-5
Αυγούστου στο πλαίσιο

των προγραμματισμένων
καταβολών του e-ΕΦΚΑ
και της Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ  θα
καταβληθούν:
3,6 εκατ. ευρώ σε 510
δικαιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.

12,5 εκατ. ευρώ σε 37.170
δικαιούχους για παροχές
σε χρήμα (επιδόματα μητρ-
ότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας) 
334.301 ευρώ σε 500
δικαιούχους για παροχές
του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τη ΔΥΠΑ  θα
γίνουν οι εξής καταβολές: 

23 εκατ. ευρώ σε 59.000
δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων 
23 εκατ. ευρώ σε 13.000
δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων απασχόλησης 
6,5 εκατ.  ευρώ σε 8.500
μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Φωτιά στο μισοβυθισμένο Mediterranean
Sky στην Ελευσίνα

Συν αγερμός σήμαν ε  σε Λιμεν ικό
Σώμα και Πυροσβεστική για φωτιά που
ξέσπασε σε πλοίο που βρίσκεται επί
μία δεκαετία ν αυαγισμέν ο στον  Λουτρ-
όπυργο.. Σύμφων α με πληροφορίες της
ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε από άγν ωστη
αιτία, χ ωρίς καν είς ν α κιν δυν εύσει, .
Παράλληλα, έγιν ε γν ωστό ότι δεν  τέθη-
κε θέμα θαλάσσιας ρύπαν σης..

Λίγα λόγια για το ναυάγιο 
του Mediterranean Sky
Στην  παλιά παραλιακή εθν ική οδό από την  Ελευσίν α προς την  Κόριν θο, στο

παλιό τσιμεν τέν ιο οδόσημο του 29ου χ ιλιομέτρου βρίσκεται η βίλα Ευταξία. Ακριβώς
μπροστά της από το 2003 βρίσκεται μισοβυθισμέν ο έν α παλιό κρουαζιερόπλοιο, με
το τελευταίο του όν ομα Mediterranean Sky .Το παροπλισμέν ο κρουαζιερόπλοιο
βρίσκεται από το 2002 μπροστά από το σπίτι του Λάμπρου Ευταξία, ελάχ ιστα από
την  ακτή, στα όρια της περιοχ ής Λουτρόπυργος.

Από το 2003 αποτελεί έν α ν αυάγιο που στοιχ ειών ει τον  κόλπο της Ελευσίν ας.
Από το 2009, μάλιστα, έχ ει ληφθεί απόφαση για την  απομάκρυν σή του, αλλά καν είς
δεν  εν διαφέρθηκε ν α την  εκτελέσει, όπως πολλά πράγματα άλλωστε στην  Ελλάδα.

Πυρπόλισαν κλεμμένο όχημα στις Αχαρνές

Ακόμα έν α καμέν ο αυτοκίν ητο βρέθηκε ξημερώμτα της Κυριακής στις Αχ αρν ές.
Άγν ωστοι έβαλαν  φωτιά σε αυτοκίν ητο μάρκας Smart απόψε 31 Ιουλίου, περίπου

στις 2 τα ξημερώματα σε χ ωράφι στην  περιοχ ή Λουτρού στις Αχ αρν ές.
Στο σημείο έσπευσαν  δυν άμεις της Πυροσβεστικής, όπου και κατάφεραν  γρήγορα

ν α σβήσουν  την  φωτιά, καθώς και η Αστυν ομία.
Το αυτοκίν ητο κάηκε ολοσχερώς.Το αμάξι πιθαν όν  ν α είν αι κλεμμέν ο.

ΜΜεεττοοννοομμάάζζεεττααιι  ττοο  ΓΓεεννιικκόό
ΛΛύύκκεειιοο  ΜΜάάννδδρρααςς

ΜΜεε  ααυυττήή  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοο  σσχχοολλεείίοο
ττιιμμάά  έένναανν  ττοοππιικκόό  ήήρρωωαα  ττηηςς  
εελλλληηννιικκήήςς  εεππααννάάσστταασσηηςς

Το Γενικό Λύκειο Μάνδρας Αττικής μετονο-
μάζεται σε Γενικό Λύκειο Μάνδρας – «Ζερ-
βονικόλειο»
Την απόφαση υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζ.

Μακρή και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3784/18-
7-2022.
Με αυτή την απόφαση το σχολείο τιμά έναν

τοπικό ήρωα της ελληνικής επανάστασης
Στρ. Ζερβονικόλα.
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Μ
ια ακόμη, η 3η στη σειρά,
Ακαδημία του Τιτάνα σε
συνεργασία με τον μη κερ-

δοσκοπικό οργανισμό ReGeneration
και με τον εκπαιδευτικό φορέα
Code.Hub, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
2022, εστιάζοντας στην ενίσχυση δεξιο-
τήτων που σχετίζονται με το digital pro-
ject management και απαιτούνται για
την επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού. 

Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
7 εβδομάδων και 80 ωρών, 37 νέες και
νέοι πτυχιούχοι εκπαιδεύτηκαν στον
τομέα διοίκησης και διαχείρισης έργων,
με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορ-
ούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και
χαρακτηρίζονται από πιλοτικές δοκιμές
και υλοποιήσεις νέων ψηφιακών τεχνο-
λογιών. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι
συμμετέχοντες έπρεπε να σχεδιάσουν
και να αναπτύξουν μία ειδική εφαρμογή
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
Εφαρμογές αυτού τους είδους είναι
ιδιαίτερης σημασίας για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων όλων
των κλάδων και η άσκηση ανέδειξε την
πολυπλοκότητα ενός τέτοιου έργου, το
οποίο απαιτεί τον συντονισμό πλήθους
στελεχών και συνεργατών, αλλά και
συστημάτων πληροφορικής.

Για την υλοποίηση της άσκησης, οι
συμμετέχοντες άντλησαν στοιχεία από
την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει
αποκτήσει ο ΤΙΤΑΝ μέσα από την ανά-
πτυξη αντίστοιχων εφαρμογών που ήδη

διατίθενται σε συγκεκριμένες
αγορές στις οποίες η εταιρία
δραστηριοποιείται. 

Η καινοτόμος αυτή πρωτο-
βουλία τελεί υπό την αιγίδα του
Κέντρου Ψηφιακού Μετασχημα-
τισμού (Digital Center of
Competence) και της Διεύθυ-
νσης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ομίλου. Σκοπός των προ-
γραμμάτων ReGeneration
Academy for Digital
Acceleration - Powered by
TITAN είναι να προετοιμάζει
εξειδικευμένους επαγγελματίες,
προσφέροντας σε νέους και
νέες πτυχιούχους τις απαρ-
αίτητες δεξιότητες που θα τους
καταστήσουν ανταγωνιστικούς
σε όλο το φάσμα της αγοράς
εργασίας, από startups μέχρι
και πολυεθνικές εταιρείες, σε
τομείς της οικονομίας, όπως
Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες,
Βιομηχανία, Κατασκευές,
Εμπόριο κ.ά.

Να θυμίσουμε ότι οι δύο
προηγούμενοι αντίστοιχοι
κύκλοι αφορούσαν στην Επι-
στήμη των Δεδομένων και
είχαν σχεδιαστεί ως προγράμ-
ματα μετεκπαίδευσης, κατάρτι-
σης και βελτίωσης δεξιοτήτων
για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετά-
βασης. 

Με τον τρόπο αυτόν ο ΤΙΤΑΝ, που
υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
ψηφιακού μετασχηματισμού (Industry

4.0), διευρύνει τη δέσμευσή του για
στήριξη των νέων στη μετάβαση από την
ανώτερη εκπαίδευση στην απασχόληση
και τη συμβολή του στην ανάσχεση του
brain drain. Ήδη, πάνω από το 95%

των αποφοίτων των Ακαδημιών 2020
και 2021 έχουν ενταχθεί στην αγορά
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του
Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Ομίλου.

TITAN: TITAN: Ολοκληρώθηκε η 3η Ακαδημία του Ομίλου στον τομέα ανάπτυξης Ολοκληρώθηκε η 3η Ακαδημία του Ομίλου στον τομέα ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων που είναι  απαραίτητες για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχήτων δεξιοτήτων που είναι  απαραίτητες για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή



Μ
ετά το τέλος της συνεδρίασης
του υπουργικού συμβουλίου
την περασμένη Πέμπτη, ο

πρωθυπουργός προέτρεψε τα μέλη
της κυβέρνησής του να κάνουν ολι-
γοήμερες και σεμνές διακοπές, δηλα-
δή να ξεκουραστούν, γιατί τους περ-
ιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας
με κατάληξη τις αλλεπάλληλες εκλογι-
κές αναμετρήσεις.

Νωρίτερα, βέβαια, όλοι οι υπουργοί
είχ αν  παραδώσει στους αρμόδιους
συν αδέλφους τους, Γιώργο Γεραπετρίτη
και Άκη Σκέρτσο, από δύο φακέλους ο
καθέν ας: Ο πρώτος αν έφερε τις μεταρρ-
υθμίσεις στο αν τίστοιχ ο χ αρτοφυλάκιο
έως την  επόμεν η άν οιξη και ο δεύτερος
περιείχ ε τους κατευθυν τήριους άξον ες
του υπουργείου για την  επόμεν η τετρα-
ετία.

Από αυτό το υλικό ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης αν αμέν εται ν α αν τλήσει την
πρώτη ύλη της ομιλίας του στα εγκαίν ια
της Διεθν ούς Εκθεσης Θεσσαλον ίκης
στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Βελλίδειο
Συν εδριακό Κέν τρο της συμπρωτεύου-
σας. Σε αυτή την  τελευταία, πριν  τις
εκλογές, ομιλία του σε ΔΕΘ, ο πρωθυ-
πουργός θα κάν ει έν αν  απολογισμό του
κυβερν ητικού έργου αλλά και των
συν θηκών  μέσα στις οποίες αυτό επε-
τεύχ θη, εν ώ παράλληλα θα αν αδείξει τις
μεταρρυθμίσεις που μέν ει ν α γίν ουν
έως το τέλος της τετραετίας, αν ά τομέα
κυβερν ητικής δράσης. Τέλος ο κ.
Μητσοτάκης θα κάν ει μια αν αφορά
στους άξον ες πολιτικής για τα επόμεν α
τέσσερα χ ρόν ια, με βάση τους οποίους
θα διεκδικήσει τη ν ίκη στις προσεχ είς
εκλογικές αν αμετρήσεις και τον  σχ ημα-
τισμό κοιν οβουλευτικά αυτοδύν αμης
κυβέρν ησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται
Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις που

προκρίν ον ται για το επόμεν ο διάστημα
έως και μετά τις εκλογές, είν αι δύο
ειδών : Αυτές που αφορούν  στον
εκσυγχ ρον ισμό του κράτους με την
ευρεία του έν ν οια κι εκείν ες που αν αφ-
έρον ται στην  οικον ομία. 

Οι αλλαγές στις κρατικές δομές και η
εν ίσχ υση με πόρους και αρμοδιότητες
της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού αποκτούν  προτεραιότητα. Το
ίδιο ισχ ύει και με τις αλλαγές στη δευτε-
ροβάθμια υγεία, που έρχ ον ται ως
συν έχ εια της θέσπισης του «προσωπι-
κού γιατρού». Παράλληλα συν εχ ίζεται η
αν τιπαράθεση με έν τον ο ιδεολογικό
χ ρώμα για τις αλλαγές στην  Παιδεία που
θα συν εχ ιστούν , εν ώ ξεχ ωριστό κομμά-
τι αποτελούν  οι εξελίξεις στην  ελλην ική
οικον ομία υπό το φως της διεθν ούς
κρίσης αλλά και των  κυβερν ητικών
δεσμεύσεων .

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συν εχ ίζει ν α
ελπίζει ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Έν ωση
θα αν τιληφθεί στο σύν ολό της ότι από
μόν α τους τα κράτη-μέλη δεν  μπορούν
ν α αν τιμετωπίσουν  την  έκρηξη ακρίβει-
ας και πληθωρισμού, και θα προχ ωρή-
σει σε κοιν ές δράσεις για την  αν τι-
μετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο,
έως τότε η Αθήν α κάν ει τον  δικό της
σχ εδιασμό, βασισμέν ο μεσοπρόθεσμα
στην  αύξηση των  εσόδων  που φέρν ει ο
τουρισμός αλλά και η αν άπτυξη της
οικον ομίας. «Η σωστή κυβερν ητική
πολιτική στην  οικον ομία δημιουργεί
συν εχ ώς δημοσιον ομικό χ ώρο, τον
οποίο η κυβέρν ηση αξιοποιεί σε πολιτι-
κές στήριξης των  πολιτών  λόγω της
οξείας κρίσης που σοβεί στην
Ευρώπη», λέει στην  «Η» παλαιός κοι-
ν οβουλευτικός της συμπολίτευσης.

Τι θα εξαγγείλει στη
ΔΕΘ ο Μητσοτάκης

Έτσι στη ΔΕΘ ο κ.
Μητσοτάκης αν αμέν εται
ν α εξαγγείλει παράταση
των  μέτρων  που
μειών ουν  σε πολύ μεγά-
λο βαθμό τις αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα και
τα καύσιμα, έως ότου
τελειώσει η κρίση, και
πάν τως έως τις προ-
σεχ είς εκλογές, με δεδο-
μέν ο ότι ο κυβερν ητικός
σχ εδιασμός μιλά για επι-
δοτήσεις σε αυτούς τους δύο καίριους
τομείς, διάρκειας εν ός έτους από την
άν οιξη του 2022.

Στις ν έες παροχ ές που θα αν ακοιν ωθ-
ούν  στην  Έκθεση Θεσσαλον ίκης
εν τάσσον ται η ν έα αύξηση του κατώτα-
του μισθού, που πληροφορίες αν αφέρ-
ουν  ότι θα φτάσει τα 751 ευρώ, από 650
που ήταν  στα τέλη του 2021. 

Όπως είν αι ευν όητο, ο πρωθυπουργός
θα υπεν θυμίσει ότι αυτή η αύξηση του
κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει τα
επιδόματα αλλά και τους μισθούς που
είν αι σχ ετικά χ αμηλοί χ ωρίς ν α είν αι
στο όριο του κατώτατου. 

Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα εξαγγείλει
αύξηση των  συν τάξεων , καθώς οι
συν ταξιούχ οι επλήγησαν  πολύ κατά
την  δεκαετία των  μν ημον ίων  και τώρα
έρχ εται η ώρα ν α αρχ ίσουν  ν α παίρ-
ν ουν  πίσω κάποια από τα χ ρήματα
που τότε τους είχ αν  αφαιρεθεί. Τέλος,
θα εξαγγείλει την  κατάργηση της ειδικής
εισφορά αλληλεγγύης, κάτι που επίσης
θα εν ισχ ύσει το εισόδημα των  πολιτών .

Πού στηρίζονται οι εξαγγελίες

Οι εξαγγελίες στηρίζον ται στον  σχ εδια-
σμό των  υπουργείων  του οικον ομικού
κύκλου, που έχ ουν  καταλήξει σε ρυθμό
αν άπτυξης 3,5% για την  τριετία 2022-
2025, εν ώ υπολόγιζαν  και ραγδαία
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το
2023 (στο 1,6% έν αν τι 6,3% φέτος)
που όμως αλλάζει μετά τα τελευταία
δεδομέν α και για φέτος υπολογίζεται ν α
ξεπεράσει το 8%. Περίπου στα ίδια
επίπεδα κυμαίν ον ται και οι προβλέψεις
τόσο της Κομισιόν  όσο και του ΔΝΤ για
την  ελλην ική οικον ομία, με αποτέλεσμα
οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στην  ΔΕΘ ν α
μην  διαταράσσουν  την  δημοσιον ομική
ισορροπία της χ ώρας.

Σύμφων α με πληροφορίες, δεν  έχ ει
ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση εάν
στην  ομιλία του ο πρωθυπουργός θα
περιγράψει και τους άξον ες της επόμεν -
ης τετραετίας, ή αν  θα κρατήσει αυτό το
«χ αρτί» για την  προεκλογική περίοδο. 

(πηγή: Ημερησία)
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ΤΤοο  ππαακκέέττοο  ττηηςς  ΔΔΕΕΘΘ::  ΣΣτταα  775511  εευυρρώώ  οο  κκααττώώττααττοοςς  
μμιισσθθόόςς  --  ΑΑυυξξήήσσεειιςς  σσττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς
Ποιες εξαγγελίες αν αμέν εται ν α κάν ει στην  ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Νέο αποτελεσματικό μπλόκο στο λαθρεμπόριο
τσιγάρων έστησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στον

Πειραιά.
Χρησιμοποιώντας το ειδικό μηχάνημα X-RAY, τον

σκύλο ανιχνευτή, Kal, και το λογισμικό για την ανάλυση
κινδύνου και τη στόχευση ύποπτων φορτίων, εντόπισαν
εννέα κοντέινερ λαθραία τσιγάρα, τα οποία περιείχαν:

98 εκατομμύρια τσιγάρα
Με αναλογούντες φόρους και δασμούς 21 εκατομμύρ-

ια ευρώ
Η διαδρομή του λαθραίου φορτίου
Τρία εμπορευματοκιβώτια προήλθαν από τα Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα, εκφορτώθηκαν στο
λιμάνι του Πειραιά, με τελικούς παραλήπτες εταιρείες
στο Μαυροβούνιο και στην Σλοβακία.

Για να μην κινήσουν υποψίες, οι διακινητές τα είχαν
δηλώσει ως εμπόρευμα “Χαρτί Εκτύπωσης” και “Χάρτι-
νες Σακούλες”. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα υπήρχαν
μόνο στις πρώτες δύο σειρές φόρτωσης κάθε κοντέινερ,
με στόχο να αποπροσανατολίσουν τις διωκτικές αρχές

και να κρύψουν τις κούτες με τα τσιγάρα, που αποτε-
λούσαν το υπόλοιπο εμπόρευμα.

Τα υπόλοιπα έξι κοντέινερ ξεκίνησαν από τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα και την Ταϊλάνδη, και μέσω
του λιμανιού του Πειραιά, προορίζονταν για την Ελλάδα
και την Κύπρο.

Στα φορτωτικά έγγραφα ήταν δηλωμένα ως “Εργα-
λεία, Υποδήματα και Γεννήτριες”. Ωστόσο, και εδώ, αυτά
τα προϊόντα βρίσκονταν μόνο στις δύο πρώτες σειρές
εκφόρτωσης. Ο εντοπισμός των τριών εξ αυτών προή-
λθαν από συνεργασία της ΑΑΔΕ με ξένες διωκτικές
υπηρεσίες και των υπολοίπων τριών, με το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο.

Το επόμενο βήμα

Αυτή τη στιγμή, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
έχουν εντείνει τις έρευνές τους για να εντοπίσουν τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα και εταιρείες, ενώ πιστεύεται ότι
το διεθνές αυτό κύκλωμα είναι ακόμα μεγαλύτερο, με
πλοκάμια σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές
χώρες.

«Λαβράκι» εκατομμυρίων έβγαλε η ΑΑΔΕ σε κοντέινερ με λαθραία τσιγάρα
Είχαν δηλώσει ως εμπόρευμα «Χαρτί Εκτύπωσης» και «Χάρτινες Σακούλες»
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Τόπο στα νιάτα 
ο Πανελευσινιακός

Ο Χαρίλαος Μπέλος ειναι η νέα μεταγραφή του
Πανελευσινιακού . 

Ο 17χρόνος ταλαντούχος μέσος την προη-
γούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα του
Ικονίου και από φέτος θα φορά τη φανέλα με το
στάχυ. Χαρίλαε καλορίζικος! Σου ευχόμαστε υγεία,
δύναμη και πολλές επιτυχίες!

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 
Στις 22/8 η προετοιμασία στο

αντρικό τμήμα

Στις 22/8 και ώρα 19.30 (για την πρώτη ημέρα,
την Δευτέρα 22/8 θα δοθεί το πρόγραμμα στους
ποδοσφαιριστές για όλη την προετοιμασία) θα
ξεκινήσει η έναρξη της προετοιμασίας για το
Αντρικό τμήμα του Ερμή Ανω Λιοσίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην προετοιμασία θα
έχουν και  αθλητές γεννημένοι  2006 και
μεγαλύτεροι που θέλουν να δοκιμαστούν για να
ενταχθούν στο Αντρικό τμήμα..

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση
συμμετοχής ως παίχτης που θέλει να δοκιμαστεί
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6939836529 .

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ανανέωσε και ο Αλέξανδρος Σαχόλι

Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν ακοιν ών ει την  αν α-
ν έωση της συν εργασίας με τον  
ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΧΟΛΙ.
Παν έτοιμος και αποφασισμέν ος για ακόμη μεγαλύτερ-

ες προκλήσεις και επιτυχ ίες,  ο ταλαν τούχ ος ποδοσφ-
αιριστής που ήταν  έν ας εκ των  κορυφαίων  μέσων  του
πρωταθλήματος, με μεγάλη συμβολή στην  κατάκτηση
του αλλά και σε αυτήν  της αν όδου, θα συν εχ ίσει ν α
αγων ίζεται και στην  Γ’ Εθν ική με την  κιτριν όμαυρη
φαν έλα του Βύζαν τα. 

Ευχ όμαστε στον  Αλέξαν δρο ν α είν αι υγιής και ν α
βοηθήσει την  ομάδα ν α πετύχ ει τους στόχ ους της. 

Στον ΠΑΟΚ Μάνδρας ξανά
ο Ηλίας Βάσης

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας απέκτησε τον έμπειρο αμυντικό
μέσο 31 ετών Ηλία Βάση. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής
γυρίζει σε γνώριμα λημέρια αφού έχει αγωνιστεί ξανά
στον σύλλόγο.
Ο Ηλίας Βάσσης έχει αγωνιστεί ακόμα στον Πανελευ-

σινιακό, Αστέρα Μαγούλας, Πυρρίχιος Ασπρόπυργου,
Άτταλος Νέας Περάμου, Μανδραικός, Λαμπερή Ελευ-
σίνας, Ηρακλής Νικαίας, Θρασυβουλος, ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας, Ηρακλής Ελευσίνας.

AN.ΤΣ.

Ο ΑΟ Ζωφριάς
ανακοίνωσε τον Νίκο 
Μουστάκα
Ο ΑΟ Ζωφριάς ανακοίνωσε τον 24χρονο κεντρικό
αμυντικό Νίκο Μουστάκα. Ο Νίκος στο παρελθόν
έχει φορέσει τη φανέλα του Αχαρναϊκού, του Πανα-
γρινιακού και του Αστέρα Αγρινίου, ενώ πέρυσι
είχε μία “γεμάτη” σεζόν στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ με τον
Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών.
Νίκο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Αθλητικού
Ομίλου Ζωφριάς. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και
μέσα από την προπόνηση και την πολλή δουλειά
να βάλεις το δικό σου λιθαράκι ώστε όλοι να γινό-
μαστε καλύτεροι!

ΑΝ.ΤΣ.
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Α.Σ. Μεγαρικός: 
Ανανέωσε και ο Γ. Χιώτης

Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Α.Σ Μεγα-
ρικός και για την επόμενη σεζόν 2022-2023 ο
Χιώτης Γ. Η διοίκηση του συλλόγου, του εύχεται
καλή πορεία στην νέα χρονιά με υγεία και χωρίς
τραυματισμούς.

AN.TΣ.

Στον Απόλλωνα Ποντίων 
ο Κώστας Βασιλειάδης

Ο Απόλλων α Πον τίων  Ασπροπύργου πραγ-
ματοποίησε μια σπουδαία μεταγραφή. Συγκκε-
ριμέν α έκαν ε δικό του τον  20 χρον ο Κώστα
Βασιλειάδη(στόπερ και αριστερό Μπακ).

Ξεκίν ησε από τις
ακαδημίες αγίων
Αν αργύρων  αν ήκε
στο δυν αμικό της
πρώτης ομάδας στην
πορεία στην  γ’ εθν ι-
κή πέρσυ την  μισή
σεζόν  αγων ίστηκε
στους Αγίους Αν α-
ργύρους στην  Α’
ΕΠΣΑ με συμμετοχές
και δύο γκολ .το
δεύτερο μισό της
σεζόν  αγων ιστηκε
στον  ΠΑΟ ΡΟΥΦ τερ-

ματίζον τας δεύτερη στην  Γ εθν ική και φέτος
επέστρεψα στους Αγίους Αν αργύρους.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε 
τον Φώτη Λογοθέτη

Σε γνώριμα λημέρια…
Ο Αστέρας Μαγούλας αν ακοίν ωσε την  απόκτηση του κεν -
τρικού αμυν τικού Φώτη Λογοθέτη.
Ο Φώτης με παραστάσεις από Football League & Γ’ Εθν ι-
κή έχ ει αγων ιστεί σε Αστέρα Μαγούλας, Ατρόμητο U15-
U17, Ασπρόπυργο & Σαν τορίν η & την  ερχ όμεν η χ ρον ιά
θα βρίσκεται στην  οικογέν εια του Αστέρα.
Του ευχ όμαστε ν α είν αι υγιής & ν α συμβάλλει τα μέγιστα,
ώστε ν α πραγματοποιηθούν  οι στόχ οι της ομάδας.

ΑΝ.ΤΣ.

Ανανέωσε με Δημήτρη 
Νικολάκη ο Πανελευσινιακός

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανα-
κοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας  της με
τον τερματοφύλακα Δημήτρη Νικολάκη.
Ο Δημήτρης Νικολάκης, η σημαία της ομάδας
μας, θα συνεχίσει να την υπηρετεί,   βοηθώντας
με όλες του τις δυνάμεις να πετύχει  τους
υψηλούς στόχους της.
Δημήτρη, η διοίκηση  σου εύχεται υγεία, δύναμη
και πολλές επιτυχίες!

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: 
Ριζικές αλλαγές 
στη γυναικεία ομάδα 
Ποδοσφαίρου

Σε έν τον ες διεργασίες
βρίσκεται η διοίκηση της
γυν αικείας ομάδος του Ακράτ-
ητου με επικεφαλής τον  Πρόε-
δρο κ.Χρήστο Αποστολόπου-
λο.
Στο γυν αικείο μας τμήμα θα

γίν ουν  ριζικές αλλαγές και
βελτιώσεις αν αβαθμίζον τας σε
μεγάλο βαθμό την  εικόν α της
ομάδας μας και ειδικότερα τις
παροχές στις αθλήτριες μας.
Βρισκόμαστε πολύ κον τά σε
συμφων ία με έμπειρο προ-
πον ητή, γν ωστό στο χώρο του
ποδοσφαίρου γυν αικών .

Η ομάδα μας βρίσκεται σε
συν ομιλίες τόσο με ν εαρές
όσο και με έμπειρες αθλήτριες,
με στόχο την  εν ίσχυση του
ρόστερ.

Μετά την  τοποθέτηση του και-
ν ούργιου πλαστικού τάπητα
τελευταίας τεχν ολογίας,
προχωράμε και σε αν αβάθμι-

ση των  χώρων  του γηπέδου
μας (αποδυτήρια, γραφεία,
γυμν αστήριο, κυλικείο,
κερκίδα).

Στον ΠΑΟΚ Μάνδρας 
ο Γιώργος Αξιώτης

Ο ΠΑΟΚ Μάν-
δρας έβαλε
έναν τίγρη στην
μηχανή του
αφού απέκτησε
τον έμπειρο
αμυντικό μέσο
Γ ι ώ ρ γ ο
Α ξι ώ τη . Ε χε ι
αγωνιστεί στην
Πανελευσι νια-
κή Ενωση,
Ηρακλή Ελευ-
σίνας, Άτταλο
Νέας Περάμου,
Π α ν ε λ ε υ σ ι -
νιακό κ20, Πει-
ραϊκό, Ασπρόπυργο.
Η προετοιμασία της ομάδος θα ξεκινήσει στις 8/8
με τις οδηγίες του Μιχάλη Κάσδαγλη(ΦΩΤΟ).

Τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει ο ΠΑΟΚ
είναι με Ένωση Ρέντη στις 21/08, με Κριό Ασπρ-
οπύργου στις 24/08 με Λαμπερή Ελευσίνας στις
28/08,με Αία Παραλίας στις 31/08, με Χαλκηδόνα
στις 03/09 και με Ατρόμητο Ελευσίνας στις 07/09.

ΑΝ.ΤΣ.
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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 Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
σας ενημερώνει ότι για
τις παρακάτω ημέρες
δεν θα πραγματοποιηθ-
ούν κηδείες:  Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 – Αγ. Παρασκευής 
Δευτέρα, 15 Αυγούστου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία αν ταλλακτικών  αυτοκιν ήτου

Lagios Parts αν αζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την  περιοχή

του Ασπροπύργου
Επικοιν ων ία στο  2105571933

lagiosparts@gmail.com

Πωλείται 
Οικόπεδο

350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη
x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό 
Ηρακλείου –

Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000

ευρώ
Τηλ. 6973221912

& 6977650730  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                      
Ν . Π . Δ . Δ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «H ΠΑΡΝΗΘΑ»

Αρ.Πρωτ.: 813/26-7-2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «H ΠΑΡΝΗΘΑ»

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκ-
τρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα
με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 για
τ η ν « « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ  ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ <<Η ΠΑΡΝΗΘΑ>>» ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός για την ανωτέρω προ-
μήθεια ανέρχεται στο ποσόν
54.994,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ  44.350,00€ + ΦΠΑ
24% 10.644,00€ =54.994,00€)
και  θα  καλυφθεί  από  τον
προϋπολογισμό του οικονομι-
κού έτους 2022  του Νομικού
Προσώπου, με
Κ.Α:15.6654.0001. 

Η  προμήθεια  κατατάσσε-
ται  στον  Κωδικό  Κοινού
Λεξιλογίου  δημοσίων συμβά-

σεων  (CPV) : Αθλητικός εξοπ-
λισμός 37415000-0
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι το
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«HΠΑΡΝΗΘΑ». Η δαπάνη για
την εν λόγωσύμβασηβαρύνειτ-
ηνΚ.Α.15.6654.0001του προϋ-
πολογισμού του οικονομικού
έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονο-
μικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α)κράτος-μέλος της Ένωσης
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού
Χώρου(Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσιασύμβασηκαλύπτεται-
α π ό τ α Π α ρ α ρ τ ή μ α -
τα1,2,4και5καιτιςγενικέςσημειώ
σειςτουσχετικούμετηνΈνωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή

πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της παρα-
πάνω διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία ένα-
ρξης την 27/07/2022 και καταλ-
ηκτική ημερομηνία την
30/08/2022 και ώρα 13:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την
Δευτέρα 05- Σεπτεμβρίου 2022
ώρα 11:00. 

Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό οι ενδιαφερόμενοι οικο-
νομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακήυπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφ-
ο ύ ν σ τ ο η λ ε κ τ ρ ο -
νικόσύστημα(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Δια-
δικτυακήπύληwww.promitheus
.gov.gr).
Προσφορές υποβάλλονται για

τη συνολική ποσότητα. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές

προσφορές. Η εγγύηση συμμε-
τοχής διαμορφώνεται 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης (ενδεικτικός  προϋ-
πολογισμός), εκτός Φ. Π.Α,
ήτοι οκτακόσια ογδόντα επτά
ευρώ (887,00 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της
προμήθειας ορίζεται έως 31-12-
2022.

Για πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στο Νομικό Πρόσω-
πο Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Φυλής «Η ΠΑΡΝΗΘΑ»
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Κ.
Ν ι κ ο λ ο θ α ν ά σ η , τ η λ . 2 1 0 -
2484453), e-mail: athli-
tiko.ken@hotmail.com. 

Ελεύθερη, άμεση, πλήρη και
δωρεάν πρόσβαση στη δια-
κήρυξη και τα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμούπαρέχεται από
την ιστοσελίδα του Νομικού

Προσώπου «Η ΠΑΡΝΗΘΑ»
σ τ η ν
διεύθυνσηhttp://www.npdd-
parnitha.grκαθώς καιαπότη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

Τα αιτήματα για συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες ή διευκρινή-
σεις επί των εγγράφων της
σύμβασηςυποβάλλονται ηλεκ-
τρονικά,το αργότερο 8 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομ-
ηνία υποβολήςπροσφο-
ρών,μόνοστοδικτυακότόποτου
διαγωνισμούμέσωτηςΔιαδικ-
τυακήςπύληςwww.promitheus.
gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτ-
ημάτων παρέχονται μετονίδιο
τρόπο.

ΓIA TO Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
TOYΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  «H
ΠΑΡΝΗΘΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

Για να τους πείσει, επικα-
λέστηκε και επέδειξε το
φιρμάνι που είχε παραλά-
βει από τους Τούρκους. Ο
λαϊκός μύθος λέει ότι την
ώρα που οι ντόπιοι
συζητούσαν, ένα βόδι
πλησίασε το άγαλμα, το
χτύπησε με τα κέρατά του
και έφυγε τρέχοντας προς
την αντίθετη κατεύθυνση.

Η περίεργη συμπεριφορά
του πανικόβαλε τους ντό-
πιους. Εξέλαβαν την
κίνηση ως προειδοποίηση
από τον Θεό να μην πειρά-
ξουν το άγαλμα, γιατί θα

ζημιωνόταν η σοδειά. Ο Κλαρκ όμως, δεν θα άφηνε τις ντόπιες
δοξασίες να τον σταματήσουν. Το επόμενο πρωί εμφανίστηκε
στην περιοχή μαζί με έναν παπά στο πλευρό του. Ο ιερέας της

Ελευσίνας πήρε στα χέρια του έναν κασμά και έδωσε το πρώτο χτύπημα στη βάση του αγάλματος. Ήταν το σήμα που χρειάζονταν οι ντόπιοι για να πειστούν
ότι ο Θεός ήταν μαζί τους και επέτρεπε - κατά τρόπον τινά- την μεταφορά του αγάλματος.

Αμέσως μετά, συγκεντρώθηκαν περίπου 100 εργάτες που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Έδεσαν το άγαλμα με σχοινιά και η μία ομάδα τραβούσε απ’ τη μεριά,
ενώ η δεύτερη ομάδα απ’ την αντίθετη για να το ξεκολλήσουν απ’ το χώμα. Ορισμένοι είχαν τοποθετήσει λοστούς στη βάση και πίεζαν με όλη τους τη δύναμη.
Τα παιδιά καθάριζαν το δρόμο από πέτρες για να γίνει πιο ομαλά η μετακίνηση. Μέχρι το τέλος της ημέρας, είχαν μεταφέρει το άγαλμα στο λιμάνι και από εκεί
έφυγε για Αγγλία στις 23 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, το πλοίο βούλιαξε λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του και η Καρυάτιδα έμεινε στο βυθό της θάλασσας για δύο χρόνια. Κατάφεραν να την ανασύρ-
ουν την 1η Ιουλίου του 1803 και την τοποθέτησαν στη βιβλιοθήκη του Cambridge. Ο Ε. Κλαρκ τελικά το δώρισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας,
μαζί με άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε στην κατοχή του. Ο ίδιος έγινε καθηγητής της έδρας της Μεταλλειολογίας του ομώνυμου Πανεπιστημίου.
Για την προσφορά του, ο Κλαρκ κέρδισε τον τίτλο του «Doctor of Laws» και το όνομά του χαράχθηκε στη βάση του αγάλματος. Κατέληξε το 1822 και δεν είδε

ποτέ τη δεύτερη Καρυάτιδα της Ελευσίνας, που ανασκάφηκε το 1892 και εκτίθεται στο Μουσείο της Ελευσίνας σε άριστη κατάσταση, εδώ όπου αιτούμαστε βάσι-
μα να επιστρέψει η δίδυμη αδελφή της, επαναπατριζόμενη οριστικά από το Μουσείο Fitzwilliam του Cambridge.

Ο Δήμος Ελευσίνας λοιπόν, και η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενόψει της πανευρωπαϊκής πολιτιστικής διοργάνωσης το 2023, ζητά την επανένωση
των δύο Καρυάτιδων στον τόπο τους.

Πρόκειται για μία διεκδίκηση, με συμβολικό χαρακτήρα, που θα ενώσει και θα αποκαταστήσει τη «διαμελισμένη» πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Δήμος Ελευσίνας 
και η Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
ενόψει της πανευρωπαϊκής
πολιτιστικής διοργάνωσης 

το 2023, ζητά την 
επανένωση των δύο 

Καρυάτιδων
στον τόπο τους.

Πρόκειται για μία 
διεκδίκηση, με συμβολικό

χαρακτήρα, που θα ενώσει και
θα αποκαταστήσει 
τη «διαμελισμένη» 

πολιτιστική μας κληρονομιά.
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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

Η συν έχεια από τη σελ. 2

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

“Τον Σεπτέμβριο του 2021 μετά από
σχεδόν δύο έτη αντιμετώπισης και
προσπέλασης πληθώρας προβλημά-
των, μεταξύ άλλων ήταν και η ανάδειξη
του πραγματικού χρέους των ναυ-
πηγείων Ελευσίνας που διαμορφώθη-
κε σε άνω των 340 εκατομμυρίων
ευρώ.Εγω αναλαμβάνω τις ευθύνες
μου οι οποίες είναι τεράστιες, δεν τις
αξίζω, ούτε τις προκάλεσα, αλλά το
κάνω γιατί έτσι μόνο γίνεται να σωθεί
το ναυπηγείο με τους εργαζόμενους,
ας αναλάβουν και όσοι ταυτίζονται με
τις αντιδημοκρατικές εξωθεσμικές και
παράνομες πρακτικές του 0,3% τις
δικές τους, αφού είναι επιλογή τους”.

Σχετικά με σχέδιο εξυγίανσης
“Το σχέδιο εξυγίανσης εμπεριστα-

τωμένα αποτελεί θεματική ενότητα αυτή
της βιωσιμότητας. Το σχέδιο εξυγίαν-
σης εμπεριστατωμένα αποτελεί την
πλέον βιώσιμη λύση για τα ναυπηγεία
Ελευσίνας. Γιατί; Καταρχήν γιατί το
πιστοποιεί ο ειδικός για το νόμο
εμπειρογνώμονας Ernst Young και θα
καταθέσει αν συμφωνήσει το Δημόσιο

στα αρμόδια δικαστήρια για την
επικύρωση .

Οι μεγαλύτεροι νατιλιακοί όμιλοι
διεθνώς , κυρίως ελληνικών συμφερ-
όντων, μας εμπιστεύονται τα πλοία
τους. Επίσης, οι σημαντικές επεν-
δύσεις που θα πραγματοποιήσουμε σε
εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη θα
φέρουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στην
αιχμή του ναυπηγοεπισκευαστικού
τομέα παγκοσμίως.

Τα πλέον χαρακτηριστικά άμεσα
οφέλη από την έγκριση της συμφ-
ωνίας εξυγίανσης είναι τα εξής: άμεση
επένδυση 100 εκατ. δολαρίων, διασφ-
άλιση 600 θέσεων εργασίας, αποζ-
ημιώσεις 13,4 εκατ. ευρώ, αποπληρ-
ωμή του 100% των υπολοίπων
οφειλών προς τους εργαζομένους.
Σύνολο 41 και πλέον εκατομμύρια
ευρώ. Δηλώνω, εμφατικά ξανά, πως
αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά μου
χρέη, αλλά άλλων.

Η επανεκκίνηση της δραστηριότ-
ητας των Ναυπηγείων θα αποφέρει
στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον

έσοδα από τους άμεσους και έμμεσο-
υς φόρους, καθώς και από ασφαλι-
στικές εισφορές εργαζομένων συνολι-
κού ύψους 1,1 δισ. ευρώ κατά τα επό-
μενα έτη, δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας μέσα στην τριετία που θα φτά-
σουν τις 2.000 θέσεις.

Το σχέδιο προβλέπει δύο εταιρείες,
εμπορική και αμυντική. Στην εμπορική
εταιρεία θα μεταβισταστεί και σημαντικό
τμήμα του ενεργητικού, αναμένεται να
επενδυθούν μετά την μεταβίβαση κεφ-
άλαια έως του ποσού των 170 εκατ.
ευρώ , οι επενδύσεις αυτές, όχι μόνο

είναι δεσμευτικές
αλλά απολύτως απα-
ραίτητες για να λειτο-
υργήσουμε, λόγω
απαξίωσης ετών των
εγκαταστάσεων και
των υποδομών.

Οι εργαζόμενοι θα
μεταφερθούν στην
αμυντική εταιρεία, το
σύνολο των υποχρ-
εώσεων με ημερομ-
ηνία 30 Σεπτεμβρίου

2021 προς τους εργαζόμενους ήτοι
27, 410.625 εκατ. ευρώ καθώς και
αποζημιώσεις 13 εκατ. ευρώ, η οποία
θα αναλάβει η εταιρεία να αποπ-
ληρώσει μέσω ιδίων κεφαλαίων,
ενδοομιλικών διευκολύνσεων και
ομολογιών. Σχετικά με το Πολεμικό
Ναυτικό, μεταφορά μεταβίβαση στην
αμυντική εταιρεία του συνόλου των
υποχρεώσεων ήτοι τα 142 εκατ. ευρώ
που προαναφερθηκαν. Το ποσό αυτό
θα αποπληρωθεί μετά την ημερομηνία
υλοποίησης των μεταβιβάσεων, σε
χρονικό διάστημα 30 ετών, με παρα-
κράτηση ροών”.



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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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΟΔήμος Ασπροπύρ-
γου ενημερώνει ότι,
το Υπουργείο Ναυ-

τιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής καταβάλλει συνεχείς
προσπάθειες για τη βελτίωση
και αποτελεσματικότερη
παροχή υπηρεσιών έρευνας
και διάσωσης στη θάλασσα
με την προμήθεια πλωτών
και άλλων μέσων και την
κατάλληλη εκπαίδευση των
στελεχών του λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής.

Στο πλαίσιο αυτής της προ-
σπάθειας, αναζητά την εθε-
λοντική προσφορά ναυαγο-
σωστών, κατόχων πλωτών
και άλλων μέσων από έμπει-
ρους ναυτικούς, αλιείς,
ιστιοπλόους, ναυταθλητές,
αυτοδύτες κλπ, των οποίων
τα κίνητρα θα διαπνέονται
από αλτρουισμό και αίσθημα αλληλεγγύης για προσφορά βοήθειας στους
συνανθρώπους τους που θα αντιμετωπίζουν κίνδυνο στη θάλασσα. 

Κατόπιν των ανωτέρων,
όσοι διαθέτουν ικανοποιη-
τική εμπειρία και εξοικείω-
ση με το θαλάσσιο
στοιχείο και όσοι επιθ-
υμούν να διαθέσουν
σκάφη και άλλα μέσα για
εθελοντική συμμετοχή
τους σε επιχειρήσεις της
Υπηρεσίας σε περιστατικά
έκτακτης ανάγκης (έρευνα
και διάσωση, απεγκλωβι-
σμό ατόμων από πυρόπ-
ληκτη παράκτια περιοχή
κ.α.) .

Όσοι ενδιαφέρονται
μπορούν να επικοινωνή-
σουν με την Λιμενική Αρχή
Ελευσίνας προκειμένου να
δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στο αρμόδιο Γραφείο
ΚΛΕ/Γρ Επιθεώρησης
Πλοίων – Ασφαλείας Ναυ-
σιπλοΐας. 

Για περισσότερες πληρ-
οφορίες επικοινωνήσετε στο τηλ: 210-5565595, Ανθ/ρχος Λ.Σ. Αλέξανδρος
Λιγνός.


