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Στο επίκεντρο θέματα ασφαλείας

Ο

Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου είχε
συνάντηση με τον
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, παρουσία του Βουλευτή Δυτικής Αττικής Ευάγγελου Λιάκου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα ασφαλείας σε Ελευσίνα και Μαγούλα.
Αναφέρει ο Δήμος Ελευσίνας
για την συνάντηση: «Με τον
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο
συναντήθηκε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου το πρωί της Πέμπτης 16
Ιουνίου.
Παρών στη συνάντηση ήταν
και ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Δ. Αττικής Βαγγέλης Λιάκος.
Αντικείμενο της συνάντησης

ήταν τα μείζονα ζητήματα
ασφαλείας στην Ελευσίνα
και τη Μαγούλα, ιδίως σε
περιοχές όπου παρατηρείται
παραβατική συμπεριφορά.
Ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης, με
ανθρώπινο δυναμικό και
τεχνικά μέσα, του Αστυνομικού Τμήματος και των Τμημάτων Τροχαίας και Ασφαλείας.
Μάλιστα, ενόψει και της
διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023, ζητήθηκε ο άμεσος συντονισμός όλων των απαραίτητων
ενεργειών, προκειμένου το
κορυφαίο γεγονός για την
πόλη μας, να διεξαχθεί σε
κατάλληλες και ασφαλείς
συνθήκες.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος

Αργύρης Οικονόμου:
«Επεδίωξα τη συνάντηση με
τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, καθώς τα ζητήματα ασφαλείας στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα απασχολούν έντονα όχι μόνο τη
Δημοτική Αρχή αλλά και

τους κατοίκους. Ζήτησα την
άμεση στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων για αυξημένους ελέγχους σε περιοχές με
έντονη παραβατικότητα,
προκειμένου το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες να
επιστρέψει και να παγιωθεί».

1ο Πανελλήνιο Τουρνουά 3Χ3 στην Ελευσίνα:

και η παιδεία είναι αξίες αλληλένδετες
Βασική προϋπόθεση ο προαγωνιστικός έλεγχος

Συνέντευξη Τύπου για το τουρνουά 3Χ3 που θα ξεκινήσει
σήμερα και θα ολοκληρωθεί το
Σάββατο 18 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο
Ελευσίνας, στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου.
Το παρόν έδωσε ο δήμαρχος
της πόλης της Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, πιστός φίλος
του αθλητισμού, ο πρόεδρος
του ΟΚΕ Θανάσης Λίγγος, ο
επικεφαλής του προγράμματος
3Χ3 Χάρης Σπυλιάκος από την
πλευρά της ΕΟΚ (Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης) και η εκπρόσωπος του
ΠΡΕΠΥ Κωνσταντίνα Κρίτσα.
Πρώτος πήρε το λόγο και σε ένα
σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου, ο οποίος επισήμανε την σημαντικότητα της διοργάνωσης για
την πόλη της Ελευσίνας, ενώ
ανέφερε πως ο αθλητισμός
πρέπει να παίζει ένα ιδιαίτερο
κομμάτι στην καθημερινότητα
όλων.
«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για την
διεξαγωγή ενός πολύ σημαντικού
για την πόλη αθλητικού γεγονότος,
του 3Χ3 που ξεκινά στις 17 Ιουνίου. Μία διοργάνωση που εντάσσεται στο πανελλήνιο δίκτυο διοργανώσεων της Ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης και μεταφέρεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και
φυσικά στην πόλη μας, την Ελευσίνα, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2023», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου και
πρόσθεσε:
«Είμαστε χαρούμενοι που ο
δήμος μας αποτελεί μέρος αυτού του μεγάλου τουρνουά
γιατί για εμάς ο αθλητισμός, ο
πολιτισμός και η παιδεία είναι
αξίες αλληλένδετες. Τα τουρνουά 3Χ3 έχουν εξελιχθεί σε
θεσμό, φέρνουν το άθλημα
στις γειτονιές μας, δίνουν την
δυνατότητα στα παιδιά μας να
παίξουν και να γιορτάσουν.
Η Ελευσίνα λοιπόν μία πόλη με
ιδιαίτερη αθλητική κουλτούρα
αποτελεί σταθμό του πρώτου πανελληνίου τουρνουά 3Χ3 που διοργανώνεται από το Δήμο Ελευσίνας,
την Κοινωφελή Επιχείρηση και την
ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και υπό την έγκριση της
FIBA.
Η ένταξη μάλιστα του εθνικού
τουρνουά στο διεθνές πρόγραμμα
της FIBA είναι ένα σπουδαίο και
σημαντικό βήμα για την επιπλέον

προβολή, αναβάθμιση και προώθηση του 3Χ3 στην Ελλάδα. Το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου θα έχουν
την χαρά να απολαύσουν για μία
ακόμα χρονιά μία γιορτή μπάσκετ
με μοναδικό σκοπό την ευχαρίστηση του παιχνιδιού και την αίσθηση
της ελευθερίας που προσφέρει
αυτό και όχι τη νίκη αυτή καθ’
αυτή.
Το μπάσκετ προσφέρει χαρές
εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
παράγει νέους καλούς παίκτες
και όπως και κάθε άθλημα αποπνέει υγεία. Αυτό φαίνεται
άλλωστε και από την σπουδαία
δουλειά και από τους αθλητικούς συλλόγους της Ελευσίνας
και της Μαγούλας.
Μέσα από αυτές τις διοργανώσεις
και την αγαστή συνεργασία με τα
σωματεία και τους αθλητικούς
συλλόγους του τόπου μας, αλλά
και με την Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης επιδιώκουμε την
ενίσχυση και την προώθηση του
αθλήματος, την μύηση και κυρίως
των νέων στις αξίες του αθλητισμού και την ενασχόληση τους με
τις αθλητικές δραστηριότητες.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω
δύο λόγια για τον προαγωνιστικό
έλεγχο και την ανάγκη της προαγωγής και πρόληψης της υγείας
των αθλητών και των συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες.
Πριν από κάποια χρόνια ένα
τραγικό γεγονός σημάδεψε τα
αθλητικά δρώμενα της πόλης
μας με τον αιφνίδιο θάνατο
εντός αγωνιστικού χώρου ενός
εφήβου αθλητή, ενός καλού
παίκτη και πάνω από όλα ενός
εξαιρετικού παιδιού. Ο Αναστάσης Νάσης παιδί της πόλης
μας, έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά μέσα στο γήπεδο,
τη μέρα του αγώνα. Αυτό το
γεγονός που μας συγκλόνισε
όλους, γέννησε την ανάγκη
του προαγωνιστικού ελέγχου
που μέσα από την ομάδα του

Αναστάση τον ΟΚΕ, δημιουργήθηκε η ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ.
Κυρίες και κύριοι θέλω να σας
ευχαριστήσω για την σημερινή σας
παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την διοργάνωση και
τον κύριο Σπυλιάκο Χάρη επικεφαλή του προγράμματος 3Χ3 για την
συνεργασία πως ο ως δήμος
έχουμε αναπτύξει με την ΕΟΚ, με
στόχο την ενίσχυση του αθλήματος στην Ελευσίνα και την Μαγούλα, τον ΟΚΕ με τον πρόεδρο Θανάση Λίγγο και την ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ.
Είμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη
αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής και είμαι σίγουρος ότι αυτό το
διήμερο θα μας προσφέρει σε
όλους ένα υπέροχο θέματα. Ευχαριστώ πολύ.

ΧΑΡΗΣ ΣΠΥΛΙΑΚΟΣ:
ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ
Από τη πλευρά του ο επικεφαλής του προγράμματος 3Χ3
στην Ελλάδα Χάρης Σπυλιάκος
επισήμανε πως το επίπεδο της
διοργάνωσης θα είναι ιδιαίτερα
υψηλό και κάλεσε όλους να
παραβρεθούν σε αυτή την
γιορτή του αθλητισμού και
παράλληλα να συμμετάσχουν.
«Κύριε δήμαρχε ευχαριστούμε
πάρα πολύ για την φιλοξενία. Εμείς από την πλευρά μας ως
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι για την διοργάνωση που ξεκινάει στην Ελευσίνα», σχολίασε μεταξύ άλλων ο
κύριος Σπυλιάκος και πρόσθεσε:
«Μία διοργάνωση που εντάσσεται στο πανελλήνιο δίκτυο
διοργανώσεων 3Χ3 που φέτος
για πρώτη φορά η ομοσπονδία
διοργανώνει σύμφωνα με την

έγκριση της διεθνούς ομοσπονδίας της FIBA και όπως
είπατε και εσείς αυτά τα τουρνουά
έχουν ενταχθεί στις υψηλές κατηγορίες διοργανώσεων της FIBA. Οι
νικητές κάθε τουρνουά και οι νικητές του τουρνουά στην Ελευσίνα
κερδίζουν την πρόκριση τους
στους τελικούς του πανελληνίου
τουρνουά.
Με τη σειρά του ο νικητής του
πανελλήνιου τουρνουά προκρίνεται
στο παγκόσμιο κύπελλο που θα
γίνει τον Οκτώβριο στο Παρίσι,
οπότε αυτό και μόνο δίνει κίνητρο
συμμετοχής στις ομάδες, αλλά και
οργανωτικά βάζει ψηλά τον πήχη
για τους διοργανωτές και τους
τοπικούς φορείς, κάτι που μας δίνει
ιδιαίτερη χαρά, διότι αυτό που
βλέπουμε σε συνεργασία και με
εσάς και με τον κύριο Λίγγο είναι
ότι οι προδιαγραφές πάνω στις
οποίες στήνεται η διοργάνωση είναι
σε πολύ υψηλό επίπεδο και περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να
δοθούν εδώ και να έχουμε μία
πολύ όμορφη εμπειρία.
Λόγω του επιπέδου της διοργάνωσης θα συμμετέχουν στο πλαίσιο
της προετοιμασία τους και οι εθνικές ομάδες του 3Χ3 που προετοιμάζονται να παίξουν στους Μεσογειακούς αγώνες στο τέλος του
μήνα θα είναι εδώ παρόν και ο
ομοσπονδιακός προπονητής ο
κύριος Τσαγκαράκης, οπότε όσοι
παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να δουν και αγώνες υψηλού
επιπέδου.
Θα θέλαμε να καλέσουμε από
τη πλευρά μας και τα αθλητικά
σωματεία και τα παιδιά της
περιοχής να έρθουν και να
στηρίξουν την διοργάνωση, να
έρθουν και να συμμετάσχουν,
αλλά και να παρακολουθήσουν.
Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό τον προαγωνιστικό έλεγχο
και νομίζουμε ότι με αυτό τον
τρόπο, σιγά, σιγά αλλάζουμε
και την παιδεία και την κουλτούρα των αθλούμενων που
συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις και καθιστούν πλέον ξεκάθαρο πόσο αναγκαίος πλέον είναι ο
αγωνιστικός έλεγχος. Θυμίζουμε
ότι βάση αυτές τις διοργανώσεις που γίνονται όπως αυτή
που θα γίνει τώρα και πολλές
άλλες που θα ακολουθήσουν
στο πλαίσιο της συνεργασίας
μας και ενόψει της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2023 ότι
βάζουμε σιγά σιγά τις βάσεις
για την αλλαγή αυτής της
κουλτούρας. Καλή επιτυχία».

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης
Μπούρας, επισκέφθηκε (σ.σ.
χθες) μαζί με
τον Διευθυντή
Περιφέρειας
Αττικής της
ΔΕΔΔΗΕ κ.
Αθανάσιο Φουντουλάκη, την περιοχή «Βιλιαρί», του Δήμου – Μάνδρας – Ειδυλλίας προκειμένου να διαπιστώσουν
από κοντά την πορεία υλοποίησης των έργων ηλεκτροδότησης, από τη ΔΕΔΔΗΕ, του αντλιοστασίου υδροδότησης.
Στην επίσκεψη ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Μάνδρας Ειδυλλίας κκ Παναγιώτης Κολοβέντζος και
Κωνσταντίνος Φράγκος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μάνδρας κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου και εκπρόσωποι της περιοχής κκ Κωνσταντίνος Καλλιαντάς και
Σπύρος Κτενάς.
Ο κος Μπούρας με επανειλημμένες και συνεχείς παρεμβάσεις του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, στο
Δασαρχείο Μεγάρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάντα
σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κ.
Χρήστο Στάθη, κατάφερε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδροδότησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε σε εκκρεμότητα.
Έτσι νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι σήμερα αυτό το
χρονίζον και σημαντικό για την περιοχή θέμα βρίσκει πλέον τη λύση του. Ηλεκτροδοτείται το αντλιοστάσιο και ολοκληρώνεται η διαδικασία υδροδότησης της περιοχής
«Πανοράματος», τέως «ΤΙΤΑΝ».
Με το συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετούνται πλέον οι ανάγκες ύδρευσης του οικισμού αλλά και οι ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης ο κος Μπούρας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ κ. Αθανάσιο
Φουντουλάκη, με τον οποίο βρισκόταν σε καθημερινή επικοινωνία και η βοήθειά του ήταν καθοριστική για την επίλυση και επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Α.Γ.Σ. Βύζαντας Μεγάρων στο δημοτικό γήπεδο Μεγάρων με αφορμή την άνοδο
στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου. Στα πλαίσια της γιορτής
διεξήχθη φιλικός αγώνας ανάμεσα
στην ομάδα του Βύζαντα και Επίλεκτων Ποδοσφαιριστών τοπικών ομάδων. Ο κ. Μπούρας, αφού απένειμε
μετάλλια στους αθλητές, συνεχάρη
την Πρόεδρο, κα Γιάννα Ρήγα, το
Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές, τους αθλητές για την ευόδωση των πολύχρονων κόπων
τους και την επίτευξη του φετινού στόχου της ανόδου στην
επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου. Επίσης, συνεχάρη τους Μεγαρίτες φιλάθλους και τους χορηγούς που ακολουθούν και στηρίζουν το Βύζαντα όλα αυτά τα χρόνια. Ο
κ. Μπούρας υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια της ομάδας και της Διοίκησης.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2023:

Σάββατο 18 Ιουνίου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Η Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2023 ανακοίνωσε νέα εκδήλωση που θα γίνει αύριο.
Αναφέρει σχετικά:
DANCETERIA ::
Opening DJ set:
Black Athena BNC Live
(Sky Vector Music)
Closing DJ set: Dimitri Papaioannou (Method
To The Madness, Spiti Bar)
b2b Ilias Pitsios (Echovolt,
In To The Light Records)
Σάββατο 18 Ιουνίου
Παλαιό Ελαιουργείο
Ελευσίνας
Ώρα έναρξης: 21.30
Είσοδος ελεύθερη.
Απαραίτητη η προκράτηση
θέσεων μέσω viva
Με αφορμή τη Γιορτή της
Μουσικής, η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
διοργανώνει την Danceteria
με καλεσμένους ταλαντούχους DJs και μουσικούς,
που έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: Να μας κάνουν
να συγκινηθούμε χορεύοντας!
Το Σάββατο 18 Ιουνίου, η
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023 διοργανώνει την Danceteria, μετατρέποντας τον προαύλιο
χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου σε dance floor. Αυτή η
ειδική γιορτή που μοιάζει με
πάρτι, θα ξεκινήσει αμέσως
μετά την παρουσίαση της
δράσης Μυστήριο 57_ Ακροβατώντας στην Ελευσίνα &
Αναθεωρώντας τα τοπία της
Ελευσίνας, μια πρωτότυπη
παράσταση ακροβατικών,
σύγχρονου χορού και μουσικής από Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://2023eleusis.eu/
mystirio-57_-akrovatontasstin-eleysina/
Ο προαύλιος χώρος του Παλαιού Ελαιουργείου υποδέχεται τους ταλαντούχους DJs,
Black Athena, Dimitri Papaioannou (Synch Festival,
Movement radio) και Ilias
Pitsios (aka Dynamons –
Echovolt Records & Into
The Light Records), καθώς
και τον μουσικό και MC,
Τζεφ Γκονζάλες ή αλλιώς
BNC (Sky Vektor Music). O
ήχος τους θα μπορούσε να
θεωρηθεί ένα μουσικό - ρυθμικό σαφάρι, που εναλλάσσεται από τον σύγχρονο urban
ήχο μέχρι τα πιο ιδιαίτερα
μονοπάτια της disco, house
και γενικότερα dance κουλτούρας των τελευταίων 30
ετών.
Τη βραδιά ανοίγουν οι Black
Athena, οι σημαιοφόροι του
μαύρου διαγαλαξιακού ήχου
μέσα στον χρόνο.
Τη συνέχεια αναλαμβάνει ο
μουσικός παραγωγός και
MC, Τζεφ Γκονζάλες ή αλλιώς BNC (Bruises N Cuts).
O Jeff είναι ενεργός στη σκηνή περισσότερα από 15 χρόνια και έχει συνεργαστεί με

κλοφορώντας το EP ‘Brown
Sugar’ τον Μάιο, ενώ το
φθινόπωρο κυκλοφορεί τον
τέταρτο δίσκο του “The
Bonnie & Clyde Syndrome”,
σε μια συμπαραγωγή της
Πολωνικής Mind The Wax
και της SVM.
Για το τέλος της βραδιάς, ο
Dimitri Papaioannou, συνιδρυτής του θρυλικού Synch
Festival, ραδιοφωνικός παραγωγός, και DJ μεταξύ
άλλων, θα μοιραστεί την
κονσόλα με τον Ilias Pitsios
(aka Dynamons - ιδρυτικό
μέλος των ελληνικών ετικετών Echovolt Records και
Into The Light Records, με
έμφαση στην ανεξερεύνητη
ελληνική ηλεκτρονική μουσική). Τα set τους έχουν τις
καλλιτέχνες όπως οι Blend
μείγμα από hip hop, jazz,
βάσεις τους στην κλασική
Mishkin, Palov, Sugahspank funk και electronica, ενώ έχει και πειραματική χορευτική
Happy Dog Project, Cast– a– κυκλοφορήσει τρεις προσω- μουσική μέχρι τους Afro
Blast Sound System, Cham- πικούς δίσκους. Φέτος εγκαι- ήχους. Στη μοναδικότητα
pagne & Reefer, Capitan
νίασε τη συνεργασία του με της Ελευσίνας In Groove we
Futuro, K73 (DE), RSN,
την Sky Vector Music κυtrust…»
Imam Baildi, Supersan, Max
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Website: 2023eleusis.eu Facebook: faRubadub (SW) και Caycebook.com /2023eleusis.eu Instagram: instagram.
etano.
com/2023eleusis YouTube: youtube.com/c/2023Eleusis
Ο ήχος του είναι ένα πολύ
E-mail: info@2023eleusis.eu».
χαρακτηριστικό μουσικό

Στο πλαίσιο του
θεσμικού της ρόλου,
η Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της
Βουλής των Ελλήνων, υπό την προεδρία του Αντιπρόεδρου της Βουλής
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, κ. Θανάση Μπούρα, συνεδρίασε για να εκφράσει γνώμη επί
του διορισμού της κυρίας Χαρίκλειας Νικολοπούλου
στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως προτάθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη.
H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο, το οποίο
έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του Ν3959/11
"προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού". Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Είναι
ένας θεσμός που, μέσω της πρόληψης και μέσω της καταστολής αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, έχει σκοπό
να διασφαλίσει ότι οι Έλληνες καταναλωτές, μπορούν
να επωφεληθούν από μια αγορά η οποία λειτουργεί με
όρους υγιούς ανταγωνισμού. Η εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της
έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Η προτεινόμενη για τη θέση της Αντιπροέδρου, κα Χαρίκλεια Νικολοπούλου, είναι δικηγόρος και διευθύντρια
στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού από το 2005 και προτείνεται να αναλάβει τα καθήκοντα της προηγούμενης Αντιπροέδρου της
οποίας έληξε η θητεία της.
Ο κ. Μπούρας εξήρε το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπηρετεί για πολλά χρόνια την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
προέρχεται δηλαδή μέσα από τον Οργανισμό, καθώς ως
υπηρεσιακός παράγων φέρει μια ανεκτίμητη εμπειρία
και γνώση των θεμάτων.
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
διατύπωσε κατά πλειοψηφία θετική γνώμη για τον διορισμό της κας Νικολοπούλου στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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Ο Δήμος Μεγαρέων, η Δημοτική Κοινότητας Νέας Περάμου και ο φορέας My
Grand Road διοργανώνουν δράση με
επίκεντρο την κυκλοφοριακή αγωγή
των παιδιών.
Η διοργάνωση αυτή θα λάβει χώρα την
Κυριακή 19 Ιουνίου στο χώρο του Λιμανιού της Νέας Περάμου τις απογευματινές ώρες από 17.00 έως 19.00μμ.
Το μήνυμα των διοργανωτών είναι:
«Πάρτε όλοι τα ποδήλατά σας και ελάτε
να μάθουμε να οδηγούμε σωστά», ενώ
τίτλος της δράσης είναι «Κυκλοφορώ με
ασφάλεια».
Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που
αξίζει το ενδιαφέρον των γονέων της
περιοχής μας.

Σ

Διευρυμένη είναι
η ψηφιακή επιμόρφωση των
δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να γίνει ο καταλύτης για τον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου τομέα υπηρεσιών
του Δημοσίου. Τα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών αναφέρουν μεταξύ άλλων σε
ανακοίνωσή Τύπου στις
15.6: «Οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και
Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο Γενικός
Διευθυντής της Microsoft
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Θεοδόσης Μιχαλόπουλος και η Πρόεδρος του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Παρασκευή Δραμαλιώτη παρουσίασαν τα αποτελέσματα
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για τη
Δημόσια Διοίκηση που παρείχε η Microsoft, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας
για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.
Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι
«η τεράστια πρόκληση που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι
σύγχρονες Δημόσιες Διοικήσεις είναι να πετύχουν να

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ
άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι μέχρι και 3
Μποφόρ.
ΑΥΡΙΟ: Διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές . Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν θα πνέουν Βόρειοι
έως και 3 Μποφόρ.

κρασία 3 με 4 βαθμούς κάτω από τις προαναφερόμενες που ισχύουν για τα πεδινά.
ΤΑΣΕΙΣ: Τις επόμενες ημέρες κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων στην ευρύτερη
περιοχή.

Να επισημάνουμε ότι για τις ορεινές περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής
ΣΗΜΕΡΑ: Σχεδόν αίθριος καιρός με λί- Αττικής και πιο συγκεκριμένα περιοχές
γες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα όπως η Μάνδρα, τα Βίλια, οι Ερυθρές και η
κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, ενώ οι
Πάρνηθα στην περιοχή Φυλής, η θερμο-

διατηρήσουν τον ρυθμιστικό τους ρόλο και να συγχρονιστούν παράλληλα με
τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να
μη γίνουν τροχοπέδη στην
εξέλιξη της οικονομίας και
κατ’ επέκταση και της κοινωνίας. Για να συμβεί αυτό
θα πρέπει οι Δημόσιες Διοικήσεις να εξελιχθούν ψηφιακά και ταυτόχρονα οι
εργαζόμενοι να αποκτήσουν
τις αναγκαίες ψηφιακές
δεξιότητες.
Η συνεργασία με τη Microsoft έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το
ζήτημα: την ψηφιακή επιμόρφωση των εργαζομένων.
Τα αποτελέσματα αυτής
της συνεργασίας είναι εξαιρετικά και έχει σημαντικό
ενδιαφέρον το θέμα της
πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων».
Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε
από την πλευρά του ότι:
«χρειάζεται να επενδύσουμε
στα στελέχη του Δημοσίου
ώστε να αποκτήσουν τις
απαραίτητες δεξιότητες και
να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία.
Από το Ταμείο Ανάκαμψης
υπάρχουν προγράμματα τα
οποία θα αναβαθμίσουν
συνολικά τον τρόπο που
λειτουργεί το Δημόσιο εσωτερικά καθώς για πρώτη
φορά θα αποκτήσουμε ως

κράτος ένα ενιαίο σύστημα
ERP (σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού) όπως αυτά
που έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Τα πιστοποιημένα
προγράμματα εμπλουτισμού γνώσεων όπως αυτά
που παρέχονται από τη Microsoft βλέπουμε ότι καλύπτουν ένα εύρος στοχευμένων δεξιοτήτων και χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχουμε
συμμάχους σε αυτήν την
προσπάθεια».
Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε
ότι «η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια ένα ψηφιακό άλμα
στον δημόσιο τομέα και η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία
εκπαίδευσης 3.500 στελεχών ξεχωρίζει για τρεις
λόγους: Για κάθε δημόσιο
υπάλληλο που συμμετέχει
υπάρχει ένα συγκεκριμένο
πλάνο εκπαίδευσης ώστε να
ενδυναμώνονται τα στοιχεία του ρόλου του και τα καθήκοντα της θέσης του, οι
δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και έχουν
πρόσβαση σε υλικό της Microsoft και τέλος δίνεται η
δυνατότητα πιστοποίησης
των υπαλλήλων που εκπαιδεύονται σε χρήση τεχνολογιών Microsoft.
Η Microsoft Ελλάδας είναι
δεύτερη παγκοσμίως σε
αριθμό εκπαιδεύσεων δημο-

Βρείτε Κάθε μέρα την
Επικαιρότητα στο
Facebook:
«Επικαιρότητα
Δυτικής Αττικής»

γνώσεων και δεξιοτήτων
μέσα από περισσότερα και
πιο εξειδικευμένα προγράμΟι στόχοι που έχουν θέσει τα συναρμόδια Υπουργεία
ματα (δεκαοκτώ επιπλέον).
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό
Ο στόχος για το μέλλον περιΚέντρο Δημόσιας Διοίκησης είναι τα εξής:
Έως το 2023 να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ήδη εκπαι- λαμβάνει τη διεύρυνση της
συνεργασίας Microsoft –
δευόμενων σε ποσοστό άνω του 50%,
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε όλα τα επίπεδα
Η συγκεκριμένη συνεργασία να επεκταθεί σε όλα τα
εκπαίδευσης, με δυνατότητα
επίπεδα εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου
συμμετοχής, χωρίς οικονομιψηφιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων,
κή επιβάρυνση, στην εξέταση
Παροχή, στο σύνολο των εκπαιδευόμενων, της δυνατότητας να συμμετάσχουν στις διαδικασίες Αξιολόγησης – πιστοποίησης της Microsoft,
καθώς και αναγνώρισή της
Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων της Microsoft,
από το ελληνικό Δημόσιο.
Πρόβλεψη για Πιστοποίηση των επιτυχόντων και ΜοΕπισήμανε μάλιστα ότι η
ριοδότηση της επιμόρφωσης.
σύμπραξη συνιστά παγκόσμια πρώτη, καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχη συνεργασία της Microsoft με δημόσια
διοίκηση άλλης χώρας».
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

σίων υπαλλήλων και δεύτερη στην Ευρώπη σε αριθμό
πιστοποιήσεων βασικού
επιπέδου δεξιοτήτων.
Στόχος μας είναι να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ελπίζω αυτή να
είναι μία αρχή για να δουν
όλοι οι άνθρωποι στον Δημόσιο τομέα ότι αυτό αποτελεί
μία ευκαιρία για τους
ίδιους».
Όπως υπογράμμισε η κ. Δραμαλιώτη «με την πρώτη πι-

λοτική φάση, η οποία είχε ως
στόχο τη σταδιακή εξοικείωση 500 δημοσίων υπαλλήλων
– στελεχών Πληροφορικής
με το περιβάλλον τεχνολογιών cloud της Microsoft,
προσφέρθηκαν δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα
(Microsoft Azure & Microsoft 365), ενώ σε δεύτερη
φάση (Δεκέμβριος 2021 –
Ιούνιος 2022), η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, στόχος είναι η διεύρυνση των

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων εκπαιδεύτηκαν
συνολικά 3.500 στελέχη της
Δημόσιας Διοίκησης, ενώ
250 εξ αυτών απέκτησαν και
τη σχετική πιστοποίηση.
Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 73% ήταν άνδρες και
27% γυναίκες, 49% εξ αυτών
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο
και 8% διδακτορικό, 27%
καταλαμβάνουν θέση ευθύνης και 73% είναι υπάλληλοι
ενώ το 55% προέρχεται από
την Περιφέρεια Αττικής και
το υπόλοιπο 45% από την
υπόλοιπη Ελλάδα...»

Τεχνικό Γραφείο
Πιστοποιημένος Πραγματογνώμων Διπλ. Μηχανικός

Αναλαμβάνει την όλη
διαδικασία εκδόσεως:
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΕ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ – ΤΡΕΪΛΕΡ
Τηλ: 2112675707 / 6945352200
email: john@marougas.com
Δήμητρος 8 - Ελευσίνα
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ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Ξ

εκίνησε την Τετάρτη 15
Ιουνίου με «πρώτη στάση» την εκδήλωση του
Συλλόγου Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου, το
Λαογραφικό Φεστιβάλ του Δήμου
Ελευσίνας, το οποίο θα διαρκέσει
έως 22 Ιουλίου, με τον Χιακή
Ένωση Ελευσίνας να «ρίχνει την
αυλαία» της διοργάνωσης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό πολιτισμού και λαογραφίας
της πόλεως που έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς αναδεικνύεται ο
σημαντικός ρόλος των τοπικών
συλλόγων και φορέων.
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου
Ελευσίνας αναφέρει σχετικά: «Το
Λαογραφικό Φεστιβάλ Ελευσίνας
2022 είναι αφιερωμένο στο θέμα
“Ρίζες και ξεριζωμός”.
Αφορμή γι’ αυτό στέκονται οι δυο
μεγάλες ιστορικές επέτειοι μνήμης:
τα 200 χρόνια από τη Σφαγή της
Χίου και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Όμως, η ξενιτιά και η νοσταλγία
της πατρίδας δεν περιορίζονται
μόνο στους μεγάλους εθνοτικούς
ξεριζωμούς της ιστορίας μας.
Όλοι τις γνωρίζουμε και τις νιώθουμε.
Τα δρώμενα του Λαογραφικού
Φεστιβάλ 2022 τιμούν τους ξεριζωμένους, τους εκτοπισμένους και
τους ξενιτεμένους και, διατηρώντας τη μνήμη ζωντανή, μας ξαναενώνουν με τις ρίζες μας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 18 Ιουνίου Πλατεία Λαού
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας
«Αχνάρια και Ακούσματα των Μικρασιατών στην Ελευσίνα: 19222022 Εκατό χρόνια από τον μεγάλο
ξεριζωμό» . Θεατρικό αναλόγιο βασισμένο σε μαρτυρίες προσφύγων
Κυριακή 19 Ιουνίου Πλατεία Λαού
Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας: «Τις ρίζες μου έδωκαν ηπειρώτικες». Μουσικοχορευτική παράσταση.
Δευτέρα 20 Ιουνίου Πολιτιστικό
Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος»
Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας «Ο
Μιχαήλ Αρχάγγελος». «Μουσικές
γεύσεις». Ένα ταξίδι στη γαστρονομία και τη μουσική της Σύμης.
Τρίτη 21 Ιουνίου
Πάρκο Αγίου Νικολάου
(πλησίον Αρχαιολογικού Χώρου)
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας:
«Πατρίδα» της Ουαρσάν Σάιρ. Δραματοποιημένη ποίηση
Τετάρτη 22 Ιουνίου Παλαιό
Ελαιουργείο Ελευσίνας
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου: «Πέρα… στο Πέραν»
Θεατρική παράσταση με θέμα τα
γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντινούπολη.
Πέμπτη 23 ΙουνίουΠολιτιστικό
Κέντρο «Λεων. Κανελλόπουλος»
Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας, Ένωση Δωδεκανησίων Ελευσίνας Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Παερ-

Ψυχές βαθιές, ρίζες κοινές»
Κεμετζές & κρητική λύρα στήνουν
μια μουσικοχορευτική γέφυρα ανάμεσα στην Κρήτη και τον Πόντο.
Κυριακή 26 Ιουνίου Παραλία
Ελευσίνας «Παραδοσιακοί χοροί
απ’ όλη την Ελλάδα»
Συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης:
Χορευτικό Τμήμα ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Δ. Ελευσίνας Θεσσαλική Ένωση
Θριασίου Πεδίου Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας «Ο Μιχαήλ Αρχάγγεμιώτης: «Νοσταλγώντας τις ρίζες
λος» Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας
μας». Μουσικοχορευτική βραδιά
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας
στους ήχους του κλάρίνου και του
Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεβιολιού.
δίου Κερκυραϊκή Ένωση Θριασίου
Παρασκευή 24 ΙουνίουΠεδίου & Μεγαρίδος «Ο Άγιος ΣπυΠαλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
ρίδων» Ένωση Δωδεκανησίων ΕλευΚερκυραϊκή Ένωση Θριασίου Πε- σίνας «Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Παερδίου και Μεγαρίδος «Άγ. Σπυρίμιώτης» Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος
δων»: «Περατζάδα στην Κέρκυρα» Ελευσίνας Χιακή Ένωση Ελευσίνας
Αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική
«Η Αγία Μαρκέλλα» Σύλλογος Πεπαράδοση της Κέρκυρας.
λοποννησίων Ελευσίνας Αδελφότητα
Σάββατο 25 Ιουνίου 10.00Ρωμανιωτών Λάκκας Σουλίου ΙωανΠαραλία Ελευσίνας, όπισθεν
νίνων.
αγάλματος Βασιλείου Λάσκου
Τετάρτη 6 Ιουλίου
Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας Θεατράκι Πάρκου Μαγούλας
«Το αδράχτι»: «Ρίζες & ξεριζωΘεσσαλική Ένωση Θριασίου Πεδίμός»… με τα μάτια ενός παιδιού…” ου, Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας:
Εκπαιδευτική-καλλιτεχνική δράση
«Ελλήνων Διαδρομές- 25 αιώνες
με παιδιά.
καλλιτεχνικά σκαλοπάτια» ΜουσικοΣάββατο 25 Ιουνίου Παλαιό
θεατρική παράσταση.
Ελαιουργείο Ελευσίνας
Παρασκευή 22 Ιουλίου- Πλατεία
Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η Με- Χιωτών- Αγίας Μαρκέλλας
γαλόνησος», Σύλλογος Ποντίων
Χιακή Ένωση Ελευσίνας «Η Αγία
Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα»
Μαρκέλλα»: «Μνήμη πικρή σαν
Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας &
πικραμύγδαλο».Ένα θεατρικό στη
Περιχώρων, «Κρήτη & Πόντος:
μνήμη της σφαγής της Χίου».

Η Λέσχη Ανάγνωσης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Μεγάρων, ο Δήμος Μεγάρων και η ΔΗΚΕΔΗΜΕ
παρουσιάζουν ένα λυρικό
όσο και μελωδικό αφιέρωμα στον Μεγάλο ποιητή της Ρωμιοσύνης τον
Γιάννη Ρίτσο.
Κυριακή 26 Ιουνίου 8:30,
στο Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων.
Στο αφιέρωμα θα συμμετάσχουν με τις μελωδίες
τους οι Μουσικοί:
Αρετή Κοκκίνου: Κιθάρα
-Τραγούδι Θέλμα Καραγιάννη - Τραγούδι Βασίλης Σαλταγιάννης Κιθάρα – Τραγούδι Ευρυδίκη
Γράψα - Φλάουτο.
Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές: «Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας εκ των
κορυφαίων ποιητών της
Ελλάδας.
Το έργο του αποτελείται
από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα
μυθιστορήματα, τέσσερα
θεατρικά έργα, ενώ οι
ξένες εκδόσεις του έργου
του ανέρχονται σε 266
και έχουν μεταφραστεί σε
πάνω από σαράντα διαφορετικές γλώσσες...»
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Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης

Η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην παράταση της περιόδου χάριτος και της προθεσμίας εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και επέκταση των δόσεων
επιστροφής. Αναφέρει τα εξής: «Η Κυβέρνηση και
το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη
συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των
επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από
την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνσή τους εν μέσω αυτής
της δύσκολης συγκυρίας, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί παράταση της αποπληρωμής για τους
δικαιούχους και επέκταση των δόσεων επιστροφής.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων
(ΦΕΚ Β 2614, 2615, 2626, 2659, 2669, 2670 και
2674) παρατείνεται η περίοδος χάριτος για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, ως και την 30η Ιουνίου 2022 και η
ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθεται την 29η Ιουλίου 2022.
Επιπλέον, αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης
από εξήντα (60) σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες.
Παράλληλα, παρατείνεται αναλόγως και η προθεσμία για την εναλλακτική δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης έχει μειωθεί και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά
επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η
ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν
σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα
έσοδα το 2019, σε:
•25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το
70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
•33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται
τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το
2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και
•50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
•25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το
30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
•33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου
ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα
της ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο &
Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί
και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης
στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ
(«myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές &
Επιστροφές».
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι
δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση
πίστωση των οφειλών.
H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που
έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της πανδημίας,
παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην
πραγματική οικονομία και παρεμβαίνοντας όπου
χρειάζεται», καταλήγει η ενδιαφέρουσα ανακοίνωση
της Ανεξάρτητης Αρχής.

ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

«Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Δημήτρη
Μακρή.
Ο Δημήτρης είναι 28 ετών, έχει ύψος 197 cm και
αγωνίζεται στη θέση του Forward. Ο Έλληνας Forward, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ
απ την ομάδα του Διαγόρα Βέλου και στη συνέχεια
έπαιξε στον Έσπερο ΑΟΠΑ, ΚΑΟ Κορίνθου , Οίακα Ναυπλίου (Α2) και την περσινή χρόνια αγωνίστηκε πάλι με τον ΚΑΟ Κορίνθου όπου είχε 14π
Μ.Ο (325π / 25 εύστοχα σουτ 3π) . Η συνεργασία με
τον Δημήτρη Μακρή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος
της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην μεγάλη οικογένεια Πανελευσινιακού. Του ευχόμαστε να παραμείνει υγιής και δυνατός ώστε να βοηθήσει την ομάδα
μας , στην επίτευξη των στόχων της», αναφέρει η
διοίκηση.

ύψος 196 cm και αγωνίζεται στην θέση Forward.
Αγωνίστηκε την περσινή χρονιά με επιτυχία στο
πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑ με την ομάδα των Αγίων
Αναργύρων, έχοντας πετύχει συνολικά 320 πόντους
στο Πρωτάθλημα (16 π Μ.Ο)
Ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα από
τον Οδυσσέα Αγίας Βαρβάρας, αγωνίστηκε στο
Παιδικό Τμήμα του Παναθηναϊκού για μια χρονιά
και ως Έφηβος αγωνίστηκε στην ομάδα του Πανιωνίου. Πέρσι ήταν η πρώτη χρόνια που αγωνίστηκε
σε επίπεδο ανδρών με την ομάδα των Αγίων Αναργύρων, στο Πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑ.
Ένας ακόμα νέος ηλικιακά αθλητής προστίθεται
στην ομάδα μας, δείγμα της φιλοσοφίας του συλλόγου να επενδύει σε νέα και ταλαντούχα παιδιά που
έχουν διάθεση να διακριθούν μέσα απ την συμμετοχή τους στον σύλλογο μας!
Καλώς ήρθες Αλέξανδρε ! Σου ευχόμαστε να είσαι
υγιής και να έχεις πολλές επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ
στο στήθος».

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Η Διοίκηση του
Πανελευσινιακού
ΑΟΚ ανακοινώνει
την συνέχιση της
συνεργασίας μας με
τον Χειρουργό Ορθοπεδικό, κο Ιωάννη
Τσώλο Διευθυντή
Ορθοπεδικής Κλινικής METROPOLITAN HOSPITAL OF ATHENS. Τον ευχαριστούμε
θερμά για την ανιδιοτελή προσφορά του στο σύλλογό μας, σε οτιδήποτε απαιτήθηκε όσον αφορά τις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΤΑΞΗ
ιατρικές υπηρεσίες καθ όλη τη διάρκεια της χροΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ νιάς που τελείωσε. Ο εθελοντισμός που επέδειξε ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύοντας
την ενεργό συμμετοχή. Συνδυάζει την προσφορά
στην ομάδα με τη συνέπεια του επαγγελματία και
την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου. Ο ίδιος
με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά
μας, αποδεικνύοντας τον ανιδιοτελή και ακέραιο
χαρακτήρα του, προσφέροντας τα μέγιστα στην ομάδα μας. Ο γιατρός μας εκτός της επιτυχημένης
του παρουσίας στην ομάδα μας, έχει συνεργαστεί
επιτυχώς κατά το παρελθόν με σπουδαίους συλλόγους! Ενδεικτικά αναφέρουμε τους : OLYMPIAKOS BC (2011-2012) , AZOVMASH Basketball club UKRAINE (2012-2013) PANATHINAIΣε άλλη ανακοίνωσή της η διοίκηση αναφέρει: «Ο KOS BC (2013-2014), Χαρίλαος Τρικούπης basketΠανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη συ- ball club (2012-2019). Του οφείλουμε ένα μεγάλο
νεργασίας με τον αθλητή Αλέξανδρο Μανώλατο . «ευχαριστώ» και του ευχόμαστε κάθε επαγγελματιΟ Αλέξανδρος είναι γεννημένος στις 8/02/2001, έχει κή ανέλιξη».

Μια ενδιαφέρουσα περιβαλλοντική και κοινωνική δράση πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων. Πιο συγκεκριμένα
προχώρησε σε εθελοντικό καθαρισμό της
όμορφης και πολυσύχναστης παραλίας Ψάθας
Βιλίων, κοντά στο Αλεποχώρι. Αναφέρει σε ανάρτησή του το Σχολείο:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΨΑΘΑ»
Εκτιμώντας ως εκπαιδευόμενοι/ες και εκπαιδευτές/ριες του ΣΔΕ Μεγάρων ότι ο εθελοντισμός λαμβάνει κυριολεκτικό περιεχόμενο και
αξία όταν πραγματώνεται έξω και πέρα από
εμπορικές, θεαματικές και εξουσιαστικές διαμεσολαβήσεις, πήραμε την πρωτοβουλία να αφήσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα στην
περιοχή μας. Με δεδομένη πλέον την αφετηρία της καλοκαιρινής περιόδου και των εξορμήσεων των συμπολιτών μας στις ακρογιαλιές, η Εθελοντική Ομάδα του σχολείου μας εξόρμησε προς καθαρισμό της
παραλίας «Ψάθα» της περιοχής μας. Μία μικρή συμβολή στην ανάδειξη των απείρου κάλλους φυσικών
στολιδιών του τόπου μας».
Να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων. είναι αξιέπαινη και
περνάει σημαντικό μήνυμα προς όλη την κοινωνία. Όλοι μας θα πρέπει να συμβάλλουμε για την καθαριότητα του περιβάλλοντος της περιοχής μας, ιδιαίτερα δε αυτή την περίοδο του θέρους να μεριμνούμε να
κρατάμε τις παραλίες της Δυτικής Αττικής καθαρές σε όφελος όλων μας.
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Ολοκληρώθηκε η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση
των Πυροσβεστών που στελεχώνουν τις Ειδικές Μονάδες
Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Να σημειώσουμε ότι
μια από τις έξι μονάδες ΕΜΟΔΕ εδρεύει στην Ελευσίνα.
Όπως αναφέρει η διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος
στις 13.6.: «Ολοκληρώθηκε , η πρακτική και θεωρητική
εκπαίδευση των Πυροσβεστών που θα στελεχώσουν τις
Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και
η τελετή αποφοίτησής τους, πραγματοποιήθηκε στις έξι
(6) , Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα.
Στην 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με έδρα την Ελευσίνα, η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Συντονιστή Επιχειρήσεων
Αττικής, Υποστράτηγου ΠΣ Παναγιώτη Νιάφα και του
Διοικητή της Υπηρεσίας, Αντιπύραρχου Ιωάννη Κολοβού».
Ακόμη επισημαίνει το Π.Σ: «Οι πεντακόσιοι (500) πυροσβέστες, τοποθετήθηκαν στις αερομεταφερόμενες Ειδικές
Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου, επί θητεία διάρκειας επτά (7)
ετών, με την ειδικότητα του πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και την ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού. Αρμοδιότητά τους, είναι η συνδρομή
στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου
εκδήλωσης πυρκαγιάς, η υποστήριξη κατά τη διενέργεια
των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης
ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου
και η συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές».
Φωτογραφίες πηγή: Πυροσβεστικό Σώμα

Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Κινέτας Μεγάρων εξέδωσε χθες ανακοίνωση κάλεσμα για συμμετοχή στην
κινητοποίηση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, λόγω των σοβαρών
προβλημάτων και ελλείψεων στην περιοχή. Αναφέρει
η ανακοίνωση:
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

ΟΛΟΙ στην ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ την ΚΥΡΙΑΚΗ
26/6/2022 και ώρα 11:00 το
πρωί, στον κόμβο ΠΕΟΑΚ,
τέσσερα χρόνια από την
πυρκαγιά τρία χρόνια από
την πλημμύρα.
Για να διατρανώσουμε την
αγανάκτηση μας στην αδιαφορία των υπευθύνων κυβέρνησης, Περιφέρειας,
Δήμου.
Επειδή όλα τα έργα υποδομής που χρειάζεται η περιοχή της Κινέττας ξεκινούν
με καθυστέρηση τριών και
τεσσάρων χρόνων, και όταν
ξεκινούν, όπως η ύδρευση,
πάνε με ρυθμούς χελώνας
και ακόμα χειρότερα.
Επειδή ένας συμπολίτης
μας κατέληξε νεκρός από
παράσυρση Ι.Χ. αυτοκινήτου την Πέμπτη
26-52022 στο 55ο χιλιόμετρο
της Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου, θύμα της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου
της Κινέττας που δε διαθέτει τα αυτονόητα πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, φωτοσήμανση, επαρκή φωτισμό τη νύχτα, μπάρες α-

Από προηγούμενη κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα Κινέτας
σφαλείας για πεζούς, φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας.
Επειδή οι δρόμοι σε ΟΛΗ
τη Κινέττα είναι επικίνδυνοι γεγονός που εντείνεται
από την εγκληματική καθυστέρηση αποκατάστασης
της γέφυρας του ρέματος
της ΠΙΚΑΣ.
Επειδή όλα τα προβλήματα
της ίδρυσης σχολείου, ιατρείου, ασφαλτόστρωσης
δρόμων, το παραλιακό μέτωπο και άλλα μικρά και
μεγάλα όπως η καθαριότητα της περιοχής βρίσκονται
στην πολιτική των ΘΑ…….
(άρχισαν να έρχονται βουλευτές και πολιτευτές)
Παλεύουμε και διεκδικούμε: Άμεση αντιπλημμυρική
και αντιπυρική θωράκιση
και προστασία, ολοκληρωμένη αποχέτευση ομβρίων
υδάτων •Να ασφαλτοστρω-

θούν όλοι οι δρόμοι της
Κινέττας, να απομακρυνθούν οι κολώνες ηλεκτρικού και τηλεφωνίας που
βρίσκονται εντός και καταμεσής των δρόμων •Υδροδότηση και σχετικές υποδομές αποχέτευσης σε ΟΛΗ τη Κινέττα
•Να δημιουργηθεί περιφερειακό ιατρείο Κινέττας
ενταγμένο στο κέντρο υγείας, στελεχωμένο με το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό και ασθενοφόρο.
•Να παρθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα στη ΠΕΟΑΚ για προστασία των πεζών (πεζοδρόμια, φωτοσήμανση, διαβάσεις πεζών
κ.λ.π) •Δημιουργία ανοιχτού πεζοδρομίου στο παράδρομο της Ολυμπίας οδού και οδοφωτισμού για
την εξυπηρέτηση των πε-

ζών καθώς και άμεση κάλυψη των επικίνδυνων ανοιχτών φρεατίων απορροής
ομβρίων υδάτων
•Σήμανση στάσεων των
λεωφορείων του ΚΤΕΛ και
ειδικές εσοχές για την ασφάλεια των επιβατών
στους δύο παραδρόμους
εκατέρωθεν του κόμβου της
Ν.Ε.Ο •Να προχωρήσουν
άμεσα οι διαδικασίες για
την ίδρυση σχολείου
•Έργα προστασίας του δάσους •Κατάργηση των
τοπικών διοδίων •Μείωση
της τιμής του εισιτηρίου
προαστιακού •Καθημερινή
αποκομιδή απορριμμάτων
•Άμεση αποκατάσταση και
αποζημίωση των πληγέντων από τη πυρκαγιά και
τις πλημμύρες •Δημιουργία
χώρων πρασίνου άθλησης
και αναψυχής».

Ο Υπουργός Τουρισμού με δηλώσεις του, επισήμανε τη δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού της κρουαζιέρας,
καθώς και για την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού, γεγονός που -όπως σημείωσεεπιβεβαιώνεται από τα φετινά μεγέθη. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, τη φετινή σεζόν -η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο και αναμένεται να φτάσει μέχρι τον Δεκέμβριο- στη χώρα μας θα λειτουργήσουν 87 κρουαζιερόπλοια εταιριών-μελών της CLIA, εκ των οποίων τα 47 θα κάνουν homeport σε ελληνικά λιμάνια (Πειραιά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λαύριο, Θεσσαλονίκη), με ολική ή μερική επιβίβαση επιβατών. Πρόκειται, δηλαδή, για ποσοστό
της τάξης του 54% και για στοιχεία που προσεγγίζουν τα μεγέθη του 2019, όταν είχαμε συνολικά 97 κρουαζιερόπλοια. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, τη φετινή χρονιά θα επισκεφθούν την χώρα μας 25 διαφορετικές εταιρείες
κρουαζιέρας - μέλη της CLIA, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.

10

Στην σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, φθορά ξένης
ιδιοκτησίας, εκβιασμού και παράβαση της νομοθεσίας
περί όπλων προχώρησε η ελληνική αστυνομία.
Οι αρχές είχαν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος 13 ημεδαπών για τα ανωτέρω αδικήματα και μεσημεριανές ώρες
την Δευτέρα 13 Ιουνίου συνελήφθησαν τρία άτομα από
αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις
από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, ένας 18χρονος ημεδαπός και 19χρονη και μία 29χρονη.
Οι κατηγορούμενοι ανήκουν σε δύο διαφορετικές ομάδες,
εμπλέκονται σε επιθέσεις με πυροβολισμούς σε οικίες που
εκδήλωσαν εκατέρωθεν, λόγω προσωπικών διαφορών,
στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ασπροπύργου την
13-6-2022.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: 9 πυροδοτημένα φυσίγγια κυνηγετικού
όπλου, 10 κάλυκες των 9mm, βολίδα πυροβόλου όπλου, 35
φυσίγγια των 9mm, πλήθος φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου,
2 ΙΧ αυτοκίνητα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης για την
θετική πορεία των κρατικών εσόδων αναφέρει: «Η
θετική πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίζεται
και τον Μάιο παρά τις αντιξοότητες. Τα έσοδα από
φόρους ανήλθαν σε 4.640 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.162
εκατ. ευρώ ή 33,4% έναντι του στόχου, λόγω κυρίως της
είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των λοιπών φόρων».

Η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:
«Αποδεχόμενη σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΟΦΕΕ, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της
προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης,
στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 30 Ιουνίου 2022».
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Για την σημαντική εμφάνιση του Προαγωνιστικού
Τμήματος στο 19ο Κύπελλο Χαιδαρίου, αναφέρεται η διοίκηση του
Συλλόγου Κολύμβησης
Αλμπατρος Ανω Λιοσίων
σε ανακοίνωση στις
12.6.2022:
«Εξαιρετική εμφάνιση
του Προαγωνιστικού τμήματος του Άλμπατρος για
άλλη μια φορά, στο 19ο
Κύπελλο Χαϊδαρίου. Τα
Αλμπατράκια σημείωσαν
ξεχωριστές επιδόσεις, με
πολλαπλές θέσεις στην
8αδα, από τους:
Ζωίδη Λουκά, Παπαχρήστο Γιάννη, Βασσου Μαρία, Λυπηρίδου Αριάδνη,
Σκολαρίκη Μαρία, Παπαδοπούλου Ναταλία,
Δημητρά Γιάννη, Χριστοδούλου Ευανθία, Εξάρχου
Γεωργία, Νάκα Μάριο,
Λαζαρίδη Μιχαέλα,
- θέσεις στην 16αδα από
τους: Σταμούλη Αγγελική, Σαρμα Εύα, Ευσταθίου Ελπίδα,

- ατομικά ρεκόρ από τον
Λεντζακη Άγγελο, Μαρκουδακη Κωνσταντίνο
και Μπάρτσα Πανωραια,
- χωρίς βέβαια να λείπουν
και τα μετάλλια από τους:
Κατσαρός Γιάννης: χρυσό
στα 50μ πεταλούδα στα
αγόρια 11ετών, Ψαλίδας
Γεώργιος: ασημένιο στα
100μ πρόσθιο αγόρια 11ε-

τών, Βεϊοπουλου Κλειώ:
ασημένιο στα 200μ ύπτιο
και χάλκινο στα 400μ μικτή ατομική κορίτσια
12ετών,Πολυχρονίδης
Ορέστης: χάλκινο στα
200μ πρόσθιο αγόρια 12ετών.
Συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά, για την προσπάθεια και τις επιδόσεις

τους. Συγχαρητήρια
στους προπονητές μας
Κατσούλη Γιάννη και
Γεωργοπούλου Άννα για
την εξαιρετική τους δουλειά.
Συνεχίζουμε δυναμικά για
τους θερινούς αγώνες».
Φωτογραφίες πηγή:
Αλμπατρος Ανω Λιοσίων

Για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του «Νέου πλαισίου
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος»

Εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου
2022, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για
την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του «Νέου πλαισίου για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος». Η σχετική
εγκύκλιος με τις προβλέψεις στάλθηκε προς τους
Δήμους της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται.
Όπως αναφέρει μεταξύ
άλλων το Υπουργείο Εσωτερικών: «Σε συνέχεια των
μέχρι σήμερα ενεργειών
του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4830/2021
«Νέου πλαισίου για την
ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα
Άργος» (ΦΕΚ Α’ 169), εκδόθηκε η Εγκύκλιος με την
οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με επιμέρους θέματα που προκύπτουν, προς τον σκοπό της
αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νέου νόμου
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ειδικότερα, σκοπός της εν
λόγω Εγκυκλίου είναι η
ενημέρωση επί διοικητικών
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4830/2021.
Τα θέματα που αντιμετωπίζονται αφορούν σε ερωτήματα αρμόδιων φορέων
αναφορικά με: το Εθνικό
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
(ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα
αυτού, τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα διαχείρισης,
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος διαχείρισης,

τα καταφύγια και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
Σημειώνεται ότι η έκδοση
της εν λόγω Εγκυκλίου προστίθεται στις μέχρι σήμερα
ενέργειες του Υπουργείου
Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή
του νέου ν. 4830/2021 έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, στελέχωση του Τμήματος Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς, νομοθετικές
πρωτοβουλίες για την διευκόλυνση του τιτάνιου έργου
των φιλοζωικών σωματείων
και οργανώσεων, ad hoc ενέργειες για την κινητοποίηση ελεγκτικών μηχανισμώνπροκειμένου η δέσμευση για
προστασία των ζώων συντροφιάς να γίνεται καθημερινή πράξη».
Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα προβλέπει:
«….Η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων και γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Όσοι ιδιοκτήτες σκύλων και
γατών έχουν ήδη σημάνει ή
πρόκειται να σημάνουν τα
ζώα συντροφιάς τους στην
υπάρχουσα βάση, μπορούν,
εντός προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να
συμπληρώσουν τα στοιχεία
τους με βάση τοάρθρο4τουνόμου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν
και διαγραφές ήδη καταχωρημένων εγγραφών από
τους ιδιοκτήτες ζώων, εφόσον πλέον αυτά δεν είναι
στην ιδιοκτησίατουςήδεν
βρίσκονται στη ζωή (παρ. 2
άρθρο 46 του ν. 4830/2021).

Μέχρι να τεθεί σε πλήρη
λειτουργία το Υπομητρώο
Φιλοζωικών Σωματείων και
Οργανώσεων του ΕΜΖΣ,
και πάντως όχι πέραν της
31ης.3.2023, για τη δραστηριοποίησητων φιλοζωικών
σωματείων και φιλοζωικών
οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.
4830/2021 δεν απαιτείται η
προηγούμενη καταχώρισή
τους στο ΕΜΖΣ εφόσον τα
εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη
φροντίδα και περισυλλογή
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (παρ. 7τουάρθρου 46
του ν. 4830/2021).
Μέχρι τη θέση σε πλήρη
λειτουργία του ΕΜΖΣ και
των υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας
Αδέσποτων, και πάντως όχι
πέραν της 31ης. 3.2023 αναστέλλεται η υποχρέωση της
προηγούμενης εγγραφής και
καταχώρισης δεδομένων στο
ΕΜΖΣ που προβλέπεται
στον ν. 4830/2021, δηλαδή
οιδιατάξεις αυτού εφαρμόζονται κατά τα λοιπά χωρίς την
τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης (παρ. 8 του άρθρου 46
του ν. 4830 /2021) ...»

δήμος, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα.
Οι δήμοι υποχρεούνται να
διαθέτουν ολοκληρωμένο
επιχειρησιακό πρόγραμμα
διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων, το οποίο περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: την περισυλλογή, την παροχή κτηνιατρικής
περίθαλψης, την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή, τη στείρωση, την
εύρεση αναδόχου και την
υιοθεσία τους.
Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί
να ασκείται από συνδέσμους
δήμων και διαδημοτικές
συνεργασίες στους οποίους
έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.
Επιπλέον, οι δήμοι υποχρεούνται να υλοποιούν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων
ζώων. Κάθε επιχειρησιακό
πρόγραμμα, συνοδεύεται από
προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή
του καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμ αυλοποίησης κάθε δράσης και
υποβάλλεται προς έγκριση
στην αρμόδια υπηρεσίατουΥΠΕΣ12,δηλαδή στο
Τμήμα Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς. Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς του
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ επιχειρησιακού προγράμμαΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
τος διαχείρισης αδέσποτων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ζώων, συνάπτοντας σχετική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζω«Αρμόδια αρχή για τη φρο- ικές οργανώσεις μη κερδοντίδα, την περισυλλογή και σκοπικού χαρακτήρα που
τη διαχείριση των αδέσποέχουν έδρα στην Ελλάδα ή
των ζώων συντροφιάς είναι ο σε άλλο κράτος μέλος Ε.Ε.»
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Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος» Μεγάρων

ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Αθώα κρίθηκε η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι για τη
φονική πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017 με τραγικό
απολογισμό 25 νεκρούς, ενώ κατά πλειοψηφία άλλοι
οκτώ κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι.
Το δικαστήριο μετά από πολύμηνη διαδικασία αθώωσε ομόφωνα τους δώδεκα κατηγορουμένους για το
σύνολο των αξιόποινων πράξεων που τους οδήγησαν
στο εδώλιο.
Αθώοι κρίθηκαν υπάλληλοι του δασαρχείου, ο τότε
δήμαρχος Μεγάρων Γρηγόρης Σταμούλης, ο τότε
δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, υπάλληλοι
της πολεοδομίας και υπάλληλοι της επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων.
Όσον αφορά την τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένα
Δούρου, το δικαστήριο την κήρυξε ομόφωνα αθώα
για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και κατά
πλειοψηφία με ψήφους δύο προς ένα, επίσης αθώα
για τις πράξεις της πλημμύρας δια παραλείψεως από
υπόχρεο, καθώς και της ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια.
Αντίθετα οι δικαστές κατά πλειοψηφία έκριναν ενόχους οκτώ κατηγορουμένους μεταξύ των οποίων δύο
αντιπεριφερειάρχες, τη τότε δήμαρχος Μάνδρας, δασάρχες και στελέχη πολεοδομίας και αστυνόμευσης
ρεμάτων.
Η ενοχή των συγκεκριμένων κατηγορουμένων αφορά
κατά περίπτωση στα αδικήματα της πλημμύρας, της
ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ και αυτοί κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι για την
πράξη της παραβίασης καθήκοντος. Η διαδικασία
συνεχίστηκε και εντός της ημέρας αναμενόταν και η
απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600 Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σκοπό την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όπως
αναφέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε χθεσινή
του ανακοίνωση: «Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με
σκοπό την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600
Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).
Οι 600 επιπλέον Ειδικοί Φρουροί, θα προσληφθούν από τη
λίστα επιλαχόντων, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 2021
προκήρυξη, ενώ θα καλύψουν τις επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 80% από την κατηγορία Α’ (480 θέσεις) και 20% από
την κατηγορία Β’ (120 θέσεις).
Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ ήδη χορηγούνται στους υποψήφιους τα δελτία υγειονομικών εξετάσεων.
Οι παραπάνω προσλήψεις αποτελούν έμπρακτη εφαρμογή
του Κυβερνητικού Σχεδιασμού και εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και
κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων λόγω και θλιβερής επετείου των 100
χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή του 1922, ο Πολιτιστικός και Προοδευτικός Σύλλογος «Αγιος Ιωάννης Θεολόγος»,
που εδρεύει στον Συνοικισμό Μελί Μεγάρων, υποδέχθηκε μέλη
συλλόγων από άλλες περιοχές και
τους δίδαξε παραδοσιακούς χορούς από το Μελί της Μικράς Ασίας. Αναφέρει ο Σύλλογος:
«Την Κυριακή 5/6/2022
είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε
στο κτίριο του Συλλόγου μας μέλη
των Πολιτιστικών Συλλόγων Κάτω
Σουλίου Μαραθώνα και Ξυλοκέριζας Κορινθίας και να τους διδάξουμε τους Μελιώτικους χορούς,
ύστερα από δικιά τους επιθυμία!!
Όταν Πολιτιστικοί Σύλλογοι της
Ελλάδας επιθυμούν να αφιερώσουν
φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
τους στο Μελί και να μεταλαμπαδεύσουν τον πλούσιο πολιτισμό του
τόπου μας στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται...η περηφάνια που
νιώθουμε είναι τεράστια!!!
Ευχαριστούμε θερμά τα Δ.Σ των
Συλλόγων, τους χοροδιδάσκαλους
αλλά και τους υπέροχους χορευτές
τους για την αγάπη, το σεβασμό και
το ενδιαφέρον που έδειξαν για το
Μελί, τα τραγούδια και τις παραδόσεις μας.

Πάντα να ανταμώνουμε σε όμορφα
μικρασιάτικα γλέντια… Πάντα η
Μικρασία ν'ανθίζει και να ΜΟΣΧΟΒΟΛΑ πολιτισμό».

Φωτογραφίες πηγή από την επίσκεψη : Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» Συνοικισμός Μελί Μεγάρων.

«Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Πελοποννησίων
Ελευσίνας παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις της εορτής της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ στη Στεφάνη
Δερβενοχωρίων. Μετά την Περιφορά της Εικόνος ,
ακολούθησε γλέντι με αρκετό φαγοπότι στην πλατεία , ενώ το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου έδωσε
τον δικό του παραδοσιακό τόνο στην βραδιά. Οι
εορταστικές εκδηλώσεις κράτησαν μέχρι αργά με
το κέφι να παραμένει αναλλοίωτο», αναφέρει δελτίο
Τύπου του Συλλόγου.

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε χθες η ακόλουθη ανακοίνωση: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ατόμων με αναπηρία για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 26 Ιουνίου 2022 για όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη δημιουργήσει προφίλ ή έχουν ξεκινήσει την διαδικασία της αίτησης στην πλατφόρμα του Προσωπικού Βοηθού έως τις 15 Ιουνίου 2022, καθώς και για όσους διαθέτουν
πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών πριν την σύσταση
των ΚΕ.Π.Α, αλλά και από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού
(Α.Ν.Υ.Ε.) και Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), εφόσον δεν υφίσταται απόφαση των ΚΕ.Π.Α.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2022-2023 έως την 20 Ιουνίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι από εφέτος η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων γίνεται ψηφιακά.

12

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Συνεχίζει με επιμόρφωση και
κατάρτιση ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Μάνδρας Ειδυλλίας
«Πατέρας». Την περασμένη
Κυριακή μέλη του Συλλόγου
συμμετείχαν σε σεμινάριο που
αφορούσε στις πρώτες βοήθειες, το οποίο έγινε στο Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών
Νέου Βουτζά Αττικής, φορέα
με τον οποίο συνεργάζεται ο
Σύλλογος. Την μέριμνα της
εκπαίδευσης είχε Επίλεκτη
Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Αιγάλεω. Αναφέρει σχετικά ο
Σύλλογος Εθελοντών για την
νέα επιμορφωτική δράση του:
«Την περασμένη Κυριακή 12
Ιουνίου, για άλλη μια φορά
επισκεφθήκαμε τα αδέρφια
μας! Για μια ακόμη Κυριακή
το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά Προβαλίνθου προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
δωρεάν.
Η εκπαίδευση στις Πρώτες
Βοήθειες Πεδίου έγινε από την
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω.
Ευχαριστούμε από καρδιάς
και τις δύο ομάδες».
Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας της Μάνδρας,
πρόσφατα πιστοποίηση μετά από εκπαίδευση 19 εθελοντές πυροσβέστες, ενώ συνδράμει ενεργά κατά την αντιπυρική περίοδο.
Φωτογραφίες Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας «Πατέρας».

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης: Βοηθός Λογιστή Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Πτυχίο Οικονομικής - Λογιστικής
Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Γνώση
Αγγλικών Ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων 2)Περιγραφή
θέσης:
Εργάτες Αποθήκης. Ηλικιακό όριο:
Έως 45 ετών. Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης
Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις.
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση και
εκφόρτωση εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS
1)Περιγραφή θέσης: Χειριστής
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση, Σύμβαση Αορίστου. Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο.
Απαραίτητα προσόντα: Άδεια
Χειριστή. Εμπειρία τουλάχιστον
ενός εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών. μηχανημάτων σε περιβάλλον αποθήκης .
Κύρια καθήκοντα:
Αποτελεσματική μετακίνηση των
εμπορευμάτων εντός της αποθήκης. με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος. 2)
Περιγραφή θέσης: Βοηθός Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος.
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση, Σύμβαση Αορίστου
Χρόνου. Ωράριο: Πρωινό ωράριο.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία
τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρισμό
ανυψωτικών μηχανημάτων σε
περιβάλλον αποθήκης .
Κύρια καθήκοντα: Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορευμάτων
εντός της αποθήκης
με τη χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος
ZHTΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1)Περιγραφή θέσης: Βοηθός Λογιστή. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών.
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα
προσόντα: Προϋπηρεσία. σε ανάλογη θέση. Πτυχίο
Οικονομικής - Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Γνώση Αγγλικών. Ευχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων. 2)
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθήκης. Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών.
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κύρια
καθήκοντα: Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ
1)Περιγραφή θέσης: Χειριστής
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών.
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Άδεια
Χειριστή. Εμπειρία τουλάχιστον
ενός εργασιακού έτους στο χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων σε
περιβάλλον αποθήκης.
Κύρια καθήκοντα: Αποτελεσματική μετακίνηση των εμπορευμάτων
εντός
της αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος. 2)
Περιγραφή θέσης: Βοηθός Χειριστή
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλικιακό
όριο: Έως 45 ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον ενός εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων
σε περιβάλλον αποθήκης . Κύρια
καθήκοντα: Αποτελεσματική μετακίνηση των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με χρήση του ανυψωτικού
μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός Λογιστή. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών.
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα
προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέση Πτυχίο Οικονομικής - Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Γνώση
Αγγλικών. Ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων
ZHTΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθήκης. Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών. Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση. Ωράριο:
08:00-16:00. Απαραίτητα προσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Απόφοιτοι Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. Γνώσεις Picking,Scanner. Κύρια
καθήκοντα: Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Παραλαβή και
τακτοποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης: Χειριστής
Ανυψωτικού Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Είδος Απασχόλησης:
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλήρης Απασχόληση
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια Χειριστή
Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’ κατη- Εμπειρία τουλάχιστον ενός εργαγορίας . Ηλικιακό όριο: Έως 45
σιακού έτους στο χειρισμό ανυψωετών. Είδος
τικών μηχανημάτων σε περιβάλλον
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη- αποθήκης
ση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχοι Κύρια καθήκοντα:
διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορί- Αποτελεσματική μετακίνηση των
ας. Ψηφιακός Ταχογράφος
εμπορευμάτων εντός της αποθήκης με τη χρήση του ανυψωτικού
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
μηχανήματος
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός ΧειριΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
στή Ανυψωτικού Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
1)Περιγραφή θέσης: Χειριστής
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης ΑπαΑνυψωτικού Μηχανήματος. Ηλισχόληση
κιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος
Απαραίτητα προσόντα:
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη- Εμπειρία τουλάχιστον ενός εργαση. Απαραίτητα προσόντα: Άδεια
σιακού έτους στο χειρισμό ανυψωΧειριστή . Εμπειρία
τικών μηχανημάτων σε περιβάλλον
τουλάχιστον ενός εργασιακού
αποθήκης
έτους στο χειρισμό ανυψωτικών
Κύρια καθήκοντα:
μηχανημάτων σε περιβάλλον
Αποτελεσματική μετακίνηση των
αποθήκης . Κύρια καθήκοντα: Αποτε- εμπορευμάτων εντός της αποθήλεσματική μετακίνηση των εμπορευ- κης με τη χρήση του ανυψωτικού
μάτων εντός της αποθήκης με τη
μηχανήματος
χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος. 2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Χειριστή Ανυψωτικού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μηχανήματος. Ηλικιακό όριο: Έως
45 ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλή1.Περιγραφή θέσης:
ρης Απασχόληση. Απαραίτητα προΜηχανικός αυτοκινήτων
σόντα: Εμπειρία τουλάχιστον ενός
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
εργασιακού έτους στο χειρισμό
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
ανυψωτικών μηχανημάτων σε περι- Απασχόληση
βάλλον αποθήκης . Κύρια καθήκοΩράριο: 8.30-17.00
ντα: Αποτελεσματική μετακίνηση
Απαραίτητα προσόντα:
των εμπορευμάτων εντός της αποΑπόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχαθήκης με χρήση του ανυψωτικού
νικών .Προϋπηρεσία τουλάχιστον
μηχανήματος 3)Περιγραφή θέσης:
4 χρονιά
Ανειδίκευτοι Εργάτες Αποθήκης.
2.Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών. Είδος
Μηχανικού αυτοκινήτων
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Απαραίτητα
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απαπροσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτι- σχόληση
κές υποχρεώσεις
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ΜηχαΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
νικών .Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
χρονιά
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
1)Περιγραφή θέσης: Υπάλληλος
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS
Γραφείου, Άνδρας. Ηλικιακό όριο:
Έως 35 ετών. Είδος Απασχόλησης: 1)Περιγραφή θέσης: Πικαδόροι
Πλήρης Απασχόληση. Ωράριο:
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Κυλιόμενο.
Είδος Απασχόλησης:
Απαραίτητα προσόντα:
Πλήρης Απασχόληση
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαί- Απαραίτητα προσόντα:
δευσης. Άριστη γνώση Η/Υ
Προϋπηρεσία στην
Κύρια καθήκοντα:
προετοιμασία παραγγελιών
Τιμολόγηση. Τηλεφωνική εξυπηρέ- Γνώση χρήσης παλετοφόρου
τηση στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης:
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Φορτοεκφορτωτές
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
παλετοφόρου
υποχρεώσεις
Γνώση χρήσης RF SCANNER
Κύρια καθήκοντα:
3)Περιγραφή θέσης:
Φόρτωση και εκφόρτωση εμποΒοηθοί χειριστή κλάρκ
ρευμάτων
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης:
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλήρης Απασχόληση
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Απαραίτητα προσόντα:
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθή- Γνώση χρήσης RF SCANNER
κης. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απακλάρκ.
σχόληση.
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Απαραίτητα προσόντα:
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης ΑπαΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποσχόληση
χρεώσεις. Γνώσεις Picking,Scanner Απαραίτητα προσόντα:
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση
Άδεια χειριστή REACHTRUCK
και εκφόρτωση εμπορευμάτων
Προϋπηρεσία στη χρήση
Παραλαβή και τακτοποίηση εμποREACHTRUCK
ρευμάτων
Γνώση χρήσης RF SCANNER
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθήκης. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση
και εκφόρτωση εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Περιγραφή θέσης: Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching, laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας . Ηλικιακό όριο:
Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας . Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Περιγραφή θέσης:
Εργάτες Παραγωγής
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων και
νωπών ψαριών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης:
Βοηθός Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση ξυλείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Περιγραφή θέσης: Εργάτες παραγωγής . Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών. Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης . Κάτοχοι Ι.Χ. Κύρια Καθήκοντα: Μοντάρισμα συσκευών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιγραφή θέσης: Ηλεκτροσυγκολλητής μεταλλικών κατασκευών. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε επεξεργασία μετάλλου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Περιγραφή θέσης: Εργάτες παραγωγής . Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι υποχρεωτικής
εκπαίδευσης . Κάτοχοι Ι.Χ. Κύρια
Καθήκοντα: Παραγωγή Μονωτικών
Ειδών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Περιγραφή θέσης: Υδραυλικοί
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1)Περιγραφή θέσης:
Φύλακες Ασφαλείας.
Φύλο: Άνδρες - Γυναίκες. Ηλικιακό
όριο: Έως 50 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια Security
2)Περιγραφή θέσης: Τεχνικός
συστημάτων ασφαλείας
Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΙΕΚ- Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Σ
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης. Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση και
εκφόρτωση εμπορευμάτων
Παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)Περιγραφή θέσης:
Εργάτες Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων
2)Περιγραφή θέσης:
Εργάτες Συσκευασίας .
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών. Είδος
Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κύρια καθήκοντα:
Συσκευασία εμπορευμάτων.

:
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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

Πλημμύρες στην Μάνδρα:

Στις 23 Ιουνίου θα βγει
τελικά η απόφαση επί των
ποινών για
τους οκτώ
κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι
για τις φονικές πλημμύρες που έγινα
στην Μάνδρα 2017. Οι συνήγοροι των οκτώ κατηγορουμένων, που κρίθηκαν ένοχοι ζήτησαν να αναγνωριστούν
στους εντολείς τους όλα τα προβλεπόμενα ελαφρυντικά,
όπως του σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και
της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη ενώ τόνισαν πως
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που έκαναν προς
άρση των συνεπειών των πράξεων που τους καταλογίζονται.
Η εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε να προτείνει επί
των ελαφρυντικών στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου η οποία ορίστηκε για της 23 Ιουνίου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Ο Στραϊτούρης Δημοσθένης του Ιωάννου και της
Αικατερίνης το γένος Ραπτοδήμου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Ελευσίνα και η Σταμούλη Αικατερίνη του
Αθανασίου και της Ευαγγελίας το γένος Μπαμπαλού
που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στην Ελευσίνα
θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημοτικό Κατάστημα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Ο Αποστόλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της
Παναγιώτας το γένος Στάμου που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στην Μάνδρα Αττικής και η Ψάφου Μαρία
του Εμμανουήλ και της Βαρβάρας το γένος Σιδηρά που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Μαγούλα
Αττικής θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο
Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.

Από την εκδήλωση ανόδου
του Ικάρου Ασπροπύργου.
Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής ΝΔ Ευάγγελος Λιάκος
που επίσης παραβρέθηκε
στους εορτασμούς ανόδου
ποδοσφαιρικών ομάδων της
περιοχής. Πιο συγκεκριμένα
στην εκδήλωση του ΑΓΣ
Βύζας Μεγάρων για την
άνοδο στην Γ Εθνική Κατηγορία και του Ικάρου Ασπροπύργου στην Α Κατηγορία ΕΠΣΔΑ αναφέρει σε
δήλωσή του: «Συγκίνηση
και περηφάνεια στις βραβεύ-

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

Ο FATJON DAUTLLARI
του LULZIM και της
FLORETA το γένος
DULJA που γεννήθηκε
στην Κορυτσά της
Αλβανίας και κατοικεί
στην Ελευσίνα και η
Μιχαλλάρη Αθανασία
του Γιώργου και της
Αντωνέλας το γένος
Ζγούρη που γεννήθηκε
στην Νέα Ιωνία και
κατοικεί στην Ελευσίνα
θα παντρευτούν με
πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Ελευσίνας.

σεις των αθλητών του Βύζαντα και του Ίκαρου. Οι δυο
ομάδες κατάφεραν η μια την
άνοδό της στην 3η Εθνική
και η άλλη στο Ά τοπικό.
Μαζί με τον Κριό που και
αυτός ανέβηκε στο Ά τοπικό,
κατάφεραν να ανεβάσουν το
επίπεδο του αθλήματος, συνολικά, στη Δυτική Αττική.
Πραγματικοί μαχητές όλοι
τους, κοίταξαν ψηλά και
έφτασαν εκεί που ήθελαν.
Συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από την εκδήλωση ανόδου
του ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων
στην Γ Εθνική Κατηγορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
Αθήνα, 16/06/22
Αρ. πρωτ.: 557211
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)
ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με το με αρ. πρωτ. 77211/15-0622 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ.
2204745323 και με:

Α) τίτλο έργου: «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής ωοτόκων
ορνίθων» υποκατηγορία Α2, ομάδα:
7η, α/α: 2 (Εγκαταστάσεις εκτροφής
ωοτόκων ορνίθων)
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΤΟΥΤΟΥΛΗ’’,
ΔΕ Μεγάρων, στο Δήμο Μεγαρέων,
Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠΑΜ Ο.Ε.ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής
ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-

 Αγίων Μανουήλ,

6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο
για εγγεγραμμένους χρήστες στη
διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης
δημόσιας διαβούλευσης: 16/06/2227/07/22
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση απόψεων
ενδιαφερομένου κοινού: 18/06/2227/07/22 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/) ή στη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση,
Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σαβέλ και Ισμαήλ,
Αγίου Φιλονείδη Ιερομάρτυρος Επισκόπου
Κουρίου, Οσίου Πιώρ,
Αγίου Ισαύρου και των
συν αυτώ Αγίων
Μαρτύρων Βασιλείου,
Ιννοκέντιου, Ερμεία,
Φίληκα, Οσίου
Υπατίου εν Ρουφινιαναίς, Οσίου Ιωσήφ
Αναχωρητού,
Αγίου Αλβάνου
πρωτομάρτυρος
Μεγάλης Βρετανίας.

ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά για τις αποθήκες της
στον Ασπρόπυργο Αττικής

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

Εργάτες και Εργάτριες Αποθήκης

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

Απαραίτητα Προσόντα:
= Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
= Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού 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 συστημάτων WMS
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Ζητείται από εταιρία πληροφορικής
με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιθυμητές γνώσεις: Βάσεις δεδομένων,
δίκτυα, προγραμματισμός. Εργασία: πλήρους απασχόλησης.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2105552037 & 6977229755.
Για αποστολή βιογραφικών στο Email: info@orbitsystems.gr
σοψη στην οδό Δήμητρος, πρόσφατα
ανακαινισμένο με αποθήκη και 2
W.C. Πέτρινο κτίσμα 80 τ.μ. εν μέρει
ανακαινισμένο με βεράντα. Υπαίθρια
αυλή 320τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζο7.7.2022
καθισμάτων, πρόσφατα ανακαινισμένη. Μπροστινή αυλή (πρασιά)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
53τ.μ., προς την κεντρική οδό ΔήμηΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
τρος. Αποτελεί ιδανική θέση για ανά580τ.μ. με 2 κτίσματα και αυλή, πρό- πτυξη λειτουργιών εστίασης καθώς
σφατα ανακαινισμένα, Δήμητρος 31, και κάθε είδους εκδηλώσεων. ΣτοιΚέντρο Ελευσίνας, για ΕΝΙΑΙΑ Εχεία επικοινωνίας: 6937027810.
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Περι- 24.6.
λαμβάνει: Κατάστημα 90τ.μ. με πρό- ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΑ

ΘΡΙΑΣΙΟ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Αύριο: Γ. ΚΡΑΤΙΚΟ
Μεθαύριο: ΤΖΑΝΕΙΟ
Δ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής οχημάτων
σε υγραεριοκίνητα με έδρα
την Μαγούλα Αττικής.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 694 922 7491 ΚΑΙ 693 455 1633

email : n.fotiadis@sime.gr

23.6.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο ντουλάπες καινούριες άθικτες και μια βιβλιοθήκη. Και τα τρία έπιπλα μαζί τιμή
120 Ευρώ. Πληροφορίες τηλέφωνο: 698 6702 224.

Σήμερα από 8πμ
έως 8 πμ αύριο

για την περιοχή Ελευσίνας.
Πληροφορίες τηλέφωνο
697 68 26 748 και e-mail:
theodwropoulou_k@hotmail.com
20.6.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 25
ΤΜ στην Ελευσίνα. Πληροφορίες
τηλέφωνο 69 49 62 60 21.
3.6.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ 8,3 ΣΤΡ.

6.7.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΚΟΝΤΟΥΛΗ 1 & ΔΡΑΓΟΥΜΗ
210 5542410

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 2105572588

ΜΑΝΔΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
ΓΙΑ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΜΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ, ΝΑ
ΕΊΝΑΙΕΝΗΛΙΚΟΣ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 2ΩΡΗ Ή 3ΩΡΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ: 210 5543682

ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
Β.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15
2105551954

ΜΕΓΑΡΑ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ 2296083314

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 110
213 0990064

:
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ:

Στη γιορτή ανόδου της ιστορικής ομάδας ΑΓΣ Βύζας που
έγινε στα Μέγαρα παραβρέθηκε
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής
Γιώργος Κώτσηρας. Αναφέρει
σε δημόσια δήλωσή του:
«Η σπουδαία προϊστορία του
συλλόγου, βάζει τον πήχη των
προσδοκιών ακόμα υψηλότερα
και η πρόσφατη επιτυχία της
ομάδας ευελπιστούμε άπαντες
ότι αποτελεί το εφαλτήριο για
την επιστροφή του Βύζαντα
εκεί που πραγματικά ανήκει:
Στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιτυχημένης
φετινής πορείας».

«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων είναι
δημόσια σχολεία και απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εννιάχρονη εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δημοτικού»,
αναφέρει ο Δήμος Μεγαρέων σε χθεσινό δελτίο Τύπου και
συνεχίζει: «Η φοίτηση στα ΣΔΕ είναι διετής και απογευματινή, παρέχει απολυτήριο Γυμνασίου και τη δυνατότητα
συνέχισης των σπουδών στο Λύκειο αλλά και στην Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση, για όσους επιθυμούν. Τα ΣΔΕ,
μέσω των δωρεάν παρεχόμενης παιδείας και με τη συνδρομή Συμβούλων, περιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των
εκπαιδευομένων και τους βοηθούν στην καλύτερη ένταξή
τους στην αγορά εργασίας αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Το «δικό μας» ΣΔΕ Μεγάρων, που διέπεται από την ίδια
φιλοσοφία με το υπό έναρξη Εσπερινό ΕΠΑΛ Μεγάρων, έχει
ήδη διακριθεί για το έργο του, επιβραβεύοντας πρωτίστως
την προσπάθεια και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών,
την απρόσκοπτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, την αμέριστη στήριξη από το Δήμο, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγορίου
Σταμούλη. Την Τρίτη 14/6 διοργανώθηκε εκδήλωση, με
αφορμή τη δωρεά βιβλίων για την οποία, μετά την πρόσφατη δωρεά βιβλιοθήκης, μερίμνησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας. Στην ομιλία τους, τόσο οι προαναφερθέντες όσο και η «ψυχή» του ΣΔΕ, ο Διευθυντής κ. Δημήτριος Μποϊντάς, εστίασαν στη φιλοσοφία του ΣΔΕ και το
ρόλο της «δεύτερης ευκαιρίας στη μόρφωση» για τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων. Τέλος, μια συγκινητική
λεπτομέρεια, άξια αναφοράς: όλα τα εδέσματα που προσφέρθηκαν, παρασκευάστηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.
Μετά την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης
Σταμούλης, δήλωσε τα εξής: «Εκδήλωση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), τον πολύ επιτυχημένο θεσμό του
Δήμου μας, που δίνει την δυνατότητα, να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου άτομα, που είχαν χάσει την ευκαιρία, όταν
έπρεπε, παρουσία και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και
βουλευτή της περιφέρειας μας κ. Κώτσηρα Γεωργίου, ο
οποίος έκανε και την δωρεά βιβλιοθήκης και βιβλίων προς
το Σ.Δ.Ε.»

Η ΑμΚΕ
CHORUS που
εδρεύει στην
Ελευσίνα,
ανακοίνωσε
χθες τη συμμετοχή της Ελευσίνας, μέσω της CHORUS, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτισμού Creative Europe,
μαζί με άλλες 17 Ευρωπαϊκές πόλεις συμπεριλαμβανομένου και της Αθήνας με
την Στέγη Ωνάση. Αναφέρει το δελτίο Τύπου:
«Συμμετοχή Ελευσίνας
και Αθήνας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative
Europe με άλλες 16 πόλεις
ULYSSES: A European
Odyssey Σεπτέμβριος 2022
– Ιούνιος 2024
www.ulysseseurope.eu
Δεκαοκτώ ευρωπαϊκές
πόλεις ξεκινούν για μια
συναρπαστική «Οδύσσεια»
δύο ετών, στο πλαίσιο ενός
φιλόδοξου πολιτιστικούερευνητικού έργου που
χορηγείται με €1.78 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζει ο οργανισμός Brave New World
Producties από την Λεουβάρντεν (Leeuwarden) της
Ολλανδίας.
Το 2022 σηματοδοτεί την
εκατονταετία από την
έκδοση του Οδυσσέα του
Τζέιμς Τζόις και ανήμερα
της Bloomsday (16 Ιουνίου)
-γιορτή και ημέρα μνήμης
της ζωής του ιρλανδού συγγραφέα- ανακοινώθηκε ότι
το Πρόγραμμα Δημιουργική
Ευρώπη (Creative Europe)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
απένειμε μια από τις σημαντικότερες επιχορηγήσεις
του 2022 σε ένα εξαιρετικά
φιλόδοξο πολιτιστικό έργο το ULYSSES: A European
Odyssey - το οποίο ενώνει
σε ένα ενιαίο όραμα δεκαοκτώ ευρωπαϊκές πόλεις από
την Ελευσίνα έως την Λισαβόνα, από το Σαν Σεμπαστιάν μέχρι το Όουλου, από
το Δουβλίνο ως την Βουδαπέστη και από την Αθήνα
μέχρι το Χρόνινγκεν.
Η Ελευσίνα συμμετέχει το
2023 - έτος Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης - με την πολιτιστική
δράση “Μεταμόρφωση /
Metamorphosea”. Ως το
μεγαλύτερο βιομηχανικό
κέντρο της Ελλάδας, τα
σημάδια της εκβιομηχάνισης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι ορατά στον αστικό ιστό της
πόλης.
Στο έργο, η Ελευσίνα συμμετέχει μέσω της CHORUS -ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε για να οικοδομήσει
μια γέφυρα μεταξύ των
τεχνών, της εκπαίδευσης
και της κοινωνίας - και
επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα και
οικολογικές προκλήσεις.
Σε συνεργασία με τον Ολλανδό σκηνοθέτη Sjoerd

Ελευσίνα: Φωτογραφία αρχείου

Wagenaar δημιουργούν μια
καλλιτεχνική παρέμβαση
στο παράκτιο μέτωπο της
πόλης, συγκεκριμένα στην
περιοχή της Βλύχας όπου
βρίσκεται το «νεκροταφείο
πλοίων». Η δράση περιλαμβάνει συμμετοχική δράση με
την κοινότητα, θεατρική
παράσταση, πρόγραμμα art
residency, και ένα συμπόσιο.
Στο έργο συμμετέχει και η
Αθήνα με την Στέγη του
Ιδρύματος Ωνάση. Μέσα
από μια δράση σχετική με
μία από τις πλέον κρίσιμες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα εθνικά της
σύνορα, το προσφυγικό,
διερευνάται η θεματική
“ιδιότητα του πολίτη για
τους νέους και δημοκρατία”,
ενώ ένα ξεχωριστό event
πρόκειται να εστιάσει στην
ενεργό ιδιότητα του πολίτη.
Κατά την απονομή της
επιχορήγησης στους δεκαοκτώ εταίρους του έργου,
η Δημιουργική Ευρώπη
έγραψε:
«Η ανάγκη να ανακαλυφθεί
εκ νέου ο «Οδυσσέας» του
Τζόις ως ένα ευρωπαϊκό αριστούργημα με ένα ισχυρό
σύγχρονο μήνυμα σκιαγραφείται πολύ πετυχημένα.
Το έργο επιλύει με άριστο
τρόπο τα εγκάρσια ζητήματα
της κοινωνικής ένταξης, της
διαφορετικότητας και της
ισότητας των φύλων μέσω
της σειράς των δράσεων που
είναι αφιερωμένες κυρίως σε
αυτά τα θέματα.
Η λεπτομερής σύλληψη του
έργου μπορεί να αξιολογηθεί
ως δυνάμενη να πυροδοτήσει
αλλαγές και καινοτομίες δεδομένων των μεγάλων διεθνικών δράσεων που καλύπτονται από τη συνεπή δραματουργία που σχετίζεται με
την ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά και τα αριστουργηματικά ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έργα.»
Το ULYSSES: A European
Odyssey αντλεί έμπνευση
από ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ορόσημα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Το διακρατικό εύρος του
έργου θα είναι πολυεπιστημονικό και θα αποτελείται
από δεκατέσσερις εκδηλώσεις που ζωντανεύουν τους
δημοκρατικούς δημόσιους
χώρους της σύγχρονης πό-

λης που «είναι ανοιχτή για
όλους», συν δεκαοκτώ διατομεακά συμπόσια Τέχνης &
Κοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις που
συμμετέχουν, τριάντα προγράμματα ανταλλαγής καλλιτεχνών και δεκαοκτώ λογοτεχνικές αναθέσεις για ένα
νέο βιβλίο (EUROPEULYSSES) που θα κυκλοφορήσει το 2024.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε
καθεμία από τις δεκαοκτώ
πόλεις με τη χρονολογική
σειρά των δεκαοκτώ επεισοδίων του μυθιστορήματος,
ξεκινώντας από την Αθήνα
στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν η Βουδαπέστη, η
Μασσαλία, η Τεργέστη και
το Βίλνιους το φθινόπωρο
του 2022. Το 2023 θα πραγματοποιηθούν δράσεις στο
Παρίσι, το Βερολίνο, την
Κοπεγχάγη, το Σαν Σεμπαστιάν, την Κλουζ, την Κωνσταντινούπολη, τη Ζυρίχη,
το Χρόνινγκεν, την Ελευσίνα και το Όουλου. Το έργο
θα ολοκληρώσει το ταξίδι
του τον Ιούνιο του 2024 στη
Λισαβόνα, το Δουβλίνο και
το Ντέρι (Λόντονντερι).
Στην αίτησή τους για τη Δημιουργική Ευρώπη, οι διοργανωτές του ULYSSES: A
European Odyssey επισήμαναν δεκαοκτώ «επείγουσες
προτεραιότητες» της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας, μία για κάθε πόλη και
άμεσα εμπνευσμένες από τα
θέματα που υπάρχουν στα
δεκαοκτώ επεισόδια του
βιβλίου του Τζόις.
Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά: «νεολαία, ιδιότητα
του πολίτη και δημοκρατία», «ο ρόλος των γειτονιών
στην Ευρώπη μετά τον
κορονοϊό», «εμπλουτισμός
μέσω της μετανάστευσης»,
«ο δημιουργικός μας διάλογος με τους νεκρούς», «η
σύγχρονη σχέση μας με την
τροφή», «οι οικολογικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιερές θάλασσες
και οι ακτές μας»,
«καταφύγια και η γήρανση
του πληθυσμού της Ευρώπης», «το μέλλον – ένα γυναικείο όραμα».
Αυτές οι θεματικές θα απασχολήσουν τα δεκαοκτώ
συμπόσια Τέχνης & Κοινωνίας που θα οργανώσουν οι

εταίροι του UEO σε κάθε
πόλη. Οι ερωτήσεις και οι
προτεινόμενες λύσεις θα
σταλούν στο Μεγάλο Συμπόσιο των 309 ερωτήσεων
(εμπνευσμένο από το Επεισόδιο 17 του Οδυσσέα) που
θα πραγματοποιηθεί στο
Δουβλίνο στις 12-14 Ιουνίου
2024.
Η σύμπραξη αποτελείται
από οργανισμούς, καταξιωμένους και αναδυόμενους,
που βρίσκονται σε 18 πόλεις. Ανάμεσά τους, τρία
μουσεία, τρεις θεατρικοί
οργανισμοί, ένα περιβαλλοντικό έργο, ένα φεστιβάλ
καλλιτεχνικού φωτισμού
(illumination light festival),
δύο πολιτιστικoί και τουριστικοί κυβερνητικοί φορείς,
ένα φεστιβάλ φωτογραφίας
και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες
και επιμελητές από τις εικαστικές και αναπαραστατικές
τέχνες και τον κινηματογράφο. Επικεφαλής του έργου
είναι η Stichting Brave New
World Producties στην Ολλανδία και την ευθύνη για τα
καλλιτεχνικά έχει η Arts
Over Borders στην Ιρλανδία.
“Η Brave New World
Producties είναι κατενθουσιασμένη για την εμπλοκή σε
αυτό το συναρπαστικό και
πραγματικά πρωτοποριακό
ευρωπαϊκό έργο. Ήταν τιμή
μας η συμμετοχή στη συνδημιουργία του οράματος του
έργου και η αναζήτηση των
εκπληκτικών συνεργατών που
έχουμε τώρα”. Ως επικεφαλής του προγράμματος, είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε, απεριόριστα ευγνώμονες για την αφοσίωση και τον
ενθουσιασμό των 16 συνεργατών μας και ευτυχείς για
την υποστήριξη που λαμβάνουμε από τον θεσμό της
Δημιουργικής Ευρώπης
(Creative Europe) - και
όλων των συγχρηματοδοτών
- που το έκαναν δυνατό. Και
ευχαριστούμε τον Τζόις που
μας εμπνέει!”
“Ο Τζέιμς Τζόις θεωρούσε
την πόλη το πραγματικό αποθετήριο ενός πολιτισμού.
Ελπίζουμε ότι το δημιουργικό
ταξίδι του ULYSSES: A European Odyssey τα επόμενα
δύο χρόνια θα περιέχει περιπλάνηση - σαν αυτή του Οδυσσέα του Ομήρου και του
Leopold Bloom του Τζόις- σε
μια διευρυμένη Ευρώπη κοινών συζητήσεων και παραστάσεων που θα ρίξουν φως
στην πολυπλοκότητα του ανθρώπου, θα ενισχύσουν την
ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών, θα προσφέρουν
λύσεις που ξεπερνούν τα σύνορα και διεγείρουν μια νέα
ενεργή συνύπαρξη ανάμεσα
στις τέχνες και την κοινωνία” ARTS OVER BORDERS, Ιρλανδία.
Οι πληροφορίες για τις
ημερομηνίες του έργου και
οι λεπτομέρειες του προγράμματος για κάθε πόλη
του θα ανακοινωθούν τον
Σεπτέμβριο του 2022».

