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Παρουσίαση του 
Φεστιβάλ Αισχύλεια

2022 στο Ίδρυμα Βασίλη
& Ελίζας Γουλανδρή

Πλούσιο πρόγραμμα, 
θεατρικές και μουσικές

εκδηλώσεις, in situ γλυπτική
εγκατάσταση

Κορκίδης: «Υψίστης σημασίας 
η επαναλειτουργία των 

Ναυπηγείων Ελευσίνας»
Συνάντηση του προέδρου του ΕΒΕΠ 

με αντιπροσωπεία του Σωματείου 
Εργαζομένων Ναυπηγείου Ελευσίνας

ΑΑννααννέέωωσσαανν  
οοιι  ΚΚοομμιιώώττηηςς,,  ΗΗλλιιάάδδηηςς  σσττοονν

ΑΑππόόλλλλωωνναα  ΠΠοοννττίίωωνν

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ ΑΟΚ:
Στο αντρικό τμήμα ο 

Στέλιος Πατρίκης

«Δυνατό ποντάρισμα» 
για το ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ 
από ΤΡΑΙΝΟΣΕ

και Damco
Eνα μόνο σχήμα κατέθεσε προ-

σφορά για την τριακονταετή παρ-
αχώρηση της έκτασης εμβαδού

1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπ-
υργο

Ξεκινά το 10ο 
Αττικό Σχολείο

Αρχαίου Δράματος
στην Ελευσίνα

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..22

Πιάνουν δουλειά από την
1η Ιουλίου 250 

Ευρωπαίοι δασοκομάντος

Τρία καινούργια 
πυροσβεστικά 

οχήματα απέκτησε ο
Δήμος Φυλής σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 23 έως 34  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Αποστολία, Λία,

Αποστολίν α, Πολίν α *
Μελίτων , Μελίτων ας, Μελίτος, Μελίτης

Σύν αξις των  Αγίων  12 Αποστόλων , Αγίου Μελίτων ος
μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕΠαγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω

Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 
2102460652

Eνα μόνο σχήμα κατέθεσε προσφορά για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης εμβαδού
1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, όπου έχουν αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός
σταθμός και σταθμός διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ).

Πρόκειται για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μαζί με την Damco του ομίλου Κοπελούζου, με τις δύο εταιρείες να
ποντάρουν δυνατά στις προοπτικές που διαθέτει ο τομέας των Logistics στην Ελλάδα.

Μ
ιας πρώτης τάξεως επιχείρηση εμπορίας
ναρκωτικών στο Ζεφύρι είχε στήσει μια για-
γιά 72 ετών η δράση της οποία αποκαλύφ-

θηκε τον Φεβρουάριο του 2020, όταν συνελήφθη από
την αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας η ηλικιω-
μένη γυναίκα μαζί με τον γιο της προμήθευαν ποσότ-
ητες ηρωίνης σε τοξικομανείς, οι οποίοι έρχονταν από
πολλά μέρη της Αττικής, για να αγοράσουν τα λίγα
γραμμάρια ευφορίας έναντι μερικών δεκάδων ευρώ.

Οι χρήστες πήγαιναν σε συγκεκριμένο σπίτι στο
Ζεφύρι, όπου συναντούσαν την ηλικιωμένη, και αγόρ-
αζαν τη δόση τους. 

Η 72χρονη είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη
στον πρώτο βαθμό και αύριο δικάζεται η έφεσή της.

Κατά την απολογία τους, μάνα και γιος είχαν ισχυρι-
στεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με ναρκωτικά, αλλά δεν
έγιναν πιστευτοί από τους δικαστές.

«Ανέλαβα την υπεράσπιση της κατηγορουμένης σε
δεύτερο βαθμό, με την απόλυτη πεποίθηση πως στο
τέλος θα αποδειχθεί ότι η εντολίδα μου παρέμεινε δύο
χρόνια κρατούμενη αδίκως», είπε στο protothema.gr ο
συνήγορος της 72χρονης κ. Στάθης Μητσοκάλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γιαγιά είχε
συλληφθεί ξανά και το 2006 για υπόθεση ναρκωτικών,
αλλά τότε είχε αφεθεί ελεύθερη.

Γιαγιά 72 ετών από το Ζεφύρι 
«μοίραζε» ηρωίνη σε όλη την Αττική

συνεχίζεται στη σελ. 4

«Δυνατό ποντάρισμα» για το ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ 
από ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Damco
Eνα μόνο σχήμα κατέθεσε προσφορά για την τριακονταετή παραχώρηση

της έκτασης εμβαδού 1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο
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«Το Εμπορικό
και Βιομηχανικό
Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο
Πειραιώς, όχι
μόνο στηρίζει
χωρίς καμία
επιφύλαξη το
ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο
εξυγίανσης, αλλά
θα σταθεί αρωγό,
τόσο στη συνερ-
γασία εργαζόμε-
νων και επεν-
δυτή να
διασώσουν το
ναυπηγείο Ελευ-
σίνας, όσο και
στη γενικότερη
προσπάθεια ανα-
γέννησης του
ναυπηγικού τομέα της χώρας μας».

Αυτό διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης
Κορκίδης την αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζο-
μένων Ναυπηγείου Ελευσίνας (Σ.Ε.Ν.Ε.), με την οποία
συναντήθηκε στα γραφεία του επιμελητηρίου και συζήτ-
ησαν για την έναρξη ενός κύκλου επιμόρφωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνάντηση συζητήθη-
καν με το σωματείο οι εξελίξεις αναφορικά με τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας, ενώ γνωστοποίησαν στον κ.
Κορκίδη τη βούληση της συντριπτικής πλειονότητας
των μελών του σωματείου να στηρίξουν το σχέδιο
εξυγίανσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη επικαιρ-
οποίησης του γνωσιακού πεδίου των εργαζόμενων στο
ναυπηγείο και προτάθηκε η ενεργοποίηση, σε συνερ-
γασία με το ΕΒΕΠ, ενός κύκλου επιμόρφωσης σε όλο
το εύρος των επιμέρους ειδικών επαγγελμάτων, όπως
τεχνίτες μετάλλου, αμμοβολιστές, μηχανουργοί, ηλεκτρ-
ολόγοι, μαραγκοί, μανουβραδόροι, πυροσβέστες,
τεχνίτες σκαφών από συνθετικές ύλες και τεχνίτες

«πράσινων
τ ε χ ν ο λ ο -
γιών».

Από την
πλευρά του
ο πρόεδρος
του επιμελ-
η τ η ρ ί ο υ
υπογράμμι-
σε τη
σημασία της
προσπάθει-
ας για την
επαναλειτο-
υργία των
ν α υ -
π η γ ε ί ω ν ,
τονίζοντας
το γεγονός

ότι η συσσωρευμένη τεχνογνωσία, που διαθέτει το
προσωπικό των ναυπηγείων, αποτελεί εχέγγυο για τη
δυναμική επαναφορά ενός τομέα μείζονος σημασίας
για την εθνική οικονομία, αλλά και τη στήριξη της ισχυρ-
ότερης ναυτιλίας στον κόσμο. 

Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς
επιμόρφωσης, καθώς, η τεχνολογία σήμερα, όπως
ανέφερε, ιδιαίτερα στον ναυπηγικό – ναυπηγοεπισκε-
υαστικό τομέα, κάνει άλματα με έμφαση στις «πράσινες
τεχνολογίες», δεδομένης της τάσης ο παγκόσμιος στό-
λος να γίνει σταδιακά «πράσινος» και, άρα, φιλικότερος
στο θαλάσσιο περιβάλλον, και όχι μόνο, με τη μείωση
του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Τέλος, ο κ. Κορκίδης διαβεβαίωσε ότι το επιμελητήρ-
ιο, όχι μόνο στηρίζει χωρίς καμία επιφύλαξη το
νομοσχέδιο εξυγίανσης, αλλά θα σταθεί αρωγό, τόσο
στη συνεργασία εργαζόμενων και επενδυτή να
διασώσουν το ναυπηγείο Ελευσίνας, όσο και στη
γενικότερη προσπάθεια αναγέννησης του ναυπηγικού
τομέα της χώρας μας.

Νέες εντάξεις έργων στο
Πρόγραμμα Τρίτση - Χρημα-
τοδότηση 2 εκατ. ευρώ για

τον Δήμο Ελευσίνας
Γ. Κώτσηρας: «Η Κυβέρνηση ανταποκρίνε-
ται στα αιτήματα των Δήμων της Δυτικής

Αττικής για την υλοποίηση έργων υψηλής
προτεραιότητας»

Τη ν
ένταξη
ν έ ω ν

έργων στο
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
« Α ν τ ώ ν η ς
Τρίτσης» του
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Εσωτερικών,
υπέγραψε ο
Αναπληρωτής
Υπουργός, κ.

Στέλιος Πέτσας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγ-
ησης.

Συνολικά στο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση εντάσσονται 133 νέα έργα, προϋπολογισμού
313.692.228,29 ευρώ, μεταξύ των οποίων και δύο σημαντι-
κά έργα για τον Δήμο Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ελευσίνας χρηματοδοτείται με το
συνολικό ποσό του 1.963.007,01 ευρώ για το πρόγραμμα
“SmartTech Elefsina: Έξυπνος κόμβος νέων τεχνολογιών,
ψηφιοποίησης και καινοτομίας” (1.113.768 €) και για το πρό-
γραμμα ηλεκτροκίνησης «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων»
(849.309,01 €).

Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και παράλληλα στη
στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Η διαρκής συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Αναπ-
ληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, αποτυπώνεται
στα «πράσινα» έργα υψηλής προτεραιότητας που προωθ-
ούνται και υλοποιούνται στους πέντε Δήμους της Δυτικής
Αττικής με στόχο, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των υπο-
δομών τους».

Τ
ο 10ο Αττικό Σχ ολείο
Αρχ αίου Δράματος με την
υποστήριξη της 2023

ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθ-
εί για 10η συν εχ ή χ ρον ιά από την
1η έως τις 10 Ιουλίου, στην  πόλη
της Ελευσίν ας. 

Το Αττικό Σχ ολείο, με άξον α τα
πρόσωπα της Ορέστειας του
Αισχ ύλου, συγκαλεί την  “Εκκλησία
του Δήμου” κι αν οίγει έν αν  διάλο-
γο με τους πολίτες πάν ω στα
θέματα που αν αδύον ται από την
τριλογία και εξακολουθούν  ν α
αποτελούν  φλέγον τα ζητήματα της
επικαιρότητας. Αν οίγουμε συζήτ-
ηση για τα “πρέπει” και για τα “για
πάν τα” της Ορέστειας και της κοιν ων ίας, για τον
θεσμό της οικογέν ειας και τους άγραφους ν όμους της
υποταγής, για τη γυν αίκα στην  εξουσία, για τα θύματα
της πατριαρχ ίας, την  αν δρόβουλο γυν αίκα και τον
άβουλο άν δρα, για την  πίστη και την  απιστία, για την
παιδοκτον ία, για το χ ρέος του γιου και το καθήκον  της

κόρης, για τις “παράπλευρες” απώλειες-θυσίες, την
πολεμοκαπηλία, για τη γυν αίκα σκλάβα, κτήμα, λάφ-
υρο, για την  εν οχ ή και τη συγχ ώρεση, για τη θεία και
την  αν θρώπιν η δικαιοσύν η. 

Με καλεσμέν ους εισηγητές μιλάμε για τον  σύγχ ρον ό
μας Αισχ ύλο και για το παρελθόν  και το μέλλον  του 

θεάτρου στην  Ευρώπη και τον
κόσμο. Το Αττικό Σχ ολείο Αρχ αίου
Δράματος και η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σας
καλούν  ν α συμμετάσχ ετε στην  αλυσίδα
μιας επιτακτικής συζήτησης, που
συν εχ ίζεται εν  εκκρεμότητι εδώ και 25
αιών ες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (είσο-
δος ελεύθερη με σειρά προτεραιότ-
ητας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 |
Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευ-
σίν αςΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ
“ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ” της Μαργκερίτ Γιο-
υρσεν άρΑν άγν ωση ΜΑΡΘΑ
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ, Τσέλο ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 | Παλαιός Σιδηροδρ-
ομικός Σταθμός Ελευσίν αςΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ -“Τα ΠΡΕΠΕΙ και τα ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ στην
Ορέστεια” 

Ξεκινά το 10ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος στην Ελευσίνα

Κορκίδης: «Υψίστης σημασίας η 
επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας»
Συνάντηση του προέδρου του ΕΒΕΠ με αντιπροσωπεία του
Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείου Ελευσίνας

συνεχίζεται στη σελ. 13
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Η κατασκευαστική περίοδος του Θριασίου ΙΙ
διαρκεί 18 μήνες, με τα τεύχη του διαγωνισμού
να προβλέπουν εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα,
ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ, που θα
εισπράξει ο ΟΣΕ ως κύριος του έργου.

Ο οργανισμός θα εισπράττει  και  ετήσιο
εγγυημένο αντάλλαγμα (ΕΕΑ) για όλη την περίο-
δο της παραχώρησης, του οποίου η αξία θα
υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστο-
τε ετήσιου μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγμα-
τος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος
στην οικονομική προσφορά του.

ΕΔΕ για 
τo «Turkaegean» 
διέταξε ο 
Αδ. Γεωργιάδης

Tη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης για τη διερεύνηση και τη
διαπίστωση πειθαρχικών παραπτω-
μάτων  υπαλλήλων  της πρώην
Διεύθυνσης Σημάτων της Γεν ικής
Γραμματείας Εμπορίου σχετικά με
την  καταχώρηση του εμπορικού
σήματος «Τurkaegean» στο Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (EUIPO) καθώς και
σε άλλα εθν ικά και διεθνή Γραφεία
Διανοητικής Ιδιοκτησίας διέταξε ο
Γεν ικός Γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρ-
ης Αναγνωστόπουλος κατόπιν  εντο-
λής του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν υπήρξε ουδέποτε ενημέρω-
ση»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείο Ανάπτυξης,
η διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής

εξέτασης «διατάσσεται επειδή δεν
υπήρξε ουδέποτε ενημέρωση για τη
συγκεκριμένη υπόθεση προς την
Υπηρεσία ή την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου από τους αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες που
υπηρετούσαν στο εθν ικό γραφείο
σημάτων ή που τελούσαν σε από-
σπαση στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO) προκειμένου να αναληφθεί
η έγκαιρη και ενδεδειγμένη πολιτική,
διπλωματική και υπηρεσιακή
δράση».

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου,
προανήγγειλε προσφυγή για τη
χρήση του σήματος «Turkaegean».
Όπως ανέφερε, «το θέμα δεν παρά-
γει πολιτικά ζητήματα», ωστόσο
«είναι χωρίς αμφιβολία μια αθέμιτη
εμπορική πρακτική η οποία και θα
προσβληθεί και θα υπάρξει προσφυ-
γή από ελλην ικής πλευράς». «Ο τρό-
πος που έγινε η καταχώρηση δεν
επέτρεψε να διατυπωθεί κάποια
ένσταση εκείνο το διάστημα» εξήγ-
ησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
προσθέτοντας πως «ερευνάται πώς
και τι έγινε».

Όπως αποκάλυψε το naf tempori-
ki.gr η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνε-
υματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (
EUIPO) έκανε αποδεκτή την τουρκι-
κή απαίτηση, να οικειοποιηθεί έμμε-
σα την θάλασσα του Αιγαίου (και)
μέσω διαφημιστικής καμπάν ιας,
πατεντάροντας το «Turkaegean» για
τουριστικούς σκοπούς. 

Η έγκριση δόθηκε στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2021 χωρίς καμία ένσταση και
έχει ισχύ μέχρι τις 16 Ιουλίου 2031.

«Πυρά» από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για
ολιγωρία στο θέμα άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ
και με πρωτοβουλία του Τομεάρχη
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξη
Χαρίτση, σε συνεργασία με τους
τομεάρχες Εξωτερικών , Γιώργου
Κατρούγκαλου και Τουρισμού, Κατε-
ρίνας Νοτοπούλου, 54 βουλευτές του
κόμματος κατέθεσαν  σχετική
ερώτηση στη Βουλή. 

«Η εξέλιξη αυτή πλήττει διεθνώς το
κύρος της χώρας ενώ υπονομεύει και
τις προοπτικές του ελλην ικού τουρι-
σμού και συνολικά τη πορεία της
ελλην ικής οικονομίας σε μια εξαιρετι-
κά δύσκολη συγκυρία. Ταυτόχρονα,
δεδομένης της σημερινής κατάστα-
σης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η
εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις σχέσεις
των δύο χωρών και υποβαθμίζει γεω-
πολιτικά την Ελλάδα» επεσήμαναν
οι ερωτώντες βουλευτές.

Για «αδικαιολόγητη ολιγωρία υπηρε-
σιών του υπουργείου Ανάπτυξης
σχετικά με την κατοχύρωση του
σήματος ''Turkaegean'' από τον
Οργανισμό Τουρισμού της Τουρκίας
και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
σε «μια περίοδο συνεχών τουρ-
κικών προκλήσεων» έκανε λόγο το
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής καλώντας
την κυβέρνηση να δώσει απαντή-
σεις. 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2



Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση 
για την πάταξη της για την πάταξη της 
εγκληματικότητας στο Ζεφύριεγκληματικότητας στο Ζεφύρι

Α
στυνομική επιχείρη-
ση πραγματοποιήθη-
κε το  μεσημέρ της

Τρίτηςι, στην περιοχή του
Ζεφυρίου.

Η επιχείρηση έγινε με τη
συμμετοχή αστυνομικών της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δυτικής Αττικής, της Διεύθυ-
νσης Αστυνομικών Επιχει-

ρήσεων, της Υποδιεύθυ-
νσης Επιχειρησιακών Δρά-
σεων Δυτικής Αττικής, της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής, της Διεύθυ-
νσης Άμεσης Δράσης
(ΔΙ.ΑΣ.) και της Διεύθυνσης
Τροχαίας (ΟΕΠΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρ-

κεια της επιχείρησης πραγ-
ματοποιήθηκαν 32 έλεγχοι
ατόμων, 24 έλεγχοι οχημά-
των, βεβαιώθηκαν 21 τροχο-
νομικές παραβάσεις, ακιν-
ητοποιήθηκαν 3 οχήματα,
ενώ συνελήφθησαν και  2
άτομα για στέρηση άδειας
οδήγησης.

Μάλιστα, πρωινές ώρες
χθες είχαν συλληφθεί στην
περιοχή του Ζεφυρίου,
ακόμα δύο κατηγορούμενοι
για τα αδικήματα της διατάραξ-
ης κοινής ησυχίας, απλής
σωματικής βλάβης, εξύβρι-

σης, απειλής, απείθειας και
βίας κατά υπαλλήλων.

Οι συλλήψεις πραγματο-
ποιήθηκαν από αστυνομι-
κούς της Ο.Π.Κ.Ε και του
Αστυνομικού Τμήματος Ζεφ-
υρίου, που κλήθηκαν να
επιληφθούν σε περιστατικό
διατάραξης από οικία και
δέχθηκαν επίθεση από τρία
άτομα.

Σε νομότυπη έρευνα που
ακολούθησε βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 2 ενισχυτές
και 4 ηχεία ως πειστήρια του

αδικήματος της διατάραξης
κοινής ησυχίας, ενώ στη
δικογραφία, που
σχηματίστηκε από το Αστυνο-
μικό Τμήμα Ζεφυρίου, το
οποίο επελήφθη της προα-
νάκρισης, περιλαμβάνεται
ακόμα ένα άτομο, που διέφυ-
γε της σύλληψης.

«Οι αστυνομικές επιχειρή-
σεις θα συνεχιστούν με
αμείωτη ένταση και σε άλλες
περιοχές της Αττικής για την
εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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Υπεγράφη χ θες από
τους κοιν ων ικούς εταίρ-
ο υ ς
(ΓΣΕΕ,ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣ
ΕΕ,ΣΕΤΕ,ΣΒΕ) η ν έα
Εθν ική Γεν ική Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας,
με παράταση χ ρόν ου
της ισχ ύουσας σύμβα-
σης μέχ ρι 30/6/2023.

Στους όρους που θα
συν εχ ίσουν  ν α
ισχ ύουν  είν αι και η
δέσμευση των  συμβαλ-
λόμεν ων  μερών  ότι αν
κατά τη διάρκεια ισχ ύος
της ν έας ΕΓΣΣΕ αρθεί
με οποιοδήποτε τρόπο,
οποιαδήποτε περιορι-
στική διάταξη που έχ ει
επιβληθεί με ν ομοθετική
παρέμβαση στην  καθο-
λικότητα ισχ ύος των
μισθολογικών  όρων  των
Εθν ικών  Γεν ικών  ΣΣΕ,
τότε θα ξεκιν ήσουν
άμεσα διαπραγματεύσεις

για τον  καθορισμό των
μισθολογικών  όρων  της
ΕΓΣΣΕ. 

Η νέα Σύμβαση,
διατηρεί επίσης σε
ισχύ κορυφαίες κατακ-
τήσεις των εργαζομέ-
νων όπως επιδόματα
τριετιών, γάμου, δώρα
Χριστουγέννων και
Πάσχα, ετήσια άδεια
καθώς και όλες τις
άδειες που αφορούν
στη συμφιλίωση οικο-
γενειακής και επαγγε-
λματικής ζωής. 

Επιπλέον , οι κοιν ων ι-
κοί εταίροι συμφών ησαν
στη δημιουργία ομάδας
εργασίας, η οποία
μεταξύ άλλων  θα παρ-
αδώσει πόρισμα για τη
σύσταση του αυτόν ο-
μου Νομικού Προσώπου
που προβλέπει ο ν όμος
για την  επαγγελματική
κατάρτιση. 

Τρία καινούργια πυροσβεστικά 
οχήματα απέκτησε ο Δήμος Φυλής

Με τρία καιν ούργια ελαφρά πυροσβεστικά οχήματα 4Χ4 εν ισχύεται η Πολιτική Προστασία του
Δήμου Φυλής. 
Πρόκειται για ευέλικτα οχήματα που μπορούν  ν α κιν ηθούν  και εκτός δρόμου.

Η απόκτηση των  τριών  οχημάτων  και ο εξοπλισμός τους με πυροσβεστικά μέσα κιν είται στη
λογική των  περιπολιών  για την  άμεση αν τιμετώπιση μικροεστιών  πριν  την  επέκτασή τους.
Παράλληλα, στις χιον οπτώσεις, θα χρησιμοποιούν ται για τη ρίψη αλατιού στο οδόστρωμα.
«Με τα τρία ν έα οχήματα ο Δήμος αποκτά μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυν ατότητες, σε έν α
τομέα που αποτελεί προτεραιότητα του Δημάρχου Χρήστου Παππού, αφού αφορά στην  ασφά-
λεια και στην  περιουσία των  συν δημοτών  μας. Είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια των  εργαζομέ-
ν ων  θα αξιοποιηθούν  με τον  καλύτερο τρόπο¨, δήλωσε σχετικά ο Αν τιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας Μιχάλης Οικον ομάκης

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ
ΕΓΣΣΕ

Από τους κοινωνικούς εταίρους 
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Δ
υν αμικό “παρών ” στην
καλοκαιριν ή βραδιά του
Συλλόγου Κρητών  στα

Άν ω Λιόσια,  έδωσαν  το βράδυ του
Σαββάτου 25 Ιουν ίου 2022 μέλη
της Ομοσπον δίας Πολυμελών
Οικογεν ειών  με 3 Τέκν α Ελλάδος (
ΟΠΟΤΤΕ). 

Τα μέλη της Ομοσπον δίας που
βρέθηκαν  στα Άν ω Λιόσια μετά
από πρόσκληση της δραστήριας
στα κοιν ά συν τοπίτισσας, Αν απ-
ληρωτή Ταμία της ΟΠΟΤΤΕ Κλέλια
Βαρβαρίγου και Πρόεδρο του
Συλλόγου Τριτέκν ων  Δήμου
Φυλής , απόλαυσαν  έν α γν ήσιο
κρητικό γλέν τι  εν ώ είχ αν  κι
εγκάρδια συν άν τηση  με τον
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού. 

Εκτός από την  Κλέλια Βαρβα-
ρίγου  και μέλη του ΔΣ του Συλλό-
γου Τριτέκν ων  Δήμου Φυλής,
στην  παρέα και στην  κατάμεστη
πλατεία βρέθηκαν  οι:
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΠΟΤΤΕ : Βακο

υφτσή Κερασίν α (Μαγν ησία) και
Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκ-
ν ων  Νομού Μαγν ησίας , Η 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Κ Α Ι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΠΟΤΤΕ: Χελιου
δάκη Μαίρη (Χαν ιά) Πρόεδρος του
Συλλόγου Τριτέκν ων   Χαν ίων  , το
μέλος του Δ.Σ. Τεπερίδης Πέτρος
(Χαν ιά)  και το μέλος Δ.Σ.
ΟΠΟΤΤΕ και Πρόεδρος του Συλλό

γου Τριτέκν ων  Αν ατολικής Αττι-
κής και Αχ αρν ών  "Η
ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" Μαρία Ναυρ-
οζίδου. 

Όλοι τους αν τάλλαξαν  θερμές
ευχ ές με τον  Δήμαρχ ο και είχ αν
μαζί του έν αν  πολύ φιλικό διάλο-
γο. 

Έναρξη των καλοκαιριών
εκδηλώσεων στην Κοινότητα

Μεγάρων
29 Ιουνίου με αθλητισμό, 8 Ιουλίου με βραδιά παιδι-

κού σινεμά, 22 Ιουλίου με ροκ μουσικές στην παραλία
Βαρέας Μεγάρων και 30 Ιουλίου colour music festival
σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα Νέας Περάμου.

Συνάντηση του Δημάρχου Φυλής με αντιπροσωπεία της 
Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με 3 Τέκνα Ελλάδος

Τ
έσσερα νέα προγράμματα για συνο-
λικά 40.000 ανέργους θα προκηρύξει
η ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ.) σύμφωνα με τον
διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο

Πρωτοψάλτη.
Παράλληλα, θα «τρέξουν» τέσσερα προγράμ-
ματα για 40.000 άνεργους καθώς και για
150.000 εργαζόμενους, συνολικού προϋπολογι-
σμού 652 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά αναμένεται να ανακοινωθούν:

- Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000
ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας.
Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση 7μηνης
εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων ανέργων,
18-29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, των Περιφερειών Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας, σε εργασιακό
περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα
για την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 65.000.000 ευρώ, θα διαθέσει
6.500 θέσεις στην Αττική και 3.500 στην Κεντρ-
ική Μακεδονία και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει
στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση
με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις
ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία
δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-

σεις καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και
οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχει-
ρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονο-
μική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός,
ύψους 65 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από χρημα-
τοδότηση του ΕΣΠΑ.
Αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα, τρία

νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας αλλά και δύο μεγάλα προγράμματα
κατάρτισης για άνεργους και εργαζόμενους
αναμένεται να τεθούν σε τροχιά πλήρους ανά-
πτυξης, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανά-
καμψης.

Αναλυτικά, τα προγράμματα είναι:
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση 10.000 ανέργων
ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλα-
κες υψηλής ανεργίας,
Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για τη

δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την πρόσληψη
μακροχρόνιων ανέργων
ηλικίας 45 ετών και άνω, σε
περιοχές θύλακες
υψηλής ανεργίας της
χώρας, με προτεραι-
ότητα στις Περιφέρει-
ες Δυτικής Μακε-
δονίας, Δυτικής Ελλά-
δας, Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης,
Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδας, Κεντρικής Μακε-
δονίας και Ηπείρου, και με έμφ-
αση σε επιχειρήσεις που δραστηρ-
ιοποιούνται στους τομείς της πράσινης και
ψηφιακής οικονομίας.
Το πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών θα επιχο-

ρηγεί με 13.709 ευρώ συνολικά το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περ-
ιφέρειες και με 11.995 ευρώ συνολικά τις
επιχειρήσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες.
Στόχος η ανάσχεση των συνεπειών της ανε-

ργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια

ανέργους  και τους ανέργους μεγαλύτερων
ηλικιών, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν
απομάκρυνση από την εργασία δυσχεραίνει
την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά
εργασίας. Ο προϋπολογισμός ύψους 119,7
εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση 10.000 ανέργων που
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην
ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας
Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων

θέσεων εργασίας  στον
ιδιωτικό τομέα για

κατηγορίες ανέρ-
γων που αντιμε-

τωπίζουν τα
μεγαλύτερα
ε μ π ό δ ι α
σ τ η ν
ένταξη ή
επανέντα-
ξή τους

στην αγορά
εργασίας.
Ωφελούμενοι

της δράσης είναι
άνεργοι οι οποίοι είτε

ανήκουν στους πιο ευπαθείς
πληθυσμούς, όπως άτομα με αναπηρία, απο-
φυλακισμένοι, άνεργοι που ολοκλήρωσαν προ-
γράμματα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες
ουσίες, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά
άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο,
θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και
διεμφυλικά πρόσωπα, είτε αντιμετωπίζουν
εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην
αγορά εργασίας όπως μητέρες που επιστρέφ-
ουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή

των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω
των 24 μηνών, άνεργοι άνω των 55 ετών με
12μηνη ανεργία, άτομα με πολύ χαμηλό μορφ-
ωτικό επίπεδο, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ.

Για τις 3.000 πιο ευπαθείς πληθυσμούς, καθό-
τι απαιτούν μεγαλύτερες περιόδους επιχoρη-
γούμενης απασχόλησης για να επανέλθουν
στην αγορά εργασίας σε μόνιμη βάση, το πρό-
γραμμα θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και το ποσό
της επιχορήγησης ανέρχεται στις 17.112 ευρώ
συνολικά, ενώ για τις 7.000 ανέργους που αντι-
μετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανέντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας το πρόγραμμα
θα έχει διάρκεια ένα έτος και το ποσό της
επιχορήγησης ανέρχεται στις 8.556 ευρώ
συνολικά. Ο προϋπολογισμός ύψους 111,23
εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας με 100% επιδότηση για 10.000 ανέργο-
υς νέους ηλικίας έως 30 ετών
Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση 7μηνης

εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων ανέργων,
18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον
του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την
ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους

μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθ-
αρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφο-
ρές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και
επιδόματος αδείας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και
οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχει-
ρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονο-
μική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός ύψους
68 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα για 40.000 ανέργους μέσα στο καλοκαίρι
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Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του 
∆ήµου Αχαρνών για το 2022
• Το 70% της χρηµατοδότησης των νέων έργων και 
µελετών προέρχεται από ιδίους πόρους 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το
Τεχνικό Πρόγραµµα του
∆ήµου Αχαρνών για το έτος

2022 συνολικού ύψους 19.528.589,70
ευρώ, στην  τακτική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, η
οποία πραγµατοποιήθηκε δια ζώσης, τη
∆ευτέρα 20 Ιουνίου.

Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
που διπλασιάστηκε έναντι αυτού του
προηγούµενου έτους διαθέτει µεγάλα
έργα αλλά και έργα καθηµερινότητας
που θα συµβάλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της
πόλης.  Αξιοσηµείωτο είναι πως το 70%
της χρηµατοδότησης των νέων έργων
και µελετών προέρχεται από ιδίους
πόρους του δήµου.

Ειδικότερα, το Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου Αχαρνών που ψηφίστηκε µε
26 ψήφους υπέρ, 6 κατά και ένα λευκό
προβλέπει µεταξύ άλλων:

•    Συντήρηση οδοστρωµάτων ύψους
1.500.000.

•    Ασφαλτοστρώσεις οδών εκτός
σχεδίου και  κατασκευή δρόµων σε περ-
ιοχές του Βόρειου και του Νοτίου
Τοµέα Αχαρνών.  

•    Ανακατασκευή και εξυγίανση του
υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περ-
ιοχής της Βαρυµπόµπης του ∆ήµου
Αχαρνών.

•    Επικάλυψη λάκκων και απόξεση
οδοστρωµάτων σε  δρόµους της πόλης.  

•    Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού
σε περιοχές του Βόρειου Τοµέα του
∆ήµου καθώς και την αποκατάσταση
των φθορών ηλεκτροφωτισµού σε περιφ-
ερειακές οδούς του ∆ήµου Αχαρνών.

Στην τοποθέτησή του για το Τεχνικό
Πρόγραµµα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών,
Σπύρος Βρεττός τόνισε τα εξής:

«Ο πήχης έχει ανέβει ψηλά στον
∆ήµο Αχαρνών. Όταν παραλάβαµε δεν
βρήκαµε ούτε µία µελέτη, ούτε ένα
έργο. Σήµερα υλοποιούµε τα αυτονόη-
τα. Ασφαλτοστρώνουµε δρόµους που
είχαν να συντηρηθούν  χρόνια, κατασ-
κευάζουµε παιδικές χαρές που παρέµε-
ναν κλειστές , δροµολογούµε µεγάλα
έργα που έχει ανάγκη ο δήµος µας. Ο
στόχος είναι να αναπτυχθεί αυτός ο
τόπος. Τα νούµερα επιβεβαιώνουν την
κατάσταση και προχωράµε στα έργα που
θα γίνουν το 2023".

Ακόμη μια φωτιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Πυ ρ κ α γ ι ά
σε χαμηλή

βλάστηση στη
θέση Ύψωμα
Γκίκα, στην περ-
ιοχή Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,
ξέσπασε τα ξημε-
ρώματα της
Τετάρτης.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, στο σημείο που  εκδηλωθηκε  η
φωτιά έσπευσαην  21 πυροσβέστες με δέκα οχήματα., η οποία και ορι-
οθετήθηκε προτού εξαπλωθεί.Στην περιοχή παρέμειναν  δύο υδροφόρες
και ένα βοηθητικό όχημα.

Στο «κόκκινο» η Αττική – Προειδοποίηση των επιστημόνων για τον
κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη ΓΓΠΠ, και σήμερα Πέμπτη, υψηλός προβ-
λέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, κεντρική / νότια  Εύβοια,
Αργολίδα, Βοιωτία, Κορινθία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα
και Ανατολικό Αιγαίο.

Όπως ενημέρωσε η επιστημονική ομάδα του The FLAME project
(meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), από σήμερα και τις προσεχείς
ημέρες θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, με παράλληλη υποχώρη-
ση της υγρασίας.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ερχόμενη Κυριακή
(3/7) αναμένεται να είναι η πιο επικίνδυνη πυρομετεωρολογικά, καθώς
θα έχουν διαμορφωθεί συνθήκες πολύ υψηλής ευφλεκτότητας της νεκρής
δασικής καύσιμης ύλης σε συνδυασμό με περαιτέρω ενίσχυση των ανέ-
μων.

Τ
ο ΔΣ της ΕΛΜΕ εδώ και μια βδο-
μάδα συν εχ ίζει τις προσπάθειες
και τις παρεμβάσεις για ν α βρεθ-

εί μια βιώσιμη και αξιόπιστη λύση για
το θέμα της εγγραφής των  αποφοίτων
του 7ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω
Λιοσίων  στα γυμν άσια της περιοχ ής
μας. Μετά τις συν αν τήσεις με τους
εκπαιδευτικούς στο 2ο και το 3ο
Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων , την  σταθερή
επικοιν ων ία με την  τοπική Έν ωση
Γον έων  και την  παρέμβαση στον
Δήμο Φυλής, την  Τρίτη 28/6 έγιν ε
παρέμβαση στον  διευθυν τή και τον
προϊστάμεν ο εκπ/κών  θεμάτων  της
ΔΔΕ.

Στην  παρέμβαση επιβεβαιώθηκε ότι,
στην  παρούσα φάση, τα απολυτήρια
των  44 αποφοίτων  του 7ου Δημοτι-
κού θα παραμείν ουν  στο 3ο Γυμν ά-
σιο, σύμφων α με τη σχ ετική απόφα-
ση του διευθυν τή της ΔΔΕ, ο οποίος
προτίθεται ν α διευθετήσει το ζήτημα
από τη 1η Σεπτέμβρη με βάση τις δια-
τάξεις περί μετεγγραφών . Τότε, θα
είν αι δυν ατό ν α μετεγγραφούν  στο 2ο
και το 1ο Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων  ή και
στο 4ο Γυμν άσιο όσοι/ες το επιθ-
υμούν  με βάση τη χ ωρητικότητα των
γυμν ασίων .

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι τόσο ο
Σύλλογος Διδασκόν των  του 2ου
Γυμν ασίου, όσο και ο Σύλλογος

Γον έων  του 2ου Γυμν ασίου και η
Έν ωση Συλλόγων  Γον έων  Άν ω
Λιοσίων  – Φυλής αν τιτίθεν ται σφόδρα
στη λύση των  προκάτ.

1. Σε καμιά περίπτωση ν α μην
τοποθετηθούν  οι 2 προκατασκευα-
σμέν ες αίθουσες στο προαύλιο του
υπερκορεσμέν ου 2ου Γυμν ασίου,
όπως προτείν ει ο Δήμος Φυλής και,
δυστυχ ώς, αποδέχ εται η ΔΔΕ.

2. Εγγραφή ή μετεγγραφή των  απο-
φοίτων  του 7ου Δημοτικού στο 3ο,
στο 1ο και στο 2ο Γυμν άσιο Άν ω
Λιοσίων , με τους λιγότερους από
αυτούς ν α εγγράφον ται στο 2ο (μαθη-
τές που τα αδέλφια τους φοιτούν  ήδη
σε αυτό το σχ ολείο, δηλαδή 8 – 10
άτομα).

3. Αν άληψη από τον  Δήμο της
ευθύν ης της ασφαλούς μεταφοράς
των  μαθητών  από και προς τα σχ ο-
λεία υποδοχ ής και της ασφαλούς παρ-
αμον ής τους σε αυτά.

4. Συν έχ ιση των  παρεμβάσεων  μας
σε ΔΔΕ, Δήμο και Δημοτικό
Συμβούλιο, Γον είς, ΜΜΕ για τη λύση
που θα είν αι η καλύτερη δυν ατή για
τους μαθητές και τις μαθήτριες στην
περιοχ ή μας.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων: 
“Όχι” σε προκάτ αίθουσες λένε

γονείς, ΕΛΜΕ και καθηγητές
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Στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γου-
λανδρή πραγματοποιήθηκε η
συνέντευξη τύπου του Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2022, την Τρίτη 28

Ιουνίου.
Το παρών στη συνέντευξη έδωσαν τοπι-

κά και πανελλήνιας εμβέλειας μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, δημοσιογράφοι του
πολιτιστικού ρεπορτάζ και τηλεοπτικά
συνεργεία.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, η Αντιπρ-
όεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας Σοφία Αδάμ, ο Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευσίνα –
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης Μιχα-
ήλ Μαρμαρινός και ο διεθνούς φήμης καλ-
λιτέχνης, έργο του οποίου θα φιλοξενηθεί
στο φετινό Φεστιβάλ, Κωστής Βελώνης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2022:

Κυριακή 28.8- ΜΟΥΣΙΚΗ
Ρίτα Αντωνοπούλου Μανόλης Ανδρουλι-

δάκης «Μαζί»
Παλαιό Ελαιουργείο, Είσοδος ελεύθερη,

Ώρα έναρξης 20.30

Δευτέρα 29.8- Κινηματογράφος
Μήλα, Σκηνοθεσία Χρήστος Νίκου
Θερινός Κινηματογράφος Παραλία

Ελευσίνας, Γενική είσοδος  5 €
Ώρα έναρξης: 21.15

Τρίτη 30.8- Κινηματογράφος
Λούγκερ, Σκηνοθεσία Κώστας Χαραλάμ-

πους
Θερινός Κινηματογράφος Παραλία

Ελευσίνας, Γενική είσοδος  5 €
Ώρα έναρξης: 21.15

Τετάρτη 31.8- Θέατρο
Ακούω ήχον κώδωνος, Σκηνοθεσία

Θανάσης Παπαγεωργίου
Η παράσταση είναι χορηγία της Περιφ-

έρειας Αττικής
Παλαιό Ελαιουργείο, Είσοδος ελεύθερη

αποκλειστικά με δελτίου εισόδου* Ώρα
έναρξης 20.30

Πέμπτη 1.9-Παιδικό Θέατρο
Μαδαγασκάρη, Σκηνοθεσία – απόδοση

κειμένου: Θέμις Μαρσέλλου

Παλαιό Ελαιουργείο, Είσοδος ελεύθερη
αποκλειστικά με δελτίου εισόδου*Ώρα
έναρξης 20.30

Παρασκευή 2.9- Θέατρο
Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη
Μετάφραση K.X. Μύρης
Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος, Μουσική

Φοίβος Δεληβοριάς
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20.30

Κυριακή 4.9- Θέατρο
Αίας του Σοφοκλή - Εθνικό Θέατρο
Μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος,

Σκηνοθεσία: Αργύρης Ξάφης
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20.30

Δευτέρα 5.9- Μουσική
Αλκίνοος Ιωαννίδης «Εκτός τόπου και

χρόνου»
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20:30

Τρίτη 6.9, Κινηματογράφος
Αγία Έμυ, Σκηνοθεσία Αρασέλη Λαιμού 
Θερινός Κινηματογράφος Παραλία

Ελευσίνας Γενική είσοδος  5€ Ώρα έναρξ-
ης: 21.15

Τετάρτη 7.9- Θέατρο
Μήδεια του Ευριπίδη
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας,

Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης –
Μανώλης Δούνιας

Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15
€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20:30

Πέμπτη 8.9
Εγκαίνια in situ γλυπτικής εγκατάστασης

του Κωστή Βελώνη
«Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπε-

δα»
Μια παραγωγή της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολι-

τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε
συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2022.  

Παλαιό Ελαιουργείο 
Είσοδος ελεύθερη
Ώρα έναρξης 20:30

Πέμπτη 8.9- Κινηματογρά-
φος

Σελήνη, 66 ερωτήσεις
Σκηνοθεσία Ζακλίν Λέντζου

Θερινός Κινηματογράφος
Παραλία Ελευσίνας

Γενική είσοδος 5€  Ώρα
έναρξης: 21.15

Παρασκευή 9.9- Μουσική
Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης και η

Μάρθα Φριντζήλα
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20.30

Κυριακή 11.9- Θέατρο
Ελένη του Ευριπίδη- ΚΘΒΕ
Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20:30

Δευτέρα 12.9- Μουσική
Το Φεστιβάλ Συστήνει: Παιδί Τραύμα

Το Παιδί Τραύμα γράφει μουσική και
λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέν-
τρο της Αθήνας. Θεωρείται εκπρόσωπος
του σύγχρονου αστικού τραγουδιού, ενώ
η πραγματική του ταυτότητα παραμένει
μυστική. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το
2018 με το άλμπουμ Μυστικές Χορευτικές
Κινήσεις, συνοδευόμενο από ένα εγχει-
ρίδιο απόκτησης υπερφυσικών δυνά-
μεων. 

Δύο χρόνια μετά, ακολούθησε το Θα
Καταστρέψω τον Κόσμο, το οποίο βασίζε-
ται στην αληθινή ιστορία ενός παρανοϊκού
εγκληματία που συνελήφθη στα μέσα της
δεκαετίας του 1990.

Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική Είσοδος 5€,
Ώρα Έναρξης: 20:30

Τρίτη 13.9- Μουσική
Τάνια Τσανακλίδου «Το μαγικό κουτί»
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος

15€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20.30

Πέμπτη 15.9- Κινηματογράφος Προβολή
ταινιών μικρού μήκους

Από το μπαλκόνι σκηνοθεσία Ιωάννα
Σουλτάνη Διάρκεια 12'

Βανκούβερ  σκηνοθεσία Βαγγέλης Φάμ-
πας-  Διάρκεια 23'

Πήγα είδα άκουσα σκηνοθεσία Μαίρη
Μπουλή-  Διάρκεια 24’

Soul Food σκηνοθεσία Νίκος Τσεμπερό-
πουλος-  Διάρκεια 24’

Brutalia, Εργάσιμες μέρες σκηνοθεσία
Μανώλης Μαυρής - Διάρκεια 25’ 

Θερινός Κινηματογράφος Είσοδος
ελεύθερη αποκλειστικά με δελτίου εισό-
δου* Ώρα έναρξης: 21.15

Παρασκευή 16.9-Μουσική
Ελευθερία Αρβανιτάκη Γιώργος Περρής

“Πάρε με αγκαλιά και πάμε” 
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€ Μειωμένο 8 € Ώρα έναρξης 20.30

Κυριακή 18.9- Μουσική
Φοίβος Δεληβοριάς Δημήτρης Μετζέλος

Νεφέλη Φασούλη 
Opening act BABUSKA
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20.30

Δευτέρα 19.9- Θέατρο
Φιλοκτήτης του Σοφοκλή
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας,

Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκυ 
Παλαιό Ελαιουργείο, Γενική είσοδος 15

€, Μειωμένο 8 €, Ώρα έναρξης 20:30

Κυριακή 25.9
7ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας «Στα Ίχνη

της Ιεράς Οδού»
Διαδρομή Αθήνα-Ελευσίνα μέσω της

Ιεράς Οδού
Αγώνας 21 χλμ. Εκκίνηση: Κεραμεικός.

Ώρα 08:30
Αγώνας 5 χλμ. Εκκίνηση: Ελευσίνα.

Ώρα 09:00
Δήλωση συμμετοχής: eleusisimi-

marathon.gr

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου: «Κάθε χρόνο, το
Φεστιβάλ Αισχύλεια αναβαθμίζεται,
εμπλουτίζεται, χωρίς ωστόσο, να χάνει
τον ποιοτικό χαρακτήρα και την ταυτότητά
του. Έτσι και φέτος, θα έχουμε τη χαρά να
απολαύσουμε 20 εκδηλώσεις, μία εικαστι-
κή έκθεση και φυσικά, τον καθιερωμένο
Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου, που πραγ-
ματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αισχύλεια. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα και οδεύον-
τας προς τη μεγάλη διοργάνωση της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, η Ελευσίνα
2023 συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ, με
επιτυχημένες εικαστικές εκθέσεις, μεγε-
θύνοντας ακόμη περισσότερο την προ-
σπάθειά μας, στον άξονα της τουριστικής
προβολής και της εξωστρέφειας, μέσω
του πολιτισμού. Μία ανάπτυξη την οποία
και επιδιώκουμε σε όλα τα επίπεδα και με
«όχημα» την Πολιτιστική Πρωτεύουσα και
την παρακαταθήκη που αυτή η διοργάνω-
ση θα αφήσει στην πόλη, στοχεύουμε
στην πλήρη αξιοποίησή της».

Παρουσίαση του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2022 στο Ίδρυμα 
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Πλούσιο πρόγραμμα, 
θεατρικές και μουσικές

εκδηλώσεις, in situ γλυπτική
εγκατάσταση από την 2023 

Ελευσίνα – Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης



Κ
ατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού

(ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για
τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επι-
μέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδι-
κασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομ-
μάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευ-
τών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου
Εσωτερικών» και όπως ήταν αναμενόμενο
αναζωπυρώθηκαν και πάλι οι φήμες για την
κήρυξη εκλο΄γων σε σύντομο χρονικό διάστημα
και σίγουρα πριν το τέλος της τετραετίας.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων
προβλέπονται τα εξής

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4648/2019
σχετικά με τη διευκόλυνση άσκησης εκλογικού
δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός
ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, μεταξύ
άλλων, προβλέπεται:

α. η άσκηση των καθηκόντων των εποπτών
εκλογών και των γραμματέων που κωλύονται
από τον διαπιστευμένο Έλληνα Πρέσβη στη
συγκεκριμένη χώρα ή από εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο της ελληνικής διπλωματικής αποστο-
λής που ορίζεται με απόφαση του Έλληνα Πρέ-
σβη,

β ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών
αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφο-
δελτίων με φροντίδα των πολιτικών κομμάτων
που συμμετέχουν στις εκλογές εντός της οριζό-
μενης προθεσμίας. (άρθρα 10 – 13)

2. Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ.26/2012
αναφορικά με την εκλογή βουλευτών και ειδικό-
τερα, μεταξύ άλλων:

α. Προσδιορίζεται η αρμόδια δικαστική αρχή
για την επίλυση διαφωνίας σχετικά με τη χρήση
ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων.

β. Καθορίζεται η συμμετοχή των κομμάτων στη
Διακομματική Επιτροπή Εκλογών του άρθρου
43 του ως άνω π.δ.

γ. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναθ-
εώρηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετε-
ροδημοτών.
δ. Ορίζεται ότι, η ανακήρυξη των βουλευτών
στις βουλευτικές εκλογές γίνεται από το Α1
Τμήμα του Αρείου Πάγου (αντί του πρωτοδι-
κείου που προβλέπεται σήμερα). (άρθρα 14 –
21)

ΜΕΡΟΣ Δ’
1. Επέρχονται τροποποιήσεις
στο π.δ.15/2022 αναφορικά με
τη χρηματοδότηση και τον οικο-
νομικό έλεγχο των πολιτικών
κομμάτων, οι κυριότερες των
οποίων εστιάζονται στα ακό-
λουθα σημεία:

α. Επιτρέπεται μόνο στα
πολιτικά κόμματα ή στους
συνασπισμούς κομμάτων που
λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, να πραγ-
ματοποιούν πληρωμές προς τρίτους για την
κάλυψη των δαπανών τους, χωρίς τη χρήση των
τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, εφό-
σον οι πληρωμές αυτές δεν υπερβαίνουν συνο-
λικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000)
ευρώ ετησίως (αντί 20.000 ευρώ που ισχύει).
β. Αυξάνεται σε χίλια (1.000) ευρώ (από 500
ευρώ που ισχύει), το ύψος των πληρωμών σε
τρίτους που δύναται να πραγματοποιεί κάθε
υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, αποκλειστικά για την κάλυψη
δαπανών του, χωρίς τη χρήση ενός και μοναδι-
κού τραπεζικού λογαριασμού.

γ. Προβλέπεται η δημοσίευση του ισολογισμού
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπι-

σμών κομμάτων που λαμβάνουν τακτική κρατι-
κή χρηματοδότηση το πρώτο πεντάμηνο κάθε
έτους (αντί του πρώτου διμήνου που ισχύει).

δ. Επανακαθορίζονται οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις (πρόστιμα) σε βάρος των πολιτικών
κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων
καθώς και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντι-
προσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραβιάζουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
π.δ.15/2022.

ε. Συνιστά ποινικό αδίκημα για τους τρίτους και
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6)
μηνών η παράβαση από μέρους τους των
μνημονευόμενων απαγορεύσεων κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου.
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Σ
την Ελλάδα βρίσκονται από τη Δευ-
τέρα οι πρώτοι από τους συνολικά
250 Ευρωπαίους δασοπυροσβέστες
που θα συνδράμουν το έργο των

ελληνικών αρχών στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών, την τρέχουσα αντιπυρική περίο-
δο. Πρόκειται για 11 άτομα, όλοι τους επικεφ-
αλής των διαφορετικών ομάδων δασοκομάν-
τος, τα μέλη των οποίων αναμένεται να φτά-
σουν την Παρασκευή στη χώρα και να συμμε-
τάσχουν στις επιχειρήσεις της Πυροσβεστι-
κής.

Οι επικεφαλής των Ευρωπαίων δασοκο-
μάντος ήρθαν νωρίτερα στη χώρα μας, προ-
κειμένου να έχουν επαφές με τους Ελληνες
ομολόγους τους και να ενημερωθούν για τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού
Σώματος.

Η άφιξη των ξένων πυροσβεστών στην
Ελλάδα, όχι εσπευσμένα εν μέσω μεγάλων
πυρκαγιών όπως συνέβαινε συνήθως, αλλά
προκαταβολικά και πριν από την έξαρση του
φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, εντάσ-
σεται στο πλέγμα μέτρων και πρωτοβουλιών
που ελήφθησαν σε κορυφαίο κυβερνητικό
επίπεδο στο τέλος του περυσινού καταστροφ-

ικού καλοκαιριού. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από τα τέλη του
περασμένου Αυγούστου είχε καταστήσει
σαφές σε συνομιλητές του ότι «δεν θα διστά-
σει να προσκαλέσει το επόμενο καλοκαίρι
δυνάμεις ξένων πυροσβεστών με εμπειρία,
προκειμένου να συμβάλουν στο έργο της
δασοπυρόσβεσης».

Τους μήνες που ακολούθησαν, ο υπουργός
Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
σε συνεργασία με τον υφυπουργό Ευάγγελο
Τουρνά και τον γενικό γραμματέα Βασίλη
Παπαγεωργίου υλοποίησε το φιλόδοξο κυβε-
ρνητικό σχέδιο πείθοντας την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να χρηματοδοτήσει την προεγκατάστα-
ση στην Ελλάδα 250 Ευρωπαίων δασοπυρο-
σβεστών.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι η εξής: οι
ξένοι πυροσβέστες θα έρθουν εγκαίρως στη
χώρα και θα είναι άμεσα διαθέσιμοι σε
περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν
και δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος έως ότου
ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, υπάρχει η
πεποίθηση πως η επιχειρησιακή συνύπαρξη
ξένων και Ελλήνων δασοκομάντος θα οδηγή-
σει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Πιάνουν δουλειά από την 1η Ιουλίου 
250 Ευρωπαίοι δασοκομάντος

Πιλοτική συνδρομή από 6 χώρες

«Άρωμα εκλογών» αναδύεται με το «προοεεκκλλοογγιικκόό»»  
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών



10 -θριάσιο Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022  



Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022  θριάσιο-11 

Oι Παλαίμαχοι του Εθνικού
Πανοράματος στο Αίγιο

Η ομάδα Παλαιμάχων του Εθνικού Πανοράματος
Ανω Λιοσίων θα μεταβεί την Κυριακή 3/7 στο
Αίγιο όπου θα αγωνισττεί στο γήπεδο Πλαστήρα
με την αντίστοιχη της ΑΕ Αιγίου. Το παιχνίδι θα
ξεκινίσει στις 18:00.

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική:  Η ΩΡΑ ΤΟΥ SUMMER CAMP , ΕΦΤΑΣΕ....

Για 6η συνεχή χρονιά η ομάδα μας θα διοργανώσει το καθιερωμένο πλέον SUMMER CAMP της που
κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο.
Ημέρες διεξαγωγής κάθε Δευτέρα , Τετάρτη και Παρασκευή από 4 έως 29 Ιουλίου στο Γήπεδο του
Βυζα και ώρες 6-9.30.  Ηλικίες συμμετοχής παιδιά γεννημένα 2007-2015.
Κεντρικοί προπονητές : Κάραμπλακας Γιώργος και Βαρδάλας Γιώργος.
Προπονητές Τερματοφυλάκων : Μαππας Λευτέρης, Τζουβάρας Θανάσης, Ζούκας Νίκος, Ανδρέου
Τάσος. Θα πραγματοποιηθούν 12 προπονήσεις με διάφορους προπονητές καταξιωμένους στο χώρο.
Παροχές : Δίπλωμα παρακολούθησης και μετάλλια για όλους.  Σας περιμένουμε!!!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ ΑΟΚ:  Στο
αντρικό τμήμα ο Στέλιος Πατρίκης

Σε μία προσθήκη με φόντο το παρόν και το μέλλον
προχώρησε η ομάδα μας... Στον νεαρό αθλητή μας Στέλιο
Πατρίκη, (2006 point guard - shooting guard) οι προπονητές
του διέκριναν πως έχει το ταλέντο και τις δυνατότητες για
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συλλόγου μας.

Μετά από εισήγηση του coach Βούλγαρη, ο Στέλιος θα
δηλωθεί και θα προπονείται τη νέα περίοδο με το Αντρικό
μας τμήμα !

Ο αθλητής μας έχει αγωνιστεί ήδη με την Εθνική Παμ-
παίδων και όλοι στον σύλλογο ευελπιστούμε πως μέσα απ
την σκληρή και συστηματική δουλειά, το μέλλον για τον ίδιο
αλλά και για αρκετούς ακόμα συναθλητές του απ τα τμή-
ματα υποδομών προμηνύεται λαμπρό !!!

Ευχόμαστε στον Στέλιο να είναι υγιής και να έχει πολλές
και για πολλά χρόνια επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !!!

ΑΑννααννέέωωσσαανν  οοιι
ΚΚοομμιιώώττηηςς,,  ΗΗλλιιάάδδηηςς
σσττοονν  ΑΑππόόλλλλωωνναα  
ΠΠοοννττίίωωνν
Νέες αν αν εώσεις στον
Απόλλων α Πον τίων
Ασπροπύργου αφού
αν αν έωσαν  οι Κομιώτης
και Ηλιάδης.
Η προετοιμασία της ομά-
δος θα ξεκιν ήσεις στις 4
Αυγούστου, εν ώ αν α-
κοιν ώθηκαν  και τα φιλικά
προετοιμασίας που θα δώσει η ομάδα.
17/8 με Απόλλων  Σμύρν ης
21/8 με ΠΑΟ
24/8 με Νέα Ιων ία
27/8 με Μαν δραϊκό
31/8 με Αήττητο Σπάτων  &  3/9 με Αγία Ελεούσα.

Ακαδημία
Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων: Τελετή
λήξης

·
Πρόγραμμα Τελετής Λήξης

2/7/2022 
Ώρα έν αρξης τελετής λήξης 19.00

Όλα τα παιδιά της ακαδημίας
αν εξάρτητου χ ρον ολογία γέν -
ν ησης θα πρέπει ν α βρίσκον ται
από την  αρχ ή στην  τελετή λήξης
ν τυμέν α με τα ρούχ α του αγών α
κίτριν η μπλούζα - μαύρο σορτσάκι
- κίτριν ες κάλτσες.

Θα πραγματοποιηθεί η απον ομή
πρωταθλήματος στην  Κ14 & Κ16
από την  ΕΠΣΔΑ.

Θα δοθούν  μετάλλια σε όλα τα
παιδιά από Κ14 και πάν ω που
συμμετείχ αν  σε οποιοδήποτε
πρωτάθλημα!

Θα δοθούν  τιμητικές πλακέτες
Θα γίν ει η κλήρωση του Tablet για

τον  μαθητή της χ ρον ιάς
Ώρα έν αρξης τουρν ουά 20.00
Στο τουρν ουά θα συμμετέχ ουν

όλα τα παιδιά των  τμημάτων  Κ8 -
Κ10 - Κ12

Τα παιδιά των  μεγαλύτερων  ηλι-
κιών  μετά την  τελετή λήξης μπορ-
ούν  ν α αποχ ωρήσουν  ή ν α
μείν ουν  στο Party  Γον έων !

Στο τέλος του τουρν ουά θα δοθ-
ούν  μετάλλια σε όλα τα παιδιά Κ8-
Κ10-Κ12 που συμμετείχ αν  την
φετιν ή χ ρον ιά στην  ακαδημία μας.

Ώρα έν αρξης Party  Γον έων
20.00

Στο Party  θα υπάρχ ει Dj για την
μουσική επιμέλεια , ποτό για τους
εν ήλικες και φαγητό για όλους και
δεν  υπάρχ ει ώρα λήξης!

Μετάλλια θα υπάρχουν  στην
γραμματεία της ακαδημίας μας και
για όσα παιδιά ήταν  στην  ακαδ-
ημία μας την  φετιν ή χ ρον ιά αλλά
αυτή την  στιγμή απουσιάζουν !

Ελάτε ν α κλείσουμε Όλοι Μαζί μια
δυσκολη χ ρόν ια & ν α αν αν εώσο-
υμε το ραν τεβού μας για την  ν έα
αγων ιστική περίοδο

Σέντρα στις 11 Σεπτεμβρίου
στο πρωτάθλημα της
Superleague 2
Την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήμα-
τος έκανε γνωστή η ΕΠΟ με ανακοίνωση της.

Αναλυτικά:  «Συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Επι-
τροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Για πρώτη
φορά προήδρευσε ο νέος πρόεδρος της Ε.Π.Ο.
Παναγιώτης Μπαλτάκος, ενώ στην Επιτροπή
μετείχαν επίσης για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της
Super League 1 και Αντιπρόεδρος 

της Ε.Π.Ο. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τάκης Παπαχρήστος,
ο Ταμίας Άγγελος Δανιήλ και ο Αντιπρόεδρος και
Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας
Καραπαπάς.
Να ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 το πρωτά-
θλημα της Super League 2».
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχολείο 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 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΖΙΛΑΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΡΣΑΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΚΑΛΑΜΠΑ
ΑΚΑΛΤΙΝΣΙΚ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η

ΤΣΑΠΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.



Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022    θριάσιο-13  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ -  21.00 | Παλαιός Σιδηροδρομικός
Σταθμός Ελευσίνας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ & ΔΙΚΤΥΟ «Μέλισσα» -
“Κασσάνδρα, η φωνή του συλλογικού γυναικείου τραύματος” 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 |  Παλαιός Σιδηροδρομικός
Σταθμός ΕλευσίναςΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
“ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ - Η Γυναίκα στην εξουσία”

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 | Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΕλευσίναςΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ “ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ” του Θόδωρου
Αγγελόπουλου

ΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 | Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΕλευσίναςΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ “Σε ποιον ανήκει η
Γλώσσα;”

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ – 21.00 | Παλαιός Σιδηροδρομικός
Σταθμός ΕλευσίναςΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ “Τι
φάση με τον Αισχύλο και το Δράμα του;’’

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21.00 | X Bowling Art
CenterΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ “ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΕΙΑ” του Πιερ Πάολο Παζολίνι

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22.30 | X Bowling Art CenterΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ - 19.00| X Bowling Art Center19.00-20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΩΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ20.00-21.00 "Τα επτά ταξίδια του Καραγκιόζη" Παράσταση με
τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών του Άθω Δανέλλη 

Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος πραγματοποιείται με την υποστήριξη της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και του Διεθνούς
Δικτύου Αρχαίου Δράματος του ΥΠΠΟΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ1-10 Ιουλίου 2022 | είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΠαλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Ελευσίνας, Αγαθού 42| Google Maps LinkX - Bowling Art Center, Χαριλάου 12, Ελευσίνα |

Google Maps LinkΠΡΟΣΒΑΣΗΑπό ΜΕΤΡΟ Στ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: 876 (ΣΤ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ) Στάση 1η Μουρίκη (Σταθμός), Στάση Τέρμα (X - Bowling Art
Center)Από ΜΕΤΡΟ Στ. ΑΙΓΑΛΕΩ: 845 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ) Στάση 1η Μουρίκη (Σταθμός), Στάση Τέρμα (X - Bowling Art Center)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
info@attikosxoleio.gr | 6907183406 (18.00-22.00)attikosxoleio.gr | Facebook Page | Instagram 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Πέμπτη 30 Ιουνίου 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:

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

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022  θριάσιο-15  

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



16-θριάσιο Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022  


