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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΥΠΑ:

σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρεμιέρα την Παρασκευή
9 Σεπτεμβρίου 2022

Νέο πρόγραμμα
προεργασίας
για 10.000 ανέργους
νέους 18-30 ετών

Όλα έτοιμα για το κορυφαίο
Πολιτιστικό Φεστιβάλ
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2022» του Δήμου
Ασπροπύργου
σελ. 8- 9

ΚΟΜΙΣΙΟΝ:

Σχέδιο για τη θέσπιση
πλαφόν στις τιμές της
ενέργειας
Η «αποκάλυψη» στις 14
Σεπτεμβρίου απο την Ούρσουλα
Φον ντερ Λάιεν

σελ. 3-4

Αθ. Μπούρας για τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας:

Νόμος του κράτους η
εξυγίανση των Ναπηγείων
Ελευσίνας
Πέρασε με ψήφους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
«Όχι» ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜέΡα 25

σελ. 2-10

«Μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της
κοινοβουλευτικής μου διαδρομής»

Προθεσμία έως τις 12/09
για τις εγγραφές
μαθητών στο διευρυμένο
ολοήμερο σχολείο

ΣΟΚ προκαλούν οι τιμές
ενοικίασης – Αυξήσεις έως
και 35% στην Αττική

Προχωρά το νέο logistics
center του ομίλου Φουρλή
στην Ελευσίνα

σελ. 5

σελ. 2

σελ. 3

σελ. 7

Φιλική ήττα του Ασπροπύργου
O Βύζας Μεγάρων με Γιάννη
Κενδριστάκη 1-0 στο Χαλάνδρι

ΕΠΣΔΑ: Στις 5/9 η κλήρωση
κυπέλλου και πρωταθλήματος
σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995

Νόμος του κράτους η εξυγίανση των
Ναπηγείων Ελευσίνας

Πέρασε με ψήφ ους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
«Όχι» ψήφ ισαν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜέΡα 25

Ν

όμος του κράτους η εξυγίαν ση των Ναπηγείων Ελευσίν ας καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το ν ομοσχ έδιο
του Υ π. Αν άπτυξης στη βουλή.
«Ναι» ψήφισαν ΝΔ και ΣΥ ΡΙΖΑ, «Όχ ι» ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜέΡα 25 και η ελλην ική Λύση ψήφισε
«Παρών »

Μητσοτάκης: «Στις εκλογές του 2023 ο λαός θα
κρίνει και θα συγκρίνει»
Στη θετική στάση της αξιωματικής αν τιπολίτευσης
οδήγησε η αποδοχ ή από μέρους του υπουργού Αν άπτυξης, τριών προτάσεων που ετέθησαν κατά τη
διάρκεια της συζήτησης από τους εκπροσώπους του
ΣΥ ΡΙΖΑ. Καταρχ άς ν α εν ημερωθεί η επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το τελικό σχ έδιο εξυγίαν σης

Το ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό του ΕΚΟ Rally Acropolis
«πάρκαρε» στην Πλατεία Νεολαίας στην Ελευσίνα

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.
Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Μικροί και μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές οδήγησης,
χρησιμοποιώντας τα γυαλιά προσομοίωσης επικίνδυνων καταστάσεων.

Τ

ο ει δι κά δι αμορφωμένο φορτηγό του ΕΚΟ Ral l y
Acropolis στην Πλατεία Νεολαίας στην Ελευσίνα έως και
3/9! !
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε
θέματα οδικής ασφάλειας με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού!
Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα είναι εξοπλισμένο με προσομοιωτές οδήγησης, γυαλιά προσομοίωσης επικίνδυνων καταστάσεων και κάρτες Οδικής Ασφάλειας με Έλληνες αθλητές. Τα
μηνύματα της δράσης είναι πολλαπλά και σημαντικά, ιδίως για
τους νέους!
Κλείνοντας, το Σάββατο 3/9 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για
την οδική ασφάλεια με θέμα: «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;».

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μάμας, Μάμαντας, Μάμα
Αγίου Μάμαντος μάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΣΟΚ προκαλούν οι τιμές ενοικίασης – Αυξήσεις έως και 35% στην Αττική

Σ

εμείζον ζήτημαέχειαναδειχθείηαναζήτησηκατοικιών γιαενοικίασηλόγωτης
εκτόξευσης των ενοικίων καιτηςμικρήςδιαθεσιμότηταςακινήτων. Συνιστάδε
πραγματικό«πονοκέφαλο»γιαόσουςσκέφτονταιείτενακάνουν τοεπόμενο
βήμαστηζωήτουςδημιουργώνταςοικογένειαείτεόσων βρίσκονταικοντάστηλήξη
παλαιών συμβολαίων ενοικίασηςκαι
αναμένουν τιςνέες«απαιτήσεις»των
ιδιοκτητών. Χαρακτηριστικήείναιη
«εντολή» πουδίνουν στουςμεσίτεςνα
τουςενημερώνουν άμεσαμόλις εμφανίζονται ευκαιρίεςστιςπεριοχέςπου
ενδιαφέρονταικατάπροτεραιότητα.

Η αύξηση στις τιμές των
ενοικίων

Υπολογίζεται ότι τα ενοίκια
έχουν αυξηθεί έως και 35%
στην Αττική και έως 25%
στην επαρχία από το 2018,
ενώ ήδη παρατηρείται το
φαινόμενο ιδιοκτήτες να ζητούν ανανέωση της μισθωτικής
σύμβασης που επίκειται να λήξει εντός των επομένων 2-3
μηνών με αύξηση ακόμη και 25% σε σχέση με το ενοίκιο του
2019!
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μεσιτών, το κόστος μίσθωσης μιας
οικογενειακής κατοικίας στην Αθήνα όπως προκύπτει από τις
αναρτημένες αγγελίες ακινήτων διαμορφώνεται στα 8,15
ευρώ/τ.μ. η μέση κατώτερη ως και η μέση ανώτερη, στα 11,4
ευρώ/τ.μ. η μέση ανώτατη. Δηλαδή, μια οικογένεια καλείται να
πληρώσει για ενοίκιο από 815 ευρώ έως και 1.140 ευρώ τον

μήνα αν πρόκειται για κατοικία 100 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου
κατασκευής μετά το 2000, ποσό που αυξάνεται σημαντικά αν
υπολογίσει κανείς και τα πάγια έξοδα ενός σπιτιού (ρεύμα,
νερό, τηλεπικοινωνίες, θέρμανση).
Τα παλαιότερα

Φυσικά χαμηλότερες είναι οι
τιμές σε ακίνητα παλαιότερα
κατασκευής έως και το 1980,
τα οποία κυρίως βρίσκονται
στο κέντρο της Αθήνας, με τα
ενοίκια να φτάνουν τα 600
ευρώ για 100 τ.μ., ενώ στα
δυτικά προάστια και στον Πειραιά ακίνητα κατασκευής 19701990, που αποτελούν και το
45,9% του συνόλου των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών, κινούνται σε ανάλογες
τιμές έως 600 ευρώ τον μήνα και στον Πειραιά είναι κατασκευής 1971-1980 όπου και αποτελούν το 58,88%.
Οσον αφορά τις περιοχές του Υπολοίπου της Αττικής οι
κατοικίες νεότερης κατασκευής αντιπροσωπεύουν το 46% του
συνόλου των προς εκμίσθωση κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως και 600 ευρώ τον μήνα.
Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης απασχολεί πλέον όχι
μόνο τις ευάλωτες οικονοΣυνεχίζεται στη σελ. 13
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Σχέδιο για τη θέσπιση πλαφόν στις τιμές της ενέργειας
Λεπτομέρειες στις 14 Σεπτεμβρίου απο την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Τ

ο σχέδιο για τη θέσπιση
πλαφόν στις τιμές της
ενέργειας στις 14 Σεπτεμβρίου πρόκειται να περιγράψει η
πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της
ΕΕ, «η κ. Φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρός μας, θα το περιγράψει αυτό
με περισσότερες λεπτομέρειες
στις 14 Σεπτεμβρίου» δήλωσε η
Μέχτιλντ Βέρσντέρφερ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του
τμήματος ενέργειας της Επιτροπής, σε συνεδρίαση της επιτροπής ενέργειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το
Reuters.
Yπενθυμίζεται ότι η έκτακτη
σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου.
Εκεί θα εξεταστούν οι προτάσεις – όπως το πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου – ή παρεμβάσεις για να αποτραπούν
δυσλειτουργίες στην αγορά.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
βρίσκονται ήδη σε κατάσταση
συναγερμού, αναζητώντας εναγωνίως μέτρα για να πέσουν οι
τιμές και να μείνουν τα φώτα της
Ευρώπης ανοιχτά.

Τα σενάρια

Στα σενάρια που εξετάζονται,
όπως αναφέρει το ΑΠΕ περιλαμβάνονται:
-Η επιβολή πλαφόν στην τιμή
του φυσικού αερίου που προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή
κατά το πρότυπο που εφαρμόζεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η λύση αυτή συνοδεύεται
με αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγών για τη διαφορά του πλαφόν από την πραγματική τιμή του
φυσικού αερίου.
-Η επιβολή ενιαίου πλαφόν
στην τιμή αποζημίωσης των
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που
θα προκύπτει από το μέσο όρο
του κόστους των μονάδων, με
επιδότηση εκείνων που έχουν
υψηλότερο κόστος από το μέσο
όρο.
-Μία ακόμη ελληνική πρόταση

για την αποσύνδεση των τιμών
ηλεκτρικής ενέργειας από τις
τιμές του φυσικού αερίου, την
οποία υπέβαλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Ιουλίου
προβλέπει τη διχοτόμηση της
παραγωγής σε δύο τμήματα: από
τη μία οι ανανεώσιμες πηγές, τα
πυρηνικά,
η
συμπαραγωγή
υψηλής απόδοσης, τα υδροηλεκτρικά και η αποθήκευση, και από
την άλλη οι μονάδες άνθρακα
(λιγνίτη) και φυσικού αερίου. Η
τιμή που θα καταβάλλουν οι
καταναλωτές, σύμφωνα με την
πρόταση αυτή, θα προκύπτει από
τη στάθμιση των δύο «καλαθιών» και σύμφωνα με την ανάλυση του υπουργείου μπορεί να
είναι έως και 45% χαμηλότερη
από την τιμή που διαμορφώνεται
σήμερα στα Χρηματιστήρια.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

θριάσιο-3

Προθεσμία έως τις 12/09
για τις εγγραφές στο διευρυμένο
ολοήμερο σχολείο

Τ

ην Δευτέρα 12/09
λήγει η προθεσμία για τις εγγραφές στο διευρυμένο
ολοήμερο σχολείο .
Από 1 Σεπτεμβρίου
ως και την Δευτέρα 12
Σεπτεμβρίου,
καλούνται οι γονείς και
κηδεμόνες μαθητών/τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου και θα λειτουργούν ως
τις 5:30 μμ, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου
τους ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν,
στα τμήματα διευρυμένου ολοήμερου, προκειμένου αυτά να
σχηματιστούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους
άμεσα, με την έναρξη του σχολείου.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένο περιεχόμενο, μέσω δραστηριοτήτων
όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη,
ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός,
παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. Επίσης,
προβλέπεται επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και
παιχνίδι στο σχολείο.

Οι μαθητές/τριες γίνονται δεκτοί/ές χωρίς κανένα κριτήριο
εγγραφής.
Με το νέο, διευρυμένο χρονικά και αναβαθμισμένο ποιοτικά,
ολοήμερο, ενισχύονται οι δωρεάν παροχές εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος, δημιουργικός χρόνος για
τα παιδιά στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο
σχολείο και επιτυγχάνεται προσέγγιση του σχολικού με το
εργασιακό ωράριο των γονέων.
Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος
2022-23 θα εφαρμοστεί στο 50% των τμημάτων νηπιαγωγείων
και δημοτικών που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή
σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν
υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο
αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο
αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΥΠΑ : Νέο πρόγραμμα προεργασίας
για 10.000 ανέργους νέους 18-30 ετών
β) επιχ ειρήσεις, φορείς, οργαν ισμούς του δημοσίου,
όπ ως αυτός ορίζεται απ ό το άρθρο 51 του ν .
1892/1990 (Α’ 101), και επιχ ειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν
τακτικά οικον ομική δραστηριότητα.

Δ

ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την
κατάρτιση ν έου προγράμματος προεργασίας για
10.000 αν έργους ν έους, ηλικίας 18-30 ετών .
Στόχ ος του προγράμματος είν αι η προετοιμασία δέκα
χ ιλιάδων (10.000) εγγεγραμμέν ων στα μητρώα αν έργων των ΚΠΑ2 της Δ.Υ Π.Α., ηλικίας 18-30 ετών , τουλάχ ιστον υποχ ρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό
περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα εν όψει
της έν ταξής τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύν εται σε:
α) ιδιωτικές επιχ ειρήσεις, σε Φορείς Κοιν ων ικής και
Αλληλέγγυας Οικον ομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε

Το πρόγραμμα έχ ει ως σκοπό την προετοιμασία των
ν έων αν έργων , προκειμέν ου ν α εν ταχ θούν στην
αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αν τιμετώπιση
της αν εργίας και της αδυν αμίας πρόσβασης στην
αγορά εργασίας των ν έων στο πλαίσιο της παραγωγικής αν ασυγκρότησης σύμφων α με τα κριτήρια του
Μηχ αν ισμού Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας, σε κρίσιμους τομείς που σχ ετίζον ται με την αν άπτυξη, σε
συν δυασμό με τα υψηλά ποσοστά αν εργίας των ν έων
βάσει των στοιχ είων της εγγεγραμμέν ης αν εργίας της
Δημόσιας Υ πηρεσίας Απασχ όλησης (Δ.Υ Π.Α.).
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους
επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις
προεργασίας.

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από
την Δ.Υ Π.Α., οι επιχ ειρήσεις/πάροχ οι, υποβάλλουν
στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.Υ Π.Α. (e-serv ices)
μία μόν ο ηλεκτρον ική αίτηση – εν τολή κεν ής θέσης –
υπεύθυν η δήλωση, η οποία είν αι αν αρτημέν η στην

ιστοσελίδα της Δημόσιας Υ πηρεσίας Απασχ όλησης
(Δ.Υ Π.Α.) (https://www.dy pa.gov .gr/) σύμφων α με τα
οριζόμεν α, σχ ετικά με τον αριθμό των δικαιούχ ων
που θα προεργαστούν .
Οι ημερομην ίες έν αρξης και λήξης υποβολής των
αιτήσεων καθώς και το σχ ετικό δελτίο τύπου δημοσιεύον ται
στην
ιστοσελίδα
της
Δ.Υ Π.Α.
(https://www.dy pa.gov .gr/).

Η διαδικασία της υποβολής της ηλεκτρον ικής αίτησης
υπαγωγής, πραγματοποιείται από τους εν διαφερόμεν ους, είτε μέσω των κωδικών TAXISnet, είτε με τη χ ρήση
των κωδικών πρόσβασης στην Δ.Υ Π.Α. (εφόσον
διαθέτουν με Ον ομασία Χρήστη και Συν θηματικό).
Ο δικαιούχ ος εγγράφεται στις ηλεκτρον ικές υπηρεσίες
της Δ.Υ Π.Α. με χ ρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επ ιχ είρησης ήδη εγγεγραμμέν ων φυσικών
προσώπων
και υποκαταστημάτων επιχ ειρήσεων οποιασδήποτε
ν ομικής μορφής).
Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχ είων
(όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυν η δήλωση μέσω του gov .gr αποστέλλει την αλλαγή με email
στο αρμόδιο ΚΠΑ.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

4-θριάσιο

ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΤΟ 13ο FORUM ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η συνεχεια απο σελ. 3

Έτσι, δύο από τις προτάσεις
που βρίσκονται μέχρι στιγμής
υπό συζήτηση είναι ελληνικής
έμπνευσης.

Κρούει τον κώδωνα η
κυβέρνηση
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ήδη από τις
9 Μαρτίου με επιστολή προς
την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν την ανάγκη άμεσης
και
αποφασιστικής
παρέμβασης στην αγορά
φυσικού αερίου «ώστε να
αποτρέψουμε να επιφέρει
επιπλέον κόστος στις ζωές
των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις οικονομίες των
κρατών-μελών και στην επι

τυχή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Πράσινης
Συμφωνίας».
«Αν δεν δράσουμε τώρα, το
πρόβλημα θα συνεχιστεί στις
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος -που συνδέονται με τις
τιμές του φυσικού αερίου στις
αγορές χονδρικής- τους επόμενους μήνες της άνοιξης και
του καλοκαιριού, θέτοντας
ένα τεράστιο βάρος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις»,
τόνιζε τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός.
Στους υπ. Ενέργειας η
ελληνική πρόταση

Το ζήτημα της επιβολής
πλαφόν αλλά και μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης της
αγοράς ενέργειας, θα βρεθεί

στο επίκεντρο του Έκτακτου Συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας στις 9
Σεπτεμβρίου.
Το πλαφόν στην τιμή του
αερίου σημαίνει ότι η Ευρώπη
συνολικά θα αποφασίσει μια
ανώτατη τιμή, πάνω από την
οποία θα αρνείται να αγοράσει το ο ρωσικό ενεργειακό
προϊόν.
Μάλιστα, ο έλληνας υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας προχθες στον ΣΚΑΪ
ανέφερε ότι έστειλε επιστολές
στους 26 ομολόγους του, στις
οποίες περιγράφει την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων
από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, που εφαρμόζεται
στην Ελλάδα εδώ και δύο

μήνες με σημαντικά αποτελέσματα.
«Έχουμε ανακτήσει για τον
Αύγουστο σχεδόν 900 εκατ.
ευρώ από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και τα έχουμε
οδηγήσει το ταμείο ενεργειακής μετάβασης για να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς
των Ελλήνων» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Επίσης, περιέγραψε την
ελληνική πρόταση για έναν
νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό,
μόνιμο, για αποσύνδεση της
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού
αερίου ώστε τα νοικοκυριά να
έχουν φθηνότερο ρεύμα.
Σε ερώτηση αν η στήριξη
θα συνεχιστεί όλο το επόμενο
διάστημα απάντησε θετικά
λέγοντας ότι «έχουμε εκπονή

σει σενάρια για στήριξη για
όλο το επόμενο διάστημα που
θα συνεχιστεί αυτή η εξωγενής εν πολλοίς ενεργειακή
κρίση». Ωστόσο, πρόσθεσε
ότι τα όρια του προϋπολογισμού είναι πεπερασμένα,
αλλά η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για να
στηρίξει την κοινωνία.
Σημείωσε δε με έμφαση ότι
θα πρέπει και η Ευρώπη να
λάβει μέτρα, δηλώνοντας
χαρακτηριστικά «κάλιο αργά
παρά ποτέ».
Στο μεταξύ, οι υπουργοί
Οικονομικών της G7, θα
συναντηθούν την Παρασκευή
και θα συζητήσουν την πρόταση
της
αμερικανικής
κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού
πετρελαίου.
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Αθ. Μπούρας για Ναυπηγεία Ελευσίνας:

θριάσιο-5

«Μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής»
Η ομιλία του Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Δ. Αττικής
για το νομοσχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων

ΟΒουλευτής

Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, στην ομιλία του
στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης
του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», είπε:

«Σήμερα ειλικριν ά ν ιώθω ιδιαίτερη
χ αρά και ικαν οποίηση και είν αι μία από
τις ευτυχ έστερες στιγμές της κοιν οβουλευτικής μου διαδρομής, γι’ αυτό που
καλούμαστε ν α ψηφίσουμε. Και το λέω
αυτό γιατί μέχ ρι την τελευταία εκλογή
ήμουν ο μον αδικός Βουλευτής στη Δυτική Αττική, μετά τον χ ωρισμό της Περιφέρειας σε Αν ατολική και Δυτική, και ειλικριν ά ζω την πορεία των Ναυπηγείων
Ελευσίν ας για πάρα πολλά χ ρόν ια.

Πρέπει ν α σας πω ότι ειλικριν ά αυτό
που είδα σήμερα έξω από τη Βουλή
είν αι η πρώτη φορά που το βιών ω. Εδώ
έχ ουμε διαρκώς πορείες, διαμαρτυρίες
για ν α μην ψηφίσουμε κάτι ή για ν α
αλλάξουμε κάτι. Αν τίθετα, σήμερα
ήρθαν οι εργαζόμεν οι μιας πολύ σημαν τικής π εριοχ ής, π ερήφαν ης, αλλά
φτωχ ής, άν θρωποι που στηρίζουν τη
Δυτική Αττική και το 40%, κύριοι Υ πουργοί, του εθν ικού πλούτου, προκειμέν ου ν α παν ηγυρίσουν για το συγκεκριμέν ο ν ομοσχ έδιο. Στη Δυτική Αττική
είν αι εγκατεστημέν ες όλες οι μεγάλες
βιομηχ αν ίες, επιχ ειρήσεις και πραγματικά μία από αυτές είν αι και τα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας.
Δεν θα χ ρειαζόταν ν α πω τίποτα ίσως
και θα καταθέσω μόν ο την επιστολή, για
όποιον συν άδελφο δεν την πήρε, του
Σωματείου των εργαζομέν ων .

Φαν τάζομαι ν α δέχ εστε τον συν δικαλισμό και ν α μην τον θεωρείτε αλά καρτ.
Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίν ει
είν αι το εξής. Το 99,7%, δηλαδή επί
συν όλου 597 εργαζομέν ων , οι 589,
στηρίζουν αυτή την διαδικασία. Ειλικριν ά, εγώ θα ήμουν ευτυχ ής ν α ήταν όλοι
οι εργαζόμεν οι Νέα Δημοκρατία, αγαπητοί κύριοι συν άδελφοι, Θα ήμουν πάρα
πολύ ευτυχ ής και δε θα χ ρειαζόταν ν α
τρέξω. Είν αι, όμως, όλων των κομμάτων , όλων των αποχ ρώσεων .
Πραγματικά, θα μου επιτρέψετε -έχ ω
το δικαίωμα, γιατί ειλικριν ά αυτή την

περίοδο τη ζω από την περίοδο του
Περατικού. Τότε ήμουν Νομάρχ ης Δυτικής Αττικής και γν ωρίζω όλη την εξέλιξη.
Να θυμίσω ότι κάθε φορά προήδρευα
μάλιστα, αν ά τρίμην ο, εδώ, μετά από
αγών α πολλών ημερών και εβδομάδων
με τους Υ πουργούς, προκειμέν ου ν α
εξασφαλίζον ται κάθε τρίμην ο περίπου 3
εκατομμύρια ευρώ για ν α πάρουν έν αν τι αυτοί οι εργαζόμεν οι, που έχ ουν οικογέν ειες, που έχ ουν παιδιά, που σπουδάζουν και βρίσκον ται με έν α πεν ιχ ρό
εισόδημα. Δεν το θυμάστε ότι κάθε
τρίμην ο κι εσείς ψηφίζατε εδώ προκειμέν ου ν α συν εχ ιστεί αυτή η κατάσταση;

Εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή ν α
θυμίσω κι άλλα πράγματα. Το 2010
ξεκίν ησαν τα πρώτα προβλήματα στην
επιχ είρηση αυτή. Το 2012 ξέρετε πόσο
καταβάλλον ταν σε κάθε εργαζόμεν ο;
Καταβάλλον ταν 100 ευρώ κάθε μήν α.
Με αυτά ζούσαν . Το 2013, με παρέμβαση του τότε πρωθυπουργού –κι εγώ είχ α
την ευτυχ ή συγκυρία ν α είμαι Γεν ικός
Γραμματέας της Κοιν οβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας- με την
κυβέρν ηση Σαμαρά-Βεν ιζέλου δόθηκαν
25 εκατομμύρια από τα οποία οι εργαζόμεν οι πήραν τα 11 εκατομμύρια και
έγιν ε μερική εξόφληση των δεδουλευμέν ων από τα έτη 2010 έως 2013. Στη
συν έχ εια, άρχ ισαν αυτά τα αν ά
τρίμην ο ποσά, τα οποία όλοι μας τα
στηρίζαμε και τα ψηφίζαμε, προκειμέν ου
ν α τακτοποιούν ται οι εργαζόμεν οι.
Όταν ο Πρωθυπουργός της χ ώρας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαν ε την τελική
του προεκλογική ομιλία στην Ελευσίν α
ήμουν δίπλα του γιατί ήμουν ο μον αδικός τότε Βουλευτής Δυτικής Αττικής.
Με ρώτησε, έξω από τη γεν ική πολιτική
ποια είν αι τα μεγαλύτερα θέματα τα
οποία πρέπει ν α θίξει ως υποψήφιος
Πρωθυπουργός, του είπα δύο. Πρώτον
ότι ο ΣΥ ΡΙΖΑ πριν από λίγους μήν ες
είχ ε μετατρέψει τη λειτουργία του Κέν τρου Υ γείας Μεγάρων σε δημόσια υπηρεσία. Κατήργησε την εικοσιτετράωρη και
επταήμερη λειτουργία του και το έκαν ε
ν α λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή
8:00 με 14:00. Και μάλιστα ο κ. Ξαν θός,
ο τότε Υ πουργός Υ γείας, όχ ι απλά δεν
σήκων ε τηλέφων α αλλά ούτε την πόρτα
του γραφείου του δεν άν οιγε σε εμέν α
προσωπικά.
Και δεύτερον ότι είν αι και το μεγάλο
θέμα της εξυγίαν σης των Ναυπηγείων
Ελευσίν ας, το οποίο και εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προεκλογική
του ομιλία.
Και εγώ είμαι ευτυχ ής σήμερα, γιατί τις
πρώτες κιόλας μέρες του 2020 το Κέν τρο Υ γείας Μεγάρων επαν αλειτούργησε
σε εικοσιτετράωρη βάση και επταήμερη
εργασία και -τα ξέρει ο κ. Τσίπρας, τα
ζει, είν αι Βουλευτής στην περιοχ ή- με
αυτό το ν ομοθέτημα λύεται το καυτό και
χ ρον ίζον θέμα των Ναυπηγείων Ελευσίν ας.
Μήπως δεν ξέρετε ότι γι’ αυτό το θέμα
έχ ουν π άρει απ οφάσεις τα τοπ ικά

Δημοτικά Συμβούλια; Χαρακτηριστικά ν α
σας πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο των
Μεγάρων από τους είκοσι επτά οι είκοσι
έξι ψήφισαν υπέρ. Είν αι όλοι Νέα Δημοκρατία; Δεν είν αι. Ή μήπως όλοι τους
εκπ ροσωπ ούν μεγάλα συμφέρον τα;
Όχ ι, εκπροσωπούν τους εργαζόμεν ους
της περιοχ ής που αγων ιούν για το
αύριο.
Θέλω ειλικριν ά, αφού ευχ αριστήσω
τον Πρωθυπουργό για αυτή την οριστικοποίηση της επίλυσης του θέματος, ν α
ευχ αριστήσω ιδιαίτερα τους δύο παριστάμεν ους Υ πουργούς και τον Άδων ι
Γεωργιάδη και τον Νίκο Παπαθαν άση
με τους οποίους εγώ και όλοι μας οι Βουλευτές της Δυτικής Αττικής είχ αμε διαρκείς επαφές.
Επίσης, θέλω ν α ευχ αριστήσω από
αυτό το Βήμα και τους εργαζόμεν ους,
όλους τους εργαζόμεν ους που πράγματι
είχ αν την υπομον ή αλλά και την επιμον ή όλα αυτά τα χ ρόν ια ν α αν τέξουν όλη
αυτή τη δυσκολία. Και σήμερα, ν αι, είμαι
ευτυχ ής. Εγώ τους είδα και σήμερα στην
πλατεία, τους βλέπω και κάθε μέρα.
Δεν χ ρειάζεται ν α πω και ν α αιτιολογήσω πλεον εκτήματα του ν ομοσχ εδίου,
αρκεί ν α τον ίσω μόν ο τι βιών ουν οι
εργαζόμεν οι μέχ ρι σήμερα. Σαράν τα
εκατομμύρια ευρώ και πλέον είν αι τα
χ ρέη προς τους εργαζόμεν ους σήμερα.
Οι εγκαταλελειμμέν ες εγκαταστάσεις των
Ναυπηγείων για ν α καταστούν λειτουργικές χ ρειάζον ται πάν ω από τριακόσια
εκατομμύρια.
Να σας αν αφέρω χ αρακτηριστικά περιστατικά όπ ου οι εργαζόμεν οι απ ευθύν ον ταν σε εμέν α όλα αυτά τα χ ρόν ια προκειμέν ου ν α μεσολαβήσω στην
ΕΥ ΔΑΠ ν α μην τους κόψει το ν ερό!
Μειών ον ταν συν εχ ώς οι εργαζόμεν οι.

Τα χ ρέη σήμερα αν έρχ ον ται στα 450
εκατομμύρια. Και τι κάν ει το σημεριν ό
ν ομοσχ έδιο; Άμεση επέν δυση 170 εκατομμυρίων δολαρίων , οφειλές και αποζημιώσεις για τους εργαζόμεν ους περίπου
41 εκατομμύρια ευρώ, διασφάλιση όλων
των θέσεων εργασίας περίπου εξακοσίων που είν αι σήμερα και επιπλέον
έσοδα για το ελλην ικό δημόσιο τα οποία
αν έρχ ον ται στο 1,1 δισεκατομμύρια
ευρώ. Εν ίσχ υση της ελλην ικής οικον ομίας με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δημιουργία μέσα στην τριετία άλλων
χ ιλίων τετρακοσίων θέσεων εργασίας,
έτσι ώστε ο συν ολικός αριθμός των
εργαζομέν ων ν α φτάσει τις δύο χ ιλιάδες. Αν άπτυξη των σχ ολών μαθητείας
και κυρίαρχ α ζων τάν ια σε μια περιοχ ή
που κρατάει την βιομηχ αν ική περιοχ ή
της χ ώρας αν αζωογον ών τας έν α
σημαν τικό ν αυπηγείο που έχ ει εκλεκτούς εργαζόμεν ους με π ολύ μεγάλη
εμπειρία με καταπληκτικές γν ώσεις και
τα λέω υπ εύθυν α και μετά λόγου
γν ώσεως.
Εν ώ είμαι πάρα πολύ ευχ αριστημέν ος
σήμερα, στεν οχ ωριέμαι κιόλας, γιατί για
αυτή την υπόθεση των ν αυπηγείων για
πολλά χ ρόν ια έχ ω δώσει με πολλούς
συν αδέλφους που δεν είν αι σήμερα εδώ
στη Βουλή, πολλαπλούς αγών ες για ν α
στηρίξουμε ν α μείν ει ζων ταν ό, όπως
φυτοζωούσε, το ν αυπηγείο. Γιατί αν
είχ ε κλείσει, δεν θα υπήρχ ε σήμερα η
λύση.
Και αυτή είν αι η μεγάλη τομή που κάν ει
το σημεριν ό ν ομοσχ έδιο, που δίν ει
πν οή σε έν α σημαν τικό εργαλείο για τη
Δυτική Αττική, αλλά και για τη χ ώρα. Και
με αυτό τον τρόπο μπαίν ει τέλος στην
αγων ία των εργαζομέν ων και η ομηρία
τους σταματάει.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
«Πολύ καλό νέο η
επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Γιώργος Παπαμανώλης - Ντόζας, για την ψήφιση του
νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» από την Ολομέλεια της Βουλής,
δήλωσε:
«Είναι πολύ καλό νέο η επανεκκίνηση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, θα λειτουργήσουν
ξανά, είναι η ώρα να προσελκύσουμε ναυπηγικό έργο στην Ελλάδα, με
πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, για την περιοχή της Ελευσίνας, του Πειραιά, για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις», τόνισε, ο
Πρόεδρος του ΒΕΠ.

6 - θριάσιο
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Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης στο Ζεφύρι

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΕΣ: Κατανέμει 28
εκατ. στους Δήμους

Το ΥΠΕΣ κατανέμει από τον λογαριασμό
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό
ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Θ

ετικά ανταποκρίθηκε, για ακόμα μία φορά, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), στο
αίτημα του Αντιδημάρχου Ζεφυρίου Μαυροειδάκου Ιωάννη και θα διαθέσει την ψυχαγωγική
– εκπαιδευτική δράση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ανακύκλωσης στις 5 Σεπτεμβρίου από τις 19:00 μέχρι
21:00 στο Πάρκο “Κώστας Λιάρος”, για τους μαθητές όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου μας.
Κατά την διάρκεια τις εκδήλωσης συνεργάτες της ΕΕΑΑ θα διανέμουν ενημερωτικό και προωθητικό
υλικό (μαγνητάκια, τσάντες ανακύκλωσης, έντυπο υλικό κ.ά.).

Η Μήδεια σε σκηνοθεσία
Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια
στο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2022
7 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο

Έ

ν α από τα πιο σπαρακτικά έργα του παγκόσμιου θεάτρου σκην οθετούν το καλοκαίρι του 2022 ο
Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μαν ώλης
Δούν ιας και θα παρουσιαστεί
στα Αισχ ύλεια στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθών τας το πρότυπο
των τριών υπ οκριτών της
αρχ αίας τραγωδίας, όλα τα πρόσωπ α του δράματος θα
παιχ τούν από τρεις ηθοποιούς: την Αθην ά Μαξίμου, τον
Αιμίλιο Χειλάκη, και τον Αν αστάση Ροϊλό. Η Γιώτα Νέγκα
και η Μυρτώ Αλικάκη αν αλαμβάν ουν τον ρόλο των κορυφαίων του πολυμελούς Χορού.
Το έργο θα παρουσιαστεί σε
καιν ούρια μετάφραση του Γιώρ-

γου Μπλάν α και με πρωτότυπη
ζων ταν ή μουσική του Δημήτρη
Καμαρωτού.
Η παράσταση
θα παρουσιαστεί στο
Παλαιό Ελαιουργείο.

Η Μήδεια είν αι έν α έργο για
το παράφορο ερωτικό πάθος,
την
π ροδοσία
και
την
εκδίκηση. Η γυν αίκα -που για
χ άρη του Ιάσων α π ρόδωσε
την οικογέν ειά της και εγκατέλειψε την π ατρίδα της –
βρίσκεται απομον ωμέν η στην
Κόριν θο αν άμεσα σε αν θρώπ ους π ου την θεωρούν
ξέν η, βάρβαρη.
Όταν ο Ιάσων ας της αν ακοιν ών ει ότι θα παν τρευτεί την

κόρη του βασιλιά της Κορίν θου,
η Μήδεια από μια πληγωμέν η
και π εριφρον ημέν η γυν αίκα
μεταμορφών εται σε έν α σκοτειν ό και εκδικητικό αγρίμι.
Έτσι αποφασίζει ν α εξον τώσει
την ν εαρή αν τίζηλό της και ν α
κάν ει την π ιο αδιαν όητη
πράξη: ν α σκοτώσει με τα ίδια
της τα χ έρια τα δυο παιδιά
τους.
Η Μήδεια σκοτών ει τα παιδιά
της όχ ι απλώς για ν α εκδικηθεί
τον Ιάσον α, αλλά κυρίως για ν α
τα σώσει από τα χ έρια των
εχ θρών της, για ν α μην τα
εξον τώσει η εξουσία. Γι’αυτό ο
Ευριπίδης –και παρά την αποτρόπαια πράξη της- στο τέλος
αν τί ν α την τιμωρήσει, την
αποθεών ει.

Συν τελεστές
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάν ας
Σκην οθεσία – Διασκευή:
Αιμίλιος Χειλάκης – Μαν ώλης
Δούν ιας
Πρωτότυπ η
Μουσική
–
Διδασκαλία Χορικών : Δημήτρης
Καμαρωτός
Σκην ικά- Κοστούμια: Εύα
Νάθεν α

Κίν ηση
–
Χορογραφία:
Πατρίσια Απέργη
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Λογοθεραπ εία-Αγωγή λόγου:
Ηλίας Παπαθαν ασίου
Βοηθός Σκην οθετών : Νίκος
Τσιμάρας
Βοηθός
Σκην ογράφουΕν δυματολόγου:
Δάφν η
–Χρυσή Φωτειν άτου
Βοηθός Χορογράφου: Εμμαν ουέλα Σακελλάρη
Διεύθυν ση παραγωγής: Έφη
Παν ουργιά
Υ πεύθυν η περιοδείας: Αλεξάν δρα Κούζουν α
Υ πεύθυν η Δημοσίων Σχ έσεων : Αν αστασία Καμβύση
Φωτογραφίες: Μαριλέν α Αν αστασιάδου
Μακιγιάζ:
Σίσσυ Πετροπούλου
Παραγωγή: Παν αγιώτης Γεροδήμος – ΘΕΑΤΡΟΧΩΡΟΣ Ε.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΜΗΔΕΙΑ: Αθην ά Μαξίμου
ΙΑΣΩΝ
–
ΚΡΕΩΝ
–
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Αιμίλιος Χειλάκης
ΑΙΓΕΑΣ – ΤΡΟΦΟΣ –
ΑΓΓΕΛΟΣ: Αν αστάσης Ροϊλός

ΚΟΡΥ ΦΑΙΕΣ
ΧΟΡΟΥ :
Μυρτώ Αλικάκη, Γιώτα Νέγκα
ΜΟΥ ΣΙΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΟΡΟΥ : Δημήτρης Καμαρωτός
ΧΟΡΟΣ
Πετρίν α Γιαν ν άκου
Μάιρα Γραβάν η
Αλεξάν δρα Δραν δάκη
Γιώργος Ζυγούρης
Ελευθερία Κον τογεώργη
Εριέττα Μαν ούρη
Βασίλης Μπούτσικος
Γιώργος Νούσης
Δάφν η Σταθάτου

Ταυτότητα Εκδήλωσης
Ημερομηνία:
07/09/2022 20:30

Τοποθεσία:
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 1,
Ελευσίνα
Eισιτήρια:
15€ | Μειωμένο: 8€

Πληροφορίες / Κρατήσεις:
Τηλ.:
210
5565613
|
aisxylia.gr
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Προχωρά το νέο logistics center του
ομίλου Φουρλή στην Ελευσίνα

Προς μίσθωση σε μεγάλο λιανεμπορικό όμιλο η υπό
υλοποίηση νέα επένδυση της ΑΕΕΑΠ

ροσύμφωνο για τη μίσθωση των νέων
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που
δημιουργεί στην Ελευσίνα διαθέτει η
Trade Estate, η ΑΕΕΑΠ του ομίλου

Φουρλή.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, για την εν
λόγω επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά
στη δημιουργία Logistics center άνω των 50.000
τ.μ., η εταιρεία έχει συνάψει σχετική συμφωνία με
ανεξάρτητο λιανεμπορικό όμιλο.
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του 2022, η Trade
Estate κατέληξε σε συμφωνία με τη RECON AE, η
οποία διέθετε ήδη οικόπεδα στην Ελευσίνα, για την
από κοινού δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
συγκροτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Trade Estate μετά την απόκτηση του 50% της RECON προχώρησε σε σύμβαση
έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 10,283 εκατ.
ευρώ, 7ετούς διάρκειας προς τον συγκεκριμένο
εταιρικό φορέα, ποσό που αναμένεται να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της επένδυσης.
Ειδικότερα, και με βάση τους όρους που διέπουν τη μεταξύ τους σύμβαση, το ομολογιακό
δάνειο «σπάει» σε τρεις γραμμές χρηματοδότησης.
Η Γραμμή Χρηματοδότησης 1 πρόκειται να διατεθεί
για την αποπληρωμή του έντοκου βραχυπρόθεσμου δανείου ποσού 152.000 ευρώ, που έλαβε η
Recon από την Trade Estate (δυνάμει του από
16.03.2022 ιδιωτικού συμφωνητικού).
Η Γραμμή Χρηματοδότησης 2 πρόκειται να διατεθεί για την απόκτηση αγροτεμαχίων στην περιοχή
Στρίφι στην Ελευσίνα, συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος της εξαγοράς της

Τριάντα τρεις μωβ κάδοι

για ανακύκλωση ρούχων-υποδημάτων
τοποθετήθηκαν στον Δήμο Αχαρνών

Ο

λοκληρώθηκε, αυτή την
εβδομάδα, από την Υπηρεσία Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης η τοποθέτηση 33
μωβ κάδων για την ανακύκλωση
ρούχων και υποδημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης των Αχαρνών.
Η επιλογή του Δήμου για συμμετοχή στις δράσεις ανακύκλωσης
είναι δεδομένη και έχει πολλαπλά
οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο
και για την τοπική κοινωνία. Τα
μεταχειρισμένα
ρούχα
και
παπούτσια τα οποία θα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους θα
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν όχι μόνο για σκοπούς
ανακύκλωσης αλλά και από ευπαθείς ομάδες πολιτών που τα έχουν
ανάγκη.
Παράλληλα, θα μειωθεί το
κόστος για τον Δήμο Αχαρνών
καθώς η διαλογή θα μειώσει την
ποσότητα των απορριμμάτων που
μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή
των σημείων της πόλης έγινε με
βασικό γνώμονα την προσβασιμότητα των κατοίκων στους κάδους
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη
συμμετοχή στη δράση αλλά και να
διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
«Η επέκταση και η διεύρυνση
της ανακύκλωσης αποτελεί άμεση
προτεραιότητα για τον Δήμο μας.
Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς υιοθετούμε τους μωβ
κάδους. Μια, ακόμη, γραμμή διαλογής στην πηγή με θετικά αποτε-

λέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.
Ήθελα να ευχαριστήσω την υπηρεσία του Δήμου και τους συνεργάτες μας για το βήμα που κάνουμε.
Πιστεύω ότι και οι πολίτες θα ανταποκριθούν χρησιμοποιώντας τους
μωβ κάδους για την εναπόθεση
ρούχων και υποδημάτων που δεν
χρησιμοποιούν» ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Οι μωβ κάδοι εναλλακτικής
διαχείρισης
υποδημάτων
και
ενδυμάτων βρίσκονται στα εξής
σημεία:
Πλατεία Δημαρχείου (2 κάδοι)
Πλατεία Θρακομακεδόνων και
Δημοτικό Κατάστημα (2 κάδοι )
Πλατεία Καράβου (2 κάδοι)
Εκκλησία Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης (2 κάδοι)
3ο Δημοτικό Σχολείο, οδός
Λιοσίων (2 κάδοι)
Πλατεία Αγ. Τριάδος (ένας
κάδος)
Εκκλησία Αγ. Παρασκευής (ένας
κάδος)
9ο Δημοτικό, Αγ. Άννα (ένας

κάδος)
8ο Δημοτικό, Αγ. Πέτρος (ένας
κάδος)
Γέφυρα Φιλαδελφείας, όπισθεν
περιπτέρου (ένας κάδος)
Αφετηρία Λεωφορείων Μεσονυχίου (ένας κάδος)
Λ. Αθηνών έναντι Ηρώου (ένας
κάδος)
Εκκλησία Αγ. Διονυσίου (ένας
κάδος)
25ο Δημοτικό, Πτολεμαϊδος,
Λαθέα (ένας κάδος)
14ο Δημοτικό Σχολείο, Θεαγένους, Κ. Μύλος (ένας κάδος)
17ο Δημοτικό, Προφήτης Ηλίας
(ένας κάδος)
Εκκλησία Κυρίλλου και Μεθοδίου, Ολ. Χωριό (ένας κάδος)
Πλατεία Βαρυμπόμπης (ένας
κάδος)
Εκκλησία Παμ. Ταξιαρχών (ένας
κάδος)
Εκκλησία Παναγίας Σουμελά
(ένας κάδος)
Πλατεία Αγ. Γεωργίου (ένας
κάδος)
6ος Παιδικός Σταθμός, Αγ. Πέτρος (ένας κάδος)
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
(ένας κάδος)
5ο Γυμνάσιο Αχαρνών επί της
οδού Θεσσαλίας (ένας κάδος)
Εκκλησία Αγ. Μαύρας (ένας
κάδος)
Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (ένας
κάδος)
Σταθμός τρένων (ΟΣΕ) (ένας
κάδος)
Εκκλησία Αγ.
Παρασκευής
(ΔΕΗ) (ένας κάδος)

υποχρέωσης εισφοράς σε γη κατά το στάδιο της
πολεοδόμησης.
Τέλος, η Γραμμή Χρηματοδότησης 3 πρόκειται να
διατεθεί α) για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου (π.χ. έξοδα σχεδίων, μελετών και
αδειών, εισφορά σε χρήμα κατά το στάδιο της Πολεοδόμησης) και β) για κεφάλαιο κίνησης και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Recon.
Σημειώνεται πως η Trade Estate πέραν της παραπάνω επένδυσης διαθέτει επίσης προσύμφωνα για
την εξαγορά των retail parks σε Ιωάννινα και Λάρισα, στα οποία λειτουργούν μάλιστα δύο μεσαίου
μεγέθους ΙΚΕΑ.
Ήδη μετά τις συναλλαγές των πρώτων μηνών του
2022 η αξία των assets της εταιρείας διαμορφώθηκε
στα 270,9 εκατ. ευρώ με βασικούς άξονες τα logistics centers και τα μεγάλου εμβαδού εμπορικά
ακίνητα (retail parks).
Σημειώνεται ότι η Trade Estate έχει ήδη καταθέσει
ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
για την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑ, με
ορίζοντα το β’ εξάμηνο του 2022.

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε Αποκεντρωμένης

ργαζόμενοι του Δήμου Ασπροπύργου και της
Υπηρεσίας της περιοχής
προχώρησαν μέσα στον Αύγουστο με μέριμνα του
Αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. M. Ψωμιάδη & του
Προέδρου του Συλλόγου- Αντι προέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξή σε εκτενή καθαρισμό, κλάδεμα και καλλωπισμό όλων των πλατειών
της Παραλίας Ασπροπύργου επί των οδών Θουκυδίδη, Βαλτετσίου, Αρκαδίας, Σόλωνος, Αγ. Αναργύρων Ευριπίδη, Παναθηναίων, 25ης Μαρτίου,
Ολυμπιονικών, Γ. Σεφέρη, Διασταύρωση και Παραλιακό μέτωπο.
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Πρεμιέρα την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
Όλα έτοιμα για το κορυφαίο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «ΘΡΙΑΣΙΑ
2022» του Δήμου Ασπροπύργου

Π

ρεμιέρα κάνει και φέτος ο θεσμός
«Θριάσια» με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στην πόλη του
Ασπροπύργου
Ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου
και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ.
Γεωργία Πηλιχού προσκαλούν όλες και όλους να
συμμετάσχουν στον κορυφαίο Πολιτιστικό Θεσμό
του Ασπρόπυργου, «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», που θα
διαρκέσουν από τις 9 έως τις 25 Σεπτεμβρίου
2022. Το φετινό Φεστιβάλ Πολιτισμού, που διοργανώνεται με ευθύνη του Πνευματικού Κέντρου
και της Οργανωτικής Επιτροπής, περιλαμβάνει

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΘΡΙΑΣΙΑ 2022
Παρασκευή 9/9
Ώρα 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Συν αυλία με τον Ηλία Βρεττό.
Ο καλλιτέχ ν ης των επιτυχ ιών , με τα
πέν τε albums, τα πολλά singles και τις
σημαν τικές συν εργασίες, στο πλαίσιο
της καλοκαιριν ής του περιοδείας, με
τίτλο «Ως το άπειρο», έρχ εται ν α μας
διασκεδάσει με τις παλιές και ν έες επιτυχ ίες του αλλά και τα δημοφιλέστερα
ελλην ικά τραγούδια του σύγχ ρον ου
ρεπερτορίου.
Σάββατο 10/9
ΓΗΠΕΔΟ BEACH
VOLLEY ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΩΡΑ 16:00-20:00

Τουρν ουά Beach Volley , με τη συν εργασία
του
Α.Ο.
ΣΕΙΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Σάββατο 10/9
Ώρα 20:30

πλήθος εκδηλώσεων, όπως Θεατρικές Παραστάσεις, Κινηματογραφικές Προβολές, Συναυλίες,
Εικαστικές Εκθέσεις, Ενημερωτικές Διαλέξεις και
Αθλητικές Δραστηριότητες.
Τόσο ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022» όσο και η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, ως Αντιπρόεδρος της, ευχαρι στούν θερμά έναν έναν
ξεχωριστά, όλους τους χορηγούς, που συνέβαλλαν με την προσφορά τους στη διοργάνωση του
Πολιτιστικού Φεστιβάλ Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΑ
2022».
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ

Θεατρική
Παράσταση:
Ευριπ ίδη
«ΗΛΕΚΤΡΑ» σε σκην οθεσία Γιώργου
Λύρα.

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είν αι έν α πρωτοποριακό και αμφιλεγόμεν ο έργο, γέν ν ημα μιας εποχ ής όπου όλες οι βεβαιότητες έχ ουν γίν ει αβεβαιότητες. Ο ποιητής δεν διστάζει ν α παρουσιάσει επί
σκην ής τη δική του εκδοχ ή του μύθου,
με τους ήρωές του σε έν αν κόσμο ρεαλιστικής καθημεριν ότητας ν α θέτουν
επιτακτικά ζητήματα πάν ω στις έν ν οιες
της εκδίκησης, της δικαιοσύν ης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir
εκδοχ ή
του
μύθου,
μιατραγωδία
εκδίκησης αλλά ταυτόχ ρον α έν α έργο
βαθιά, συγκλον ιστικά αν θρώπιν ο.
Παίζουν : Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Γκοτσόπ ουλος, Σπ ύρος Κυριαζόπ ουλος,
Ιωάν ν α Μαυρέα, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Δεπάστας, Ιάσον ας Παπαματθαίου
και ο Γιώργος Κωσταν τίν ου . Συμμετέχ ει
εξαμελής χ ορός.
Είσοδος με αριθμημέν ες κάρτες, που θα
διατίθεν ται στο ισόγειο του Πν ευματικού
Κέν τρου

ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ ΩΝ ΘΕΑΤ ΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤ ΑΣΕΩΝ ΣΤ Ο ΑΝΟΙΧΤ Ο ΘΕΑΤ ΡΟ
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
ΘΑ
ΓΙΝΕΤ ΑΙ
ΜΕ
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΠΑΡΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠΟ Τ Ο ΙΣΟΓΕΙΟ Τ ΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΩΡΕΣ 10:00 –
14:00) Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ Τ ΩΝ 8 ΕΤ ΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-55 77 191 &
55 77 593 (εσωτ.5, Γραφείο Προέδρου)

Κυριακή 11/9
Ώρα 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Συν αυλία με τους Goin’ Through, Νίκο
Βουρλιώτη, Μιχ άλη Παπαθαν ασίου.
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δευτέρα 12/9 – Τρίτη 13/9
Ώρα 20:30
ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Κιν ηματογραφική προβολή «Αn of f icer
and a spy » του Ρομάν Πολάν σκι.

ΑN OFFICER AND A SPY
Η ταιν ία πραγματεύεται την υπόθεση
Ντρέιφους που είχ ε συγκλον ίσει τη γαλλική κοιν ή γν ώμη στα τέλη του 19ου
αιών α και θεωρείται αριστουργηματική.
Αργυρό Λιον τάρι και Βραβείο κριτικών
του φεστιβάλ Βεν ετίας.
Με τους: Ζαν Ντεζαρν τέν , Λουί Γκαρέλ,
Πιέρ Πουαρό, Εμμαν ουέλ Σεν ιέ.
Διάρκεια: 132΄, Παραγ. 2019
Τετάρτη 14/9
Ώρα 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Θεματική Εκδήλωση: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ, ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Τι είν αι η κλιματική αλλαγή; Ποιες είν αι οι
συν έπειές της; Ακραία καιρικά φαιν όμεν α στην Ελλάδα. Τρόποι αν τιμετώπισης
της κλιματικής κρίσης.

Ομιλητές: Γιάν ν ης Καλλιάν ος (Μετεωρολόγος), Γιώργος Αμυράς (Υ φυπουργός
Περιβάλλον τος και Εν έργειας).
Πέμπτη 15/9
Ώρα: 20:30

ΡΟΛΟΪ – Εγκαίν ια Έκθεσης Καλλιτεχ ν ών Ασπροπύργου.
Παρασκευή 16/9
Ώρα 20:30

Πρεμιέρα για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ
«Θριάσια 2022» στον ΑσπρόπυργοΘεατρική παράσταση «Εκπαιδεύον τας τη
Ρίτα» του Ουίλι Ράσελ,

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

θριάσιο-9

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ σε
σκην οθεσία Θαν άση Κουρλαμπά
Ο αιών ιος μύθος του δημιουργού που
ερωτεύεται το δημιούργημά του, το βραβευμέν ο θεατρικό έργο που αποτέλεσε
παγκόσμια επιτυχ ία στο θέατρο, ζων ταν εύει φέτος το καλοκαίρι, μέσα από τη
μια σύγχ ρον η και «φρέσκια» σκην οθετική απόδοση.

Σάββατο 24/9
Ώρες:17:00-20:00
ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ

Πρωταγων ιστούν : Αμαλία Νίν ου, Θαν άσης Κουρλαμπάς.

Είσοδος με αριθμημέν ες κάρτες, που θα
διατίθεν ται στο ισόγειο του Πν ευματικού
Κέν τρου
Σάββατο 17/9
ΩΡΑ 10:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΩΡΑ 10:00

«STRETT HANDBALL» για παιδιά Δημοτικών Γυμν ασίων
Διοργάν ωση ΟΑΦΝΤΗ, με τη συν εργασία του Α.Σ. «ΟΛΥ ΜΠΙΟΣ ΔΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ »
Σάββατο 17/9
Ώρα 20:30
ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«Της Λευτεριάς την Αρετή τη Λέν ε τα
Τραγούδια»
Παραδοσιακή Μουσικοχ ορευτική Εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακών
Χορών του Πν ευματικού Κέν τρου, αφιερωμέν η στα τραγούδια της Επαν άστασης του 1821.
Κυριακή 18/9
Ώρα 20:30
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
Θεατρική Παράσταση
«1822» One y ear later»
«ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ»

Κοιν ων ικοπολιτική κωμωδία – Επιθεώρηση, σε κείμεν α και σκην οθεσία Γιώργου
Μακρή.

Πολεμιστές της Ελλην ικής Επαν άστασης
διηγούν ται τα προβλήματα της εποχ ής
τους, μεταφέρουν τα θέλω τους, τα
πιστεύω τους, αγαν ακτούν με το τι
συμβαίν ει στη χ ώρα τους…
Πρωταγων ιστούν : Γιώργος Μακρής,
Βασίλης Καμίτσης, Γιάν ν ης Παπαθαν άσης, Βασιλική Τίσσα, Σταυρούλα Ζάμπρα.

Είσοδος με αριθμημέν ες κάρτες, που θα
διατίθεν ται στο ισόγειο του Πν ευματικού
Κέν τρου

Δευτέρα 19/9 – Τρίτη 20/9
Ώρα 20:30
ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Κιν ηματογραφική προβολή « Ο Μικρός
Πρίγκηπας» του Μαρκ Όσμπορν .

Θέλον τας ν α εκμον τερν ίσει την πολυδιάστατη παραβολή του Σεν τ-Εξιπερί η
ταιν ία προσαρμόζει το διαχ ρον ικό παραμύθι μέσα σε μια πιο «πεζή» ιστορία,
στην οποία έν α μικρό κορίτσι, κλεισμέν ο στο σπίτι του, διαβάζει εν τατικά για
ν α μπει στο καλύτερο κολέγιο. Αν ακαλύπτει όμως ότι δίπλα της κατοικεί
έν ας π αράξεν ος γερο-αεροπ όρος, ο
οποίος της αφηγείται τη
συν αρπ αστική γν ωριμία του με τον
Μικρό Πρίγκιπα. Τότε το καλοσχ εδιασμέν ο, straight ψηφιακό καρτούν δίν ει τη
θέση του σε μια ευρηματική stop motion
τεχ ν ική, η οπ οία, χ ρησιμοπ οιών τας
χ αρτί και πηλό, αποτυπών ει κάτι από τη
μαγεία του παραμυθέν ιου κόσμου του
αστεροειδή Β-612 και του αθώου διαστημικού ταξιδιώτη…
Μεταγλωττισμέν ο, Διάρκεια 108’, Παραγ.
2015
Τετάρτη 21/9

«Ω γη της Ιων ίας, σέν α οι θεοί τραγουδούν »
Ώρα 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Συν αυλία της Ορχ ήστρας Παραδοσιακής
Μουσικής του Πν ευματικού Κέν τρου
ΘΡΙΑ, αφιερωμέν η στα 100 χ ρόν ια από
την Μικρασιατική Καταστροφή.Το πρόγραμμα περιλαμβάν ει παραδοσιακά τραγούδια, συν οδευόμεν α από σύν τομα

ιστορικά και μουσικολογικά σχ όλια και
προέρχ ον ται από τις αλησμόν ητες
Πατρίδες της Καθ΄ημάς Αν ατολής,
Σμύρν η και Ιων ικά Παράλια, Βιθυν ία,
Προπον τίδα, Πόν το και Καππαδοκία.

Τραγουδούν : Σοφία Παπάζογλου, Γεράσιμος Αν δρεάτος, καθώς και οι Παν αγιώτης Λάλεζας, Λευκοθέα Φιλιππίδη και
Χρυσόστομος Μητροπάν ος, τακτικά μέλη
της ΘΡΙΑΣ, με τη συν οδεία πον τιακής
λύρας του Δημήτρη Καρασαββίδη.
Παρουσιάζει η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάν ν η.
Πέμπτη 22/9
Ώρα 20:30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Εγκαίν ια Έκθεσης Αγιογραφίας του
Μιχ άλη Αρέστη
Διάρκεια : 22-30/9
Ώρες Λειτ.: καθημεριν ά 18:00- 22:00
Παρασκευή 23/9
Ώρα 20:30

«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΟΥ »: Πολυθεματική Εκδήλωση Περιλαμβάν ει: γν ωριμία με ομαδικά και ατομικά αθλήματα , δύο ημίωρα μαθήματα
pilates και αεροβικής γυμν αστικής,
παιχ ν ίδια surv iv or για μικρούς και μεγάλους , καθώς και Σταθμό Εν ημέρωσης και
Μέτρησης Οστικής Πυκν ότητας σε συν εργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής
Υ γείας, Περίπτερα Εν ημέρωσης για τη
Διατροφή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κιν ητικότητας . Διοργάν ωση αγών ων
3on3 Basket: Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. με τη συν εργασία
του
Α.Ο.
«ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ».
Σάββατο 24/9
Ώρα 20:30
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ

Θεατρική Παράσταση «ΜΙΚΡΑΣΙΑ» του
Λεων ίδα Παπαδόπουλου.

Έν α μουσικο-θεατρικό βίωμα βασισμέν ο
σε αφηγήσεις, τραγούδια και μν ήμες μιας
εποχ ής κι εν ός τόπου που σημάδεψε τη
σύγχ ρον η ελλην ική ιστορία.
Πρωταγων ιστούν : Νίκη Παλληκαράκη,
Θεοδώρα Σιάρκου, Κων /ν ος Κάππας,
Αλέξαν δρος
Καλπ ακίδης,
Στέλλα
Κρούσκα, Δώρα Θωμοπούλου και οι μουσικοί επί σκην ής Νίκος Τουρν άκης,
Απόστολος Μωραϊτης και η Ελέν η Ροδά
που ερμην εύει τα τραγούδια της παράστασης με τον υπόλοιπο θίασο.
Είσοδος με αριθμημέν ες κάρτες, που θα
διατίθεν ται στο ισόγειο του Πν ευματικού
Κέν τρου

ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Κυριακή 25/9 Συναυλία με τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Συμμετέχ ουν οι σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Ασπροπύργου και καταξιωμέν οι καλλιτέχ ν ες με έργα των
V.A.Mozart,
A.Viv aldi,
J.S.Bach,
J.Strauss, D.Shostakov ich, E.Morricone
κ.ά.

Ο Σταμάτης Κραουν άκης και η πρώτης
γραμμής ομάδα του, με την παράσταση
που ήδη έχ ει αγαπηθεί, δίν ουν ραν τεβού και φέτος το καλοκαίρι για ν α προσφέρει απλόχ ερα αισθήματα, τρυφερότητα, αγάπες και παν έμορφα λαϊκά συλλογικής συν δεσιμότητας δεκαετιών . Όλοι
μια παρέα! Δύν αμη, Έρωτας, Χαρά!

Καμεράτα Πν ευματικού Κέν τρου Δήμου
Ασπ ροπ ύργου Συν αυλία Ορχ ήστρας
Εγχ όρδων Δ.Ω.Α. (Δημοτικού Ωδείου
Ασπροπύργου).

Ώρα 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

10 -θριάσιο
πριν από την υποβολή της συμφων ίας στα δικαστήρια.

Περαιτέρω ο Άδων ις Γεωργιάδης, έκαν ε αποδεκτή τη ν ομοτεχ ν ική βελτίωση, μετά από αίτημα του ΣΥ ΡΙΖΑ, με την οποία
αν αφέρεται ρητώς πως οι αποζημιώσεις θα πρέπει ν α έχ ουν
δοθεί στους εργαζόμεν ους το αργότερο 120 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Στον αν τίποδα της υπερψήφισης από μέρους του ΣΥ ΡΙΖΑ, το ν ομοσχ έδιο καταψηφίστηκε
από ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 εν ώ με παρών τοποθετήθηκε η Ελλην ική Λύση.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι:
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο αν οίγει για το κοιν ό τη Δευτέρα 05
Σεπτεμβρίου 2022, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμεν ες
εργασίες καθαριότητας των δεξαμεν ών και συν τήρησης του
μηχ αν οστασίου. Ξεκιν ούν όλα τα προγράμματα:
• Baby swimming (από 2 ετών .)
• Παιδικά προγράμματα (4 έως 16 ετών ), στη μικρή & στη
μεγάλη πισίν α.
• Προγράμματα Κοιν ού (16 ετών και άν ω): «Ελεύθερη
κολύμβηση» & «Γυμν αστική στο Νερό».
• Προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α.
Τηλ. επικ.: 2105980511 & 2105822240.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ήδη επαν αλειτουργεί από τη Δευτέρα
22 Αυγούστου 2022 και από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022,
το ωράριο λειτουργίας της διευρύν εται τις καθημεριν ές, από
08.00 έως 20.00.
Τηλ. επικ.: 2105821574.
Τα τμήματα Πολιτισμού επαν αλειτουργούν την Πέμπτη 1
Σεπτεμβρίου 2022: Ακορν τεόν , Αρμόν ιο, Μπουζούκι, Ακουστική Κιθάρα, Μουσικοκιν ητική Αγωγή, Παραδοσιακοί Χοροί (Στέγη
Πολιτισμού Γρηγορούσας), και σε επόμεν η φάση προγραμματίζεται ν α ξεκιν ήσουν τα κάτωθι τμήματα (άρχ ισαν οι προεγγραφές):
Πιάν ο, Βιολί, Κλασσική Κιθάρα, Ζωγραφική, Θέατρο, Αυτοσχ εδιασμός, Θεατρικό Παιχ ν ίδι, Αργυροχ ρυσοχ οΐ α, Φωτογραφία,
Μπαλέτο, Παραδοσιακοί Χοροί, Πλεκτική (Μακραμέ).
Τηλ. επικ.: 2105814855 (Στέγη Πολιτισμού Χαϊδαρίου) &
2105821723 (Στέγη Πολιτισμού Γρηγορούσας).
Τα τμήματα Αθλητισμού: Ρυθμική, Τέν ις, «Γυμν αστική για
γυν αίκες», καθώς και οι δεσμεύσεις των γηπέδων τέν ις μέσω
της ηλεκτρον ικής πλατφόρμας citibill, θα ξεκιν ήσουν την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022.
Τηλ. επικ.: 2105823021 & 6936759404.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Το “Αττικόν” σε διεθνή μελέτη
επαναστατικού φαρμάκου
για τη σχιζοφρένεια

Η

Β’ Ψυχ ιατρική Κλιν ική
της Ιατρικής Σχ ολής του
Εθν ικού Καποδιστριακού
Παν επ ιστημίου
Αθην ών
(ΕΚΠΑ) στο Παν επιστημιακό
Γεν ικό Νοσοκομείο «Αττικόν »,
με επικεφαλής τον καθηγητή
Ψυχ ιατρικής Νικόλαο Σμυρν ή,
θα συμμετέχ ει σε διεθν ή, κλιν ική μελέτη, κατά την οποία έν α
ν έο φάρμακο χ ορηγούμεν ο
από το στόμα θα εξεταστεί για
τη θεραπ εία των ν οητικών
ελλειμμάτων στη σχ ιζοφρέν εια.
Τα ν οητικά ελλείμματα θεωρούν ται ο σημαν τικότερος προγν ωστικός παράγον τας της σχ ιζοφρέν ειας και μέχ ρι σήμερα
δεν υπάρχ ει διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία γι’ αυτά.
Ευθύν ον ται για την κοιν ων ική
απ ομόν ωση, την
απ ώλεια
εργασίας και τελικά την απώλεια
της λειτουργικότητας και την
κοιν ων ική π εριθωριοπ οίηση
των ασθεν ών αυτών .
Το ν έο φάρμακο έχ ει πολύ διαφορετικό
τρόπ ο
δράσης,

συγκριν όμεν ο με τα υπάρχ ον τα αν τιψυχ ωσικά φάρμακα, και
έχ ει ήδη δοκιμαστεί σε κλιν ική
μελέτη φάσης 2, οδηγών τας σε
αν αστροφή των
ν οητικών
ελλειμμάτων στους ασθεν είς με
σχ ιζοφρέν εια.
Η παρούσα μελέτη είν αι φάσης
3,
τυχ αιοπ οιημέν η,
διπ λή
τυφλή, με ομάδα ελέγχ ου
(placebo), διάρκειας 12 μην ών
για κάθε ασθεν ή, και πρόκειται
ν α συμπεριλάβει πάν ω από
500 ασθεν είς από 100 κέν τρα
σε 15 χ ώρες σε Ασία, Αμερική,

Αυστραλία
Και
Ευρώπ η.
Επ ίσης,
υπ άρχ ει αν οιχ τή
μελέτη π αρακολούθησης για
όλους τους ασθεν είς, που θα
συμμετέχ ουν στην αρχ ική
μελέτη, στην οποία όλοι οι ασθεν είς θα λάβουν το φάρμακο για
έν α επιπλέον έτος.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το φάρμακο αυτό
μπορεί ν α φέρει επαν άσταση
στη θεραπεία της σχ ιζοφρέν ειας, προσφέρον τας στους ν έους
ασθεν είς την ευκαιρία για έν α
καλύτερο μέλλον .

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα τμήματα υποδομής
του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς!

Συνεχίζονται δυναμικά οι εγγραφές στα τμήματα υποδομής του
Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς! Η δωρεάν διανομή όλου του αθλητικού υλικού (σ.σ. αξίας 90 ευρώ), στους πρώτους 15 τυχερούς που θα εγγραφούν, αποτέλεσε δέλεαρ για πολλούς που
ήδη εντάχθηκαν στη μεγάλη ποδοσφαιρική μας οικογένεια.
Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ακαδημία ποδοσφαίρου
μας είναι τα εξής:
-Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις!
-Ευέλικτο ωράριο προπονήσεων!
-Πολύ χαμηλή μηνιαία συνδρομή!
-Οι πρώτοι 15 που θα εγγραφούν στην ακαδημία μας έχουν εξασφαλισμένο ΔΩΡΕΑΝ
όλο το αθλητικό τους υλικό!
-Διπλωματούχοι προπονητές!
Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, είμαστε έτοιμοι να σας τις απαντήσουμε στα τηλέφωνα: 2102470918 και 6987236120...Σας περιμένουμε όλους!

Απόλλων Αγίου Ιωάννη Χανίων:
Ευχαριστεί για την φιλοξενία τον
Πανελευσινιακό

Ο Απόλλων θέλει να γνωστοποιήσει και βασικά
να διαδώσει σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα
την εξαιρετική φιλοξενία που δέχτηκε η ομάδα
μας με την ευκαιρία του αγώνα για την α’ φάση
του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Πανελευσινιακό.
Εκτός από τα τετριμμένα, που οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν το άθλημα που όλοι υπηρετούμε, είναι
χαρά για εμάς ότι δεχτήκαμε μία τέτοια φιλοξενία
όπου τολμούμε να πούμε ότι δεν έχουμε δεχθεί

ανάλογη μέχρι τώρα στην ιστορία του σωματείου
μας!
Ιδιαίτερα ευχαριστώ οφείλουμε να αποδώσουμε
στον πρόεδρο της ομάδας του Πανελευσινιακου
κ. Αθανασίου, αλλά και στον δήμαρχο της Ελευσίνας, κ. Οικονόμου. Και οι δύο, ο καθένας
από το δικό του πόστο, φρόντισε ώστε να μη
μας λείψει τίποτε.
Ο Πανελευσινιακός είναι μια ομάδα με ιστορία
και σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εχει όμως και τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν ψηλότερα.
Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο σωματείο για τους
φετινούς του στόχους και σας ευχαριστούμε για
όλα.
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Πήρε τον Γιάννη Πορανίδη o
Mεγαρικός

Ενί σχυση
κάτω
από τα δοκάρι α
του, κάνει ο Μεγαρικός με την απόκτηση του έμπειρου
Γιάννη Πορανίδη.
Έχει
αγωνι στεί ,
στον Βύζαντα όπου
πέρυσι συνέβαλε
καθοριστικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
και την άνοδό του στην Γ΄ Εθνική, στον Αστέρα
Μαγούλας, στην Λαμπερή Ελευσίνας, στον ΜανδραΙκό, στον ΠΑΟΚ Μάνδρας και στον Άτταλο.
Η διοίκηση τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή
και υγιή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς τραυματισμούς.

O Βύζας Μεγάρων με Γιάννη
Κενδριστάκη 1-0 στο Χαλάνδρι

θριάσιο-11

Ο Χάρης Κουστέρης
προπονητής στην αναπτυξιακή
ομάδα του Βύζα Μεγάρων Β΄

Ο έμπειρος προπον ητής ΧΑΡΗΣ ΚΟΥ ΣΤΕΡΗΣ είν αι
ο εκλεκτός της διοίκησης του
ΑΓΣ ΒΥ ΖΑΣ για την
θέση του π ροπ ον ητή της Αν απ τυξιακής Ομάδας
(ΒΥ ΖΑΣ Β') που θα
συμμετάσχ ει στο πρωτάθλημα
της Β’ ΕΠΣΔΑ.
Η απόφαση της διοίκησης του Βύζαν τα για την

Φιλική ήττα του Ασπροπύργου

δημιουργία Αν απτυξιακής Ομάδας, προέκυψε μετά την
ομόφων η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
ΕΠΟ (28/22.07.2022), όπου παρέχ εται η δυν ατότητα
στα σωματεία πού συμμετέχ ουν σε αν ώτερες κατηγορίες όπως ο Βύζας, ν α συμμετέχ ουν με δεύτερες ομάδες στις χ αμηλότερες κατηγορίες των πρωταθλημάτων
των Εν ώσεων .
Έτσι οι κιτριν όμαυροι ξεκιν ούν την δημιουργία της
ομάδας ΒΥ ΖΑΣ Β' (ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗΣ) στα πρότυπα
των ομάδων της Super League που θα απαρτίζεται από
ν εαρούς ποδοσφαιριστές γεν ν ηθέν τες από το 2000
έως και 2006.
Αξιοσημείωτο είν αι ότι οι ποδοσφαιριστές που θα
είν αι στην μην ιαία κατάσταση των
ποδοσφαιριστών
της ομάδας Β’ θα μπορούν ν α χ ρησιμοποιηθούν και
στην πρώτη ομάδα μετά το πέρας του μήν α εφόσον
υπάρξει αν άγκη.
Όσο για την επιλογή του ΧΑΡΗ ΚΟΥ ΣΤΕΡΗ, αυτή
έγιν ε με γν ώμον α την επιτυχ ημέν ηθητεία του στο παρελθόν στα τμήματα υποδομής του Βύζαν τα, αλλά και
από την σοβαρή δουλειά που έχ ει επιτελέσει στα
σωματεία που έχ ει εργαστεί.
Χάρη σε καλωσορίζουμε στην ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα, ευχ όμεν οι ν α συμβάλλεις τα μέγιστα
για την αν άδειξη ν έων ταλέν των από την περιοχ ή μας
προς όφελος του ιστορικού Βύζαν τα αλλά και των ν εαρών ποδοσφαιριστών .
Στο β‘ ημίχ ρον ο έπαιξαν και οι Αστράς, Πράν ταλος,
Αλεξίου, Μπρέμπος, Παν τελίδης, Μαρκοπουλιώτης,
Αγγελόπουλος, Μάρκοβιτς, Ευθυμίου, Τζαν ουλίν ος,
Θεοδωρίδης, Νομικός, Σιν γκ, Φλόσμπεργκ.

Φωτό: Θ.Γεωρν ταμιλής

Υστερα από ενα σπουδαίο παιχνίδι προετοιμασίας ο Βύζας Μεγάρων σαφώς βελτιωμένος
επικράτησε στο γήπεδο του Χαλανδρίου της ΑΕ
με 1-0 Το τέρμα της ομάδας του Δημήτρη Καλύκα
σημείωσε ο Γιάννης Κενδριστάκης.
Ο εν λόγω τεχνικός χρησιμοποίησε όλους τους
παίκτες που είχε στην διάθεσή του και έβγαλε
χρήσιμα συμπεράσματα.
ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – Σταύρος Αμανατίδης: Γιάννης Μυλωνάς, Βασίλης Γκουζιούπας, Απόστολος
Φουκούλης, Βαγγέλης Μανουσάκης, Γιώργος
Ντζαβίδας, Βίκτωρας Δημογιάννης, Νίκος Κανελλόπουλος, Παναγι ώτης Ντούλε, Παντελής
Μπράχος, Αχιλλέας Κατσιούλης, Γιάννης Αλεξανδράκης
Στο β’ μέρος έπαιξαν: Κάαν Αζάλ, Δημήτρης Κορωναίος, Αλέξανδρος Καμπιώνης, Πρόδρομος
Βλάμης, Στέλιος Σπηλιωτάκης, Στράτος Τ σιρβούλης, Παναγιώτης Κεχρής, Νίκος Τ ζήμας,
Αστέριος Καλιαμπάκας
Δεν αγωνίστηκαν: Πάρης Ζαρούχλας, Ηρακλής
Δι ακουμόπουλος, Γι ώργος Λουκάκης, Νί κος
Βλάχος, Σπύρος Τρυφιάτης, Γιώργος Κοντοές,
Παναγιώτης Γυφτάκης.

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγιν ε στο δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου η Προοδευτική της SL2 επικράτησε
της Εν ωσης Ασπροπύργου με 2-0.
Το σκορ άν οιξε με κεφάλια ο Μεγαρίτης ύστερα από
κόρν ερ του Παυλίδη στο 7’ εν ώ το 2-0 έγιν ε στο 32’ με
κεφαλιά του Πάβλα ύστερα από ωραία εν έργεια του
Νταβιώτη από δεξιά.
Διατήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Πλάκας Χ.Παύλος Χ.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ (π ροπ ον ητής Κυριάκος
Μίχ ας): Αν δριόλας, Κον τούλης, Βουρν άζος, Δημακάκος, Μπαν ούσης, Τσάτσος, Μακρίδης, Πίν ης, Ηλιόπουλος, Στάμος και Νταφόπουλος.
Αγων ίστηκαν και οι Τσαγιάν ν ης, Μπάτσι, Παρασχ άκης, Κυπαρίδης, Τζαχ ρήστας, Φίλης, Τσεβάς, Καγιάς και
Σέν ο.
ΠΡΟΟΔΕΥ ΤΙΚΗ(προπον ητής Γιάν ν ης Μάγγος): Καραργύρης, Νταβιώτης, Πάβλας,Ποτουρίδης, Φαζός, Καρίκι,
Μεγαρίτης, Πίσσας, Γκαργκατζαλίδης , Παυλίδης, Γιαν ν ιτσάν ης.

ΕΠΣΔΑ: Στις 5/9 η κλήρωση κυπέλλου
και πρωταθλήματος

Τη Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 19:00 θα γίνει η κλήρωση του Πρωταθλήματος της Α' και Β' Κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου στο γήπεδο της
Δύναμης Ασπροπύργου στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου.
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12-θριάσιο

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΝΩΝΥ ΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η « Εταιρεία»), ύστερα από
απόφαση που έλαβε κατά τη χ θεσιν ή συν εδρίαση του, συγκάλεσε Έκτακτη Γεν ική Συν έλευση
των μετόχ ων της, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 12:00, με μον αδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης τη μεταβολή της επων υμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.
Συγκεκριμέν α, προτείν εται η τροποποίηση της επων υμίας της Εταιρίας σε
«HELLENiQ ENERGY A.E. Συμμετοχ ών » και του διακριτικού τίτλου της
σε “HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.”, με αν άλογη τροποποίηση του
άρθρου 1 του καταστατικού.
Τα αν αγκαία έγγραφα και οι λοιπές πληροφορίες για την Έκτακτη Γεν ική
Συν έλευση είν αι διαθέσιμα
στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας
( h t t p s : / / www. h e l p e . g r / i n v e s t o r - r e l a t i o n s / s h a r e h o l d e r s - m e e t ings/extraordinary -general-meeting/).
Η συν ολική παρουσίαση της ν έας εταιρικής ταυτότητας, που θα σηματοδοτήσει και τυπικά την πλήρη μετάβαση του Ομίλου ΕΛΠΕ στη ν έα εποχ ή
της Εν έργειας, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Γεν ικής Συν έλευσης, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
2022.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του
Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον Ασπρόπυργο
επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
με 50 τμ πατάρι και
χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου
6981788414
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«Με άλλα μάτια»
Μουσικό αφιέρωμα στον
Δημήτρη Μητροπάνο &
την Βίκυ Μοσχολιού

- Στο ανοιχτό θέατρο άλσους
Θεόγνιδος(Πευκάκια) Μεγάρων

H

Περιφέρεια Αττικής προσφέρει και προσκαλεί σε συναυλία – μουσικό αφιέρωμα
στον Δημήτρη Μητροπάνο και την Βίκυ
Μοσχολιού, με την ορχήστρα των Ονείρων, την
Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 9.00 μ.μ.
στο ανοιχτό θέατρο στο άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια) Μεγάρων.
Η συναυλία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της 13ης «Μεγάρων γη»,
που διοργανώνεται με τον Δήμο Μεγαρέων και
την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.).

θριάσιο-13

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η
εταιρεία
Tile organosi
αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Κοινό και καλλιτέχνες θα ενωθούν σε μια
αξέχαστη μουσική διαδρομή με εμβληματικά κομμάτια που άφησαν εποχή, που αγαπήσαμε και
τραγουδήσαμε. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι, νέοι
λαϊκοί τραγουδιστές που ξεχωρίζουν για την
απλότητα και τη αυθεντικότητα τους, θα ερμηνεύσουν με σεβασμό κάποια από τα πιο γνωστά
λαϊκά κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας.
Συνδυαστικά με το μουσικό πρόγραμμα, άτομα με
αναπηρίες θα μεταδίδουν κοινωνικά μηνύματα
για τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους
στοχεύοντας στην ευαι σθητοποί ηση των
πολιτών.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής προσφέρει μια βραδιά πολιτισμού και
τιμής σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς που
συγκινούν με τις διαχρονικές δημιουργίες τους.
Παράλληλα, στηρίζουμε το εγχείρημα της γιορτής
τοπικής ανάπτυξης «Μεγάρων γη» που ενώνει
τις παραγωγικές δυνάμεις των Μεγάρων».
Είσοδος ελεύθερη. Η συναυλία είναι χορηγία
της Περιφέρειας Αττικής.
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μικά ομάδες αλλά σχεδόν το σύνολο των πολιτών. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σχεδόν 8 στους δέκα ενοικιαστές κάνουν περικοπές ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από τρίτους για να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις και να βγάλουν τον μήνα.
Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται αναγκαία η υλοποίηση ενός σχεδίου στεγαστικής πολιτικής με διεύρυνση των δικαιούχων. Κάτι
που έχουν επισημάνει από τα τέλη του 2019 τόσο το ΔΝΤ όσο και η Eurostat, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στο κόστος στέγασης στην Ευρώπη.
Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη δέσμης μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο
Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα ανακουφίζουν τους οικονομικά ασθενέστερους και τους νέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πρόγραμμα περίπου 1,5 δισ. με έμφαση στα νέα ζευγάρια αλλά και στους ανέργους αναφορικά με την πρώτη κατοικία. Θα προβλέπει τη χορήγηση άτοκων δανείων για την αγορά ή την επισκευή πρώτης
κατοικίας και την επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών και όχι μόνο σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα.
Οι βασικές επιλογές που εξετάζονται είναι: επιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς πρώτης κατοικίας, επιδότηση επιτοκίου για
επισκευή πρώτης κατοικίας, επιδότηση ενοικίου με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
Επίσης, η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει και τα σπίτια φοιτητών αλλά και πρόγραμμα για ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων με σύμπραξη ΟΑΕΔ – ιδιωτών και διαμοιρασμό των σπιτιών στη συνέχεια κατά 50% στους ιδιώτες για πώληση και 50%
στον ΟΑΕΔ για εκχώρηση σε νέα ζευγάρια.

Πηγή: Έντυπη Έκδοση «Τα Νέα»

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
και
γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ ταχύτητα στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά
στο
info@tileorganosi.gr

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία
θα ήταν επιθυμητή. Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937427107 Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας: 06:00-18:00.
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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

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής
οχημάτων σε
υγραεριοκίνητα με έδρα την
Μ αγούλα Αττικής.
6949227491 ΚΑΙ
6934551633
email n.fotiadis@sime.gr

Από 1η Σεπτεμβρίου

οι εγγραφές στο Τμήμα Ενόργανης
και Ακροβατικής Γυμναστικής του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού
"Η ΠΑΡΝΗΘΑ"

Από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στο
Τμήμα Ενόργανης και Ακροβατικής Γυμναστικής
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ" – 12 Σεπτεμβρίου η έναρξη των
μαθημάτων
Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 γίνεται η
έναρξη των μαθημάτων του τμήματος Ενόργανης
και Ακροβατικής Γυμναστικής του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ".
Η άριστη τεχνική κατάρτιση και η αγάπη για τα παιδιά των προπονητριών του τμήματος κ. Σοφίας
Σερέπα και κ. Αλεξάνδρας Κοντοθανάση σε
συνδυασμό με την άψογη συνεργασία του
Προέδρου του ΝΠΔΔ Γιώργου Μαυροειδή και
την αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, είχαν ως αποτέλεσμα το Τμήμα ν’ ανέβει ψηλά στο βάθρο και να φέρει πολλές διακρίσεις και μετάλλια στον Δήμο Φυλής.
Πληροφορίες και εγγραφές από 1η έως 11η
Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Γυμναστηρίου
της Δροσούπολης από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:00 με 8:00 το απόγευμα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2474339 και 697
223 7730

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές,
τιμή
400€
6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,

θριάσιο-15

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρελαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

6946983366

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

16-θριάσιο

Γ. Κώτσηρας: «Η διάσωση των
Ναυπηγείων Ελευσίνας
αφήνει ένα κοινωνικό
αποτύπωμαμε τη σφραγίδα
του Κ. Μητσοτάκη»

Ομιλία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ. επί του Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Ω

ς έν α από τα σημαν τικότερα
κυβερν ητικά
ν ομοσχ έδια
που έχ ουν έρθει προς ψήφιση στο Κοιν οβούλιο, χ αρακτήρισε το Σ/Ν του Υ πουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων «Εξυγίαν ση
των Ναυπηγείων Ελευσίν ας και άλλες
διατάξεις αν απτυξιακού χ αρακτήρα», ο
Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του από το βήμα της Βουλής.
Ο κ. Κώτσηρας στάθηκε ιδιαίτερα
στην κοιν οβουλευτική και δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε επί του
σχ εδίου εξυγίαν σης των Ναυπηγείων
Ελευσίν ας, κάν ον τας λόγο για έν α
αποτέλεσμα «μιας επίμον ης προσπάθειας που έκαν ε η παρούσα Κυβέρν ηση
όλα αυτά τα χ ρόν ια».
Ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής αν αφέρθηκε
ακόμα στο προσωπικό εν διαφέρον
που επέδειξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ηγεσία του
Υ π ουργείου Αν άπ τυξης και Επ εν δύσεων , προκειμέν ου ν α μπει οριστικό
τέλος στο καθεστώς «ομηρίας» όπου
τελούσαν επί χ ρόν ια οι εκατον τάδες
εργαζόμεν οι των Ναυπηγείων Ελευσίν ας και οι οικογέν ειές τους.
Μάλιστα, υπεν θύμισε ότι έως ότου
φθάσουμε στο σχ έδιο εξυγίαν σης, είχ ε
προηγηθεί σειρά διαβουλεύσεων και
συν αν τήσεων με τους εργαζόμεν ους,
όλους τους τοπικούς και εμπλεκόμεν ους φορείς, ώστε ν α αν οίξει ο δρόμος

για τη διάσωση των Ναυπηγείων
Ελευσίν ας και ν α αποτελέσουν μια
βιώσιμη παραγωγική επιχ είρηση.
«Το ν ομοσχ έδιο του Υ π ουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων για την
εξυγίαν ση των Ναυπηγείων Ελευσίν ας,
φέρει τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρν ησης», τόν ισε χ αρακτηριστικά σε άλλο
σημείο της ομιλίας του ο κ. Κώτσηρας,
προσθέτον τας ότι «το σχ έδιο εξυγίαν σης αποτελεί μια λύση η οποία είν αι
ολοκληρωμέν η, συμβατή, συν εκτική
και επ’ ωφελεία του κοιν ων ικού συν όλου».

Ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής στηλίτευσε
ακόμα τη στάση της αν τιπολίτευσης,
σημειών ον τας ότι δεν κατατέθηκε ποτέ
κάποια ρεαλιστική εν αλλακτική πρόταση για την εξυγίαν ση των Ναυπηγείων
και τη διασφάλιση των θέσεων
απασχ όλησης.
«Εμείς μπ ορούμε ν α κοιτάξουμε
σήμερα τους εργαζόμεν ους και την
τοπική κοιν ων ία στα μάτια, επιλύον τας
έν α χ ρόν ιο πρόβλημα που δυστυχ ώς
είχ ε θέσει σε «ομηρία» τους εργαζόμεν ους των Ναυπηγείων Ελευσίν ας»,
υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας, εν ώ καταλήγον τας αν έφερε: «Με το π αρόν
ν ομοσχ έδιο, δίν ουμε μια λύση με αν απτυξιακή προοπτική, βιώσιμο χ αρακτήρα, στέλν ον τας τα σωστά μην ύματα
εν τός και εκτός χ ώρας, για τον τρόπο
που λειτουργεί η ελλην ική οικον ομία».

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

