
Εργατικό ατύχημα
με συνοδό απορριμματοφόρου

στα Άνω Λιόσια

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4459 Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Οι 6 άξονες που θα
κρίνουν το «πακέτο ΔΕΘ»

Θα ανακοινωθεί το προσεχές
Σάββατο από τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Ακράτητος 4-2
τον Εθνικό Πανοράματος σε

φιλικό προετοιμασίας

Ο Μιχάλης Βλάχος
αναλαμβάνει τις Ακαδημίες του

Μανδραϊκού

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  
ΚΚυυρρώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς

εεννεερργγεειιαακκάά  
σσππάάττααλλοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22 σσεελλ..  88

«Όλοι Μαζί Μπορούμε»
Συγκέντρωση σχολικών ειδών

την Παρασκευή 16 /9
στους δήμους 

της Δυτικής Αττικής σσεελλ..    66

ΈΈννααρρξξηη  εεγγγγρρααφφώώνν  γγιιαα  τταα  ΤΤμμήήμμαατταα
ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  ττηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
σσεελλ..  55

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στο τραπέζι του 
κυβερνητικού επιτελείου 
η επιδότηση σε 700.000

νοικοκυριά
που χρησιμοποιούν 

φυσικό αέριο 

σσεελλ..  33

Food Pass:
Έρχεται voucher
για την αγορά
τροφίμων – Ποιοι
θα το δικαιούνται

Ο Κ. Μητσοτάκης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας: 

«Θα είμαστε κοντά σας, 
ανεβάστε τον πήχυ ψηλά»

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99



2-θριάσιο Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022  

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:
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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
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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: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία: Από 22  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζαχ αρίας, Ζάχ αρης, Ζάχ αρος, Ζάκι, Ζάκης, 
Ζαχ αρέν ια, Ζαχ άρω, Ζαχ αρούλα, Ζαχαρίτσα 

Προφήτου Ζαχ αρίου πατρός Ιωάν ν ου Βαπτιστή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία

Ωρολογίου,  2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, Ελευσίνα, 2105546916

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 2102448143

Λ
ίγες ημέρες απέμειναν για τα αποκαλυπτήρια του
«πακέτου της ΔΕΘ», που θα ανακοινωθεί το προ-
σεχές Σάββατο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν σε όλους τους

τόνους ότι κανένα μέτρο δεν έχει κλειδώσει και πολλά θα
εξαρτηθούν από τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα μέσα
στην προσεχή εβδομάδα, τα οποία μόνο λίγα δεν μπορεί
κανείς να πει ότι είναι, αλλά ούτε και ήσσονος σημασίας.

Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο θέλουν,
πριν την σύνταξη των ανακοινώσεων, να έχουν μία όσο το
δυνατό πιο σαφή εικόνα, τόσο για τις δυνατότητες της
ελληνικής οικονομίας αλλά πολύ περισσότερο για τις
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με το ενεργει-
ακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επι-
καλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να
έχει την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της μεγάλης εικό-
νας και για τον λόγο αυτό το «πακέτο της ΔΕΘ» μπορεί να
οριστικοποιηθεί ακόμη και λίγες ώρες πριν. Όπως έχει άλλω-
στε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατ’
επανάληψη, στο τραπέζι υπάρχουν μία σειρά προτάσεων,
πλήρως κοστολογημένων, από τις οποίες ο πρωθυπουργός θα
κάνει τις επιλογές με βάση τις προτεραιότητες που ο ίδιος θέτει,
αλλά και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Τα 6 κομβικά σημεία που θα καθορίσουν το «πακέτο της ΔΕΘ»

Την προσεχή Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν ανα-
κοινώσεις από την ΕΛΣΤΑΤ για το ύψος της ανάπτυξης το 2ο
τρίμηνο του 2022. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι αυτή θα είναι
ιδιαίτερα υψηλή, τηρουμένων των αναλογιών, και έτσι θα
συντηρήσουν την πρόβλεψη ότι η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα
το 2022 θα είναι μία από την υψηλότερη στην Ευρωζώνη, στηρ-
ιζόμενη κυρίως στον τουρισμό.

Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, θα υπάρ-
ξουν ανακοινώσεις, επίσης από την ΕΛΣΤΑΤ, για το ύψος του
πληθωρισμού, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα
σημειώσει για δεύτερο συνεχή μήνα αποκλιμάκωση. Ήδη μας
έχει προϊδεάσει για αυτό η Eurostat, που ανακοίνωσε για τον
Αύγουστο πληθωρισμό χαμηλότερο τον Ιουλίου. Να σημειωθεί
ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης που
δείχνουν να φρενάρουν το «τέρας» του πληθωρισμού.

Στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στην εβδομάδα θα έχουν
μία σαφή εικόνα για την πορεία των δημοσίων εσόδων τον μήνα 

Αύγουστο. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει διατηρηθεί
η τάση υπέρβασης του στόχου και τον εν λόγω μήνα, διευρύνον-
τας τον δημοσιονομικό χώρο που έχει ήδη έχει δημιουργηθεί.

Ένα κομβικό στοιχείο για τη λήψη των αποφάσεων είναι η
επίδοση στον τουρισμό. Όλα δείχνουν ότι το ρεκόρ του 2019 με
τα έσοδα στα 18,2 δισ., μπορεί να καταρριφθεί και ο πήχης
μπορεί να μπει υψηλότερα. Στο κυβερνητικό επιτελείο θα
υπάρξει μία καλύτερη εικόνα εντός της προσεχούς εβδομάδος
με ενσωμάτωση και των στοιχείων του Αυγούστου που ανα-
μφίβολα είναι ιδιαίτερα θετικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις
υπάρχουσες εκτιμήσεις.

Την προσεχή Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το διοικ-
ητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει καθοριστικές
αποφάσεις για τον τρόπο τιθάσευσης του πληθωρισμού. Όλες οι
ενδείξεις συγκλίνουν σε αύξηση των επιτοκίων 0,50-0,75%, ανά-
λογα με το πόσο ηχηρό μήνυμα θέλει να στείλει η Κεντρική Τρά-
πεζα.

Τέλος, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο
οδικός χάρτης των παρεμβάσεων απέναντι στην ενεργειακή
ακρίβεια, με την Κομισιόν να δείχνει αποφασισμένη όσο ποτέ
να βάλει φρένο σε αυτή την παράνοια των ανεξέλεγκτων τιμών.

Όλα τα παραπάνω θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον μέσα
στο οποίο θα κινηθεί ο πρωθυπουργός, πάντα όπως ο ίδιος έχει
δηλώσει, με γνώμονα την παραδοχή ότι «οι πόροι δεν είναι ανε-
ξάντλητοι».

Π
ρο των πυλών φαίνεται πως βρίσκεται το
νέο voucher στήριξης των ευάλωτων
ομάδων και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να
δώσει τα προσεχή Χριστούγεννα ένα επίδομα
αγοράς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
Πρόκειται για ένα νέο food pass ύψους 200

ευρώ στα πρότυπα του fuel και power pass
που θα δίνει τη δυνατότητα σε χαμηλοσυντα-
ξιούχους και ευάλωτες ομάδες να ψωνίσουν
τρόφιμα και είδη ανάγκης στα σούπερ μάρκετ.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Food Pass θα
δοθεί σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη -
όπως είχε δοθεί και το έκτακτο επίδομα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα- στις εξής κατηγορίες:
χαμηλοσυνταξιούχοι
άνεργοι
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε κατηγορίες που είχαν λάβει το
έκτακτο επίδομα την πρώτη φορά ήταν:
676.735 χαμηλοσυνταξιούχοι είχαν πάρει 200 ευρώ
625.000 οικογένειες με παιδιά είχαν λάβει μιάμιση δόση
έξτρα του επιδόματος παιδιού
241.281 δικαιούχοι εγγυημένου εισοδήματος είχαν λάβει
διπλή δόση

166.982 άτομα με αναπηρία που εισπράττουν προνοιακό
επίδομα είχαν λάβει 200 ευρώ
34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες είχαν πάρει 200 ευρώ
Το μέτρο θα «κλειδώσει» όταν κοστολογηθούν οι παρ-
οχές, τόσο αυτές που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ όσο και
αυτές που θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες ανά-
λογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, όπως
άλλωστε είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Food Pass: Έρχεται voucher για την αγορά
τροφίμων – Ποιοι θα το δικαιούνται

Οι 6 άξονες που θα κρίνουν το «πακέτο ΔΕΘ»
Θα ανακοινωθεί το προσεχές Σάββατο από τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη
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Στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου έχει
τεθεί το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης και
των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν φυσικό

αέριο για να αντεπεξέλθουν στον δύσκολο χειμώνα
που έρχεται. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας επισημαίνοντας ότι «η εντολή του
Πρωθυπουργού είναι να εξετάσουμε σενάρια στήρ-
ιξης των νοικοκυριών, γιατί δεν μπορούμε να τα
αφήσουμε να μην μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια
τους στην καρδιά του χειμώνα».

Η επιδότηση στο φυσικό αέριο ενδέχεται να απο-
τελείται από ένα μείγμα πολιτικών όπως και τον
περασμένο χειμώνα. «Πέρυσι είχαμε στηρίξει με
ενισχύσεις τα νοικοκυριά και με αυξημένο επίδομα
θέρμανσης, αλλά και μέσα από επιδοτήσεις μέσα
από τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου» ανέφ-
ερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι όλα θα αποφα-
σιστούν μετά τις συνεννοήσεις με το οικονομικό
επιτελείο και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πάντως και οι
επιδοτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος θα συνεχι-
στούν τους επόμενους μήνες.

Ηδη η επιδότηση του Σεπτεμβρίου φτάνει το 1,2
δισ. ευρώ και όπως είπε ο υπουργός Ενέργειας η
κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα ανακτά από 80%
ως 90% της αύξησης του ρεύματος σε νοικοκυριά

και επιχειρήσεις και ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο
θα απορροφά το 94% της αύξησης στο ρεύμα για
τα νοικοκυριά. «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για
όσο χρειαστεί να υπάρχει στήριξη απέναντι στην
εκρηκτική αύξηση των τιμών ενέργειας για όλους
και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια» τόνισε ο κ. Σκρέ-
κας.

Μάλιστα ανέφερε ότι ήδη στην ΕΕ οι εταίροι σιγά
σιγά συντάσσονται με την πρόταση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προτείνει να θεσπιστεί
πλαφόν στο φυσικό αέριο στα διεθνή χρηματιστήρ-
ια, και στις 7 Σεπτεμβρίου στη Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας ο έλληνας εκπρόσωπος θα παρουσιάσει
τη θέση της χώρας για περιορισμό της τιμής του
φυσικού αερίου και θέσπιση πλαφόν.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου 

η επιδότηση σε 700.000 νοικοκυριά
που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο 

Μ
ε απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δασών, κ. Αραβώση, εγκρίνεται η χρήση
από το Δασαρχείο Αιγάλεω ειδικών

παγίδων (κλωβών) για τη σύλληψη και απομάκρυ-
νση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών 

από την περιοχή αρμοδιότητας του, συμπερι-
λαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών
των Δήμων της Δυτικής Αττικής, των χώρων
πρασίνου, αλσών και πάρκων, καθώς και των
παρυφών του οδικού δικτύου.

Οπως αναφέρει η απόφαση, σκοπός της χρήσης
των ειδικών παγίδων (κλωβών) είναι η περι-
συλλογή των αγριόχοιρων και των υβριδίων
αυτών που έχουν παρεισφρήσει και κινούνται
μέσα σε χώρους πράσινου, άλση και πάρκα και
ανοιχτά οικόπεδα μέσα στις πόλεις και η μείωση
των αλληλεπιδράσεων τους με τις ασκούμενες
ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές αυτές.
Μετά την παγίδευση θα ακολουθήσει η ασφαλής
απελευθέρωση τους σε απομακρυσμένες δασικές
περιοχές ομόρων Δασαρχείων, που αποτελούν
φυσικούς βιοτόπους του είδους (Sus scrofa).

Σύμφωνα με την απόφαση, η χρήση των ειδικών
παγίδων από το Δασαρχείο Αιγάλεω αποτελεί
διαχειριστικό μέτρο που θα συμβάλλει και στη
μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στις περιοχές
που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρ-
ων ή διελεύσεις από το οδικό δίκτυο.

Το είδος το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο
της άδειας χρήσης των ειδικών παγίδων
σύλληψης είναι ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa) και τα
υβρίδια αυτού. Λοιπά είδη της άγριας πανίδας
που τυχόν εγκλωβίζονται στις παγίδες θα απελε-
υθερώνονται επιτόπου.

ΠΠααγγίίδδεεςς  γγιιαα……  ααγγρριιοογγοούύρροουυνναα  σσττήήννοοννττααιι  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
ΤΤοο  ΔΔαασσααρρχχεείίοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω  θθαα  σσυυννεερργγαασσττεείί  μμεε  ττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ  κκααιι  ττηηνν  ΔΔ’’  ΚΚυυννηηγγεεττιικκήή  
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααθθοορριισσττοούύνν  οοιι  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  ττοουυ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Μέγαρα: Φωτιά
ξεσπασε δίπλα στο
αυτοκινητοδρόμιο

Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα
στα Μέγαρα και συγκεκριμένα
κοντά στο αυτοκινητοδρόμιο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφο-
ρίες από την πυροσβεστική ξέσπα-
σε μετά από ατύχημα στο αυτοκιν-

ητοδρομιο και συγκεκριμένα με
μηχανή. Στην περιοχή ήταν

ευδιάκριτοι πυκνοί μαύροι καπνοί.
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Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης

Για την υλοποίηση του σχεδια-
σμού το Δασαρχείο Αιγάλεω σε συνε

ργασία με τα άλλα Δασαρχεία της
Αττικής και τη Δ Κυνηγετική Ομο-
σπονδία Στερεάς Ελλάδας, θα μεριμ-
νήσει για να του διατεθούν τυχόν

κατασχεμένες παγίδες για να αξιο-
ποιηθούν ή θα πρέπει να μεριμνή-
σει για την κατασκευή ή προμήθειά
τους.

Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα συνερ-
γαστεί με τους οικείους Ο.Τ.Α και την
Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία προκει-
μένου να καθοριστούν οι λεπτομέρ-
ειες του σχεδιασμού (χρονοδιαγράμ-
ματα, περιοχές τοποθέτησης και
εποπτεία των παγίδων) και η απαι-
τούμενη υποστήριξη του με μέσα
και προσωπικό των Ο.Τ.Α ή των
συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγε-
τικών Οργανώσεων.

Οι εργασίες παγίδευσης και απελε-
υθέρωσής των αγριόχοιρων θα

γίνουν από προσωπικό του Δασα-
ρχείου Αιγάλεω, τους Ιδιωτικούς
Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων ή εθελοντές κυνηγούς
που είναι μέλη των συνεργαζόμενων
με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών
Οργανώσεων, καθώς και προσω-
πικό των οικείων Ο.Τ.Α που θα δια-
τεθεί για το σκοπό αυτό μετά από
σχετική συνεννόηση με το Δασα-
ρχείο Αιγάλεω. Εφόσον απαιτηθεί
αναισθητοποίηση του ζώου για τη
μεταφορά του, αυτή θα πραγματο-
ποιείται παρουσία κτηνιάτρου της
οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)
ή ιδιώτη κτηνιάτρου.

Η άδεια χρήσης των ειδικών
παγίδων (κλωβών) ισχύει μέχρι 31-
12-2023.

Μεθοδολογία παγίδευσης

Στα πλαίσια της χορηγούμεν ης άδειας θα χρησιμοποιηθούν  ειδικοί
σιδερέν ιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική έλξη, θα εγκλωβίζον ται
αυτόματα με την  είσοδο τους οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών . Τα
άτομα που εγκλωβίζον ται θα απελευθερών ον ται στη συν έχεια με
μέριμν α του Δασαρχείου Αιγάλεω και των  συν εργαζόμεν ων , για τις
αν άγκες της παρούσας φορέων , σε απομακρυσμέν ες δασικές περ-
ιοχές ομόρων  Δασαρχείων  που αποτελούν  φυσικούς βιοτόπους των
αγριόχοιρων .

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών η μαφιόζικη
εκτέλεση στα Πετράλωνα

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών είναι σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το
πιθανότερο σενάριο στη μαφιόζικη εκτέλεση με 14 σφαίρες στα Πετράλωνα
στην οδό Αλκμήνης 107, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το θύμα είναι Τούρκος υπήκοος κουρδικής καταγωγής και έχει σημανθ-
εί από τις ελληνικές αρχές με τουλάχιστον τρία διαφορετικά στοιχεία ταυτότ-
ητας και ηλικίες από 20 έως 30 χρόνων.

Έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών και συγκεκρι-
μένα για κατοχή μικροποσότητας ηρωίνης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για αντίποινα για τη
διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας στην πλατεία Βάθης.

Δεν αποκλείεται το θύμα να ήταν είτε ο δράστης της εν λόγω επίθεσης είτε
ο εντολέας της.

Οι εκτελεστές εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον δύο και είχαν στήσει ενέδρα
στο θύμα τους. Πυροβόλησαν τουλάχιστον 14 φορές με πιστόλι των 9 χιλιο-
στών.

Πέντε από τις σφαίρες τον έπληξαν στο στήθος και στο κεφάλι.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα δεν φορούσε μπλούζα αλλά
μόνο ένα τζιν παντελόνι και λευκά παπούτσια.

Δίπλα βρέθηκαν ένα κινητό ένας φορτιστής και 5.000 ευρώ.

Η αστυνομία αναζητεί υλικό από τις κάμερες που βρίσκονται στη γύρω
περιοχή.

Νεκρός ανασύρθηκε
18χρονος ψαροντουφεκάς
στην Αίγινα

Χωρίς τις αισθήσεις του εν τοπίστηκε
και αν ασύρθηκε 18χ ρον ος υποβρύχ ιος
αλιέας στα αν οιχ τά των  αν ατολικών
ακτών  της Αίγιν ας.

Τον  18χ ρον ο βρήκε ιδιώτης δύτης με
τη συν δρομή του Λιμεν ικού Σώματος 

στη θαλάσσια περιοχ ή των  Αν ατο-
λικών  Ακτών  στην  Αίγιν α.

Ο 18χ ρον ος είχ ε πάει με με φίλο του
για ψάρεμα ο οποίος παρατήρησε πως
η σημαδούρα του 18χ ρον ου παρέμεν ε
ακίν ητη για ώρα.

Αμέσως ειδοποίησε της Αρχ ές με το
λιμεν ικό ν α σπεύδει άμεσα στο σημείο,
εν ώ ο ν εαρός αν ασύρθηκε και μεταφ-
έρθηκε χ ωρίς τις αισθήσεις του στην
Αίγιν α.

Θερινές εκπτώσεις: 
Χαμηλότερες πωλήσεις 
για πάνω από τις μισές εμπορικές
επιχειρήσεις

Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών αντιφάσεων,
σε διαφορετικές «ταχύτητες» κινήθηκαν οι
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου στις φετινές
θερινές εκπτώσεις.

Όπως προκύπτει από έρευνα της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας (ΕΣΕΕ) για τις θερινές εκπτώσεις,
διαφαίνεται μια διακοπή της πορείας προς την
κανονικότητα που είχε αρχίσει να εμφανίζεται
στην αντίστοιχη περσινή έρευνα. Περισσότερ-
ες από τις μισές εμπορικές επιχειρήσεις (52%)
που συμμετείχαν στις εκπτώσεις κατέγραψαν
χαμηλότερες πωλήσεις. Η κρίση στην αγορά
ενέργειας φαίνεται πως επιδρά χωρίς χρονι-
κή υστέρηση και με διττό τρόπο στη λειτουργία
των εμπορικών επιχειρήσεων:

- Άμεσα, λόγω της αύξησης του λειτουργικού
κόστους και

- Έμμεσα λόγω της απομείωσης της εσωτερ-
ικής ζήτησης, εξαιτίας της πτώσης του διαθέσι-
μου εισοδήματος.

Επιπρόσθετα, η πληθωριστική κρίση, η οποία
έχει ενταθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία, επηρεάζει καθοδικά τις προσ-
δοκίες για τον χειμώνα, καθιστώντας τα κατα-
ναλωτικά πρότυπα περισσότερο συσταλτικά.
Από την άλλη πλευρά, η εντυπωσιακή αύξηση
των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων
τονώνει σημαντικά την εξωτερική ζήτηση, σε
σύγκριση με το 2020, κυρίως, αλλά και με το
2021.

Ως εκ τούτου, οι τουριστικές αγορές κατα-
γράφουν αρκετά πιο έντονη δυναμική ανάκ-
τησης σε σύγκριση με τις περισσότερο περιφ-
ερειακές αγορές, γεγονός το οποίο τεκμηρ-
ιώνει τις χωρικές ανισότητες που φαίνεται πως
επιταχύνει η ενεργειακή κρίση στο
οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των κατά
τόπους Εμπορικών Συλλόγων.

Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της
9ης κατά σειρά έρευνας της ΕΣΕΕ, είναι
σαφές ότι οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο θα
εξαρτηθούν τόσο από την πορεία του πληθωρ-
ισμού όσο και από την άμβλυνση των γεωπολι-
τικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Αύξηση το 18%
Αναλυτικότερα, κατά 29% οι επιχειρήσεις

κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2021, ενώ το
18% σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών.
Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν
από τις επιδόσεις των επιχειρήσεων ανά
μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Οι νησιωτικές
περιοχές φαίνεται ότι είχαν καλύτερες επιδό-
σεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα εξαιτίας
της τουριστικής κίνησης, η οποία φέτος κινήθη-
κε σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα δύο
τελευταία έτη. Φαίνεται δηλαδή πως ο τουρι-
σμός λειτούργησε ευεργετικά για τις πωλήσεις
των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να καταφέρει
να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες από
την κρίση ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέ-
σεις και τους κλυδωνισμούς στην εφοδιαστική
αλυσίδα.

Για τις μισές επιχειρήσεις (50%), η καλύτερη
περίοδος των εκπτώσεων από άποψη αγορα-
στικής κίνησης ήταν ο Ιούλιος, εικόνα που έχει
παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο φέτος
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
κινήθηκε αξιοσημείωτα ανοδικά

συγκριτικά με παλαιότερα.
Δεν παρουσιάστηκαν μεταβολές σχετικά με

το ύψος του ποσοστού έκπτωσης, καθώς το
30% των επιχειρήσεων προχώρησε σε
εκπτώσεις μεταξύ 21% και 30%. Εντούτοις, ένα
μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (30%) υιοθέτ-
ησε εκπτώσεις άνω του 41%, χαρακτηριστική
ένδειξη των πιέσεων στον κλάδο και της ανάγ-
κης για εύρεση ρευστότητας.Οι αυξήσεις των
τιμών ενέργειας σε συνδυασμό με τις ισχυρές
αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγ-
ησαν σε διόγκωση των τιμών των προμηθευτών
προς τις εμπορικές επιχειρήσεις. Για το 80%
των επιχειρήσεων οι τιμές των εμπορευμάτων
αυξήθηκαν από 6% έως 30% από τον Μάρτιο
του 2022 και έπειτα.
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Για δέκατη συνεχή χρονιά ο Όμι-
λος ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει, μέσω του  προ-
γράμματος Εταιρικής Ευθύνης
«Proud of Youth», αριστούχους
τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανε-
πιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να
συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπου-
δές τους σε διακεκριμένα Πανεπιστή-
μια των Ηνωμένων Πολιτειών, της
Ευρώπης και της Ελλάδας.

Τα μεταπτυχ ιακά προγράμματα αφορ-
ούν  τους τομείς Μηχ αν ικής και Εν έργει-
ας, Οικον ομίας και Διοίκησης και
Θετικών  Επιστημών . Οι αριστούχ οι
σπουδαστές έχ ουν  ήδη επιλεγεί για ν α
φοιτήσουν  σε ελλην ικά και διεθν ή
παν επιστημιακά ιδρύματα εγν ωσμέν ου
κύρους όπως, Harv ard Univ ersity ,
Univ ersity  of  Bristol, Univ ersity  of
Pennsy lv ania-Wharton School, Imperial
College London, Utrecht Univ ersity ,

HEC Paris, ETH Zürich, Eindhov en
Univ ersity  of  Technology , Οικον ομικό
Παν επιστήμιο Αθην ών  και Παν επιστή-
μιο Μακεδον ίας. 

Η εκδήλωση απον ομής 16 υποτροφ-
ιών  συν ολικά, πραγματοποιήθηκε στα
κεν τρικά γραφεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με τον  Πρόεδρο του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου, τον  Διευθύν ον τα
Σύμβουλο και αν ώτατα στελέχ η της
Διοίκησης ν α συγχ αίρουν  τους υποτρ-
όφους, στους οποίους ευχ ήθηκαν  καλή
επιτυχ ία στη συν έχ ιση των  σπουδών
τους, διακρίσεις στον  επιστημον ικό
τομέα επιλογής τους και χ άραξη μιας
επιτυχ ημέν ης επαγγελματικής πορείας. 

Σε δηλώσεις του ο Διευθύν ων  Σύμβου-
λος του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Αν δρέας Σιάμι-
σιης, επεσήμαν ε: «Στεκόμαστε διαρκώς
αρωγοί στην  προσπάθεια των  ν έων
μας, που μέσα από την  προσπάθειά
τους για κατάκτηση της γν ώσης επι-
διώκουν  ν α δώσουν  προοπτική στη
ζωή και στο μέλλον  τους. Μέσω του
Προγράμματος «Proud of  Youth»,
εν ισχ ύουμε την  προσπάθεια αρι-
στούχ ων  φοιτητών  ν α πραγματοποιή-
σουν  μεταπτυχ ιακές σπουδές σε διακε-
κριμέν α παν επιστήμια στην  Ευρώπη
και την  Αμερική, σε τομείς που
βρίσκον ται στην  αιχ μή της τεχ ν ολογι

κής καιν οτομίας και της βιωσιμότητας.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα
είν αι πάν τα στο πλευρό της ν έας
γεν ιάς, επεν δύον τας στο αύριο της
χ ώρας και συμβάλλον τας στη προσπά-
θεια για έν α βιώσιμο και καλύτερο μέλ-
λον  για όλους.»

Επισημαίν εται ότι, μέσω του προγράμ-
ματος «Proud of  Youth» έχ ουν  δοθεί
μέχ ρι σήμερα συν ολικά 246 υποτροφίες
για ακαδημαϊκές σπουδές σε Αν ώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όχ ι μόν ο στην
Ελλάδα, αλλά και σε Γαλλία, Γερμαν ία,
Ελβετία, Ην ωμέν ες Πολιτείες Αμερικής,
Ην ωμέν ο Βασίλειο, Καν αδά, Νορβηγία
και Ολλαν δία. Βασικός στόχ ος του προ-
γράμματος υποτροφιών  αποτελεί η επι-
βράβευση των  προσπαθειών  των  ν έων
αν θρώπων  για μάθηση και εξέλιξη, με τη
διευκόλυν ση της πρόσβασης σε μετα-
πτυχ ιακά προγράμματα, συμβάλλον τας
στην  κάλυψη του κόστους των  διδάκτρ-
ων .

Η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία αποτελεί
μια ακόμα σημαν τική δράση στο
πλαίσιο του  προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυν ότητας, μέσω του οποίου ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα
συν εχ ίσει ν α υποστηρίζει έμπρακτα τη
ν έα γεν ιά στην  πραγμάτωση των  ον είρ-
ων  της.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χορηγεί Υποτροφίες 
για Μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΈΈννααρρξξηη  εεγγγγρρααφφώώνν  γγιιαα  τταα  ΤΤμμήήμμαατταα  ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  
ττηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

 Από 5 ως 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Ξ
εκιν ούν  σήμερα 5 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των
μαθητών  για τα Τμήματα Εκμάθησης της Ρωσικής
Γλώσσας, ηλικίας οχ τώ (8) ετών  και άν ω, αλλά

και για Εν ήλικες.
Πιο συγκεκριμέν α, οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α

υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους (συμπληρωμέν ες και
υπογεγραμμέν ες), ηλεκτρον ικά στη διεύθυν ση tso-
leridi.m@aspropy rgos.gr, από τις 5 έως και τις 30
Σεπτεμβρίου. Η αίτηση είν αι αν αρτημέν η στον
επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου στην
κατηγορία Υπηρεσίες Δημοτών ,
https://www.dimosaspropy rgou.gr/y piresies-dimo-
ton/.    
Πληροφορίες δίδον ται και στα τηλέφων α :
2132006514, 2132006542.    

Η πρωτοβουλία του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου, ν α ιδρύσει και ν α λειτουργήσει το
Πρότυπο Σχ ολείο Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας,

με αν αγν ωρισμέν ο Πρόγραμμα Σπουδών , όχ ι μόν ο
κάλυψε μια πραγματική αν αγκαιότητα του πληθυσμού
της πόλης, αλλά έδωσε διέξοδο στις μορφωτικές αν αζ-
ητήσεις πολλών  ακόμη Νέων  και Επαγγελματιών , απ΄
τον  Ασπρόπυργο και όλο το Λεκαν οπέδιο της Αττι-
κής. 
Τα Τμήματα αρχ αρίων  και προχ ωρημέν ων , θα λειτο-

υργήσουν , όπως πάν τα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο
(3ο) Γυμν άσιο Ασπροπύργου (Νίκης & Αθαν ασίου
Τσίγκου – Γερμαν ικά).  Δεδομέν ου του εν διαφέρον -
τος που υπάρχ ει, από κάθε γων ιά της Αττικής, ο
Δήμος υπογραμμίζει πως, υπάρχ ει η δυν ατότητα
εγγραφής και παρακολούθησης των  μαθημάτων  και
σε μη Δημότες του Ασπρόπυργου.
Οι Εξετάσεις, για την  απόκτηση αν αγν ωρισμέν ων ,

από το ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών  Γλωσσομάθειας, θα
γίν ουν  σύμφων α με αν ακοίν ωση του Ρωσικού Πολι-
τιστικού και Επιστημον ικού Κέν τρου Αθην ών , με το
οποίο υπάρχ ει άψογη συν εργασία,  υπό την  αιγίδα

του κορυφαίου  Κρατικού Παν επιστημίου του Μ.Β.
Λομον όσοφ της Μόσχ ας (MGU), και τις κατευθύν σεις
αυτού.

Εν ημερών ουμε ότι, κατά τη διεξαγωγή των  μαθημά-
των  θα τηρηθούν  όλα τα απαραίτητα μέτρα και
πρωτόκολλα ασφαλείας, που απαιτούν ται για την
προφύλαξη της υγείας των  μαθητών , εν όψει της παν -
δημίας του Κορον οϊού. 

Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών

Ξεκίνησαν οι προεγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αχα-
ρνών ΟΔήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτι-
κής που υλοποιεί, ξεκίνησε τις προεγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του Δήμου Αχαρνών, με σκοπό τη διδακτική υποστήριξη μαθητών και

μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης που ανήκουν σε οικονομικά
αδύναμες οικογένειες.

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο γίνεται
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή: 12:00-19:00 μ.μ στα γραφεία:◼ Παύλου Μελά 47 & Παγκάλου, 2ος όροφος τηλ:210-2440004 και ηλεκτρ-
ονικά στην ιστοσελίδα: https://dhkea.gr/detail.php?id=4
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Εξήν τα δύο Δήμοι της Αττι-
κής, σε συν εργασία με το
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» καλούν
τους πολίτες, ν α προσφέρουν
σχ ολικά είδη για τα παιδιά που
έχ ουν  αν άγκη, εν όψει της έν α-
ρξης της ν έας σχ ολικής χ ρο-
ν ιάς.

Η δράση θα πραγματοποιηθ-
εί την  Παρασκευή 16 Σεπτεμ-
βρίου, από τις 10:00 έως τις
18:00, σε συγκεκριμέν α σημεία
που έχ ει ορίσει ο κάθε Δήμος.

Θα συγκεν τρών ουν  τσάν τες,
μολύβια, τετράδια, στυλό, μαρ-
καδόρους, χ άρακες, μπλοκ
ζωγραφικής και όλα όσα χ ρειά-
ζον ται οι μαθητές για το σχ ο-
λείο τους!

Τα σχ ολικά είδη που θα προ-
σφερθούν  θα πρέπει ν α είν αι
καιν ούρια, ή μεταχ ειρισμέν α,
σε άριστη κατάσταση, έτοιμα
ν α χ ρησιμοποιηθούν . Θα τα
παραλάβουν  οι Κοιν ων ικές
Δομές κάθε Δήμου και στη
συν έχ εια θα τα διαν είμουν  

σε παιδιά που έχ ουν  πραγ-
ματική αν άγκη.

Όσοι  επιθυμούν  ν α προσφ-
έρουν , παρακάτω μπορούν  ν α
βρουν  το διαδραστικό κατάλογο
με τους συμμετέχ ον τες Δήμο-
υς.

Κάν ον τας “κλικ” πάν ω στο
κάθε Δήμο, οι εν διαφερόμεν οι
βρίσκουν  το σημείο συγκέν τρ-
ωσης των  σχ ολικών  ειδών
καθώς και χ άρτη.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Δήμος Αγίου Δημητρίου
Δήμος Αγίων  Αν αργύρων  –

Καματερού
Δήμος Αθην αίων
Δήμος Αιγάλεω
Δήμος Αίγιν ας
Δήμος Αλίμου
Δήμος Αμαρουσίου

Δήμος Ασπροπύργου
Δήμος Αχαρνών

Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμέν ης

Δήμος Βριλησσίων
Δήμος Βύρων ος
Δήμος Γαλατσίου
Δήμος Γλυφάδας
Δήμος Δάφν ης – Υμηττού
Δήμος Διον ύσου

Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Ελλην ικού – Αργυρ-
ούπολης

Δήμος Ζωγράφου
Δήμος Ηλιούπολης
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ιλίου
Δήμος Καισαριαν ής
Δήμος Καλλιθέας
Δήμος Κερατσιν ίου – Δραπε-

τσών ας
Δήμος Κηφισιάς
Δήμος Κορυδαλλού
Δήμος Κρωπίας
Δήμος Λαυρεωτικής
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης
Δήμος Μαραθών ος
Δήμος Μαρκόπουλου –

Μεσογαίας

Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας

Δήμος Mεγαρέων

Δήμος Μεταμόρφωσης
Δήμος Μοσχ άτου – Ταύρου
Δήμος Νέας Ιων ίας
Δήμος Νέας Σμύρν ης
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόν ας
Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέν τη
Δήμος Παιαν ίας
Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δήμος Παλλήν ης
Δήμος Παπάγου – Χολαργού
Δήμος Πειραιά

Δήμος Πεν τέλης
Δήμος Περάματος
Δήμος Περιστερίου
Δήμος Πετρούπολης
Δήμος Πόρου
Δήμος Ραφήν ας – Πικερμίου
Δήμος Σαλαμίν ας
Δήμος Σαρων ικού
Δήμος Σπάτων  – Αρτέμιδος
Δήμος Σπετσών
Δήμος Ύδρας
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχ ικού

Δήμος Φυλής
Δήμος Χαϊδαρίου

Δήμος Χαλαν δρίου

Βιοκλιματική ανάπλαση 
με δημιουργία

«έξυπνης» διαδρομής
στο Μητροπολιτικό

Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Μ
ε τη βιοκλιματική αν άπλαση «έξυπν ης» διαδρο-
μής συν εχ ίζεται η ευρύτερη αισθητική και λειτο-
υργική αν αβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρ-

κου «Αν τ. Τρίτσης», από την  Περιφέρεια Αττικής,
κατόπιν  της υπογραφής της σύμβασης από τον  αν ά-
δοχ ο του έργου, παρουσία του Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη. Κατά την  υπογραφή παρόν τες ήταν
επίσης, η Γ. Δ/ν τρια του Φορέα Μ. Χατζηαθαν ασίου
και ο Προέδρος Σ. Ζωγραφάκης.

Η κεν τρική ιδέα για την  αν άπλαση της κύριας διαδρ-
ομής του Πάρκου, μήκους περίπου 2χ λμ, ακολουθεί τις
αρχ ές βιοκλιματικού σχ εδιασμού και την  προσβα-
σιμότητα των  εμποδιζόμεν ων  ατόμων , όπου ο επισ-
κέπτης στην  «έξυπν η» αυτή διαδρομή, θα συν αν τά
σημεία αν αφοράς που θα τον  εν ημερών ουν  με
«έξυπν ο» και σύγχ ρον ο τρόπο για την  ιστορία, τον
πολιτισμό και το περιβάλλον  του Πάρκου.

Όλες οι παρεμβάσεις που προτείν ον ται είν αι ήπιες,
εν ώ και τα υλικά που θα χ ρησιμοποιηθούν  θα είν αι
φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον .

Παράλληλα, η διαμόρφωση με ν έες φυτεύσεις θα αν α-
δείξει ακόμα περισσότερο τη βλάστηση του χ ώρου, με
διάσπαρτους θάμν ους και φυτά, σε συν δυασμό με την
εγκατάσταση του απαραίτητου αρδευτικού συστήματος
ποτίσματος.

Τέλος, το στοιχ είο του ν ερού, που είν αι τόσο έν τον ο
στο Πάρκο Τρίτση, αν αδεικν ύεται ακόμα περισσότερο
και γίν εται πιο προσιτό στον  επισκέπτη με την  αν τι-
κατάσταση του κεν τρικού συν τριβαν ιού από επιδαπέ-
διους πίδακες.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, με αφορμή 

την  υπογραφή της σύμβασης και την  εξέλιξη των
εργασιών  στο Πάρκο Τρίτση, εξέφρασε την  ικαν ο-
ποίησή του επισημαίν ον τας:«Το Μητροπολιτικό
Πάρκο Α. Τρίτσης  μέσα από την  υλοποίηση στοχ ε-
υμέν ων  παρεμβάσεων , μεταμορφών εται σε έν α πρότ-
υπο περιβαλλον τικό κέν τρο, με χ ώρους άθλησης, αν α-
ψυχ ής αλλά και εκπαίδευσης. 

συγκεκριμέν ο σχ έδιο συν ολικής αν αβάθμισης και
αξιοποίησής τους, με δράσεις καθ΄όλη τη διάρκεια του
χ ρόν ου, δίν ουμε ξαν ά ζων τάν ια σε έν αν  σημαν τικό
πν εύμον α πρασίν ου της Αττικής μας, όπου οι πολίτες
όλης της Αττικής μπορούν  ν α απολαύσουν  στιγμές
ξεγν οιασιάς και ξεκούρασης».

Σημειών εται, ότι το συγκεκριμέν ο έργο αποτελεί
τμήμα του ευρύτερου έργου  «Περιβαλλον τική, αισθητι-
κή και λειτουργική αν αβάθμιση του 

Πάρκου “Αν τών ης Τρίτσης”», το οποίο  χ ρηματοδο-
τείται από το Πράσιν ο Ταμείο στο πλαίσιο του άξον α
προτεραιότητας  Καιν οτόμες δράσεις – Έξυπν ες πόλεις
του χ ρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλ-
λον  & καιν οτόμες δράσεις 2020» με συν ολικό προϋ-
πολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Υπεν θυμίζεται, ότι ήδη έχ ουν  γίν ει εργασίες οι
οποίες εξασφάλισαν  τη σωστή λειτουργία των  λιμν ών
του Πάρκου και του συστήματος αν ακύκλωσης των
υδάτων  σε όλο το σύμπλεγμα του των  λιμν ών , με την
εν εργοποίηση του αγωγού υδροδότησης ημερήσιας
δυν αμικότητας 1000 κυβικών  μέτρων  ν ερού, την  στε-
γάν ωση της λίμν ης Νο 5 και του καν αλιού που δια-
τρέχ ει το Πάρκο και το οποίο καταλήγει στην  λίμν η Νο
6, καθώς και την  αποκατάσταση της αν ακυκλοφορίας
του ν ερού από την  λίμν η Νο 6 έως την  λίμν η Νο 4.

Γ. Πατούλης: «Το Πάρκο Α. Τρίτσης μεταμορφώνεται 
 ένα πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο, αποκτώντας ξανά ζωντάνια,

ως πόλος έλξης για όλους τους πολίτες της Αττικής μας»

«Όλοι Μαζί Μπορούμε»
Συγκέντρωση σχολικών ειδών την Παρασκευή 16 /9

σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Φυλή, Μάνδρα και Μέγαρα
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Τ
αχύρυθμο 4ωρο πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης και ευαισθητοποίησης για την παρ-
οχή των πρώτων βοηθειών και την καρ-
διοαναπνευστική ανάνηψη παρακο-

λούθησαν σήμερα – Σάββατο 3/9- στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων
οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία του
Δήμου Φυλής.

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών οργάνωσε η
Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγω-
γής Υγείας του Π.Ο.Υ. και τον ΕΔΟΚ, μετά από
αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
Μιχάλη Οικονομάκη.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με μαγνητοσ-
κοπημένο μήνυμά του υπογράμμισε την σημαν-
τικότητα της ορθής ενημέρωσης για τη διαχείρι-
ση έκτακτων καταστάσεων γιατί όπως επεσήμανε
“έχει αποδειχθεί πως η σωστή παροχή πρώτων
βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορ-
εί να σώσει ζωές”. Αξίζει τον κόπο όπως είπε να
αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εκπαιδευτούμε
σωστά για την παροχή πρώτων βοηθειών γιατί
“έτσι όταν χρειαστεί θα μπορέσετε να σώσετε
κάποιον άνθρωπο και να του προσφέρεται το
πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ζωή”.

Ο Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής
Γ ι ώ ρ γ ο ς
Αντωνόπουλος
αφού ευχα-
ρίστησε το
Εθνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων –
Π ρ ο α γ ω γ ή ς
Υγείας – στο
οποίο ο Δήμος
Φυλής είναι
μέλος – και τους
εθελοντές της
δ ι α σ ω σ τ ι κ ή ς
ομάδας κρίσεων
Μαίρη Μπουραντά και Κωνσταντίνο Στεφανάτο
υπογράμμισε πως “η Κοινωνική Υπηρεσία έχει
αναπτύξει αντίστοιχες δράσεις σε σχολεία, συλλό-
γους αθλητικά σωματεία κ.α. και είναι πάντα
ανοιχτή στα αιτήματα όλων των φορέων που
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την παροχή
πρώτων βοηθειών και ειδικά όταν πρόκειται για
εργαζόμενους του Δήμου που είναι στην πρώτη
γραμμή”.

Εξαιρετικά χρήσιμο χαρακτήρισε το σεμινάριο ο
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης ο οποίος έμεινε και
το παρακολούθησε μαζί με την ομάδα του.

“Οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία με το
ζήλο και την ορμή που ρίχνονται κάθε φορά στη
μάχη με τις φλόγες, με τις πλημμύρες και με το
χιονιά ,ίσως κάποιες στιγμές, υποβαθμίζουν

τους όρους της προσωπικής τους ασφάλειας.
Προσπαθούμε στις δύσκολες συνθήκες που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε να σώσουμε
πρώτα ζωές και μετά περιουσίες. 

Σήμερα οι διασώστες μας έδωσαν ένα ολοκληρ-
ωμένο πλαίσιο κινήσεων που πρέπει να ακολο-
υθήσουμε για την αντιμετώπιση πολλών και δια-
φορετικών δύσκολων περιστατικών που είναι

πολύ χρήσιμο και για εμάς αλλά και για αυτούς
που καλούμαστε να βοηθήσουμε” υπογράμμισε ο
Μιχάλης Οικονομάκης.

Οι πιστοποιημένοι διασώστες σε μια διαδρα-
στική παρουσίαση ενημέρωσαν τους εργαζόμε-

νους στην
Πολιτική Προ-
στασία για την
ασφάλεια, τον
τρόπο κλήσης
του ΕΚΑΒ, τη
σύσταση και
χρήση του
φ α ρ μα κεί ο υ ,
την περι-
π ο ί η σ η
τραύματος, την
α ν α γ ν ώ ρ ι σ η
και αντιμετώπι-
ση αιμορρ-
αγίας, την
απώλεια αισθ-
ήσεων –

συνείδησης, τον έλεγχο αναπνοής και σφυγμού,
την αντιμετώπιση κρίσης επιληψίας, την πνιγμο-
νή από ξένο σώμα, τις μυοσκελετικές κακώσεις,
την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τις καρ-
διακές παθήσεις,τα εγκαύματα,τις δηλητηριά-
σεις,τις αλλεργίες, τη θέση ανάνηψης-ασφαλείας,
τη διάσειση εγκεφάλου και τα χτυπήματα, το διά-
στρεμμα, την εξάρθρωση και το κάταγμα άκρου,
τον τραυματισμός σπονδυλικής στήλης, τη θερ-
μοπληξία και την υποθερμία καθώς και τη χρήση
απινιδωτή.

Το σεμινάριο παρακολούθησε με ενδιαφέρον
και ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του
Δήμου Φυλής Νίκος Σταυράκης. Στο τέλος όλοι
οι συμμετέχοντες πήραν πιστοποίηση παρακο-
λούθησης.

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών 
παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι στην
Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

Τροχαίο 
με απεγκλωβισμό άνδρα

στον Ασπρόπυργο
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το

βράδυ της Παρασκευής στα Νεόκτιστα

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της
Παρασκευής 2/9 στον Ασπρόπυργο Αττικής και
συγκεκριμένα στη περιοχή Νεόκτιστα
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε Πυροσβε-
στική υπηρεσία, ένας άνδρας χρειάστηκε απεγ-
κλωβισμό, ενώ στη συνέχεια τον παρέλαβε το
ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5

οχήματα.

Εργατικό ατύχημα 
με συνοδό απορριμματοφόρου

στα Άνω Λιόσια

Ε
κτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
ΚΑΤ η συνοδός απορριμματοφόρου του
Δήμου Φυλής, που τραυματίστηκε το πρωί

της Τετάρτης σε ώρα υπηρεσίας.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου στις

7.30 το πρωί, η γυναίκα έπεσε από το απορριμ-
ματοφόρο την ώρα που το όχημα έστριβε από
κάθετο δρόμο για να εισέλθει στη λεωφόρο Φυλής.
Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι επρόκειτο για μια
άτυχη στιγμή, καθώς από την πλευρά της Υπηρ-
εσίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία των εργαζομένων.

Στο πλευρό της γυναίκας βρέθηκαν άμεσα ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης,
τα στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ο
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νίκος
Σταυράκης, ενώ οι γιατροί του ΚΑΤ δήλωσαν ότι
ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του
Σωματείου, η εργαζόμενη θα παραμείνει για λίγες
ημέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα
ολοκληρώσει τη θεραπεία στο σπίτι της. Επι-
σημαίνεται επίσης, η απόλυτη ανάγκη για χρήση
των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομέ-
νων.
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ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΚΚυυρρώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς
εεννεερργγεειιαακκάά  σσππάάττααλλοουυςς

ΔΔήήμμοουυςς

ΚΚυυρρώώσσεειιςς  θθαα  υυπποοσσττοούύνν  ΔΔήήμμοοιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  θθαα
ππεεττύύχχοουυνν  ττοο  σσττόόχχοο  ττηηςς  μμεείίωωσσηηςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς
εεννέέρργγεειιααςς  κκααττάά  1100%%..  ««ΔΔεενν  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα

κκάάννοουυνν  ππρροοσσλλήήψψεειιςς,,  δδεενν  θθαα  ττοουυςς  δδίίννωω  ππρροοσσωωππιικκόό»»
ααννέέφφεερρεε  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΜΜάάκκηηςς  ΒΒοορρίίδδηηςς  σσεε
ττηηλλεεοοππττιικκήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ..

Ειδικότερα αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας από
τους δήμους που αυτό συνεπάγεται το κλείσιμο των δημοτικών
πισινών αλλά και το κλείσιμο των φώτων σε ορισμένες γειτονι-
ές, ο υπουργός απάντησε πως η πολιτεία δεν επιθυμεί τίποτα
από τα παραπάνω, και το μόνο που ζητά από τους δημόσιους
φορείς είναι να τηρούν μία καλύτερη και προσεκτικότερη
διαχείριση στην ενέργεια που καταναλώνουν.

«Οι φορείς το δημοσίου το πρώτο πράγμα που πρέπει να
κάνουν, είναι να μπουν και να δηλώσουν στην πλατφόρμα ορι-
σμένα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωσή τους και εν
συνεχεία να πιάσουμε το στόχο της μείωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας που έχουμε βάλει» εξήγησε.

Αποκάλυψε στη συνέχεια πως θα αλλάξει το υπουργείο την εν
λόγω υπουργική απόφαση δίνοντας πλέον πέρα από τα κίνητρα
και κυρώσεις, εάν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης
κατανάλωσης.
«Δεν θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις, δεν θα τους δίνω

προσωπικό» ανέφερε.
Να σημειωθεί ότι τα μέτρα που θα ισχύσουν στο δημόσιο

τομέα για την εξοικονόμηση ενέργειας θα ανακοινωθούν μετά
τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τους υπουρ-
γούς Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κ. Σκρέκα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Οικονόμου.

Κ α κ ο κ α ι ρ ί α
«εξπρές» εν όψει:
Πού και πώς θα
«χτυπήσει»

Γ
ια πρόσκαιρη επιδείνωση του
καιρού από σήμερα το βράδυ έως
και τις απογευματινές ώρες της

Δευτέρας, με κατά τόπους ισχυρές
βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και
κεντρική Ελλάδα, που θα συν οδεύον -
ται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών,
από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς
ριπαίους ανέμους, κάνει λόγο η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε Έκτακτο
Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ),
που εξέδωσε χθεςΚυριακή.

Σύμφων α με αυτό, από το βράδυ
της Κυριακής μέχρι και τη Δευτέρας
ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβ-
λέπον ται στη δυτική και κεν τρική
Μακεδον ία.

Τη Δευτέρα τα ισχυρά φαιν όμεν α
θα επηρεάσουν  από τις πρώτες
πρωιν ές ώρες τη Θεσσαλία, τις Σπο-
ράδες και βαθμιαία τη βόρεια Εύβοια,
τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.

Τα φαιν όμεν α σταδιακά από το
μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξα-
σθεν ήσουν .

Η Πυροσβεστική
Όπως εν ημέρωσε το Πυροσβε-

στικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το
επιχειρησιακό σχέδιο για την  αν τι-
μετώπιση κιν δύν ων  από την  εκδή-
λωση πλημμυρών , καθώς και των
συν οδών  τους φαιν ομέν ων .

Παράλληλα, οι Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες των  περιοχών  που αν α-
μέν εται ν α εκδηλωθούν  τα φαιν όμε-
ν α έχ ουν  τεθεί σε κατάσταση
αυξημέν ης ετοιμότητας και περαι

τέρω κλιμάκωσης εφόσον  απαιτηθ-
εί, προκειμέν ου ν α αν τιμετωπι-
στούν  άμεσα τυχόν  προβλήματα.

Η ΓΓΠΠ
Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής

Π ρ ο σ τ α σ ί α ς
(www.civ ilprotection.gr), του υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας, έχει εν ημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμεν ες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις
περιφέρειες και τους δήμους της
χ ώρας, ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής προ-
στασίας, προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπίσουν  άμεσα τις επιπτώσεις
από την  εκδήλωση των  έν τον ων
καιρικών  φαιν ομέν ων .

Παράλληλα, συν ιστά στους πολίτες
ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μερ-
ιμν ών τας για τη λήψη μέτρων  αυτο-
προστασίας από κιν δύν ους που
προέρχον ται από την  εκδήλωση
των  έν τον ων  καιρικών  φαιν ομέ-
ν ων .

Μην  στέκεστε πλάι σε πυλών ες,
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφων ικές γραμμές και
φράκτες.

Μην  πλησιάζετε μεταλλικά αν τι
κείμεν α (π.χ . αυτοκίν ητα, ποδή-

λατα, σύν εργα κατασκήν ωσης
κλπ.).

Απομακρυν θείτε από ποτάμια,
λίμν ες ή άλλες μάζες ν ερού.

Αν  είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε
αμέσως έξω.

Αν  βρίσκεστε απομον ωμέν οι σε
μια επίπεδη έκταση και ν ιώσετε ν α
σηκών ον ται τα μαλλιά σας (γεγον ός
που δηλών ει ότι σύν τομα θα
εκδηλωθεί κεραυν ός), κάν τε βαθύ
κάθισμα με το κεφάλι αν άμεσα στα
πόδια (ώστε ν α ελαχ ιστοποιήσετε
την  επιφάν εια του σώματός σας και
την  επαφή σας με το έδαφος)
πετών τας τα μεταλλικά αν τικείμεν α
που έχετε επάν ω σας.

Για πληροφορίες και αν ακοιν ώσεις
σχετικά με την  επικρατούσα κατά-
σταση και την  βατότητα του οδικού
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών
υδάτων  σε αυτό, οι πολίτες μπορ-
ούν  ν α επισκεφθούν  την  ιστο-
σελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
www.asty nomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τα
έν τον α καιρικά φαιν όμεν α, οι
πολίτες μπορούν  ν α επισκεφθούν
την  ιστοσελίδα της Γεν ικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση
www.civ ilprotection.gr.

3 νέοι θεσμοί εισάγονται σε
όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και

Λύκεια της χώρας

Α
πό το νέο σχολικό έτος, που αρχίζει την επόμενη
εβδομάδα, τρεις νέοι θεσμοί εισάγονται σε όλα τα
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας: οι

παιδαγωγικοί σύμβουλοι/μέντορες, οι ενδοσχολικοί
συντονιστές και οι όμιλοι.

Οι μέντορες και οι συντονιστές είναι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι εργάζονται εκτός διδακτικού αλλά εντός εργασια-
κού ωραρίου. Όσο για τους Ομίλους, θα λειτουργούν μετά
τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος ή και κατά τη διάρ-
κεια του Ολοήμερου Σχολείου, χωρίς όμως «να έχουν
"φροντιστηριακό" χαρακτήρα, δηλαδή επέκταση,
ενίσχυση ή προετοιμασία των μαθημάτων του ωρολογίου
προγράμματος», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Παιδαγωγικός σύμβουλος/μέντορας
Ο παιδαγωγικός σύμβουλος/μέντορας ορίζεται με απόφαση

του διευθυντή και αντιστοιχεί ένας μέντορας για κάθε 1 με 8
εκπαιδευτικούς, εξηγεί ο κ. Κόπτσης.

Ο ρόλος του προορίζεται «να εμπνεύσει, να υποστηρίξει
νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές έως 5έτη
υπηρεσία και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση στο σχολικό
περιβάλλον». Για παράδειγμα, ο μέντορας «πληροφορεί και
καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό κομμάτι,
οργανώνει δειγματικές διδασκαλίες, βοηθάει για τον ορθό
τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες» σημειώνει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ του υπουργείου Παιδείας .

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο παιδαγωγικός
σύμβουλος/μέντορας είναι τα παρακάτω με μοριοδότηση:
Διδακτική εμπειρία, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός
τίτλος, προηγούμενη θητεία ως μέντορας /σύμβουλος κλπ,
πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η ξένη γλώσσα.

Συνεχίζεται στη σελ. 14



Κρίσιμο πυλών α για την  Εθν ική
Αμυν τική Βιομηχ αν ία με εξασφαλισμέ-
ν ες θέσεις εργασίας αποτελούν  πλέον
τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας, τα οποία
επισκέφθηκε την  Παρασκευή  το
μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, έπειτα από την  ψήφιση
στη Βουλή του ν ομοσχεδίου για την
εξυγίαν σή τους.

«Είν αι πράγματι σήμερα μία πολύ
σημαν τική, μία σπουδαία στιγμή για τα
Ναυπηγεία της Ελευσίν ος και θέλω ν α
ξεκιν ήσω, ευχ αριστών τας όλους όσοι
εργάστηκαν  για ν α μπορέσει ν α ψηφι-
στεί αυτός ο πολύ σημαν τικός ν όμος,
έτσι ώστε σήμερα το μέλλον  των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ος, το μέλλον  όλων
των  εργαζόμεν ων  στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ος, το μέλλον  όσων  θα βρουν  δου-
λειά στα Ναυπηγεία Ελευσίν ος ν α είν αι
πολύ πιο αισιόδοξο», σημείωσε ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, μιλών τας στους
εργαζόμεν ους στα ν αυπηγεία, οι οποίοι
του απάν τησαν  χ αρακτηριστικά «600
οικογέν ειες σώσατε».

«Εγώ προσωπικά και η κυβέρν-
ηση θα συνεχίσουμε να είμαστε
κοντά σας»

«Θα έρθουν  πολλοί καιν ούργιοι πελά-
τες, μην  έχ ετε καμία αμφιβολία γι΄ αυτό.
Πιστεύω ότι θα υπάρχ ουν  και πολύ
σημαν τικές συν εργασίες με μεγάλα
ξέν α ν αυπηγεία. Και ν αι βεβαίως,
υπάρχ ουν  και προγράμματα του Πολε-
μικού Ναυτικού τα οποία δρομολο-
γούν ται και τα οποία θέλουμε, τα πλοία
αυτά ν α μπορούν  ν α χ τιστούν  στην
Ελλάδα, όπως χ τίστηκαν  άλλα πλοία
του Πολεμικού Ναυτικού, για τα οποία
το Ναυτικό μας σήμερα είν αι εξαιρετικά
υπερήφαν ο. Κι εγώ χ αίρομαι ιδιαίτερα

κάθε φορά που μιλάω με τους
Ναυάρχ ους μας και μας λέν ε «ν α αυτό
το πλοίο χ τίστηκε στην  Ελλάδα», τα
αρματαγωγά μας παραδείγματος χ άρη
και είν αι τόσο αξιόπλοα, που αποτε-
λούν  και σήμερα σημείο θαυμασμού
από άλλα πολεμικά ν αυτικά.

Το ίδιο θα μπορέσουμε, φίλες και
φίλοι, ν α ξαν ακάν ουμε και εδώ στην
Ελευσίν α. 

Το ν ερό μπήκε στο αυλάκι. Θέλω ν α
γν ωρίζετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και
η κυβέρν ηση θα είμαστε κον τά σε
αυτήν  την  συν εχ ιζόμεν η προσπάθεια.
Σας θέλω κι εσάς κον τά στο Ναυ-
πηγείο. Γιατί ξέρω ότι πρώτα και πάν ω
απ΄ όλα αγαπάτε τη δουλειά σας και
ξέρω ότι εδώ δεν  είν αι μόν ο έν ας μισθ-
ός, αλλά και μία αξιοπρέπεια, μία αίσθη-
ση ότι συμμετέχ ετε σε μία μεγάλη προ-
σπάθεια η οποία είν αι ταυτισμέν η με
εσάς, ταυτισμέν η με τη ζωή σας, ταυτι-
σμέν η με αυτόν  τον  τόπο, ταυτισμέν η
με την  προκοπή των  οικογέν ειών
σας», τόν ισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομέν ων :
«Μας χ αρίσατε το μέλλον  και τις ζωές
μας»

«Απαλλαχ τήκαμε από το χ θες και τα
δειν ά πριν  δύο μέρες. Εσείς μας
χ αρίσατε το μέλλον  και τις ζωές μας.
Κύριε πρωθυπουργέ, έχ ουμε όρεξη και
πάθος ν α φτιάξουμε το Ναυπηγείο μας
από την  αρχ ή. Να επισκευάζουμε εκα-
τον τάδες πλοία το χ ρόν ο που ο ν έος
ιδιοκτήτης θα μας φέρν ει. Να χ τίσουμε
τα ν έα πλοία του Ελλην ικού Ναυτικού
στην  ώρα τους, στον  προϋπολογισμό
που θα συμφων ήσουμε, στην  αξεπέρ-
αστη ποιότητα και τεχ ν ογν ωσία που
έχ ουμε ως εργαζόμεν οι. Να τους κάν ο-
υμε ν α μας εμπιστευτούν  ξαν ά. Να
χ τίσουμε πλοία άλλων  χ ωρών , ν α αν α-

δειχ θούμε ως ν αυπηγικός και τεχ ν ολο-
γικός κόμβος, με κεν τρικό ρόλο στην
ευρύτερη περιοχ ή προς όφελος της
πατρίδας μας. Σας ευχ αριστούμε για
όλα. Μας πιστέψατε, αυτό για εμάς τα
λέει όλα. Κάν ατε πράξη την  δέσμευσή
σας», αν έφερε ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομέν ων  Νίκος Παπαν ικολά-
ου.

Κρίσιμος πυλώνας για την Εθνική
Αμυντική Βιομηχανία, με 2.000
θέσεις εργασίας

Η αν αβίωση της Ναυπηγικής Βιομ-
ηχ αν ίας της χ ώρας, μέσω της επαν εκ-
κίν ησης, εξυγίαν σης και αν αβάθμισης

των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας θα
εν ισχ ύει σημαν τικά τόσο την  Οικο-
ν ομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση της
Ελλάδας. Η Συμφων ία Εξυγίαν σης των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας διαμορφών ει
έν α βιώσιμο μον τέλο επαν εκκίν ησης
των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, καθώς
περιλαμβάν ει:

- Άμεση επέν δυση 170 εκατ. Δολα-
ρίων .

- Διασφάλιση όλων  των  υφιστάμεν ων
θέσεων  εργασίας (600).

- Οφειλές & αποζημιώσεις ύψους 41
εκατ. ευρώ στους εργαζομέν ους.

- Δημιουργία 1.400 ν έων  θέσεων
εργασίας μέσα σε 3 χ ρόν ια. Με τον
συν ολικό αριθμό των  εργαζομέν ων  ν α
αν έρχ εται στους 2.000.

- Επιπλέον  έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για
το Ελλην ικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμε-
σοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά
τα επόμεν α 25 έτη.

- Εν ίσχ υση της Ελλην ικής Οικο-
ν ομίας με περισσότερα από 1,6 δισ.
ευρώ που θα κατευθυν θούν  σε εγχ ώρ-
ιους προμηθευτές και την  Ελλην ική
Βιομηχ αν ία.

Κατά την  επίσκεψή του, ο πρωθυπο-
υργός επιθεώρησε την  ΤΠΚ 7- Πυραυ-
λάκατο «Βλαχ άκος» η οποία κατασκε-

υάζεται στα Ναυπηγεία και εν ημερώθη-
κε για τις δυν ατότητες του πλοίου.
Επισκέφθηκε, επίσης, τις ν έες κλίν ες
και τις εγκαταστάσεις για την  προκα-
τασκευή τομών .

Παναγιώτοπουλος: «Η πρώτη μέρα
της νέας εποχής στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας»

Σε αποκλειστικές δηλώσεις στην
εφημερίδα «ΘΡΙΑΣΙΟ» ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Οι εργαζόμε-
νοι μπορούν να βλέπουν το μέλλον με
αισιοδοξία. Από την πρώτη στιγμή που
αναλάβαμε θέλαμε να δώσουμε λύση.
Είναι πρώτη μέρα της νέας εποχής στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας»

Πουλής: «Μια μέρα χαράς για την
Ελευσίνα και τη Δυτική Αττική»

Σε δηλώσεις του ο Α’ επιλαχών βου-
λευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής δήλωσε
μεταξύ άλλων: «Είναι μια μέρα χαράς για
την Ελευσίνα, σημαίνει ότι 600 ταλαι-
πωρημένες οικογένειες δεν θα έχουν
άγχος για το μέλλον, σημαίνει ανάπτυξη
για την περιοχή.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι ένας
οικονομικός πνεύμονας που θα δώσει
αισιοδοξία σε όλη τη Δυτική Αττική.
Νιώθω πραγματικά ευτυχής που μπόρε-
σα να δουλέψω για αυτή λύση»

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν, εκ
μέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και οι
βουλευτές της ΝΔ Β’ Δυτικής Αττικής
Θανάσης Μπούρας, Ευάγγελος Λιάκος
και Γιώργος Κώτσηρας. Παρών ήταν,
επίσης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου.
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Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Δήλωση του Διευθύνοντος
Συμβούλου κ. Απόστολου Καμαρινάκη για
την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

Μ
ε αφορμή την ψήφιση του
νομοσχεδίου από την Ολο-
μέλεια του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου για την εξυγίανση των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας, κ. Από-
στολος Καμαρινάκης, δήλωσε:
“Χαιρετίζουμε την ψήφιση του
νομοσχεδίου από την Βουλή, που
επιλύει το θέμα των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και βάζει τέλος σε ένα
χρόνιο πρόβλημα με αντίκτυπο
στην εθνική και τοπική οικονομία,
στην κοινωνία της περιοχής, στους
εργαζομένους και στις οικογένειες
τους. 

Αναμένουμε την άμεση επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς
πρόκειται για μία σημαντική βιομηχανία που βρίσκεται στην περιοχή δικαιο-
δοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ και η επανεκκίνηση της θεω-
ρείται υψίστης σημασίας για το αναπτυξιακό μέλλον του κλάδου της ναυ-
πηγοεπισκευής της χώρας” .

Κ. Μητσοτάκης από Ναυπηγεία Ελευσίνας:
«Θα είμαστε κοντά σας, 
ανεβάστε τον πήχυ ψηλά»
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ΕΠΣΔΑ: Σήμερα η κλήρωση του κυπέλλου
και πρωταθλήματος
Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσίας σας στη κλήρωση του Πρωταθ-
λήματος Α' και Β' Κατηγορίας  καθώς και του Κυπέλλου που θα γίνει τη Δευτέρα
05/09/2022 και ώρα 19:00 στο γήπεδο της Δύναμης Ασπροπύργου στην περιοχή
Γκορυτσά Ασπροπύργου.
Η ακριβής τοποθεσία του χώρου της εκδήλωσης είναι:
https://goo.gl/maps/GAdS67nfXUuzihoU7

Στις 9/9 ξεκινάει το Σκάκι του Μανδραικού ΑΟ

Ξεκινάει το Τμήμα Σκάκι του Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου.
Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες 6976294401

Πανελευσινιακός Αθλητικός
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης:
 Η Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε η Γεν ική Συν έλευση του
συλλόγου μας, κατά την  οποία πραγματοποι-
ήθηκαν  οι αρχ αιρεσίες για ν α συγκροτηθεί το
δ.σ. για την  επόμεν η διετία.

Προηγήθηκε ο διοικητικός και οικον ομικός
απολογισμός, οι οποίοι έγιν αν  αποδεκτοί από
το Σώμα.

Μετά την  ψηφοφορία, με την  οποία αν α-
ν εώθηκε η εμπιστοσύν η στο πρόσωπο του
Προέδρου Γιάν ν η Φιλίππου, η κάλπη αν έδειξε
παλιά και ν έα πρόσωπα που θα συν εχ ίσουν
με την  ίδια όρεξη και εν έργεια τη δουλειά που
γίν εται στον  Παν ελευσιν ιακό, ώστε με ήθος και

σοβαρότητα ν α διαφημίζει την  πόλη
της Ελευσίν ας σε όλη την  Ελλάδα,
αλλά και ν α συν εχ ίσει την  παραγωγή
ν έων  ταλέν των  από τις εξαιρετικές της
Ακαδημίες.

Αν των ίου Φωτειν ή
Κάπουας Πέτρος
Κον τός Παν αγιώτης
Κριεκούκης Θαν άσης
Κριτσίλας Δημήτρης
Λιν άρδος Θαν άσης
Μεγαλούδης Γαβρίλης
Μελιώτης Παν τελής
Μιχ αήλος Σπύρος
Νιόκος Μπάμπης

Παραστατίδη Ελίζα
Πραμαν τιώτη Λέν α
Ροδίτης Κυριάκος
Στεφαν ουδάκη Ελέν η
Φραγκουλίδης Μελέτης
Ευχ αριστούμε τη διοίκηση του ΝΠΔΔ

ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσίν ας για την  παρ-
αχ ώρηση του χ ώρου.

Ενώνουν τις δυνάμεις τους
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η
LEAGUE WEST ATTICA <<ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΣΚΟΣ>> και το OPEN WEST ATTICA SOC-
CER STARS εν ών ουν  τις δυν άμεις τους για

την  αν άπτυξη του ακαδημαϊκού ποδοσφαίρου στην
ΔΥΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.Πιστεύον τας ότι η συν εργασία
αυτή σε δύσκολες εποχ ές θα φέρει τα μέγιστα αποτε-
λέσματα αφού ΣΚΟΠΟΣ του τουρν ουά ειν αι ν ά τιμή-
σουμε τον  εκλιπόν τα ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΣΚΟ. Να αν α-
πτύξουμε στον  ευρύτερο χ ώρο της Δυτικής Αττικής
το ακαδημαϊκό ποδόσφαιρο μέσα από την  διοργάν ω-
ση αθλητικών  δραστηριοτήτων  με την  συμμετοχ ή

μικρών  αθλητών  στην  ψυχ αγωγία που προσφέρει η
άθληση, με ΣΤΟΧΟ την  εν ίσχ υση της ΕΥΓΕΝΟΥΣ
ΑΜΙΛΛΑΣ και του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ.Την  προώθηση
της αξίας του αθλητισμού και την  αν άπτυξη σχ έσεων
και αν ταλλαγή εμπειριών  μεταξύ προπον ητών  και
Υπευθύν ων  .

Η
ν έα σύν θεση για το καλό του τόπου θα
ον ομάζεταιOPEN LEAGUE WEST ATTICA
<<ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ>>.

Οι Υπεύθυν οι της διοργάν ωσης diathesis Δημητρακό-
πουλος Γεώργιος και Δημόπουλος Ευάγγελος μαζί με
τους συν εργάτες τους σας καλούν  σε ΑΝΟΙΧΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ όλων  των  ομάδων  της Δυτικής Αττικής
και όχ ι μόν ο την  Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα

20.00 μμ στην  αίθουσα του METROPOLITAN PARK
Caf e (γήπεδο ράγκμπι Πυρρίχ ιου) στην  Γκορυτσά
στον  Ασπρόπυργο Τα ηλικιακά τμήματα που έχ ουν
δικαίωμα συμμετοχ ής με βάση την  προκήρυξη της
ΕΠΟ θα είν αι: K8-K10-K12-K14-K16-K18Για περισσό-
τερες διευκριν ήσεις επί των  θεμάτων  Δημόπουλος
Ευάγγελος 6981628062-6989703851Δημητρακόπουλος
Γεώργιος 6906632553-6908654504email Eπικοιν ων ίας
leaguewest2015@gmail.com Θα είν αι μεγάλη μας
χ αρά και τιμή ν α συμμετέχ ουν  οι ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ σας
στο Open πρωτάθλημα ν έων  ,θα ειν αι μια πολύ καλή
εμπειρία για τα παιδιά σας .Σας περιμέν ουμε

ΥΓ. με πολλές εκπλήξεις μέσα στην  χ ρον ιάΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8/9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
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Ο Ακράτητος 4-2 
τον Εθνικό Πανοράματος σε

φιλικό προετοιμασίας
Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Ακράτητος Αν ω
Λιοσίων  συν εχ ίζον τας τις καλές του εμφαν ίσεις επι-
κράτησε του γειτον ικού Εθν ικού Παν οράματος με 4-2
και έδειξε ότι θα είν αι σκληρό καρύδι φέτος στο πρωτά-
θλημα. Το παιχ ν ίδι διεξήχ θει στο γήπεδο Ακρατητου.
Τα τέρματα για την  ομάδα του Παν αγιώτη Λουμάκη
σημείωσαν  οι Μπαστάν ης Γ. (3) και Νταγιάν τας Σπ.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Α.Λ:
Σύν θεση Α' ημίχ ρον ο:
Χαμηλός, Λαζαρίδης, Μυλόβας, Νίκας, Πετσίτης,
Μυλούλης, Κουκούλης, Σοπίδης, Τουλοβασίλης, Μπα-
στάν ης, Νταγιάν τας.

Σύν θεση Β' Ημίχ ρον ο :
Γερον ίκος, Σουρτζής, Κουράβελας, Μπαρν τόκ, Λιάγας,
Ζγούρη, Ζαχ άρος, Πουρσαν ίδης, Μπαστάν ης Θ.,
Φρατζεσκάκης, Ρετζέπι.

ΑΝ.ΤΣ.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΕΔΕΣ: ΤΟ ΝΕΟ
ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ
Στον  Γυμν αστικό
Σύλλογο Μεγάρων
έκλεισε για την  ν έα
αγων ιστική χ ρον ιά ο
Κωστής Δέδες, με
σκοπό την  υλο-
ποίηση των  υψηλών
στόχ ων  της ν έας του
ομάδας.
Ο Κωστής Δέδες είν αι
έν ας έμπειρος και με
ταλέν το παίχ της,
καθώς έχ ει περάσει από ομάδες των  Α2, Β' & Γ'
εθν ικών  κατηγοριών  (Παγκράτι, Χολαργό Παπάγο, Μαν -
δραϊκό, Απόλλων  Αθην ών  και Κρόν ο Αγίου Δημητρίου).
Είν αι τιμή μας η μεταγραφή του στην  ομάδα μας.
Ευχ όμαστε υγεία και καλή αγων ιστική χ ρον ιά.
Καλώς ήρθες Κωστής Δέδες.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ και MMBS
προχωράνε μαζί στο μέλλον

Σε μία όμορ-
φη εκδήλωση
που έγιν ε
στην  έδρα
των  επιχ ει-
ρήσεων  της
MMBS (M&M
B u s i n e s s
Solutions), o
Μαν δραϊκός

Αθλητικός Όμιλος παρουσίασε τη ν έα χ ορηγική συν ερ-
γασία της. Ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Χρήστος Παπα-
κων σταν τίν ου καλωσόρισε το ν έο χ ορηγό και δήλωσε
την  αμέριστη αισιοδοξία του για το μέλλον  της ομάδας
έχ ον τας βασικό χ ορηγό και υποστηρικτή μια τόσο
σημαν τική εταιρεία. Η πρόεδρος της MMBS, κα Μαρία
Μπούκα υπογράμμισε ότι η συν εργασία με τον  Μαν δρ-
αϊκό επιφυλάσσει πολλές ευχ άριστες εκπλήξεις στο μέλ-
λον  και κατέληξε με την  ευχ ή ν α παν ηγυρίσουμε μαζί
πολλές επιτυχ ίες της ομάδας.
Παράλληλα παρουσιάστηκαν  οι εμφαν ίσεις της ν έας
αγων ιστικής περιόδου . Τα φώτα έπεσαν  στη βασική, η
οποία είν αι λευκή, με ασύμμετρες ρίγες στις ιστορικές
αποχ ρώσεις της ομάδας, ΜΠΛΕ ΡΟΥΑ και NAVY. Σε
ρόλο μον τέλων  αυτή τη φορά οι ποδοσφαιρστές: Μπα-
κατσέλος, Δεδούσης, Βλαχ όπουλος και Λόλι.
Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  η πρόεδρος της MMBS

κα Μαρία Μπούκα, ο οικον ομικός διευθυν τής κ Χρή-

στος Βουγιαν τζής και στελέχ η της εταιρείας. Από τον
Μαν δραϊκό, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Παπακων σταν -
τίν ου, ο γραμματέας κ. Βασίλης Ασπιώτης, ο γεν ικός
αρχ ηγός κ. Γιάν ν ης Καλούδας, ο προπον ητής κ. Γιώρ-
γος Σωτήρχ ος και αν τιπροσωπεία ποδοσφαιριστών .

Ο Μιχάλης Βλάχος αναλαμβάνει
τις Ακαδημίες του Μανδραϊκού

O
ΜΑΝ ΔΡΑΪ ΚΟΣ
Α.Ο. αν α-
κοιν ών ει τη
συν εργασία του
με τον  κ. Μιχ άλη
Βλάχ ο , διπλω-
ματούχ ο UEFA
A’ – Youth
League, πρώην
προπον ητού της
Κ – 19 και Scouter της ΠΑΕ Α.Ε.Κ., o οποίος αν αλαμ-
βάν ει από σήμερα την  θέση του Τεχ ν ικού Διευθυν τού
της Ακαδημίας μας, ώστε σε συν εργασία με τους προ-
πον ητές μας ν α καταρτίζει το ποιοτικότερο και αρτιότε-
ρο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους αθλητές μας. 
Ο Μιχ άλης Βλάχ ος θα αν αλάβει επίσης και προπον -

ητής στο εφηβικό της ομάδας. Η μακρόχ ρον η, γεμάτη
γν ώση και εμπειρία προπον ητική του εν ασχ όληση με
τα τμήματα Υποδομών , η γεμάτη παραστάσεις ποδο-
σφαιρική του διαδρομή τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε
Ευρώπη, καθώς και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και
τα παιδιά, αποτελούν  τα καλύτερα εχ έγγυα ώστε ν α
αποτελέσει την  κεφαλή του τεχ ν ικού μας επιτελείου.
Τον  καλωσορίζουμε και του ευχ όμαστε καλή επιτυχ ία
στο έργο του ! Καριέρα Ξεκίν ησε το ποδόσφαιρο από
τον  Απόλλων α Σμύρν ης (τότε Απόλλων α Αθην ών ) το
1985. Έξι χ ρόν ια αργότερα, το 1991, μεταπήδησε στον
Ολυμπιακό Πειραιά, παραμέν ον τας για δύο χ ρόν ια, για
ν α συν εχ ίσει στην  ΑΕΚ από το 1993 μέχ ρι το 1997.
Ακολούθησε μια διετία στην  Αγγλία (1998-2000) με τις
Πόρτσμουθ και Γουόλσολ, για ν α επιστρέψει στην
Ελλάδα για λογαριασμό του Ιων ικού Νίκαιας (2000-02).
Την  περίοδο 2002-03 επέστρεψε έπειτα από 11 χ ρόν ια
στον  Απόλλων α Σμύρν ης, όπου και έκλεισε την  καρι-
έρα του. Αγων ίστηκε 10 συν ολικά φορές με την  Εθν ι-
κή Ελλάδας, το διάστημα 1989-97. Ως προπον ητής,
έχ ει εργασθεί σε πολλές ομάδες Εθν ικών  Κατηγοριών .
Εχ ει θητεύσει επίσης και έχ ει οργαν ώσει με επιτυχ ία
πολλές Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες με πρότυπα χ αρακ-
τηριστικά.Στην  φωτογραφία ο Μιχ άλης Βλάχ ος μαζί με
τον  πρόεδρο του Μαν δραϊκού Χρήστο Παπακων σταν -
τίν ου και τον  Γραμματέα Βασίλη Ασπιώτη.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας
ανακοίνωσε 

Παροτσίδη-Μελέγκο
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΉ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΈΣ:
–ΠΑΡΟΤΣΙΔΗ ΖΑΧΑΡΊΑ
(γεν.1999),ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ. Ο ΖΑΧΑΡΊΑΣ
ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΊΘΗΚΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕΖΌΝ.

–ΜΕΛΕΓΚΟΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ
(γεν.2005),ΜΕΣΟΣ.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΎΠΟΛΗΣ,
ΟΠΟΥ ΠΑΡΆ ΤΟ
ΝΕΑΡΟ ΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ,
ΕΊΧΕ ΑΡΚΕΤΈΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΜΕ
ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ
ΤΟΥ.
ΤΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΕΥΧΌΜΑΣΤΕ ΚΑΛΉ ΣΕΖΌΝ
ΧΩΡΊΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ!

AN.ΤΣ.

Με τον Παναγιώτη Ατματζίδη 
ο Βύζας 1-0 στο Κιάτο τον Πέλοπα

Με τέρμα που σημείωσε
στο πρώτο ημίχ ρον ο ο
Παν αγιώτης Ατματζίδης
από ασίστ του Καραγιάν -
ν η ο Βύζας Μεγάρων  επι-
κράτησε σε αγών α προε-
τοιμασίας στο Κιάτο του
Πέλοπα με 1-0. Οι κιτρ-
ιν όμαυροι έχ ασαν  πολλές
ευκαιρίες.
Οι προπον ητές Γιώργος
Βοριν ιώτης και Δημήτρης
Καλύκας χ ρησιμο-
ποίησαν  όλους τους
παίκτες που είχ αν  στην

διάθεσή τους και έβγαλαν  χ ρήσιμα συμπεράσματα.
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Χαλκίδης, Κων σταν τιν ίδης,
Α.Φυσαράκης(Μουσκάι), Φλέγκας, Μύρκος, Κων σταν -
τίν ου, Γεωργιάδης, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης(Ζέρβας), Κεν -
δριστάκης(Στρατιδάκης), Ατματζίδης.
Μετά το 70′ μπήκαν  αγων ίστηκαν  σταδιακά και οι
Κουφής, Βαλτάς, Σταφάι, Κατσάν ας, Δρυμούσης, Φλο-
ρέα, Κούρτης, Τσίγκρης, Λίγδας,Γ. Φυσαράκης,
Μπάσα,Ρετσιάν ο.
Δεν  αγων ίστηκαν  οι Χατζημελετιάδης, Μαν ωλιάς, και
Λεβεν τούρης.

ΑΝ.ΤΣ.
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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 ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον Ασπρόπυργο 

επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
με 50 τμ πατάρι και 

χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου
6981788414

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΕΠΕΤΟΒ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΙΜΟΣΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΟ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΙ
ΚΑΙ ΤΗΣ  ΚΑΝΤΕΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ. 2014/22.08.2022 ΦΕΚ τ.
ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρ-
υξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγ-
κες Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και
συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας με γνω-
στικό αντικείμενο «Νεότερη και
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία».
ΑΔΑ: 6Ο4846ΨΖΥ1-ΖΛΝ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29043

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τετάρτη 2
Νοεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν την αίτηση υποψ-
ηφιότητας μαζί με όλα τα απαρ-
αίτητα για την κρίση δικαιολογ-
ητικά, τα οποία αναφέρονται

στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο
πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr).
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνο-
λογίας: Π. Τσαλδάρη 1, 69100
Κομοτηνή, τηλ. 25310 39462.

Κομοτηνή   02/09/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής Η εταιρεία Tileorganosi

αναζητά άμεσα να καλύψει
2 θέσεις γραμματέων.

Προσόντα:

- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό και γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην πληκτρολόγ-
ηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 23

14 δισ. ευρώ
Συνολικά οι επιδοτήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 14 δισ. ευρώ για το

σύνολο του 2022, με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά να προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης, τη στιγμή που οι τιμές του φυσικού αερίου εκτιμάται πως θα παραμείνουν ψηλά και το 2023.

Το ενεργειακό ζήτημα αποτελεί φλέγον ζήτημα για την ευρωπαϊκή αγορά, με τις κυβερνήσεις να αναζ-
ητούν εναγωνίως μέτρα για να αντεπεξέλθουν αλλά και τρόπους για να διασφαλίσουν την ενεργειακή
επάρκειά τους.

Προχθες ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας
του πρέπει να αντιμετωπίσει την εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας «με τον πιο επείγοντα
τρόπο», σημειώνοντας ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε οι τιμές να
μην είναι πλέον συνδεδεμένες με το ολοένα και ακριβότερο φυσικό αέριο.

Στο μεταξύ, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ χαρακτήρισε «παραφροσύνη» ενδεχόμενη απο-
μάκρυνση από την προγραμματισμένη εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας και τάσσεται κατά της πιθα-
νής παράτασης λειτουργίας των τριών πυρηνικών σταθμών της Γερμανίας, οι οποίοι έχει προγραμματιστεί
να κλείσουν οριστικά στο τέλος του έτους.

Επί ποδός η Ευρώπη
Εκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας, προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για

να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας, συγκαλεί η Τσεχία, η οποία ασκεί την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης το τρέχον εξάμηνο.

«Είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία και αυτό βλάπτει το σύνολο της ΕΕ» δήλωσε ο υπουργός
Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχίας, Γιόζεφ Σικέλα.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

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..
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  ΚΑΙ

6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr

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

μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα

Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 &

6977650730                            

Ενδοσχολικός συντονιστής
Οι ενδοσχολικοί συντονιστές είναι όργανα συντονισμού του

εκπαιδευτικού έργου, περιγράφει ο κ. Κόπτσης. Συντονίζουν τα
της διδακτέας ύλης, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο
έργο τους ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων, παρακολουθούν
και εποπτεύουν τον συντονισμό της διδακτέας ύλης, σχεδιά-
ζουν και οργανώνουν διδασκαλίες, εξηγεί.

Επίσης, «εισηγούνται καινοτόμα προγράμματα, παρακολο-
υθούν και εποπτεύουν τις διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών,
οργανώνουν συναντήσεις εκπαιδευτικών για επίλυση εκπαι-
δευτικών και διδακτικών θεμάτων».

Για 1-10 τμήματα προβλέπεται ένας συντονιστής τάξης και
εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικοί ειδικότητας για
το Δημοτικό και 4 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέ-
πεται και ένας συντονιστής ειδικοτήτων.

Ο κ. Κόπτσης σημειώνει, ότι οι μέντορες μπορούν να ανα-
λαμβάνουν και καθήκοντα ενδοσχολικών συντονιστών.

Όμιλοι
Οι όμιλοι συγκροτούνται μετά από απόφαση του διευθυντή

του σχολείου και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων ή από
πρόταση εκπαιδευτικών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γ.γ. του
υπουργείου Παιδείας.Κάθε όμιλος έχει 6-12 μαθητές, ενώ μπο-
ρούν να αποτελούνται και από μαθητές διαφόρων σχολείων.

Έχουν ως αντικείμενα σχετιζόμενα με αθλητισμό, τέχνες,
χορό, εικαστικά, μουσική, ρομποτική, επιχειρηματικότητα,
διδακτικά αντικείμενα.Το γνωστικό αντικείμενο, τονίζει ο κ.
Κόπτσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, «χωρίς οι διδάσκον-
τες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων,
σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα».

Οι παραπάνω καινοτομίες, υπογραμμίζει ο κ. Κόπτσης, αποσ-
κοπούν «ώστε το σχολείο να γίνει ενδιαφέρον, δημιουργικό,
ευχάριστο, χρήσιμο, χρηστικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

η συν εχ εια απο σελ. 8



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέ-
λαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, ιδανική για φοιτ-
ητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 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 οι-
κιστική, δάπεδα: μάρμα-
ρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμά-
τια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και με-
γάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγά-
λος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 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
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδια-
μέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορ-
όφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπε-
ρές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρε-
λαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 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 μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαι-
νισμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 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 ανακαι-
νισμένο 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 Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 θ-
έρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέ-
λαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

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
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