
««ΑΑννάάββεειι  μμηηχχααννέέςς»»
ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ττηηςς  ΠΠΙΙΤΤΣΣΟΟΣΣ  
––  ΟΟιι  ««ππεερριιππέέττεειιεεςς»»  μμεε  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  τταα  εεππόόμμεενναα  ββήήμμαατταα

Το νέο εργοστάσιο συγκροτήθηκε στα Οινόφυτα καθώς
δεν «ευοδώθηκε» η λειτουργία του στην Ελευσίνα και αναμένεται 

να ξεκινήσει την παραγωγή ως το τέλος του μήνα

Δήμος Φυλής
ΔΔύύοο  δδρροομμοολλόόγγιιαα  φέτος γγιιαα  ττηη

δδωωρρεεάάνν  μμεεττααφφοορράά  φφοοιιττηηττώώνν  στα
Πανεπιστήμια 
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ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο Πανελευσινιακός 94-79 
το Π.Φάληρο για το κύπελλο

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Με Κακοσίμο και Κρητικό 2-0 στην Βάρδα 

Ξεκίν ησε δουλειά η Κ16 του Μαν δραϊκού ΑΟ

υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Βλάχου!

ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΚΚααμμααρριιννάάκκηηςς  --  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ  ::ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΚΚααμμααρριιννάάκκηηςς  --  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ  ::

ΗΗ  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  φφέέρρννεειι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  
γγιιαα  ττοονν  ΛΛιιμμέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Συνέντευξη του κ. Καμαρινάκη στο ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ για το νέο master plan του Λιμένα Ελευσίνας

σσεελλ..  1133

Άλλαξε χέρια η έκταση 
της Βiamax στον Ασπρόπυργο
Σύμφωνα με πληροφορίες στον Ασπρόπυργο, γνωστός

κατασκευαστής, που δραστηριοποιείται στην περιοχή,

αγόρασε από την Biamax έκταση 160 στρεμμάτων.

Δωρεάν Κλινική Εξέταση ΩΡΛ 
σε όλα τα Παιδιά έως 12 ετών, 

στα σχολεία του Δ. Ασπροπύργου
σσεελλ..  77

Έναρξη της δίκης
για την σοκαριστική
επίθεση με μαχαίρι

σε μαθητή ΕΠΑΛ στα
Άνω Λιόσια

«Του φώναξε θα σε σκοτώσω» 
- Τα στοιχεία της δικογραφίας που

προκαλούν ανατριχίλα
σσεελλ..  22--1155

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  88--99

ΣΣεελλ..  55

Πρωτοβουλία του Δήμου Ελευσίνας 
για όλα τα σπίτια που δεν έχουν

συνδεθεί ακόμη με την αποχέτευση

Η Δημοτική Αρχή θα συνδράμει με 25
ευρώ/εκκένωση κάθε κατοικίας της πόλης, που

δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο.
ΣΣεελλ..  22--1122
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά     

Θερμοκρασία: Από 19  έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ίρις, Ίριδα
Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος
της παρθένου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.,Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ

Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Μία σοκαριστική
ιστορία αναβιώνει ξανα
στις δικαστικές αίθου-
σες, καθώς εκδικάζεται
το αιματηρό περιστα-
τικό ανάμεσα σε δύο
ανήλικους -σήμερα
έχουν ενηλικιωθεί- που
εκτυλίχθηκε τον
Οκτώβριο του 2019,
στα Άνω Λιόσια. 

Tα στοιχεία της
δικογραφίας προκα-
λούν ανατριχίλα, όπου
περιγράφεται η επίθεση με μαχαίρι τύπου πεταλούδα με
μήκος λάμας 7,5 εκατοστά και συνολικό μήκος 18, ενός
17χρονου τότε μαθητή σε ΕΠΑΛ της περιοχής, σε
συμμαθητή του, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή,
έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα «στον αυχένα
καθώς και στη δεξιά ωμική ζώνη, στο δεξιό ημιθωράκιο,
στο τριχωτό της κεφαλής , στον αριστερό κρόταφο και
στην δεξιά παρειά».

Ο 20χρονος σήμερα θύτης, αντιμετωπίζει την κατηγο-

ρία της απόπειρας
ανθρωποκτονίας σε
ήρεμη ψυχική κατά-
σταση , παράνομη
οπλοφορία και
οπλοχρησία.

Το χρονικό
Ήταν 2 Οκτωβρίου

του 2019 και το ρολόι
έδειχνε 11.20 το πρωί.
Σε συνέχεια μηνυμά-
των που είχαν ανταλ-

λάξει μεταξύ τους, ο 17χρονος- τότε- πήγε στο σπίτι του
θύματος, μετά από πρόσκληση του δεύτερου .

Το θύμα, σύμφωνα με τη δικογραφία που φέρνει στη
δημοσιότητα η ιστοσελίδα iefimerida , «δεχόταν στο σχο-
λικό του περιβάλλον πειράγματα από ομάδα συμμαθητών
του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κατηγορούμενος
εξαιτίας της διαφορετικής σεξουαλικής του προτίμησης
που είχε εκφράσει».

Έναρξη της δίκης για την σοκαριστική επίθεση με 
μαχαίρι σε μαθητή ΕΠΑΛ στα Άνω Λιόσια

«Του φώναξε θα σε σκοτώσω» - Τα στοιχεία της δικογραφίας που προκαλούν ανατριχίλα

Το ζήτημα της αποχέτευσης λυμάτων σε περ-
ιοχές του Δήμου Ελευσίνας, καθώς και η
δικαιολογημένη δυσφορία όσων κατοίκων

δεν διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο, έχει απασχο-
λήσει επισταμένως τη Δημοτική Αρχή.
Πρόκειται για μία εκκρεμότητα πολλών ετών, με

πολλές καθυστερήσεις. Ένα έργο το οποίο τα
προηγούμενα χρόνια είχε σταματήσει, αφού η
αρχική μελέτη παρουσίασε αστοχίες και στην πορ-
εία προέκυψαν ζητήματα εκτέλεσης του, κυρίως
στην Κάτω και Άνω Ελευσίνα.
Μετά από ατέρμονες προσπάθειες και γραφειοκρ-

ατικές δυσκολίες και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η
Δημοτική Αρχή κατάφερε να προχωρήσει στην επι-
καιροποίηση της μελέτης αποπεράτωσης του δευ-
τεροβάθμιου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων.
Η επικαιροποίηση αυτή αποτελεί όχι μόνο

προϋπόθεση αλλά και ένα σημαντικό βήμα στην
διαδικασία ολοκλήρωσης της κατασκευής του δευ-
τεροβάθμιου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στον
Δήμο , ενώ ήδη έχει εξασφαλιστεί και η χρημα-
τοδότησή του.
Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει συζητηθεί ενδε-

λεχώς με όλους τους συναρμόδιους φορείς και σε
δια ζώσης συναντήσεις αλλά και σε τηλεδιασκέ-
ψεις, από τον Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονό-
μου.
Από πλευράς Δημάρχου αλλά και της αρμόδιας

υπηρεσίας του Δήμου κατέστη σαφής η ανάγκη
άμεσης δρομολόγησης των έργων, δεδομένης της
χρόνιας ταλαιπωρίας που υφίστανται οι κάτοικοι
των συγκεκριμένων περιοχών.

Μάλιστα, έχει υπάρξει και δέσμευση από την
ΕΥΔΑΠ για την υπογραφή προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ Δήμου & ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση των
έργων.
Δεδομένης ωστόσο, της ολοένα και αυξανόμενης

οικονομικής κρίσης και του βάρους που
«σηκώνουν» τα νοικοκυριά αλλά και στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος Ελευ-
σίνας, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε μία ακόμη πρωτο-
βουλία.

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Πρωτοβουλία του Δήμου Ελευσίνας
για όλα τα σπίτια που δεν έχουν

συνδεθεί ακόμη με την αποχέτευση

Συνεχίζεται στη σελ. 15



Στα 63 εκατ. ευρώ φτάν ει ο προϋπολο-
γισμός της δράσης «Νέα Βιομηχ αν ικά

Πάρκα» η οποία στοχ εύει στη βελτίωση της
αν ταγων ιστικότητας, σημειών ει σε αν άρτ-
ησή του στο Twitter ο κυβερν ητικός εκπρο-
σωπος Γιάν ν ης Οικον όμου

«Με σχ έδιο προχ ωρά η δράση “Νέα Βιομ-

ηχ αν ικά Πάρκα” προϋπολογισμού 63 εκατ.
ευρώ, για τον  εκσυγχ ρον ισμό βιομηχ α-
ν ικών  πάρκων  και την  αν άπτυξη ν έων  με
χ ρηματοδότηση από το Ταμείο Αν άκαμψης
και στόχ ο τη βελτίωση της αν ταγων ιστικότ-
ητας», αν αφέρει συγκεκριμέν α ο κ. Οικον ό-
μου.
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Έπειτα από δύο χρόνια διαπραγμα-
τεύσεων, αναζητήσεων αλλά και προε-
τοιμασιών η Pyramis της οικογένειας

Μπακατσέλου πιάνει το νήμα της εγχώριας
παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών από εκεί
που το άφησε ο πολυεθνικός όμιλος BSH όταν
αποφάσιζε να βάλει λουκέτο στο εργοστάσιο της
πάλαι ποτέ ΠΙΤΣΟΣ.

Το ν έο εργοστάσιο  συγκροτήθηκε στα Οιν όφυτα
καθώς δεν  «ευοδώθηκε» η λειτουργία του στην  Ελευ-
σίν α και αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει την  παραγωγή ως το
τέλος του μήν α, όπως λέει ο κ. Νίκος Μπακατσέλος.
Λίγα χ ρόν ια πριν , το 2012, η Γερμαν ική μητρική, είχ ε
προχ ωρήσει σε αγορά εν ός μεγάλου οικοπέδου στην
περιοχ ή της Ελευσίν ας με σκοπό τη δημιουργία εν ός
μεγάλου εργοστασίου, ώστε ν α μεταφέρει τη γραμμή
παραγωγής στην  Ελλάδα. Κάτι, ωστόσο που μπλόκαρε
η τοπική αυτοδιοίκηση παρά την  αρχ ική θετική εισήγ-
ηση, αν αγκάζον τας τελικά την  BSH που ξεκιν ούσε
έν α μεγάλο πλάν ο αν αδιάρθρωσης εκείν η την  εποχ ή
ν α αποφασίσει τη δημιουργία ν έων  γραμμών  παραγω-
γής στην  Πολων ία αλλά και στην  Τουρκία,
αποχ ωρών τας τελικά σταδιακά από την  Ελλάδα.

Ακολούθησε μία μακρά περίοδος κατά την  οποία
έπρεπε ν α βρεθεί το κατάλληλο ακίν ητο μιας και η BSH
εξαρχ ής ν α δεν  συμφών ησε ν α παραχ ωρήσει έστω
μέρος του ακιν ήτου όπου βρισκόταν  το εργοστάσιο
της Πίτσος στον  Αγ. Ι. Ρέν τη. 

Επίσης ν α γίν ει η στελέχ ωση της ομάδας που θα
αν αλάμβαν ε και το στήσιμο του ν έου εργοστασίου στο
οποίο πέραν  των  ν έων  μηχ αν ών  χ ρησιμοποιήθηκε
και μηχ αν ολογικός εξοπλισμός της Πίτσος που αγορά-
στηκε απ’ την  Py ramis.

Σε συν έν τευξη του στην  ιστοσελίδα newmoney .gr o
κος Μπακατσέλος αν έφερε πως η παράδοση των
ν έων  μηχ αν ημάτων  που ήταν  απαραίτητα για τη λει-
τουργία του εργοστασίου καθυστέρησε αρκετά κυρίως
λόγω της μεγάλης διαταραχ ής στην  παγκόσμια εφοδια-
στική αλυσίδα εν  μέσω του cov id19. Ως αποτέλεσμα η
λειτουργία του εργοστασίου αν  και είχ ε προσδιοριστεί
αρχ ικά για την  προηγούμεν η άν οιξη, τελικά κάτι τέτοιο
θα είν αι εφικτό «ως το τέλος του μήν α», σύμφων α με
τον  επικεφαλής της εταιρείας.

Γι αυτό και ήδη γίν ον ται οι προετοιμασίες για ν α προ-
σληφθεί το απαραίτητο προσωπικό με τους απολυμέ-
ν ους της Pitsos ν α έχ ουν  προτεραιότητα όπως εξάλ-
λου έχ ει δεσμευθεί η διοίκηση της Py ramis. Σημειω-
τέον  πως η ομάδα των  σχ εδιαστών , μηχ αν ικών  κοκ
που έχ ουν  στελεχ ώσει ήδη από πέρυσι την  βασική
ομάδα προετοιμασίας της επέν δυσης προέρχ εται απ’
την  πρώην  Pitsos που κατέβασε «ρολά» τις τελευταίες
ημέρες του 2020.

Γρήγορα όμως οι απασχ ολούμεν οι θα αυξηθούν ,
αφού μέχ ρι το τέλος του έτους η διοίκηση της εταιρείας,
θα προχ ωρήσει στην  πρόσληψη επιπλέον  60 εργαζο-
μέν ων , απολυμέν ων  της Pitsos με στόχ ο τη στελέχ ω-
ση της δεύτερης γραμμής παραγωγής φούρν ων  που
φέρουν  κεραμικές εστίες.

«Ανάβει μηχανές» το εργοστάσιο της ΠΙΤΣΟΣ 
– Οι «περιπέτειες» με την Ελευσίνα και τα επόμενα βήματα

Το νέο εργοστάσιο συγκροτήθηκε στα Οινόφυτα καθώς δεν «ευοδώθηκε» η λειτουργία του στην
Ελευσίνα και αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή ως το τέλος του μήνα

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Οικονόμου: Νέα Βιομηχανικά
Πάρκα ύψους 63 εκατ. ευρώ 

– Πού στοχεύει η δράση– Πού στοχεύει η δράση

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Έ
να νέο εργατικό
ατύχημα στην
ε τ α ι ρ ε ί α

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ-
Χαλυβουργικά προϊόν-
τα έγινε την Τετάρτη
21/09/2009 κατά την
διάρκεια επισκευής
από εργολαβικό συνε-
ργείο. 
Ο εργαζόμενος του
συνεργείου έπεσε στο κενό από την στέγη του κτιρίου χάνοντας την
ζωή του. 
Ο μακρύς κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων στο Θριάσιο Πεδίο
δεν έχει τέλος.
Επειδή το ισχυρότερο δικαίωμα είναι το δικαίωμα  στη ζωή, οι
εργαζόμενοι μοχθούν για να βγάλουν ένα υποτυπώδες μεροκάματο
και να επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς στο σπίτι τους και την οικο-
γένειά τους.
Για να μην θρηνούμε καθημερινά θύματα στους εργασιακούς χώρο-
υς πρέπει να γίνονται έλεγχοι από το ΚΕΠΕΚ και το ΣΕΠΕ όσο το
δυνατόν συχνότερα.
Η αλυσίδα των εργατικών ατυχημάτων στο Θριάσιο Πεδίο πρέπει να
σπάσει για να μην μετράμε κάθε τόσο και ένα νεκρό συνάδελφο.
Το ΕΚΕΔΑ αναμένει να επιδοθούν ευθύνες σε αυτούς που  τους
αναλογούν, για αυτό και θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα
παρεμβαίνει όπου χρειαστεί. 
Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρ-
ια στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου.

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                        ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

 Πάτρα: Στο φως εργαστήριο με πλήθος απομιμητικών προϊόντων
Πέντε άτομα, τέσσερις Έλληνες κι ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα,

από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας. 
Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήμα-

τα της πλαστογραφίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις των νομοθ-
εσιών που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα εμπορικά σήματα, τον Τελωνειακό Κώδικα και παράβα-
ση του νόμου για τους αλλοδαπούς.Για τη ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άλλου
Έλληνα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορ-
ιών, μετέβησαν σε εργαστήριο εντύπωσης ενδυμάτων, όπου εντόπισαν τους συλληφθέντες τη στιγμή που
φόρτωναν τα απομιμητικά προϊόντα σε τρία οχήματα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο χώρο του εργαστηρίου, καθώς και στα οχήματα, οι αστυνομικοί βρή-
καν και κατέσχεσαν 30.000 έτοιμα εντυπώματα σημάτων επώνυμων εταιρειών, 2.387 ενδύματα που έφε-
ραν σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), 1.368 ενδύματα έτοιμα προς εντύπωση σημά-
των, εκτυπωτή («φούρνο»), τρεις ηλεκτρικές πρέσες, ηλεκτρική συσκευή επιγραφοποιίας, μονάδα ηλεκτρ-
ονικού υπολογιστή κι ένας εκτυπωτής.Σε σωματικούς ελέγχους που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών στους κατηγορούμενους βρήκαν στη κατοχή τους και κατέσχεσαν 2.110
ευρώ.

Το συνολικό ύψος της επαπειλούμενης ζημίας, σύμφωνα με τις έως τώρα πραγματογνωμοσύνες εκπρ-
οσώπων των εταιρειών, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων του αλλοδαπού συλληφθέντος προέκυψε ότι είχε εισέλθει και
διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Τα οχήματα κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Όπως εξηγεί ο κ. Μπακατσέ-
λος, σε συν έν τευξη του στην
ιστοσελίδα new money .gr σε
πρώτη φάση στο ν έο εργοστά-
σιο θα παράγον ται εστίες φούρ-
ν ων  με την  παραγωγική
δυν ατότητα ν α φθάν ει το
αν ώτατο όριο των  150 χ ιλιάδων .
Σε δεύτερη φάση η γκάμα των
προϊόν των  που θα παράγον ται
στο εργοστάσιο των  Οιν οφύτων
θα επεκταθεί συμπεριλαμβά-
ν ον τας φούρν ους και απορρο-
φητήρες, όπως σημειών ει. Όλα
με το brand Py ramis. Μέχ ρι την
εκκίν ηση της δεύτερης φάσης
εκτιμάται ότι το προσωπικό του
εργοστασίου θα προσεγγίσει τα
100 άτομα.

Η συν έχ ιση της δραστηριότ-
ητας της Pitsos, εν  προκειμέν ω
μέσω της Py ramis, αποτελεί
προσωπικό «στοίχ ημα» του
προέδρου και διευθύν ον τα

συμβούλου της Πυραμίς Μεταλ-
λουργία Νίκου Μπακατσέλου.

Στο δε επίκεν τρο του επιχ ειρ-
ηματικού σχ εδίου του βρίσκον -
ται οι εξαγωγές, οι οποίες σχ ε-
διάζεται ν α αποτελέσουν  την
κιν ητήριο δύν αμη της ν έας δρα-
στηριότητας για την  Py ramis
αφού η ελλην ική αγορά θεωρείται
σχ ετικά μικρή για ν α απορροφ-
ήσει την  παραγωγή της μον ά-
δας. Ο στόχ ος είν αι περίπου το
80% της παραγωγής ν α διοχ ε-
τεύεται στη διεθν ή αγορά.

Σημειωτέον  πως η Py ramis, η
οποία σήμερα συγκαταλέγεται
αν άμεσα στις μεγαλύτερες εταιρ-
είες παραγωγής αν οξείδωτων
ν εροχ υτών  παγκοσμίως, με
δυν αμικότητα πάν ω από 1,5
εκατομμύριο τεμάχ ια ετησίως,
διαθέτει έν α σημαν τικό δίκτυο
το οποίο μπορεί ν α χ ρησιμο-
ποιήσει ως βάση.

Μάλιστα εδώ και χ ρόν ια έχ ει

παρουσία στην  αγορά των  ηλεκ-
τρικών  συσκευών  αφεν ός με
προϊόν τα που παράγον ται γι
αυτήν  προς πώληση είτε με το
λογότυπο της είτε ως PL
(Priv ate Label) και αφετέρου με
την  αν τιπροσωπεία των  brands
Körting & Gorenje.

Μεταξύ των  εταιρειών  με τις
οποίες η Py ramis έχ ει μακροχ ρ-
όν ιες στρατηγικές συν εργασίες
είν αι η ΙΚΕΑ, η Kingf isher, η
Adeo κοκ

Το επενδυτικό πλάνο της
Pyramis για τη «νέα Πίτσος»
είναι συνολικού ύψους 16
εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί
σε ορίζοντα πενταετίας με
νέα προϊόντα και ενίσχυση
της δραστηριότητας.

Η Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ
της οικογέν ειας Μπακατσέλου
είν αι μία ελλην ική εταιρεία παρ-
αγωγής και εμπορίας ολοκληρω-
μέν ων  λύσεων  για την  κουζίν α
και το μπάν ιο. Ιδρύθηκε το
1959 και εδρεύει στη Θεσσα-
λον ίκη, όπου βρίσκον ται το
εργοστάσιο παραγωγής, οι
αποθήκες και τα γραφεία
Διοίκησης. Διαθέτει επίσης έν α
σύγχ ρον ο εργοστάσιο στο Κιλ-
κίς.

Η απόφαση ν α εισέλθει στην
παραγωγή ηλεκτρικών
συσκευών  κρατά ζων ταν ή στη
χ ώρα μας μία δραστηριότητα

που σε παλαιές εποχ ές ήταν
ιδιαίτερα ακμαία, εν  τούτοις δεν
κατάφερε ν α σταθεί έν αν τι του
διεθν ούς αν ταγων ισμού. Η
Pitsos με ιστορία άν ω των  150
ετών  ήταν  και η τελευταία των
«παλαιών » παραγωγών . 

Ήδη όμως απ’ το 2017 η BSH
είχ ε γν ωστοποιήσει την  πρόθε-
ση της ν α κλείσει το εργοστά-
σιο. Μάλιστα το αρχ ικό πλάν ο
του εργοστασίου προέβλεπε
παύση εργασιών  στο τέλος του
2018 με την  παραγωγή ν α μετα-
φέρεται σε εργοστάσια που διατ-
ηρεί ο Γερμαν ικός όμιλος σε
άλλες χ ώρες. 

Κι αυτό παρά το γεγον ός ότι
λίγα χ ρόν ια πριν , το 2012, η
Γερμαν ική μητρική, είχ ε
προχ ωρήσει σε αγορά εν ός
μεγάλου οικοπέδου στην  περ-
ιοχ ή της Ελευσίν ας με σκοπό τη
δημιουργία εν ός μεγάλου εργο-
στασίου, ώστε ν α μεταφέρει τη
γραμμή παραγωγής στην  Ελλά-
δα. Κάτι, ωστόσο που μπλόκαρε
η τοπική αυτοδιοίκηση παρά
την  αρχ ική θετική εισήγηση,
αν αγκάζον τας τελικά την  BSH
που ξεκιν ούσε έν α μεγάλο
πλάν ο αν αδιάρθρωσης εκείν η
την  εποχ ή ν α αποφασίσει τη
δημιουργία ν έων  γραμμών  παρ-
αγωγής στην  Πολων ία αλλά και
στην  Τουρκία, αποχ ωρών τας
τελικά σταδιακά από την  Ελλά-
δα.

myTEKA: 
Εν εργοποιήθηκε ο

«ατομικός κουμπαράς»
για την  επικουρική

ασφάλιση 

Περισσότεροι από 102.000 νέοι
εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί από

την αρχή του 2022 στο Ταμείο
Επικουρικής Καιφαλαιοποιητικής

Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), αριθμός
διπλάσιος από τον

προβλεπόμενο, που σημαίνει ότι
χιλιάδες νέοι εισήχθησαν το

καλοκαίρι για πρώτη φορά στην
αγορά εργασίας.

Η εφαρμογή MyTEKA, σήμερα
είναι διαθέσιμη μόνο για τους μη

μισθωτούς. Έως το τέλος του
έτους το εργαλείο θα διατεθεί και
στους μισθωτούς ενώ την άνοιξη,
η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη

και για τα κινητά τηλέφωνα,
όπως γράφει η Ημερησία.

Ο χρήστης μπορεί να μπει στην
εφαρμογή από την ιστοσελίδα
του ΤΕΚΑ με τους κωδικούς του
TAXISnet και να ταυτοποιηθεί
συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και

τον ΑΜΚΑ.
Το επόμενο διάστημα έχει

προβλεφθεί και Live σύνδεση για
την ενημέρωση του

ασφαλισμένου. Στην πρώτη
σελίδα ο ασφαλισμένος μπορεί

να δει τις συσσωρευμένες
εισφορές που είναι εγγυημένες

από το ελληνικό δημόσιο, να
ενημερωθεί για τις οφειλές (αν

υπάρχουν) το επενδυτικό πλάνο,
τις αποδόσεις καθώς και τις
παροχές που θα λάβει στο

μέλλον.
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Ο
Υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης στο πλαίσιο ενίσχυσης του
αναπτυξιακού ρόλου των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχω-
σής τους με εξειδικευμένο προσωπικό,
προέκρινε την κάλυψη των αναγκών των
Δήμων σε μηχανικούς.

Από το σύνολο των θέσεων που θα τεθούν
για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο του

Σεπτεμβρίου εντάσσονται όπως σημειώνεται
σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου,
μεταξύ άλλων, και 351 μηχανικοί εκ των
οποίων οι 156 θα στελεχώσουν τις Υπηρ-
εσίες Δόμησης των Δήμων ενώ οι υπόλοι-
ποι 195 θα κατευθυνθούν σε άλλες υπηρ-
εσίες.

Ο συν ολικός αριθμός αιτημάτων  που
υπεβλήθησαν  από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για
μηχαν ικούς αν έρχεται σε 434 και το
ποσοστό ικαν οποίησης σε 81%.

Υπενθυμίζεται ότι  τους τελευταίους 20
μήνες έχουν ενταχθεί στους ετήσιους προγρ-
αμματισμούς προσλήψεων 770 μηχανικοί,
ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκαν 150 πρόσθ-
ετες οργανικές θέσεις για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών Δόμησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσελήφθη
μόλις ένας μηχανικός για την κάλυψη των
αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Σύμφων α με την  Hellenic
Train την  Πέμπτη 22
Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια
Άν ω Λιόσια – Αεροδρόμιο –
Άν ω Λιόσια ακυρώθηκαν  στο
τμήμα Άν ω Λιόσια – ΣΚΑ.
Επίσης, καθώς υπήρξε ν έο
περιστατικό δολιοφθοράς σε
εξοπλισμό  του Προαστιακού.

Όπως επισημαίν εται ,
άγν ωστοι έκοψαν  και έκλεψαν
καλώδια σηματοδότησης στην
περιοχ ή του Σ.Κ.Α.
(Σιδηροδρομικό Κέν τρο
Αχ αρν ών ). Για την
κυκλοφορία επιστρατεύτηκε
κλειδούχ ος του διαχ ειριστή
της υποδομής (ΟΣΕ).

Άλλαξε χέρια η έκταση 
της Βiamax στον Ασπρόπυργο

Σύμφων α με πληροφορίες στον  Ασπρόπυργο, γν ω-
στός κατασκευαστής, που δραστηριοποιείται στην

περιοχή, αγόρασε από την  Biamax έκταση 160 στρεμ-
μάτων .

Αυξημένη είναι η ζήτηση για ακίνητα, στην Δυτική Αττι-
κή, και, συγκεκριμένα, σε Ελευσίνα, Μάνδρα και

Ασπρόπυργο.
Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι, αυτή τη

στιγμή, στην περιοχή, υπάρχουν ζητήσεις για πάνω από
250.000 τετραγωνικά μέτρα. 

Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι – για να καλυφθεί αυτή
η ζήτηση – η αναμονή ξεπερνά τα δύο χρόνια (αν λάβουμε
υπόψη μας τον χρόνο, που απαιτείται για την αγορά της
έκτασης, την αδειοδότηση, την κατασκευή κλπ).

Σε αυτό το περιβάλλον, πραγματοποιούνται συμφωνίες,
οι οποίες βοηθούν στην υλοποίηση επενδυτικών πλάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον Ασπρόπυργο, γνωστός
κατασκευαστής, που δραστηριοποιείται  στην περιοχή,
αγόρασε από την Biamax έκταση 160 στρεμμάτων.

Βρίσκεται βόρεια του Διαμετακομιστικού Σταθμού του
ΟΣΕ και δυτικά της εξόδου 4 της Αττικής οδού. Είναι χαρ-
ακτηρισμένη ως αγροτεμάχιο και βρίσκεται εντός της ζώνης
Α (αγροτική ζώνη της ΖΟΕ Ασπροπύργου). Οι ίδιες πληρ-
οφορίες αναφέρουν ότι στόχος του αγοραστή είναι να κατασ-
κευάσει υποδομές logistics.

Να θυμίσουμε ότι η πάλαι ποτέ κραταιά βιομηχανία στον
κλάδο των οχημάτων έχει περάσει στα χέρια των παιδιών
της οικογένειας Φωστηρόπουλου και ασχολείται με την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.

Βορίδης: Προσλήψεις 351 μηχανικών σε ΟΤΑ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Hellenic Train: Αγνωστοι έκοψαν και έκλεψαν καλώδια σηματοδότησης
στην περιοχή του Σ.Κ.Α. (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών)
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Με µια νέα Κινητή Ιατρική Μονάδα
για παιδιά και νεογνά ενισχύεται το
δυναµικό του Οργανισµού, χάρη στη
γενναιοδωρία ψυχής της κας ∆ήµητρας
Τουλγερίδη

Με µια ιδιαίτερα ευγενική προσφορά,
η κα. ∆ήµητρα Τουλγερίδη, συνέβαλε
σηµαντικά στην ενίσχυση της αποστο-
λής του «Χαµόγελου του Παιδιού». Η
νέα, υπερσύγχρονη Κινητή Ιατρική
Μονάδα που δώρισε, αποτελεί ένα
κρίσιµο όπλο που έχει πλέον στη διάθε-
σή του ο Οργανισµός στην καθηµερινή
του µάχη για τη διάσωση παιδιών και
βρεφών.

Η νέα Κινητή Ιατρική Μονάδα
εγκαινιάστηκε σε µια ξεχωριστή εκδή-
λωση στο Ζάππειο Μέγαρο την Τετάρτη
21 Σεπτεµβρίου, στην οποία έδωσαν το ο
Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης,
η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο
Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Μάριος Θεµιστοκλέους, ο
Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νικόλαος Παπα-
ευσταθίου, καθώς και ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Αθανάσιος
∆ηµόπουλος. Στην τελετή συµµετείχαν
επίσης και η Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια
του Γενικού Νοσοκοµείου Πεντέλης
Ευσταθία Κατοίκου και ο Παιδοαναι-
σθησιολόγος και Εθελοντής του «Χαµό-

γελου» Κωνσταντίνος Πατρής, το παιδί
του οποίου χρειάστηκε στο παρελθόν να
διακοµιστεί µε Ασθενοφόρο του Οργανι-
σµού.

Η εκδήλωση, που συντόνισε η δηµο-
σιογράφος Σόνια Φίλη,  ξεκίνησε µε την
παρουσίαση της Νέας Κινητής Ιατρικής
Μονάδας για Νεογνά και Παιδιά, που
αποκτήθηκε από την δωρεά της κας
Τουλγερίδη, στη µνήµη του συζύγου
της Ανδρέα, συνονόµατου του µικρού
ιδρυτή του «Χαµόγελου».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόε-
δρος του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του
Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος υπέγρ-
αψε Σύµφωνο Συνεργασίας µε τον Υπο-
υργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, καθώς
και µε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Αθανά-
σιο ∆ηµόπουλο, στη βάση του Προγράµ-
µατος Παιδιατρικής Κατ’ Οίκον
Νοσηλείας.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος παρουσίασε
αναλυτικά το έργο του Οργανισµού
καθώς και τους άξονες στους οποίους
δραστηριοποιείται. Ο Πρόεδρος του
«Χαµόγελου» τόνισε την σηµασία της
ενεργής υποστήριξης από την Πολιτεία
µέσω της υπογραφής του Συµφώνου
Συνεργασίας, που δίνει τη δυνατότητα
σε παιδιά που ασθενούν να έχουν την
καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη

καθώς και ποιότητα ζωής.
Στη συνέχεια προβλήθηκε

βίντεο µε τους µαθητές – εθε-
λοντές του ∆ικτύου Μαθητι-
κού Εθελοντισµού YouSmile,
που στέκονται στο πλευρό των
παιδιών ασθενών που
νοσηλεύονται στα νοσοκο-
µεία, µέσω της ∆ράσης της
∆ηµιουργικής Απασχόλησης.

Ο Υπουργός Υγείας, Αθανάσιος
Πλεύρης, σηµείωσε µεταξύ άλλων:

«Οι Υπουργοί που βρίσκονται µπρο-
στά σας πρέπει κανονικά να είναι
αµήχανοι, γιατί πολλά πράγµατα που
πρέπει να τα κάνει η Πολιτεία, τα προ-
σφέρετε όλοι εσείς, που σε άλλες συνθή-
κες οι ∆ράσεις σας, θα έπρεπε να ήταν
θεσµοθετηµένο όργανο της Πολιτείας.
Γι’ αυτό το λόγο αισθάνοµαι ότι «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» είναι µέσα στο
βραχίονα που είναι και το Υπουργείο
Υγείας. Το πρώτο Σύµφωνο Συνερ-
γασίας το υπογράψαµε στα Γραφεία σας
κι ήθελα εγώ να γίνει έτσι και να έρθω
εκεί για να δείξω το σεβασµό της Πολι-
τείας απέναντι στο έργο σας. Το δεύτερο
το υπογράφουµε σήµερα εδώ. Τα Σύµφ-
ωνα µπορεί να µην λύνουν αµέσως ένα

πρόβληµα, αποτυπώνουν όµως µια πολι-
τική βούληση, που µετά πρέπει να γίνει
πράξη και να υλοποιηθεί. Πλέον το
νοµοθετικό πλαίσιο για την Παιδιατρι-
κή Κατ’ οίκον Νοσηλεία υπάρχει, έχο-
υµε συνεργασίες και ανθρώπους που
θέλουν να την υλοποιήσουν, Το αποτέ-
λεσµα όµως θα έρθει όταν µπορέσει όλα
αυτά να τα δει ο πολίτης. Εµείς θέλουµε
να είµαστε δίπλα σας και να σας λύνο-
υµε προβλήµατα.»

Αξίζει να σηµειωθεί πως, σύµφωνα µε
τα Στατιστικά Στοιχεία µόνο κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2022, ο Οργανισµός
παρείχε ιατρική υποστήριξη σε 5.757
παιδιά, ενώ 1.146 παιδιά και νεογνά
διακοµίσθηκαν πανελλαδικά από τον
στόλο που λειτουργεί υπό τον συντονι-
σµό του ΕΚΑΒ.  

ΕΕγγκκααιιννιιάάσσττηηκκεε  ηη  ννέέαα  ΚΚιιννηηττήή  ΙΙααττρριικκήή  ΜΜοοννάάδδαα  &&  υυππεεγγρράάφφηη  ΣΣύύµµφφωωννοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  µµεε  
ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς    &&  ττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑθθηηννώώνν  ααππόό  ««ΤΤοο  ΧΧααµµόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»

Ομιλούντα πορτρέτα, φωτογραφι-
κά ντοκουμέντα Ελλήνων και διε-
θνών καλλιτεχνών, λιθογραφίες,
σπάνια εκθέματα συλλεκτών και
πολύτιμα μουσειακά αντικείμενα. 

Η
πόλη της Ελευσίν ας, από
τις 13 Οκτωβρίου έως τις 27
Νοεμβρίου, συστήν εται στο

ευρύ κοιν ό με την  Έκθεση
Μυστήριο_29  Ελευσίν α - Ωμό
Μουσείο, στο Μουσείο Μπεν άκη /
Πειραιώς 138. Έν α εμβληματικό
έργο - προάγγελος του προγράμμα-
τος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε
συν διοργάν ωση με το Μουσείο
Μπεν άκη, για τη θεατή και αθέατη
ιστορία της Ελευσίν ας. 

Μια σπάν ια διαδρομή στα
Μυστήρια και τη μον αδικότητά μιας
πόλης – διαχ ρον ικού σημείου αν α-
φοράς όλης της ελλην ικής ιστορίας. 

Εξερευν ών τας το παρόν  και το
παρελθόν  της Ελευσίν ας, αυτό
που σχ ηματικά αποκαλείται το
«DNA» ή το συλλογικό Υπο-
συν είδητο του τόπου, το Μυστήρ-
ιο_29  Ελευσίν α - Ωμό Μουσείο,
υπό την  επιμέλεια της αρχ ιτέκτο-
ν ος - μουσειολόγου Ερατώς Κου-
τσουδάκη, επιχ ειρεί ν α ερμην εύσει
την  πόλη ως Έκθεμα προσ

καλών τας το κοιν ό σε μια διαδρο-
μή στον  πυρήν α της ύπαρξής της·
από την  αρχ αιότητα και τους ν εό-
τερους χ ρόν ους, στην  παράδοση
και την  εσωτερική μεταν άστευση,
την  προσφυγιά, τη βιομηχ αν ική
αν άπτυξη, την  πολύπαθη εργασια-
κή πραγματικότητα, τη σχ έση της
πόλης με τις τέχ ν ες και τον
Αισχ ύλο, του οποίου είν αι γεν έτει-
ρα, στους αν θρώπους αλλά και τις
κοιν ότητες που τη συν θέτουν . 

Η είσοδος στο Μυστήριο_29
Ελευσίν α - Ωμό Μουσείο είν αι δωρ-
εάν

Επιμέλεια Έκθεσης: Ερατώ Κου-
τσουδάκη

Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου έως 27
Νοεμβρίου 

Εγκαίν ια: 11 Οκτωβρίου στις
20.00

Διεύθυν ση: Μουσείο Μπεν άκη /
Πειραιώς 138, Αθήν α

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη, Κυρ-
ιακή: 10:00-18:00, Παρασκευή,
Σάββατο: 10:00-22:00

Οργάν ωση & Εκτέλεση παραγω-
γής: Delta Pi

Συν διοργάν ωση: 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα &  Μου-
σείο Μπεν άκη

Μυστήριο_29  Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο Έκθεση
Η πόλη της Ελευσίνας ως Έκθεμα

ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ∆∆ήήµµοουυ  
ΜΜάάννδδρρααςς  ––ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Επιδοτούµενα προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης για νέους
και νέες της Εθνικής Συνοµοσπονδίας

Ατόµων µε Αναπηρία

Επιδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης για νέους και νέες της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία

Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης, σας  ενηµερώνει σχετι-
κά µε δράσεις ένταξης στην απασχόληση για
νέους/νέες µε αναπηρία, της  Ε.ΣΑ.µεΑ.

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπ-
ηρία σε καλεί να δηλώσεις συµµετοχή  στα επι-
δοτούµενα Προγράµµατα  Επαγγελµατικής
Κατάρτισης  για άτοµα 18 έως 29 ετών. Πληροφ-
ορίες στο επισυναπτόµενο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες: 2132014965

Κοινωνικοί Λειτουργοί:  Κώνστα Ειρήνη-
Νικολάου Σταµατίνα



Μ
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Δήμου Αχαρνών
που φιλοδοξεί να
βελτιώσει την ποιότ-
ητα ζωής των
δημοτών, δίνοντας
προτεραιότητα στη
ψυχική υγεία,
ξεκινώντας από τις
22 Σεπτεμβρίου. Για
πρώτη φορά στην
πόλη μας, θα λειτο-
υργήσει Ομάδα
προσωπικής ανά-
πτυξης και αυτοβε-
λτίωσης με ειδικε-
υμένο και πλήρως
καταρτισμένο επι-
στημονικό προσωπικό που θα
δίνει κάθε εβδομάδα πολύτιμες
συμβουλές, χωρίς κανένα
κόστος.

Η ομάδα θα μαθαίνει στους
συμμετέχοντες τεχνικές διαχείρι-
σης του στρες, θα δίνει χρήσιμες
συμβουλές για τη βελτίωση των
διαπροσωπικών σχέσεων και
για την καλλιέργεια των θετικών
συναισθημάτων και θα παρου-
σιάζει μεθόδους επίτευξης των
προσωπικών στόχων και ονείρ-
ων. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός χαιρετίζει τη νέα
δράση και τονίζει ότι ο Δήμος
Αχαρνών μέσω καινοτόμων
πρωτοβουλιών θα στηρίζει,
πάντα, τους δημότες του.

Το ραντεβού με τους ειδικούς
της ομάδας θα δίνεται κάθε Πέμ-
πτη από τις 19:00 έως τις 20:30
και κάθε Παρασκευή από τις
10:30 έως τις 12:00. Ειδικά τις
Πέμπτες, θα υπάρχει ειδική
μνεία σε ζητήματα που αφορούν
τη σχέση γονέων και παιδιών
και τα προβλήματα που 

προκύπτουν καθώς και στην
αντιμετώπιση των οικογενει-
ακών κρίσεων. Οι συναντήσεις
θα διεξάγονται στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου στο
Δημαρχείο Αχαρνών, Φιλαδε-
λφείας 87 & Μπόσδα ενώ οι
ενδιαφερόμενοι δημότες μπορ-
ούν να δηλώσουν συμμετοχή
στα τηλέφωνα 2132072482-
6989099991 (Αντιδήμαρχος
Χριστίνα Κατσανδρή).

Γιατί όταν αλλάζουμε τον τρόπο
που σκεφτόμαστε αλλάζει και ο
κόσμος μας!
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Νέα δράση του Δήμου Αχαρνών για 
τη βελτίωση της ψυχικής υγείας  
Δωρεάν συμμετοχή για όλους τους δημότες 

Δ
ύο δρομολόγια για τη δωρεάν
μεταφορά φοιτητών προς τα
Πανεπιστήμια πρόκειται να

λειτουργήσει φέτος ο Δήμος Φυλής,
με στόχο να εξυπηρετηθούν ακόμη
περισσότερα άτομα.

Ειδικότερα, το πρώτο δρομολόγιο
θα αναχωρεί  από το χώρο του
Προαστιακού Σταθμού Άνω Λιοσίων
με πρώτη στάση την
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και
δεύτερη στάση το ΕΚΠΑ στην οδό
Πανεπιστημίου, ενώ το δεύτερο θα
αναχωρεί από την πλατεία Στρατηγού
Λιόση με πρώτη στάση το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Aττικής στο
Αιγάλεω και  δεύτερη στάση το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να 

δηλώσουν συμμετοχή για τη
δωρεάν μεταφορά τους, θα πρέπει
να συμπληρώσουν και  να
υποβάλουν σχετική αίτηση,
επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η αίτηση να
αποσταλεί  με emai l  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση gd@fyli.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210-
2474067.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πάσο ή Βεβαίωση Σπουδών ή

Εγγραφή στη Σχολή
Λογαριασμός ΔΕΚΟ
Αιτήσεις μπορούν να

υποβάλλονται μέχρι την έναρξη των

Δήμος Φυλής
ΔΔύύοο  δδρροομμοολλόόγγιιαα  φέτος 

γγιιαα  ττηη  δδωωρρεεάάνν  μμεεττααφφοορράά
φφοοιιττηηττώώνν  

στα Πανεπιστήμια 

Δωρεάν Κλινική Εξέταση ΩΡΛ 
σε Όλα τα Παιδιά έως 12 ετών, 

στα σχολεία του Δ. Ασπροπύργου

Ο
Δήμος Ασπρ-
οπύργου αν α-
κοιν ών ει με

ιδιαίτερη ικαν οποίηση
τη συν εργασία του με
το ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ, για την
δωρεάν  κλιν ική εξέταση
ΩΡΛ που θα πραγματο-
ποιείται πλέον  σε όλα
τα παιδιά των  σχ ολείων  της πόλης, ηλικίας 0 έως και 12 ετών ,
τους μήν ες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022. Την  πρωτοβουλία της
συν εργασίας είχ ε ο Αν τιδήμαρχ ος Διοικητικών  και Οικον ο-
μικών  Υπηρεσιών ,  κ. Αν τών ιος Καραμπούλας, εξασφαλίζον -
τας μία ιδιαίτερα σημαν τική κοιν ων ική παροχή υγείας για τα
παιδιά και τις οικογέν ειές τους. Σύμφων α με απόφαση του
Δημάρχ ου κ. Νικολάου Μελετίου, το πρόγραμμα θα αν αλάβει το
ΚΕΠ Υγείας της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου, και θα εν ταχ θεί στο πλαίσιο δράσεων  για την  υγεία του
Εθν ικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων  - Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), που εκπον εί κάθε χ ρόν ο ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου. 

Πρόκειται για πολύ σημαν τικές εξετάσεις σε ν έα παιδιά από
τον  Ωτοριν ολαρυγγολόγο, κ. Νάζο Κων σταν τίν ο,  ιατρό με
μακρόχ ρον η εξειδίκευση και εμπειρία στην  Ελλάδα και το εξω-
τερικό, τόσο στην  κλιν ική εξέταση εν ηλίκων , όσοι και
αν ηλίκων . Οι αρμόδιες κοιν ων ικές υπηρεσίες θα αποκομίσουν
πολύ σημαν τικές πληροφορίες για την  υγεία παιδιών  ηλικίας 0
έως 12 ετών , γεγον ός που θα αποτελέσει «εργαλείο» αξιο-
ποίησης των  πορισμάτων  για διεξαγωγή και άλλων , δωρεάν ,
προληπτικών  υπηρεσιών  υγείας, που τόση αν άγκη έχ ουν  οι
δημότες  του Ασπροπύργου. 

Ο Δήμαρχ ος κ. Νικόλαος Μελετίου ευχ αρίστησε ιδιαίτερα την
κ. Τζέν η Καμπόλη, Διευθυν τικό Εκπρόσωπο του
«ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΥ», για τη δέουσα επίδειξη κοιν ων ικής εταιρι-
κής ευθύν ης και την  άριστη συν εργασία με τον  Αν τιδήμαρχ ο
κ. Αν τών η Καράμπουλα, που θα έχ ει έν α ισχ υρό αποτύπωμα
στην  Προαγωγή Υγείας των  Παιδιών  του Δήμου Ασπροπύργου. 
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ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΚΚααμμααρριιννάάκκηηςς  --  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ  ::ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΚΚααμμααρριιννάάκκηηςς  --  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ  ::

ΗΗ  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  φφέέρρννεειι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη
γγιιαα  ττοονν  ΛΛιιμμέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Σ
ε συν έν τευξη που παραχ ώρησε στην  εφημε-
ρίδα “Θριάσιο” ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαριν άκης, Υπο-

ν αύαρχ ος (εα) και Πολιτικός Μηχ αν ικός, μιλά για τις
προοπτικές αν άπτυξης και την  δυν αμική του Λιμέν α
Ελευσίν ας, τις δράσεις του Οργαν ισμού  για την  προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλον τος και την  σημασία
της συμπόρευσης της πόλης με το λιμάν ι της προς
εν ίσχ υση της τοπικής και εθν ικής οικον ομίας.  

Τα λιμάν ια αποτελούν  πηγή ευημερίας, πλούτου και
δημιουργίας θέσεων  εργασίας, συν επώς κάθε πόλη με
λιμάν ι θεωρείται προικισμέν ος τόπος. Γι΄ αυτό και
στόχ ος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι ν α αν αδειχ θεί ο Λιμέν ας
Ελευσίν ας σε έν α εκσυγχ ρον ισμέν ο λιμάν ι που θα
αν ταποκρίν εται στις προκλήσεις της σύγχ ρον ης ν αυ-
τιλίας, ν α αν απτυχ θούν  ν έοι «λιμεν ικοί δρόμοι» και ν α
αξιοποιηθούν  δυν ατότητες που στο παρελθόν  αγν ο-
ήθηκαν , με σεβασμό στον  Άν θρωπο και το Περιβάλ-
λον ” υποστηρίζει ο ο κ. Καμαριν άκης.

Το έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι  πολύπλευρο και
σύν θετο, καθώς στην  δικαιοδοσία του εν τάσσεται,
εκτός του εμπορικού λιμέν α, μία εκτεν ής ακτογραμμή -
από τον  Σκαραμαγκά στον  Δήμο Χαϊδαρίου, τον  Δήμο
Ασπροπύργου, τον  Δήμο Ελευσίν ας μέχ ρι και την
Πάχ η του Δήμου Μεγαρέων - όπου συν υπάρχ ουν
μεγάλες βιομηχ αν ίες, διυλιστήρια, ν αυπηγικές μον άδες,
αλιευτικά καταφύγια και μαρίν ες αν αψυχ ής.   

Απομάκρυνση ναυαγίων από τον κόλπο 
της Ελευσίνας

Στις κορυφαίες προτεραιότητες του Οργαν ισμού
είν αι η απομάκρυν ση των  ν αυαγίων  και επικίν δυν ων -
επιβλαβών  πλοίων  από την  περιοχ ή αρμοδιότητας
του, με στόχ ο την  διασφάλιση της ακώλυτης ν αυσιπ-
λοΐας και η  προστασία του θαλάσσιου περιβάλλον τος. 

Σε αυτόν  τον  τομέα τα τελευταία 2,5 χ ρόν ια έχ ει
γίν ει σημαν τικό έργο. Από τον  Ιαν ουάριο του 2020
μέχ ρι σήμερα, απομακρύν θηκαν  συν ολικά 13 ν αυάγια
και επικίν δυν α- επιβλαβή πλοία, εν ώ για πολλά έτη
δεν  είχ ε ολοκληρωθεί ουδεμία οριστική απομάκρυν ση
ή αν έλκυση ν αυαγίου. 

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συν εχ ίζει μέχ ρι σήμερα αδιαλείπτως
την  διεξαγωγή διαγων ισμών  για την  εκποίηση, αν έλ-
κυση και οριστική απομάκρυν ση επικίν δυν ων -επιβ-
λαβών  πλοίων  και ν αυαγίων . Μία πολύπλοκη και χ ρο-
ν οβόρο διαδικασία.

“Προσπαθούμε ν α απομακρύν ουμε όλα τα ν αυά-
για, ν α καθαρίσει ολόκληρος ο κόλπος της Ελευσίν ας
και κυρίως ο όρμος της Βλύχ ας” αν αφέρει ο κ. Καμαρι-
ν άκης υπογραμμίζον τας ότι “το πρόβλημα είν αι τα
παλαιά πλοία, που έχ ουν  εγκαταλειφθεί εδώ και χ ρό-
ν ια στον  κόλπο της Ελευσίν ας και προορίζον ταν  για
διάλυση στα δύο ν αυπηγεία-διαλυτήρια, που λειτουρ-
γούσαν  παλαιότερα στην  περιοχ ή και έκλεισαν , εν ώ
αποτελεί πάγιο αίτημα όλης της τοπικής κοιν ων ίας ν α
μην  επαν αλειτουργήσουν . 

Στην  πλειον ότητά τους τα παλαιά εγκαταλελειμμέν α
σκάφη είν αι αν ασφάλιστα, καμία ασφαλιστική εταιρεία
δεν  προβαίν ει σε ασφάλιση ν αυαγίου, με συν έπεια ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ ν α επωμίζεται οποιαδήποτε ζημία προκα-
λείται. Οι διαδικασίες για την  απομάκρυν σή τους είν αι
χ ρον οβόρες, εν ώ το ισχ ύον  ν ομοθετικό πλαίσιο από
το 2001 χ ρήζει στοχ ευμέν ων  ν ομοθετικών  διευκρ-
ιν ίσεων  προκειμέν ου ν α επιλυθούν  επί μέρους διαδι-
καστικά ζητήματα που δυσχ εραίν ουν  το έργο της απο-
μάκρυν σης”.   

Σύμφων α με τον  Διευθύν ον τα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ, αποτελεί μεγάλο μειον έκτημα για μια χ ώρα όπως η
Ελλάδα, με ισχ υρή ν αυτιλιακή παρουσία διεθν ώς (ο
ελλην όκτητος στόλος συν ιστά άν ω του 60% του στό-
λου της Ευρωπαϊκής Έν ωσης), ν α μη διαθέτει έν α
σύγχ ρον ο, ευρωπαϊκών  προδιαγραφών , “πράσιν ο
διαλυτήριο” στο πλαίσιο της κυκλικής οικον ομίας. 

“Το μείζον  πρόβλημα - τον ίζει χ αρακτηριστικά ο κ.
Καμαριν άκης - είν αι ότι δεν  υπάρχ ει διαλυτήριο
πλοίων  στην  Ελλάδα, με αποτέλεσμα το κόστος αν έλ-
κυσης των  ν αυαγίων  και μεταφοράς των  επικίν δυν ων
πλοίων  για διάλυση τους στην  Τουρκία ν α είν αι
ασύμφορο. Παρότι η κυκλική οικον ομία προωθείται
πλέον  και ν ομοθετικά, δεν  προβλέπον ται διατάξεις για
την  αν ακύκλωση των  πλοίων  και δεν  υπάρχ ει ιδιαίτε-
ρη μέριμν α για την  θάλασσα όπως για την  στεριά.
Συν επώς, θα πρέπει ν α διερευν ηθεί η πρόβλεψη για
την  δημιουργία μον άδας διάλυσης πλοίων  σε κάθε εν ε-
ργό Ναυπηγείο, που θα λειτουργεί ως “πράσιν ο διαλ-
υτήριο” σύμφων α με τις επιταγές της ΕΕ”.

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος
“Γαλάζιο Ταμείο” 

Για τα επιμέρους προβλήματα στο ζήτημα της απο-
μάκρυν σης των  ν αυαγίων  ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχ ει εν ημε-
ρώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής επισημαίν ον τας την  αν αγκαιότητα χ ρηματοδότ-
ησης από το “Γαλάζιο Ταμείο” για την  σύν ταξη αν αλ-
υτικής μελέτης που θα εξετάσει συν ολικά το θέμα,
καθώς και την  σημασία σύγκλισης σύσκεψης με συμμε-
τοχ ή όλων  των  εμπλεκομέν ων  φορέων  προκειμέν ου
ν α εξευρεθεί μια κοιν ά αποδεκτή λύση.

Από την  πλευρά του το ΥΝΑΝΠ, αποδεικν ύον τας
έμπρακτα την  ευαισθησία του σε θέματα προστασίας
θαλάσσιου περιβάλλον τος, προχ ώρησε με σχ ετική
απόφαση του Υπουργού, κ. Γιάν ν η Πλακιωτάκη, σε
αυτοψία στο ημιβυθισμέν ο “SLOPS”, το οποίο λειτουρ-
γούσε ως διαχ ωριστήρας πετρελαιοειδών  αποβλήτων
από τα πλοία στην  Κυν όσουρα και παραμέν ει εγκατα-
λελειμμέν ο για χ ρόν ια στην  Βλύχ α. 

Οι σχ ετικές εν έργειες της Διεύθυν σης Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλον τος, έχ ουν  τον  χ αρακτήρα του
επείγον τος και υλοποιούν ται στο πλαίσιο του
Μν ημον ίου Συν εργασίας, που συν υπέγραψε τον  περ-
ασμέν ο Μάιο ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ με το “Πράσιν ο Ταμείο”,
ώστε ν α αξιοποιηθούν  άμεσα διαθέσιμοι πόροι του
προγράμματος “Γαλάζιο Ταμείο” για την  απομάκρυν ση
των  ν αυαγίων  από τον  κόλπο της Ελευσίν ας. 

Ένταξη Λιμένα Ελευσίνας στο δίκτυο GREEN 
AWARD

Στις επιμέρους δράσεις του Οργαν ισμού για την
προστασία του περιβάλλον τος διακρίν εται και η έν ταξη
του Λιμέν α Ελευσίν ας στο διεθν ές δίκτυο GREEN
AWARD. 

“Η θάλασσα της Ελευσίν ας είν αι έν ας κλειστός κόλ-
πος και στόχ ος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι ν α προσελκύσο-
υμε “πράσιν α” πλοία, συμβάλλον τας στην  μείωση του
περιβαλλον τικού αποτυπώματος της ν αυτιλίας” επι-
σημαίν ει ο κ. Καμαριν άκης. 

Αξιοσημείωτο είν αι ότι ο Λιμέν ας Ελευσίν ας είν αι το
πρώτο δημόσιο λιμάν ι της χ ώρας που εν τάσσεται στο
GREEN AWARD, τον  παγκόσμιο φορέα που προάγει
υψηλά πρότυπα όσον  αφορά τις περιβαλλον τικές
επιδόσεις.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένα
Ελευσίνας 

Αν αφερόμεν ος στις αν απτυξιακές προοπτικές του
Λιμέν α Ελευσίν ας, ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ υποστηρίζει ότι “η  Ελευσίν α διαθέτει τις απαρ-
αίτητες προδιαγραφές για ν α αν αδειχ θεί σε σημαν τικό
εμπορικό κόμβο και σπουδαίο κρίκο στην  αλυσίδα των
εμπορευματικών  μεταφορών , που θα δώσει πν οή
στην  τοπική και εθν ική οικον ομία”. 

Η άποψή του έχ ει βαρύν ουσα σημασία δεδομέν ης
της πολυετούς εμπειρίας του σε θέματα αν άπτυξης
λιμέν ων .

“Ο Λιμέν ας Ελευσίν ας – εξηγεί ο κ. Καμαριν άκης-
είν αι έν α αμιγώς εμπορικό λιμάν ι, το μεγαλύτερο δημό-
σιο στην  Αττική για την  εξυπηρέτηση χ ύδην  φορτίου.
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτελεί την  μον αδι-
κή διέξοδο για επέκταση του λιμέν α Πειραιά. 

Οι λιμεν ικές υποδομές της Ελευσίν ας δρουν
συμπληρωματικά και όχ ι αν ταγων ιστικά με τον  Πειρ-
αιά. 

Η Ελευσίν α θα μπορούσε ν α εξυπηρετήσει και
μεγαλύτερα πλοία εάν  το επέτρεπαν  τα βάθη στον
Δίαυλο Σαλαμίν ας. 

Αυτή η προοπτική θα μπορούσε ν α εξεταστεί  από
την  Πολιτεία δεδομέν ου ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα
όλες τις βιομηχ αν ικές μον άδες της περιοχ ής και κυρίως
επειδή ο Λιμέν ας Ελευσίν ας δύν αται ν α καταστεί μια
αν ταγων ιστική πύλη εισόδου εμπορευμάτων , μέσα
από το τρίπτυχ ο  των  συν δυασμέν ων  εμπορευμα-
τικών  μεταφορών  “λιμέν ας – οδικό δίκτυο – Τρέν ο”. 

Ρότα εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας έχει χαράξει ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ώστε να
πάψει ο κόλπος της Ελευσίνας να είναι η “πίσω αυλή”

του Πειραιά και να ξεπεραστούν παθογένειες του παρελθόντος.
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Αποτελεί το φυσικό επίν ειο του Θριάσιου πεδίου,
όπου δημιουργείται το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέν -
τρο μεταφορών  και logistics της Ελλάδας, έχ ει προν ο-
μιακή πρόσβαση στο κεν τρικό οδικό δίκτυο και επίκει-
ται η σύν δεση του με το τρέν ο στο πλαίσιο της αν ά-
ταξης του σιδηροδρομικού δικτύου. 

Επίσης οι λιμεν ικές υποδομές Ελευσίν ας προσφέρ-
ον ται ιδαν ικά και για αν άπτυξη Ναυτιλίας Μικρών  Απο-
στάσεων  προς εξυπηρέτηση μεταφοράς εμπορευμά-
των , κυρίως αγροτικών  προϊόν των ,  από/προς τα κον -
τιν ά ν ησιά και την  Κρήτη ώστε ν α διευκολυν θεί η
ακτοπλοΐα στον  Πειραιά με ταχ ύπλοα πλοία γραμμής. 

Ακόμη το κον τιν ό αεροδρόμιο της Ελευσίν ας μπορεί
μελλον τικά ν α χ ρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς σκο-
πούς. Όλα αυτά  λαμβάν ον ται υπόψη στο ν έο υπό
εκπόν ηση μάστερ πλαν  και τον  σχ εδιασμό του Λιμέ-
ν α για τα επόμεν α 25χρόν ια”.

Το νέο μάστερ πλαν  

Οι μελέτες στο ν έο μάστερ πλαν , που εκπον εί ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, προβλέπουν  σημαν τική αύξηση φορτίων
τα επόμεν α χ ρόν ια. Διαπιστών ουν  ότι, η αν άπτυξη
του Λιμέν α Ελευσίν ας επιτυγχ άν εται με την  προοπτι-
κή μεταφοράς των  εμπορευματικών  δραστηριοτήτων
σε άλλη κατάλληλη θέση, εν τός των  ορίων  αρμοδιότ-
ητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ., διότι η σημεριν ή θέση του κεν τρικού
εμπορικού λιμέν α αν αστέλλει την  περαιτέρω αν ά-
πτυξη, λόγω της άμεσης γειτν ίασης του με τον  αστικό
ιστό και ως εκ τούτου την  αδυν αμία διαμόρφωσης
σύγχ ρον ων  οδικών  και σιδηροδρομικών  συν δέσεων . 

“Οι μελετητές του ν έου μάστερ πλαν  - αν αφέρει ο
κ. Καμαριν άκης- προτείν ουν  την  σταδιακή μετεγκατά-
σταση του κεν τρικού εμπορικού λιμέν α ώστε ν α κατα-
στεί δυν ατή η σύν δεση με το τρέν ο σε άλλο σημείο της
Χερσαίας Ζών ης Λιμέν α, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Η
επιλογή συγκεκριμέν ης θέσης θα προκύψει, εφόσον
τοποθετηθούν  και συμφων ήσουν  όλοι οι εμπλεκόμε-
ν οι φορείς ώστε ν α επιλεγεί η βέλτιστη δυν ατή λύση. Ο
σημεριν ός κεν τρικός λιμέν ας, θα αξιοποιηθεί για ήπιες
και φιλικές προς την  πόλη λιμεν ικές χ ρήσεις, εν ώ θα
δημιουργηθεί και πύλη εισόδου-εξόδου Σέν γκεν ”.  

Το ν έο υπό εκπόν ηση μάστερ πλαν  του Λιμέν α
Ελευσίν ας προσεγγίζει για πρώτη φορά, ολιστικά και
όχ ι αποσπασματικά, τις ιδιαιτερότητες ολόκληρης της
περιοχ ής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Σήμερα είν αι σε εξέλιξη η Β’ φάση υλοποίησης του,
εν ώ έχ ει ολοκληρωθεί η Α’ φάση με την  αξιολόγηση της
υφιστάμεν ης κατάστασης και την  καταγραφή των  λει-
τουργικών  προβλημάτων .

Ο ρόλος των λιμενικών υποδομών Ο.Λ.Ε. ΑΕ
στην σύνδεση της Ρεβυθούσας για την διακίνηση
φορτηγών αυτοκινήτων LNG 

Ερωτηθείς για το θέμα της διακίν ησης υγροποιημέ-
ν ου φυσικού αερίου (LNG) με βυτιοφόρα μέσω των
λιμεν ικών  υποδομών  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ από/ προς τον
τερματικό σταθμό Υγροποιημέν ου Φυσικού Αερίου
(ΥΦΑ) στην  Ρεβυθούσα σύμφων α με το Μν ημόν ιο
Συν εργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ - ΔΕΣΦΑ, το οποίο καθίσταται

ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω των  εθν ικών  αν αγκών  από
την  σημεριν ή εν εργειακή κρίση, ο κ. Καμαριν άκης
διευκριν ίζει:     “Το Μν ημόν ιο Συν εργασίας μεταξύ
Ο.Λ.Ε. ΑΕ και ΔΕΣΦΑ υπεγράφη για εθν ικούς λόγους,
λαμβάν ον τας υπόψη ότι η χ ρήση των  λιμεν ικών  υπο-
δομών  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι η μόν η “οδός” για ν α
συν δεθεί η ν ήσος Ρεθυθούσα με την  υπόλοιπη Ελλά-
δα. Απαραίτητη προϋπόθεση για ν α υλοποιηθεί οποι-
αδήποτε χ ρήση των  λιμεν ικών  υποδομών , είν αι ν α
εγκριθούν  πρώτα όλες οι αν αγκαίες μελέτες, που πραγ-
ματοποιούν ται με μέριμν α της ΔΕΣΦΑ, σχ ετικά με την
ασφάλεια σύν δεσης με τα οδικά δίκτυα, την  περιβαλ-
λον τική ασφάλεια, όπως και οποιαδήποτε άλλη μελέτη
υποδειχ θεί από τους αρμόδιους φορείς”.   

Υδατοδρόμιο σε Ασπρόπυργο
ή Ν. Πέραμο

Όσον  αφορά το εν δεχ όμεν ο δημιουργίας υδατοδρ-
ομίου στον  κόλπο της Ελευσίν ας, ο κ. Καμαριν άκης
επισημαίν ει ότι “η προοπτική είν αι εφικτή για την  περ-
ιοχ ή του Δήμου Ασπροπύργου ή της Νέας Περάμου
Μεγάρων  και το θέμα θα εξεταστεί από τον  Ο.Λ.Ε. ΑΕ
θετικά, εφόσον  όμως υπάρξει σχ ετικό εν διαφέρον  από
τους επεν δυτές στο μέλλον . Προς το παρόν  υπάρχ ει
επεν δυτικό εν διαφέρον  για λιμέν ες με ακτοπλοϊκή
σύν δεση ή για λιμέν ες που εξυπηρετούν  κρουαζιερ-
όπλοια και τουριστικά σκάφη αν αψυχ ής”.   

Η συμβολή του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στον Πολιτισμό και η
συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα- Πολιτιστική
Πρωτεύουσα  

Παρότι ο Λιμέν ας Ελευσίν ας είν αι εμπορικός, έχ ει
αν οιχ τές τις πύλες του στον  Πολιτισμό και στηρίζει τις
δράσεις της 2023 Ελευσίν ας-Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης. 

“Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ υπέγραψε Μν ημόν ιο Συν εργασίας με
την  2023 Ελευσίν α-Πολιτιστική Πρωτεύουσα ώστε ν α
συμβάλει από την  πλευρά του στην  επιτυχ ία του Προ-
γράμματος του Δήμου της Ελευσίν ας για την  αν ακήρ-
υξη της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης. Όλοι οι ελεύθεροι χ ώροι του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είν αι
διαθέσιμοι για ν α φιλοξεν ήσουν  πολιτιστικές δράσεις.
Γι’ αυτό και πρωταρχ ικό μέλημα μας ήταν  ν α ολοκληρ-
ωθούν  έγκαιρα τεχ ν ικά έργα αν άπλασης, τα οποία
σήμερα έχ ουν  εξωραΐσει την  εικόν α του παραλιακού
μετώπου της πόλης σε χ ώρο περιπάτου και αν α-
ψυχ ής, με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος ν α έχ ει επι-
στρέψει στην  θάλασσα” λέει ο κ. Καμαριν άκης.

Μάλιστα το προσεχ ές διάστημα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα
τοποθετήσει και έν α εν τυπωσιακό γλυπτό σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμέν ο χ ώρο αρμοδιότητάς του, επί της
παραλιακής οδού Καν ελλοπούλου, πλάι στον  κεν τρικό
εμπορικό λιμέν α.

“Με γν ώμον α την  αν άδειξη της Χερσαίας Ζών ης

Λιμέν α Ελευσίν ας, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αξιοποιεί και έν α
σημείο, όπου μέχ ρι πρότιν ος στάθμευαν  αυθαίρετα
ν ταλίκες και δημιουργούσαν  σοβαρά προβλήματα στην
κυκλοφορία. Τα τεχ ν ικά έργα ολοκληρών ον ται και
σύν τομα θα τοποθετηθεί γλυπτό με την  ον ομασία
"Αέν αος Πλους", αφιερωμέν ο στον  Άν θρωπο της
Θάλασσας, την  Ελευσίν α και τον  Πολιτισμό της. Είν αι
έργο της εξαίρετης γλύπτριας Ασπασίας Σταυρο-
πούλου, η οποία δώρισε την  καλλιτεχ ν ική ιδέα και τον
σχ εδιασμό του αγάλματος στον  Οργαν ισμό” απο-
καλύπτει ο κ. Καμαριν άκης. 

Επιπλέον , ο Οργαν ισμός προωθεί σε συν εργασία με
την  2023 Ελευσίν α- ΠΠ το πρωτοποριακό εγχ είρημα
“Θαλάσσια Ιερά Οδός”. Αφορά την  θαλάσσια σύν δεση
του Πειραιά με την  Ελευσίν α, που θα λειτουργήσει από
το ν έο έτος. Η δράση τελεί υπό την  αιγίδα του
ΥΝΑΝΠ, αν αδεικν ύει την  πολιτιστική κληρον ομιά της
Δυτικής Αττικής και αν αμέν εται ν α φέρει πολλούς
επισκέπτες και τουρίστες στην  Ελευσίν α, τον ών ον τας
την  τοπική οικον ομία.

Παραχώρηση χώρων του παραλιακού
μετώπου στην τοπική κοινωνία 

Στο έργο του Οργαν ισμού για την  αν αβάθμιση της
ποιότητας ζωής διακρίν εται και η απόδοση εκτάσεων
της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν ος, στους Δήμους Ελευσίν ας,
Ασπροπύργου και Μεγαρέων .

“Χώροι, που δεν  χ ρησιμοποιούν ται πλέον  για λιμε-
ν ικές εργασίες, αποδόθηκαν  στην  τοπική αυτο-
διοίκηση για κοιν όχ ρηστο και κοιν ωφελή σκοπό και
αφού προηγουμέν ως ολοκληρώθηκαν  με δαπάν η του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ τεχ ν ικά έργα αν άπλασης και εξωραϊσμού,
ώστε οι τοπικές κοιν ων ίες ν α έχ ουν  ασφαλή και ελεύθ-
ερη πρόσβαση στην  θάλασσα” αν αφέρει ο κ. Καμαρι-
ν άκης.Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχ ει απευθύν ει προς τους
Δήμους πρόταση για υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης Συν εργασίας ώστε ν α δοθεί τέλος στις
συν εχ ιζόμεν ες προσφυγές για χ ρεώσεις δημοτικών
τελών  και καθαριότητας σε βάρος του Οργαν ισμού,
διότι το θέμα έχ ει ρυθμιστεί από την  Δικαιοσύν η σε
άλλους λιμέν ες.

Τέλος, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ υπέγραψε Μν ημόν ιο Συν ερ-
γασίας με το Παν επιστήμιο Δυτικής Αττική για την
μεταφορά τεχ ν ογν ωσίας σε θέματα διαχ είρισης λιμέ-
ν ων , καθώς και Σύμφων ο Συν εργασίας με το Παν επι-
στήμιο Πειραιά για την  χ ρήση προηγμέν ου τεχ ν ολογι-
κού εξοπλισμού, που θα αξιοποιηθεί και από το Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας- Δυτ. Αττικής για την
παροχ ή εξειδικευμέν ης κατάρτισης σε έργα φορτοεκφ-
όρτωσης, προς όφελος των   επαγγελματιών  και εργα-
ζομέν ων  της πόλης .

Οι εξωστρεφείς δράσεις του Ο.Λ.Ε.  ΑΕ Οι εξωστρεφείς δράσεις του Ο.Λ.Ε.  ΑΕ 
καθιστούν το έργο του,  στο σύνολο του,καθιστούν το έργο του,  στο σύνολο του,

πολύτιμη παρακαταθήκη για την συνέχεια.πολύτιμη παρακαταθήκη για την συνέχεια.

‘’ Το νέο υπό εκπόνηση master plan του
 Λιμένα Ελευσίνας προσεγγίζει για πρώτη φορά, 

ολιστικά και όχι αποσπασματικά, τις ιδιαιτερότητες
ολόκληρης της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. ‘’
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“Εμείς δεν είχαμε προσφυγικό
πληθυσμό αλλά οι συνδημότες
μας πολέμησαν στη Μικρασία”

τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση
“1922-2022- Ένας αιώνας προ-
σφοράς των Ελλήνων της

Μικράς Ασίας στην πρόοδο της Ελληνι-
κής Κοινωνίας”, που συνδιοργάνωσαν,
το απόγευμα της Τετάρτης 21 Σεπτεμ-
βρίου 2022, η Μητρόπολη Ιλίου και ο
Δήμος Φυλής, με κεντρικό ομιλητή τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κων-
σταντίνο Τασούλα, ο Χρήστος Παππούς
αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά, στο Στρατ-
ηγό Λιόση, μνημονεύοντας τιμητική ανα-
φορά του Γεωργίου Κονδύλη για τη φιλο-
πατρία και την ανδρεία του.

Ο Δήμαρχος Φυλής και ο Μητρο-
πολίτης Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρας απένει-
μαν, τιμητική πλακέτα  στον Πρόεδρο της
Βουλής, ο οποίος συγκίνησε με την
εμπεριστατωμένη και μεστή ομιλία του. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή
της Μεγάλης Ιδέας ως ιδεολογικού υπο-
βάθρου για την απελευθέρωση των
“νέων χωρών”. Τόνισε όμως ότι, με την
πολιτική συμβολή του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, η Μεγάλη Ιδέα μετεξελίχθηκε,
μετά την καταστροφή της Σμύρνης, σε
εθνική προσπάθεια για την ανοικοδόμ-
ηση της Χώρας, βασισμένη στις αρχές
της Ελευθερίας και της λαϊκής κυρια-
ρχίας και την κατάταξή της στις ανε-
πτυγμένες, οικονομικά και πολιτιστικά,
Χώρες του κόσμου. Αναζητώντας, εξάλ-
λου, την ιστορική αφετηρία της Μεγάλης

Ιδέας, τόνισε ότι για πρώτη φορά αναφ-
έρθηκε σε ομιλία που εκφώνησε ο Θεό-
δωρος Λάσκαρης, το 1208, στη Νίκαια
της Βιθυνίας, με θέμα την ανάκτηση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκο-
υς, κάτι που επετεύχθη το 1261, από τον
Μιχαήλ Η’ τον Παλαιολόγο. 

Ακολούθησε η ομιλία του πρώην Υπο-
υργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος
αναφέρθηκε στα αίτια της καταστροφής
του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, επι-
σημαίνοντας ως πλέον καθοριστικά την
ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1919
και την, ένεκα αυτής, απώλεια των
συμμαχιών της Χώρας. Κλείνοντας, επε-
σήμανε ότι η εθνική ενότητα αποτελεί
αναγκαία συνθήκη για την ασφάλεια, την
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα
της Χώρας, ιδιαίτερα ενόψει των σημερ-
ινών γεωπολιτικών δεδομένων που
έχουν προκαλέσει δύο κατ’εξοχήν αναθ-

εωρητικές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και
τη Τουρκία.

Στα δύσκολα χρόνια για την ένταξη του
προσφυγικού ελληνισμού στην Ελληνική
κοινωνία αναφέρθηκε ο σκηνοθέτης
Απόστολος Δοξιάδης, ενώ ιδιαίτερα
συγκινητική υπήρξε η ομιλία του Αρχι-
μανδρίτη Νικόδημου Αθανασίου, ο
οποίος μετέφερε τα βιώματά του ως
εγγονός προσφυγικής
οικογένειας. 

Χαιρετισμό εκ μέρους
του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη
μετέφερε η Υφυπουργός
Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία
Βούλτεψη, η οποία, με
αφορμή το θέμα της
εκδήλωσης, έκανε μια
σύντομη αναφορά στη

σημερινή γεωπολιτική κατάσταση της
περιοχής μας.

Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο
επιστημονικός συνεργάτης της Μητρό-
πολης Ιλίου Δημήτρης Ανυφαντάκης,
ολοκληρώθηκε με συναυλία του Μάριου
Στρόφαλη και της Ειρήνης Τουμπάκη, με
τίτλο “Yunan Taxim διαδρομές”.
Aποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων
διάβασε η ηθοποιός Κατερίνα Παπα-
δάκη.

Παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Ν.
Ιωνίας κκ Γαβριήλ, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο
Βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος, ο επι-
λαχών Βουλευτής Σταμάτης Πουλής, οι
πρώην Δήμαρχοι Φυλής Δημήτρης Μπο-
υραΐμης, Άνω Λιοσίων Βαγγέλης Χριστο-
φιλάκης και Αχαρνών Παναγιώτης
Φωτιάδης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής
της ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, Αντιδήμα-
ρχοι, Αναπλ. Δήμαρχοι, Πρόεδροι Δημο-
τικών Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων
του Δήμου και κοινωνικών φορέων,
Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι,
εκπρόσωποι Ενοριών κ.ά. 

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών -Οιν ό-
ης εγκατέστησε στην

πλατεία Γκλιάτη της Δ.Ε.
Μάν δρας εξοπλισμό
αν ακύκλωσης τον  οποίο
παρέλαβε δωρεάν  από την
Περιφέρεια Αττικής και τον
Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύν δε-
σμο Αττικής συμμετέχ ον τας
στο πρόγραμμα αν ταποδοτι-
κής αν ακύκλωσης.

Μέσω του συγκεκριμέν ου
προγράμματος εν ισχ ύεται η
προσπάθεια αν άπτυξης
συν ηθειών  αν ακύκλωσης
στα μικρά παιδιά, παρέχ εται
στους πολίτες η δυν ατότητα
ν α αποκομίσουν  όφελος
μέσω της αν ταποδοτικής
αν ακύκλωσης, συμβάλλον τας
παράλληλα στη λειτουργία της
κυκλικής οικον ομίας καθώς
επιβραβεύον ται κάθε φορά
που αν ακυκλών ουν , 

κερδίζον τας πόν τους προς
εξαργύρωση σε συν εργαζόμε-
ν ες επιχ ειρήσεις.  
Από τον  περασμέν ο Δεκέμβρ-

ιο ο Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών -Οιν όης είν αι έν ας
από τους εξήν τα έξι (66) που
στηρίζουν  την  προσπάθεια της
Περιφέρειας Αττικής και του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συν δέ-
σμου Αττικής για έν α ολοκληρω-
μέν ο σχ έδιο διαχ είρισης των
στερεών  αποβλήτων  του Λεκα-
ν οπεδίου με έμφαση στην
Αν ακύκλωση.

Εξοπλισμός αν ταποδοτικής
αν ακύκλωσηςθα τοποθετηθεί
προσεχ ώς και στις Δημοτικές
Εν ότητες Βιλίων  κι Ερυθρών .

Κάν ουμε την  Αν ακύκλωση
καθημεριν ή μας συν ήθεια,
εν δυν αμών ουμε το οικολογικό
μας αποτύπωμα, επιδιώκον τας
έν α βιώσιμο μέλλον  για τον
τόπο μας και τα παιδιά μας.  

Ανακυκλώνω ανταποδοτικά και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον

Εξοπλισμός ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
στην πλατεία Γκλιάτη της Δ.Ε. Μάνδρας 

ΣΣηημμααννττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσφφυυγγιικκόό  εελλλληηννιισσμμόό  
δδιιοορργγάάννωωσσαανν  ηη  ΜΜηηττρρόόπποολληη  ΙΙλλίίοουυ  κκααιι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς
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Η
έκρηξη της ακρίβειας που σαρών ει τα
εισοδήματα έφερε αύξηση στις οφειλές
στην  εφορία, αφού το επτάμην ο

Ιαν ουαρίου-Ιουλίου ν οικοκυριά και επιχ ειρήσεις
άφησαν  απλήρωτους φόρους συν ολικού ύψους
4,45 δισ. ευρώ.

Σύμφων α με τα στοιχ εία της ΑΑΔΕ, τα «φρέσκα»
χ ρέη διογκώθηκαν  τον  Ιούλιο, έν αν  μήν α με
αυξημέν ες φορολογικές υποχ ρεώσεις, κατά 334
εκατ. ευρώ, στα 4,459 δισ. ευρώ, από 4,125 δισ.
ευρώ στο τέλος Ιουν ίου. Τον  Ιούν ιο τα φορολογικά
χ ρέη είχ αν  «φουσκώσει» κατά 352 εκατ. ευρώ σε
σχ έση με τον  Μάιο του 2022.

Στα 112,6 δισ. το συνολικό ληξιπρόθεσμο
υπόλοιπο

Το αποτέλεσμα είν αι το συν ολικό ληξιπρόθεσμο
υπόλοιπο ν α εκτιν αχ θεί στα 112,653 δισ. ευρώ.
Από αυτά, τα 26,126 δισ. ευρώ είν αι αν επίδεκτα
είσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό
ληξιπρόθεσμο χ ρέος ν α διαμορφών εται σε 87,134
δισ. ευρώ. 

Συν ολικά στο 7μην ο τα ν έα ληξιπρόθεσμα χ ρέη
έφτασαν  στα 4,846 δισ. ευρώ, με το σύν ολο των
οφειλετών  ν α παραμέν ει πάν ω από τα 4,2
εκατομμύρια.

Την  ίδια ώρα, η πίεση προς τους οφειλέτες είν αι
ασφυκτική, αφού ο εισπρακτικός μηχ αν ισμός της
ΑΑΔΕ κατάφερε με κατασχ έσεις και ρυθμίσεις ν α
βάλει στα κρατικά ταμεία πάν ω από 2,8 δισ. ευρώ
από παλαιά και ν έα ληξιπρόθεσμα χ ρέη. Από
αυτά, τα 1,698 δισ. ευρώ προέρχ ον ται από
ληξιπρόθεσμα χ ρέη παρελθόν των  οικον ομικών
ετών  και τα 1,159 δισ. ευρώ από τρέχ ουσες
υποχ ρεώσεις που δεν  είχ αν  πληρωθεί
εμπρόθεσμα.

Αν οιχ τούς λογαριασμούς με την  εφορία έχ ουν
4.230.900 φορολογούμεν οι, εκ των  οποίων
1.966.599 βρίσκον ται αν τιμέτωποι με κατασχ έσεις
τραπεζικών  λογαριασμών  και περιουσιακών
στοιχ είων , εν ώ για 1.378.297 οφειλέτες έχ ουν
επιβληθεί αν αγκαστικά μέτρα.

Σημειών εται ότι το 53,4% των  φορολογούμεν ων
έχ ει χ ρέη στην  εφορία που δεν  ξεπερν ούν  τα
500 ευρώ και συν ολικά χ ρωστούν  326 εκατ. ευρώ,
ποσό που αποτελεί μόλις το 0,3% του συν ολικού

Η ακρίβεια εκτόοξευσε
τις οφειλές στην εφορία

ΠΠάάννωω  ααππόό  44,,4455  δδιισσ..
οοιι  ααππλλήήρρωωττοοιι  φφόόρροοιι

σσττοο  77μμηηννοο

Στην αντεπίθεση η Ελλάδα έναντι 
της τουρκικής εκστρατείας συκοφάντησης

Πώς θα επιχειρήσει να αποδομήσει τις ανυπόστατες αιτιάσεις Ερντογάν

Σ
ε πλήρη εξέλιξη
βρίσκεται η διπλωμα-
τική αντεπίθεση της

Ελλάδας έναντι της κλιμάκω-
σης της τουρκικής προκ-
λητικότητας, με τον πρωθυ-
πουργό να ετοιμάζεται να
δώσει από το βήμα της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ
σήμερα Παρασκευή ηχηρή
απάντηση στον εμπρηστικό
λόγο του Τούρκου προέδρου.

Η ελληνική κυβέρνηση
διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν
τρομοκρατείται, δεν εκφ-
οβίζεται και δεν αμαυρώνε-
ται από όσα ανυπόστατα
ειπώθηκαν από τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν την περα-
σμένη Τρίτη, θέση που αποτ-
υπώθηκε και κατά τη χθεσινή
ομιλία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη σε ομογενειακές
οργανώσεις στη Νέα Υόρκη
με τη φράση του «Κανένας
δεν πρόκειται να κάνει bully-
ing στην Ελλάδα».

«Εξωφρενικές» οι αιτιά-
σεις Ερντογάν

Δίνοντας πρόγευση για τα
όσα θα πει στην ομιλία του
την Παρασκευή ο κ. Μητσο-
τάκης χαρακτήρισε σε συνέν-
τευξή του στο Bloomberg
«εξωφρενικό» το να κατηγορ-
είται η Ελλάδα για εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας στο
ζήτημα του μεταναστευτικού,
σημειώνοντας πως «το κρε-
σέντο τουρκικής ρητορικής
κατά της Ελλάδας είναι απα-
ράδεκτο».

Όπως είπε, «είναι εξωφρ-
ενικό γιατί είναι η Τουρκία
που, πολύ ανοιχτά και πολύ
δημόσια, εργαλειοποιεί τους
μετανάστες τα τελευταία δύο
χρόνια, προσπαθώντας να
τους ενθαρρύνει, να τους
στείλει στα ελληνικά σύνορα,
προσπαθώντας να τους ωθή-
σει στην Ευρώπη. Διασώζο-
υμε δεκάδες χιλιάδες».

«Έχουμε διασώσει δεκά-
δες χιλιάδες ανθρώπους που

βρίσκονταν σε κίνδυνο στη
θάλασσα. Υπερασπιζόμα-
στε τα σύνορά μας όπως
έχουμε υποχρέωση να κάνο-
υμε, αλλά σεβόμαστε επίσης
τα θεμελιώδη δικαιώματα και
θα έπρεπε να συνεργαζόμα-
στε με την Τουρκία για να
αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτ-
ημα αντί να βλέπουμε μια
Τουρκία να “μάς κουνάει και
το δάχτυλο”» τόνισε.

Ο Έλληνας πρωθυπο-
υργός απέδωσε σε εσωτερι-
κούς πολιτικούς λόγους τον
ρητορικό παροξυσμό
απειλών εκ μέρους της
Άγκυρας, υπογραμμίζοντας
πως η αμφισβήτηση της κυρ-
ιαρχίας ενός συμμάχου στο
ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη και
δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή
από την Ελλάδα.

Επανέλαβε παράλληλα
πως ο ίδιος είναι πάντα
ανοιχτός για συζήτηση με τον
Τούρκο πρόεδρο και πως
είναι προς το συμφέρον της
περιφερειακής σταθερότ-
ητας να μειωθεί σημαντικά η
ένταση της ρητορικής.

Το σχέδιο αποδόμησης της
ομιλίας Ερντογάν

Σύμφωνα με πληροφορίες
της naftemporiki.gr με την
ομιλία του ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός θα επιχειρήσει να
αποδομήσει την έωλη επιχει-
ρηματολογία της Τουρκίας
σημείο προς σημείο, ενώ
όπως λέγεται η Αθήνα έχει
έναν «κρυμμένο άσο» στο
μανίκι, που θα αξιοποιήσει ο
κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτ-
ησή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες
ο πρωθυπουργός θα παρου-
σιάσει τα πραγματικά
γεγονότα στο μεταναστευτικό
αποκρούοντας την τουρκική
προπαγάνδα και καταγγέλ-
λοντας την προσπάθεια της
γειτονικής χώρας να εργαλει-
οποιήσει το ζήτημα. 

Θα εστιάσει επίσης στην
κλιμάκωση της τουρκικής
επιθετικότητας σε μία εποχή
που η Δύση έχει καταδικάσει
τον αναθεωρητισμό και θα
υπογραμμίσει τον ρόλο της
χώρας μας ως πυλώνα σταθ-
ερότητας στην περιοχή.

«Ψύχραιμη απάντηση,
χωρίς προσβλητικούς χαρ-

ακτηρισμούς»

Όπως ανέφερε χαρακτηρ-
ιστικά κατά τη χθεσινή
ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, στην παρέμβασή
του ο κ. Μητσοτάκης «θα ανα-
δείξει τον ρόλο της Ελλάδας
ως πυλώνα σταθερότητας και
ασφάλειας και θα κάνει
ιδιαίτερη αναφορά στην κλι-
μάκωση της τουρκικής τουρκι-
κής επιθετικότητας και τις
προκλητικές δηλώσεις του
Τούρκου προέδρου».

Είπε επίσης πως ο
Έλληνας πρωθυπουργός θα
απαντήσει στους ανυπόστα-
τους ισχυρισμούς Ερντογάν
«με επιχειρήματα που εδρά-
ζονται στο διεθνές δίκαιο,
έχουν σύμμαχο την αλήθεια
και την ιστορία και αντικατο-
πτρίζουν την πραγματικότ-
ητα που βιώνουμε στο Αιγαίο
τα τελευταία χρόνια». Πρόσθ-
εσε ακόμη ότι «ψύχραιμα,
αποφασιστικά και χωρίς
προσβλητικούς χαρακτηρι-

σμούς ο κ. Μητσοτάκης θα
δώσει τις δέουσες απαντή-
σεις».

Συνομιλία με Μπάιντεν
στη δεξίωση του Αμερικανού

προέδρου

Σημειώνεται ότι ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης συνοδευόμενος από τη
σύζυγό του Μαρέβα Γκραμ-
πόβσκι - Μητσοτάκη παρα-
βρέθηκε σε δεξίωση που
παρέθεσε ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
προς τιμή των ηγετών που
συμμετέχουν στην εβδομάδα
Υψηλού Επιπέδου της 77ης
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε εγκάρδια συνομιλία με
τον Αμερικανό πρόεδρο, ο
οποίος θυμήθηκε λεπτομέρ-
ειες της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουρ-
γού στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο - όπως αναμενό-
ταν - δεδομένου και του χαμ-
ηλού βαρομετρικού στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν
είχε τετ α τετ ή έστω έναν εθι-
μοτυπικό χαιρετισμό με τον
Τούρκο πρόεδρο που ήταν
επίσης προσκεκλημένος
στην ίδια δεξίωση. 

Από το σημερινό πρόγρ-
αμμα του πρωθυπουργού
ξεχωρίζει η συνάντηση που
θα έχει με τον γενικό γραμ-
ματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες.

ληξιπρόθεσμου χ ρέους. Αν τίθετα,
το 0,2% των  οφειλετών  η 8.825
φορολογούμεν οι χ ρωστούν  90 δισ.
ευρώ ή το 80% των  συν ολικών
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  με τη κατά
κεφαλήν  οφειλή ν α ξεπερν ά το 1
εκατ. ευρώ

Αυτόματες κατασχέσεις

Συγχ ρόν ως, πρεμιέρα αν αμέν εται
ν α κάν ουν  τα ν έα συστήματα
παρακολούθησης και ελέγχ ων  των
τραπεζικών  λογαριασμών  που θα
συν δυαστούν  και με το σύστημα
Eispraxis, το οποίο θα
παρακολουθεί και θα φακελών ει όλες
τις οφειλές των  φορολογουμέν ων  και
θα δρομολογεί δεσμεύσεις,

κατασχ έσεις και πλειστηριασμούς
περιουσιακών  στοιχ είων . Μέσω του
συστήματος σχ εδιάζει ν α κυν ηγήσει
τους οφειλέτες και ν α εισπράξει τα
χ ρέη από όσους έχ ουν  την
οικον ομική δυν ατότητα αλλά δεν
εκπληρών ουν  τις υποχ ρεώσεις τους
στην  εφορία.

Το Eispraxis θα σκιαγραφεί το
προφίλ του κάθε οφειλέτη και θα
αν τλεί πληροφορίες για τα
εισοδήματα και την  περιουσιακή του
εικόν α από όλα τα πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ, το My AADE,
το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis
καθώς και από τρίτους, όπως το
Κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ, ο ΕΦΚΑ,
το ΚΕΑΟ.

Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται

ηλεκτρον ικός φάκελος ο οποίος θα
εν ημερών εται σε πραγματικό χ ρόν ο
για τις εν έργειες και τα μέτρα που
έχ ουν  ληφθεί. Σύμφων α με το
σχ έδιο λειτουργίας του Eispraxis, το
ηλεκτρον ικό σύστημα:

Θα παρακολουθεί το «προφίλ»
κάθε οφειλέτη.

Θα έχ ει καταγραμμέν η την
περιουσιακή του κατάσταση.

Θα αν ταλλάσσει στοιχ εία με το
Κτηματολόγιο το ΓΕΜΗ και τον
ΕΦΚΑ.

Θα αν ταλλάσσει στοιχ εία και
πληροφορίες με κράτη-μέλη της ΕΕ.

Θα παρακολουθεί τα ληξιπρόθεσμα
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr     

Αθήν α, 22/09/22
Αρ. πρωτ.: 906905

Αν ακοίν ωση

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
α) της με αρ. οικ.1649/45/14
ΚΥΑ Υπουργών  Εσωτερικών -
ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  και β)
της περ. β  ́της παρ. 2 του αρ. 3
του Ν.4014/2011 (Α  ́209), όπως
αν τικαταστάθηκε με την  παρ. 1
του αρ. 2 του Ν.4685/2020 (Α΄
92), αν ακοιν ών εται ότι:  

Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεν τρ-
ωμέν ης Διοίκησης Αττικής με
το με αρ. πρωτ. 102834/20-09-

22 έγγραφ ο η Μελέτη Περιβαλ-
λον τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ),
με ΠΕ.Τ.: 2205779826 και με:

Α) τίτλο έργου: «’Εργα Διευθέτ-
ησης Ρέματος Γιώργη» υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα: 2η, α/α: 15α
(Αν τιπλημμυρικά έργα και έργα
διευθέτησης της ροής των  υδά-
των , όπως: διαμόρφ ωση δια-
τομής με επέν δυση ή μη, κατασ-
κευή ή εν ίσχυση αν αχωμάτων ,
κάλυψη υδατορέματος, κατασκε-
υή τεχν ητού κλάδου, άρση
προσχώσεων  από μη διευθετ-
ημέν ο τμήμα υδατορέματος κλπ)

Β) θέση έργου: ΔΕ Ν. Περά-
μου, Δήμου Μεγαρέων , της Π.Ε.
Δυτ. Αττικής, της Περιφ έρειας
Αττικής.

Γ) φ ορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/ν ση τεχν ικών
‘Εργων  Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Δ) αρμόδια για το έργο περι-
βαλλον τική αρχή τη Δ/ν ση Περ-
ιβάλλον τος και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την  παροχή σχετικών
περιβαλλον τικών  πληροφ ορ-
ιών : 1) την  αρμόδια υπηρεσία
της Περιφ έρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ έρ-
ειας Αττικής (Πολυτεχν είου 4,

Αθήν α, υποδοχή κοιν ού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.:  210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΠΜ) μόν ο για εγγεγρ-
αμμέν ους χρήστες στη διεύθυ-
ν ση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
22/09/22- 2/11/22

Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου κοι-
ν ού:  26/09/22- 2/11/22 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr /) ή στη
Δ/ν ση Περιβαλλον τικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεν τρωμέν ης Διοίκησης Αττι-
κής (Μεσογείων  239 και
Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Με στόχο τη συνδρομή του Δήμου στον οικογενειακό προϋπολογισμό και
αφουγκραζόμενοι το οικονομικό βάρος που έχει δημιουργήσει αυτό το
χρονίζον πρόβλημα, η Δημοτική Αρχή πρόκειται να συνδράμει με 25
ευρώ/εκκένωση κάθε κατοικίας της πόλης, που δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο.
Μέχρι λοιπόν, την οριστική λύση του ζητήματος της αποχέτευσης που απο-

τελεί πρωτεύοντα στόχο της Δημοτικής Αρχής και κατανοώντας τις δυσκολίες
που αυτό επιφέρει, ο Δήμος Ελευσίνας θα σταθεί αρωγός.
Για την πρωτοβουλία αυτή, της Δημοτικής Αρχής, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Γιώργος Ηλιόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για μια ανάσα στο
μεγάλο πρόβλημα της απορροής των βοθρολυμάτων. Οι κάτοικοι δικαίως αγα-
νακτούν. Μέσα στα συνεχώς διογκούμενα καθημερινά προβλήματα, παραμένει
και εκείνο της απορροής των βοθρολυμάτων, ένα διαχρονικό πρόβλημα που
σε ορισμένες περιοχές του δήμου μας πέραν του οικονομικού, δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα τόσο από άποψης δυσοσμίας όσο και μετάδοσης επιβ-
λαβών νοσημάτων. Μια Δημοτική αρχή που τιμά αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε
προεκλογικά, έχει υποχρέωση να βρει λύση έστω και πρόσκαιρη ώστε να αντι-
μετωπίσει το μείζον πρόβλημα. Το μέτρο θα είναι οριζόντιο και επεκτείνεται
στο σύνολο όλων των κατοικιών οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της
αποχέτευσης. 
Το μέτρο αυτό δεν ήρθε για να μείνει. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν

άμεση ολοκλήρωση του αποχετευτικού μας συστήματος και μόνο. Και γι’
αυτόν τον σκοπό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε συστηματικά. Μέχρι την
ολοκλήρωσή του όμως, αυτή η πρωτοβουλία είναι το ελάχιστο που οφείλουμε
ως ανταπόδοση στους δημότες μας, σεβόμενοι τις προτεραιότητές μια σύγχρ-
ονης Πόλης και εν δυνάμει Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2023».
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Προσπαθώντας

καθημερινά να βρούμε λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έρχε-
ται από το παρελθόν, αυτό της οριστικής κατασκευής δικτύου αποχέτευσης σε
περιοχές που δεν έχουν συνδεθεί, βρήκαμε έναν τρόπο να συνδράμουμε αυτές
τις οικογένειες που ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια. Μέχρι να λυθεί αυτό το ζήτ-
ημα, ο Δήμος μας θα δίνει το «παρών», χωρίς αυτό να σημαίνει πως εφη-
συχάζουμε. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις πιέσεις για το αυτονόητο, σε συνερ-
γασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου όσο και του Δήμου μας».
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 5537209/100

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.

Α ν

επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της ομά-
δας 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 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Ξεκίνησε η κ:16 του Μανδραικού ΑΟ.

Ξεκίν ησε δουλειά η Κ16 του Μαν δραικού ΑΟ υπό τις
οδηγίες του Μιχ άλη Βλάχ ου!
Ευχ αριστούμε τα παιδιά και τους γον είς για την  εμπι-
στοσύν η τους. Οι συμμετοχ ές σε όλα τα τμήματα
σπάν ε ρεκόρ! Πάμε δυν ατά!

ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο Πανελευσινιακός 94-79 το
Π.Φάληρο για το κύπελλο

Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ  στον  πρώτο  επίσημο
αγών α μπάσκετ του Κυπέλλου Αν δρών  επικράτησε με
αν ατροπή με σκορ 94-79 (ημίχ ρον ο 41-48) απέν αν τι
στην  ομάδα του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου.

Παν ελευσιν ιακός – Παλαιό Φάληρο 94-79

Διαιτητές: Καραβίτης, Κον ταράτος, Κιουλάφας
Δεκάλεπτα: 15-23, 41-48, 72-66, 94-79

Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης - Κλήμης): Νίκου 8 (2),
Πούρης, Καράμπελας 7 (1), Ντακούλιας 18 (1), Κατσα-
ν εβάκης, Κρασάκης 9, Σταμέλος 9 (1), Λεκάκης 2,
Παπαφλωράτος 17 (3), Ρεκουν ιώτης 5, Μακρής 13 (1),
Δεν δριν ός 6.

Παλαιό Φάληρο (Μάν ος): Σκόρδος 5 (1), Δρίτσας 6
(2), Κομποδιέτας 16 (2), Πατσατζόπουλος, Μαχ αίρας
3, Μπολάτογλου 2, Δούλης 1, Καν ον ίδης 26 (4), Οικο-
ν ομόπουλος 8 (1), Μαγιν τόμπε 12 (1).

Hττα της ΝΕ Μεγαρίδας
από τον Τρίτωνα

Η ΝΕΜ σε έν α ακόμα δυν ατό
φιλικό προετοιμασίας μακριά από
τα Μέγαρα, αν τιμετώπισε τον
Τρίτων α, με την  “φλόγα” ν α
γν ωρίζει την  ήττα με 85-77.

Ο Γιώργος Μάν ταλος είχ ε την
ευκαιρία ν α δει την  ετοιμότητα των
παικτών  του απέν αν τι σε μια
ποιοτική ομάδα που αν αμέν εται ν α
πρωταγων ιστήσει στην  Α2.

Η ΝΕΜ έχ ει καλή απόδοση στα
πρώτα λεπτά της αν αμέτρησής
προσπαθών τας ν α μείν ει κον τά
στο σκορ, όμως οι γηπεδούχ οι
κατάφεραν  και έφτιαξαν  μια
σημαν τική διαφορά και
ολοκλήρωσαν  το πρώτο δεκάλεπτο
με προβάδισμα 8 πόν των  (23-15).

Οι κακές επιθετικές επιλογές και
κυρίως τα πολλά λάθη των  παικτών
της ΝΕΜ έδωσαν  το δικαίωμα
στους αν τιπάλους ν α “τρέξουν ”

έν α σερί 8-0 και ν α πάν ε στα
αποδυτήρια στο ημίχ ρον ο με +12
(45-33).

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης
περιόδου η εικόν α της ομάδας μας
δεν  βελτιώθηκε με τη διαφορά ν α
φτάν ει ακόμα και στο +19 (57-38).
Στην  συν έχ εια η πίεση στην
άμυν α, ο έλεγχ ος των  ριμπάουν τ
και η σωστή κυκλοφορία της
μπάλας επέτρεψε στην  «φλόγα» ν α
ξαν αμπεί στο παιχ ν ίδι. Έν α καλό
σερί 10-0 σερί έφερε την  φιλική
αν αμέτρηση στο 57-48 και την
ψυχ ολογία που τόσο έλειπε στο
πρώτο ημίχ ρον ο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΝΕΜ
έπαιξε ίσως το καλύτερο της
μπάσκετ στην  αν αμέτρηση σε μια
προσπάθεια ν α ροκαν ίσει τη
διαφορά αλλά και ν α βγάλει στο
γήπεδο τα δυν ατά της «όπλα». Η
διαφορά παρέμεν ε όμως στους 8
πόν τους με τον  Τρίτων α ν α μην
χ άν ει σε καν έν αν  σημείο της
αν αμέτρησης την  ψυχ ραιμία του
και με σημαν τικά σουτ τριών
πόν των  ν α βρίσκει τις λύσεις. Έν α
λεπτό πριν  ολοκληρωθεί το
παιχ ν ίδι η ομάδα του Γιώργου
Μάν ταλου προσπάθησε ν α κάν ει
την  ολική αν ατροπή καθώς έστειλε
το παιχ ν ίδι -6 (81-75) αλλά δεν
κατάφερε κάτι παραπάν ω.
Δεκάλεπτα: 23-15, 45-33, 62-50,
85-77

Ο Γιάν ν ης Μήτσιαλος μίλησε για
την  προσπάθεια των  παικτών  του
απέν αν τι σε μια από τις καλύτερες
ομάδες τις κατηγορίας, εν ώ στάθηκε
και στο επόμεν ο φιλικό παιχ ν ίδι
που ακολουθεί:
«Ο Τρίτων ας είν αι μια από τις τρεις
καλύτερες ομάδες της Α2. Στο
πρώτο ημίχ ρον ο δεν  είμασταν  όσο
καλοί θα θέλαμε, χ άσαμε αρκετά
ριμπάουν τ αλλά ν ομίζω πως στο
δεύτερο ημίχ ρον ο πιέσαμε,
τρέξαμε και είχ αμε καλύτερη
εικόν α. Η δουλειά στις
προπον ήσεις αρχ ίζει ν α αποδίδει,
εάν  είμασταν  λίγο πιο τυχ εροί και
πιο ψύχ ραιμοι σε κάποιες
συγκεκριμέν ες φάσεις θα
μπορούσαμε ν α μειώσουμε ακόμα
περισσότερο την  διαφορά.

Το Σάββατο έχ ουμε ακόμα έν α
δυν ατό φιλικό προετοιμασίας
απέν αν τι στο Ψυχ ικό, μια ποιοτική
ομάδα που θα πρωταγων ιστήσει
και την  επόμεν η χ ρον ιά στην  Α2.
Θα κάν ουμε ότι καλύτερο
μπορούμε και θα προσπαθήσουμε
ν α  εφαρμόσουμε το πλάν ο μας.
Έχ ουμε αρκετά φιλικά παιχ ν ίδια
μπροστά μας, αλλά είν αι σίγουρα
έν α σημαν τικό τεστ για εμάς
απέν αν τι σε ακόμα μια δυν ατή
ομάδα».

*Επόμεν η φιλική αν αμέτρηση το
Σάββατο 24/09 (18:00) στη ΝΕΜ
BC Arena απέν αν τι στο Ψυχ ικό.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας ευχαριστεί τα ΕΛ.ΠΕ
«Η Διοίκηση του αθλητικού σωματείου ΠΑΟ Ηρακλής Ελευσίν ας θέλει ν α εκφράσει τις θερμές ευχ αριστίες της
προς τον  όμιλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για την  πολύτιμη συμβολή του στην  διοργάν ωση της αθλητικής 
εκδήλωσης με αφορμή τα 100 χρόν ια μν ήμης από την  Μικρασιατική Καταστροφή,  που διεξήχ θη την  Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου. Με την  άψογη συν εργασία και την  προσφορά διαδραστικών  παιχ ν ιδιών , ο Όμιλος κατάφερε
ν α εν ισχ ύσει τις προσπάθειές μας για ν α μετατρέψουμε αυτό το φιλικό τουρν ουά σε ημέρα γιορτής για τον
Ηρακλή μας.  Σας ευχ αριστούμε από καρδιάς.

Με εκτίμηση
Η Διοίκηση του ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Με Κακοσίμο και Κρητικό 2-0 στην Βάρδα 
Για την  δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος στο
γήπεδο «Γρηγόριος Καλάκος» σε ν οκ άουτ αν α-
μέτρηση ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟ επικράτησε με 2-0
του ΠΑΟ Βάρδας που αγων ίζεται στην  Α’ ΕΠΣ
Ηλείας και πήρε την  πρόκριση στην … πέμπτη
φάση του θεσμού!
ΤΑ ΓΚΟΛ: Κακοσίμος 83΄, Κρητικός 89′.
Διαιτητής: Βαρτσάκης (Λακων ίας).Βοηθοί: Αν των ό-
πουλος, Σόβολος (Λακων ίας).
ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ(προπον ητής Ηλίας Φωτόπουλος):
Τσεκούρας, Μηλαδόπουλος, Διον υσόπουλος, Π.
Πολίτης, Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πολίτης (89′ Κον τά-
ν ας), Μαρκόπουλος, Αν των όπουλος, Μικελάτος,
Λαθύρης (86′ Παλούμπης), Πλαστουργός.
Αν απληρωματικοί: Φωτόπουλος, Σίν ος, Παπαγιαν ν όπουλος,Στεργιόπουλος, Ι, Στεργιόπουλος ΙΙ.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Αν δρέας Σκέν τζος):Γκλώτσος, Μουστάκας, Αρν αούτογλου, Συριόπουλος,
Λάμπρου, Μαρής (81′ Κατίδης), Μίσκου (66′ Κακόσιμος), Μπούσης, Κρητικός (90′ Μακρίδης), Καψής (46′
Μακρυγιάν ν ης), Γεμιστός.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης  υπολογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα
καταστήματα.Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία

ανταλλακτικών
αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για

την περιοχή του
Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

6951959360
lagiosparts@gmail.com
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ΛΛ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  ««ΔΔιιααδδρροομμήή  πποολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  ααννάάδδεειιξξηηςς  
ττηηςς  ιισσττοορριικκήήςς  σσπποουυδδααιιόόττηηττααςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  μμααςς»»

ΟΟ7ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» και
ο παράλληλος αγώνας 5 χλμ. διοργανώνονται την Κυριακή́ 25 Σε-
πτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Αισχύλεια», από τον Δή-

μο Ελευσίνας, την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας και την Περιφ-
έρεια Αττικής (Περιφερειακή́ Ενότητα Δυτικής Αττικής και Περιφερειακή́ Ενότητα
Δυτικού́ Τομέα Αθηνών). 

Για τον αγώνα δρόμου 21 χλμ., η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 08.30 π.μ.
στον Κεραμεικό (Αρχαιολογικό μουσείο Κεραμεικου ́(πλησίον του σταθμού́ του
Ηλεκτρικού́ (ΗΣΑΠ) στο Θησείο) και ο τερματισμός στην πλατεία Ηρώων Ελευ-
σίνας, επί της οδού Νικολαϊδου, δίπλα στον Αρχαιολογικό́ χώρο Ελευσίνας. 

Η εκκίνηση του αγώνα 5 χλμ. θα δοθεί στην Ελευσίνα στις 09:00 π.μ. της Οδού
Νικολαϊδ́ου και πλησίον της πλατείας Ηρώων Ελευσίνας δίπλα στον Αρχαιολογι-
κο ́χώρο. 

Ο αγώνας δρόμου «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» εμπνέεται από τα βήματα των
μυστών του παρελθόντος καθώς αυτοί διέσχιζαν την “Ιερά Οδό” με σκοπό την 

αφύπνιση της συνείδησης τους μέσα από τα Ελευσίνια μυστήρια. Ένα από τα
μηνύματα που δίνει αυτός ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μό-
νον ως ένα σώμα αλλά και ως ένα πνεύμα ελεύθερο δίνοντας έτσι ένα αποτύπω-
μα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής αναζήτησης. 

Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο, μίας πορείας
μύησης προς την κάθαρση διατηρεί το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα
του ημιμαραθωνίου αυτού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιον αγώνα. 

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφε-
ρε: «Ο αγώνας δρόμου «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού» αποτελεί σημαντικό αθλητικό
και συμβολικό πολιτιστικό γεγονός που συνδέει την αρχαία Αγορά της Αθήνας με
τον χώρο την Ελευσινίων Μυστηρίων.

Η διαδρομή αυτή αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την ιστορική σπουδαιότητα της
περιοχής μας».

Οι αγώνες διοργανώνονται με τη συμβολή των: Αθλητικός Όμιλος Στιβ́ου Ελευ-
σίνας, Πανελευσινιακός Α.Π.Ο., Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσιν́ας (Σ.Δ.Υ.Ε.),
Οργανισμός Πολιτισμού Αθ́λησης και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
καθως́ και τους δήμους Αιγάλεω, Χαϊδαριόυ και Ασπροπύργου.

Περισσότερες πληροφορίες: eleusisimimarathon.gr

«Στα ίχνη της Ιεράς Οδού»
7ος Ημιμαραθώνιος & παράλληλος Αγώνας 5 χλμ. στο πλαίσιο του φεστιβάλ

«Αισχύλεια» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία:
«Στο σπίτι εκείνη την ώρα δεν βρισκό-

ταν κάποιος άλλος εκτός από τους δυο
τους. Στην αρχή η συζήτηση κύλισε φιλι-
κά, πλην όμως κάποια στιγμή ο κατηγορ-
ούμενος, χωρίς να πει κάτι, έβγαλε από
την τσάντα που είχε φέρει μαζί του, ένα
μαχαίρι τύπου πεταλούδα, με μήκος
λάμας 7,5 εκατοστών και συνολικό μήκος
18εκατοστών και απροειδοποίητα, χωρίς
να έχει προηγηθεί κάτι, επιτέθηκε στον
παθόντα».

«Του φώναξε θα σε σκοτώσω»
«Μόλις πήρε το μαχαίρι από την τσάντα

πλησίασε τον παθόντα και του επέφερε με
μεγάλη δύναμη μία μαχαιριά ψηλά στην
πλάτη από τη μεριά του δεξιού ώμου, ενώ
ταυτόχρονα του φώναζε «θα σε
σκοτώσω».

Ο παθών, συνειδητοποιώντας τι συνέ-
βη, έτρεξε να προφυλαχθεί στο μπαλκόνι
και φώναξε ζητώντας βοήθεια.

Ο κατηγορούμενος , πατά την προσπά-
θεια του παθόντος να ξεφύγει από αυτόν,
τον ακολούθησε στο μπαλκόνι, συνεχίζον-
τας να του φέρει επανειλημμένως κτυπή-
ματα με το μαχαίρι στην πλάτη του,

καθώς και στο κεφάλι. Τότε ο παθών
κατάφερε να εισέλθει εντός του σπιτιού
κλειδώνοντας την μπαλκονόπορτα και
κλείνοντας τον κατηγορούμενο έξω.

Ο κατηγορούμενος αντιλαμβανόμενος
ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη, χρησιμο-
ποιώντας μια ξύλινη καρέκλα έσπασε το
τζάμι της μπαλκονόπορτας και εισήλθε
εντός του σπιτιού παίρνοντας μαζί του και
το μαχαίρι. Ο παθών προσπάθησε να
ξεφύγει πλέον τρέχοντας προς την κεντρ-
ική έξοδο της οικίας, αλλά συνειδητο-
ποίησε ότι είχε ξεχάσει το τηλέφωνο του
και γύρισε να το πάρει. Επιχείρησε μάλι-
στα να καλέσει την άμεσο δράση της
αστυνομίας, όμως δεν τα κατάφερε.

Τότε βλέποντας τον κατηγορούμενο να
εισέρχεται εντός της οικίας αποφάσισε να
διαφύγει κατεβαίνοντας τις σκάλες και
τρέχοντας στον δρόμο. Ο κατηγορούμε-
νος τον καταδίωξε κρατώντας ακόμα το
μαχαίρι στα χέρια του και συνεχίζοντας να
του επιφέρει μαχαιριές στην πλάτη. Ο
παθών προκειμένου να γλιτώσει μπήκε
στην αυλή της απέναντι μονοκατοικίας,
όπου διαμένει η αυτόπτης μάρτυρας ….,
κλείνοντας την καγκελόπορτα, όμως ο
κατηγορούμενος προσπάθησε να ανοίξει
την καγκελόπορτα συνεχίζοντας τα 

χτυπήματα με το μαχαίρι στον παθόντα,
που φώναζε «βοήθεια με σκοτώνουν».

Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος με
αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή, επιχει-
ρώντας με την μπλούζα να καλύψει τα
χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Φεύγοντας κρατούσε το μαχαίρι, το
οποίο πέταξε λίγο πιο κάτω σε ένα χωρά-
φι, το οποίο όμως εντοπίστηκε από πολίτη
και παραδόθηκε στην Αστυνομία. Από την
πλευρά του ο κατηγορούμενος
ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα ,
καθώς το θύμα τον είχε παρενοχλήσει
νωρίτερα σεξουαλικά .

Η ιατροδικαστική εξέταση
Από την ιατροδικαστική εξέταση που

έγινε στο θύμα, προέκυψε ότι έφερε πολ-
λαπλά τραύματα, τα περισσότερα από τα
οποία έγιναν από πίσω, με τις σωματικές
βλάβες που υπέστη να χαρακτηρίζονται
από τον ιατροδικαστή ως βαριές σωματι-
κές βλάβες.

Συγκεκριμένα έφερε:
«Δύο τραύματα στη δεξιά ζυγωματική

χώρα, ένα στη δεξιά παρειακή χώρα, ένα
στην αριστερή κροταφική χώρα, ένα στη
βρεγματική χώρα, ένα στην ινιακή χώρα
αριστερά, δύο στην ινιακή χώρα δεξιά, 

ένα τραύμα μήκους 7 εκατοστών στο
ύψος της δεξιάς υποκλείδιας χώρας, ένα
στην αυχενική χώρα, τρία στην δεξιά
ωμιαία χώρα, ένα στο άνω τριτημόριο του
δεξιού βραχιόνα, ένα στο άνω τριτημόριο
στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού
βραχίονα, ένα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα,
ένα στην έξω πλάγια επιφάνεια του δεξιού
ημιθωράκιου, δύο στη δεξιά ωμοπλατιαία
χώρα, ένα στην οπίσθια επιφάνειά του
δεξιού ημιθωρακίου, καθώς επίσης υπέ-
στη γραμμοειδούς εκδορές άνωθεν ουράς
δεξιάς φυρούς, στην έξω επιφάνεια του
αριστερού βραχίονα και στην πρόσθια
επιφάνεια του δεξιού βραχίονα καθώς και
θλαστική εκχύμωση στη δεξιά απισθονω-
τιαία χώρα.»

Η νομική άποψη
Σε δηλώσεις του, ο γνωστός ποινικολό-

γος, Ιωάννης Γλύκας που εκπροσωπεί τον
κατηγορούμενο, επεσήμανε:

«Ο κατηγορούμενος σε καμία περίπτω-
ση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση
καθώς τελούσε σε βρασμό ψυχικής ορμής
και λόγω της απροσδόκητης και ανήθικης
επίθεσης που δέχτηκε. Ελπίζουμε δε στην
μετατροπή της κατηγορίας σε επικίνδυνη
σωματική βλάβη».
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ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  αακκόόμμηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά  σσττηη  δδρράάσσηη  ««ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΠΠΙΙΟΟ

ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ»»  

ΟΔήμος Ασπροπύργου μέσω του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας στηρίζει για μια ακόμη χρονιά τη δράση
RACE FOR THE CURE του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο

του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»  - ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο.  

Για το λόγο αυτό, προσφέρει σε 50 γυναίκες της πόλης ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση
και συμμετοχή στη δράση και συγκεκριμένα στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, με
σκοπό να ενισχύσει το σπουδαίο έργο του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και  δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοι-
νωνείτε έως τις 22/9  στα τηλέφωνα  210-5577862 (εσωτ: 2) και 6936275205 (Μαρία
Γκούμα). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


