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Μετά τα σχολεία,
έρχονται και οι ολοήμεροι

παιδικοί σταθμοί
- Πώς θα κάνετε αίτηση

Σε ρυθμούς προετοιμασίας
ο Ακράτητος Άνω Λιοσίων

Ξεκίνησε τις προπονήσεις η
ομάδα του Μανδραϊκού ΑΟ

Στήνεται ο «Τειρεσίας»
για όλα τα χρέη πολιτών-επιχειρήσεων

ΧΧ..  ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς::  
ΔΔεεδδοομμέέννηη  ηη  ααύύξξηησσηη
σσυυννττάάξξεεωωνν  ττοο  22002233  

--  ΠΠοολλύύ  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  ττιιςς  
ααρρχχιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς

σσεελλ..  1100--1111

Επίσκεψη Β. Ντηνιακού στα 
Πυροφυλάκια  του Δήμου 

Χαϊδαρίου 
- Βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή

σσεελλ..  77 σσεελλ..  99

Οι Δημοτικές Αστυνομίες, «φύλακες
άγγελοι» των αγνοούμενων 

παιδιών και ενηλίκων 
Εκπαίδευση δυναμικού και στις Δημοτικές
Αστυνομίες  Ελευσίνας & Ασπροπύργου

σσεελλ..  22

Καπραβέλος για την
αύξηση κρουσμάτων: 

«Για την ασφάλειά μας θα έπρεπε
να επανέλθουν οι μάσκες» σσεελλ..  33σσεελλ..  33

Χρηματοδότηση 3 εκατ.
ευρώ στο Δήμο Φυλής,

με παρέμβαση 
Α. Γεωργιάδη 

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα
του Δήμου Φυλής προχωρούν, παράλληλα, οι

διαδικασίες για την εκταμίευση των ποσών
που έχουν διατεθεί για την  υλοποίησή τους.

σσεελλ..  88

Δεκαπενταύγουστος με…
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Aπαγόρευση κυκλοφορίας 
για φορτηγά  στην Αθηνών - Κορίνθου

- Ποιά οχήματα εξαιρούνται σσεελλ....1166

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών,
το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο ώστε να καταγράφεται το σύνολο των οφειλών 

τόσο των φορολογουμένων, όσο και των επιχειρήσεων.
σσεελλ..  22--1155
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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Ασπρόπυργος Αττικής
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6908604269,6977410968
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος    

Θερμοκρασία: Από 22  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54, 2105546916

MANΔΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ , 2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 31, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 01, 2102440487

Σ
ε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπο-
υργείου Οικονομικών το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο
ώστε να καταγράφεται το σύνολο των οφειλών τόσο

των φορολογουμένων, όσο και των επιχειρήσεων.

Με βάση τις ρυθμίσεις χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους, δημό-
σιους οργανισμούς και τράπεζες, καθώς και τα εισοδήματα και
τα περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφώνουν την πιστοληπτική
ικανότητα.

Όπως προβλέπεται συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτι-
κής Αξιολόγησης αλλά και Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (στην
Τράπεζα της Ελλάδος) που θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση
το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται.

Στόχος είναι τα στοιχεία να επιτρέψουν τη δημιουργία μιας
«βαθμολογίας» με βάση την οποία θα μπορούν να αποφασίζον-
ται οι χορηγήσεις δανείων ή να γίνονται ρυθμίσεις οφειλών.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να λειτουργήσει το πλαίσιο
την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει βάση και για φορείς του
ιδιωτικού τομέα, όπως οι εταιρείες επικοινωνιών και ηλεκτρικής
ενέργειας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, θα συγκεν-
τρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθ-
εσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες 

τις οντότητες του Δημόσιου τομέα. Θα ανταλλάσσει πληροφο-
ρίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτι-
κής ικανότητας.

Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται
από το σύστημα μέσω επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη δια-
δικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που
αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με χρήση αλγο-
ρίθμων.

Η βαθμολογία που θα λαμβάνουν τα φυσικά και νομικά πρό-
σωπα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.

Στήνεται ο «Τειρεσίας» 
για όλα τα χρέη πολιτών-επιχειρήσεων

Σ
τη μάχη έγκαιρης αναζήτ-
ησης παιδιών και
ενηλίκων που έχουν εξα-

φανιστεί, υπό τον συντονισμό
του Οργανισμού «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού», ρίχνονται εθε-
λοντικά, και εν μέσω θέρους,
οι Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή
Τμήματα της Δημοτικής
Αστυνομίας της χώρας μετά
από την ολοκλήρωση Πρόγρ-
αμματος Εκπαίδευσης και την
ένταξή τους στα Συντονιστικά
Προγράμματα Έγκαιρης και
Έγκυρης Ειδοποίησης των
πολιτών Amber Alert Hellas
και Missing Alert Hellas.

Μέλη της μεγάλης οικογένει-
ας του Οργανισμού, δίπλα
στους εξειδικευμένους και
πιστοποιημένους επαγγε-
λματίες της πρώτης γραμμής, και παράλληλα,
συμπαραστάτες στην αγωνία και την απελπισία των
οικείων των αγνοούμενων ατόμων που τους αναζ-
ητούν με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι άνθρωποι
των Δημοτικών Αστυνομιών ανά την Ελλάδα στέλ-
νουν το δικό τους μήνυμα, αναδεικνύοντας τη
χώρα μας, ως ένα από τα κράτη που χάρη στη
συνεργασία παρέχει άμεσες και αποτελεσματικές
υπηρεσίες στους ανήλικους από 0 έως 18
χρονών και ενήλικες από 18 έως 60 χρονών που
εξαφανίζονται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», εδώ και 27 χρό-
νια, έχει ως μοναδικό στόχο να υπηρετεί τα παιδιά
στηρίζοντας τους θεσμούς. 

Σε συνεργασία πάντα με τις Αρχές, και σεβασμό
στις επίσημες διαδικασίες αναζήτησης της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των συναρμόδιων Αρχών,
καθώς και στο πλαίσιο σχετικών Συμφώνων Συνε-
ργασίας, ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις και
υπηρεσίες που παρέχει πανελλαδικά, δωρεάν, 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Οι Δημοτικές Αστυνομίες, «φύλακες άγγελοι»
των αγνοούμενων παιδιών και ενηλίκων 

- και εν μέσω καλοκαιριού
Εκπαίδευση δυναμικού και στις Δημοτικές Αστυνομίες 

 Ελευσίνας & Ασπροπύργου

Συνεχιζεται στη σελ. 15
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Ο Νίκος Καπραβέλος μιλάει για την
αύξηση κρουσμάτων σε συνδυασμό
με τη χαλάρωση των μέτρων προ-
στασίας και την κοσμοσυρροή στα
νησιά λόγω διακοπών 

Ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του
Νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος
Καπραβέλος, μίλησε το πρωί της
Τρίτης 9 Αυγούστου, στο «Κοινωνία
Ώρα ΜEGA».

Ο γιατρός αναφέρθηκε στην
επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων
αλλά και στην έξαρση των επανα-
λοιμώξεων, ενώ δεν άφησε εκτός το
ενδεχόμενο επιστροφής των μέτρων
προστασίας.

Αρχικά έκανε σύγκριση ανάμεσα
στα στατιστικά νούμερα του 2021 και
του 2022, δείχνοντας ότι τα φετινά
νούμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και
πως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ:
«Έχουμε ανάγκη να νιώσουμε πιο
ελεύθεροι, ωστόσο η πανδημία δεν
έχει τελειώσει, τα δεδομένα είναι
αμείλικτα. Κάθισα και είδα τα
στοιχεία, τα οποία δημοσιοποίησα
κιόλας, και είδα ότι ο περσινός
Ιούλιος έκλεισε με 400 νεκρούς, ενώ
ο φετινός πάνω από 1.000 νεκρούς.
Βάσει των στατιστικών του 2020, οι
μηνιαίοι θάνατοι δεν ξεπερνούσαν
τους 500. Εκτοξεύτηκαν στους 1.300
το 2021 και το 2022 ο μέσος όρος
των θανάτων είναι πάνω από 1.300. 

Η πανδημία δεν έχει τελειώσει για
την Ελλάδα, αλλά ούτε και στον
κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Έξαρση των κρουσμάτων

Όσον αφορά την έξαρση των
κρουσμάτων ο κ. Καπραβέλος επισή-
μανε αυτή οφείλεται στη χαλαρότητα
των μέτρων. «Οφείλεται στα ακραία
χαλαρωτικά μέτρα. Το βλέπω παν-
τού, δεν τηρεί κανείς τα βασικά
μέτρα προστασίας, μάσκες δεν
υπάρχουν πουθενά, οι άνθρωποι
συνωστίζονται, βλέπουμε ότι ένα
πολύ μικρό ποσοστό ηλικιωμένων
έχουν κάνει την 4η δόση. Τα εμβόλια
δεν είναι πανάκεια, χάνεται η ανοσία

μετά από κάποιον καιρό. Στο νοσοκο-
μείο δεν έχουμε «τσουνάμι», είναι
ακόμα διαχειρίσιμο», είπε.

Μάσκες και εμβολιασμοί

Σχετικά με τα μέτρα και την επανα-
φορά τους ο γιατρός είπε χαρακτηρι-
στικά ότι «Για την ασφάλειά μας, θα
έπρεπε να επανέλθουν οι μάσκες, οι
εμβολιασμοί για να τιθασεύσουμε
αυτόν τον ιό. Στην ιατρική δεν
διδαχθήκαμε τον θάνατο, κανείς δεν
μπορεί να τον προβλέψει. Οι θάνατοι
είναι θάνατοι, είναι απώλεια ανθ-
ρώπινης ζωής κα μάλιστα μπορούσαν
να αποτραπούν. Μπορούμε ακόμη να
αποτρέψουμε θανάτους».

Καπραβέλος για αύξηση κρουσμάτων: 
«Για την ασφάλειά μας θα έπρεπε να 

επανέλθουν οι μάσκες»

Ταχύπλοο τραυμάτισε 15χρονο
-Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο

στην Ελευσίνα

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Παραλίγο τραγωδία στην Άνδρο, όταν
15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστε-
ρό του χέρι από ταχύπλοο σκάφος σε παραλία
της Άνδρου.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα
αίτια τραυματισμού ενός 15χρονου ημεδαπού
από ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή
της παραλίας “Της Γριάς το πήδημα” στην
Άνδρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο
15χρονος έχει τραυματιστεί στο αριστερό του
χέρι.

Μεταφέρθηκε αρχικά για τις πρώτες βοήθει-
ες στο Κέντρο Υγείας του νησιού από τον
33χρονο χειριστή του ταχυπλόου, ο οποίος
κρατείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ελικόπτερο
της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να
παραλάβει τον 15χρονο για τη μεταφορά του
στην Ελευσίνα, όπου ασθενόφορο του ΕΚΑΒ
θα τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο χειριστής του
ταχύπλοου

Υπό την επήρεια αλκοόλ βρέθηκε ότι ήταν ο
χειριστής του ταχύπλοου που τραυμάτισε
15χρονο, σε αλκοολόμετρηση που έγινε από
τα στελέχη του λιμεναρχείου Άνδρου.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο 15χρονος
διενεργούσε ερασιτεχνική αλιεία με ψαρον-
τούφεκο σε κοντινή απόσταση από την ακτή
και το ταχύπλοο τον χτύπησε μάλλον με τη
γάστρα του. 

Ο ανήλικος έχει υποστεί θλαστικό τραύμα
στον αριστερό βραχίονα και ώμο.Ο

Δήμαρχ ος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντην ιακός,
συν οδευόμεν ος  από την  Αν τιδήμαρχ ο Πολιτι-
κής Προστασίας Κων σταν τίν α Χρον οπούλου,

επισκέφθηκε τα πυροφυλάκια του Δήμου και τα σημεία
όπου βρίσκον ται καθημεριν ά σε 24ωρη επιφυλακή τα
οχ ήματα 4Χ4 της πυρασφάλειας.  

Ο Δήμαρχ ος ευχ αρίστησε όλους τους εργαζόμεν ους
για τη συν έπεια που επιδεικν ύουν  κατά την  άσκηση
των  καθηκόν των  τους. Με την  άμεση ειδοποίηση και
την  έγκαιρη επέμβαση όλων  των  δυν άμεων  σε κάθε
φωτιά που εκδηλών εται, θα προστατεύσουμε και φέτος
αποτελεσματικά τον  δασικό πλούτο της πόλης μας.

Επίσκεψη Ντηνιακού στα Πυροφυλάκια  
του Δήμου Χαϊδαρίου - Σε 24ωρη επιφυλακή



Η 15η Αυγούστου αν ήκει στις
υποχ ρεωτικές αργίες κατά τις οποίες
απαγορεύεται η απασχ όληση των
μισθωτών , καθώς και η λειτουργία των
επιχ ειρήσεων  εκτός από εκείν ες που
ν όμιμα λειτουργούν  τις Κυριακές και
κατά τις υποχ ρεωτικές αργίες. Φέτος η
15η Αυγούστου συμπίπτει με την
ημέρα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα
ν α ισχ ύουν  τα εξής:

Για τους μισθωτούς που δεν  θα
απασχ οληθούν  κατά την  15η
Αυγούστου: α) οι ημερομίσθιοι που
δεν  θα απασχ οληθούν  για λόγους που
δεν  οφείλον ται σ’ αυτούς, θα πάρουν
το συν ήθως καταβαλλόμεν ο για τη
συγκεκριμέν η ημέρα ημερομίσθιό
τους. β) οι επί μην ιαίο μισθό, δεν
δικαιούν ται άλλη αμοιβή πέρα από το
καταβαλλόμεν ο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που θα
απασχ οληθούν  κατά την  15η
Αυγούστου: α) οι ημερομίσθιοι θα
λάβουν  το συν ηθισμέν ο ημερομίσθιό
τους και προσαύξηση 75% που θα
υπολογισθεί στο ν όμιμο ωρομίσθιό
τους, για όσες ώρες απασχ οληθούν .
β) οι επί μην ιαίο μισθό θα λάβουν
τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχ ολ-

ηθούν  και προσαύξηση 75% στο
ν όμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον  οι εργαζόμεν οι θα πρέπει
ν α γν ωρίζουν  ότι: 

• Εάν  η απασχ όληση τόσο των  ημε-
ρομισθίων , όσο και των  επί μην ιαίο
μισθό κατά την  15η Αυγούστου είν αι
πέρα των  40 ωρών , οφείλεται εκτός
από την  προσαύξηση και πρόσθετη
αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ. 

• Το ημερομίσθιο της 15ης
Αυγούστου το δικαιούν ται και οι μισθ-
ωτοί που βρίσκον ται σε άδεια, χ ωρίς
ν α προσμετρήσουν  όμως τη μέρα
αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς
τους.

Οι αμειβόμεν οι με μην ιαίο μισθό
δεν  θα πάρουν  πρόσθετο ημερομίσθ-
ιο για την  αργία, αλλά και στην
περίπτωση αυτή δεν  θα προσμετρηθ-
εί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες
ημέρες της άδειάς τους. 

• Δεν  δικαιούν ται το ημερομίσθιο οι
μισθωτοί που θα απέχ ουν  από την
εργασία τους για τους δικούς τους
λόγους, αν  η επιχ είρηση λειτουργεί
ν όμιμα κατά τις Κυριακές και τις
αργίες.
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2

ώστε ν α θωρακίζον ται τα παιδιά και οι
εν ήλικες, οξύν ον τας τα αν ταν ακλαστικά
της κοιν ων ίας μας και θέτον τας στη διάθ-
εσή τους υπηρεσίες, όχ ι μόν ο για την
αν τιμετώπιση, αλλά και για την  πρόληψη
του φαιν ομέν ου των  εξαφαν ίσεων .

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των  Δημο-
τικών  Αστυν ομιών  έχ ει ως στόχ ο την
προετοιμασία και έν ταξη εξειδικευμέν ου
αν θρώπιν ου δυν αμικού στον  επιχ ειρη-
σιακό βραχ ίον α του Οργαν ισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» και πιο συγκεκρι-
μέν α, στην  υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Γραμμής για τις Εξαφαν ίσεις 116000, της
Εθν ικής Γραμμής για τους Αγν οούμεν ους
Εν ήλικες 1017 και της Ομάδας Έρευν ας
και Διάσωσης «Θαν άσης Μακρής», για
την  επιχ ειρησιακή τους συν δρομή σε
περιστατικά εξαφάν ισης/απαγωγής
αν ηλίκων  ή και περιστατικών  εξαφ-
αν ίσεων  ατόμων  που αν ήκουν  σε ευά-
λωτες και υψηλού κιν δύν ου ομάδες.

Η διάρκεια του βασικού προγράμματος
είν αι 16 ώρες κατά τις οποίες οι Δημοτικοί
Αστυν ομικοί εκπαιδεύον ται σε θεωρητικά
ζητήματα με πρακτική και ασκήσεις
πεδίου ν α ακολουθούν . Το Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης ξεκίν ησε τον  Αύγουστο του
2019 με πρωτοβουλία της Διεύθυν σης
Δημοτικής Αστυν ομίας Θεσσαλον ίκης,
και μέχ ρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» έχ ει εκπαιδεύσει 16 Δημοτικές
Αστυν ομίες, με συν ολικά περίπου 500
εκπαιδευμέν ους Δημοτικούς Αστυν ομι-
κούς των  ακόλουθων  Δήμων : 

Δήμος Θεσσαλον ίκης, Δήμος Αθην αίων ,

Δήμος Πειραία, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος
Πύργου, Δήμος Δράμας, Δήμος Γλυφάδας,
Δήμος Βόλου, Δήμος Ελευσίν ας, Δήμος
Ασπροπύργου, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος
Μεσσήν ης, Δήμος Τρικκαίων , Δήμος
Ηρακλείου Κρήτης, Δήμος Παύλου Μελά
και Δήμος Αχ αρν ών .

Tο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης εν τάσσεται
στο πλαίσιο δράσεων  της Ακαδημίας
Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile
Academy , μίας Ακαδημίας με φυσική και
ψηφιακή παρουσία, την  οποία έχ ει
ιδρύσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με
στόχ ο την  αν άπτυξη δεξιοτήτων , ικαν ο-
τήτων , στάσεων  ζωής και συν ηθειών
από μικρούς και μεγάλους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγχ αίρει
τους συν εργάτες του στις Δημοτικές
Αστυν ομίες αν ά την  Ελλάδα για το
πολύτιμο έργο και την  ευαισθησία τους,
και καλεί με τη σειρά τους αν τίστοιχ ους
Δήμους ν α ακολουθήσουν  αυτό το λαμ-
πρό παράδειγμα που επιβεβαιών ει με τον
καλύτερο τρόπο ότι εν ών ον τας τις δυν ά-
μεις μας μπορούμε ν α συν εχ ίσουμε ν α
αν ταποκριν όμαστε με αμεσότητα και
αποτελεσματικότητα σε αυτό το παγκό-
σμιο πρόβλημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξειδι-
κευμέν ες δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» με στόχ ο την  πρόληψη
και την  αν τιμετώπιση κάθε περιστατικού
εξαφάν ισης παιδιού ή εν ηλίκα  θα βρείτε
στον  ακόλουθο σύν δεσμο:
https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksaf anis
mena-paidia/

ΓΣΕΕ: Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι
την 15η Αυγούστου
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Ο Δήμος Μεγαρέων
με ανακοίνωσή του
κοινοποιεί  τα δρο-
μολόγια της Δημοτι-
κής Συγκοινωνίας
Μεγάρων.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ –
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σταθμός Προαστια-
κού Μεγάρων (κυκλι-
κή διαδρομή μίας
ώρας περίπου)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
07:15 και κάθε μία

ώρα έως 12:20 το
τελευταίο

ΣΤΑΣΕΙΣ

Προαστιακός –
Μινώας – 28ης
Οκτωβρίου – Κοιμ-
ητήριο – Κέντρο
Υγείας – 3ο Δημοτικό
– My Market – ΑΒ
Βασιλόπουλος –
Εργατικές Κατοικίες
– ΑΒ – Έξω Βρύση –
Ευπαλίνου (Φούρ-
νος Μόρφα) –
Ευπαλίνου (Φούρ-
νος Μάρα) – Αγιάννη
Χορευταρά – Μυκηνών – Διαγνωστικό – Πλακά-
κια – Πλατεία Ηρώων – Στροφή 28ης Οκτω-
βρίου – Εθνική Τράπεζα – Alpha Bank – ΟΑΕΔ
– Πλατεία Λιτάρα – Γήπεδο Βύζα – Βυζαντίου –
ΙΚΑ – Προαστιακός.

* Στις 09:00 και στις 10:00 περνάει από Πάχη
και Βαρέα με επιστροφή (τρίτο πέρασμα) στις
12:20.

** Στο χάρτη, τα βελάκια προς τα πάνω είναι οι
στάσεις κατά την άνοδο και προς τα κάτω στην
κάθοδο.

Ο χάρτης είναι ενδεικτικός (λόγω μεγέθους) –
παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον οδηγό για τα
ακριβή σημεία των στάσεων.

Ένα θεατρικό έργο, βασισμένο στο μύθο του
Περσέα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, σε
πρωτότυπα κείμενα, σύλληψη ιδέας και μουσική. Η
θεατρική ομάδα "ΝΑΥΣ", υπό την αιγίδα του Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σας
προσκαλεί στην παρουσίαση του θεατρικού έργου
ΠΕΡΣΕΥΣ: "Ταξίδι του νου", το Σάββατο 20
Αυγούστου 2022 και ώρα 21:00 στο Υπαίθριο Δημο-
τικό Θέατρο Αγίων Θεοδώρων "Νότης Περγιάλης".

Μία ατμοσφαιρική βραδιά αφιερωμένη στην πολ-
υσήμαντη εκπαιδευτική ιστορία του Περσέα. Πρό-
κειται για ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοβελτίω-
σης μέσω της ενηλικίωσης. Ο Περσέας κινεί γη και
ουρανό προκειμένου να σώσει τη μητέρα του
Δανάη. Η αποφασιστικότητα και η τόλμη του είναι τα
κύρια όπλα του συνάμα με την εύνοια των θεών.
Μέσα από αυτά τα εμπόδια ενηλικιώνεται και τελικά
έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό, ο
οποίος αποσυμβολίζεται μέσω της Μέδουσας. Πιο
συγκεκριμένα, ο αποκεφαλισμός της διαστρεβλω-

μένης εικόνας του εαυτού όταν καταρρέει η ματαιο-
δοξία ευνοεί την λειτουργία του ταχέως νου και της
αντίληψης να επέλθει στα ανώτερα νοητικά επίπε-
δα.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ο Περσέας τρέχει να ξεφύγει από τον βασιλιά της
Σερίφου, τον Πολυδέκτη. Τον εξαναγκάζει να φύγει
από το νησί και να του φέρει το κεφάλι της γοργό-
νας Μέδουσας σαν γαμήλιο δώρο. Αν δεν τα καταφ-
έρει, τον φοβερίζει, ότι θα του πάρει τη μητέρα του,
Δανάη δια της βίας και θα την κάνει γυναίκα δική
του. Ο Περσέας , αναστατωμένος, φτάνει στο ακρω-
τήρι του νησιού, στο πιο απομονωμένο μέρος.
Αρχίζει να ηρεμεί ζητώντας βοήθεια από τους θεούς
για αυτό το ταξίδι. Υπόσχεται στη μάνα του, πως θα
πολεμήσει για εκείνη. Ο Περσέας καλεί τη χρυσή
βροχή να τον βοηθήσει και να του δώσει δύναμη,

ώστε να βρει την ανθρωπομίσητη Μέδουσα. Εμφ-
ανίζεται η θεά Αθηνά. Του δείχνει το δρόμο για τις
Γριές δίνοντάς του πέντε θεϊκά όπλα. Ο Περσέας,
βρίσκει τη Μέδουσα και εκεί μάχεται να της κόψει το
κεφάλι. Παλεύει με τον εαυτό του. Ο ίδιος έχοντας
κατακτήσει το κεφάλι της Μέδουσας, επιστρέφει στη
Σέριφο και απελευθερώνει τη μητέρα του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δήμος Φυλής:
Διήμερο πανηγύρι

το Δεκαπενταύγουστο

Με διήμερο πανηγύρι θα τιμηθεί η Κοίμηση
της Θεοτόκου στη Δημοτική Κοινότητα Φυλής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής:

Στο επίκεντρο της πανήγυρης βρίσκονται οι
θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το βράδυ της παρα-
μονής θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου και το πρωί της επο-
μένης θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της
Ιερής Εικόνας. Το θρησκευτικό πρόγραμμα θα
ολοκληρωθεί, το βράδυ της ίδια μέρας, με τα
Εγκώμια της Παναγίας.

Το εορταστικό πρόγραμμα, που θα πλαι-
σιώσει το θρησκευτικό, στοχεύει στην ψυχαγωγία
του κόσμου, αλλά και στην υποστήριξη των παν-
ηγυρικών εκδηλώσεων που οργανώνουν, παρα-
δοσιακά, τα καταστήματα εστίασης.

Την παραμονή περιλαμβάνει την εμφάνιση
δύο μεγάλων ονομάτων του λαϊκού τραγουδιού
και συγκεκριμένα του Δημήτρη Κοντολάζου και
της Χριστίνας Μαραγκόζη. Ανήμερα της εορτής,
θα εμφανιστούν τρεις ανερχόμενοι καλλιτέχνες,
δηλαδή οι Γιώργος Γιαννιάς, Γιώργος Παπαδό-
πουλος, και Αθηνά Χρυσαντίδου.

Τα οργανωτικά έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής,
σε στενή συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Ελένη
Λιάκου και το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τα δρομολόγια της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας Μεγάρων εν μέσω θέρους 

ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ 
Η Θεατρική Παράσταση: ΠΕΡΣΕΥΣ 
"Ταξίδι του νου" στους Αγίους Θεοδώρους



Αναπτυξιακός Νόμος: 
Nέα προκήρυξη με 
επιδοτήσεις μέχρι και 75%

Υ
πέγραψε  την  προκήρυξη για το Καθεστώς
Εν ίσχ υσης «Εν ίσχ υση Τουριστικών  Επεν -
δύσεων » του ν έου Αν απτυξιακού Νόμου

4887/2022 ο Αν απληρωτής Υπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  κ. Νίκος Παπαθαν άσης.
Ως ημερομην ία έν αρξης της υποβολής αιτήσεων  υπα-
γωγής επεν δυτικών  σχ εδίων  στο Καθεστώς Εν ίσχ υσης
«Εν ίσχ υση Τουριστικών  Επεν δύσεων » ορίζεται η 5η
Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομην ία λήξης του κύκλου
υποβολών  η 5η Δεκεμβρίου 2022.
Για την  υπαγωγή στο παρόν  καθεστώς εν ίσχ υσης, το
ελάχ ιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επεν δυτι-
κού σχ εδίου αν έρχ εται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχ ειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχ ειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχ ειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχ ειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοιν ων ικές Συν εταιριστικές 

Επιχ ειρήσεις (Κοιν .Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς
Συν εταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συν εταιρισμούς,
τις Ομάδες Παραγωγών  (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Η υποβολή των  αιτήσεων  πραγματοποιείται μέσω του
ν έου Ολοκληρωμέν ου Πληροφοριακού Συστήματος
(opsan.mindev .gov .gr) που υποστηρίζει όλο τον
«κύκλο ζωής» των  επεν δυτικών  σχ εδίων  του Αν α-
πτυξιακού Νόμου.

Για το πλήρες κείμεν ο της προκήρυξης και περισσότε-
ρες πληροφορίες, μπορείτε ν α περιηγηθείτε στην  ιστο-
σελίδα της Γεν ικής Γραμματείας Ιδιωτικών  Επεν δύσεων
και ΣΔΙΤ (ependy seis.mindev .gov .gr).

Γεωργιάδης: Δημιουργούμε έν α σύγχ ρον ο επεν δυτικό
μον τέλο που θα καταστήσει τη χ ώρα μας αν ταγων ιστι-
κή
Ο Υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , κ. Άδων ις
Γεωργιάδης δήλωσε: «Αισθάν ομαι ιδιαίτερα ευτυχ ής που
σήμερα, δύο μόλις εβδομάδες μετά την  προκήρυξη του
ν έου Αν απτυξιακού Νόμου για το καθεστώς Εν ίσχ υσης
«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», υπογράφουμε
το δεύτερο καθεστώς για την  

«Εν ίσχ υση Τουριστικών  Επεν δύσεων », το οποίο απε-
υθύν εται σε έν αν  κλάδο ζωτικής σημασίας για την  αν ά-
πτυξη της οικον ομίας μας. Είν αι άλλη μία επιτυχ ία του
Υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  και κυρίως
του Αν απληρωτή Υπουργού, κυρίου Νίκου Παπαθαν ά-
ση. 
Με το εργαλείο του ν έου Αν απτυξιακού ν όμου δημιουρ-
γούμε έν α σύγχ ρον ο επεν δυτικό μον τέλο που θα κατα-
στήσει τη χ ώρα μας αν ταγων ιστική στην  προσέλκυση
ν έων  επεν δύσεων , συμβάλλον τας καθοριστικά στην
εν ίσχ υση της οικον ομίας και στη δημιουργία περισσό-
τερων  και καλύτερων  θέσεων  εργασίας».
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Μ
ε ταχ είς ρυθμούς συν εχ ίζον ται οι εργασίες
αν άπλασης των  χ ώρων  πρασίν ου στο κέν τρο
των  οδικών  αξόν ων  της Αττικής, οι οποίες

εν τάσσον ται στον  συν ολικότερο σχ εδιασμό της Περ

ιφέρειας Αττικής για την
αισθητική, περιβαλλον τική
και οδική αν αβάθμιση των
μητροπολιτικών  υποδομών .

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκ-
ληρώθηκε η πλήρης αισθητι-
κή και περιβαλλον τική
μεταμόρφωση της Λ. Συγγρ-
ού, με την  εν τυπωσιακή
δεν δροφύτευση 300
Φοιν ίκων  στην  κεν τρική
ν ησίδα, από το ύψος του
Πάν τειου Παν επιστήμιου
μέχ ρι το Φαληρικό Δέλτα.

Η επιλογή του συγκεκρι-
μέν ου είδους Φοίν ικα έγιν ε,
καθώς είν αι το εν δεδειγμέν ο
για τις ιδιαίτερες θερμές θερ-
μοκρασίες που καταγράφ-
ον ται στην  περιοχ ή και δεν
προσβάλλεται εύκολα από
την  ασθέν εια που κατα-
τρώει όσους φοίν ικες έχ ουν
απομείν ει στη Λ. Συγγρού
και αλλού, από παλαιότερα
χ ρόν ια. 

Σημειών εται, ότι στο σχ ε-
διασμό της Περιφέρειας για
τις ολιστικές επεμβάσεις
στους χ ώρους πρασίν ου,

περιλαμβάν εται και η συν εχ ής μέριμν α για την  προ-
στασία και συν τήρηση του πρασίν ου και των  δέν τρ-
ων , καθώς προβλέπεται η καθημεριν ή φρον τίδα των
φυτών , σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου ευθύν ης 

της Περιφέρειας, με αν άπτυξη συστήματος άρδευ-
σης και καθημεριν ές εργασίες, όπως κλάδεμα, καθαρι-
ότητα κλπ. 

Υπεν θυμίζεται, ότι ολιστικές επεμβάσεις έχ ουν  ήδη
γίν ει στην  Λ. Ποσειδών ος, στην  Λ. Κηφισίας, στην  Λ.
Αθην ών , στην  Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, στην  Λ. Πέτρου
Ράλλη και στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης αν αφερόμε-
ν ος σχ ετικά επισημαίν ει:

« Η προστασία και η αν άδειξη όλων  των  χ ώρων
πρασίν ων  που ομορφαίν ουν  την  Αττική μας και
δίν ουν  αν άσα στους πολίτες της, είν αι επιβεβλημέν η.
Η απειλή της κλιματικής αλλαγής και οι δοκιμασίες από
τις πυρκαγιές δοκιμάζουν  τις αν τοχ ές του οικοσυστή-
ματος και της πολιτείας.

Με όλες μας τις δυν άμεις επιδιώκουμε, με προγραμ-
ματισμό και με την  καθοδήγηση των  αρμοδίων , ν α
προστατεύσουμε και ν α εν ισχ ύσουμε κάθε κύτταρο
πρασίν ου. 

Ως Περιφέρεια Αττικής, στο μέτρο των  αρμοδιοτήτων
μας, κάν ουμε πράξη έν α ελπιδοφόρο σχ έδιο αν αβάθ-
μισης των  μητροπολιτικών  υποδομών  της Αττικής μας,
στο οποίο σημαν τική θέση, μαζί με την  αν αβάθμιση
του οδικού δικτύου, κατέχ ουν  οι ολιστικές επεμβάσεις
στους χ ώρους πρασίν ου σε οδικούς άξον ες αρμοδιότ-
ητάς μας. 

Όπως είχ αμε δεσμευθεί αλλάζουμε το πρόσωπο της
Αττικής μας, αν αδεικν ύουμε τις ομορφιές της». 

Η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττι-
κής πραγματοποιήθηκε μετά την  προκήρυξη ηλεκτρο-
ν ικού δημοσίου διαγων ισμού, με αν τικείμεν ο την
«Προμήθεια και φύτευση Φοιν ίκων  επί της Λ. Συγγρ-
ού» και ο συν ολικός προϋπολογισμός της σύμβασης
αν έρχ εται σε 153.313 ευρώ.

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι ολιστικές παρεμβάσεις για
την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου σε  νησίδες κεντρικών

οδικών αξόνων, από την Περιφέρεια Αττικής 

Άλλαξε ριζικά η εικόνα της Λ. Συγγρού με την
δενδροφύτευση 300 Φοινίκων



Σ
ύμφων α με τον  Χάρτη Πρόβλεψης
Κιν δύν ου Πυρκαγιάς, που εκδίδει
η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
(www.civ ilprotection.gr), και για σήμερα
11 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ
υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς (κατηγορία
κιν δύν ου 4).

Ειδικότερα, η προειδοποίηση αφορά
στις εξής περιοχ ές:

Περιφέρεια Αν ατολικής Μακεδον ίας και
Θράκης (ΠΕ Έβρου)

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ

Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)
Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (ΠΕ

Αργολίδας, ΠΕ Κοριν θίας)
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).
ΓΓΠΠ
Συν επώς, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο 
στάδιο επιχ ειρησιακής ετοιμότητας του 

Π.Σ. και θα συν εχ ιστούν  οι
περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς
και περιπολίες από πυροσβεστικές,
αστυν ομικές και στρατιωτικές δυν άμεις.

Επιπλέον , το προσωπικό των
Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  των
συγκεκριμέν ων  Περιφερειακών
Εν οτήτων  τίθεται σε μερική επιφυλακή,
προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστούν  οι
αυξημέν ες υπηρεσιακές απαιτήσεις που
πιθαν όν  ν α προκύψουν .

Ταυτόχ ρον α, για τις περιοχ ές αυτές
τίθεται σε εφαρμογή το Σχ έδιο δράσεων
Πολιτικής Προστασίας για την
αν τιμετώπιση κιν δύν ων  λόγω δασικών
πυρκαγιών , σύμφων α με το οποίο,
μεταξύ άλλων , προβλέπεται, η εφαρμογή
του μέτρου της προληπτικής
απαγόρευσης της κυκλοφορίας
οχ ημάτων  και παραμον ής εκδρομέων
σε εθν ικούς δρυμούς, δάση και
«ευπαθείς» περιοχ ές.

Από την  πλευρά της, η Γεν ική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχ ει
εν ημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμεν ες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις περιφέρειες και τους
δήμους των  περιοχ ών  αυτών , ώστε ν α
βρίσκον ται σε αυξημέν η ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπίσουν  άμεσα τυχ όν
επεισόδια πυρκαγιών .

Παράλληλα, συν ιστά στους πολίτες ν α
είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α
αποφεύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο
που μπορούν  ν α προκαλέσουν
πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο

ξερών  χ όρτων  και κλαδιών  ή
υπολειμμάτων  καθαρισμού, η χ ρήση
μηχ αν ημάτων  που προκαλούν
σπιν θήρες όπως δισκοπρίον α,
συσκευές συγκόλλησης, η χ ρήση
υπαίθριων  ψησταριών , το κάπν ισμα
μελισσών , η ρίψη αν αμμέν ων  τσιγάρων ,
κ.α. Επίσης, υπεν θυμίζεται ότι κατά τη
διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου
απαγορεύεται η καύση των  αγρών .

Σε περίπτωση που αν τιληφθούν
πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούν ται ν α
ειδοποιήσουν  αμέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό
κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τους
κιν δύν ους των  δασικών  πυρκαγιών , οι
πολίτες μπορούν  ν α επισκεφθούν  την
ιστοσελίδα της Γεν ικής Γραμματείας
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ανοιχτή παραμένει (μέχρι και την Παρασκευή 12
Αυγούστου) η πλατφόρμα για τους Παιδικούς
Σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ για τις αιτήσεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα
Μιχαηλίδου, από την επόμενη σχολική χρονιά
2023-2024, το ωράριο των βρεφονηπιακών
σταθμών θα διευρυνθεί και θα είναι έως τις 5 το
απόγευμα.

Η υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς
σταθμούς ΕΣΠΑ στην ΕΕΤΑΑ θα μπορεί να γίνει
μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου, ενώ οι προ-
σωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα ακολουθή-
σουν την Τρίτη 16 Αυγούστου.

Τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα από την
Τετάρτη 17 έως και  την Παρασκευή 19
Αυγούστου θα είναι το χρονικό περιθώριο για την
υποβολή των ενστάσεων, ενώ οι οριστικοί πίνα-
κες με τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστοί την
Τρίτη 23 Αυγούστου.

Για να κάνετε αίτηση, μπορείτε να μπείτε στην
πλατφόρμα paidikoi.eetaa.gr/ για την ηλεκτρονι-
κή υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την
ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς
και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-
2023.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή
είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet
αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψ-
ηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθ-
ούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά
Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότ-
ητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περι-
γράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις
2/8/2022 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνι-
κά από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. (Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600, Λάρ-
ισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714
– emai l  επικοινωνίας: helpdeskchi ld-
hood@eetaa.gr ).

Ολοήμεροι και οι παιδικοί σταθμοί

Κατά 20% θα αυξηθούν τα παιδιά στους βρεφ-
ονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ανακοίνωσε
η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Δόμνα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι και τα
εισοδηματικά κριτήρια θα είναι διευρυμένα για
τους δικαιούχους.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι φέτος θα

μπουν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς, 20% περισσότερα παιδιά, ενώ διευρ-
υμένα είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους
δικαιούχους. Αυξημένο σημαντικά θα είναι φέτος
και το voucher που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Επίσης και για πρώτη φορά φέτος το πρόγρ-
αμμα της επόμενης περιόδου, είναι ενιαίο για
εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στο δημόσιο τομέα. Όλοι όσοι πληρούν τα εισοδ-
ηματικά κριτήρια θα λάβουν το voucher, με τους
δικαιούχους να υπολογίζονται  περίπου σε
210.000.

Επίσης η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι από την
επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024, το ωράριο
των βρεφονηπιακών σταθμών θα διευρυνθεί και
θα είναι έως τις 5 το απόγευμα.

Μετά τα σχολεία, έρχονται και οι ολοήμεροι παιδικοί
σταθμοί- Πώς θα κάνετε αίτηση

ΓΓΠΠ: Κίνδυνος πυρκαγιάς και την Πέμπτη σε αρκετές
περιοχές της χώρας- Δεν υποχωρούν τα μελτέμια 
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Άμεσα τέθηκαν  υπό έλεγχο 2 φωτιές
στον Λόφο Κύριλλου Ασπρόπυργου και

στις Αχαρνές Αττικής
Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, πυρκαγιά σε χαμηλή
βλάστηση, επί της οδού Γκρίτση Σωτηρίου στις Αχαρνές Αττικής.
Για την κατασβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 9/8  και στον
Ασπρόπυργο
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικούς χώρους κοντά στην
Αττική Οδό, καίγοντας ξερά χόρτα. Αμέσως σήμανε συναγερμός
καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής που
γρήγορα κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επί τόπου
επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ στο Δήμο Φυλής, με παρέμβαση Α. Γεωργιάδη 
Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα του Δήμου Φυλής προχωρούν, 

παράλληλα, οι διαδικασίες για την εκταμίευση των ποσών που έχουν διατεθεί για την  υλοποίησή τους.

Πρόκειται για τα έργα κατασκευής πάρκου πρασίνου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη Χωματερή (προϋπολογισμού 26 εκατ. Ευρώ) και επισκευής-ανακατασκευής ασφαλτο-
τάπητα οδικού δικτύου Δήμου Φυλής (προϋπολογισμού 10 εκατ. Ευρώ). Για τα έργα αυτά
εγκρίθηκε, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Τσακίρη, χρηματοδότηση 3 εκατ.
Ευρώ, από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με σχετική Απόφασή του ο Υφυ-
πουργός δίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εντολή να πληρώσει ποσά μέχρι 3 εκατ.
Ευρώ, που αφορούν στην εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. 

Το αίτημα του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη
Γεωργιάδη μετέφερε ο επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης Πουλής. Ο τελευταίος, εξακολουθεί να
δραστηριοποιείται για το Δήμο Φυλής, παρόλο που έχει παραιτηθεί από τη θέση του Διε-
υθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής, προκειμένου να πολιτευτεί στη Δυτική Αττική. 

“Ευχαριστώ τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Αλλά και το Σταμάτη Πουλή, που δεν κάνει διακοπές για να βρίσκεται στο πλευρό μας.
Έχουμε στρατευθεί, όλοι, για την εκτέλεση αυτών των δύο έργων. Ενός έργου πνοής για
το περιβάλλον και την ενέργεια κι ενός που θα βελτιώσει, σημαντικά, την καθημερινότητα
των συνδημοτών μας”, δήλωσε ο Χρήστος Παππούς.  



ΥΥΥΥπππποοοοκκκκλλλλοοοοππππέέέέςςςς::::     
ΜΜήήννυυμμαα  ττηηςς  ΚΚοομμιισσιιόόνν  
σσττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  
γγιιαα  ττιιςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  
ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεεωωνν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από
τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών 

να εξετάσουν διεξοδικά υποθέσεις 
παρακολουθήσεων ,για να 

αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη των πολιτών

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τις
εθνικές αρχές των κρατών-μελών να εξετά-
σουν διεξοδικά υποθέσεις παρακολουθή-

σεων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των
πολιτών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα η
εκπρόσωπος για θέματα εσωτερικών υποθέ-
σεων, Ανίτα Χίπερ.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα σχετικά με την υπόθ-
εση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, κατά τη
διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής
προς τον Τύπο, η κ. Χίπερ απάντησε τα εξής:
«Γνωρίζουμε τις αναφορές των μέσων ενημέρω-
σης σχετικά με τη χρήση μέσων παρακολούθη-
σης από ορισμένες κυβερνήσεις. Η θέση μας
είναι ξεκάθαρη. 

Οποιαδήποτε απόπειρα των υπηρεσιών εθνι-
κής ασφάλειας να έχουν παράνομη πρόσβαση σε
δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, αν επι-
βεβαιωθεί, είναι απαράδεκτη. Τα κράτη-μέλη είναι
αρμόδια να προστατεύουν την εθνική τους ασφά-
λεια και πρέπει να επιβλέπουν και να ελέγχουν
τις υπηρεσίες ασφαλείας τους για να διασφ-
αλίζουν ότι  σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη
δικαιώματα. Αυτό είναι απολύτως σημαντικό για τη
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων και της ασφάλειας των δημοσιογράφ-
ων και της ελευθερίας της έκφρασης».

Ευθύνη κάθε κράτους μέλους

«Επίσης, η διερεύνηση τέτοιων θεμάτων είναι
ευθύνη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ και η Επι-
τροπή αναμένει από τις εθνικές αρχές να εξετά-
σουν διεξοδικά κάθε τέτοιου είδους ισχυρισμό
για να αποκατασταθεί  η εμπιστοσύνη των
πολιτών», πρόσθεσε.

Τέλος, η εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε
ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλα τα
κράτη-μέλη για αυτό το ζήτημα.
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Επίσκεψη – Συνάντηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας της Νομαρχιακής
Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Προοδευτική Συμμαχία Δυτικής Αττικής

ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς::  ΔΔεεδδοομμέέννηη  ηη  ααύύξξηησσηη  σσυυννττάάξξεεωωνν  ττοο
22002233  --  ΠΠοολλύύ  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς

««ΕΕίίννααιι  δδεεδδοομμέέννηη  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  ττοο
22002233,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εείίννααιι  πποολλύύ  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  ττιιςς
ααρρχχιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  ππλληηθθωωρριισσμμοούύ»»..  ΑΑυυττόό
δδήήλλωωσσεε  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣττααϊϊ--
κκοούύρρααςς,,  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααςς  όόττιι  ττοο  πποοσσόό  έέχχεειι  εεγγγγρρααφφ--
εείί  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό..

ΜΜιιλλώώννττααςς  σσττοο  ««MMeeggaa»»,,  οο  υυπποουυρργγόόςς  ααννέέφφεερρεε  όόττιι
««θθαα  έέχχοουυμμεε  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  γγιιαα
ττιιςς  ππιισσττώώσσεειιςς  σσεε  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»,,
δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  κκααιι  ττρρίίττοοςς  δδηημμοοσσιιοοννοο--
μμιικκόόςς  χχώώρροοςς..  ΠΠρρόόσσθθεεσσεε  δδεε  όόττιι  όόλλαα  τταα  εεππιιππλλέέοονν
μμέέττρραα  έέχχοουυνν  πποοσσοοττιικκοοπποοιιηηθθεείί,,  ααλλλλάά  πποοιιαα  θθαα  εεφφααρρ--
μμοοσσττοούύνν  θθαα  εεξξααρρττηηθθεείί  ααππόό  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  ττοονν
ππρρωωθθυυπποουυρργγόό  κκααιι  ττιιςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  πποουυ  θθαα  ττεεθθ--
οούύνν..  ΕΕππεεσσήήμμααννεε  όόττιι  σσττοο  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ννέέοουυ  ππρροοϋϋ--
πποολλοογγιισσμμοούύ,,  πποουυ  θθαα  κκααττααττεεθθεείί  σσττηη  ΒΒοουυλλήή  ττηηνν
ππρρώώττηη  εεββδδοομμάάδδαα  ττοουυ  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  όόλλεεςς  οοιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  22002222  κκααιι  ττοο
22002233  ((ππ..χχ..  κκααττάάρργγηησσηη  εειισσφφοορράάςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  γγιιαα  δδηημμοοσσίίοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς,,
εεππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς))..  ΔΔήήλλωωσσεε,,  εεππίίσσηηςς,,  όόττιι  ««εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  ββέέββααιιοο  όόττιι  θθαα  υυππάάρρξξοουυνν  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς
ππρριινν  ααππόό  τταα  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα»»..

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππιιδδόόττηησσηη  κκααυυσσίίμμωωνν  ((FFuueell  ppaassss--22)),,  εείίππεε  όόττιι  τταα  πποοσσάά  έέχχοουυνν  μμεεττααφφεερρθθεείί  ααππόό  ττοο  υυπποουυρρ--
γγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  υυπποουυρργγεείίοο..  ΠΠρρόόσσθθεεσσεε  όόττιι  ήήδδηη  έέχχοουυνν  ππιισσττωωθθεείί  κκάάπποοιιαα  πποοσσάά  σσττηηνν
ψψηηφφιιαακκήή  κκάάρρτταα  κκααιι  εεκκττίίμμηησσεε  ππωωςς  σσήήμμεερραα  ήή  ααύύρριιοο  θθαα  ππιισσττωωθθοούύνν  κκααιι  κκάάπποοιιαα  πποοσσάά  σσττοουυςς  ττρρααππεε--
ζζιικκοούύςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς..

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  εεππιιττοοκκίίωωνν  σσεε  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο  λλόόγγωω  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΚΚΤΤ,,
ααννέέφφεερρεε  όόττιι  ««δδεενν  έέχχοουυμμεε  ππρρόόββλληημμαα  δδααννεειισσμμοούύ..  ΤΤαα  ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσεε  ππεερρίίπποουυ
3399  δδιισσ..  εευυρρώώ  κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  μμπποορρεείί  νναα  κκααλλύύψψεειι  ττιιςς  δδααννεειιαακκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  τταα  εεππόόμμεενναα  22--33  χχρρόόννιιαα»»..

ΔΔήήλλωωσσεε,,  εεππίίσσηηςς,,  όόττιι  σσττιιςς  2200  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  θθαα  ααρρθθεείί  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  εεννιισσχχυυμμέέννηηςς  εεπποοππττεείίααςς,,  κκααθθώώςς
έέχχεειι  ήήδδηη  λλάάββεειι  σσχχεεττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  ααππόό  ττοουυςς  δδύύοο  ααρρμμόόδδιιοουυςς  εεππιιττρρόόπποουυςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ..

ΤΤέέλλοοςς,,  εερρωωττηηθθεείίςς  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  ττηηλλεεφφωωννιικκώώνν  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεεωωνν,,  ααππάάννττηησσεε  όόττιι  ««οο  ππρρωωθθυυ--
πποουυρργγόόςς  μμεε  εειιλλιικκρρίίννεειιαα  κκααιι  ππααρρρρηησσίίαα  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  γγιιαα  ααυυττήήνν  ττηηνν  πποολλύύ  σσοοββααρρήή  υυππόόθθεεσσηη  πποουυ
ππρροοκκλλήήθθηηκκεε  ααππόό  λλααννθθαασσμμέέννοουυςς  χχεειιρριισσμμοούύςς»»..  ΑΑννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττιιςς  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  αανναακκοοιιννωωθθ--
εείί  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη,,  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααςς  όόττιι  ««ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  έέχχεειι  ττηη  ββοούύλληησσηη  γγιιαα  όόλλαα  σσττοο  φφωωςς»»..

Ε
πίσκεψη πραγματοποίησε
αν τιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δυτικής Αττι-

κής, στην  Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία Ελευσίν ας, την  Παρασκευή 5
Αυγούστου, με σκοπό την  εν ημέρ-
ωση και τη καταγραφή θεμάτων
που αν τιμετωπίζει το Πυροσβε-
στικό Σώμα στην  ευρύτερη περ-
ιοχ ή.

Η εικόν α που διαμορφώσαμε από
τη συζήτηση που αν απτύχ θηκε με
τον  Διοικητή, κ. Παυλογεωργάτο
Σπυρίδων α, τον  Υποδιοικητή, κ.
Παπαν ικολάου Γεώργιο αλλά και με
τους εργαζόμεν ους, δεν  απέχ ει
ιδιαίτερα από τη μεγάλη εικόν α των
ΠΥ σε όλη την  Ελλάδα. 

Συγκεκριμέν α, εν τοπίζον ται
πολύ σημαν τικές ελλείψεις στο
μόν ιμο προσωπικό με δεκάδες
κεν ές οργαν ικές θέσεις, εν ώ την
ίδια στιγμή υπάρχ ει προσωπικό
πολλών  ταχ υτήτων , με ποικίλες
εργασιακές σχ έσεις, που δυσκο-
λεύει την  επιχ ειρησιακή ετοιμότητα
και αποτελεσματικότητα της υπηρ-
εσίας. 

Ταυτόχ ρον α, ο υφιστάμεν ος στό-
λος είν αι γερασμέν ος, με δυσκολίες
και εμπόδια συν τήρησης, με συν έ-
πεια ν α δυσχ εραίν ει το έργο των
Πυροσβεστών .

Οι απαιτήσεις της περιοχ ής είν αι
εξαιρετικά αυξημέν ες, διότι η Πυρο-
σβεστική  Υπηρεσία συγκεν τρών ει
ταυτόχ ρον α τη Δασική, Αστική και

Βιομηχ αν ική παρέμβαση και κατά-
σβεση, τη στιγμή που υπάρχουν
24 Βιομηχ αν ικές Εγκαταστάσεις
που εμπίπτουν  στην  οδηγία
SEVESO, αν αφορικά με βιομηχα-
ν ικά ατυχ ήματα μεγάλης έκτασης,
αν εξέλεγκτες χ ωματερές, δυσπρό-
σιτα δασικά σημεία κ.α.

Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
Δυτικής Αττικής δήλωσε υποστηρ-
ικτικός στην  αν άγκη για στελέχ ωση
της υπηρεσίας αλλά και στον
εκσυγχ ρον ισμό και εν ίσχ υση του
στόλου, που θα εν αρμον ίζεται με
τις αυξημέν ες αν άγκες της περ-
ιοχ ής αλλά και με τα ν έα δεδομέν α
που γεν ν ά η κλιματική κρίση. Τα
μεγέθη των  απωλειών  και καταστρ-
οφών  που επαν αλαμβάν ον ται
χ ρον ιά με τη χ ρον ιά, καταδεικ-
ν ύουν  την  συν ολική έλλειψη εν ός
εθν ικού σχ εδιασμού που καθυστε-
ρεί ν α καταθέσει η κυβέρν ηση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής
εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η ΠΥ
Ελευσίν ας, σε κάθε περίπτωση,
στέκεται στο ύψος και με αυτα-
πάρν ηση επιχ ειρεί, σώζον τας
ζωές, περιουσίες, δάση, υποδομές.
Δήλωσε το παρόν , μέσα από την
προσφορά των  μελών  του, στην
πρόληψη, πυρόσβεση και την
αλληλεγγύη και δεσμεύτηκε για τη
διάθεση των  διαδικτυακών  σελίδων
του για τη διάδοση κάθε σημαν τι-
κής πληροφορίας και αν ακοίν ω-
σης.

Στην  αν τιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής
συμμετείχ αν  ο Συν τον ιστής της
Νομαρχ ιακής Επιτροπής, Μεϊμα-
ράκης Γιάν ν ης, τα μέλη της Κεν τρ-
ικής Επιτροπής Κολυβοδιάκου Στε-
φαν ία και Στεφάτου Διον υσία, και
το μέλος της ΝΕ, Νίκος Νικολό-
πουλος.
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Ξεκίνησε 
την προετοιμασία
του ο Ακράτητος 

Ανω Λιοσίων

Με περίσσιο ενθουσιασμό και αποφασιστικότ-
ητα ξεκίνησε  η προετοιμασία του αντρικού τμή-
ματος του Ακράτητου για την νέα ποδοσφαιρική
χρονιά.

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ.Χρηστος Απο-
στολόπουλος εκπροσωπώντας το Δ.Σ.
καλωσόρισε παλιούς και νέους ποδοσφαιριστές,
ευχήθηκε  για την νέα σεζόν και έθεσε τους
στόχους της.

Στην συνέχεια ακολούθησε μικρή ομιλία από το
Τεχνικό Επιτελείο με επικεφαλή τον προπονητή
μας κ.Παναγιωτη Λουμάκη που φέτος θα έχει
άμεσο συνεργάτη του τον κ.Κωστα Μαργαρίτη.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Τεχνικός Διε-
υθυντής κ.Λεωνiδας Παναγιωτάκος , ο Γενικός
Αρχηγός κ.Νικος Ζαρκαδακης και ο Τεχνικός
Σύμβουλος κ.Μαριος Παπανικολάου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κλειστά θα παρ-
αμείνουν τα
ΚΕΠ το Σάββατο
13 Αυγούστου 

Ο Δήμος Φυλής
ενημερώνει ότι
το ερχόμενο
Σάββατο 13
Αυγούστου
2022 τα ΚΕΠ
θα παραμείνουν
κλειστά. 
Η απόφαση
αναφέρεται, στη
σχετική
εγκύκλιο του
Υπουργείου
Εσωτερικών
ΥΨηΔ
19/07/2022
Α.Π.: 31769 ΕΞ
2022. 
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Κοντά σε συμφωνία με Γιώργο Κατίδη 
ο Πανελευσινιακός;

Ο Παν ελευσι-
ν ιακός σύμφων α
με έγκυρες πηγές
ήρθε   σε συμφ-
ων ία με τον
28χρον ο Γιώργου
Κατίδη.

Εχει αγων ιστεί
στην  ΑΕΚ τα
βρήκε σε όλα με
τους σταχυοφορο-
υς και είν αι έτοι-
μος ν α προβάρει
τη φαν έλα της
ιστορικής ομά-
δας.στην  Προοδευτική,  Ηροδότο,  Άρη Θεσσαλον ίκης,
Νοβάρα, Βέροια, Λεβαδειακό, Παν αγιάλειο, Γιάρο (Φιν -
λαν δία) και Ολίμπια, Πρίμπραμ (από Τσεχία).

ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μελί
Μεγάρων: Ευχαριστήριο...

Ν
ιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστούμε
όλους εκείνους τους φίλους μας που
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τις

εκδηλώσεις μας με κάθε τρόπο !
Αρχικά να ευχαριστήσουμε όλους τους αφανείς

ήρωες που συμμετέχουν στα δρώμενα της ομά-
δας μας με ότι εκείνοι μπορούν διότι αυτοί είναι
οι πραγματικοί αιμοδότες της προσπάθειάς μας !

Εν συνεχεία να ευχαριστήσουμε έναν έναν τους
μεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης μας

ΦΑΡΜΑ - ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑΙ - ΚΑΡΔΑΤΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΑΛΤΑΣ
AIRIS - ΚΟΥΦΗΣ - ΚΑΡΔΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΑΤ - ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - ΚΩΤΣΗΣ - ΛΑΜΨΑ
ΝΟΜΑ - ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΜΑΡΓΕΤΗΣ
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διευθυντή

του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων κ.Λάμψα
Νικόλαο για την παραχώρηση του χώρου και την
άψογη συνεργασία.

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη το
Δήμο Μεγάρων και συγκεκριμένα το Δήμαρχο
κ.Σταμούλη και τους αντιδημάρχους κ.Καλλιπόζη
και κ.Πολύχρονη.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ.Καλλιπόζη γιατί
πραγματικά είχε άμεση ανταπόκριση σε κάθε μας
αίτημα.

Ευχαριστούμε για την παρουσία τους τους
κ.Καράμπελα και κ.Τσιούνη, καθώς και τον 

κ.Τσωκο και τον κ.Καμπόλη που είναι διαχρονι-
κά κοντά στην ομάδα μας.

Ευχαριστούμε το φίλο μας κ.Άγγελο Μακρυγιάν-
νη που είναι  πάντα δίπλα μας παρέχοντας
πολύτιμη βοήθεια.

Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους του συνδυα-
σμού του υπ.Δημάρχου κ.Παναγιώτη Μαργέτη για
την παρουσία τους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας
έκαναν οι εκπρόσωποι των σωματείων της πόλης
μας του ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ , της ΝΕΜ , του
ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ και της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ , δείχνον-
τας ότι ο αθλητισμός της πόλης είναι ενωμένος σε
έναν κοινό στόχο.

Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους από το
σωματείο του ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ που μας τίμησαν
με την παρουσία τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του ΔΣ και σε
κάποιους γονείς από την ακαδημία που βοήθη-
σαν σε κάθε πόστο και συνέβαλαν τα μέγιστα στην
ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης.

Να είστε όλοι καλά , θα είναι χαρά μας να σας
δούμε ξανά σε επόμενη εκδήλωση της ομάδας
μας !

Πανελευσινιακός Αθλητικός 
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης: 

Συλλυπητήρια…

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ εκφράζουν την λύπη τους

για την απώλεια σήμερα ενός μεγάλου
«ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΥ» , που έγραψε το όνομα του
με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Συλλόγου ,

του Μιχάλη Καναβά !
Συλλυπητήρια στην σύζυγο Ιωάννα , τα τέκνα του

Κωνσταντίνο και Καλλιόπη και τους λοιπούς
συγγενείς !

Αιωνία η μνήμη …!

Ξεκίνησε την
προετοιμασία
του ο ΑΟ
Μανδραικός

Με αισιοδοξία, με
καλή διάθεση, με
ένα από τα πλουσι-
ότερα και πιο
ταλαντούχα ποδο-
σφαιρικά ρόστερ, ξεκίνησε η προετοιμασία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μανδραϊκού

ΑΟ.

Η διοίκηση ευχήθηκε
στους παίκτες στην
πρώτη συνάντηση και
στη συνέχεια άρχισε η
σκληρή δουλειά υπό
την καθοδήγηση του
προπονητή Γιώργο
Σωτήρχο.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΤΟΥ ΠΙΟΤΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

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

στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ

Τηλ. 6973221912 & 6977650730                            

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο χιλ
ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα
καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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Τ
ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου
Περιφέρειας Αττι-

κής “Σιν έ-Θέογν ις” είν αι
γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό των
Μεγάρων  στις 28-30
Αυγούστου 2022, από
την  Περιφέρεια Αττικής
και τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων  «Ο
Θέογν ις».

Με ταιν ίες που
αν τέχ ουν  στο χ ρόν ο
όσο και με βραδιά αφιερ-
ωμέν η σε ν έους δημιο-
υργούς, η πρώτη αυτή
διοργάν ωση σκοπεύει
ν α γίν ει έν ας θεσμός
στην  καρδιά της πόλης,
στην  καρδιά του καλο-
καιριού.

Η φιλοσοφία του
φεστιβάλ  “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι ο αν οιχ τός πολιτι-

σμός για όλους: η αξιο-
ποίηση των  δημόσιων
χ ώρων  στην  πόλη των
Μεγάρων  προς όφελος
του πολιτισμού και όλων
των  πολιτών .

Η ιδέα της διοργάν ω-
σης εν ός φεστιβάλ θερι-
ν ού κιν ηματογράφου -
στο ύφος του open air
cinema- στο κέν τρο των
Μεγάρων  αν ήκει και
οργαν ώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»
και υλοποιείται με
χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έ-
Θέογν ις» επιλέχ θηκαν
ώστε ν α αποτελούν  κλα-
σικές επιλογές, αλλά και
για ν α καλύψουν  τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην  πόλη.
Επιπλέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
ν α προβληθούν  κιν ημα-
τογραφικά ν έων  Ελλή-
ν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει
η διοργάν ωση τον  χ αρ-

ακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες ιδέες και καλλι-
τεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Περιφέρει-
ας Αττικής “Σιν έ-Θέογ-
ν ις” έρχ εται ν α αλλάξει
το κλίμα στο κέν τρο των
Μεγάρων  με τρεις βραδι-
ές open air cinema, με
το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πρόγραμμα προ-
βολών

Κυριακή 28
Αυγούστου : 

"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29

Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιο-

υργού με προβολή της
ταινίας «Σελήνη, 66
Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου

κάναμε"
ώρα έναρξης προ-

βολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττι-
κής

Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό

Εντατικές εργασίες Εντατικές εργασίες 
καθαρισμού στα Νεόκτιστακαθαρισμού στα Νεόκτιστα

Συνεργεία του Δήμου Ασπροπύργου με μέριμνα του αρμόδιου
Αντιδημάρχου κ. Μ. Ψωμιάδη και του κ. Στ. Ντινιερακη προχώρη-
σαν για άλλη μια φορά σε καθαρισμό από σκουπίδια και μπάζα της
περιοχής των Νεόκτιστων ...
Ξερά χόρτα και ογκώδη απορρίμματα απομακρύνθηκαν από διά-

φορα σημεία της περιοχής, ελαχιστοποιώντας έτσι και τον κίνδυνο
εκδήλωσης πυρκαγιάς ή κάποιου ατυχήματος.
Θερμές ευχαριστίες στους εργαζόμενους για την συνεισφορά τους...
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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 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Οι φορείς του δημόσιου
τομέα παρέχουν στην Αρχή με
ακρίβεια και επικαιροποιούν
ανά μήνα, τα δεδομένα οικο-
νομικής συμπεριφοράς που
τηρούνται στα αρχεία για
τους οφειλέτες τους, για το
χρονικό διάστημα των τελευ-
ταίων 24 μηνών.

Στα στοιχεία οικονομικής
συμπεριφοράς που συλλέ-
γονται περιλαμβάνονται τα
εξής:

Για τα φυσικά πρόσωπα:
όνομα και επώνυμο, όνομα και
επώνυμο πατέρα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης,
διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκ-
τρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ,

Για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, νομική μορφή, αριθμός στο Γ.Ε.ΜΗ. Α.Φ.Μ., πληροφορίες
ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Πληροφορίες σχετικά με την οφειλή: στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμει-
ακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης, η φύση της οφειλής, βασικοί όροι της οφειλής, προσαυξή-
σεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο και μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχι-
κές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρό-
νος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής, μεταβολές στο πρό-
σωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διε-
νέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν,
καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινι-
κή καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη.

Πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνω-
στού και την απαλλαγή του.

Πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου όπως:
η ιδιότητά του ως ανέργου, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.
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Δεκαπενταύγουστος με… κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Aπαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά στην Αθηνών - Κορίνθου - Ποιά οχήματα εξαιρούνται

Η
Ελλην ική Αστυν ομία εν όψει του εορτασμού του
Δεκαπεν ταύγουστουλαμβάν ει αυξημέν α μέτρα
τροχ αίας σε όλη την  επικράτεια. Απαγόρευση

κυκλοφορίας φορτηγών  άν ω των  3,5 τόν ων .
Για την  ασφαλέστερη κίν ηση των  οχ ημάτων  και τη

βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον  εορτασμό
του Δεκαπεν ταύγουστου 2022, εκτός των  μέτρων  διευ-
κόλυν σης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν  σε
τοπικό επίπεδο.

Θα ισχ ύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων  των
φορτηγών  αυτοκιν ήτων  μέγιστου επιτρεπόμεν ου βάρ-
ους άν ω των  3,5 τόν ων , στα τμήματα των  αυτοκιν -
ητοδρόμων  και εθν ικών  οδών , κατά τις ημέρες και
ώρες που ακολουθούν  ως κατωτέρω:

1. Την  Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, από ώρα
16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022,
από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου:

(α) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α8 (Αθήν α-Πάτρα) από τα
Διόδια Ελευσίν ας (Χ.Θ. 26+500) μέχ ρι τα Διόδια Ρίου
(Χ.Θ.199+660).

(β) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α1 (Αθήν α-Θεσσαλον ίκη-
Εύζων οι), από τον  κόμβο Αγ. Στεφάν ου (Κρυον έρι)
(Χ.Θ. 27+960) μέχ ρι τη διασταύρωση του Μπράλου
(Χ.Θ. 203+065), από τον  κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ.
212+625) μέχ ρι τον  κόμβο Ραχών  Φθιώτιδας (Χ.Θ.
242+479), από τα διόδια Μακρυχ ωρίου (Χ.Θ. 374+291)
μέχ ρι τον  κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ.410+359).

(γ) Στην  Εθν ική Οδό Θεσσαλον ίκης-Ν. Μουδαν ιών ,
από την  αερογέφυρα Θέρμης έως τον  κόμβο
Ν.Μουδαν ιών  (61,5χ λμ).

(δ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α11 (Σχ ηματάρι – Χαλ-
κίδα), από τη διασταύρωσή της με τον  αυτοκιν ητόδρ-
ομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχ ρι την  υψηλή γέφυρα Χαλ-
κίδας (Χ.Θ.12+300).

(ε) Στην  Εθν ική οδό Θεσσαλον ίκης – Καβάλας, από
το 11ο χ λμ. (Χ.Θ.11+340) μέχ ρι τη διασταύρωση Λέων
Αμφίπολης (Χ.Θ.97+550).

(στ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α5 (Ιόν ια Οδός) από τη
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το
τέλος της Ιόν ιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).

(ζ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α7 (Κεν τρικής Πελοπον -
ν ήσου), στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον  Α/Κ
Κορίν θου (Χ.Θ. 85+300) έως τον  Ισόπεδο Κυκλικό
Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ.240+800) (Περιμετρική Καλαμά-
τας).

(η) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη)
από τον  Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον  Α/Κ Σπάρτης
(Χ.Θ.45+000).

(θ) Στην  Εθν ική Οδό Ιωαν ν ίν ων  – Άρτας – Αν τιρρίου
στην  κατεύθυν ση προς Αν τίρριο.

(ι) Στην  Εθν ική οδό Θεσσαλον ίκης  – Πολύγυρου
(Ε.Ο.16), από την  αερογέφυρα Θέρμης έως τα όρια της
Π.Ε. Θεσσαλον ίκης (κόμβος Αγίας Αν αστασίας).

2(i). Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, από ώρα 16:00
έως 23:00, για το ρεύμα εισόδου:

(α) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α8 (Αθήν α-Πάτρα), στο
ρεύμα προς Αθήν α, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660)
μέχ ρι τα Διόδια Ελευσίν ας (Χ.Θ. 26+500).

(β) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α1 (Αθήν α- Θεσσαλον ίκη
Εύζων οι), στο ρεύμα προς Αθήν α, από τον  κόμβο
Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχ ρι τα διόδια
Μακρυχ ωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον  κόμβο Ραχ ών
Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχ ρι κόμβο τον  κόμβο
Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη δια-
σταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχ ρι τον
κόμβο Αγ. Στεφάν ου (Κρυον έρι) (Χ.Θ.27+960)

(γ) Στην  Εθν ική Οδό Ν. Μουδαν ιών  – Θεσσαλον ίκης
από κόμβο Ν. Μουδαν ιών  (61,5χ λμ.) έως την  αερο-
γέφυρα Θέρμης.

(δ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α11 (Σχ ηματάρι – Χαλ-
κίδα), στο ρεύμα προς Σχ ηματάρι, από την  υψηλή γέφ-
υρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχ ρι τη διασταύρωσή της
με τον  αυτοκιν ητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

(ε) Στην  Εθν ική Οδό Καβάλας – Θεσσαλον ίκης από

τη διασταύρωση Λέων  Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχ ρι
το 11ο χ λμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

(στ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α5 (Ιόν ια Οδός), στο
ρεύμα προς Αν τίρριο, από το τέλος της Ιόν ιας Οδού
(Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»
(Χ.Θ.0+000).

(ζ) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α7 (Κεν τρικής Πελοπον -
ν ήσου), στο ρεύμα προς Αθήν α, από τον  Ισόπεδο
Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική
Καλαμάτας) έως τον  Α/Κ Κορίν θου (Χ.Θ. 85+300).

(η) Στον  αυτοκιν ητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη),
στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ.
45+000) έως τον  Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

(θ) Στην  Εθν ική Οδό Ιωαν ν ίν ων  – Άρτας – Αν τιρρίου
στην  κατεύθυν ση προς Ιωάν ν ιν α.

(ι) Στην  Εθν ική οδό Θεσσαλον ίκης  – Πολύγυρου
(Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλον ίκης (κόμβος
Αγίας Αν αστασίας) έως την  αερογέφυρα Θέρμης.

2(ii). Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, από ώρα 18:00
έως 24:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών
αυτοκίν ητων  άν ω των  3,5 τόν ων  επί του Αυτοκιν ητο-
δρόμου Α1 (Αθήν α-Θεσσαλον ίκη-Εύζων οι), στο ρεύμα
προς Θεσσαλον ίκη και συγκεκριμέν α από τα διόδια
Μακρυχ ωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχ ρι τον  κόμβο Κλει-
διού (Χ.Θ.471+470).

3. Εξαιρούν ται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
(α) Τα οχ ήματα που προσφέρουν  οδική βοήθεια,

σύμφων α με ν . 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίν ητα
των  ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίν ητα των  εταιρειών  δια-
ν ομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίν ητα δημοσίας
(Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χ ρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν
ζών τα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αν αφέρον ται
στη διεθν ή συμφων ία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ
της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 κοιν ής υπουργικής
απόφασης (Β’ 2418), εφόσον  το ποσοστό του φορτίου
των  παραπάν ω προϊόν των  που μεταφέρον ται είν αι
τουλάχ ιστον  το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

(β) Τα βυτιοφόρα οχ ήματα μεταφοράς ν ερού (υδροφ-
όρα) όταν  αυτά κιν ούν ται για την  αν τιμετώπιση
δασικών  πυρκαγιών .

(γ) Τα φορτηγά οχ ήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.)
και ιδιωτικής χ ρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν  ν ωπά
οπωροκηπευτικά προϊόν τα.


