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Διοργάνωση του Μυστηρίου
62_Νύχτες Βραδύτητας

στην Ελευσίνα
Το Ταξίδι στη Δύση του Tsai Ming-liang και 4

περιπατητικές διαδρομές την Κυριακή 15 Μαΐου

ΚΑΛΕΣΜΑ σε Δημότες και
Φορείς του Δήμου Φυλής

για την υλοποίηση
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ισοπαλία 1-1 στα Μέγαρα
ανάμεσα στον Βύζα και την Αγία

Παρασκευή
Ο Ίκαρος Νεοκτίστων στην Α΄ΕΠΣΔΑ

4-2 τον Ερμή Άνω Λιοσίων

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού με τον
Πειραιά στην μνήμη του Νίκου Αδάμ αύριο

ΗΗ  AAΠΠΕΕΙΙΛΛΗΗ  TTOOYY
NNΑΑΥΥΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ««SSLLOOPPSS»»

ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΝΝΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  

ΟΟΡΡΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΛΛΥΥΧΧΑΑΣΣ  
Στην ευρεία σύσκεψη του ΟΛΕ 

Νεκρός βρέθηκε 55χρονος
ναυτικός σε γέφυρα πλοίου

στην Ελευσίνα σσεελλ..  1166

Πόρισμα ΡΑΕ: Στα 600 εκατ. ευρώ τα υπερκέρδη
των παραγωγών ρεύματος

Φορολόγηση 90%
των υπερεσόδων

τους για την  
αποκλιμάκωση των

λογαριασμών και
την ανακούφιση των

νοικοκυριών
σσεελλ..  22--1133

Γραφείο Απασχόλησης Δ. Ασπροπύργου 

««ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  ΠΠρροοώώθθηησσηη  
σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ΆΆννεερργγωωνν

ηηλλιικκίίααςς  3300--4499  εεττώώνν  σσεε  ττεεχχννιικκέέςς
εειιδδιικκόόττηηττεεςς  κκλλάάδδωωνν  ααιιχχμμήήςς»»

Έναρξη εγγραφών/επανεγγραφών

στους Παιδικούς Σταθμούς και τα 
Βρεφικά Τμήματα του Δ. Ελευσίνας 

για το έτος 2022-2023
σσεελλ..  77

Έρχονται επενδύσεις 
4 δισ. από τα ΗΑΕ 

Επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στο
Άμπου Ντάμπι.

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33--88

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22--1122

σσεελλ..  66σσεελλ..  33
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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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σίμων

Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 

2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Πάρνηθος 170, Έναντι Σούπερ Μάρκετ 
Μαρινόπουλος,2102406400

Ε
υρεία σύσκεψη-διαβούλευση υπό την  προεδρία
του Διευθύν ον τος Συμβούλου του Οργαν ισμού
Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, κ. Απόστολου

Καμαριν άκη, πραγματοποιήθηκε στον  συν εδριακό
χ ώρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέν τρου Ελευσίν ας-Δυτι-
κής Αττικής, για το μείζον  θέμα της απομάκρυν σης του
ν αυαγίου «SLOPS», το οποίο βρίσκεται εγκαταλελειμμέ-
ν ο από το 2007 στον  όρμο της Βλύχ ας στην  Ελευσίν α
και αποτελεί σοβαρή απειλή ρύπαν σης για το θαλάσσιο
περιβάλλον  της περιοχ ής. 

Η σύσκεψη υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ και εκλήθησαν  ν α συμμετάσχ ουν  αρμόδιοι θεσμικοί
φορείς και υπηρεσιακοί παράγον τες, εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλον τικών
οργαν ώσεων  της Ελευσίν ας, καθώς και εκπρόσωποι
εταιρειών  με εμπειρία και τεχ ν ογν ωσία σε θέματα
ν αυαγίων  και διαχ είρισης αποβλήτων , προκειμέν ου ν α
εξευρεθεί μία κοιν ά αποδεκτή λύση για την  ασφαλή και
περιβαλλον τικά ορθή διαχ είριση του «SLOPS». 

Στη σύσκεψη συμμετείχ ε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας κ.
Αργύρης Οικον όμου, η παρουσία του οποίου αποτελεί
έν α πολύ θετικό βήμα για την  επίτευξη εποικοδομητι-
κής συν εργασίας μεταξύ Δήμου Ελευσίν ας και Ο.Λ.Ε.
ΑΕ σε λύσεις κοιν ής αποδοχ ής προς όφελος της πόλης. 

Ο κ. Οικον όμου αν αφέρθηκε στις επαφές του Δήμου
με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
προκειμέν ου ν α επιλυθεί το θέμα των  ν αυαγίων  που
επιβαρύν ουν  την  θάλασσα της Ελευσίν ας και δήλωσε
την  στήριξη του σε κάθε ν όμιμη εν έργεια για την  απο-
μάκρυν σή τους από την  περιοχ ή.     

Επίσης, στη σύσκεψη συμμετείχ αν  ο Κεν τρικός
Λιμεν άρχ ης Ελευσίν ας- Πλοίαρχ ος Λ.Σ. κ. Άγγελος
Γραμματέας, ο Πρόεδρος της Ειδικής Τεχ ν ικής Επιτρο-
πής Εμπειρογν ωμόν ων  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Μιχ αήλ Μαν -
τζαφός, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέν τρου
Ελευσίν ας -Δυτικής Αττικής κ. Βαγγέλης Λίγγος, οι εκπρ-
όσωποι του Εμπορικού και Βιομηχ αν ικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ)  και μέλη της Γν ωμοδοτικής 

ΗΗ  AAΠΠΕΕΙΙΛΛΗΗ  TTOOYY  NNΑΑΥΥΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ
««SSLLOOPPSS»»  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΡΡΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΛΛΥΥΧΧΑΑΣΣ  
Στην ευρεία σύσκεψη του ΟΛΕ 

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΚΑΛΕΣΜΑ σε Δημότες και
Φορείς του Δήμου Φυλής 
για την υλοποίηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) 

Ο
Δήμος Φυλής, υπακούοντας στις προσταγές της
Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την
επιδίωξη της βιωσιμότητας στις μεταφορές, βρίσκε-

ται στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κιν-
ητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα οργανώσει το πλαίσιο
πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων
της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Αξιότιμοι συμπολίτες,
Ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση για τη συμμετοχή σας

στην 3η  Θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Φυλής.
Μέσω του Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήμα-

τος που θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της περ-
ιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων
μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχα-
νοκίνητης κυκλοφορίας. 
Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημερινές του

ανάγκες για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο
και, από την άλλη, μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανό-
μενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Συνεχίζεται στη σελ. 12
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Έ
να πραγματικό
κόσμημα στο
κέντρο της

Ελευσίνας, το Παλαιό
Δημαρχείο, ανα-
καινίστηκε και τέθηκε
προς χρήση για τις
ανάγκες της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας
2023.

Το Παλαιό Δημα-
ρχείο, που βρίσκεται
εντός του Αρχαιολογι-
κού Χώρου και επί της
οδού Νικολαΐδου,
άναψε για πρώτη φορά,
μετά από πολλά χρόνια,
τα φώτα του, το Σάββατο
7 Μαΐου, με τα εγκαίνια
της έκθεσης της Παιδι-
κής Πινακοθήκης της
Ελλάδας.

Ο χώρος, εσωτερικά
και εξωτερικά, αναδια-
μορφώθηκε πλήρως
και αναμένεται να αξιο-
ποιηθεί ως info point
της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, δεδομένης
και  της προνομιακής
του θέσης.

Σημειώνεται , πως
μετά από ενέργειες και
συνεχείς πιέσεις από
πλευράς του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, τον
Ιούνιο του 2021, έκανε
δεκτό το αίτημα περί
επέκτασης παραχώρη-
σης του Παλαιού Δημα-
ρχείου στον Δήμο,
μέχρι και το 2040.

Από εκείνη τη στιγμή,
και  χωρίς να χαθεί
άλλος πολύτιμος χρό-
νος, έγιναν όλες οι

απαραίτητες διαδι-
κασίες, προκειμένου
σήμερα, να έχουν ολοκ-
ληρωθεί  όλες οι
εργασίες για τη
συντήρηση και  ανα-
καίνισή του.

Αξίζει να αναφερθεί
πως οι εργασίες πραγ-
ματοποιήθηκαν μέσω
χορηγίας της εταιρείας
ΜΕΤΡΟΝ, υπό την
επίβλεψη της Διεύθυ-
νσης Κτηριακών
Eγκαταστάσεων & Υπο-
δομών και της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου
Ελευσίνας.

Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Η επανα-
λειτουργία του Παλαιού
Δημαρχείου, αυτήν τη
φορά ως χώρου για την
Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα, έδωσε νέα πνοή
στην πόλη. 

Αυτό είναι  μόνο η
αρχή, μία αισιόδοξη
όμως αρχή, για τα όσα
ετοιμάζονται  στον
Δήμο. 

Θέλω να ευχαριστή-
σω για ακόμη μία φορά
την εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ
για τη χορηγία στις
εργασίες ανακαίνισης.
Είναι σημαντικό, που
μεγάλες εταιρείες του
Δήμου αναγνωρίζουν
την προσπάθειά μας,
την όρεξη να αναδιαμο-
ρφώσουμε την Ελευ-
σίνα και τη Μαγούλα και
με τη συνεργασία μας
φέρνουμε αυτά τα απο-
τελέσματα».

Τ
ο Γραφείο Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου εν ημερών ει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία
συγκρότησης Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφε-

λούμεν ων  στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική,
Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση
στην  Απασχ όληση Αν έργων  ηλικίας 30-49 ετών  σε
τεχ ν ικές δεξιότητες κλάδων  αιχ μής», σύμφων α με τους
όρους της αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης, το οποίο περι-
λαμβάν ει ν έους ωφελούμεν ους από τους Επιλαχ όν τες.

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε άν εργους ηλικίας 30-
49 ετών , απόφοιτους τουλάχ ιστον  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάν ει:
Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 200 ωρών  στις

ειδικότητες:
Μεταποίηση/ Βιομηχ αν ία, Κατασκευές
Υγεία, Πρόν οια
Τουρισμός και Επισιτισμός
Πιστοποίηση επαγγελματικών  γν ώσεων  και προσόν -

των  
Πρακτική άσκηση 380 ωρών  σε επιχ ειρήσεις του

Ιδιωτικού Τομέα που ασκούν  συν αφή οικον ομική δρα-
στηριότητα 

Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη 
Επίσημη σελίδα του προγράμματος:

www.v oucher.gov .gr
Ειδικότερα η Δράση αποσκοπεί:
Στην  εν δυν άμωση του επαγγελματικού προφίλ των

άν εργων  με την  απόκτηση ή την  αν αβάθμιση εξειδικε-
υμέν ων  επαγγελματικών  γν ώσεων  και δεξιοτήτων  με
δυν ατότητα πιστοποίησης, ώστε ν α αν ταποκρίν ον ται
στις σύγχ ρον ες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλά-
δους με προοπτική αν άπτυξης.

Στην  παροχ ή συμβουλευτικής υποστήριξης για την
εν ίσχ υση της προοπτικής μετάβασης των  άν εργων
στην  αγορά εργασίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΟΦΕΛΗ 

Δικαίωμα Συμμετοχ ής έχ ουν  όλοι οι άν εργοι που
πληρούν  τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Να είν αι εγγεγραμμέν οι στα Μητρώα Αν εργίας του
ΟΑΕΔ, αν εξαρτήτως αν  λαμβάν ουν  επίδομα αν εργίας ή
όχ ι

•   Να έχ ουν  ηλικία από 30 ετών  έως 49 
•   Να είν αι απόφοιτοι τουλάχ ιστον  Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης
•   Να μη συμμετέχ ουν  σε Εκπαίδευση, Απασχ όλ-

ηση ή Κατάρτιση

Τα οφέλη των  συμμετεχ όν των  θα είν αι τα εξής:

Οι ωφελούμεν οι θα λάβουν  Εκπαιδευτικό Επίδομα
έως 2.520 ευρώ (μικτά).

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατά την  διάρκεια του
προγράμματος.

Πιστοποίηση επαγγελματικών  γν ώσεων  και προσόν -
των

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθο-
δήγησης

Διασύν δεση με την  αγορά εργασίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΟΦΕΛΗ

Δικαίωμα Συμμετοχ ής έχ ει κάθε επιχ είρηση που
πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Αν ήκει σε κλάδους που μπορούν  ν α παρέχ ουν
πρακτική άσκηση σε θέσεις συν αφείς με την  ειδικότητα
κατάρτισης 

Δεν  συμμετέχ ει άμεσα το Ελλην ικό Δημόσιο
Για την  πρόσληψη του προσωπικού δεν  υπάγεται

στις διατάξεις του Ν.2190/1994
Τα οφέλη των  επιχ ειρήσεων  θα είν αι τα εξής:
Πλήρης απασχ όληση καταρτισμέν ου προσωπικού σε

ειδικότητες του κλάδου, αριθμού ίσου έως και του 30%
του απασχ ολούμεν ου προσωπικού, για διάστημα 3
μην ών  (380 ώρες), χ ωρίς καν έν α κόστος (μισθολογικό
– εργοδοτικό)

Στη δράση μπορούν  ν α συμμετέχ ουν  επιχ ειρήσεις οι
οποίες επιδοτούν ται από άλλα προγράμματα απασχ όλ-
ησης, χ ωρίς καν έν α περιορισμό.

Για περαιτέρω πληροφορίες και εν ημέρωση για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας,  οι εν διαφερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α επικοιν ων ούν   με το Γραφείο Απασχ όλησης
του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφων α 2132006489
και 2105576704 καθημεριν ά από τις 9.00 π.μ. έως τις
17.00 μ.μ.

ΤΤοο  ΠΠααλλααιιόό  ΔΔηημμααρρχχεείίοο
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  άάννοοιιξξεε  κκααιι
ππάάλλιι  ττιιςς  ππόόρρττεεςς  ττοουυ

Aνακαινίσθηκε και τέθηκε προς
χρήση για τις ανάγκες της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου 
««ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  ΠΠρροοώώθθηησσηη  

σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ΆΆννεερργγωωνν  ηηλλιικκίίααςς  3300--4499  εεττώώνν
σσεε  ττεεχχννιικκέέςς  εειιδδιικκόόττηηττεεςς  κκλλάάδδωωνν  ααιιχχμμήήςς»»

ΠΠόόρριισσµµαα  ΡΡΑΑΕΕ::  ΣΣτταα  660000  εεκκααττ..  εευυρρώώ  τταα  υυππεερρκκέέρρδδηη
ττωωνν  ππααρρααγγωωγγώώνν  ρρεεύύµµααττοοςς

Από την φορολόγηση του 90% των υπερκερδών τους θα
καλυφθεί µέρος της αποκλιµάκωσης των λογαριασµών 

Περίπου στα 600 εκατ. ευρώ τοποθετεί το πολυαναµένο πόρισµα της ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας) τα καθαρά υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει παρα-
δοθεί και επισήµως στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο έλεγχος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας κάλυψε όλη την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021
έως και τον Μάρτιο του 2022, ενώ αναµένεται νέος έλεγχος για τους µήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. 
Από τον Ιούλιο και έπειτα θα ενεργοποιηθεί το πλαφόν στη χονδρική τιµή του ρεύµατος, µηχανισµός

ο οποίος και θα αποκλείσει τη δηµιουργία µελλοντικών υπερεσόδων, όπως είχε τονίσει ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας, κατά την παρουσίαση του σχεδίου ξεφουσκώµατος των λογαριασµών.

ΕΕξξττρραα  δδεεξξααµµεεννήή  γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ααπποοκκλλιιµµάάκκωωσσηηςς  λλοογγααρριιαασσµµώώνν
Το ύψος του φόρου των υπερκερδών των παραγωγών δεν έχει ακόµα καθοριστεί. Το ποσό που θα προκύψει, θα χρησιµοποιηθεί
για να καλυφθεί µέρος των επιδοτήσεων Μαίου και Ιουνίου, µέτρο που φτάνει συνολικά τα 900 εκατ. ευρώ και ένα κοµµάτι του
σχεδίου µείωσης του χονδρεµπορικού κόστους που περιλαµβάνει µαζί µε το πλαφόν, τη συνέχιση των επιδοτήσεων ώστε να
συγκρατείται η λιανική τιµή σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης (0,15-0,16€/kWH).

Συνεχιζεται στη σελ. 8
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Στάση
εργασίας
σήμερα 10
Μαΐου σε
Τραμ, ΗΣΑΠ,
Μετρό
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε

ότι  συμμετέχει  στη
στάση εργασίας που
κήρυξε, την Τρίτη 10
Μαΐου από τις 9 το
πρωί μέχρι τις 12 το
μεσημέρι, το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α).
Πώς θα λειτουργήσουν
ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ),
μετρό, τραμ.

Συμμετέχουν στη
στάση εργασίας που
κήρυξε, την Τρίτη 10
Μαΐου από τις 9 το
πρωί μέχρι τις 12 το
μεσημέρι, το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α)
οι  εργαζόμενοι  στη
ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ, Μετρό,
Τραμ).
Επίσης έχει προγραμ-

ματιστεί  συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, ενάντια
στο νόμο Χατζηδάκη,
που θα γίνει στις 9.30
το πρωί, στο
Συμβούλιο της Επικρα-
τείας (Πανεπιστημίου
47- 49).
Στάση εργασίας αύριο

γιατρών και νοσηλευ-
τών στις δημόσιες
δομές υγείας
Στάση εργασίας 11πμ-
3μμ και συγκέντρωση
στις 11:30 πμ στο υπο-
υργείο Υγείας και πορ-
εία προς τη Βουλή,
προγραμματίζουν για
αύριο, ημέρα ψήφισης
του νομοσχεδίου για
την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας (ΠΦΥ), η
Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Για-
τρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)
και η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκο-
μεία (ΠΟΕΔΗΝ).
Οι Ομοσπονδίες απο-

ρρίπτουν στο σύνολό
του το νομοσχέδιο για
την ΠΦΥ που στοχεύει,
όπως αναφέρει  η

ΟΕΝΓΕ, «στο ακόμα
μεγαλύτερο πετσόκομ-
μα των κρατικών
δαπανών για την υγεία
του λαού, στην περαι-
τέρω εμπορευματο-
ποίηση και  ιδιωτικο-
ποίηση της υγείας».

Η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί
«πλήρη ανάπτυξη ενός
κρατικού και απολύτως
δωρεάν συστήματος
υγείας και ΠΦΥ, με Κέν-
τρα Υγείας και Περιφερ-
ειακά Ιατρεία. Με
πλήρη στελέχωση με
μόνιμους γιατρούς
όλων των ειδικοτήτων
και οικογενειακούς για-
τρούς, με υγειονομι-
κούς όλων των κλάδων
και σύγχρονο εξοπλι-
σμό».

Απόσυρση του
νομοσχεδίου ζητά και η
ΠΟΕΔΗΝ και διεκδικεί
μεταξύ άλλων, ισχυρή
Δημόσια Υγεία, άρση
αναστολών εργασίας,
μονιμοποίηση συμβα-
σιούχων, ένταξη στα
ΒΑΕ, ουσιαστική
αύξηση στους μισθούς.
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Κλειστό το ΚΕΠ
Ζωφριάς από την
Τρίτη 10 Μαΐου έως
και την  Πέμπτη 12
Μαΐου λόγω αν αβάθ-
μισης του συστήματος

Ο Δήμος Φυλής
εν ημερών ει ότι, το
ΚΕΠ Ζωφριάς θα είν αι
κλειστό την  Τρίτη 10
Μαΐου, την  Τετάρτη 11
Μαΐου και την  Πέμπτη 

12 Μαΐου, λόγω
αν αβάθμισης του
συστήματος. 

Οι συν δημότες μας
παρακαλούν ται για
τις συν αλλαγές τους
τις ημέρες αυτές, ν α
απευθύν ον ται στα
υπόλοιπα ΚΕΠ του
Δήμου Φυλής (ΚΕΠ
Άν ω Λιοσίων , ΚΕΠ
Ζεφυρίου και ΚΕΠ
Φυλής).

Στο πλαίσιο της αν ταποδοτικότ-
ητας προς τα μέλη του, το Επαγγε-
λματικό Επιμελητήριο Πειραιά σε
συν εργασία με τον  Δήμο Πειραιά,
τον  Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέν τη &
τον  Δήμο Κορυδαλλού, διοργαν ών ει
WEBINAR Επαγγελματικού Προσα-
ν ατολισμού,  με σκοπό τη σύν δεση
της εκπαίδευσης με την  αγορά
εργασίας, για μια ισχ υρή αγορά, για
μια ισχ υρή κοιν ων ία.  

Θέμα  Ημερίδας  
ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ &

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ την
Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στις 11.00
π.μ., σε συν εργασία με την  επι-
στημον ική ομάδα της LABORA
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και ομιλητή
τον  Δρ. Κότιο Κων σταν τίν ο,
Σύμβουλο Εκπαίδευσης και Καριέρ-
ας και ιδρυτή της.

Το βιωματικό webinar περιλαμβά-
ν ει αν αλυτική και στοχ ευμέν η
εν ημέρωση για μαθητές των  τελευ-
ταίων  τάξεων  Γυμν ασίου και των
τάξεων  του Λυκείου, καθώς και για
γον είς και εκπαιδευτικούς.  

Εν δεικτικά οι θεματικές που θα
αν αλυθούν  είν αι οι εξής:

Οι ν έες αλλαγές στο Λύκειο (διπλό
μηχ αν ογραφικό, ελάχ ιστη βάση
εισαγωγής, συν τελεστές μαθημάτων
αν ά τμήμα, υπολογισμός μορίων  με
παραδείγματα, περιορισμός εισακ-
τέων  κ.ά.)

Επαγγέλματα με Μέλλον  στην
Αγορά Εργασίας με τα ν έα δεδομέν α
της παν δημίας

Έξυπν ες επιλογές αν ά επιστημο-
ν ικό πεδίο

Κρυφές λεπτομέρειες του μηχ αν ο-

γραφικού (ειδικά μαθήματα, μετεγγρ-
αφές, παθήσεις)

Κατά τη διάρκεια του webinar ο
Δρ. Κων σταν τίν ος Κότιος θα απαν -
τήσει στις δικές σας ερωτήσεις και
τους προβληματισμούς σας αν αφο-
ρικά με τις Κατευθύν σεις, τις Παν ελ-
λήν ιες, τις σχ ολές και τα επαγγέλμα-
τα με συν τον ιστή τον  εκπαιδευ-
τικό, κ. Γεώργιο Χασιακή Πρόεδρο
του Τμήματος Υπηρεσιών  ΕΕΠ.

Αν αφορικά με τη σύν δεση, όσοι
επιθυμούν  ν α λάβουν  αυτόματα τις
οδηγίες σύν δεσης για το zoom, θα 

πρέπει ν α συμπληρώσουν  την
πολύ απλή google f orm που θα
βρουν  στον  παρακάτω σύν δεσμο: 

https://f orms.gle/f By RqFF7zFup
muf p8

Οι οδηγίες για το zoom θα απο-
σταλούν  δύο ημέρες πριν  την  εκδή-
λωση. 

Η συμμετοχ ή είν αι ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες,

μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε στο
210 41 26 917 κα Παν αγοπούλου
Αγγελική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΠ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΒΕΠ 
ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ.

Εκδήλωση στο Δημαρχείο
Αχαρνών από τη ΔΕΕΠ

Ανατολικής Αττικής για την
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Η Δ.Ε.Ε.Π Ανατολικής Αττικής με τον
Τομέα Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Νοσηλευτών διοργανώνει τιμητική

εκδήλωση την: Πέμπτη 12 Μαϊου, στις
18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, Δημα-
ρχείο Αχαρνών Φιλαδέλφειας 87, Αχαρνές.

Κλειστό το ΚΕΠ Ζωφριάς
έως την Πέμπτη 12 Μαΐου

λόγω αναβάθμισης του
συστήματος

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών 
Έρχεται ο Προσωπικός βοηθός για άτομα 
με αναπηρία. Ενημέρωση για τη διαδικασία

Ο
Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής Δήμου Αχα-
ρνών και το Διευρυμένο Κέντρο

Κοινότητας του Τμήματος Εφαρμογής
Προγραμμάτων Προστασίας σας
ενημερώνει ότι σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων άνοιξε η πλατφόρμα
των αιτήσεων για την υπηρεσία του
Προσωπικού Βοηθού.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
στην α’ φάση του πιλοτικού προ-
γράμματος.

Άτομα με αναπηρία που πληρούν
σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α. είναι ηλικίας 16-65 ετών
β. έχουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ

και συνολική αναπηρία τουλάχιστον
67%

γ. κατοικούν εντός της Περιφέρειας
Αττικής

δ. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν
ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει
το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ
(€60.000,00).

Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιο-

λογούνται τηρουμένης τις ακόλουθ-
ης ποσόστωσης:

α) εξήντα τοις εκατό (60 %) άτομα με
κινητική αναπηρία.

β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %)
άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή
ή/και ψυχική αναπηρία

γ) πέντε τοις εκατό (5 %) άτομα με
αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί
και τυφλοκωφοί)

Αρχικώς θα επιλεγούν 1.000 άτομα
από Αττική και θα λάβουν την υπηρεσία
του Προσωπικού Βοηθού για δύο χρόνια.
Τον Ιανουάριο του 2023 θα προστεθούν
επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες Περ-
ιφέρειες της χώρας.

Το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί

πανελλαδικώς.

Υποβολή Αίτησης στο Πιλοτικό
Πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν ψηφιακά την αίτηση τους, έως
τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:

prosopikosvoithos.gov.gr  ενώ για την
καλύτερη εξυπηρέτησή τους λειτουργεί
helpdesk για αναφορά/επίλυση προβ-
λημάτων και παροχή οδηγιών, μέσω της
παραπάνω ιστοσελίδας και τηλεφω-
νικώς στον αριθμό 210 7000240.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν
και από τα Κέντρα Κοινότητας των
Δήμων, αλλά ακόμα η δυνατότητα αυτή
δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Την υποστήριξη για την ένταξη
στο πιλοτικό πρόγραμμα θα αναλά-
βουν οι υπάλληλοι του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Αχαρνών.

Τηλ. επικοινωνίας : 2132123115 -114
Email: kentrokoinoti-

tas@acharnes.gr



Μ
ε μεγάλη συμμετοχ ή και μπό-
λικκο παιχ ν ίδι ολοκληρώθηκε η
πρώτη μέρα του 28ου Τουρν ο-

υά Εκμάθησης 3Χ3 Δημοτικών  Σχ ο-
λείων  Δήμου Φυλή 2022, που συν διορ-
γαν ών ουν  ο Αθλητικός Οργαν ισμός του
Δήμου Φυλής Η ΠΑΡΝΗΘΑ και ο Αθλ-
ητικός Σύλλογος Εύν ικος.

Περισσότερα από 160 παιδιά διασκέ-
δασαν  απολαμβάν ον τας το παιχ ν ίδι
του 3Χ3. Έτσι πραγματοποίησαν  και τα
πρώτα τους βήματα στο μαγικό κόσμο
του αθλητισμού, αποκομίζον τας τα
πρώτα από τα σημαν τικά οφέλη.

Το περιβάλλον  που δημιούργησαν  οι
80 περίπου εθελον τές της διοργάν ωσης
( γον είς, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι
γον έων  και κηδεμόν ων , ομάδες κορ-
ασίδων  και παίδων  του Εύν ικου), μαζί
με τα στελέχ η και τους προπον ητές
του Αθλητικού Οργαν ισμού και του
Αθλητικού Συλλόγου ήταν  κάτι ιδαν ικό.

Στο τουρν ουά συμμετείχ αν  ομάδες
από κάθε δημοτικό σχ ολείο του Δήμου
Φυλής, με όν ομα εμπν ευσμέν ο από
την  ελλην ική μυθολογία. Συν ολικά την
πρώτη μέρα του τουρν ουά συμμε-
τείχ αν  28 ομάδες αγοριών  και 21 ομά-
δες κοριτσιών . Κάθε ομάδα συμμετείχ ε
σε όμιλο των  τεσσάρων  

ομάδων  και έπαιξε συν ολικά τρία
παιχ ν ίδια των  10 λεπτών . Σε κάθε

τελική αν αμν ηστική φωτογραφία στο
τέλος των  αγών ων  του κάθε ομίλου,
δόθηκε συμβολικά σε κάθε πρώτη
ομάδα έν α αν αμν ηστικό συλλεκτικό
μπλουζάκι από δράσεις του Αθλητικού
Συλλόγου και του Αθλητικού Οργαν ι-
σμού, όπως από τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα που συμμετείχ ε ο Εύν ικος,
BASKET FOR CHANGE, SPORTS
HAVE NO GENDER, και WALK THE
GLOBAL WALK, του αγών α της εθν ι-
κής ομάδας Ελλά-Τουρκία στο
Ολυμπιακό Κέν τρο Άν ω Λιοσίων ,
Τρίπον τα στα Σχ ολεία της Ομοσπον -
δίας Καλαθοσφαίρισης στα δημοτικά
σχ ολεία του δήμου Φυλής, Basketball
Camp ΤΟΥ Αθλητικού Οργαν ισμού και
άλλα.

Στις επόμεν ες  μέρες του τουρν ουά,
μπορούν  ν α συμμετέχ ουν  και άλλες
ομάδες που δύν αν ται ν α οργαν ωθούν
σε κάθε δημοτικό σχ ολείο του Δήμου
Φυλής.

Μετά την μεγάλη αυτή συμμετοχή
ο Αθλητικός Σύλλογος Εύνικος αποφ-
άσισε νε προσφέρει Δωρεάν Εγγρα-
φή και Δωρεάν συνδρομή μηνός
Μαΐου και Ιουνίου σε κάθε νέα εγγρ-
αφή στα τμήματα του U13, για
ηλικίες δηλαδή δημοτικού σχολείου.
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Μ
ε φόντο την Παν-
σέληνο του Μαΐου,
η τρίτη διοργάνω-

ση του Μυστηρίου 62_Νύχτες
Βραδύτητας – Ομιλίες για
τον Χρόνο από την 2023
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, θέτει
ξανά στο επίκεντρο την
έννοια του χρόνου.

Η 2023 Ελευσίνα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σας προσκαλεί

στο Μυστήριο 62_  Νύχτες
Βραδύτητας - Ομιλίες για τον
Χρόνο “Περιπλάνηση”,  που
θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 15 Μαΐου 2022, στην
Ελευσίνα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό. Απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής .

Η δράση περιλαμβάνει
τέσσερις ξεχωριστές αλλά
και αλληλένδετες
εκδηλώσεις, μεταξύ των

οποίων τέσσερις (4) περι-
πατητικές διαδρομές στην
Ελευσίνα, την παραγωγή
ενός πρωτότυπου έργου σε
πραγματικό χρόνο, καθώς
και μια μουσική performance. 

Το πρόγραμμα

Σιωπηλοί συλλογικοί
περίπατοι μέσα στην πόλη,
που θα ξεκινήσουν από το
Παλιό Αναψυκτήριο στην

παραλία της Ελευσίνας, υπό
την καθοδήγηση της σκηνοθέ-
τιδος Δήμητρας Λούπη και τη
βοήθεια τεσσάρων
“ξεναγών”,θα καταλήξουν
στο Προαύλιο του Αγίου
Νικολάου, στονAρχαιολογικό
Xώρο, στο πλαίσιο μίας
ξεχωριστής συμμετοχικής
διαδικασίας. Η εμπειρία του
περπατήματος στην πόλη σε
συνθήκη βραδύτητας και
σιωπής θα προσφέρει στους
συμμετέχοντες τη δυνατότητα
να αναζητήσουν αυτό το
μυστήριο μέσα από θραυ-
σματικές εικόνες. Η περιπ-
λάνηση σε αυτόν τον «άλλο»
χρόνο, διαφορετικό από τον
καθημερινό χρόνο βίωσης
και κατανάλωσης της πόλης,
προσδοκά να συνθέσει αυτά
ακριβώς τα θραύσματα. Τα
φωτογραφικά ίχνη που θα
συγκεντρώσουν οι συμμε-
τέχοντες στο πλαίσιο της
σιωπηλής περιπλάν-
ησης/περιπάτου προς το
εκκλησάκι του  Αγίου Νικόλα-
ου θα δραματοποιηθούν υπό

την καθοδήγηση της σκηνοθέ-
τιδος Μαριλένας Κατρ-
ανίδου και θα μεταμορφωθ-
ούν σε οδηγό για μια ζωντα-
νή μουσική performance του
Βασίλη Μαντζούκη πάνω
στα ίχνη της σύγχρονης
Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, θα λάβει
χώρα μία 10λεπτη δράση υπό
την καθοδήγηση του αρχιτέκ-
τονα Σταύρου Σταυρίδη, ο
οποίος θα αφηγηθεί μία περ-
ιστροφή 360ο του βλέμματός
μας γύρω από τον λόφο της
εκκλησίας του Αγίου Νικολά-
ου. Θα ακολουθήσει μια
τολμηρή επίκληση πνευμα-
τικότητας με την προβολή της
ταινίας Το Ταξίδι στη Δύση
σε σκηνοθεσία Tsai Ming-
liang (Γαλλίας-Ταϊβαν,
2014), που αφορά στην περ-
ιπλάνηση ενός βουδιστή
μοναχού σε ρυθμούς ακρ-
αίας βραδύτητας, στο κέν-
τρο της σύγχρονης Μασ-
σαλίας. Δείτε το τρέηλερ
εδώ.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί
με τη Συζήτηση με θέμα “Ο
χρόνος των δρόμων των
Μητροπόλεων”, με ομιλητές
τον αρχιτέκτονα Σταύρο
Σταυρίδη και τον καθηγητή
φιλοσοφίας Στέφανο Ροζάνη,
υπό τον συντονισμό του
σκηνοθέτη και Καθηγητή
Σκηνοθεσίας στο Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου Γιάννη
Λεοντάρη.

Σημείο εκκίνησης περιπά-
του: Στις 19.00, στο Παλιό
Αναψυκτήριο, πίσω από την
Κινηματογραφική Λέσχη
Ελευσίνας

(οδός Κανελλοπούλου &
Νικολαΐδου, παραλία Ελευ-
σίνας)

Σημείο άφιξης: Στις 20.00,
στο Εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου, Αρχαιολογικός
χώρος

Έναρξη προβολής
ταινίας: 20.45

ΤΤΟΟΥΥΡΡΝΝΟΟΥΥΑΑ  ΔΔΗΗΜΜ..  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
Δεκάδες μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα

στο μαγικό κόσμο του αθλητισμού, 
αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη

ΣΣττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό,,  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή    ττοο
μμεεσσηημμέέρριι  οο  ααγγιιαασσμμόόςς  ττοουυ  ννέέοουυ
χχώώρροουυ  ττηηςς  εεθθεελλοοννττιικκήήςς  οομμάάδδααςς
««ΠΠρροοσσφφέέρρωω»»,,  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ
ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυ  ΜΜιιχχααλληη  ΒΒρρεεττττοούύ,,
ττοουυ  ΔΔ//ννττοοςς  ττηηςς  ΑΑννααππττυυξξιιαακκήήςς  ΓΓιιάάνν--
ννηη  ΜΜιιχχαα  κκααιι  ππλλήήθθοουυςς  εεθθεελλοοννττώώνν..

ΠΠααρροουυσσίίαα  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς
ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιι--
ήήθθηηκκεε  κκααιι  ηη  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοο--
δδοοσσίίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΚΚρρηηττώώνν  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν,,  μμιιαα  κκααθθιιεερρωωμμέέννηη  δδρράάσσηη
σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  σσττοονν
ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα,,  μμιιαα  κκίίννηησσηη  άάδδοολληηςς
ππρροοσσφφοορράάςς❗❗��

ΕΕγγκκααιιννιιάάσσττηηκκεε  οο  ννέέοοςς  
χχώώρροοςς  ττηηςς  εεθθεελλοοννττιικκήήςς  οομμάάδδααςς

««ΠΠρροοσσφφέέρρωω»»  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

- ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

Διοργάνωση του Μυστηρίου 62_Νύχτες
Βραδύτητας στην Ελευσίνα
Το Ταξίδι στη Δύση του Tsai Ming-liang και 4 περιπατητικές διαδρομές την  Κυριακή 15 Μαΐου 
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Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΜΕΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, παρευρέθηκε την
Κυριακή 08 Μαΐου στην  εκδήλωση Μν ήμης του

Μικρασιατικού Ελλην ισμού που διοργάν ωσε ο Δήμος
Μεγαρέων  και ο Προοδευτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
«Άγιος Ιωάν ν ης ο Θεολόγος» στο κτίριο του Συλλόγου
στο Νέο Μελί Μεγάρων .
Ο κ. Μπούρας συν εχ άρη την  Πρόεδρο του Συλλόγου,
Ελευθερία Καλαϊτζή, τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και
όσους συμμετείχ αν  στην  όμορφη αυτή εκδήλωση
μν ήμης για την  συμπλήρωση 100 χ ρόν ων  από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, τιμών τας τους Μικρασιάτες
προγόν ους μας, που υπέστησαν  το βίαιο ξεριζωμό
τους το 1922.

Δ.ΙΕΚ:  ΜΕΓΑΡΩΝ   

Παράλληλο Μηχαν ογραφικό 
για δεύτερη χρον ιά.

Κ
αθώς το σχολικό έτος τελειώνει και οι
μαθητές Γ τάξης λυκείου ετοιμάζονται
για απολυτήριο και εξετάσεις εισαγω-

γής,
Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων θα ήθελε να

θυμίσει στους μαθητές πως μετά τις πανελ-
λαδικές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν
σχολές και τμήματα προτίμησης στο Μηχανο-
γραφικό τους δελτίο, αλλά και ΙΕΚ και ειδικότ-
ητες στο Παράλληλο Μηχανογραφικό για
δεύτερη χρονιά.

Μοναδική δομή επαγγελματικής Κατάρτι-
σης της Δυτικής Αττικής είναι το Δημόσιο ΙΕΚ
Μεγάρων. 

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διετής και στα
Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν. 

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές
ώρες σε 4 εργάσιμες ημέρες και τα μαθήμα-
τα ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου. 

Όσοι επιλέξουν το Παράλληλο Μηχανογρ-
αφικό θα προ-κρατήσουν θέσεις στα Δημόσια
ΙΕΚ, μα η επιλογή τους αυτή δεν είναι δεσμευ-
τική, θα μπορούν να την τροποποιήσουν στη
δεύτερη φάση εγγραφών (Σεπτέμβριο).

Για την επιλογή των ειδικοτήτων της προ-
σεχούς χρονιάς, προσκαλούμε τους ενδιαφε-
ρόμενους να επιλέξουν έως 4 επιλογές από
τις 20 προτεινόμενες στο link:
https://ic1qvcfrn0e.typeform.com/to/HGVghVdF

(επιλέξτε έως 4 που σας ενδιαφέρουν,
πατήστε ΟΚ και μετά SUBMIT) και στην  ίδια
σελίδα σας προτείνουμε και 4 ιστοσελίδες
που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες ως
προς την επιλογή του πιο πρόσφοροy επαγ-
γέλματος.

Με αυτόν τον τρόπο θα μας υποδείξετε τι
προτιμάτε να σπουδάσετε.

Μην ξεχνάτε, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι
των ΙΕΚ μπορούν πλέον να καταταγούν στα
αντίστοιχα ΑΕΙ ξεπερνώντας τις Πανελλήνιες
και…

Ειδικά οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ των ειδικοτή-
των «βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, βοηθός
Φυσικοθεραπείας, βοηθός Φαρμακείου,
Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής, Οχημά-
των, Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδια-
σμού και Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτι-
κού», μπορούν να καταταγούν απευθείας
στο δεύτερο έτος σπουδών των
αντίστοιχων ειδικοτήτων ΙΕΚ, κερδίζοντας
ένα χρόνο σπουδών !

Για κάθε πληροφορία: facebook:
V.E.T.institut.Megara

Αγαπητοί γονείς σας
ενημερώνουμε με χαρά,
ότι ξεκινούν οι εγγραφ-

ές και επανεγγραφές νηπίων
και βρεφών στους Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευ-
σίνας, για τη νέα σχολική χρο-
νιά 2022-2023.Για τρίτη χρο-
νιά, οι γονείς, θα έχουν την
ευκαιρία να κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του διοικητικού έργου
των υπηρεσιών του ΠΑΚΠΠΑ και της τήρησης των κανό-
νων ασφαλείας  από τον COVIDT19. 

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 16/05/2022 και θα δια-
ρκέσει έως 17/06/22. Και φέτος, καθώς  τα δικαιολογητι-
κά δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά, φροντίστε,  κατά
την διαδικασία υποβολής της αίτησης να έχετε ΌΛΑ τα
δικαιολογητικά τα οποία και υποχρεούστε να ανεβάστε
στην πλατφόρμα. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα αξιολο-
γούνται ελλιπείς αιτήσεις.

Σας πληροφορούμε, ότι τόσο πριν την έναρξη, όσο και
κατά τη διαδικασία των εγγραφών η επιτροπή και η προϊ-
σταμένη που εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή των εγγρα-
φών είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων για
οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την
προϊσταμένη του τμήματος κα Κολιοφώτη Αικατερίνη στο
γραφείο προσχολικής αγωγής Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
Eθνικής Aντιστάσεως 15,19200 Ελευσίνα

στο τηλέφωνο:   210
5546565     9 π.μ. -13.00
μ. μ.
και στο e– mail:
vita.paidikos@gmail.com

Επιπλέον εναλλακτικά
τις ώρες 13.00μ.μ.-15.00
μ.μ. στο τηλέφω-
νο:2105556376 με την κα
Λάλου υπεύθυνη δομής
και μέλος της επιτροπής
διεξαγωγής της διαδι-
κασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τα νήπια που
συμπληρώνουν τα 2,5 έτη και για τα βρέφη, που
συμπληρώνουν τους 18 μήνες την 30η του Σεπτέμ-
βρη 2022. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις που αφορούν στα προνήπια (έτος γέν-
νησης 2018), καθώς η φοίτηση και εγγραφή των
προνηπίων στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες
καθώς και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν, υπό
προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 
Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση
του παιδιού είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό Σταθμό
επιλογής του γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση μπορείτε
να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α
(www.eetaa.gr) είτε από το γραφείο των Παιδικών
Σταθμών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2105546565

Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών
στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Βρεφικά Τμήματα 
του Δ. Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2022-2023
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Σ
τη γραμμή της κατασκευαστικής
εκκίνησης βρίσκεται η ηλεκτρική
διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου,

ένα από τα μεγάλα ενεργειακά έργα που
υλοποιεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ), στο πλαίσιο του επενδυτικού
του προγράμματος ύψους 5 δισ. ευρώ έως
το 2030. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης θεμελίωσε τη
Δευτέρα 9 Μαΐου τον νέο Υποσταθμό Υψηλής
Τάσης που θα κατασκευαστεί στην περιοχή
Μονόλιθος της Σαντορίνης, από κοινού με τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Damco Energy κ. Χρήστο Κοπελούζο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Cenergy Holdings
και Hellenic Cables κ. Αλέξη Αλεξίου, επικεφ-
αλής των αναδόχων εταιρειών του έργου.

Στη συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε
σήμερα ο Διαχειριστής στη Σαντορίνη, με την
ευκαιρία της θεμελίωσης του νέου Υποσταθ-
μού, ο οποίος θα «υποδεχθεί» το καλώδιο
Υψηλής Τάσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκ-
ης δήλωσε: «Με την ηλεκτρική διασύνδεση
που ξεκινά στην ώρα της και θα ολοκληρωθεί
στο πρώτο εξάμηνο 2023, θα ενσωματώσουμε
και τη Σαντορίνη, έναν από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, στο
Σύστημα Υψηλής Τάσης, εξασφαλίζοντας
ποιοτική ηλεκτροδότηση από την ηπειρωτική
χώρα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική
οικονομία και το περιβάλλον. 

Με το έργο αυτό ο Διαχειριστής
εισέρχεται στην τέταρτη και
τελευταία φάση της διασύνδεσης
των Κυκλάδων. Μέχρι το 2024 θα
έχουμε διασυνδέσει επίσης τη

Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, κλείνον-
τας έναν κύκλο επενδύσεων που ξεπερνά τα
800 εκατ. ευρώ, προκειμένου να θωρακίσο-
υμε ενεργειακά περισσότερα από 20 Κυκλα-
δονήσια. Η τελευταία φάση της διασύνδεσης
των Κυκλάδων είναι ένα έργο μείζονος
σημασίας για τους εθνικούς ενεργειακούς και
περιβαλλοντικούς στόχους καθώς με τη λειτο-
υργία του, υπολογίζουμε ότι θα μειώσει τις
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
κατά περίπου 150 χιλιάδες τόνους και θα
δημιουργήσει περιθώριο έως 730 MW για την
ανάπτυξη νέων ΑΠΕ». 

«Η Hellenic Cables είναι αρωγός στο μεγά-
λο όραμα του ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή
θωράκιση των ελληνικών νησιών, υπο-
στηρίζοντας τα έργα διασύνδεσης τους. Η
έναρξη των εργασιών διασύνδεσης Σαντο-
ρίνης-Νάξου σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για
τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού
και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του
νησιού της Σαντορίνης οδηγώντας το σε μία
οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρα-
κα», δήλωσε ο Διευθύνων  Σύμβουλος της
Cenergy Holdings και Hellenic Cables κ. Αλέξ-
ης Αλεξίου. «Είμαστε πολύ περήφανοι που
μέσω των καλωδιακών λύσεών μας συμβάλ-
λουμε καθοριστικά στην ποιοτική, αδιάλειπτη
και φιλική προς το περιβάλλον παροχή ενέρ-
γειας και στην αναβάθμιση της ζωής των
κατοίκων και των τουριστών του νησιού αυτού
που αποτελεί και έναν από τους πιο σημαντι-
κούς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκο-
σμίως». 

«Η σημερινή ημέρα είναι ένα ακόμα γεν-
ναίο βήμα για την πετρελαϊκή απεξάρτηση
των Κυκλάδων, και εμείς στην Damco Energy
είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος
της ενεργειακής μετάβασης των νησιών μας
με όρους ασφάλειας και αυτονομίας. Κατασ-
κευάζουμε σε συνεργασία με τον κινέζικο
όμιλο Xian Electric τον Υποσταθμό Υψηλής
Τάσης για τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, έργο
σύνθετο και απαιτητικό, ο οποίος θα περιλαμ-
βάνει και ένα συγκρότημα αντιστάθμισης
άεργου ενέργειας προηγμένης τεχνολογίας. 

Το έργο αυτό προσφέρει σημαντικά οφέλη
για τους ίδιους τους καταναλωτές, την κοι-
νωνία και το περιβάλλον, αφού η διασύνδεσή
του με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας θα καταστήσει τη Σαν-
τορίνη ένα νησί με σταθερή και φιλικότερη
προς το περιβάλλον ηλεκτροδότηση», δήλωσε
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Damco Energy κ. Χρήστος Δ. Κοπελούζος.

Το «παρών» στη θεμελίωση του Υποσταθ-
μού και τη συνέντευξη Τύπου έδωσε και ο
Δήμαρχος Θήρας κ. Αντώνης Σιγάλας, ο
οποίος ανέδειξε τη σημασία της νέας
διασύνδεσης που θα άρει οριστικά την ενερ-
γειακή απομόνωση του νησιού και θα ανα-
βαθμίσει ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν του.
Εξήρε επίσης την αγαστή συνεργασία των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον
ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου, το οποίο
όπως ανέφερε «σέβεται απόλυτα την μονα-
δικότητα του κυκλαδίτικου τοπίου και την τοπι-
κή αρχιτεκτονική».

Έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων

Η μορφολογία του βυθού και το ηφαιστειογε-
νές ανάγλυφο της Σαντορίνης καθιστούν την 

ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου
ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο, για το
οποίο θα αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογι-
κές λύσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρ-
ατηγικής του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μάργαρης,
παρουσίασε τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακ-
τηριστικά και τις κατασκευαστικές προκλή-
σεις που παρουσιάζει το έργο, το οποίο,
όπως είπε, θα καλύψει το 60% του συνολικού
φορτίου της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των
Κυκλάδων. 

Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί, θα
είναι μήκους 82,5 χλμ., Υψηλής Τάσης 150 kV
με ενσωμάτωση οπτικών ινών. Πρόκειται να
ποντιστεί σε μέγιστο βάθος 435 μ. και θα θαφ-
τεί για την προστασία του σε όλο το υποθα-
λάσσιο τμήμα της διασύνδεσης.

Σε ό,τι αφορά το χερσαίο τμήμα του έργου,
ο Υποσταθμός Υψηλής Τάσης που θα κατασ-
κευαστεί θα είναι προηγμένης τεχνολογίας
κλειστού τύπου (GIS) για την ελαχιστοποίηση
της περιβαλλοντικής και οπτικής όχλησης. 

Πέραν του Υποσταθμού, θα εγκατασταθεί
επίσης εξελιγμένο σύστημα δυναμικής αντι-
στάθμισης άεργου ισχύος (Static VAR
Compensator – SVC) με σκοπό την περαι-
τέρω βελτίωση της ευστάθειας και τη διατήρη-
ση των τάσεων του Συστήματος σε όλες τις
συνθήκες λειτουργίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης –NextGeneration EU, ύψους
164,5 εκατ. ευρώ, ως μέρος της Δ’ Φάσης της
ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

ΟΟ  ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
ΔΔΙΙΑΑΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΑΑΝΝΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μάνος Μανουσάκης 
θεμελίωσε  τον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης στον Μονόλιθο Σαντορίνης 

από κοινού με τους αναδόχους του έργου

Συνελήφθη για δωροληψία 
γιατρός που είχε διορισθεί 

ως πραγματογνώμονας

Γ
ια το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου κατηγορείται
ιδιώτης γιατρός, που συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσω-
τερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία

σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.
Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω

γιατρός, ο οποίος είχε διοριστεί ως πραγματογνώμονας σε
υπόθεση για την οποία διενεργείτο κύρια ανάκριση, απαίτησε το
χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιή-
σει την πραγματογνωμοσύνη.

Η σύλληψή του έγινε το Σάββατο, στη διάρκεια προγραμματι-
σμένης συνάντησης στο ιατρείο του σε περιοχή της Αττικής, μετά
την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο συλληφ-
θείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ααυυττήήςς  ττηηςς
ππααρρέέµµββαασσηηςς  ααννααµµέέννεεττααιι
νναα  δδιιααµµοορρφφωωθθεείί  σσεε
ππεερρίίπποουυ  22  δδιισσ..  εευυρρώώ  ττοο
22οο  εεξξάάµµηηννοο  ττοουυ  έέττοουυςς
όόππωωςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττοο
οοιικκοοννοοµµιικκόό  εεππιιττεελλεείίοο,,  εεκκ
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  880000  εεκκααττ..
εευυρρώώ  θθαα  ααννττλληηθθοούύνν  ααππόό
ττοονν  ΚΚρρααττιικκόό  ΠΠρροοϋϋπποολλοο--
γγιισσµµόό  κκααιι  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο
ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  κκααλλυυφφθθεείί
ααππόό  ττοο  φφόόρροο  σστταα  υυππεε--
ρρκκέέρρδδηη  κκααιι  ααππόό  ππόόρροουυςς
ττοουυ  ΤΤααµµεείίοουυ  ΕΕννεερργγεειιαα--
κκήήςς  ΜΜεεττάάββαασσηηςς..

Το οικονοµικό επιτε-
λείο αναµένεται να φέρει
διάταξη που θα καθο-
ρίζει τον τρόπο µε τον
οποίο θα φορολογηθεί το
90% των υπερκερδών
των παραγωγών στη χον-
δρική αγορά ρεύµατος.

Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες της «Η», η διάταξη
θα κατέβει σε τροπο-
λογία σε ένα από Σ/Ν
που θα κατατεθούν στη
Βουλή τις επόµενες
εβδοµάδες. 

Οπως αποκάλυψε
νωρίτερα ο κυβερνητικό
εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόµου, «ο πρωθυπο-
υργός έχει ξεκαθαρίσει
ότι στο ποσό που θα απο-
σαφηνιστεί θα υπάρξει
ένα έκτακτο τέλος, ένας
έκτακτος φόρος 90% και
τα χρήµατα αυτά θα
ενισχύσουν την χρηµα-
τοδότηση του εθνικού
σχεδίου αντιµετώπισης
της ακρίβειας. ∆ιευκρι-
νήσεις για το πόρισµα 

της ΡΑΕ θα δοθούν
από το αρµόδιο υπουρ-
γείο το επόµενο διά-
στηµα».

Σε δηλώσεις του στον
ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργος
Επικρατείας, Ακης
Σκέρτσος δήλωσε πως
«µέσα στην εβδοµάδα η
κυβέρνηση θα επανέλθει
κεντρικά µε τα συµπερά-
σµατά της, καθως της
έχει κοινοποιηθεί το
πόρισµα της Ρυθµιστι-
κής Αρχής Ενέργειας 

και τι ακριβώς έχει
συµβεί µε τα υπερέσοδα
των παραγωγών ενέργει-
ας αναφορικά µε τους
λογαριασµούς ρεύµα-
τος».Ανέφερε ότι τρεις
πηγές θα συµβάλλουν
στην στήριξη των κατα-
ναλωτών: ο κρατικός
προυπολογισµός, τα
έσοδα απο το ταµείο ενε-
ργειακής µετάβασης και
τα έσοδα από το έκτακτο
τέλος στους παραγωγούς
ενέργειας.

..  ΤΤιιςς  εεππόόµµεεννεεςς  εεββδδοοµµάάδδεεςς  οο  µµηηχχααννιισσµµόόςς  φφοορροολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  υυππεερρκκεερρδδώώνν
ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33



Π
ολλές και σημαντικές διμερείς
συμφωνίες, ανάμεσα στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα,

υπογράφθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που
πραγματοποιεί η ελληνική κυβέρνηση.
Αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψή του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη χώρα από το 2020,
γεγονός που σηματοδοτεί τη βούληση
των δύο χωρών να ενισχύσουν ακόμη
περισσότερο τις σχέσεις και τον στρατ-
ηγικό χαρακτήρα τους.

Κυβερν ητικές πηγές αν αφέρουν  ότι
στη συν άν τηση του πρωθυπουργού με
τον  διάδοχ ο του Θρόν ου του Άμπου
Ντάμπι, Σεΐχ η Mohamed bin Zay ed Al
Nahy an συζητήθηκαν  οι προοπτικές
περαιτέρω εμβάθυν σης και διεύρυν σης
των  εξαίρετων  διμερών  σχ έσεων .

Στο πν εύμα αυτό υπεγράφησαν
σημαν τικές συμφων ίες στους τομείς των
επεν δύσεων , της οικον ομικής και
τεχ ν ικής συν εργασίας, της βιομηχ αν ίας
και των  προηγμέν ων  τεχ ν ολογιών , της
κλιματικής δράσης, εν έργειας, υγείας,
αστυν ομικής συν εργασίας και τυπο-
ποίησης.

Πρόκειται, όπως σημειών ουν  οι ίδιες
πηγές, για συμφων ίες που εμπεδών ουν
και εμβαθύν ουν  την  ταχύτατα αν α-
πτυσσόμεν η στρατηγική συν εργασία
των  δύο χ ωρών . 

Κομβικής σημασίας για την  αν άπτυξη
των  οικον ομικών  σχ έσεων  είν αι η αν α-
ν έωση της επιτυχ ημέν ης συν εργασίας
της Ελλην ικής Αν απτυξιακής Τράπεζας
με το κρατικό επεν δυτικό ταμείο
Mubadala και η δημιουργία κοιν ής πρω-
τοβουλίας για την  πραγματοποίηση στη
χ ώρα μας επεν δύσεων  ύψους 4 δισ.
ευρώ, αν αδεικν ύον τας την  ελκυστικότ-
ητά της ως παγκόσμιου επεν δυτικού
προορισμού.

Οι δύο ηγέτες αν τάλλαξαν  απόψεις για
τις εξελίξεις στην  περιοχ ή της Αν ατολι-
κής Μεσογείου και της Μέσης Αν ατολής.
Ο πρωθυπουργός εν ημέρωσε για την
προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας
και επαν έλαβε ότι αυτή όχ ι μόν ο δυσχ ε-
ραίν ει τη διμερή συν εν ν όηση, αλλά
θέτει σε κίν δυν ο τη σταθερότητα στην
περιοχ ή.

Συζητήθηκαν  ακόμα οι εξελίξεις στην
Ουκραν ία και οι ν έες συν θήκες που δια-
μορφών ουν  στο ευρωπαϊκό και διεθν ές
περιβάλλον  ασφαλείας. Ο πρωθυπο-
υργός τόν ισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις
καταδεικν ύουν  την  αν άγκη προσέγγι-
σης ΕΕ και ΗΑΕ, σε θέματα ασφάλειας,
εν έργειας και πράσιν ης μετάβασης.

Τέλος, συζητήθηκε η αν άγκη αν τι-
μετώπισης των  παγκόσμιων  περιβαλ-
λον τικών  προκλήσεων  και εν ίσχ υση
της διμερούς συν εργασίας σχ ετικά, εν ό-
ψει και της διοργάν ωσης από τα ΗΑΕ
της 28ης Διάσκεψης για την  κλιματική
αλλαγή (COP28) το 2023.

Τον  πρωθυπουργό συν όδευσαν  στην
επίσημη επίσκεψη ο υπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων , Άδων ις Γεωρ-
γιάδης, ο υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας, ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος, η αν απληρώτρια υπο-
υργός Υγείας, Μίν α Γκάγκα, ο υφυπο-
υργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων ,
αρμόδιος για τις Δημόσιες Επεν δύσεις
και το Εταιρικό σύμφων ο για το πλαίσιο
αν άπτυξης, Γιάν ν ης Τσακίρης, ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών , αρμόδιος για την
Οικον ομική Διπλωματία και την  Εξω-
στρέφεια, Κώστας Φραγκογιάν ν ης, ο
γεν ικός γραμματέας Διεθν ών  Οικον ο-
μικών  Σχ έσεων  και Εξωστρέφειας του
Υπουργείου Εξωτερικών , Γιάν ν ης
Σμυρλής, ο πρέσβης της Ελλάδας στα
Ην ωμέν α Αραβικά Εμιράτα, Διον ύσιος
Ζώης, η διευθύν τρια Διπλωματικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης
'Αν ν α-Μαρία Μπούρα, ο σύμβουλος
Εθν ικής Ασφάλειας, Δρ. Αθαν άσιος
Ντόκος και η αν απληρώτρια κυβερν ητι-
κή εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελών η.
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Αίτημα Πατούλη 
στο Υπ. Εσωτερικών 
για παράταση και 
μοριοδότηση των 
συμβασιούχων Covid

Τ ην αναγκαιότητα και περαιτέρω παράτα-
σης των συμβάσεων των υπαλλήλων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, που προσελήφθησαν στην Περιφ-
έρεια Αττικής για την κάλυψη των έκτακτων αναγ-
κών της πανδημίας, υπογραμμίζει ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης επισημαίνει την ανάγ-
κη παράτασης των συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρω-
ση 24 μηνών από την πρόσληψή τους.

Υπενθυμίζεται πως οι συμβάσεις των εργαζομέ-
νων μετά και τη νέα δίμηνη παράταση που έδωσε το
Υπουργείο Εσωτερικών λήγουν στα τέλη Μαΐου,
ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης με δεδομέ-
νο ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι παρούσα,
ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην έντασή της, η
περαιτέρω παραμονή τους κρίνεται αναγκαία.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης καλεί την ηγεσία
του Υπ. Εσωτερικών να προχωρήσει σε ειδική ρύθ-
μιση που θα δίνει τη δυνατότητα μοριοδότησης σε
όλους τους συμβασιούχους, προκειμένου να μπορ-
ούν να κάνουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που
αποκόμισαν, σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη στε-
λέχωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προ-
σωπικό.

Σε μήνυμά του επισημαίνει τα εξής:

«Οι αυξημένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η
πανδημία, η οποία εξακολουθεί να είναι παρούσα,
σε συνδυασμό με τη σημαντική υποστελέχωση των
υπηρεσιών μας καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω
παραμονή των συμβασιούχων ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες
μας. Η ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών κατόπιν και των
δικών μας αιτημάτων πολύ ορθά παρέτεινε τις
συμβάσεις τους, ωστόσο την καλούμε να διευκολύνει
τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών μας με την παρά-
ταση των συγκεκριμένων συμβάσεων μέχρι τη
συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψή τους.
Παράλληλα θεωρούμε κρίσιμο αυτοί οι εργαζόμενοι
να μοριοδοτηθούν προκειμένου να έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις
για μόνιμο προσωπικό. Η αδιάλειπτη συνεισφορά
των συγκεκριμένων εργαζομένων οι οποίοι διαθέ-
τουν πλέον και πολύ σημαντική εμπειρία, κρίνεται
απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία
και την άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών μας,
προς όφελος των πολιτών, δεδομένων των τρεχου-
σών συνθηκών και προκλήσεων». 

ΟΟαντιπρόεδρος της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής,
Μαργαρίτης Σχοινάς
και ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή
την Ημέρα της Ευρώπης, επισκέφτηκαν
σήμερα την Επαγγελματική Σχολή
(ΕΠΑ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) στο
Αιγάλεω.

Η μονάδα αυτή της Δ.ΥΠ.Α., όπως και
άλλες αντίστοιχες δομές μαθητείας,
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο της στήριξης της
επαγγελματικής κατάρτισης και της ανα-
βάθμισης των δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη
στήριξη τέτοιου είδους δομών, μέσω του
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης προβλέπεται η διάθεση
πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ για την κατάρ-
τιση 500.000 ανέργων και εργαζομένων

σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
μέχρι το 2025, 140 εκατ. ευρώ για την
παροχή προγραμμάτων κατάρτισης
μέσω των αναβαθμισμένων κέντρων της
Δ.ΥΠ.Α. σε 78.000 ωφελούμενους μέχρι
το τέλος του 2025 και 143 εκατ. ευρώ για
την αναβάθμιση των υποδομών των
Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. εκ
των οποίων τα 108 εκατ. ευρώ για τη λει-
τουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των
37 Επαγγελματικών Σχολών. Παράλ-
ληλα, πρόσθετες πιστώσεις, σε μεγάλη
κλίμακα, θα προβλεφθούν και στο νέο
ΕΣΠΑ.

Ο κ. Σχοινάς και ο κ. Χατζηδάκης συναν-
τήθηκαν με σπουδαστές των τμημάτων
Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματι-
στικών Έργων, Τεχνιτών Ηλεκτρολο-
γικών Έργων και Υπαλλήλων Οικονο-
μικών Καθηκόντων και συνομίλησαν μαζί
τους. Μάλιστα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι

σπουδαστές, για τις ειδικότητές τους
υπάρχει μεγάλη ζήτηση και είναι ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι που επέλεξαν τις σχολές
μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. σε σχέση με την
επαγγελματική αποκατάστασή τους.

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ηη  ΔΔ..ΥΥΠΠ..ΑΑ..  εεφφαα--
ρρμμόόζζεειι  ααππόό  ττοο  11995522  ττοο  σσύύσσττηημμαα
ττηηςς  ΜΜααθθηηττεείίααςς,,  πποουυ  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττοο
δδιιααχχρροοννιικκάά  εεππιιττυυχχηημμέέννοο  μμοοννττέέλλοο
ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  κκααιι  σσυυννδδυυάάζζεειι  ττηη
θθεεωωρρηηττιικκήή  κκααιι  εερργγαασσττηηρριιαακκήή
εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν
ττάάξξηη  μμεε  ττηηνν  ππρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  ((oonn--
tthhee--jjoobb--ttrraaiinniinngg))  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  κκααιι  δδηημμόόσσιιοουυ
ττοομμέέαα..  ΣΣττόόχχοοςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς
εείίννααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  οο  εεκκππααιιδδεευυόό--
μμεεννοοςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  θθεεωωρρηηττιικκέέςς
γγννώώσσεειιςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμαα--
ττιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  γγιιαα  νναα  εεννσσωωμμααττωωθθεείί
οομμααλλάά  σσττηηνν  ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς..

Σχοινάς - 
Χατζηδάκης 
στην ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ του 
Αιγάλεω, 
1 δισ. ευρώ για
κατάρτιση
500.000 ανέργων
και εργαζομένων
μέχρι το 2025
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΦΑΤΟΛΙΑΣ:  
Όνειρο ήταν...

Ο προπονητής του Ερμή Ανω
Λιοσίων Γιάννης Φατόλιας τόνισε
στο topiko24.gr

<<Δεν υπάρχουν λέξεις που μπορ-
ούν να βοηθήσουν στο πώς νιώθο-
υμε. Απλώς χρειαζόμαστε χρόνο...
και να σκεφτούμε τον επόμενο
στόχο μας.

Για 61' λεπτά ελέγχαμε το παιχνίδι
και τίποτα δεν έδειχνε την χθεσινή
έκβαση καθώς δεχτήκαμε γκολ
στην πρώτη τελική προσπάθεια
στο τέρμα μας με απευθείας φάουλ
και ένα κακό 10' λεπτό μας
στοίχησε την άνοδο.

Ήμασταν κοντά, κάνανε μια
απίστευτη προσπάθεια τις τελευ-
ταίες 9 αγωνίστηκες με 7 νίκες , 1
ισοπαλία και 1 ήττα.
Όμως το σημαντικό είναι πως θα
προσπαθήσουμε και τη νέα σεζόν!

Ξέρουμε ότι για τον κόσμο που
ήρθε χθες ήταν λυπηρό αυτό το
αποτέλεσμα και μας στεναχωρεί
πολύ.
Από την άλλη μας γεμίζει υπερηφ-
άνεια και μας δίνει δύναμη αυτό
που είδαμε χθες στο γήπεδο του
Πανοράματος που ήταν γεμάτο
από κόσμο και μας δώσανε να
καταλάβουμε ότι ο Ερμής πλέον
έχει μεγαλώσει...και έχει μεγαλώσει
πολύ!

Για το τέλος αφήσαμε κάτι το οποίο
στον οργανισμό του Ερμή δεν έχει
θέση.

Υπήρξε μια στιγμή που κάποιοι
μας κάνανε να ντρεπόμαστε γι
αυτή την εικόνα ρίχνοντας 2 μπου-
κάλια στον αγωνιστικό χώρο ενώ
στις κερκίδες βρίσκονταν γονείς και
παιδιά.

Ο Ερμής δηλώνει ρητά ότι οι
συγκεκριμένοι με όνομα και επίθε-
το από εδώ και στο εξής δεν θα
ξανά παρακολουθήσουν παιχνίδι
του Ερμή ούτε στο 1 χιλιόμετρο
από το γήπεδο, οποίος δεν μπορεί
να είναι πρότυπο για τα παιδιά , να
δημιουργήσει ένα ποδοσφαιρικό
περιβάλλον που να είναι υγιές...το
καλύτερο που έχει να κάνει είναι να
κάθεται σπίτι του και στο δικό μας
σπίτι σίγουρα δεν θα ξανά βρει
χώρο.

Συγχαρητήρια στην ομάδα του
Κριού και του Ίκαρου για την άνοδο
στην επόμενη κατηγορία!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΥΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ίκαρος 
Νεοκτίστων στην
Α΄ΕΠΣΔΑ 4-2 τον

Ερμή Άνω Λιοσίων

Ο Ικαρος Νεοκτίστων
Ασπροπύργου ύστερα από
ένα παιχνίδι για γερά νεύρα
απέδρασε με το τρίποντο
από το γήπεδο Πανοράματος
και επικράτησε 4-2 στο
ντέρμπι του Ερμή Ανω
Λιοσίων.

Τα τέρματα της ομάδος του
Θοδωρή Καζάντζη που επέ-
στρεψε στην Α΄κατηγορία
μετά από εννέα χρόνια
σημείωσαν οι Κορδέρας(64′,
72′)Λούφι 61' Στασίνης 90+5.
Για λογαριασμό της ομάδος
του Ερμή σκόραραν οι Χαιν-
τούτης 81' πέν), Αντωνίου 86'.

Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάου-
λας που απέβαλε τον Γ.
κάτσο (Ικ) και Χατουσίδη(Ερ).

ΕΡΜΗΣ: Ματούσιακ,
Θάνος(74′ Λιάσκος), Στέφου,
Κοντογιάννης Γ., Κομτογιάν-
νης Δ., Γεωργακόπουλος(74′
Πουμπουρίδης Σ.), Χατου-
τσίδης, Λακουμέντας(62′
Αντωνίου), Μπουρλα-
γιάνη(68′ Καπογιάννης),
Κεχρής(46′ Σασσαρίδης),
Θεοφανίδης.

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθανασίου,
Τοπάλοβ(51′ Χυσολάρι Ερ.),
Κάτσος Χ., Κάτσος Γ., Χυσο-

λάρι Εν., Μάμμας, Ανδρεάδ-
ης(95′ Μυλωνάς), Κορδέρας,
Στασίνης, Λούφης(90′
Σούτας), Κυριλίουκ.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(26η αγωνι-
στική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6-5

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-6

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-4

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
2-3

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(Τελική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
51

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 50
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 47
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 45
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

43
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 37
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 28

ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 28

Α.ΟΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
16

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ 14

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ανακαινίστηκε η κερκίδα στο γήπεδο του Βύζαντα

Ο
Δήμος Μεγαρέων και  το
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού

«Ηρόδωρος» ανακαίνησε πλήρως
την εγκαταλελειμμένη κερκίδα των
φιλοξενούμενων και έκανε τις απα-
ραιτητες παρεμβάσεις όπου
κρίνονταν απαραίτητο στο Δημοτικό
Γήπεδο Μεγάρων «Βύζας» εν όψη
των πολύ σημαντικών παιχνιδιών
μπαράζ της ιστορικής ομάδας του
Βύζαντα για την άνοδο στην Γ’ Εθνι-
κή κατηγορία! Θέλω να ευχαριστή-

σω τον αντιδήμαρχο Ιερόθεος Πολυχρόνης και τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ Γιάν-
νης Καλλιπόζης για την παραχώρηση του προσωπικού τους! Χωρίς την συνδρομή τους τίποτα δεν θα
είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς! Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Κώστας Καράμπελας για τον συντονισμό της επίβλεψης των εργασιών! Προχωράμε με μοναδικό
γνώμονα την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας!
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Μπορούμε να 
ονειρευόμαστε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε ο 1ος χρόν ος
από τον  τριετή σχεδιασμό που
έχουμε κάν ει. Στόχος γι αυτόν  τον
χρόν ο, ξεκιν ών τας με 0 δελτία
στην  ομάδα, ήταν  ν α φτιάξουμε
έν α σύν ολο από ν εαρά παιδιά της
πόλης μας και ταλέν τα της περ-
ιοχής.

Καταφέραμε ν α έχουμε 30
παίκτες όλη τη χρον ιά με το 90%
κάτω από 21 ετών  και μέσο όρο
ηλικίας τα 17,6 έτη.

Στην  εν τοπιότητα έχουμε το 70%
των  παικτών  από τον  Δήμο μας
και τα υπόλοιπα παιδιά από τις
γύρω πόλεις.

Δώσαμε την  ευκαιρία σε πολλά
ν έα παιδιά και αρκετά σπό την
Ακαδημία μας, ν α αν αδείξουν  το
ταλέν το τους. Ο στόχος μας όχι
μόν ο επετεύχθει αλλά, κατα γεν ι-
κή ομολογία, κατάφεραν  ν α
παίξουν  πολύ όμορφο ποδόσφαι-
ρο εισπράττον τας τα συγχαρητήρ-
ια από φίλους και αν τιπάλους.

Ήδη, διοίκηση και προπον ητές,
συζήτησαν  με τους παίκτες και
όλοι δήλωσαν  την  επιθυμία τους
ν α παραμείν ουν  και την  επόμεν η
χρον ιά! Είν αι η βάση, είν αι η
μαγιά, που μας επιτρέπει ν α
προχωρήσουμε την  υλοποίηση
του σχεδίου μας για τον  2ο χρόν ο.

Είμαστε υπερήφαν οι γι αυτά τα
παιδιά. Τους ευχαριστούμε από
καρδιάς για την  αν ιδιοτελή προ-
σφορά τους και για την  αγάπη
τους στην  ομάδα.

Το ταξίδι μας συν εχίζεται.
Μπορούμε ν α ον ειρευόμαστε.

Ο Βύζας Μεγάρων  και Αγία Παρασκευή για την  1η
αγων ιστική του 7ου ομίλου έμειν αν  στο 1-1 ύστερα
από έν α μέτριο παιχ ν ίδι μπροστά σε έν α κατάμεστο
γήπεδο.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

6′ Γυριστό σούτ του Ατματζίδη έδιωξε πάν ω στην
γραμμή ο Κόλλιας.

7′ Ξαφν ικό σούτ του
Κεν δριστάκη ΄΄εφυγε
άουτ

9΄ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ Ο
Ατματζίδης έβγαλε την
σέν τρα από τα αριστε-
ρά και ο Κεν δριστάκης
με αριστουργηματική
κεφαλιά έκαν ε το 1-0.

29′ Σέν τρα του
Μαν ώλη ο Σαχ όλι έπια-
σε το αριστερό βολέ και
έδιωξε σε κόρν ερ ο τερ-
ματοφύλακας της
Σάν τα.

38′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ σέν -
τρα του Λαζόπουλου
από τα αριστερά ο Πορ-
αν ίδης βγήκε ν α αποκρ-
ούσει την  μπάλα που

του έφυγε από τα χ έρια
έφτασε στον  Μπόλη που
την  έστειλε με προβολή
στα δίχ τυα 1-1.

60′ Σέν τρα του Σαχ όλι
κεφαλιά του Φλέγγα έδιω-

ξε σε κόρν ερ ο τερματοφύλακας Καταχ αν άκης.
65′ Σούτ του Λαζόπουλου έφυγε σύριζα άουτ
66′ Φάουλ του Κραψίτη βρήκε το εξωτερικό δοκάρι

του Ποραν ίδη και άουτ.
67′ Κάθετη πάσα του Χατζίου στον  Μπόλη το σούτ

του τελευταίου απέκρουσε ο Ποραν ίδης.
69′ Ξαφν ικό σούτ του του Κραψίτη απέκρουσε ο

τερματοφύλακας του Βύζα.
82′ Δυν ατό σούτ του Μπόλη απέκρουσε ο Πορ-

αν ίδης.

86′ Ο Μπόλης από καλή θέση σούταρε και απέκρου-
σε ο τερματοφύλακας Ποραν ίδης

90′ Αν άποδο γυριστό σούτ του Ατματζίδη έφυγε
ξυστά άουτ απο το δεξί κάθετο δοκάρι του Καταχα-
ν άκη.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Μαλαχ ούτης από τον  Πειραιά
με βοηθούς τους Ζερβάκη αν τί Μπουμπαγιατζόγλου.
–Καράκελες. Γιατρός αγών α Κώστας Οικον ομόπουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης
Καλύκας): Ποραν ίδης, Δρυμούσης, Μαν ωλιάς, Φυσα-
ράκης, Φλέγγας, Μαν ώλης, Καραγιάν ν ης(28′ Παικόπου-
λος-57΄λόγω τραυμ. Χατζημελετίου), Σαχ όλι, Κεν δρι-
στάκης, Ατματζίδης, Κων σταν τιν ίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Φουρν άρης, Λύγδας, Στρατι-
δάκης, Τσίγκρης, Φρυγαν άς, Κουφής, Μπεκίν ι.

ΑΟΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(προπον ητής Σήφης Βεν άκης):
Καταχ αν άκης(67′ λ.τρ. Μαλλιαρίτσης),, Κόλλιας, Φει-
δαίος, Γαλαν όπουλος, Τριαν ταφυλλίδης, Σταμούλης,
Λαζόπουλος, Πατερίτσας(62′ Ψαραδέλλης), Χατζίου,
Μπόλης, Κραψίτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κουλούρης, Μήτσης, Καρα-
γιάν ν ης, Φάρκων ας, Μπουτσικάρης, Σφακιαν άκ-
ης,Μουσαφίρης.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου
μεταξύ αυτών  ο δήμαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Στα-
μούλης ο πρόεδρος του Ηρόδωρου Σπύρος Τσιούν ης,
από την  ΕΠΣΔΑ ο Κώστας Καράμπελας, από τον
Ασπρόπυργο ο πρόεδρος Γιώργος Χριστοφιλόπουλος,
οι προπον ητές Δημήτρης Γκόφας, Τάκης Χριστόπου-
λος, Κυριάκος Μίχ ας και άλλοι.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στις 11 Μαίου στο δημοτικό στάδιο
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην  Ελευ-
σίν α στην  μν ήμη του Νίκου Αδάμ θα
αγων ιστούν  οι Παλαίμαχ οι του Παν ελευ-
σιν ιακού με την  αν τίστοιχ η του Πειραιά.
Το παιχ ν ίδι θα ξεκιν ήσει στις 18:00.

Συμπληρών ον ται δύο χ ρόν ια από τον
θάν ατο της εμβληματικής αθλητικής προ-

σωπικότητας που εργάστηκε με πάθος
για την  ομάδα που αγάπησε τον
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο, τον  οποίο και
υπηρέτησε ως Ποδοσφαιριστής, Προ-
πον ητής, Πρόεδρος 2003-2005 σε μια
περίοδο που ο Σύλλογος περν ούσε
δύσκολες στιγμές, Πρόεδρος και συν ι-
δρυτής του Συν δέσμου Παλαιμάχ ων
Ποδοσφαιριστών .

Ο Νίκος Αδάμ υπήρξε πρωτεργάτης
της ίδρυσης της ΠΑΕ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ και εμβληματική
αθλητική μορφή της πόλης, που έγραψε
χ ρυσές σελίδες στην  αθλητική ιστορία
της ομάδας. Ακόμη και όταν  «κρέμασε τα
παπούτσια» του συν έχ ισε ν α προσφέρ-
ει με το ίδιο πάθος, στην  ομάδα που
αγάπησε και συν έδεσε σχ εδόν  όλα τα
χ ρόν ια της ζωής του.

Διετέλεσε για αρκετά χ ρόν ια Προπον -
ητής της ομάδας και μετέπειτα Πρόεδρος
των  Παλαιμάχ ων  του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Ο Νίκος Αδάμ φιγούραρε στο θρυλικό
ρόστερ της ομάδας με συμμετοχ ές στην
Α’ Εθν ική Κατηγορία την  περίοδο 1961-
62.

ΑΝ.ΤΣ.

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού
με τον Πειραιά στην μνήμη 

του Νίκου Αδάμ αύριο

Ισοπαλία 1-1 στα Μέγαρα ανάμεσα στον
Βύζα και την Αγία Παρασκευή



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός

εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

12-θριάσιο Τρίτη 10 Μαϊου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης, καλείστε να τοποθετηθείτε επί των προτεινόμενων μέτρων
που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο μας. Ο διαδικτυακός σύνδεσμος
(link) για το ερωτηματολόγιο είναι ο εξής:
https://forms.gle/TjYiDrX6AwoACK2H7

Η συμμετοχή των Συμπολιτών μας στον Σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως η Βιώσιμη Κινητικότητα στον
Δήμο μας, είναι για μας αναγκαία και πολύτιμη. Πολλώ  δε μάλλον όταν αφορά στην καθημερινότητα, στην
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην καλύτερη ποιότητα ζωής ” σημειώνει σχετικά ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καλώντας Συνδημότες και Φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδι-
κασία. 

ΧΧρρ..  ΠΠααπππποούύςς::  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  ΣΣυυμμπποολλιιττώώνν  μμααςς  
σσττοονν  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόό  σσηημμααννττιικκώώνν  έέρργγωωνν  όόππωωςς  ηη  ΒΒιιώώσσιιμμηη  ΚΚιιννηηττιικκόόττηητταα  σσττοονν

ΔΔήήμμοο  μμααςς,,  εείίννααιι  γγιιαα  μμααςς  ααννααγγκκααίίαα  κκααιι  πποολλύύττιιμμηη..
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΠΠΥΥΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  --  ΔΔΑΑΣΣΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  της περιοχής μας, στο βουνό του
Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις πυρκαγιές, οι οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο ε-

πικίνδυνες  λόγω και της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται απολύτως επιτακτική.¨
Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε. Η ελάχιστη προσφορά

μερικών ωρών  την ημέρα  από εθελοντές –  εθελόντριες, είναι απαραίτητη.
Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843  Δημήτρης Βραχίδης. 

ΕΛΛΗΝIΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
IΛIΟΥ

ΤΜΗΜΑ  :  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    :Κάλχου 48-50
Τ.Κ.13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΖΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2132030156
FAX  : 2102691865
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : xzisi@ilion.gr

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο Δήμαρχος   ΙΛΙΟΥ
Γνωστοποιεί   ότι  :

Με την  υπ’ αριθ. 043 / 27-04-
2021 απόφαση του  Δημοτικού

μας  Συμβουλίου  εγκρίνεται η πρ-
όταση τροποποίησης σχεδίου
για την  έγκριση ως πεζοδρόμου
της μη εγκεκριμέν ης παρόδου
Αγ. Άννης στο Ο.Τ. 479 περιοχής
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
κατόπιν  αιτήματος του Πολιτικού
Μηχαν ικού Σακελλαρίδη Γεώρ-
γιου. 

Γι’ αυτό  καλούμε όλους  το-
υς  ενδιαφερόμενους  ιδιοκτήτες
να προσέλθουν  από  την  Τεχν ι-
κή  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας
μέσα  στις  δεκαπέν τε  (  15  )
επόμεν ες  ημέρες  από τη
δημοσίευση  της  γν ωστο-
ποίησης  αυτής  για ν α λάβουν
γν ώση  του  αν αρτημέν ου
σχεδίου  και να  υποβάλλουν  τις
τυχόν   ενστάσεις  τους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ν Ι Κ Ο Σ  Ζ Ε Ν Ε Τ Ο Σ

Επιτροπής Ναυαγίων  Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ.κ.
Απόλλων  Καρακαλάς και Ιωάν ν ης Θεο-
δωρόπουλος, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ.κ. Νικόλαος
Φιριππής, Κων σταν τίν ος Χρήστου και
Ιωάν ν ης Γεωργιάδης, καθώς και τα μέλη
Τεχ ν ικής Επιτροπής Παρακολούθησης
Εργασιών  Αν έλκυσης επικίν δυν ων
πλοίων  και ν αυαγίων  του Οργαν ισμού.

Συμμετείχ αν  ακόμη οι εκπρόσωποι
των  αν αδόχ ων  εταιρειών  αν έλκυσης και
απομάκρυν σης επικίν δυν ων  πλοίων  και
ν αυαγίων  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ, CONTRALTO
SHIPTRADE CORP και SPANOPOU-
LOS GROUP, καθώς και εκπρόσωποι
των  εταιρειών  διαχ είρισης αποβλήτων
και καταλοίπων  πλοίων  Hellenic
Env ironmental Center (H.E.C.),
ANTIPOLLUTION και EPE/POLYECO,
που δραστηριοποιούν ται στον  Λιμέν α
Ελευσίν ας. 

Συμμετείχ αν  επίσης, ο Γεν ικός Καλλι-
τεχ ν ικός Διευθυν τής της Ελευσίν ας
2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης κ. Μιχ αήλ Μαρμαριν ός και ο
εκπρόσωπος της ομάδας πολιτών  “Φίλοι
του Παραλιακού Μετώπου Ελευσίν ας” κ.
Γιώργος Λιάσκος.

Στη διαβούλευση συζητήθηκε η σημερ-
ιν ή κατάσταση του «SLOPS» (ημιβυθι-
σμέν ο με υπολείμματα πετρελαιοειδούς
λάσπης) και εξετάστηκαν  οι πιθαν οί τρό-
ποι απομάκρυν σης του σύμφων α με το
ισχ ύον  ν ομοθετικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
σύσκεψης:

Αν αγν ωρίστηκε ότι η απομάκρυν ση
του «SLOPS» αποτελεί έν α ιδιάζον
τεχ ν ικά και περιβαλλον τικά πρόβλημα,
το οποίο απαιτεί την  από κοιν ού
συν αίν εση και συν εργασία της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των  λοιπών   εμπλεκο-
μέν ων  φορέων  στις εν έργειες του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ για την  επίλυσή του, σύμφων α με τις
κείμεν ες διατάξεις. 

Συμφων ήθηκε ότι είν αι άμεση και επι-
τακτική η αν άγκη διεν έργειας εργασιών
πλήρους καθαρισμού του κύτους από
κατάλοιπα-απόβλητα, για την  αποφυγή
πρόκλησης μόλυν σης του θαλασσίου
περιβάλλον τος.

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ  θα επιδιώξει, με την
συνδρομή του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και του
Δήμου Ελευσίνας, την εκταμίευση 

πόρων χρηματοδότησης μέσω του
Πράσινου Ταμείου,  προκειμένου να
επιτευχθεί η οριστική απομάκρυνση
του ναυαγίου από τον θαλάσσιο
χώρο του Λιμένα Ελευσίνας. 

Συμφων ήθηκε η διαβίβαση κοιν ού
πρακτικού των  συμμετεχ όν των  προς το
αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής προκειμέν ου ν α καθορι-
στούν  οι επόμεν ες εν έργειες και δρά-
σεις. 

Το  Δ/Ξ  «SLOPS»
Το δεξαμεν όπλοιο «SLOPS»  (Ν.Π.

101781) λειτουργούσε από το 1994 έως
και το 2000 ως πλωτός διαχ ωριστήρας για
τη τελική διαχ είριση των  πετρελαιοειδών
αποβλήτων  από τα πλοία, υπό τη
διαχ είριση εταιρείας παροχ ής λιμεν ικών
υπηρεσιών  διαχ είρισης πετρελαιοειδών
αποβλήτων . 

Τον  Ιούν ιο του 2000 το πλοίο κάηκε 
ολοσχ ερώς στη Κυν όσουρα

Σαλαμίν ας, όπου ήταν  αγκυροβολημέν ο.
Παρέμειν ε εκεί μέχ ρι το Μάρτιο του
2007, όποτε και οδηγήθηκε ρυμου-
λκούμεν ο προς διάλυση στο ν αυπηγείο-
διαλυτήριο «Αφοί Σάββα» στη περιοχ ή
Βλύχ α της Ελευσίν ας, όπου παραμέν ει
μέχ ρι σήμερα. Τον  Νοέμβριο του 2008
ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά σε ό,τι
είχ ε πλέον  απομείν ει από το «SLOPS»,
με αποτέλεσμα ν α απαγορευτεί η
συν έχ ιση των  εργασιών  διάλυσης του.
Στα απομειν άρια του σκάφους ξέσπασε
και ακόμα μια φωτιά, τον  Νοέμβριο του
2011, εν ώ το  2014 αν ακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας του ν αυπηγείου- διαλυτηρίου. 

Σε βάρος της πλοιοκτήτριας εταιρείας
σχ ηματίστηκαν  συν ολικά 5 δικογραφίες
από το Κεν τρικό Λιμεν αρχ είο Ελευσίν ας
και επιβλήθηκαν  πρόστιμα συν ολικού
ύψους περίπου 100.000 ευρώ. Ο Ο.Λ.Ε.
ΑΕ διεν ήργησε σειρά άγον ων  πλειοδο-
τικών  διαγων ισμών  για την  απομάκρυ-
ν ση του «SLOPS». 

Το 2020 διεν εργήθηκε μειοδοτικός δια-
γων ισμός με αν άδοχ ο την  εταιρεία
Contralto Shiptrade Corp,  η οποία
προχ ώρησε σε εργασίες αν έλκυσης του
ν αυαγίου και καθαρισμού μέρος των
πετρελαιοειδών  καταλοίπων . 

Σήμερα τα εν απομείν αν τα υπολείμμα-
τα πετρελαιοειδούς λάσπης σε τμήμα
των  δεξαμεν ών  του ν αυαγίου επι-
μολύν ουν  τα όμβρια ύδατα που
εγκλωβίζον ται σε σημεία του κύτους κατά
τη διάρκεια των  βροχ οπτώσεων  και
αποτελούν  επικίν δυν ο απόβλητο. 

Η συν έχ εια από σελ. 8

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν Ο Μ Ο Υ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ν ση: Χατζηδάκη 41 &
Δήμητρος
Τ.Κ. 19200                                               

Πληροφ ορίες: κα Μυτιλην αίου
Α.                                      

Τηλ: 210-5537221                                                                                   
Fax:  210-5537257
Email:  texniki@elefsina.gr

Δήμος Ελευσίν ας,
09/05/2022
Α. Π.: 6962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας
αν ακοιν ών ει ότι:

Με την  υπ. αρ. 120/2022
πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου, αποφ ασίστηκε η
ν έα αν άρτηση της
Πολεοδομικής Μελέτης
« Κ τ η μ α τ ο γ ρ ά φ η σ η -
Πολεοδόμηση – Πράξη
Εφ αρμογής ΠΕ7 του Δήμου
Ελευσίν ας», λόγω αλλαγών  που
επήλθαν  κατά τη διαδικασία

έγκρισής της 

από τους αρμόδιους φ ορείς.
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν

ν α προσέλθουν  στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για ν α λάβουν  γν ώση
του σχετικού φ ακέλου και ν α
υποβάλλουν  τις τυχόν
εν στάσεις τους σε διάστημα 15
ημερών  από τη δημοσίευση της
αν ακοιν ώσεως αυτής. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                              

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν Ο Μ Ο Υ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ν ση: Χατζηδάκη 41 &
Δήμητρος

Τ.Κ. 19200                                               
Πληροφ ορίες:  κα Μυτιλην αίου
Α.                                      

Τηλ: 210-5537221                                                                                   
Fax:  210-5537257

Email:  texniki@elefsina.gr

Δήμος Ελευσίν ας,
09/05/2022
Α. Π.: 6963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας

αν ακοιν ών ει ότι:
Με την  υπ. αρ. 119/2022 πράξη

του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποφ ασίστηκε η ν έα αν άρτηση
της Πολεοδομικής Μελέτης «
Ολοκλήρωση της μελέτης
Πολεοδόμησης (Έν ταξη στο
σχέδιο και Πράξη Εφ αρμογής)
στην  περιοχή Σαραν ταποτάμου
του Δήμου Ελευσίν ας (ΠΕ6

Κάτω Σαραν ταπόταμος)», λόγω
αλλαγών  που επήλθαν  κατά τη
διαδικασία έγκρισής της από
τους αρμόδιους φ ορείς. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
προσέλθουν  στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για ν α λάβουν  γν ώση
του σχετικού φ ακέλου και ν α
υποβάλλουν  τις τυχόν
εν στάσεις τους σε διάστημα 15
ημερών  από τη δημοσίευση της
αν ακοιν ώσεως αυτής. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                   



14-θριάσιο Τρίτη 10 Μαϊου 2022

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

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..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονι-
έρα 35 τ.μ., ισόγεια, 1
υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θ-
έρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, μέσο θέρ-
μανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τι-
μή 400€ 6948750875

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τ.μ., ισόγειο,
προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κα-

τοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κή-
πο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-
20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ.,
ισόγεια, διαμπερής, 1
υ/δ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς α-
σανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας με-
γάλος χώρος με κου-
ζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1 επίπεδο,
1ου, προσόψεως, 3 υ/δ,
κατασκευή '80, μπάνιο,
2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεν-
τρική εγκατάσταση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ.
Ε, ///Μαγούλα, οροφο-

διαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκε-
υής 1980, προσόψεως
και διαμπερές. Διαθέτει
3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ.
θέρμανση πετρελαίου
και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '79, 2 μπάνια,
ανακαινισμένη, ανα-
καίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμ-
μος, μονοκατοικία 72
τ.μ., υπερυψωμένη ισό-
γεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή
300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μο-

νοκατοικία 60 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, μπάνιο, ανα-
καίνιση '10, τιμή 250€,
07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπε-
ρής, προσόψεως, 3 υ/δ,
2 μπάνια, πέτρινη, σε
οικόπεδο 409 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, ρεύμα,
τζάκι, θέα βουνό, αποθ-
ήκη, κήπος, κουφώμα-
τα αλουμινίου, σίτες,
νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστι-
κή, κατάλληλη για ε-
ξοχική κατοικία, δάπε-
δα: παρκέ, πλακάκι,
μάρμαρο, ενοίκιο περι-
λαμβάνει: κοινόχρηστα,
Οδός: 25 ης Μαρτίου
26. Διάφορα χαρακτηρι-
στικά: αλουμίνια, διπλά
τζάμια, εντοιχισμένες
ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρ-
ός & πίσω), ξύλινα &
μαρμάρινα δάπεδα, φ-
ωτεινό, φρεσκοβαμμέ-
νο, μεγάλος χώρος α-
ποθήκευσης (σκεπή &
υπόγειο), ανακαίνιση
'21 , καλή διαρρύθμιση,
τριφασικό, ψηλοτάβα-

νο, με πρόσβαση σε
κοινόχρηστη σκεπή,
δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα:
προς το βουνό & το δά-
σος (εμπρός και πίσω).
Θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση οροφής Γερ-
μανίας (ESWA) και
πλήρως λειτουργικό
τζάκι (μόλις έγινε η
συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρε-
ται και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέ-
σιμη από 10/05/22, τιμή
390€, 09:00-20:00

6971507394
ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία

135 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, κήπος, α-
νακαινισμένη, σαλονο-
τραπεζαρία, κουζίνα, 1
ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκά-
λες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα
με κινητικά προβλήμα-
τα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκα-
τοικία 72 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, επί της λεωφόρου
Θρασυβούλου και Βαγ-

γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά.,
τιμή 420€

6973222212

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση
διαμέρισμα 40 τ.μ., 1
επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θ-
έρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-
agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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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

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
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Νεκρός βρέθηκε
55χρονος ναυτικός
σε γέφυρα πλοίου
στην Ελευσίνα
Ένας 55χρονος ναυτικός, ναυτο-
λογημένος με ειδικότητα ναυκλήρ-
ου στο Ε/Γ-Θ/Γ «MINERVA»
σημαίας Μάλτας, το οποίο ελλι-
μενίζεται σε ναυπηγείο της περ

ιοχής, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις
του στη γέφυρα του πλοίου.

Ο 55χρονος άνδρας διεκομίσθη με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριά-
σιο Γεν ικό Νοσοκομείο Ελευ-
σίν ας, όπου διαπιστώθηκε ο θά-
νατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το
Β  ́Λιμεν ικό Τμήμα του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ελευσίνας.

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 24χρονος φυγόδικος
και φυγόποινος για κλοπή και ναρκωτικά

Σ
υνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Τρίτης
(3/5) στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυ-
νσης Ασφάλειας Αττικής, 24χρονος Έλληνας για κλοπή και παράβαση

της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, ο 24χρονος πρωινές ώρες παραβίασε αποθήκη και αφαίρεσε

από το εσωτερικό της φορητό υπολογιστή, καταγραφικό και άλλα αντικείμενα.
Λίγο πριν είχε αποπειραθεί να διαρρήξει οικία σε κοντινή απόσταση.

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 24χρονο τον
ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τ.Α. Ασπροπύργου. Στην κατοχή του
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία, καθώς και σουγιάς, -2- ναρκωτικά
χάπια και συσκευασία περιέχουσα -1,7- γραμμ. ηρωίνης.

Αν αζητούν ταν  ως
φυγόποιν ος 
και φυγόδικος

Κατά την έρευνα εξα-
κρίβωσης των
στοιχείων του, προέκ-
υψε ότι αναζητείται ως
φυγόποινος και φυγό-
δικος, διότι σε βάρος
του εκκρεμούσαν δύο
καταδικαστικές αποφά-
σεις για κλοπές και
απείθεια, καθώς και ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης κλο-
πής.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Σ
τοχευμένες παρεμβάσεις
και εργασίες στα σχολεία
της Ελευσίνας & της
Μαγούλας ξεκίνησαν και

συνεχίζονται  από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας,
στο πλαίσιο των έργων «Επισκευή,
συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων
Δ.Ε. Ελευσίνας» και «Επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτηρίων και
αύλειων χώρων του Δήμου Ελευ-
σίνας».Αναλυτικά οι εργασίες:

1ο Νηπιαγωγείο Ελευσίν ας

Επισκευές φθορών, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου και αντικατά-
σταση πλακιδίων προαυλίου. Επισ-
κευή και αντικατάσταση πλακιδίων
στις σχολικές τουαλέτες

1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευ-
σίν ας

Αποκατάσταση φθορών, χρωματι-
σμοί στο εσωτερικό του σχολείου
και αντικατάσταση φωτιστικών σωμά-
των με LED

9ο Δημοτικό Σχολείο Ελευ-
σίν ας

Επισκευές βλαβών, εσωτερικοί &
εξωτερικοί χρωματισμοί του σχολι-
κού κτηρίου, διαμόρφωση περιβάλ

λοντος χώρου περιμετρικά του
σχολικού συγκροτήματος, στεγανο-
ποίηση παραθύρων, επισκευές
μόνωσης δώματος, αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων με LED

10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευ-
σίν ας

Εσωτερικοί χρωματισμοί, επισκε-
υές βλαβών και αντικατάσταση φωτι-
στικών σωμάτων με LED

1ο – 3ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας

Ανακατασκευή τουαλετών, τοποθ-
έτηση νέων πλακιδίων και επισκε-
υές φθορών

Γυμν άσιο Μαγούλας

Εξωτερικοί χρωματισμοί του σχο-
λικού κτηρίου και  διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου

Σημειώνεται, πως οι εργασίες
βρίσκονται εν εξελίξει και θα πραγ-
ματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές
μονάδες σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

“Στα πλαίσια των δυο έργων εκτε-
λούνται εργασίες συντήρησης και
ευπρεπισμού κυρίως στις σχολικές
μονάδες του δήμου μας. Η
συντήρηση και επισκευή των σχο-
λείων μας αποτελεί έναν από τους
στόχους της Δημοτικής Αρχής, τόσο

για την αισθητική αναβάθμιση τους,
όσο και για την ασφάλεια των μαθη-
τών και του εκπαιδευτικού προσω-
πικού. Αξίζει να σημειώσω ότι μετα
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών,
άμεσα ξεκινούν αντίστοιχα έργα για
την αναβάθμιση κοινοχρήστων
χώρων και του οδικού δικτύου υπό
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας του δήμου μας”  σύμφωνα με
τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-
σιών Αθ. Μαυρογιάννη.

Για τις εργασίες που πραγματο-
ποιούνται στα σχολεία του Δήμου, ο
Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου
ανέφερε: “Με την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου συνεχίζουμε να ανα-
βαθμίζουμε τις σχολικές μονάδες
σε Ελευσίνα & Μαγούλα. Εσωτερι-
κοί & εξωτερικοί χρωματισμοί, ανα-
κατασκευές αιθουσών, αντικατάστα-
ση ελαστικών δαπέδων στα νηπια-
γωγεία, επισκευές και ανακατασκε-
υές τουαλετών είναι κάποιες από τις
εργασίες που πραγματοποιούνται. 

Εκμεταλλευτήκαμε κυρίως την
περίοδο των διακοπών για τις
εργασίες, προκειμένου τα παιδιά να
γυρίσουν σε ένα ασφαλές, καθαρό
και ευπρεπισμένο περιβάλλον και
συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθ-
ούν οι εργασίες σε όλες τις σχολι-
κές μονάδες”.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις και επισκευές στα σχολεία του Δήμου Ελευσίνας


