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Χρηματοδότηση 19,7 εκατ. ευρώ 
εξασφάλισε ο Δ. Αχαρνών, για την

απαλλαγή του από οικονομικά βάρη
του παρελθόντος

ΤΤρρίίμμηηννηη  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη
σστταα  κκααύύσσιιμμαα  
––  ΑΑππόό  ΙΙοούύλλιιοο  

ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς

O Πανελευσινιακός ανακοίνωσε 
τον Αλέξανδρο Μανωλάτο

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός ευχαριστεί και
συνεχίζει με τον Γιάννη Τσώλο

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:  Ξεκινά  σήμερα το
2ο SOCCER_CUP_SUMMER_2022

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ & ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

- Δικογραφία σε βάρος 
13 ατόμων 

ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ
ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ    
γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  
ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηη  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

σσεελλ..  1100--1111

Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας
στον Δήμο Ελευσίνας

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..    22

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
"ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ" ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

σσεελλ..    55

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη
που βάζει τέλος σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και

αριθμό ταυτότητας
σσεελλ..  88
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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 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παροδικές νεφώσεις  . Η θερμοκρασία 

από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων 

Αμαθούντος των θαυματουργών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63,2105546250

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ

Δάβρη Ελευθερία

Δεκελείας 90, 2102477724

Δικογραφία σε βάρος 13
ατόμων που εμπλέκονται στο
περιστατικό με τους πυροβο-
λισμούς στα Άνω Λιόσια σε
σπίτι και αυτοκίνητα την περ-
ασμένη Δευτέρα, σχημάτισε η
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής.

Όλοι τους διώκονται για τα
αδικήματα της απόπειρας
ανθρωποκτονίας κατά συναυ-
τουργία, φθοράς ξένης ιδιοκ-
τησίας κατά συναυτουργία,
εκβίασης και παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων.

Αστυνομικοί  της Υποδιεύθυνσης και  της
ΟΠΚΕ συνέλαβαν 3 από τους παραπάνω κατ-
ηγορούμενους, έναν 18χρονο τσιγγάνο, μια
19χρονη και μια 29χρονη επίσης Ρομά.

Όλοι κατηγορούνται για τις επιθέσεις με πυρ-
οβολισμούς σε οικίες, λόγω προσωπικών διαφ-
ορών, στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του
Ασπρόπυργου

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 πυροδοτημένα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
10 κάλυκες των 9 mm
βολίδα πυροβόλου όπλου
35 φυσίγγια των 9 mm
πλήθος φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου
2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Μ
όν ον  με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΡΙΖΑ, θα προωθηθεί από την  κυβέρν ηση
το σχ έδιο ν όμου για την  εξυγίαν ση των  Ναυ-

πηγείων  Ελευσίν ας. Αυτό αν αφέρει ο υπουργός Αν ά-
πτυξης & Επεν δύσεων  Άδων ις Γεωργιάδης σε συν έν -
τευξη του, προσθέτον τας ότι στην  περίπτωση που
έν α από τα δύο κόμματα δεν  το υπερψηφίσει, ο ίδιος
θα κάν ει πίσω, επιρρίπτον τας φυσικά το «ν αυάγιο»
της καταψήφισης του σχ ετικού σχ εδίου στο κόμμα ή
στα κόμματα που δεν  το υπερψήφισαν .

Ειδικότερα, όπως αν αφέρει ο υπουργός Αν άπτυξης
& Επεν δύσεων  κ. Γεωργιάδης, στη Βουλή ο ίδιος,
αλλά και η κυβέρν ηση, θα χ ρειαστεί ξεκάθαρη υπο-
στήριξη από το ΠΑΣΟΚ και τον  ΣΥΡΙΖΑ. «Σε αυτό
θέλω ν α είμαι ειλικριν ής», σημειών ει χ αρακτηριστικά,
αν αφέρον τας ότι «εν τός των  επομέν ων  ημερών
πιστεύω θα τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση για ν α
παρουσιάσουμε σε όλους το σχ έδιο εξυγίαν σης των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας».

Και συν εχ ίζει: «Έχ ει γίν ει προεργασία με τα κόμ-
ματα της αν τιπολίτευσης, έχ ει εν ημερωθεί η Ελλην ική
Λύση, το ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εν ημερωθούν
και τα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ότι θα έχ ουμε μια
υπερψήφιση του σχ ετικού ν ομοσχ εδίου μέχ ρι τα
μέσα Ιουλίου, έτσι ώστε ν α μπορούμε, είτε στο τέλος
Ιουλίου, είτε στις αρχ ές Σεπτεμβρίου που θα επαν α-
λειτουργήσουν  τα δικαστήρια, ν α γίν ει η αίτηση βάσει
του πτωχ ευτικού ν όμου».

Σημειών εται ότι το σχ έδιο ν όμου που θα έλθει και
το οποίο ήδη παρουσιάστηκε στο Υπουργικό
Συμβούλιο, θα εξουσιοδοτεί τον  υπουργό Αν άπτυξης,
ν α προωθήσει για λογαριασμό του Ελλην ικού
Δημοσίου, την  αίτηση εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας . 

Η αίτηση εξυγίανσης αναμένεται να «κουρέψει»
περίπου 50% τις υποχρεώσεις της επιχείρησης,
θα αποπληρώσει το σύνολο των δεδουλευμένων
των εργαζομένων και θα επενδυθούν 100-150
εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό των ναυπηγείων.

Ερωτηθείς σχ ετικά γιατί χ ρειάζον ται οι ψήφοι των
κομμάτων  της αν τιπολίτευσης, ο υπουργός Αν ά-
πτυξης σημειών ει: «Εδώ έχ ουμε έν α μεγάλο σχ έδιο
εξυγίαν σης, διασώζει 600 θέσεις εργαζομέν ων , τους
δίν ει πίσω τα δεδουλευμέν α τους και δημιουργεί έν α
ακόμη ν αυπηγείο για ν α προωθήσουμε την  ν αυπηγι-
κή βιομηχ αν ία της χ ώρας. Δεν  υπάρχ ει άλλη λύση.
Εξάλλου η λύση αυτή είχ ε ξεκιν ήσει επί ΣΥΡΙΖΑ και
γν ωρίζει καλά το σχ έδιο Ξεν οκώστα, εν ώ έχ ει λάβει
την  έγκριση του 99,7% των  εργαζομέν ων  στα
Nαυπηγεία Ελευσίν ας. 

ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  γγιιαα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::
ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη  οοιι  ψψήήφφοοιι  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ––  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ
Η αίτηση εξυγίανσης αναμένεται να «κουρέψει» περίπου 50% τις υποχρεώσεις της

επιχείρησης, θα αποπληρώσει το σύνολο των δεδουλευμένων των εργαζομένων και θα
επενδυθούν 100-150 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό των ναυπηγείων

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ
ΣΕ ΟΙΚΙΑ & ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

- Δικογραφία σε βάρος 13 ατόμων 

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   
για τη Δημοτική Κατασκήνωση

Ασπροπύργου

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  με ιδιαίτερη ικανοποίηση,
ενημερώνει τους δημότες για την ένα-

ρξη λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνω-
σης Ασπροπύργου, που βρίσκεται πλησίον
του γραφικού χωριού της Αττικής, τα Βίλια. 

Σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, πλήρως
εξοπλισμένη και με άρτια καταρτισμένο προσω-
πικό, η Δημοτική Κατασκήνωση είναι έτοιμη να
φιλοξενήσει ΔΩΡΕΑΝ παιδιά της πόλης, που
έχουν γεννηθεί από 01/01/2010 έως 31/12/2015.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα έγγραφα για τη δήλωση συμμε-
τοχής καθώς και οι ημερομηνίες για τις κατασ-
κηνωτικές περιόδους βρίσκονται στο φυλλάδιο,
που είναι αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο του
Δήμου.  

Δηλώστε συμμετοχή, ετοιμάστε τις βαλίτσες σας
και προετοιμαστείτε να περάσετε ένα υπέροχο,
ξέγνοιαστο και γεμάτο εμπειρίες  καλοκαίρι. 

Χρηματοδότηση 19,7 εκατ. Ευρώ εξασφάλισε ο Δ. Αχαρνών   
για την απαλλαγή του από οικονομικά βάρη του παρελθόντος

Γεγονός η υπογραφή προγραμματικής
σύμβασης που σηματοδοτεί την απαλλα-
γή του Δήμου Αχαρνών από οικονομικά

βάρη του παρελθόντος
Αναλυτικότερα, ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρ-

ος Βρεττός υπέγραψε  με τον Αναπληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα προγραμματι-
κή σύμβαση ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, η οποία
βοηθά στην απαγκίστρωση  του Δήμου Αχα-
ρνών από χρέη που τον βαραίνουν .

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αφού ευχαρίστησε τον
κ. Στέλιο Πέτσα για τη θετική του ανταπόκριση
δήλωσε:“Υπογράψαμε σήμερα με τον Αναπληρ-
ωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα την
προγραμματική σύμβαση, η οποία σηματοδοτεί
την απαλλαγή του Δήμου Αχαρνών από ένα
μεγάλο οικονομικό βάρος του παρελθόντος.

Με τη χρηματοδότηση των 19,7 εκατ. ευρώ, η
οποία εξασφαλίστηκε μετά από πολύ μεγάλη
προσπάθεια, θα καλυφθούν δικαστικές αποφά-
σεις, εκκρεμείς υποχρεώσεις και λοιπές δαπά-
νες. 

Έγινε όμως το απαραίτητο βήμα για την άμεση
ψήφιση προϋπολογισμού.

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Στέλιο Πέτσα για τη
θετική του ανταπόκριση και ελπίζω πως πλέον
μπορούμε να συνεχίσουμε απτόητοι το πρόγρ-
αμμά μας για μια καλύτερη πόλη και την προ-
σπάθειά μας να εξυγιάνουμε οριστικά τον Δήμο
Αχαρνών”.

Α
πό τον  Ιούλιο θα εφαρμο-
στούν  οι ν έες παρεμβάσεις
στα καύσιμα και θα έχ ουν

ορίζον τα τριμήν ου, τόν ισε ο υπο-
υργός Οικον ομικός Χρήστος Σταϊ-
κούρας μιλών τας στην  τηλεόραση
του ΣΚΑΪ.

Δεν  αποκάλυψε περισσότερα
σχ ετικά με το ύψος των  ν έων  παρ-
εμβάσεων  αλλά και τον  τρόπο που
θα χ ορηγηθούν , παραπέμπον τας
στη συν άν τηση που θα έχ ει την
επόμεν η εβδομάδα με τον  πρωθυ-
πουργό.

Στο ερώτημα εάν  θα πρόκειται για
«γεν ν αία» παρέμβαση απάν τησε
ότι είν αι σχ ετικό καθώς για το οικο-
ν ομικό επιτελείο μπορεί ν α είν αι
γεν ν αία αλλά και για πολίτη ψίχ ου-
λα. 

Σε κάθε περίπτωση τόν σιε ότι οι
έως τώρα παρεμβάσεις της κυβέρν -

ησης, είν αι εξαιρετικά γεν ν αίες σε
σχ έση με τον  ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πάν ω από τα μισά έσοδα του
Μαΐου είν αι από τον  ΕΝΦΙΑ

Σχ ετικά με τα στοιχ εία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, ο υπουργός
Οικον ομικών  τόν ισε ότι η πρώτη
αίσθηση που υπάρχ ει είν αι πως
τον  Μάιο τα έσοδα θα είν αι αυξημέ-
ν α σε σχ έση με τους στόχ ους κατά
περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Πάν ω από τα μισά έσοδα
προέρχ ον ται από τον  ΕΝΦΙΑ,
καθώς αρκετοί επέλεξαν  ν α τον
πληρώσουν  εφάπαξ μετά τη σημαν -
τική μείωση και συν επώς πρόκειται
για έσοδα που το οικον ομικό επιτε-
λείο αν έμεν ε σε επόμεν ους μήν ες.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι την
υπέρβαση των  φόρων  ροκαν ίζουν
μέτρα και παρεμβάσεις εκτός προϋ-

πολογισμού και αν αφέρθηκε συγκε-
κριμέν α:

-Παρεμβάσεις στο ρεύμα – 1,1
δισ. ευρώ

-Παρεμβάσεις στα καύσιμα έως
σήμερα 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ.
το f uel pass/ 100 εκατ. στο diesel)

-Παρέμβαση στο ΦΠΑ 250 εκατ.
ευρώ

-Παρέμβαση στον  ΕΝΦΙΑ 370
εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Οικον ομικών , τόν ισε
ότι οι πόροι δεν  είν αι ατελείωτοι και
πως η Ελλάδα έχ ει δώσει περισσό-
τερα από άλλες ευρωπαϊκές χ ώρες,
τη στιγμή μάλιστα που έχ ει το
υψηλότερο χ ρέος της Ευρώπης.
Πρόσθεσε πως φέτος αν αμέν εται
πρωτογεν ές έλλειμμα δαπαν ών  και
συν επώς η λογική «δώσε κι άλλα»
συν ιστά εισήγηση αύξησης του
ελλείμματος.

Τρίμηνη η ενίσχυση στα καύσιμα 
– Από Ιούλιο η εφαρμογή της
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Εισαγγελική
έρευνα για την
πλημμύρα στη 
Θεσσαλονίκη
.
Εν τολή για τη διεν έργεια

προκαταρκτικής εξέτασης
έδωσε ο προϊστάμεν ος
της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών  Θεσσαλον ίκης,
αν αφορικά με τις
πλημμύρες στο κέν τρο
της πόλης, λόγω της χ θε-
σιν ής σφοδρής
καταιγίδας.

Η έρευν α αν ατέθηκε
στην  Πυροσβεστική
Υπηρεσία.

Σύμφων α με το
grtimes.gr, την  προκατα-
ρκτική εξέταση παρήγγειλε 

η εισαγγελέας Ποιν ικής
Δίωξης, ζητών τας ν α δια-
κριβωθεί αν  τελέστηκε το
αδίκημα της πλημμύρας
από αμέλεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία καλείται ν α ερευν ή-
σει αν  υπήρξε οποιαδή-
ποτε αμέλεια, αν  υπήρ-
ξαν  βουλωμέν α φρεάτια,
γιατί πλημμύρισε υπόγεια
διάβαση στην  εσωτερική
περιφερειακή και γιατί
υπήρξαν  πλημμυρικά
φαιν όμεν α στο κέν τρο
και στη δυτική πλευρά της
Θεσσαλον ίκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία δέχ τηκε περισσότερ-
ες από 470 κλήσεις για
απαν τλήσεις υδάτων ,
κοπές δέν δρων  και μετα-
φορές πολιτών  σε ασφαλή
σημεία, λόγω της ισχ υρής
καταιγίδας.

Κορωνοϊός: Εκρηξη με 9.288 νέα κρούσματα - 15 
θάνατοι και 103 διασωληνωμένοι
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 1.274,

ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 144.221

Σ
υν εχ ίζεται η εξάπλωση του κορον οϊού στη χ ώρα
μας. Εχ θες Τετάρτη 15 Ιουν ίου, σύμφων α με τον
ΕΟΔΥ, καταγράφον ται 9.288 ν έα κρούσματα κορ-

ον οϊού, εν ώ είχ αμε 15 θαν άτους. Την  ίδια ώρα, 103
συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι.

Αν αλυτικά και σύμφων α, πάν τα, με την  αν ακοίν ωση
του ΕΟΔΥ, τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα της ν όσου (άτομα) που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες ήταν  9.288. Ο συν ολικός αριθμός των  ατόμων  που
ν όσησαν  αν έρχ εται σε 3.517.898 (ημερήσια μεταβολή
+0.3%), εκ των  οποίων  48.7% άν δρες.

Ο αριθμός πιθαν ών  ν έων  επαν αλοιμώξεων  που κατα-
γράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες ήταν  1.274, εν ώ από την  αρχ ή της παν δημίας

SARS-CoV-2 ο συν ολικός αριθμός εκτιμάται σε 144.221(3.9% του συν ολικού αριθμού των  θετικών  αποτε-
λεσμάτων ).

To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων  εκτιμάται σε 0.97 (95% ΔΕ: 0.88 - 1.03).
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 15, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί

συν ολικά 30.049 θάν ατοι. Το 95.6% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 103 (55.3% άν δρες). Η διάμεση ηλικία

τους είν αι 69 έτη. To 92.2% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 49 (47.57%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 54
(52.43%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.

Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.704 ασθεν είς.
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 126 (ημερήσια μεταβολή

+9.57%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 104 ασθεν είς.
Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν -

των  είν αι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).



Ενεργειακά αυτόνομος ο Δήμος Φυλής 
Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημάρχου Φυλής 
στην έκθεση της Attica Green Expo που πραγματοποιήθηκε για την 
Ημέρα του Περιβάλλοντος,

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, υποδέχθηκε στη Βουλή των Ελλή-

νων, με αφορμή την περιήγηση στην  Έκθεση
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! 

Στη Βουλή των Ελλήνων, 2 αιώνες μετά», μέλη
του Λαογραφικού Συλλόγου της Ελευσίνας,
«Αδράχτι».

Συγκεκριμένα, τον Αντιπρόεδρο επισκέφθηκαν
στο γραφείο του, η Πρόεδρος του Συλλόγου
«Αδράχτι» κα Παντελίτσα Τσαλιμοπούλου,
καθώς και μέλη του Συλλόγου. 

Ο Λαογραφικός Σύλλογος «Αδράχτι» με ενεργή
δράση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ελευσίνας
στοχεύει στην αναβίωση και διαφύλαξη των
τοπικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων της περ-
ιοχής. Επίσης με την εποπτεία και συνδρομή του 

Συλλόγου λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο
της Ελευσίνας με σκοπό την διάδοση της τοπικής
παράδοσης στους ντόπιους αλλά και τους επισ-
κέπτες της περιοχής.

Οι επισκέπτριες και οι επισκέπτες είχαν τη
δυνατότητα να ξεναγηθούν στο περιστύλιο της
Βουλής και στην Αίθουσα Τροπαίων και Υπασπι-
στών (πλέον Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου)
όπου θαύμασαν τις τοιχογραφίες και τα μοναδικά
κινητά τεκμήρια  (εφημερίδες, χειρόγραφα, όπλα
κλπ) υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας
από την εποχή των προεπαναστατικών και μετε-
παναστατικών χρόνων του 1821. 

Τα μέλη του Συλλόγου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφ-
έρον για το κοινοβούλιο και την ιστορία του και
ενημερώθηκαν από τον Αντιπρόεδρο για τις κοι-
νοβουλευτικές διαδικασίες.

Είναι γνωστό ότι η φήμη του
Δήμου Φυλής πολύ σύντο-
μα θα αλλάξει. Από τόπος

χωματερής έχει δρομολογήσει ήδη
και σε λίγο θα μετατραπεί σε έναν
δήμο ενεργειακά αυτόνομο.

Στην έκθεση της Attica Green
Expo που πραγματοποιήθηκε στο
Μετρό του Συντάγματος ενόψει της
Ημέρας του Περιβάλλοντος, η
κάμερα του myota.gr και ο Δημο-
σιογράφος Χάρης Κουγιουμτζό-
πουλος συνάντησαν τον δήμαρχο
και μίλησαν μαζί του για τις πράσι-
νες δράσεις του Δήμου.
(https://www.myota.gr/2022/06/12/
ενεργειακά-αυτόνομος-ο-δήμος-
φυλής/ 

Ο κ. Παππούς περιέγραψε το
ενεργειακό πάρκο που κατασκευά-
ζουν στην Φυλή για την παραγωγή
Ενέργειας και από Βιομάζα και με
την βοήθεια της Γεωθερμίας που

θα δώσει δωρεάν ρεύμα σε χιλιά-
δες νοικοκυριά.

Σημειώνει ότι η επιχείρηση του
καφέ κάδου έχει πολύ δρόμο ακόμη
να διανύσει και εκφράζει τα παρά-
πονά του για την έλλειψη μπλέ

κάδων.Δείτε τι λέει στην συνέντε-
υξη 

https://youtu.be/lVES0y3xQcA

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ
ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  ««ΨΨΑΑΘΘΑΑ»»

ΕΕκτιμώντας ως εκπαιδευόμενοι/ες και εκπαι-
δευτές/ριες του ΣΔΕ Μεγάρων ότι ο εθε-
λοντισμός λαμβάνει κυριολεκτικό περιεχό-

μενο και αξία όταν πραγματώνεται έξω και πέρα
από εμπορικές, θεαματικές και εξουσιαστικές δια-
μεσολαβήσεις, πήραμε την πρωτοβουλία να αφή-
σουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα στην περιοχή
μας.

Με δεδομένη πλέον την αφετηρία της καλοκαιρι-
νής περιόδου και των εξορμήσεων των συμπολιτών
μας στις ακρογιαλιές, η Εθελοντική Ομάδα του σχο-
λείου μας εξόρμησε προς καθαρισμό της παραλίας
«Ψάθα» της περιοχής μας.

Μία μικρή συμβολή στην ανάδειξη των απείρου
κάλλους φυσικών στολιδιών του τόπου μας.

Δράση εθελοντικής 
αιμοδοσίας στον Δήμο

Ελευσίνας

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη,
διοργανώνει ο Δήμο Ελευσίνας και το ΚΕΠ

Υγείας Ελευσίνας - Μαγούλας, σε συνεργασία με το
2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ελευσίνας & το 1ο
Σύστημα Δ/Π Ελευσίνας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιου-
νίου, 9.00-13.00, στον 1ο όροφο Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Ελευσίνας.

Για ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα 2131601433
και 2131601417.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΑΔΡΑΧΤΙ»
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ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ««ΟΟ  ΘΘέέοογγννιιςς»»  

Κινηµατογραφική προβολή για το Προσφυγικό στην πλατεία 
έναντι Τεχνικού Λυκείου Μεγάρων τη ∆ευτέρα 20/06

ΟΟ  ““ΘΘέέοογγννιιςς””  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ
««RReeffuuggeeee  WWeeeekk»»  µµεε  ααφφοορρµµήή  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα
ΠΠρροοσσφφύύγγωωνν

ΟΠολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογ-
νις» σας προσκαλεί στην προβολή ταινίας -
ντοκιµαντέρ, «Elsewhere, Everywhere

(Αλλού, Παντού)», τών Ingold & Perlemuter, την ∆ευ-
τέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 9 µ.µ. στην Πλατεία
Προφήτη Ηλία, έναντι Τεχνικού Λυκείου Μεγάρων
(Κουρκούρι).

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις» µε
τη φιλοσοφία της εξωστρέφειας, της ανάδειξης καίρ-
ιων κοινωνικών ζητηµάτων και της αξιοποίησης του
δηµόσιου χώρου της πόλης µας για πολιτιστική
συνεύρευση συµπολιτών συµµετέχει, ως ένας από
τους εκπροσώπους-φορείς της Ελλάδας, στο διεθνές
φεστιβάλ κινηµατογράφου «Refugee Week»,.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, τον
Ιούνιο του 2022 η Athens Comics Library  σε συνερ-
γασία µε τον Βρετανικό οργανισµό Counterpoints
Arts UK φέρνουν και στην Ελλάδα το φεστιβάλ πολι-
τισµού Refugee Week. 

Η πρόταση προβολής της ταινίας στα Μέγαρα, σε
συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων
«Ο Θέογνις», ανήκει στην συµπολίτισσά µας Γεωργία
Κορώση, συγγραφέα, κριτικό του Βρετανικού Ινστι-
τούτου Κινηµατογράφου. 

Το φεστιβάλ πολιτισµού “Refugee week” πρόκειται
για µια πλατφόρµα συµµετοχής και έκφρασης, µια
γιορτή για τις τέχνες και τον πολιτισµό που εντάσσε-
ται σε ένα δυναµικό παγκόσµιο κίνηµα και προωθεί
τη συνεισφορά, τη δηµιουργικότητα και την ανθεκ-
τικότητα των προσφύγων και των ανθρώπων που
αναζητούν καταφύγιο. 

Κάθε χρόνο, το Refugee Week έχει και µία διαφο-
ρετική θεµατική. Για φέτος η  θεµατική  είναι το
«healing», η αµοιβαία φροντίδα και η ανθρώπινη
ικανότητα για επανεκκίνηση σε όλους τους τοµείς
που µας επηρεάζουν.

Για µια ολόκληρη εβδοµάδα (20-26 Ιουνίου) οργα-
νισµοί, οµάδες της κοινωνίας των πολιτών και κοινότ-
ητες σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν ανοιχτές δρά-
σεις για όλους προσκαλώντας µας να αλλάξουµε το

αφήγηµα γύρω από τις προσφυγικές, και όχι µόνο,
κοινότητες, να µοιραστούµε τις ιστορίες µας και να
θεραπεύσουµε µαζί σηµαντικές προκλήσεις των
σύγχρονων κοινωνιών. Περισσότερες πληροφορίες για
τις δράσεις δείτε εδώ.

Στα Μέγαρα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρ-
ων «Ο Θέογνις» θα προβληθεί η ταινία «Elsewhere,
Everywhere (Αλλού, Παντού)».

Η ταινία αποτελεί µια νέα πρόταση µε θέµα την
µετανάστευση πέρα από την κλασική αφήγηση και
χρησιµοποιεί νέα µέσα όπως web tv και camera για
µια προσωπική εµπειρία. Την προβολή του ντοκιµαν-
τέρ θα προλογίσει ο Σίλας Μιχάλακας, ανθρωπολόγος,
σκηνοθέτης και υπεύθυνος παραγωγών του φεστιβάλ
Ethnofest.

Στοιχεία εκδήλωσης:
Ηµέρα:  ∆ευτέρα 20 Ιουνίου 2022, ώρα: 9 µ.µ.
Χώρος: Πλατεία Προφήτη Ηλία, έναντι Τεχνικού

Λυκείου Μεγάρων (Κουρκούρι)
Είσοδος ελεύθερη . Σας περιµένουµε!  

Γ. Κώτσηρας: «Η Ελλάδα παρούσα στα κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη»

Στο Συμβούλιο Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων της Ε.Ε. ο Γ.
Κώτσηρας

Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που φιλοξενήθηκε το διήμερο 9 & 10
Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, παρευρέθηκε ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση.

Στο Συμβούλιο τέθηκαν επί τάπητος μια σειρά
σημαντικών θεμάτων, με έμφαση -μεταξύ άλλων-
στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών που
πλήττονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην
Ουκρανία.

Επιπλέον, υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των
κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως η ποινική δικα-
στική συνεργασία προς αντιμετώπιση των δεδο-
μένων που διαμορφώθηκαν μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, η προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων κατά τις διεθνείς διαβιβά-
σεις τους, η ψηφιοποίηση της δικαστικής συνε-
ργασίας σε ποινικά θέματα και η στρατηγική της
Ε.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού.

«Στην τρέχουσα διεθνή συγκυρία, είναι εξαιρε-
τικά σημαντικά για τα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση των μείζονων προκλήσεων που
έρχεται αντιμέτωπη η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια. 

Η χώρα μας, βρίσκεται παρούσα στα κέντρα
διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, συμμε-
τέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός ασφαλέ-
στερου μέλλοντος στην Ευρώπη», ανέφερε σε
δήλωσή του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ.
Γιώργος Κώτσηρας.

Danceteria - Like a Party | 18.06 -
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Μ
ε αφορμή τη Γιορτή της Μουσικής, η 2023
ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης διοργανώνει την Danceteria με

καλεσμένους ταλαντούχους DJs και μουσικούς που
έχουν έναν και μοναδικό σκοπό:

Να μας κάνουν να συγκινηθούμε χορεύοντας!

Το Σάββατο 18 Ιουν ίου, η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργαν ών ει την  Danceteria,
μετατρέπον τας τον  προαύλιο χ ώρο του Παλαιού
Ελαιουργείο σε dance f loor. Αυτή η ειδική γιορτή που
μοιάζει με πάρτι  θα ξεκιν ήσει αμέσως μετά την
παρουσίαση της δράσης Μυστήριο 57_ Ακροβατών τας
στην  Ελευσίν α & Αν αθεωρών τας τα τοπία της Ελευσίν ας.
Μία πρωτότυπη παράσταση ακροβατικών , σύγχ ρον ου
χ ορού και μουσικής από Έλλην ες και Γάλλους
καλλιτέχ ν ες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://2023eleusis.eu/my stirio-57_-akrov atontas-stin-
eley sina/

Ο προαύλιος χ ώρος του Παλαιού Ελαιουργείο
υποδέχ εται τους ταλαν τούχ ους DJs, Black Athena,
Dimitri Papaioannou (Sy nch Festiv al, Mov ement radio)
και Ilias Pitsios (aka Dy namons – Echov olt Records &
Into The Light Records), καθώς και τον  μουσικό και MC,
Τζεφ Γκον ζάλες ή αλλιώς BNC (Sky  Vektor Music). O
ήχ ος τους θα μπορούσε ν α θεωρηθεί έν α μουσικό -
ρυθμικό σαφάρι που εν αλλάσσεται από τον  σύγχ ρον ο
urban ήχ ο μέχ ρι τα πιο ιδιαίτερα μον οπάτια της disco,
house και γεν ικότερα dance κουλτούρας των  τελευταίων
30 ετών .

Τη βραδιά αν οίγουν  οι Black Athena, οι σημαιοφόροι
του μαύρου διαγαλαξιακού ήχ ου μέσα στον  χ ρόν ο.

Τη συν έχ εια αν αλαμβάν ει ο μουσικός παραγωγός και
MC, Τζεφ Γκον ζάλες ή αλλιώς BNC (Bruises N Cuts). O
Jef f  είν αι εν εργός στη σκην ή περισσότερα από 15
χ ρόν ια  και έχ ει συν εργαστεί με καλλιτέχ ν ες όπως οι
Blend Mishkin, Palov , Sugahspank Happy  Dog Project,
Cast– a–Blast Sound Sy stem, Champagne & Reef er,
Capitan Futuro, K73 (DE), RSN, Imam Baildi, Supersan,



Ακολουθούν παραστάσεις σε
ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ  σε
Αττική και Περιφέρεια 

Μ
ε απόλυτη επιτυχία
ολοκληρώθηκαν οι παρ-
αστάσεις της Θεατρικής

Ομάδας “Υπερφωτισμένοι” Άνω
Λιοσίων στην Θεατρική Σκηνή Ζεφ-
υρίου που στις 10 – 11 και 12 Ιου-
νίου 2022 ανέβασε την μαύρη
κωμωδία  “La Nona” του Roberto

Cossa, με την υποστήριξη του
Δήμου Φυλής. 

Παρά το γεγονός ότι οι παρα-
στάσεις δόθηκαν κατά το τριήμερο
του Αγίου Πνεύματος, όλες οι βρα-
διές ήταν SOLD OUT  με πολλούς
θεατρόφιλους να δίνουν ραντεβού
“προσεχώς”,  λόγω έλλειψης
θέσεων.  

Η πρεμιέρα όπως και οι επόμενες
παραστάσεις έτυχαν διθυραμβικών
δημοσιευμάτων από Μέσα του 

Τ ο π ι κ ο ύ
Τύπου και
Πο λι τ ι στ ι κές

στήλες αλλά κι εκατοντάδων καλών
σχολίων μέσω της κοινωνικής δικ-
τύωσης. 

Κι επειδή, όπως εύστοχα ανέφερε
σε σχετική του ανάρτηση, ο
Σκηνοθέτης, δημιουργός  και
Ιθύνων νους των Υπερφωτισμένων
Γιάννης Γαλανόπουλος, το Θέατρο
είναι Ομαδική δουλειά, θέλησε να
ευχαριστήσει συγκεκριμένους ανθ-
ρώπους αναφέροντας πρόσωπα
και πράγματα! 

Έτσι  στο πρόσωπο του
Δημάρχου Χρήστου Παππού που
λίγους μήνες πριν, είχε τη χαρά να
κόψει κορδέλα στον εξαίσιο αυτό
χώρο Πολιτισμού τη “Νέα Θεατρική
Σκηνή του Δήμου Φυλής”, ευχα-
ρίστησε με θερμά λόγια τον Πρόε-
δρο του Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμού –
Πολιτισμού “η Πάρνηθα”  Γιώργο
Μαυροειδή για τη φιλοξενία των
παραστάσεων,  καθώς και  τη
σκηνοθέτιδα Στέλλα Νικολοθανάση
για την τετραήμερη βοήθειά της σε
ότι χρειάστηκαν οι συντελεστές.
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Ο Δήμος Χαιδαρίου
ενημερώνει του
κατοίκους της πόλης ότι
έχουν τη δυνατότητα να
παρέμβουν στον δημό-
σιο διάλογο που αφορά
την (εξαιρετικά προβ-
ληματική) κινητικότητα
στην πόλη, με βασικό
άξονα του ζητήματος
τον εξοστρακισμό που
πεζού από το
αυτοκίνητο. 

Στην ιστοσελίδα του
Δήμου haidari.gr
υπάρχει ειδικό “κουμπί”
που παραπέμπει στο
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),
όπου βάσει συγκεκριμέ-
νου ερωτηματολογίου
μπορεί ο καθένας να
εκφράσει τη γνώμη του.

Όπως αναφέρεται, “το
ΣΒΑΚ επιδιώκει τη
βελτίωση των μεταφο-
ρών και στόχο έχει να
προτείνει μέτρα που
μετατρέπουν την πόλη
σε ένα ζωντανό, ευχάρι

στο και ασφαλές περι-

βάλλον. 
Με το ΣΒΑΚ επιδιώκε-

ται ο σχεδιασμός της
κινητικότητας με πρω-
ταγωνιστή τον άνθρω-
πο, καθώς με τη λογική
που είχε επικρατήσει τα
προηγούμενα χρόνια, η
λειτουργία των δρόμων
συνδέεται με την κυρια-
ρχία των οχημάτων, την
ανάπτυξη ταχύτητας,
τον εξοστρακισμό των
πεζών. 

Με το ΣΒΑΚ εισάγεται
μια νέα προσέγγιση. 

Οι δρόμοι αντιμε-
τωπίζονται ως ζωντανός
δημόσιος χώρος,  που
μπορεί να υποδεχθεί
ποικίλες δραστηριότ-
ητες και κάθε κατηγορία
χρηστών.”

Ο Δήμος, λοιπόν, καλεί
τους πολίτες να συμμε-
τάσχουν ενεργά στα
στάδια επεξεργασίας
του Σχεδίου Βιώσιμης
Κινητικότητας της
πόλης μας.

Με εντατικους ρυθμούς συνεχιζονται οι παρεμβάσεις
καθαριότητας και πρασίνου στη Μαγούλα

Ε
κτεταμέν ες και καθημεριν ές
είν αι οι εργασίες καθαριότ-
ητας και πρασίν ου από τα

συν εργεία του Δήμου μας σε Ελευ-
σίν α και Μαγούλα.

Ο Δήμος Ελευσίν ας, στο πλαίσιο
της καθημεριν ής και αμφίδρομης
επικοιν ων ίας με τους πολίτες,
προβαίν ει στην  εν ημέρωση τους
για τις καθημεριν ές ή/και εβδομα-
διαίες εργασίες που πραγματοποι-
ούν ται σε όλο το εύρος της Ελευ-
σίν ας και της Μαγούλας, τόσο για
τη γν ώση των  προγραμματισμέ-
ν ων  και εκτελεσθέν των  εν εργειών
όσο και για τον  εν δεχ όμεν ο εν το-
πισμό οποιον δήποτε επισημάν -
σεων  από τους πολίτες, οι οποίες
και συμβάλλουν  τα μέγιστα στο
έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποι-

ήθηκαν  τις προηγούμεν ες ημέρες,
στο πλαίσιο καθαριότητας και
ευπρεπισμού, στη Μαγούλα είν αι
οι εξής:

Συν τήρηση πλατείας Λ. Στάμου
Καθαρισμός προ-

αύλιου χ ώρου και
μν ημείου στην  Πλατεία
Αν αλήψεως

Καθαρισμός κήπου
Δημαρχ είου

Συν τήρηση τριγών ου
25ης Μαρτίου

Συν τήρηση Πλατείας
επί της οδού Αν .
Γκλιάτη

Συν τήρηση πλατείας
επί της οδού Ελπίδος

Συν τήρηση χ ώρου πρασίν ου-
καθαρισμός χ όρτων  στην  παλαιά
αποθήκη

Συν τήρηση χ ώρου πρασίν ου
έν αν τι του 1ου Δημοτικού Σχ ο-
λείου 

Συν τήρηση παρτεριού κέδρου
επί της Ηρ. Πολυτεχ ν είου

Συν τήρηση παρτεριών  επί της
οδού Πλάτων ος

Συν τήρηση χ ώρου πρασίν ου
στα Φαν άρια

Συν τήρηση πάρκου

Αποκατάσταση βλαβών  στο
ποτιστικό σύστημα του Παιδικού
Σταθμού Μαγούλας από τους υδρ-
αυλικούς του Δήμου μας

Ο Δήμος Χαιδαρίου καλεί τους
πολίτες να συμμετάσχουν 
ενεργά στο Σχεδίο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας 

Με απόλυτη επιτυχία και βραδιές Sold Out! 
ολοκληρώθηκε το τριήμερο παραστάσεων  της La 
Nona στη Νέα Θεατρική Σκηνή του Δήμου Φυλής 
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Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη που βάζει Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη που βάζει 
τέλος σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότηταςτέλος σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας
Ο νέος αριθμός θα αποδίδεται 
μια φορά σε κάθε πολίτη

Τ
ο επόμεν ο διάστημα αν αμέ-
ν εται ν α τεθεί σε εφαρμογή ο
Προσωπικός Αριθμός Πολίτη

που θα αν τικαταστήσει ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας.

Όπως δήλωσε στο ραδιόφων ο του
ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης, Κυριάκος Πιερρακάκ-
ης, η εφαρμογή του είν αι μία πολύ
πολύπλοκη διαδικασία, καθώς
πλέον  θα χ ρειάζεται ο πολίτης ν α
ξέρει έν αν  και μόν ον  αριθμό, τον
οποίο θα πρέπει ν α «διαβάζουν »
και όλα τα συστήματα.

Αν  και το αρχ ικό σχ έδιο προέβ-
λεπε ότι ο ν έος Εν ιαίος Αριθμός θα
είν αι ουσιαστικά ο ΑΦΜ που έχ ει ο
κάθε πολίτης, τελικά θα είν αι δωδε-
καψήφιος και στον  υπάρχ ον τα
ΑΦΜ θα προστεθούν  μπροστά
τρία ψηφία, κατά πληροφορίες
γράμματα και αριθμοί.

Ο ν έος αριθμός θα αποδίδεται μια
φορά σε κάθε πολίτη και θα έχ ει ως
στόχ ο την  ταυτοποίηση των
πολιτών  στην  παροχ ή υπηρεσιών
από φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά
και την  ασφάλεια των  συν αλλαγών
του.

Μάλιστα, θα αν αγράφεται και στις
ν έες ταυτότητες, για τις οποίες ο
διαγων ισμός έχ ει καθυστερήσει,

καθώς οι εν διαφερόμεν οι έχ ουν
υποβάλει εν στάσεις που εξετάζον -
ται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Έπρεπε ν α τις έχ ουμε ν ωρίτε-
ρα. Σε κάποιους διαγων ισμούς
αυτό συμβαίν ει. Αυτός είν αι έν ας
πολύ μεγάλος διαγων ισμός και εκ
των  πραγμάτων  υπάρχουν  εν στά-
σεις αν άμεσα στους εν διαφερόμε-
ν ους και αυτό έχ ει καθυστερήσει
τη διαδικασία», αν έφερε χ θες ο κ.
Πιερρακάκης.

Ταυτότητες και διπλώματα οδήγ-
ησης στο wallet από τον  Ιούλιο

Παράλληλα, στο wallet των  κιν -

ητών  τους τηλεφών ων  θα μπορούν
ν α έχ ουν  οι πολίτες από τον
Ιούλιο τα διπλώματα οδήγησης και
τις αστυν ομικές τους ταυτότητες.

«Ήδη είχ αμε κάν ει έν αν  πιλότο
σε σχ έση με την  ταυτότητά από τα
περασμέν α Χριστούγεν ν α σε
σχ έση με τον  cov id. Δηλαδή εκεί
που είχ αμε το ψηφιακό πιστοποιη-
τικό για τον  εμβολιασμό μας, μπορ-
ούσε καν είς ν α προσθέσει την
ταυτότητα του», επισήμαν ε στον
ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης.

Ωστόσο, διευκρίν ισε ότι αρχ ικά
δεν  θα μπορεί ν α λειτουργεί και ως
ταξιδιωτικό έγγραφο και η χ ρήση
τους θα ισχ ύει μόν ο εν τός της
χ ώρας.

Οι πολίτες θα μπαίν ουν  στην
εφαρμογή που θα είν αι διαθέσιμη
στο gov .gr, θα βάζουν  τους κωδι-
κούς τους και θα μπορούν  ν α κατε-
βάσουν  αυτά τα έγγραφα ώστε ν α
τα έχ ουν  μόν ιμα εκεί.

Παράλληλα, θα υπάρχ ει δυν ατότ-
ητα αν άκλησης των  εν  λόγω εγγρά-
φων  από την  εφαρμογή. Για παρά-
δειγμα, εάν  κάποιος χ άσει το κιν -
ητό του τηλέφων ο, θα μπορεί ν α
μπει μέσα από μια άλλη συσκευή
στην  εφαρμογή και ν α κάν ει
«αν άκληση» του εγγράφου.

Η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς 
στο επίκεντρο του Συμβουλίου υπ. Απασχόλησης

Oι υπουργοί θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό εξάμ-
ηνο για το έτος 2022, τους στόχους του Πόρτο για την απασχόληση, τις
δεξιότητες και την αντιμετώπιση της φτώχειας και την πρόσβαση των ατό-

μων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Σ
το Λουξεμ-
β ο ύ ρ γ ο
μεταβαίν ει ο

υ π ο υ ρ γ ό ς
Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέ-
σεων , Κωστής
Χατζηδάκης, προ-
κειμέν ου ν α
συμμετάσχ ει στο
Συμβούλιο Υπο-
υργών  Απασχ όλ-
ησης της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης, που
θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα 16
Ιουν ίου 2022.

Σύμφων α με αν ακοίν ω-
ση του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων , στο
Συμβούλιο Υπουργών
αν αμέν εται ν α εγκριθεί,

μεταξύ άλλων , η οδηγία
για επαρκείς κατώτατους
μισθούς, μετά την  επιτ-
υχ ή ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων  με το
Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο.

Επίσης, η Γαλλική Προ-
εδρία θα εν ημερώσει για

τις εξελίξεις αν αφορικά με
την  πρόταση οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχ ετικά με τη βελτίωση
των  συν θηκών  εργασίας
σε πλατφόρμες. 

Επιπλέον , οι υπουργοί
θα συζητήσουν  θέματα

που αφορούν  στο
ευρωπαϊκό εξάμην ο
για το έτος 2022,
τους στόχ ους του
Πόρτο για την
απασχ όληση, τις
δεξιότητες και την
αν τιμετώπιση της
φτώχ ειας και την
πρόσβαση των  ατό-
μων  με αν απηρία
στην  αγορά
εργασίας.Στη διάρ-
κεια του γεύματος
εργασίας, θα γίν ει
αν ταλλαγή απόψεων

σχ ετικά με τα μέτρα που
έχ ουν  ληφθεί σε ευρω-
παϊκό και εθν ικό επίπε-
δο για την  προστασία
των  εκτοπισμέν ων  ατό-
μων , λόγω του πολέμου
στην  Ουκραν ία.

Ελαιώνας: Φωτιά στο Hot Spot 
- Ένας ανήλικος στο νοσοκομείο 

με αναπνευστικά προβλήματα

Φωτιά ξέσπασε χθες  αρχικά σε δύο κοντέινερς στην δομή
φιλοξενίας  στον Ελαιώνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε
ακόμη δύο εντός της δομής και σε γειτονική αποθήκη με υφάσμα-
τα, σε διπλανό οικόπεδο. Ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

Τελικά η  φωτιά που ξέσπασε εντός της δομής τέθηκε  υπο
έλεγχο μετα το μεσημέρι ενώ τα τρία από τα τέσσερα κοντέινε-
ρς καταστράφηκαν ολοσχερώς όπως και η μισή γειτονική αποθ-
ήκη.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα, ωστόσο
ένα 12χρονο αγόρι από την δομή, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε
νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς είχε υποστεί αναπ-
νευστικά προβλήματα.

Παράλληλα διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Τμήμα της
Πυροσβεστικής, για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: 
Αλλαγή στο πρόγραμμα με τα
voucher από την ΕΕΤΑΑ

Ν
έο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για
την επιδότηση των παιδικών σταθμών ορίζεται σε σχε-
τική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα

πλέον το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής» αλλάζει και θα ορίζεται ως Προγράμματα
οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών
και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας
καθώς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, οι οποίες θα
παρέχονται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
εκτός σχολικού ωραρίου.

Ειδικότερα καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης
οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρ-
εσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόγρ-
αμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση
παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή σύγχρονων
παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού
ωραρίου.

Η αλλαγή ονομασίας έγκειται στο γεγονός ότι η χρηματοδότ-
ηση δεν θα προέρχεται μόνο από το ΕΣΠΑ, αλλά και από εθνι-
κούς πόρους.

Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται
από ενωσιακούς πόρους των συγχρηματοδοτούμενών Περιφε-
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-
2027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης 2021-2027
των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών, καθώς και από τον προϋπολογισμό των Υπουρ-
γείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Έτσι έπρεπε να υπάρξει ρύθμιση νόμου για τη χρηματοδότ-
ηση. 



Μ
ε απόλυτη επιτυχία ολοκ-
ληρώθηκε η δράση προλ-
ηπτικών εξετάσεων, που υλο-

ποίησε ο Δήμος Ασπροπύργου, με την
αρμόδια Αντιδημαρχία και  τον οργανι-
σμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε
παιδιά/μαθητές του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών, υπό την αρωγή του
ΟΠΑΠ.

Για την υλοποίηση της Δράσης, «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» διέθεσε  την
Κινητή Μονάδα «Ιπποκράτης», στην
οποία καθημερινά εθελοντές ιατροί και
εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανι-
σμού πραγματοποίησαν προληπτικές

εξετάσεις σε περισσότερα
από 200 παιδιά του Ασπρ-
οπύργου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας κ. Σοφία Μαυρίδη,
που επιμελήθηκε τη
δράση, ευχαρίστησε θερμά
τους γονείς που στήριξαν
τη δράση με την συμμε-
τοχή τους,  τους εθελοντές
ιατρούς, που συμμετείχαν
και ιδιαίτερα την παιδίατρο
κ. Ελένη Λιάκου, την μαία
κ. Ρίτα Τουρμουσίδου, το
«Χαμόγελο του Παιδιού»,

τον Πρόεδρο
του Οργανι-
σμού κ. Κώστα
Γιαν ν όπουλο
καθώς και το
κ α τ ά σ τ η μ α
p o i me n i d i s
flowers για τη
δωρεά των
μ π α λ ο ν ι ώ ν ,
που μοιρά-
στηκαν στα παι-
διά. 

Π αράλληλα,

ανέφερε ότι στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι η παροχή ποιοτικών υπηρ-
εσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης
των παιδιών.  

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνερ-
γασία των Διευθύνσεων Παιδείας, Πολι-
τισμού και Νεολαίας και Κοινωνικής
Προστασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κινητή
μονάδα βρέθηκε σε κεντρικά σημεία της
πόλης όπως η Πλατεία Ηρώων, το Αγρ-
οκήπιο, η Πλατεία Γενοκτονίας, η Παρ-
αλία Ασπροπύργου και τα Γερμανικά,
προκειμένου να έχουν πρόσβαση περ-
ισσότεροι γονείς και παιδιά.
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Συμπληρώνονται λοιπόν
οι  30 ομάδες που θα
αγωνίζονται στη SL2…

Ένας αγώνας απομένει
για να ολοκληρωθεί  και
τυπικά η σεζόν  και να ορι-
στικοποιηθούν οι 30 ομά-
δες που θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο πρωτάθλ-
ημα της νέας αγωνιστικής
περιόδου. 

Το Σάββατο 18/6 θα διε-
ξαχθεί η ρεβάνς του μπαράζ
ανάμεσα σε Λαμία και Βέρ-

οια, με
τ ο υ ς
Φθιώτες
να έχουν
π ά ρ ε ι
π ρ ο β ά-
δ ι σ μ α

παραμονής στη Super
League.

Το Σάββατο (11/6) ολοκ-
ληρώθηκαν τα μπαράζ της
Γ’ Εθνικής και έγιναν γνω-
στές οι ομάδες που πήραν
την άνοδο στην Super
League 2. Συγκεκριμένα,
Παναχαϊκή, Αγροτικός
Αστέρας, Προοδευτική και
ο Μακεδονικός είναι  οι
ομάδες που θα αγωνιστούν
την νέα σεζόν στην δεύτερη
κατηγορία, με τη σημείωση

πάντα για την εκκρεμή
απόφαση του CAS για την
Κοζάνη, που ίσως ανατρέ-
ψει τα δεδομένα. Από τη
Super League υποβιβά-
στηκε ο Απόλλων Σμύρν-
ης.

Ετσι προκύπτουν οι 30
ομάδες που θα συμμε-
τέχουν στη Super League
2 της νέας σεζόν. Και πάλι
θα υπάρχουν δύο όμιλοι,
ενώ για δεύτερη χρονιά θα
συμμετέχουν οι ομάδες Β
των μεγάλων ΠΑΕ. Τη νέα
περίοδο, στον βόρειο
όμιλο μαζί με τον ΠΑΟΚ Β
θα αγωνίζεται και ο Παναθη-
ναϊκός Β, όπως είχε αποφ-
ασιστεί, με τον Ολυμπιακό
Β και  την ΑΕΚ Β να

βρίσκονται  στον νότιο
όμιλο.

Οι 30 ομάδες της Super
League 2 της επόμενης
σεζόν και οι πιθανοί δύο
ομίλοι:

ΒΟΡΡΆΣ

ΑΕΛ
Ξάνθη
Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας
Παναθηναϊκός Β
Ηρακλής
ΠΑΟΚ Β
Αλμωπός Αριδαίας
Απόλλων Πόντου
Απόλλων Λάρισας
Θεσπρωτός
Πανσερραϊκός

Αγροτικός Αστέρας
Μακεδονικός
Βέροια/Λαμία.

ΝΟΤΟΣ

Απόλλων Σμύρνης
Καλλιθέα
Καλαμάτα
Χανιά
ΑΕΚ Β
Κηφισιά
Επισκοπή
Αιγάλεω
Εργοτέλης
Ηρόδοτος
ΟΦ Ιεράπετρας
Διαγόρας
Ολυμπιακός Β
Παναχαϊκή
Προοδευτική

3x3GR National Tour: 
Παρουσία της Εθνικής Ομάδας η
μπασκετική γιορτή στη Φυλή

Mε πολλές
σ υμμετ οχ ές,
π ο λ λ έ ς
βραβεύ σ ε ι ς,
π ο λ λ ά
χ α μ ό γ ε λ α ,
μ ε γ ά λ η
επιτυχ ία και
την  παρουσία
της Εθν ικής
Ομάδας 3×3
U23 που θα
πάρει μέρος
στους Μεσογειακούς Αγών ες που αρχ ίζουν  στις 30
Ιουν ίου στο Οράν ο, ολοκληρώθηκε τo τουρν ουά 3x3GR
National Tour στον  Δήμο Φυλής.

Η μπασκετική γιορτή των  αθλητών  αλλά και των
παρεών  φιλοξεν ήθηκε στην , ειδικά διαμορφωμέν η για
τον  σκοπό, κεν τρική πλατεία των  Άν ω Λιοσίων ,
χ αρίζον τας μον αδικές στιγμές στους συμμετέχ ον τες
αλλά και σε όσους παρακολούθησαν  την  τριήμερη
διαδρομή της. Επόμεν ος σταθμός για το 3x3GR
National Tour στις 17-18 Ιουν ίου η παραλία της
Ελευσίν ας.

Τις απον ομές των  βραβείων  στους ν ικητές έκαν αν  ο
δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Σταμάτης
Πουλής 1ος επιλαχ ών  Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
της ΝΔ, το μέλος του ΔΣ και ειδικός γραμματέας της ΕΟΚ
Βασίλης Ντάκουρης, ο πρόεδρος της επιτροπής 3×3 της
ΕΟΚ Άγγελος Παπαν ικολάου, ο αν τιδήμαρχ ος Φυλής
Μιχ άλης Οικον ομάκης, ο Γιώργος Μαυροειδής πρόεδρος
Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φυλής, ο πρόεδρος παιδικών  Σταθμών  Ζεφυρίου,
Γιώργος Κούρκουλος και ο ομοσπον διακός προπον ητής
3×3, Άγγελος Τσαγκαράκης.

AKAΔΗΜΙΑ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:  
Μας απέκλεισαν από το τουρνουά 
Ανακοίνωση του ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ για τον

αποκλεισμό από το τουρνουά που διοργάνωσε ο
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ…. Είμαστε μια πόλη και αγαπάμε ολα

τα παιδιά το ίδιο….Μην το ξεχνάμε αυτό!!!

Οι δύο όμιλοι φέτος της SL
Συμπληρώνονται λοιπόν οι 30 ομάδες που θα αγωνίζονται στη SL2…

MANΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Απάντηση και ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου ΠΟΙΟΣ
ΗΡΞΑΤΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΔΙΚΩΝ; ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ;

Αντί να ασχολούμαστε με τα τόσα όμορφα πράγματα που
κάνουμε ως Μανδραϊκός, είμαστε αναγκασμένοι να
απαντήσουμε σε μια μεταμεσονύκτια ανακοίνωση του κ.
Δούκα, πρόεδρου του ΠΑΟΚ Μάνδρας, με αήθεις
χαρακτηρισμούς και συκοφαντικές κατηγορίες. Συνοπτικά
για όσους δεν την έχουν δει, μας κατηγορεί με περίσσιο
θράσος ότι τους αποκλείσαμε από το τουρνουά γιατί δεν
θέλουμε όλα τα παιδιά της Μάνδρας! Απαντάμε στην
ανακοίνωση μόνο από σεβασμό στα παιδιά και στους
γονείς τους. Για κανένα άλλο λόγο! Επειδή οι μισές
αλήθειες είναι το χειρότερο ψέμα, επειδή η υπομονή έχει
τα όρια της, ας δούμε τα γεγονότα και τα εύλογα
ερωτήματα που προκύπτουν: Πριν λίγο καιρό έκαναν
πρώτοι τουρνουά. - Γιατί δεν προσκάλεσαν τον
Μανδραϊκό; - Αυτός δεν ήταν αποκλεισμός, αναίτιος
μάλιστα και απροκάλυπτος; - Τότε αυτοί δεν είχαν έννοια
και αγάπη για όλα τα παιδιά της πόλης; Δεν έμειναν όμως
μόνο σε αυτό! Το συνέχισαν οι συγκεκριμένοι κύριοι! -
Ποιος διέδιδε αισχρά ψέματα ότι δεν είχαμε άδεια για το
τουρνουά μας; - Ποιος εκβίαζε ότι θα τιμωρήσει τους
αθλητές μας, τα παιδιά της πόλης μας; - Ποιος έστελνε
απειλητικά sms «να αποχωρήσεις άμεσα από την
Μάνδρα»; Ακόμη περιμένουμε απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα γιατί όταν τους ρωτήσαμε από κοντά, ο ένας
παράγοντας κατηγορούσε τον άλλο παράγοντα! «Δεν το
έγραψα εγώ», «δεν το εννοούσαμε», «δεν έχουμε τίποτα με
εσάς» και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Ας μιλήσουν λοιπόν
στον καθρέφτη τους, μήπως αντιληφθούν στο ελάχιστο το
μέγεθος των ευθυνών τους και της ζημιάς που κάνουν σε
αλλήλους με αυτές τις συμπεριφορές. Για το λόγο αυτό, η
ανακοίνωσή τους και οι αήθεις χαρακτηρισμοί τους,
επιστρέφονται πάραυτα και αυτολεξεί στον αποστολέα
τους ως επιεικώς απαράδεκτη. ΥΓ: Τα γραπτά τους
υπάρχουν, μένουν, είναι αποκαλυπτικά και αδιάψευστα.
Θα ασχοληθούμε με τα 7 αθλητικά τμήματά μας, τους
σχεδόν 300 αθλητές και αθλήτριές μας. Έχουμε πολύ πιο
ενδιαφέροντα, υγιή και πρότυπα πράγματα να κάνουμε
ώστε να δώσουμε ακόμη περισσότερες αθλητικές
ευκαιρίες στη νεολαία της Μάνδρας.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:  Ξεκινά
σήμερα το 2ο SOCCER_CUP_

SUMMER_2022

Ξεκιν άει σήμερα το SOC-
CER_CUP_SUMMER_2022 που διοργαν ών ει
ο Μαν δραικός και θα διαρκέσει μέχρι την
Κυριακή στην  υπό την  αιγίδα του Δήμου Μάν -
δρας Ειδυλλίας και της ΕΠΣΔΑ

Τα τμήματα που θα συμμετάσχουν  είν αι στις
ηλικιακές κατηγορίες: Κ8, Κ10, Κ12, Κ14,
Κ16.

O Πανελευσινιακός ανακοίνωσε 
τον Αλέξανδρο Μανωλάτο

·Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ
αν ακοιν ών ει την  έν αρξη
συν εργασίας με τον  αθλητή
Αλέξαν δρο Μαν ωλάτο .Ο Αλέξαν δρος
είν αι γεν ν ημέν ος στις 8/02/2001,
έχ ει ύψος 196 cm και αγων ίζεται
στην  θέση Forward.

Αγων ίστηκε την  περσιν ή χ ρον ιά
με επιτυχ ία στο πρωτάθλημα της Α

ΕΣΚΑ με την  ομάδα των  Αγίων  Αν αργύρων , έχ ον τας πετύχ ει συν ολικά
320 πόν τους στο Πρωτάθλημα (16 π Μ.Ο).Ξεκίν ησε τα πρώτα του
μπασκετικά βήματα από τον  Οδυσσέα Αγίας Βαρβάρας, αγων ίστηκε στο
Παιδικό Τμήμα του Παν αθην αϊκού για μια χ ρον ιά και ως Έφηβος
αγων ίστηκε στην  ομάδα του Παν ιων ίου.

Πέρσι ήταν  η πρώτη χ ρόν ια που αγων ίστηκε σε επίπεδο αν δρών  με
την  ομάδα των  Αγίων  Αν αργύρων , στο Πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑ.

Έν ας ακόμα ν έος ηλικιακά αθλητής προστίθεται στην  ομάδα μας, δείγμα
της φιλοσοφίας του συλλόγου ν α επεν δύει σε ν έα και ταλαν τούχ α παιδιά
που έχ ουν  διάθεση ν α διακριθούν  μέσα απ την  συμμετοχ ή τους στον
σύλλογο μας!

Καλώς ήρθες Αλέξαν δρε ! Σου ευχ όμαστε ν α είσαι υγιής και ν α έχ εις
πολλές επιτυχ ίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Ανακοίνωσε τον 
Γιώργο Παρασκευαϊδη

Το Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήν ας αν ακοιν ών ει
την  πρόσληψη του Γιώργου Παρασκευαϊδη ως προ-
πον ητή της αν δρικής ομάδας του συλλόγου μας.Ο
39χ ρον ος Γιώργος Παρασκευαϊδης έχ ει διατελέσει
προπον ητής στο Κορωπί, Αθην αϊκό, ΠΑΟ Καλ-
υβίων , Νέα Ιων ία και τεχ ν ικός διευθυν τής στις ακαδ-
ημίες της Νίκης Βόλου. Σαν  ποδοσφαιριστής έχ ει
αγων ιστεί σε ΑΕΚ, Παν ιών ιο, Αθην αικό, Φωστήρα,
Εθν ικό Αστέρα, Λεβαδειακό, Κέρκυρα, Παν σερραικό,
Σπάρτη και Νίκη Βόλου.

Καλωσόρισες Γιώργο στην  μεγάλη ομάδα της Ραφή-
ν ας και σου ευχ όμαστε κάθε επιτυχ ία στο έργο σου.

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός 
ευχαριστεί και συνεχίζει με τον

Γιάννη Τσώλο

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ΑΟΚ ανα-
κοινώνει την συνέχιση της συνεργασίας μας με
τον Χειρουργό Ορθοπεδικό, κο Ιωάννη Τσώλο
Διευθυντή Ορθοπεδικής Κλινικής
METROPOLITAN HOSPITAL OF ATHENS.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την ανιδιοτελή
προσφορά του στο σύλλογό μας, σε οτιδήποτε
απαιτήθηκε όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες
καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τελείωσε.

Ο εθελοντισμός που επέδειξε ενδυναμώνει
την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύοντας την ενε-
ργό συμμετοχή. Συνδυάζει την προσφορά στην
ομάδα με τη συνέπεια του επαγγελματία και την
ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου.

Ο ίδιος με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμά μας, αποδεικνύοντας τον ανιδιοτε-
λή και ακέραιο χαρακτήρα του, προσφέροντας τα
μέγιστα στην ομάδα μας.

Ο γιατρός μας εκτός της επιτυχημένης του
παρουσίας στην ομάδα μας, έχει συνεργαστεί 

επιτυχώς κατά το παρελθόν με σπουδαίους
συλλόγους!

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους :
OLYMPIAKOS BC (2011-2012) ,
AZOVMASH Basketbal l  club UKRAINE

(2012-2013)
PANATHINAIKOS BC (2013-2014), Χαρίλα-

ος Τρικούπης basketball club (2012-2019)
Του οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και

του ευχόμαστε κάθε επαγγελματική ανέλιξη.

Με Μακάμπι Χάιφα ο
Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ με
Λέφσκι Σόφιας ο Άρης με

Γκόμελ.

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος έτυχε
στους Πειραιώτες
Δεν του χαμογέλασε η κληρωτίδα! Ο
Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος
με τη Μακάμπι Χάιφα στον 2ο προ-
κριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Χθές πραγματοποιήθηκε η κλήρωση
και οι Πειραιώτες δεν είχαν την τύχη
με το μέρος τους. Υπήρχαν σαφώς
πιο βατοί αντίπαλοι. Ωστόσο, θα κον-
τραριστούν με μία καλή ομάδα. Όχι
καλύτερη από εκείνους, αλλά η
Μακάμπι Χάιφα δεν είναι και αμελ-
ητέο μέγεθος.

Συν τοις άλλοις, ο Ολυμπιακός δεν
έχει ευχάριστες αναμνήσεις από τις
κόντρες τους με τους Ισραηλινούς.
Στο παρελθόν έχει αποκλειστεί από
Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χαποέλ Μπερ
Σεβά. Αντιθέτως, πρόκριση σε βάρος
τους δεν έχει πανηγυρίσει.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη
Χάιφα στις 19-20 Ιουλίου και η
ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 26-
27 του ίδιου μήνα.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο
Ολυμπιακός θα πάει στον 3ο προκρι-
ματικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Η κλήρω-
ση θα γίνει στις 18 Ιουλίου και οι
«ερυθρόλευκοι» θα είναι στους ισχυρ-
ούς. Για να μπει στους ομίλους ο
Ολυμπιακός, θα πρέπει να περάσει
τόσο από τον 3ο προκριματικό όσο
και από τα πλέι οφ.

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης
έμαθαν τους αντιπάλους τους για τον
2ο προκριματικό του Γιουρόπα
Κόνφερενς Λιγκ

Μπορούν και οι δύο αρκεί να είναι
σοβαροί! ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν τους
αντιπάλους τους για τον 2ο προκρι-
ματικό του Γιουρόπα Κόνφερενς
Λιγκ. Ο πρώτος θα αντιμετωπίσει τη
Λέφσκι Σόφιας και ο δεύτερος την
Γκόμελ.
Ωστόσο, ΠΑΟΚ και Άρης με τη δέου-

σα σοβαρότητα έχουν τις προδιαγρα-
φές να περάσουν στον επόμενο γύρο.

Για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι ότι
απέφυγε τη Τζουργκάρντεν. Αυτή

ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Όχι
ότι η Λέφσκι Σόφιας είναι κακή
ομάδα. Είναι γνωστή, κάποτε ήταν
ίσως η πιο ισχυρή ομάδα στη Βου-
λγαρία, αλλά τα τελευταία χρόνια η
δυναμική της δεν μπορεί να συγκριθ-
εί με εκείνη του παρελθόντος.

Από την άλλη πλευρά ο Άρης θα
παίξει με μία καλή ομάδα της Λευκορ-
ωσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το
ποδόσφαιρο εκεί δεν είναι και τόσο
ανεπτυγμένο. Το αρνητικό για τους
«κίτρινους» είναι ότι ξεκινάει και
πάλι το πρωτάθλημα στη Λευκορωσία
και συνεπώς η Γκόμελ θα έχει ρυθμό,
αφού θα παίζει κάθε βδομάδα. Το
θετικό είναι ότι το εκτός έδρας ματς
δεν θα γίνει στην έδρα της Γκόμελ
γιατί οι ομάδες από τη Λευκορωσία
υποχρεούνται να παίξουν εκτός
χώρας λόγω όσων γίνονται στο ρωρο-
ουκρανικό.
Εκτός έδρας θα παίξουν πρώτα οι

δύο ελληνικές ομάδες. Οι ευρωπαϊκές
τους υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν στις
21 Ιουλίου και μία βδομάδα μετά θα
είναι οι ρεβάνς (28/7). Νωρίτερα θα
έχουν μάθει και τον επόμενο
αντίπαλό τους. Συγκεκριμένα στις 18
Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τον
3ο προκριματικό του Γιουρόπα
Κόνφερενς Λιγκ.



12-θριάσιο Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022   

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

4488

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
60m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίν α και μπάν ιο.
Εν τοιχ ισμέν ες οικοσκευές ψυγείο , κουζίν α και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQf jRaYpAocVF16 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΕΛ. 2

Άρα δεν  υπάρχ ει
καμία δικαιολογία για
τους φιλεργατικούς βου-
λευτές όλων  των  πτε-
ρύγων  ν α ψηφίσουν
όχ ι. Θέλω ν α είμαι ξεκά-
θαρος σε αυτό. Επειδή
ζητώ ν α λάβω από την
Βουλή την  αρμοδιότητα
ν α απευθυν θώ σε έν α
δικαστήριο και ν α υπο-
στηρίξω το σχ έδιο
εξυγίαν σης επ’ ον όματι
του Ελλην ικού Δημοσίου
στην  ελλην ική Δικαι-
οσύν η -ν αι, θα ζητήσω
ευρύτερη στήριξη. Και
αν  έν α από τα δύο αυτά
κόμματα πει όχ ι,
προτίθεμαι ν α αποσύρω
το σχ έδιο κι εκείν οι ν α
αν αλάβουν  την  ευθύν η
του ν αυαγίου. Θέλω ν α
είμαι ξεκάθαρος. 

Το σχ έδιο, θέλω ν α
είν αι έν α κοιν ό σχ έδιο,
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς δεν  θα
υπάρξει».

Αν αφερόμεν ος στον
ρόλο της αμυν τικής
βιομηχ αν ίας ο υπουργός
Αν άπτυξης παραδέχ ε-
ται την  αν αγκαιότητα
της εν ώ χ αρακτηρίζει ως
βασικό συν εταίρο και
σύμμαχ ο τις ΗΠΑ.
«Είν αι απολύτως προφ-
αν ές», σημειών ει ο κ.
Γεωργιάδης, «ότι στο
ν έο γεωπολιτικό περι-
βάλλον  που δημιο-
υργήθηκε, η αμυν τική
βιομηχ αν ία αποκτά
εν τελώς διαφορετική
σημασία. Άλλωστε είμα-
στε σε σημαν τικές
συζητήσεις προκειμέ-
ν ου ν α δώσουμε μια
μακροπρόθεσμη λύση
και στο θέμα της ΕΑΒ. Ο
στόχ ος μας είν αι τα
επόμεν α χ ρόν ια ν α
αποκτήσει η χ ώρα μια
ισχ υρή αμυν τική βιομ-
ηχ αν ία που θα της επι-
τρέψει ν α διαδραματίσει
πρωταγων ιστικό ρόλο.
Σε αυτό τον  ρόλο, ο
βασικός μας συν εταίρος
και σύμμαχ ος θα είν αι οι
ΗΠΑ».



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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)

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 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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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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