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Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Υπεγράφη το συμβόλαιο

αγοραπωλησίας του ακινήτου της
πρώην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, επί της

οδού Κανελλοπούλου

Μανδραϊκός ΑΟ: Συνεργασία
με τον Θανάση Ρούτη

Mε Άκη Χριστοφή και τη νέα χρονιά
η Λαμπερή Ελευσίνας

Ο Μεγαρικός ανακοίνωσε τον
Στέφανο Φουρνάρη

‘’Η υποστήριξη των συνανθρώπων μας, πλοηγός για νέους στόχους’’
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Ο Νικόλαος Μελετίου στην ημερίδα 
για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεγίστης σημασίας
η ταχεία 

αποπεράτωση της
Περιφερειακής 
οδού Αιγάλεω
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφανεια  

Θερμοκρασία: Από 22  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιουστιν ιαν ός,Ημέρα μν ήμης για την  γεν οκτον ία των
Ρομά, Οσίου Ιουστιν ιαν ού Β' του βασιλέως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179, Άνω Λιόσια,

13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος,
13671, 2102316737

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία ανέλαβε η 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης τον περασμένο
Ιούνιο, στο πλαίσιο της αφηγηματικής Έκθεσης – Εγκα-
τάστασης Μυστήριο 12_ Ελευσίνα + Επανάσταση. Με
αφορμή τον πόλεμο στη χώρα της Ουκρανίας, η διοργά

νωση απηύθυνε κάλεσμα στο κοινό να ενισχύσει με τη
συνδρομή της επιλογής του ή/και με είδη ατομικής υγιει-
νής, καθαριότητας και τροφίμων, το έργο της Δομής
Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή Ανιθαγενών Ελευ-
σίνας που φιλοξενεί εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες.

Η υποστήριξη των συνανθρώπων μας, πλοηγός για νέους στόχους

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης στηρίζει τη Δομή Ελευσίνας 

Στη θεματική ημερίδα –
workshop της Περιφέρειας
Αττικής με θέμα: ΕΣΠΑ 2021-
2027- Πορεία υλοποίησης
έργων και παρεμβάσεων
στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής, συμμετείχε
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου παρου-
σία του Περιφερειάρχη Αττι-
κής, κ. Γιώργου Πατούλη του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής, κ. Ελευθέριου
Κοσμόπουλου καθώς και των
Δημάρχων της Δυτικής Αττι-
κής και Στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης. 

Στην τοποθέτησή του ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου αναφέρ-
θηκε πρωτίστως στην ανάγκη της ταχείας αποπεράτω-
σης της Περιφερειακής οδού Αιγάλεω, ένα έργο για το
οποίο πρέπει να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονι-
σμός Περιφέρειας και Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. Ένα έργο πνοής για τη Δυτική Αττική που στις
αναφορές που γίνονται ξεχνάνε ότι αρχίζει από τον
Ασπρόπυργο .

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι, για μια ακόμη φορά επι-
βεβαιώθηκαν οι δεσμεύσεις της Περιφέρειας προς το
Δήμο Ασπροπύργου για έργα υψηλών προϋπολογισμών,
που τα διεκδικεί με οριστικές μελέτες χρόνια τώρα ο 

Δήμος, και αποτελούν δέσμευση της Δημοτικής Αρχής
του Νίκου Μελετίου προς τους πολίτες που τον εμπι-
στεύονται. Συγκεκριμένα, το έργο της αποχέτευσης
στην Παραλία Ασπροπύργου ύψους 17.000.000 ευρώ,
το έργο οδοποιίας, που περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση
της οδού Μεγαρίδος και Χίου, ύψους 14.000.000 ευρώ
αλλά και την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
για το 2ο ΓΕΛ Ασπροπύργου ύψους 8.000.000 ευρώ,
που θα αποσυμφορήσει   το υπάρχον Λύκειο και θα προ-
σφέρει στα παιδιά σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης
εξασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του σχολικού
κύκλου.    

Ο Νικόλαος Μελετίου στην ημερίδα για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεγίστης σημασίας η ταχεία αποπεράτωση της
Περιφερειακής οδού Αιγάλεω, η αποχέτευση
στην Παραλία Ασπροπύργου και το 2ο ΓΕΛ

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Στο Workshops για το νέο ΕΣΠΑ και την πορ-
εία υλοποίησης των υφιστάμενων έργων
από την Περιφέρεια Αττικής, που πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου  στο Εργατικό Κέν-
τρο Ελευσίνας τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος Φυλής στην ομιλία του εξέφρασε
τον προβληματισμό του για την έλλειψη των πόρων
που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της
Δυτικής Αττικής. « Η  Δυτική Αττική έχει πολλές
πληγές και πρέπει οι άνθρωποι που ζουν στην περ-
ιοχή να ανταμειφθούν για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν στην υπόλοιπη Αττική. Δεν θα πω ότι είμα-
στε η πίσω αυλή της Αττικής. Είμαστε ο χώρος,
όμως που κάποιοι πριν από εμάς επέλεξαν να γίνουν
τα εργοστάσια, επέλεξαν πριν από εμάς να γίνει η
αποκομιδή των απορριμάτων, επέλεξαν πριν από

εμάς να γίνουν άλλες δράσεις προς όφελος της υπό-
λοιπης Αττικής» είπε ο Χρήστος Παππούς ξεκαθα-
ρίζοντας πως δεν έχει κανένα παράπονο ούτε από
τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας
ούτε από το Γιώργο Πατούλη με τον οποίο έχουν
χτίσει σχέσεις φιλίας και καλής συνεργασίας από το
2007.

«Πρέπει να αγωνιστούμε για να βρούμε τους πόρ-
ους είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό  επίπεδο. Η
Δυτική Αττική αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
Θέλουμε άμεση πρόσβαση στα προγράμματα της
Περιφέρειας στα αντιπλημμυρικά έργα» τόνισε ο
Χρήστος Παππούς διευκρινίζοντας πως και επί
θητείας Πατούλη και επί θητείας Δούρου έγινε ένα
μεγάλο κομμάτι αντιπλημμυρικών έργων αλλά αυτό
δεν αρκεί για να καλυφθεί πλήρως ο Δήμος .

Τέλος ο Χρήστος Παππούς ζήτησε να υπογραφεί
σύντομα η προγραμματική σύμβαση για την
αναμόρφωση στις αυλές 46 σχολείων, συνεχάρη
τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη για την αποτελεσματικότητά τους υπογρ-
αμμίζοντας πώς «κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να
εκτελεστούν οι εντολές του Περιφερειάρχη» και

ευχαρίστησε τον Γιώργο Πατούλη και τη Διοίκησή
του αλλά  τη Ρένα Δούρου για τη στήριξη τους στην
αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου.

«Με σχέδιο, όραμα και με πόρους του ΕΣΠΑ
δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να γυρίσει ορι-
στικά σελίδα η Δυτική Αττική η οποία σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να είναι η πίσω αυλή της
Αττικής» δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης και
δεσμεύτηκε «εμείς σε αυτή την αδικία θα βάλουμε
οριστικά τέλος».

Σε αυτό το πλαίσιο επαναβεβαίωσε το κλείσιμο
της χωματερής στη Φυλή με ορίζοντα το 2025, ανα-
κοίνωσε την εκκίνηση του αντιπλημμυρικού έργου
στην ανατολική λεκάνη των Άνω Λιοσίων και τέλος
αναφέρθηκε στη σύνταξη της μελέτης για το έργο
ευρεία παράκαμψη του τρίτου τμήματος της Δυτι-
κής Περιφερειακής Αιγάλεω που θα διέρχεται από
τους Δήμους Φυλής κι Αχαρνών. 

Στην Ημερίδα,  από πλευράς Δήμου Φυλής
συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας και οι ειδικοί συνεργάτες του
Δημάρχου Γιάννης Λιάκος και Μαρίνα Νικολο-
πούλου. 

Άμεση πρόσβαση
στα Προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής 
για αντιπλημμυρικά έργα ζήτησε 
ο Χρήστος Παππούς για το νέο ΕΣΠΑ 

Θ. Πλεύρης: 
Περιμένουμε αύξηση
των κρουσμάτων 
το φθινόπωρο

«Είναι δεύτερη εβδομάδα που έχουμε
μείωση στα κρούσματα covid-19, οι δια-
σωληνωμένοι έχουν μείνει σε ένα σταθ-
ερό επίπεδο, πολύ κάτω από το νούμε-
ρο το οποίο πιέζει το Εθνικό Σύστημα
Υγείας», ανέφερε μιλώντας στον Τ/Σ
ANT1, ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης.

«Οι σκληροί δείκτες στο κομμάτι των
διασωληνώσεων δεν αυξάνονται, είμα-
στε στις 140 περίπου διασωληνώσεις»,
είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι
«πολλοί από τους ειδικούς που έβγαι-
ναν, που δεν ήταν όμως στην ομάδα του
υπουργείου, μιλούσαν για 400 διασωλ-
ηνωμένους στο τέλος Ιουλίου» και
«τώρα ξαναβγαίνουν και δημιουργούν
μία εικόνα ότι θα έχουμε αύξηση».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «έχουμε
πολλές απλές νοσηλείες». Σχετικά με

τους θανάτους, οι οποίοι είναι αυξημέ-
νοι, εξήγησε ότι «κάποιος που προ-
σέρχεται με έμφραγμα ή με εγκεφαλικό
στο νοσοκομείο και συγχρόνως βγαίνει
θετικός, το σύστημα που έχει η χώρα
μας είναι ότι άπαξ και βγεις θετικός
μπαίνεις σε μονάδα covid και από οποι-
ονδήποτε λόγο κι αν πεθάνεις θα χαρ-
ακτηριστείς θάνατος covid. Δε σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν θάνατοι covid, το
ξεκαθαρίζω να μην παρεξηγηθούμε.

Οι θάνατοι συνδέονται κυρίως με
κόσμο μεγάλης ηλικίας ή με κόσμο που
είναι και με covid. Δηλαδή όπως ακρ-
ιβώς είπατε νοσεί από κάτι άλλο και
συγχρόνως παθαίνει και covid».

Ο κ. Πλεύρης είπε ότι το φθινόπωρο
αναμένεται αύξηση κρουσμάτων,
τονίζοντας όμως ότι υπάρχουν και
«όπλα. Έχουμε καλύτερα θεραπευτικά
πρωτόκολλα, έχουμε τα αντιιικά, 500
αιτήσεις περίπου εξυπηρετούνται την
ημέρα, που απευθύνονται σε πληθυσμό
που θα ήταν ευάλωτος και έχουμε και
πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη πια του
πληθυσμού».

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Υπεγράφη το συμβόλαιο 
αγοραπωλησίας του ακινήτου της πρώην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ,

επί της οδού Κανελλοπούλου.

Υ
πεγράφη το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου της πρώην
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, επί της οδού Κανελλοπούλου, συνολικού εμβαδού,
όπως ενημερώνει ο Δήμος Ελευσίνας.

Το ακίνητο είναι  χαρακτηρισμένο ως
χώρος στάθμευσης, ενώ η χρήση του θα
βελτιώσει σημαντικά την κίνηση στο παρα-
λιακό μέτωπο, θα συμβάλλει στην απο-
συμφόρηση και την ασφαλή προσβασιμότ-
ητα τόσο των δημοτών όσο και των επισκε-
πτών.

Το συγκεκριμένο ακίνητο, βρίσκεται σε
προνομιακή θέση καθώς καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Οικοδομικού
Τετραγώνου, έχει μεγάλη πρόσοψη στην παραλιακή οδό Κανελλοπούλου και
την πίσω παράλληλη Ι. Δραγούμη, είναι πλησίον του κτήματος και της οικίας
Κανελλοπούλου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού από τον
Δήμο Ελευσίνας, ενώ παράλληλα βρίσκεται επί του παραλιακού μετώπου της
πόλης.Το συνολικό εμβαδό του ακινήτου είναι 4.660,42 τ.μ. 

Επιπλέον, έχει δυνατότητα επικοινωνίας με την πλειονότητα σημείων ενδιαφ-
έροντος (Λιμεναρχείο, λιμάνι, Τελωνείο, ΟΑΕΔ, Εργατικό Κέντρο, κ.λπ.) και
σε μικρή απόσταση από τις Εργατικές Κατοικίες, τον υπό ανέγερση χώρο πολι-
τισμού στο ΙΡΙΣ, καθώς και το Πρώην Ελαιουργείο όπου διεξάγονται σήμερα τα
Αισχύλεια.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Η συγκεκρι-
μένη αγορά αλλά και η χρήση του ως χώρος στάθμευσης, σε ένα κομβικό
σημείο της πόλης, πλησίον του οποίου διεξάγονται εκδηλώσεις, σίγουρα θα
διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις ενώ θα ενθαρρύνει και την αύξηση της
επισκεψιμότητας. Η πόλη μας έχει ανάγκη από χώρους στάθμευσης. Είναι κάτι
που το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά στις μετακινήσεις μας και τα κυκλοφορια-
κά προβλήματα που δημιουργούνται».

Συνεχιζεται στη σελ. 14
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Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών της
Ελευσίνας ήταν άμεση. Η συλλογή των ειδών πρώτης
ανάγκης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου από στελέχη
της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
ενώ με το ποσό που συγκεντρώθηκε στο κουτί συενει-
σφοράς που είχε τοποθετηθεί στον χώρο της Έκθεσης,
καλύφθηκε μέρος των αναγκών των διαμενόντων της
Δομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης στις 22 Ιουλίου έλαβε ευχαριστήρ-
ια επιστολή από την υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
“για την αξιέπαινη κι ευγενική πρωτοβουλία της - όπως
τη χαρακτήρισε- για  τη δωρεά ειδών ατομικής υγιεινής,
καθαριότητας και τροφίμων στη Δομή Υποδοχής
Πολιτών Τρίτων Χωρών ή Ανιθαγενών Ελευσίνας.”

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης εκφράζει τη βαθιά της ικανοποίηση, που με
την πρωτοβουλία της αυτή συνέδραμε στις προσπάθειες
της Δομής Ελευσίνας να βελτιώσει τις συνθήκες υπο-
δοχής και διαμονής των ωφελούμενων και δεσμεύεται
να συνεχίζει να στηρίζει με όλα της τα μέσα αντίστοιχους
οργανισμούς με καίριο κοινωνικό έργο. Ενέργειες τέτοι-
ας φύσης αποτελούν κινητήριο δύναμη και πλοηγό της
για τη δυναμική συνέχιση του έργου της. 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στον Δήμο
Αχαρνών : Το νέο πρόγραμμα Αυγούστου  

Ο Δήμος Αχαρνών δημοσιοποίησε για τον Αύγουστο το νέο
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.

Τ
ο δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
αν εργίας στην  ζών η του ευρώ
εξακολουθεί ν α έχ ει η Ελλάδα, με

πρώτη την  Ισπαν ία, αν  και τον  Ιούν ιο
καταγράφηκε σημαν τική πτώση στα
ποσοστά της χ ώρας μας.

Ειδικότερα, σύμφων α με τα στοιχ εία
που αν ακοιν ώθηκαν  σήμερα από την
Eurostat, το ποσοστό αν εργίας στην
Ελλάδα τον  Ιούν ιο διαμορφώθηκε στο
12,3% από 15% τον  αν τίστοιχ ο μήν α
του περασμέν ου έτους και έν αν τι12,5%
τον  Μάιο.

Στην  ζών η του ευρώ το εποχ ικά
προσαρμοσμέν ο ποσοστό αν εργίας
διατηρήθηκε στο 6,6%, σταθερό σε
σύγκριση με τον  Μάιο του 2022 και
μειωμέν ο από 7,9% τον  Ιούν ιο του
2021.

Το ποσοστό αν εργίας στην  ΕΕ ήταν
6,0% τον  Ιούν ιο του 2022, επίσης
σταθερό σε σύγκριση με τον  Μάιο του
2022 και κάτω από το 7,2% τον  Ιούν ιο
του 2021.

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,931
εκατομμύρια άν δρες και γυν αίκες στην
ΕΕ, εκ των  οποίων  10,925 εκατομμύρια
στη ζών η του ευρώ, ήταν  άν εργοι τον
Ιούν ιο του 2022. Σε σύγκριση με τον
Ιούν ιο του 2021, η αν εργία μειώθηκε
κατά 2,311 εκατομμύρια στην  ΕΕ και
κατά 1,957 εκατομμύρια στη ζών η του
ευρώ

Η αν εργία των  ν έων

Τον  Ιούν ιο του 2022, 2,546
εκατομμύρια ν έοι (κάτω των  25 ετών )
ήταν  άν εργοι στην  ΕΕ, εκ των  οποίων
τα 2,073 εκατομμύρια ήταν  στη ζών η
του ευρώ. Τον  Ιούν ιο του 2022, το
ποσοστό αν εργίας των  ν έων  ήταν
13,6% τόσο στην  ΕΕ όσο και στη ζών η

του ευρώ, από 13,3% στην  ΕΕ και από
13,2% στη 

ζών η του ευρώ. Σε σύγκριση με τον
Μάιο του 2022, η αν εργία των  ν έων
αυξήθηκε κατά 59 χ ιλιάδες στην  ΕΕ και
κατά 64 χ ιλιάδες στη ζών η του ευρώ. Σε
σύγκριση με τον  Ιούν ιο του 2021, η
αν εργία των  ν έων  μειώθηκε κατά 527
χ ιλιάδες στην  ΕΕ και κατά 450 χ ιλιάδες
στη ζών η του ευρώ.

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο
ποσοστό στην  αν εργία των  ν έων  με
29,5% και ακολουθεί η Ισπαν ία με
27,9%.

Αν εργία αν ά φύλο

Τον  Ιούν ιο του 2022, το ποσοστό
αν εργίας των  γυν αικών  ήταν  6,4%
στην  ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον
Μάιο του 2022. Το ποσοστό αν εργίας
των  αν δρών  ήταν  5,7% τον  Ιούν ιο του
2022, επίσης σταθερό σε σύγκριση με
τον  προηγούμεν ο μήν α. Στη ζών η του
ευρώ, το ποσοστό αν εργίας για τις
γυν αίκες ήταν  7,0% και το ποσοστό
αν εργίας για τους άν δρες ήταν  6,2%,
αμφότερα σταθερά σε σύγκριση με τον
Μάιο του 2022.

Μεγάλη είν αι η ψαλίδα στην  Ελλάδα,
όπου το ποσοστό των  αν έργων
γυν αικών  διαμορφώθηκε σε 16,8%

Eurostat: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην
ανεργία των νέων

Αμετάβλητη η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούνιο
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Ά
νοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel
Pass 2. Οι αιτήσεις θα γίνονται προοδευτικά
με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ η
πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι και τις 29

Αυγούστου.

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά στους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι
μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε
στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους
λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι
15 ευρώ υψηλότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να
έχουν ήδη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση,
πριν την προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης,
αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στο
ΦΕΚ, μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθ-
ρου 67 του ν. 4950/2022, κάθε φυσικό πρόσωπο
συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών,
που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος
συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκ-
υριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων
(45.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό
οικονομικής ενίσχυσης προς τον σκοπό συμβολής στην
κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης
των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Υπενθυμίζεται η διαδικασία για την αίτηση επιδότησης
καυσίμων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, ακολο-
υθώντας τα ίδια βήματα που ίσχυσαν για την επιδότηση
Fuel Pass 1:

1. Η είσοδος του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλα-
τφόρμα μέσω gov.gr πραγματοποιείται με τους κωδι-
κούς Taxisnet. Η ιστοσελίδα για την υποβολή της
αίτησης είναι https://vouchers.gov.gr/

2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι δικαιούχοι
αιτούνται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας,
στην οποία πιστώνεται το ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης, εφόσον το επιθυμούν.

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών
συμπληρώνει και ανανεώνει τα στοιχεία επικοινωνίας
του, ώστε να είναι έγκυρα και, ειδικότερα, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του
κινητού τηλεφώνου.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον
επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία
της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην
τράπεζα.

5. Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο
για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την
ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματι-
κού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλε-
φώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφα-

ρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος
στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για
την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος
δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password)
και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήν-
υμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφια-
κή χρεωστική κάρτα του, στην οποία πιστώνεται το ποσό
επιδότησης καυσίμων.

6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστι-
κή κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από
τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυ-
σίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε
τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ευρώ.

8. Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την έκδοση ψηφια-
κής χρεωστικής κάρτας, με τη χρήση έξυπνου κινητού,
οφείλει να συμπληρώσει τον προσωπικό του τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η πίστωση του ποσού.

Tα ποσά και οι δικαιούχοι
Εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεω-

στικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημά-
των πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με
κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή
Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο
Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-
κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα
πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεω-
στικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημά-
των πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με
κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε
(65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεω-
στικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών
– μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περ-
ιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο
Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη
νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-

κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε

(55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό.

Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτο-
ποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε
(45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί
να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτο-
ποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι
μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθω-
σης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα
όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδή-
λατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και
να μην οφείλονται γι’  αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη
εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στον δικαι-
ούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής παρ. 4 του άρθρου
67 του ν. 4950/2022 είτε

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά
για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματο-
πιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και
3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’  139)
είτε

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Τέλος, ορίζεται ότι η συμμετοχή του πιστωτικού
ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην
ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται βάσει των
όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στο Μητρώο
Συνεργαζόμενων Αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρε-
σιών Πληρωμών, που έχει συσταθεί από τον Φορέα
Υλοποίησης.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 
Οι αιτήσεις θα γίνονται προοδευτικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του
ΑΦΜ, ενώ η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι και τις 29 Αυγούστου.

Μάκης Βορίδης για Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς: 

Παράταση 1 έτους για τα δικαιολογητικά
νόμιμης λειτουργίας τους

Τους Δήμους αφορά το άρθρο 164 Πολυνομοσχεδίου
της Κυβέρνησης που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της
Βουλής την 28η Ιουλίου. Με αυτό δόθηκε -ακόμα μια

φορά- παράταση στην καταληκτική προθεσμία για ορι-
σμένα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας των, εν λειτο-
υργία, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, μεταξύ των
οποίων π.χ. το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, καθώς και
για τη συμμόρφωση αυτών σε διατάξεις του π.δ. 99/ 2017.

Η νέα παράταση φθάνει στην 31η Ιουλίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι η ιστορία των παρατάσεων για τα εν

λόγω δικαιολογητικά, επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μόνο οι μισοί δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί έχουν συμμορφωθεί.
- Ο Μάκης Βορίδης στην Ολομέλεια δήλωσε για το εν λόγω
άρθρο ότι: «Έχουμε μια συμμόρφωση της τάξης περίπου
του 50 % σε αυτό από πλευράς των Δήμων για τους βρεφ-
ονηπιακούς. Επομένως, χρειάζεται να δοθεί μια περαι-
τέρω παράταση.»
- Επιπλέον, η Έκθεση που συνόδευε το Νομοσχέδιο ανέφ-
ερε ότι: «Το 47 % περίπου των δημοτικών παιδικών
σταθμών δεν έχει συμμορφωθεί κατά την περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19. 
Καθίσταται επιτακτική ανάγκη παράτασης των σχετικών

προθεσμιών, δεδομένου ότι σε περίπτωση μη προσκόμι-
σης των ανωτέρω δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης
των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις, εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας, προβλέπεται ανάκληση της άδειας τους,
στην περίπτωση που ως άδεια τεκμαίρεται η συστατική
πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργα-
νισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου»



Δήμαρχος «παραμόρφωσε» τους
απόντες νέους αντιδημάρχους του
ή καλύτερα… τους αποτύπωσε στη
φωτογραφία όπως εκείνος ήθελε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο
Δήμο Τρικκαίων και υπαίτιος του
αποτελέσματος που προκάλεσε 

απίστευτο γέλιο ο Δήμαρχος Τρικ-
καίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τα Τρίκαλα άλλωστε είναι  μια
«έξυπνη» πόλη οπότε το «έξυπνο»
χιούμορ δεν θα αποτελούσε πρόβ-
λημα. Ακολουθεί τι έγραψε ο Δήμαρχος

Δημήτρης Παπαστεργίου:
«Η φωτογραφία είναι προϊόν μον-

τάζ ΑΛΛΑ….
Σήμερα ανέλαβαν καθήκοντα τέσσε-

ρις νέοι Αντιδήμαρχοί μου, τους
οποίους καλωσορίζω και  τους
εύχομαι να είναι άμεσοι, αποτελε-
σματικοί και με αντανακλαστικά.

Σοφία Αλεστά, Μιχάλης Λάππας,
Dimitris Pazaitis, Sakis Skrekas
καλή επιτυχία!

Το θέμα είναι ότι οι δύο ήταν εδώ,
οι άλλοι δύο όμως είναι… καθ οδόν
από τα μπάνια του λαού, οπότε επι-
στρατεύτηκε το Photoshop!

Μιχάλη, μάλλον το σώμα του Χάρη
Καλλιάρα, καλά σου έκατσε.

Σοφία, ο… Χρήστος Γούλας ήταν
ότι πλησιέστερο είχα, sorry!

Θερμές ευχαριστίες και στους τέσ-
σερις απερχόμενους, οι οποίοι τα
έδωσαν όλα!

Κίμωνα Αναστασόπουλε, Τάκη
Βασταρούχα, Έφη Λεβέντη, Γιαν-
νης Οικονομου προχωράμε δυνατά.
Σας ευχαριστώ για όλα!» 

ανέφερε ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου σε προ-
σωπική του ανάρτηση.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν τίθεται θέμα 
μετάθεσης των αυτοδιοικητικών 
εκλογών  - Θα γίνουν τον Οκτώβριο
του 2023 

Δ
εν τίθεται θέμα μετάθεσης των αυτοδιοικητικών
εκλογών, η διεξαγωγή των οποίων – σύμφωνα
με το νόμο – έχει ορισθεί για τον Οκτώβριο 2023

ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου στο σημερινό briefing των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε ξανά εαν επα-
νήλθαν οι σκέψεις και φήμες των προηγούμενων μηνών
για μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών ώστε να μην συμπέσουν πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις, λόγω
των σημερινών δεδομένων με τις εθνικές εκλογές να οριοθετούνται στο τέλος της τετραετίας.

«Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη» ήταν η ξεκάθαρη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου που βάζει τέλος
στα σενάρια. 

ΑΣΕΠ 4Κ2020: Βγήκαν τα αποτελέσματα για πάνω από 1.800 προσλήψεις σε δήμους

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για 1.811 θέσεις
εργασίας, ΔΕ και ΥΕ σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.05.2020,
Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, χιλίων
οκτακοσίων έντεκα (1.811) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν
στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου
(Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
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Συγχαρητήριο μήνυμα 
Αντιπροέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η 

Αντ. Κοναξή για τους 
επιτυχόντες στις Πανελλήνιες

Κάθε χρόνο η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα
Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας σηματοδοτεί μια
νέα ελπιδοφόρα πορεία για πολλούς συντοπίτες μας... τόσο για
τους νεοεισαχθέντες όσο και για τους γονείς, φίλους κι εκπαι-
δευτικούς τους... ιδιαίτερα υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες του
Covid-19... 

Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ όλα τα παιδιά της πόλης μας
που πέτυχαν το στόχο τους και να τους ευχηθώ να έχουν μια εποι-
κοδομητική και όμορφη ακαδημαϊκή ζωή... να ζήσουν την εμπει-
ρία, να γνωρίσουν νέους ορίζοντες και να επιστρέψουν στα
σπίτια τους άξιοι πολίτες, χρήσιμοι για τον τόπο μας...

Θέλω επίσης να συγχαρώ τους αθέατους ήρωες της προσπά-
θειας αυτής, τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες οι
οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και είναι εκείνοι που
επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος και στηρίζουν  τα παιδιά, τόσο
στη διάρκεια των εξετάσεων, όσο και κατά τη διάρκεια της
φοίτησης τους... αλλά και όλους εκείνους τους φίλους, εκπαιδευ-
τικούς και συγγενείς που ήταν κοντά τους όλη αυτήν την περίο-
δο....

Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ και σε εκείνους που δεν
πέτυχαν το στόχο τους. Σίγουρα είναι μια δύσκολη φάση η οποία
όμως πρέπει να περάσει άμεσα και να μπουν ξανά νέοι στόχοι.
Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους,
τόσο για την εισαγωγή στις σχολές, όσο και για την εργασιακή
τους πορεία...

Ένας πρέπει να είναι ο στόχος όλων... ανεξαρτήτως του απο-
τελέσματος και της όποιας εξέλιξης... η παραμονή στην πόλη και
στη χώρα μας... γιατί τόσο ο Ασπρόπυργος, όσο και η Ελλάδα
έχει ανάγκη τα παιδιά της...

Συγχαρητήρια  σε όλους για την προσπάθεια και το αποτέλε-
σμα. Εύχομαι από καρδιάς υγεία και καλή πρόοδο σε όλους.

Δήμαρχος έκανε… 
«photoshop» τους απόντες
νέους αντιδημάρχους
Χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να καλύψει το κενό των 

απουσιών τους και το αποτέλεσμα προκάλεσε απίστευτο γέλιο
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Είδη πρώτης ανάγκης για πληγέντες από την πυρκαγιά  
συγκεντρώνει ο Δήμος Αχαρνών

Δράση στήριξης και ενίσχυσης των
κατοίκων του Δήμου Παλλήνης
που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφ-
ατες καταστροφικές πυρκαγιές,
ανέλαβε ο Δήμος Αχαρνών με
πρωτοβουλία του Δημάρχου Σπύρ-
ου Βρεττού.
Μετά από επικοινωνία της Διεύθυ

νσης Κοινωνικής Πολιτικής και του
Αντιδημάρχου Γιώργου Πετάκου με
τους αρμόδιους φορείς του Δήμου
Παλλήνης προκειμένου να διαπι-
στωθούν οι πραγματικές ανάγκες,
καλούνται οι πολίτες να βοηθήσουν
στη συλλογή:
➢ τροφίμων μακράς διάρκειας

(γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, πάστα
ντομάτας, λάδι, αλεύρι, ζάχαρη, κ.
α.),
Οι προσφορές των πολιτών θα
συλλέγονται τις εργάσιμες ημέρ-
ες, από τη Δευτέρα πρώτη (1)
Αυγούστου έως και την Τετάρτη
δέκα (10) Αυγούστου , 09.00
π.μ.- 13.00, στο Φουαγιέ της
Αίθουσας Εκδηλώσεων του
Δήμου Αχαρνών.
Για την πρωτοβουλία ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος μας
έχει βιώσει παρόμοιες καταστά-
σεις και γνωρίζει από πρώτο
χέρι τι σημαίνει υποστήριξη και
εθελοντική προσφορά. Καλώ
λοιπόν τους συμπολίτες τις επό-
μενες ημέρες να προσφέρουν
τρόφιμα για τους πληγέντες των
πυρκαγιών στην Παλλήνη, ώστε
να προσφέρουμε τη μέγιστη
δυνατή βοήθεια».

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Ξ
εκίνησαν χθες
1/8/2022 από την
Περιφέρεια Αττι -

κής οι εργασίες αποκατά-
στασης και συντήρησης
του οδοστρώματος της
Λεωφ. Σχιστού - Σκαρα-
μαγκά, του ρεύματος
κυκλοφορίας από Κερα-
τσίνι προς Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και
συγκεκριμένα σε τμήμα
μετά τον ισόπεδο κόμβο
του Βιομηχανικού Πάρ-
κου Σχιστού (ΒΙ.Π.Α.Σ.),
στο πλαίσιο του έργου
«Αποκατάσταση κατεστρ-
αμμένων και  επέκταση
στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περ-
ιφέρειας Αττικής», αρμοδιότητας της
Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με προϋπολογισμό
4.000.000,00 ευρώ.
Όλες οι ασφαλτικές εργασίες έχουν

προγραμματισθεί έτσι ώστε να υλο-
ποιηθούν το συντομότερο δυνατό και
υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί
έως την Παρασκευή 5/8/2022. Οι
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνον-

ται κατά τις πρωινές ώρες. Η Περιφ-
έρεια Αττικής καλεί τους πολίτες να
επιδείξουν την απαραίτητη κατανόη-
ση και υπομονή σε πιθανές καθυστε-
ρήσεις, να συμμορφώνονται με την
προσωρινή οδική σήμανση και τις
υποδείξεις της Τροχαίας και να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέ-
λευσή τους από τα σημεία των εργα-
σιών.

Αναφερόμενος σχετικά ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επι-
σημαίνει: «Για εμάς πρώτα και πάνω
απ΄όλα είναι η ασφάλεια και η προ-
στασία της ζωής των συμπολιτών
μας. 

Μέρα με τη μέρα αλλάζουμε την
Αττική μας  και κερδίζουμε βήμα-
βήμα την μάχη με τη μάστιγα των
τροχαίων ατυχημάτων. Κάθε οδική
παρέμβαση με γνώμονα την βελτίω-
ση και αναβάθμιση του οδικού δικ

τύου ευθύνης μας είναι μια ακόμη
ασπίδα προστασίας για την ζωή
πεζών και οδηγών. Οι πολίτες μας
πρέπει να δείξουν την απαραίτητη
κατανόηση για τις πρόσκαιρες καθυ-
στερήσεις στις μετακινήσεις τους και
να αναλογιστούν το καλό αποτέλεσμα
προς όφελος όλων μας».

Υπενθυμίζεται πως η Περιφέρεια
έχει ήδη εκκινήσει εκτεταμένες παρ-
εμβάσεις για τη συνολική αναβάθμι-
ση της οδικής ασφάλειας της Αττικής
με προϋπολογισμό εκτελούμενων
έργων ύψους 74 εκ. ευρώ, το οποίο
περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και
συντηρήσεις οδών, τοποθέτηση
νέων φωτεινών σηματοδοτών με
κάμερες ασφαλείας για την αντι -
μετώπιση της παραβατικότητας, εγκα-
τάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων
led, δημιουργία νέων ασφαλών δια-
βάσεων πεζών, αναβάθμιση των πρά-
σινων νησίδων κατά μήκος των
οδικών αξόνων, αντικατάσταση στηθ-
αίων, εφαρμογή νέων τεχνικών για
την μείωση των τροχαίων, εργασίες
διαγράμμισης.

««ΑΑεερροογγέέφφυυρραα»»  ζζωωήήςς  γγιιαα  έένναα  ππααιιδδίί
ααππόό  ττηηνν  ΚΚάάρρππααθθοο  πποουυ  μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΜΜεε  εελλιικκόόππττεερροο  SSuuppeerr  PPuummaa  σσττήήθθηηκκεε  ννέέαα  ““ααεερροογγέέφφ--
υυρραα””  ζζωωήήςς,,  κκααιι  μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  έένναα  ππααιιδδίί  ααππόό  ττηηνν  ΚΚάάρρ--
ππααθθοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  έένναα  BB--335500CC  μμεεττέέφφεερρεε  δδύύοο
αασσθθεεννεείίςς  ααππόό  ττηη  ΛΛήήμμννοο  κκααιι  ττηηνν  ΚΚωω  σσττηη  ΘΘεεσσσσαα--
λλοοννίίκκηη  κκααιι  ττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ααννττίίσσττοοιιχχαα..
ΕΕππίίσσηηςς  μμεε  ααεερροοσσκκάάφφοοςς  CC--2277JJ  ττηηςς  ΠΠοολλεεμμιικκήήςς  ΑΑεερροο--

πποορρίίααςς  μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  έέννααςς  αασσθθεεννήήςς  ααππόό
ττηη  ΡΡόόδδοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  σσεε  μμίίαα  ννέέαα  εεππεείίγγοουυσσαα  ααεερροο--
δδιιαακκοομμιιδδήή..

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Σχιστού λογω  
έργων συντήρησης του οδοστρώματος 
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Σ
την άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος της
Ρούλας Πισπιρίγκου
για ανθρωποκτονία

από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική
κατάσταση κατά συρροή για
τους θανάτους των άλλων δυο
παιδιών της, προχώρησαν οι
εισαγγελείς.

Υπαίτια για τους θανάτους
των άλλων δύο παιδιών της,
της Μαλένας και της Ίριδας,
είναι η προσωρινά κρατούμενη
για τη δολοφονία της πρωτό-
τοκης κόρης της Τζωρτζίνας,
Ρούλα Πισπιρίγκου σύμφωνα
με την Εισαγγελία Πρωτο-
δικών που σήμερα άσκησε
ποινική δίωξη σε βάρος της
33χρονης γυναίκας για ανθρ-
ωποκτονία από πρόθεση σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά
συρροή.

Έπειτα από έρευνα που διε-
νέργησαν, από τον περασμένο
Απρίλιο, οι εισαγγελείς Πρωτο-
δικών Απόστολος Ανδρέου και
Αντώνης Ελευθεριάνος για
τους θανάτους των δύο μικρό-

τερων αδελφών της Τζωρτ-
ζίνας, κατέληξαν σήμερα στην
άσκηση ποινικής δίωξης σε
βάρος της μητέρας των παι-
διών κρίνοντας πως τα δύο
κοριτσάκια «χάθηκαν» εξαιτίας
εγκληματικών ενεργειών της
33χρονης. 

Σύμφωνα με την δίωξη σε
βάρος της μητέρας των τριών
παιδιών, προέκυψαν «ισχυρές
ενδείξεις» ότι η μητέρα αφαίρε-
σε τη ζωή των δύο μικρότερων
παιδιών της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατ-
ηγορούμενη ήδη για ανθρω-
ποκτονία αλλά και απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος της
Τζωρτζίνας, είναι από σήμερα
υπόλογη και για τη δολοφονία
της Μαλένας, 3,5 ετών, στις 13
Απριλίου 2019, ενώ είχε κάνει
επιτυχή θεραπεία για «λεμφα-
δενίτιδα τραχήλου δεξιάς γνάθ-
ου» αλλά και την μόλις 6
μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου
2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
βασικό εύρημα πάνω στο

οποίο στηρίχθηκε η δίωξη είναι
η ιατροδικαστική έκθεση των
ιατροδικαστών Νίκου Καρα-
κούκη και Νίκου Καλόγρηα,
χωρίς ωστόσο να είναι το
μοναδικό στοιχείο που αξιολο-
γήθηκε από τους δύο εισαγγε-
λικούς λειτουργούς. 

Από τα στοιχεία που λειτούργ-
ησαν ιδιαίτερα επιβαρυντικά
για την Πισπιρίγκου είναι η
αποδεδειγμένη παρουσία της
στους επίμαχους χρόνους και
τόπους που συνέβησαν τα δύο
μοιραία για τα κοριτσάκια περι-
στατικά, γεγονός που σύμφω-
να με πληροφορίες από εισαγ-
γελικές πηγές δηλώνει ένα
modus opernadi της μητέρας.

Για τον θάνατο της Μαλένας,
που συνέβη ενόσω το παιδί
βρισκόταν στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
υπάρχουν καταθέσεις γιατρών,
με ιδιαίτερα κατατοπιστική μία
από αυτές, σύμφωνα με τις
οποίες η μητέρα της Μαλένας
πιθανότατα καθυστέρησε να
ειδοποιήσει τους γιατρούς και
όταν τελικά άρχισε να φωνάζει
«το παιδί ήταν κρύο».

Μάλιστα ένας εκ των γιατρών
που κατέθεσαν φαίνεται να είπε
πως η όλη κατάσταση που
αντιλήφθηκε με τις αντιδράσεις
της μητέρας ήταν μια «εικόνα
διακομιδής με ασθενοφόρο
από απόσταση».

Στη δικογραφία για την ανθρ-
ωποκτονία κατά συρροή που
καλείται να αντικρούσει η
Ρούλα Πισπιρίγκου, η Μαλένα
φαίνεται να περιγράφεται ως

ένα κοριτσάκι που έχει ξεπερά-
σει την λευχαιμία, «ένα παιδί
κοινωνικό και πρόσχαρο». 

Η Μαλένα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν στη διάθε-
σή τους οι δικαστικές αρχές,
«έφυγε εντελώς ξαφνικά», ενώ
είχε ξεπεράσει το πρόβλημα
της λευχαιμίας και είχε ελεγχθ-
εί ιατρικά πριν ξεκινήσει την
χημειοθεραπεία χωρίς να εντο-
πιστεί άλλο ζήτημα υγείας.

Όσον αφορά το μικρότερο
παιδί της οικογένειας Δασκα-
λάκη, την Ίριδα που πέθανε
στο δωμάτιο όπου κοιμόταν
μαζί με την Τζωρτζίνα, η
εκτίμηση των εισαγγελέων
περί εγκληματικής ενέργειας
της μητέρας βασίζονται κυρίως
στα σημάδια αίματος στο στόμα
της.

Και σε αυτήν την, κατά τις
αρχές, δολοφονία η μητέρα
φαίνεται να καθυστέρησε να
ειδοποιήσει τις ιατρικές υπηρ-
εσίες, γεγονός που προκύπτει
από τη νεκρική ακαμψία που
είχε επέλθει όταν πήγαν στο
σπίτι της οικογένειας. Κατά την
εκτίμηση των εισαγγελικών
αρχών, ο θάνατος του μόλις 6
μηνών βρέφους είχε επέλθει
ώρες πριν κληθούν οι
διασώστες να συνδράμουν.

Η δικογραφία που
σχηματίστηκε διαβιβάστηκε ήδη
σε ανακριτικό γραφείο για την
έναρξη κύριας ανάκρισης,
οπότε και σύντομα η 33χρονη
κατηγορούμενη πλέον για τους
θανάτους και των τριών των
παιδιών της θα κληθεί σε απο-
λογία.

Νέες βαριές διώξεις κατά Ρούλας Πισπιρίγκου:
ΚΚααττηηγγοορρεείίττααιι  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  θθααννάάττοουυςς  ΜΜααλλέέννααςς  κκααιι  ΊΊρριιδδααςς

«Πρεμιέρα» για τον«Πρεμιέρα» για τον
προσωπικό γιατρόπροσωπικό γιατρό

- Η διαδικασία

Έ
γινε η έναρξη  εγγραφής των
πολιτών που έχουν συμπληρώσει
το 16ο έτος της ηλικίας τους στον

προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρ-
ειες της χώρας πλην των Περιφερειών
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. 

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφ-
ές των γιατρών στο θεσμό του προσωπι-
κού γιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών
θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022
και οι εγγραφές των γιατρών παρα-
τείνονται μόνο για αυτές τις δύο περ-
ιοχές, έως τις 31 Αυγούστου 2022. Το
σύστημα του προσωπικού γιατρού θα
τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του
επόμενου έτους.

Ειδικότερα, ο πληθυσμός που έχει
συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του,
σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεν-
νήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός
εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον
οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως
τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το
σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετι-
κούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά,
καταλόγους προσωπικών ιατρών,
ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρι-
κής ή εσωτερικής παθολογίας:

2. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να
έχει προσωπικό γιατρό;

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα από τους
γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προ-
σωπικοί ιατροί στην περιοχή που διαμέ-
νει. Μπορεί να είναι ιατροί Κέντρων
Υγείας, των ΤΟΜΥ, συμβεβλημένοι ιατρ-
οί με τον ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες ιατροί.
Επίσης, αν βρίσκεται σε περιοχή όπου
δεν υπάρχουν ιατροί, θα μπορεί να επι-
λέξει και ιατρό από άλλη περιοχή και να
τον συμβουλεύεται με τα μέσα της
σύγχρονης τεχνολογίας.

3. Διαδικασία εγγραφής σε προσωπικό
ιατρό

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγ-
ματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον
πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής
πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των δημόσιων φορέων παρ-
οχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους
προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό
γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε
προσωπικό γιατρό
(https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η
είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet
και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας
Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέρον-
τας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς
απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης
(π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγρα-
φο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται
αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του
νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων
πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση
των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ
ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι
αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή
αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο
κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη
σύμβασή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Η θέση του κόμματος
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τ
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΣ για το μέλλον των
Ναυπηγείων Ελευσίνας

εκφράζουν σε κοινή τους
δήλωση οι Αλέκος Φλαμπο-
υράρης, Αλέξης Χαρίτσης,
Θοδωρής Δρίτσας, Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, Νεκ-
τάριος Σαντορινιός, Χάρης
Μαμουλάκης, Γιώργος Τσίπρ-
ας, Βαγγέλης Αποστολάκης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των
τριών πρώτων συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και
άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία «αναδεικνύουν τη διαφορετική
φιλοσοφία που διέπει την αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με
την νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική».

«Έθεσε τις βάσεις για την εξυγίανση»
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από το 2018, έθεσε τις βάσεις για την
εξυγίανση και την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
καταλήγοντας σε MoU με τον υποψήφιο επενδυτή το 2019, με
γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, του ανα-
πτυξιακού προσήμου της επένδυσης, την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας και της αποπληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζο-
μένων, καθώς και την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της δια

βούλευση», υπογραμμίζουν στην κοινή τους δήλωση οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταλογίζουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «έπειτα από 3 χρό-

νια αδικαιολόγητης καθυστέρησης με αρνητικές συνέπειες για τους
εργαζομένους και το Δημόσιο, έφερε στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου
χωρίς πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, χωρίς εξασφάλιση για τα
δεδουλευμένα των εργαζομένων, πολύ πιο πίσω από το Μνημό-
νιο Κατανόησης που είχε υπογραφεί ανάμεσα στον επενδυτή και
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο 2019, με ασάφειες ως προς
τους ελέγχους κεφαλαιακής επάρκειας, την υφιστάμενη οικονομική
κατάσταση των ναυπηγείων και τις διεκδικήσεις των εργαζομέ-
νων».
«Ταυτόχρονα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιδεικ-

νύοντας άκρως αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, επιχείρησε με
εκβιαστικά διλήμματα να στραγγαλίσει τον πολιτικό λόγο κομμάτων
και κοινωνικών εταίρων, αφαιρώντας το δικαίωμα της κριτικής και
την υποχρέωση των αντιπροτάσεων», προσθέτουν. 
«Η λογική «ή ψηφίζεται το σχέδιο νόμου ως έχει, ή προχωράω

σε διαδικασία βίαιης ρευστοποίησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας»
είναι ενδεικτική ενός υπουργού σε απόγνωση και μιας κυβέρν-
ησης που απαξιώνει τους θεσμούς και την δημοκρατία», τονίζουν,
δηλώνοντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, «ως η πολιτική δύναμη
που με υπευθυνότητα σχεδίασε την διαδικασία εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας», πως θα συνεχίσουν «με σταθερότητα και
συνέπεια να διεκδικούμε βελτιώσεις μέχρι τέλους».
«Με μοναδικό στόχο την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με ουσια-

στικές παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, την εξασφάλιση της
λειτουργίας των Ναυπηγείων ως στρατηγικό παράγοντα ανά-
πτυξης και πρωταγωνιστή της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας,
καθώς και την πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων», καταλήγουν.



Το ν έο πακέτο παροχ ών  – επιδοτή-
σεων  θα αποκαλυφθεί σύμφων α με
αρμόδιους παράγον τες από το φθιν ό-
πωρο,  το οποίο προϋποθέτει επίσης
την  κατάθεση ν έου συμπληρωματικού
προϋπολογισμού.

Εν όψει του δύσκολου χ ειμών α εξετά-
ζεται – πέραν  των  επιδοτήσεων  σε
ρεύμα, αέριο και καύσιμα – έν α ν έο
έκτακτο επίδομα, στο μον τέλο που
δόθηκε το Πάσχ α. 

Το ποσό εκτιμάται στα 200 ευρώ με το
τελικό ύψος του ποσού αλλά και του
αριθμού των  δικαιούχ ων  ν α διαμορ-
φών εται βάσει των  δημοσιον ομικών
περιθωρίων . Στόχ ος σύμφων α με πηγές
είν αι σε πρώτη φάση ν α στηριχ θούν  με
το ποσό των  200 ευρώ οι ευάλωτοι
πολίτες και όσοι πλήττον ται περισσότε-
ρο από το τσουν άμι της ακρίβειας και σε
δεύτερη φάση η οικον ομική εν ίσχ υση,
η οποία μπορεί ν α είν αι μικρότερη των
200 ευρώ, ν α χ ορηγηθεί σε περισσότε-
ρα ν οικοκυριά με την  εφαρμογή εισοδ-
ηματικών  κριτηρίων .

Παράγον τες της κυβέρν ησης στέλ-
ν ουν  μήν υμα πως το καλοκαίρι θα
δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιον ο-
μικός χ ώρος, ο οποίος θα επιστραφεί
στους πολίτες στο σύν ολό του, εν ώ τη
δύν αμη πυρός συμπληρών ουν  και οι
πόροι από το Ταμείο Μετάβασης. Οι
εν ισχ ύσεις που έχ ουν  προϋπολογιστεί

είν αι στα 8,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του
έτους για ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσι-
μα. Για το δεύτερο εξάμην ο είχ αν  προϋ-
πολογιστεί 1,1 δισ. ευρώ δαπάν ες για
την  αν τιμετώπιση της εν εργειακής
κρίσης, εν ώ ήδη τον  Αύγουστο δόθη-
καν  κον τά στα 200 εκατ. ευρώ. 

Εκτός από τα χ ρήματα που έχ ουν
προϋπολογιστεί για τις επιδοτήσεις
στην  εν έργεια κάθε μήν α και της αν α-
στολής της ρήτρας αν απροσαρμογής, το
επιτελείο – πάν τα σε συν άρτηση με τις
τιμές του φυσικού αερίου – προχ ωρά σε
έν αν  σχ εδιασμό που αφορά δύο περιό-
δους, με την  πρώτη ν α είν αι έως τα Χρι-
στούγεν ν α.

Το πακέτο

Το πλέγμα του «χ ειμεριν ού» πακέτου
θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου
και θα καθοριστούν  οι λεπτομέρειες για
το ύψος και το εύρος της επιταγής
ακρίβειας. Στο τραπέζι βρίσκεται:

1. Νέα επιταγή ακρίβειας: Σύμφων α με
πληροφορίες, εξετάζεται ν α περιλαμβά

ν ει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχ ων
προκειμέν ου ν α στηριχ θούν  τα πιο
ευάλωτα ν οικοκυριά και κοιν ων ικές ομά-
δες. Το αν ώτατο ύψος της εν ίσχ υσης
εκτιμάται ότι θα αν έρχ εται στα 200
ευρώ.

2. Fuel Pass 3: Εξετάζεται επέκταση
του επιδόματος καυσίμων  έως το τέλος
του έτους.

3. Επίδομα θέρμαν σης: Το επίδομα
θέρμαν σης θα εν ισχ υθεί και εξετάζεται
αύξηση των  κον δυλίων , και αν αλόγως
των  περιθωρίων , η αύξηση των  δικαι-
ούχ ων .

Στο οικον ομικό επιτελείο κιν ούν ται με
πολύ προσεκτικά βήματα λόγω της
μεγάλης αβεβαιότητας στο διεθν ές εν ερ

γειακό μέτωπο, όπως είν αι το δυσμε-
ν ές σεν άριο ν α κλείσει η στρόφιγγα
αερίου προς την  Ευρώπη. 

Εν δεικτικό είν αι το γεγον ός ότι για 
κάθε 10 ευρώ αύξηση στο φυσικό

αέριο πέραν  των  100 ευρώ (βασικό
σεν άριο έτους) στοιχ ίζει δημοσιον ομικά
περί τα 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Κρίσιμο έτος είν αι και το 2023, όπου
ήδη η εγκύκλιος του αν απληρωτή υπο-
υργού Οικον ομικών  Θόδωρου Σκυλα-
κάκη δείχ ν ει την  αύξηση των  δαπαν ών
του Δημοσίου κατά 4,3 δισ. ευρώ το
2023, με το μεγαλύτερο μέρος ν α κατε-
υθύν εται σε κοιν ων ικές μεταβιβάσεις και
στη δημιουργία δημοσιον ομικού χ ώρου
για πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Πηγή: Έντυπη έκδοση «Τα Νέα»
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Επιταγή ακρίβειας: Νέο έκτακτο επίδομα από το φθινόπωρο 
– Ποιοι μπορεί να πάρουν έως 200 ευρώ 

Νέα προειδοποίηση για κινδυνο πυρκαγιάς από την Τετάρτη  λόγω των  και-
ρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν. Έπειτα από μια σύντομη βελτίω-
ση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών το τελευταίο διήμερο, από την

Τετάρτη 3 Αυγούστου και έως το Σάββατο (6/8) αναμένεται εκ νέου σημαντική επι-
δείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, σε μεγάλο μέρος κυρίως της ανατο-
λικής και νότιας χώρας.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, Γ. Παπαβασιλείου και Θ. Γιάνναρος, μέλη
της πυρομετεωρολογικής ομάδας FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr The FLAME project,
αιτία για αυτή την επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών θα είναι η εκ
νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων με εντάσεις 6-7 μποφόρ.

Στο γραφικό που παρατίθεται φαίνεται ενδεικτικά η εικόνα της έντασης του ανέμου
(σε μποφόρ) για την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Αττική.Επίσης, τίθεται σήμερα σε
εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθ-
ούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές,
Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας, για την Τρίτη 02 Αυγούστου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στην:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυρο-

σβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Νέα προειδοποίηση για κινδυνο πυρκαγιάς από την Τετάρτη 
ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  σσεε  ΑΑννααττοολλιικκήή  κκααιι  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή,,  λλόόγγωω  ττωωνν  ααννέέμμωωνν    
πποουυ  θθαα  εεππιικκρρααττήήσσοουυνν

Α σκήσεις επί χάρτου κάνει το οικονομικό επιτελείο εξετάζοντας
όλα τα σενάρια για το νέο μείγμα παρεμβάσεων έναντι της
ακρίβειας και σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταξύ των μέτρων

στήριξης στην κορυφή του καλαθιού βρίσκεται η εκ νέου καταβολή έκτακ-
του βοηθήματος, μια δεύτερη επιταγή ακρίβειας. 
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης 
και Ευχαριστήριο
Στις εγκαταστάσεις του γυμν αστηρίου ACADEMY

SPORTS CLUB πραγματοποιήθηκε το  μέρος της
προετοιμασίας του Βύζαν τα όπου περιλάμβαν ε πρό-
γραμμα εν δυν άμωσης.

Το πρόγραμμα έγιν ε υπό τις οδηγίες του γυμν αστή
της ομάδας Πάικου Λεβεν τούρη και με την  επίβλεψη
του προπον ητή Δημήτρη Καλύκα, του βοηθού του
Παν αγιώτη Κοζακόπουλου και του προπον ητή τερ-
ματοφυλάκων  Τάσου Αν δρέου.

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ομάδας μας ευχ αρι-

στούν  θερμά τον  ιδιοκτήτη τουγυμν αστηρίου κ. Κλε-
άν θη Βαρελά για την  παραχ ώρηση του χ ώρου.

Πρώτος Αμερικανός στην ιστορία της ΝΕ Mεγαρίδος
Στην απόκτηση του πρώτου Αμερικανού στην ιστο-
ρία της προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/8)
η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, η οποία έκανε δικό της
και με τη... βούλα τον Jackson Dubinski!
Ο 26χρονος γκαρντ έχει περάσει τα τελευταία χρό-
νια από Μεξικό, Λιθουανία, Βοσνία και Βόρεια
Μακεδονία, με την Αθήνα και τα Μέγαρα να γίνονται
έτσι ο 5ος διαφορετικός σταθμός στην επαγγελματι-
κή του πορεία, η οποία εκκίνησε πριν από τέσσερα
χρόνια όταν και αποφoίτησε από το Columbia.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρώτη φορά στην Α2!
Πρώτη φορά αλλοδαπός στο roster!
Πρώτη φορά σε τόσο βαθειά νερά! Ταπεινά όμως, με σεβασμό στους αντιπάλους και στην κατηγορία
αλλά και με τον ενθουσιασμό του ρούκι, έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε τον νέο μας αθλητή.

Και τ’ όνομα αυτού Jackson Dubinski!

Ο 26χρονος Αμερικανός left handed point guard, απόφοιτος του Columbia με προϋπηρεσία σε
Μεξικό, Λιθουανία, Βοσνία και Σκόπια έρχεται αρχικά για να γίνει μέλος της οικογένειας μας και ακο-
λούθως για να αποτελέσει ακόμα ένα «εργαλείο» στα χέρια του staff στον δύσκολο και εξόχως απαιτ-
ητικό «μαραθώνιο» της Α2!
Η επιλογή έγινε πολύ προσεχτικά ώστε ο “Dubi” να αποτελέσει έναν ακόμη συνδετικό κρίκο στην
φιλοσοφία και το «dna» του Συλλόγου και όχι μια κίνηση εντυπωσιασμού!

Welcome Dubi and we hope you can assist us in creating new memories for the fire!»
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ΕΠΣΔΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2022-

23     

Παρακαλούνται τα σωματεία που δεν έχουν
φέρει στην Ένωση τις δηλώσεις συμμετοχής
τους για τα Πρωταθλήματα Κατηγοριών και
Κυπέλλου μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά
έγγραφα να προσέλθουν μέχρι και την Παρασκε-
υή  12/08/2022 (τελευταία ημερομηνία)  , να
καταθέσουν Μετά το πέρας αυτής της ημερομ-
ηνίας  αν δεν κατατεθούν δεν θα γίνονται δεκτές

. 

Μανδραικός ΑΟ: Συνεργασία με τον Θανάση Ρούτη
Ο Μανδραϊκός ΑΟ ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την συνε-
ργασι ́α του με τον Θανάση Ρούτη, ο οποίος εντάσσεται
στο προπονητικό τιμ και αναλαμβάνει νέος προπονητής
τερματοφυλάκων. 
Ο πετυχημένος κόουτς θα έχει στην διάθεσή του φέτος
ένα ποδοσφαιρικό σύμβολο όπως είναι ο πολύπειρος
Χρήστος Παλιγγίνης  καθώς και μια σειρά από ανερχόμε-
να και πολλά υποσχόμενα νεαρά ταλέντα όπως είναι ο
Σπύρος Κοπαλάς, Παναγιώτης Καζαντζίδης και Θοδωρής
Στρατιώτης.
Η οικογένεια του Μανδραϊκού καλωσορίζει τον Θανάση
Ρούτη και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με
τον θυρεό της ομάδας στο στήθος του. 

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο Μεγαρικός ανακοίνωσε
τον Στέφανο Φουρνάρη

Η διοίκηση του Μεγαρικού αν ακοιν ών ει την  έν α-
ρξη συν εργασίας με τον  Στέφαν ο Φουρν άρη, ο
οποίος εκτός από παίχ της της ομάδας, αν αλαμβάν ει
και σύμβουλος αν άπτυξης αν δρικού τμήματος.

Με την  κίν ηση αυτή η ομάδα μας, προσθέτει στο
ρόστερ της έν αν  ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από
τοπικές και εθν ικές κατηγορίες.

Στο παρελθόν , έχ ει αγων ιστεί στον  Βύζαν τα Β' και
Γ' Εθν ική, εν ώ την  περσιν ή περίοδο(όν τας έν ας
από τους αρχ ηγούς) βοήθησε την  ομάδα του Βύζαν -
τα ν α κατακτήσει το πρωτάθλημα στην  Α' ΕΠΣΔΑ.
Έχ ει επίσης αγων ιστεί στην  Κόριν θο και Εθν ικό
Αστέρα Γ' Εθν ική, στον  Αία Σαλαμίν ας Α' Πειραιά,
στην  Νέα Πέραμο και στην  Μικρασιατική.

Ευχ όμαστε στον  Στέφαν ο ν α είν αι υγιής και καλή
επιτυχ ία στα ν έα του καθήκον τα.

Σε συμφωνία για ακόμα
ένα χρόνο με την

ομάδα της Λαμπερής
Ελευσίνας  ήρθε ο
Άκης Χριστοφής!

Ο δυπλωματούχος
uefa c συνεχίζει ως
βοηθός προπονητή,

αναλυτής και προπον-
ητής τερματοφυλάκων!

Τα φιλικά προετοιμασίας του Βύζαντα Mε Άκη Χριστοφή και τη νέα χρονιά 
η Λαμπερή Ελευσίνας
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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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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

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

Συνεχιζεται από τη σελίδα 3

-Για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων

Ανέφερε ότι η αρχική πρόθεση είναι να μην υπάρξουν μέτρα με τη μορφή υποχρεω-
τικότητας που υπήρξαν. Σημείωσε ότι η μάσκα υπάρχει ως μέτρο, αλλά υπάρχει ως
μέτρο σε συγκεκριμένους χώρους υποχρεωτικά που πολλές φορές δεν τηρείται, όπως
στα πλοία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει η σύσταση για χρήση μάσκας,
όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Αναφορικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια είπε ότι έχουμε δύο στάδια. «Το πρώτο
είναι ότι οι εταιρείες βρίσκονται κοντά στο εμβόλιο που συνδέεται με την Όμικρον και
βρίσκονται λίγο πιο μακριά από το εμβόλιο το οποίο συνδυάζεται με τη μετάλλαξη τη
συγκεκριμένη που έχουμε τώρα, 4 και 5. Αυτό το οποίο λέμε κι είναι ξεκάθαρο είναι ότι
επειδή το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά νόηση και τα υπάρχοντα εμβόλια, οι ευά-
λωτες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν».
«Δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική ούτε των πιστοποιητικών που υπήρξαν όλο το
προηγούμενο διάστημα, ούτε των προστίμων», ανέφερε ο υπουργός. «Η λογική μας
είναι πλέον να μπούμε σε μια άλλη φάση που συνδέεται με συγκεκριμένες συστάσεις,
να απευθυνόμαστε κυρίως στον ευάλωτο πληθυσμό. Ευελπιστούμε ότι δε θα χρειαστεί,
δεν είναι κάτι που το αποκλείουμε, το ξεκαθαρίζω, αλλά ευελπιστούμε ότι πλέον έχει
δημιουργηθεί μία τέτοια κουλτούρα».

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Επανέλαβε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί θα βρίσκονται σε
αναστολή, καθώς ισχύει η υποχρεωτικότητα, αναφέροντας ότι «δεν είναι στις προθέ-
σεις της κυβέρνησης να επανεξετάσει αλλαγή του μέτρου πριν τις 31/12».



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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