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Δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης 
Οικονόμου είχε 
συνάντηση με τον  

Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, παρουσία του Βου-
λευτή Δυτικής Αττικής Ευ-
άγγελου Λιάκου. Στο επίκε-
ντρο βρέθηκαν θέματα ασφα-
λείας σε Ελευσίνα και Μα-
γούλα.  
Αναφέρει ο Δήμος Ελευσίνας 
για την συνάντηση: «Με τον 
Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο 
συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου το πρωί της Πέμπτης 16 
Ιουνίου. 
Παρών στη συνάντηση ήταν 
και ο Γραμματέας της Βου-
λής και Βουλευτής Δ. Αττι-
κής 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 Οικο-
νόμου ανέδειξε την επιτακτι-
κή ανάγκη στελέχωσης, με 
ανθρώπινο δυναμικό και 
τεχνικά μέσα, του Αστυνομι-
κού Τμήματος και των Τμη-
μάτων Τροχαίας και Ασφα-
λείας. 
Μάλιστα, ενόψει και της 
διοργάνωσης της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας 2023, ζη-
τήθηκε ο άμεσος συντονι-
σμός 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 ζητή-
ματα ασφαλείας στην Ελευ-
σίνα και τη Μαγούλα απα-
σχολούν έντονα όχι μόνο τη 
Δημοτική Αρχή αλλά και 

τους κατοίκους. Ζήτησα την 
άμεση στελέχωση των αρμό-
διων τμημάτων για αυξημέ-
νους ελέγχους σε περιοχές με 
έντονη παραβατικότητα, 
προκειμένου το αίσθημα α-
σφαλείας στους πολίτες να 
επιστρέψει και να παγιωθεί». 

 
 

Στο επίκεντρο θέματα ασφαλείας 
 

Συνέντευξη Τύπου για το τουρ-
νουά 3Χ3 που θα ξεκινήσει 
σήμερα και θα ολοκληρωθεί το 
Σάββατο 18 Ιουνίου, πραγμα-
τοποιήθηκε στο δημαρχείο 
Ελευσίνας, στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου.  
Το παρόν έδωσε ο δήμαρχος 
της πόλης της Ελευσίνας, Αρ-
γύρης 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 Καλαθοσφαίρι-
σης) και η εκπρόσωπος του 
ΠΡΕΠΥ Κωνσταντίνα Κρίτσα.   
Πρώτος πήρε το λόγο και σε  ένα 
σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρ-
χος Αργύρης Οικονόμου, ο ο-
ποίος επισήμανε την σημαντι-
κότητα 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 Ιουνί-
ου. Μία διοργάνωση που εντάσσε-
ται στο πανελλήνιο δίκτυο διοργα-
νώσεων της Ελληνικής ομοσπονδί-
ας καλαθοσφαίρισης και μεταφέρε-
ται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και 
φυσικά στην πόλη μας, την Ελευσί-
να, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης για το 2023», ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της 
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου και 
πρόσθεσε:  
«Είμαστε χαρούμενοι που ο 
δήμος μας αποτελεί μέρος αυ-
τού του μεγάλου τουρνουά 
γιατί για εμάς ο αθλητισμός, ο 
πολιτισμός και η παιδεία είναι 
αξίες αλληλένδετες. Τα τουρ-
νουά 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 πα-
νελληνίου τουρνουά 3Χ3 που διορ-
γανώνεται από το Δήμο Ελευσίνας, 
την Κοινωφελή Επιχείρηση και την 
ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-
σφαίρισης 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 προώθη-
ση του 3Χ3 στην Ελλάδα. Το διή-
μερο 17 και 18 Ιουνίου θα έχουν 
την χαρά να απολαύσουν για μία 
ακόμα χρονιά μία γιορτή μπάσκετ 
με μοναδικό σκοπό την ευχαρίστη-
ση 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 απο-
πνέει υγεία. Αυτό φαίνεται 
άλλωστε και από την σπουδαία 
δουλειά και από τους αθλητι-
κούς 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 αθλητι-
σμού 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 προα-
γωγής και πρόληψης της υγείας 
των αθλητών και των συμμετεχό-
ντων σε αθλητικές δραστηριότη-
τες.  
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 Αναστά-
σης Νάσης παιδί της πόλης 
μας, έφυγε από τη ζωή εντε-
λώς 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, δημιουρ-
γήθηκε η ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ.  
Κυρίες και κύριοι θέλω να σας 
ευχαριστήσω για την σημερινή σας 
παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω 
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-
σφαίρισης για την διοργάνωση και 
τον κύριο Σπυλιάκο Χάρη επικεφα-
λή του προγράμματος 3Χ3 για την 
συνεργασία πως ο ως δήμος 
έχουμε αναπτύξει με την ΕΟΚ, με 
στόχο την ενίσχυση του αθλήμα-
τος στην Ελευσίνα και την Μαγού-
λα, τον ΟΚΕ με τον πρόεδρο Θανά-
ση Λίγγο και την ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ. 
Είμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη 
αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορ-
τής και είμαι σίγουρος ότι αυτό το 
διήμερο θα μας προσφέρει σε 
όλους ένα υπέροχο θέματα. Ευχα-
ριστώ 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 επικεφα-
λής 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. Ε-
μείς από την πλευρά μας ως 
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-
σφαίρισης είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι για την διοργάνω-
ση που ξεκινάει στην Ελευσί-
να», σχολίασε μεταξύ άλλων ο 
κύριος Σπυλιάκος και πρόσθε-
σε:  
«Μία διοργάνωση που εντάσ-
σεται στο πανελλήνιο δίκτυο 
διοργανώσεων 3Χ3 που φέτος 
για πρώτη φορά η ομοσπονδία 
διοργανώνει σύμφωνα με την 

έγκριση της διεθνούς ομο-
σπονδίας της FIBA και όπως 
είπατε και εσείς αυτά τα τουρνουά 
έχουν ενταχθεί στις υψηλές κατη-
γορίες διοργανώσεων της FIBA. Οι 
νικητές κάθε τουρνουά και οι νικη-
τές 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 περιμέ-
νουμε με πολύ μεγάλη χαρά να 
δοθούν εδώ και να έχουμε μία 
πολύ όμορφη εμπειρία.  
Λόγω του επιπέδου της διοργάνω-
σης θα συμμετέχουν στο πλαίσιο 
της προετοιμασία τους και οι εθνι-
κές ομάδες του 3Χ3 που προετοι-
μάζονται να παίξουν στους Μεσο-
γειακούς αγώνες στο τέλος του 
μήνα θα είναι εδώ παρόν και ο 
ομοσπονδιακός προπονητής ο 
κύριος Τσαγκαράκης, οπότε όσοι 
παραβρεθούν θα έχουν την ευκαι-
ρία 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 παρακολουθή-
σουν.  
Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντι-
κό τον προαγωνιστικό έλεγχο 
και νομίζουμε ότι με αυτό τον 
τρόπο, σιγά, σιγά αλλάζουμε 
και την παιδεία και την κουλ-
τούρα των αθλούμενων που 
συμμετέχουν σε αυτές τις δρά-
σεις και καθιστούν πλέον ξεκάθα-
ρο πόσο αναγκαίος πλέον είναι ο 
αγωνιστικός έλεγχος. Θυμίζουμε 
ότι βάση αυτές τις διοργανώ-
σεις που γίνονται όπως αυτή 
που θα γίνει τώρα και πολλές 
άλλες που θα ακολουθήσουν 
στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μας και ενόψει της πολιτιστι-
κής πρωτεύουσας 2023 ότι 
βάζουμε σιγά σιγά τις βάσεις 
για την αλλαγή αυτής της 
κουλτούρας. Καλή επιτυχία».      
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και η παιδεία είναι αξίες αλληλένδετες  
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Ο Αντιπρόε-
δρος της Βου-
λής των Ελλή-
νων και Βου-
λευτής Δυτι-
κής Αττικής, 
Θανάσης 
Μπούρας, επι-
σκέφθηκε (σ.σ. 
χθες) μαζί με 
τον Διευθυντή 
Περιφέρειας 
Αττικής της 
ΔΕΔΔΗΕ κ. 
Αθανάσιο Φουντουλάκη, την περιοχή «Βιλιαρί», του Δή-
μου – Μάνδρας – Ειδυλλίας προκειμένου να διαπιστώσουν 
από κοντά την πορεία υλοποίησης των έργων ηλεκτροδό-
τησης, 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 Συμ-
βουλίου Μάνδρας κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου και εκ-
πρόσωποι της περιοχής κκ Κωνσταντίνος Καλλιαντάς και 
Σπύρος Κτενάς.  
Ο κος Μπούρας με επανειλημμένες και συνεχείς παρεμβά-
σεις του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, στο 
Δασαρχείο Μεγάρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ-
τικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάντα 
σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. 
Χρήστο Στάθη, κατάφερε να ολοκληρωθούν οι διαδικασί-
ες υλοποίησης των έργων ηλεκτροδότησης του αντλιοστα-
σίου υδροδότησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέ-
μενε σε εκκρεμότητα.  
Έτσι νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι σήμερα αυτό το 
χρονίζον και σημαντικό για την περιοχή θέμα βρίσκει πλέ-
ον τη λύση του. Ηλεκτροδοτείται το αντλιοστάσιο και ολο-
κληρώνεται η διαδικασία υδροδότησης της περιοχής 
«Πανοράματος», τέως «ΤΙΤΑΝ».  
Με το συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετούνται πλέον οι ανά-
γκες ύδρευσης του οικισμού αλλά και οι ανάγκες της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής ιδίως τους καλοκαι-
ρινούς μήνες.  
Επίσης ο κος Μπούρας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Διευ-
θυντή Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ κ. Αθανάσιο 
Φουντουλάκη, με τον οποίο βρισκόταν σε καθημερινή επι-
κοινωνία και η βοήθειά του ήταν καθοριστική για την επί-
λυση και επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.  
 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης 
Μπούρας, παρευρέθηκε στην εκδήλω-
ση που πραγματοποίησε ο Α.Γ.Σ. Βύ-
ζαντας Μεγάρων στο δημοτικό γήπε-
δο Μεγάρων με αφορμή την άνοδο 
στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδο-
σφαίρου. Στα πλαίσια της γιορτής 
διεξήχθη φιλικός αγώνας ανάμεσα 
στην ομάδα του Βύζαντα και Επίλε-
κτων Ποδοσφαιριστών τοπικών ομά-
δων. Ο κ. Μπούρας, αφού απένειμε 
μετάλλια στους αθλητές, συνεχάρη 
την Πρόεδρο, κα Γιάννα Ρήγα, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονη-
τές, τους αθλητές για την ευόδωση των πολύχρονων κόπων 
τους και την επίτευξη του φετινού στόχου της ανόδου στην 
επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου. Επίσης, συνεχά-
ρη τους Μεγαρίτες φιλάθλους και τους χορηγούς που ακο-
λουθούν και στηρίζουν το Βύζαντα όλα αυτά τα χρόνια. Ο 
κ. Μπούρας υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στέκεται αρω-
γός σε κάθε προσπάθεια της ομάδας και της Διοίκησης. 
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Η Ελευσίνα Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2023 ανακοίνωσε νέα εκδή-
λωση που θα γίνει αύριο. 
Αναφέρει σχετικά:  
DANCETERIA :: 
Opening DJ set:  
Black Athena BNC Live  
(Sky Vector Music)  
Closing DJ set: Dimitri Pa-
paioannou (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 Ε-
ΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
διοργανώνει την Danceteria 
με καλεσμένους ταλαντού-
χους DJs και μουσικούς, 
που έχουν έναν και μοναδι-
κό σκοπό: Να μας κάνουν 
να συγκινηθούμε χορεύο-
ντας!    
Το Σάββατο 18 Ιουνίου, η 
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης για το 2023 διοργανώ-
νει την Danceteria, μετα-
τρέποντας τον προαύλιο 
χώρο του Παλαιού Ελαιουρ-
γείου σε dance floor. Αυτή η 
ειδική γιορτή που μοιάζει με 
πάρτι, θα ξεκινήσει αμέσως 
μετά την παρουσίαση της 
δράσης Μυστήριο 57_ Ακρο-
βατώντας στην Ελευσίνα & 
Αναθεωρώντας τα τοπία της 
Ελευσίνας, μια πρωτότυπη 
παράσταση ακροβατικών, 
σύγχρονου χορού και μουσι-
κής από Έλληνες και Γάλ-
λους καλλιτέχνες. Περισσό-
τερες πληροφορίες εδώ: 
https://2023eleusis.eu/
mystirio-57_-akrovatontas-
stin-eleysina/  
 
Ο προαύλιος χώρος του Πα-
λαιού Ελαιουργείου υποδέχε-
ται τους ταλαντούχους DJs, 
Black Athena, Dimitri Papai-
oannou (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 - ρυθ-
μικό σαφάρι, που εναλλάσσε-
ται από τον σύγχρονο urban 
ήχο μέχρι τα πιο ιδιαίτερα 
μονοπάτια της disco, house 
και γενικότερα dance κουλ-
τούρας 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 αλ-
λιώς BNC (Bruises N Cuts). 
O Jeff είναι ενεργός στη σκη-
νή περισσότερα από 15 χρό-
νια  και έχει συνεργαστεί με 

καλλιτέχνες όπως οι Blend 
Mishkin, Palov, Sugahspank 
Happy Dog Project, Cast– a–
Blast Sound System, Cham-
pagne & Reefer, Capitan 
Futuro, K73 (DE), RSN, 
Imam Baildi, Supersan, Max 
Rubadub (SW) και Cay-
etano. 
Ο ήχος του είναι ένα πολύ 
χαρακτηριστικό μουσικό 

μείγμα από hip hop, jazz, 
funk και electronica, ενώ έχει 
κυκλοφορήσει τρεις προσω-
πικούς δίσκους. Φέτος εγκαι-
νίασε τη συνεργασία του με 
την Sky Vector Music κυ-

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, συνι-
δρυτής του θρυλικού Synch 
Festival, ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός, και DJ μεταξύ 
άλλων, θα μοιραστεί την 
κονσόλα με τον Ilias Pitsios 
(aka Dynamons - ιδρυτικό 
μέλος των ελληνικών ετικε-
τών Echovolt Records και 
Into The Light Records, με 
έμφαση στην ανεξερεύνητη 
ελληνική ηλεκτρονική μου-
σική). Τα set τους έχουν τις 
βάσεις τους στην κλασική 
και πειραματική χορευτική 
μουσική μέχρι τους Afro 
ήχους.  Στη μοναδικότητα 
της Ελευσίνας In Groove we 
trust…» 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2023: 

 
 

Σάββατο 18 Ιουνίου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας  

Στο πλαίσιο του 
θεσμικού της ρόλου, 
η Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας της 
Βουλής των Ελλή-
νων, υπό την προε-
δρία  του Αντιπρόε-
δρου της Βουλής 
και Βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής, κ. Θα-
νάση Μπούρα, συνεδρίασε για να εκφράσει γνώμη επί 
του διορισμού της κυρίας Χαρίκλειας Νικολοπούλου 
στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού, 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 Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρ-
χή με κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Είναι 
ένας θεσμός που, μέσω της πρόληψης και μέσω της κα-
ταστολής 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 ανάπτυ-
ξη της χώρας μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότη-
τας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της 
έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.  
Η προτεινόμενη για τη θέση της Αντιπροέδρου, κα Χα-
ρίκλεια Νικολοπούλου, είναι δικηγόρος και διευθύντρια 
στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού από το 2005  και προτείνεται να αναλά-
βει τα καθήκοντα της προηγούμενης Αντιπροέδρου της 
οποίας έληξε η θητεία της. 
Ο κ. Μπούρας εξήρε το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπη-
ρετεί 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 διο-
ρισμό της κας Νικολοπούλου στη θέση της Αντιπροέ-
δρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.  

2023 ΕΛΕVΣΙΣ Website: 2023eleusis.eu Facebook: fa-
cebook.com /2023eleusis.eu  Instagram: instagram. 
com/2023eleusis YouTube: youtube.com/c/2023Eleusis 
E-mail: info@2023eleusis.eu».  
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ΣΗΜΕΡΑ:  Σχεδόν αίθριος καιρός με λί-
γες τοπικές νεφώσεις.  Η θερμοκρασία θα 
κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, ενώ οι 

άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι μέχρι και 3 
Μποφόρ.  
ΑΥΡΙΟ: Διαστήματα ηλιοφάνειας με το-
πικές νεφώσεις δεν αποκλείεται να ση-
μειωθούν τοπικές βροχές . Η θερμοκρασία 
θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς.  
Οι άνεμοι θα πνέουν θα πνέουν Βόρειοι 
έως και 3 Μποφόρ.  
 
Να επισημάνουμε ότι για τις ορεινές περιο-
χές της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής 
Αττικής και πιο συγκεκριμένα περιοχές 
όπως η  Μάνδρα, τα Βίλια, οι Ερυθρές και η 
Πάρνηθα στην περιοχή Φυλής,  η θερμο-

κρασία 3 με 4 βαθμούς κάτω από τις προα-
ναφερόμενες  που ισχύουν για τα πεδινά. 
  
ΤΑΣΕΙΣ: Τις επόμενες ημέρες κύρια χα-
ρακτηριστικά θα είναι οι εναλλαγές ηλιο-
φάνειας και νεφώσεων στην ευρύτερη 
περιοχή.  

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ  

Βρείτε Κάθε μέρα την  
Επικαιρότητα στο  

Facebook:  
«Επικαιρότητα 

Δυτικής Αττικής» 

Διευρυμένη είναι 
η ψηφιακή  επι-
μόρφωση των 
δημοσίων υπαλ-

λήλων, προκειμένου να γί-
νει ο καταλύτης για τον 
εκσυγχρονισμό της Δημό-
σιας Διοίκησης και του ευ-
ρύτερου τομέα υπηρεσιών 
του Δημοσίου. Τα Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και Εσωτερικών ανα-
φέρουν μεταξύ άλλων σε 
ανακοίνωσή Τύπου στις 
15.6: «Οι Υπουργοί Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης και 
Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης, ο Γενικός 
Διευθυντής της Microsoft 
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλ-
τας Θεοδόσης Μιχαλόπου-
λος και η Πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Παρα-
σκευή Δραμαλιώτη παρου-
σίασαν τα αποτελέσματα 
των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων βελτίωσης ψη-
φιακών δεξιοτήτων για τη 
Δημόσια Διοίκηση που πα-
ρείχε η Microsoft, στο πλαί-
σιο της Εθνικής Συμμαχίας 
για τις Ψηφιακές Δεξιότη-
τες και την Απασχόληση. 
Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι 
«η τεράστια πρόκληση που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
σύγχρονες Δημόσιες Διοική-
σεις είναι να πετύχουν να 

διατηρήσουν τον ρυθμιστι-
κό τους ρόλο και να συγ-
χρονιστούν παράλληλα με 
τις απαιτήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα, προκειμένου να 
μη γίνουν τροχοπέδη στην 
εξέλιξη της οικονομίας και 
κατ’ επέκταση και της κοι-
νωνίας. Για να συμβεί αυτό 
θα πρέπει οι Δημόσιες Διοι-
κήσεις να εξελιχθούν ψη-
φιακά και ταυτόχρονα οι 
εργαζόμενοι να αποκτήσουν 
τις αναγκαίες ψηφιακές 
δεξιότητες.  
Η συνεργασία με τη Mi-
crosoft έρχεται να αντιμε-
τωπίσει ακριβώς αυτό το 
ζήτημα: την ψηφιακή επι-
μόρφωση των εργαζομένων. 
Τα αποτελέσματα αυτής 
της συνεργασίας είναι εξαι-
ρετικά και έχει σημαντικό 
ενδιαφέρον το θέμα της 
πιστοποίησης των ψηφια-
κών 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 χρησιμοποι-
ούν τα ψηφιακά εργαλεία. 
Από το Ταμείο Ανάκαμψης 
υπάρχουν προγράμματα τα 
οποία θα αναβαθμίσουν 
συνολικά τον τρόπο που 
λειτουργεί το Δημόσιο εσω-
τερικά καθώς για πρώτη 
φορά θα αποκτήσουμε ως 

κράτος ένα ενιαίο σύστημα 
ERP (σύστημα επιχειρησια-
κού σχεδιασμού) όπως αυτά 
που έχουν οι μεγάλες εται-
ρείες. Τα πιστοποιημένα 
προγράμματα εμπλουτι-
σμού γνώσεων όπως αυτά 
που παρέχονται από τη Mi-
crosoft βλέπουμε ότι καλύ-
πτουν ένα εύρος στοχευμέ-
νων δεξιοτήτων και χαίρο-
μαι ιδιαιτέρως που έχουμε 
συμμάχους σε αυτήν την 
προσπάθεια». 
Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε 
ότι «η Ελλάδα έχει πραγμα-
τοποιήσει τα τελευταία τρί-
α χρόνια ένα ψηφιακό άλμα 
στον δημόσιο τομέα και η 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
εκπαίδευσης 3.500 στελε-
χών ξεχωρίζει για τρεις 
λόγους: Για κάθε δημόσιο 
υπάλληλο που συμμετέχει 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
πλάνο εκπαίδευσης ώστε να 
ενδυναμώνονται τα στοιχεί-
α του ρόλου του και τα κα-
θήκοντα της θέσης του, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι εκπαι-
δεύονται από πιστοποιημέ-
νους εκπαιδευτές και έχουν 
πρόσβαση σε υλικό της Mi-
crosoft και τέλος δίνεται η 
δυνατότητα πιστοποίησης 
των υπαλλήλων που εκπαι-
δεύονται σε χρήση τεχνολο-
γιών Microsoft.  
Η Microsoft Ελλάδας είναι 
δεύτερη παγκοσμίως σε 
αριθμό εκπαιδεύσεων δημο-

σίων υπαλλήλων και δεύτε-
ρη στην Ευρώπη σε αριθμό 
πιστοποιήσεων βασικού 
επιπέδου δεξιοτήτων.  
Στόχος μας είναι να επεκτα-
θεί το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα και ελπίζω αυτή να 
είναι μία αρχή για να δουν 
όλοι οι άνθρωποι στον Δημό-
σιο τομέα ότι αυτό αποτελεί 
μία ευκαιρία για τους 
ίδιους». 
Όπως υπογράμμισε η κ. Δρα-
μαλιώτη «με την πρώτη πι-

λοτική φάση, η οποία είχε ως 
στόχο τη σταδιακή εξοικείω-
ση 500 δημοσίων υπαλλήλων 
– στελεχών Πληροφορικής 
με το περιβάλλον τεχνολο-
γιών cloud της Microsoft, 
προσφέρθηκαν δύο Εκπαι-
δευτικά Προγράμματα 
(Microsoft Azure & Mi-
crosoft 365), ενώ σε δεύτερη 
φάση (Δεκέμβριος 2021 – 
Ιούνιος 2022), η οποία βρί-
σκεται τώρα σε εξέλιξη, στό-
χος είναι η διεύρυνση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων 
μέσα από περισσότερα και 
πιο εξειδικευμένα προγράμ-
ματα (δεκαοκτώ επιπλέον). 
Ο στόχος για το μέλλον περι-
λαμβάνει τη διεύρυνση της 
συνεργασίας Microsoft – 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, με δυνατότητα 
συμμετοχής, χωρίς οικονομι-
κή επιβάρυνση, στην εξέταση 
πιστοποίησης της Microsoft, 
καθώς και αναγνώρισή της 
από το ελληνικό Δημόσιο. 
Επισήμανε μάλιστα ότι η  
σύμπραξη συνιστά παγκό-
σμια πρώτη, καθώς δεν υφί-
σταται αντίστοιχη συνεργα-
σία της Microsoft με δημόσια 
διοίκηση άλλης χώρας». 
 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Κατά τη διάρκεια της εφαρ-
μογής των παραπάνω προ-
γραμμάτων εκπαιδεύτηκαν 
συνολικά 3.500 στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης, ενώ 
250 εξ αυτών απέκτησαν και 
τη σχετική πιστοποίηση. 
Οι συμμετέχοντες σε ποσο-
στό 73% ήταν άνδρες και 
27% γυναίκες, 49% εξ αυτών 
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο 
και 8% διδακτορικό, 27% 
καταλαμβάνουν θέση ευθύ-
νης 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 

 

Ο Δήμος Μεγαρέων, η Δημοτική Κοινό-
τητας 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 Λιμα-
νιού της Νέας Περάμου τις απογευματι-
νές 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  

Οι στόχοι που έχουν θέσει τα συναρμόδια Υπουργεία 
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης είναι τα εξής: 
Έως το 2023 να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ήδη εκπαι-
δευόμενων σε ποσοστό άνω του 50%, 
Η συγκεκριμένη συνεργασία να επεκταθεί σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου 
ψηφιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων, 
Παροχή, στο σύνολο των εκπαιδευόμενων, της δυνατό-
τητας να συμμετάσχουν στις διαδικασίες Αξιολόγησης – 
Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων της Microsoft, 
Πρόβλεψη για Πιστοποίηση των επιτυχόντων και Μο-
ριοδότηση της επιμόρφωσης. 
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εκίνησε την Τετάρτη 15 
Ιουνίου με «πρώτη στά-
ση» 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 θε-
σμό πολιτισμού και λαογραφίας 
της πόλεως που έχει μεγάλη αντα-
πόκριση, 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 Μι-
κρασιατική Καταστροφή.  
Όμως, η ξενιτιά και η νοσταλγία 
της πατρίδας δεν περιορίζονται 
μόνο στους μεγάλους εθνοτικούς 
ξεριζωμούς της ιστορίας μας.  
Όλοι τις γνωρίζουμε και τις νιώ-
θουμε.  
Τα δρώμενα του Λαογραφικού 
Φεστιβάλ 2022 τιμούν τους ξεριζω-
μένους, τους εκτοπισμένους και 
τους ξενιτεμένους και, διατηρώ-
ντας τη μνήμη ζωντανή, μας ξαναε-
νώνουν με τις ρίζες μας. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Σάββατο 18 Ιουνίου Πλατεία Λαού 
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας 
«Αχνάρια και Ακούσματα των Μι-
κρασιατών στην Ελευσίνα: 1922-
2022 Εκατό χρόνια από τον μεγάλο 
ξεριζωμό» .  Θεατρικό αναλόγιο βα-
σισμένο σε μαρτυρίες προσφύγων  
Κυριακή 19 Ιουνίου Πλατεία Λαού 
Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευ-
σίνας: «Τις ρίζες μου έδωκαν ηπει-
ρώτικες». Μουσικοχορευτική παρά-
σταση. 
Δευτέρα 20 Ιουνίου Πολιτιστικό 
Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» 
Σύλλογος Συμιακών Ελευσίνας «Ο 
Μιχαήλ Αρχάγγελος». «Μουσικές 
γεύσεις». Ένα ταξίδι στη γαστρονο-
μία και τη μουσική της Σύμης. 
Τρίτη 21 Ιουνίου 
Πάρκο Αγίου Νικολάου  
(πλησίον Αρχαιολογικού Χώρου) 
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας: 
«Πατρίδα» της Ουαρσάν Σάιρ. Δρα-
ματοποιημένη ποίηση 
Τετάρτη 22 Ιουνίου Παλαιό  
Ελαιουργείο Ελευσίνας 
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου 
Πεδίου: «Πέρα… στο Πέραν» 
Θεατρική παράσταση με θέμα τα 
γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντι-
νούπολη. 
Πέμπτη 23 ΙουνίουΠολιτιστικό 
Κέντρο «Λεων. Κανελλόπουλος» 
Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσί-
νας, Ένωση Δωδεκανησίων Ελευ-
σίνας Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Παερ-

μιώτης: «Νοσταλγώντας τις ρίζες 
μας». Μουσικοχορευτική βραδιά 
στους ήχους του κλάρίνου και του 
βιολιού. 
Παρασκευή 24 Ιουνίου-  
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 
Κερκυραϊκή Ένωση Θριασίου Πε-
δίου και Μεγαρίδος «Άγ. Σπυρί-
δων»: «Περατζάδα στην Κέρκυρα» 
Αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική 
παράδοση της Κέρκυρας. 
Σάββατο 25 Ιουνίου 10.00-  
Παραλία Ελευσίνας, όπισθεν  
αγάλματος Βασιλείου Λάσκου 
Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας 
«Το αδράχτι»: «Ρίζες & ξεριζω-
μός»… με τα μάτια ενός παιδιού…” 
Εκπαιδευτική-καλλιτεχνική δράση 
με παιδιά. 
Σάββατο 25 Ιουνίου Παλαιό  
Ελαιουργείο Ελευσίνας 
Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η Με-
γαλόνησος», Σύλλογος Ποντίων 
Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα» 
Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας & 
Περιχώρων, «Κρήτη & Πόντος: 

Ψυχές βαθιές, ρίζες κοινές» 
Κεμετζές & κρητική λύρα στήνουν 
μια μουσικοχορευτική γέφυρα ανά-
μεσα 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 Συμια-
κών Ελευσίνας «Ο Μιχαήλ Αρχάγγε-
λος» Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας 
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας 
Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πε-
δίου Κερκυραϊκή Ένωση Θριασίου 
Πεδίου & Μεγαρίδος «Ο Άγιος Σπυ-
ρίδων» Ένωση Δωδεκανησίων Ελευ-
σίνας «Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Παερ-
μιώτης» Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος 
Ελευσίνας Χιακή Ένωση Ελευσίνας 
«Η Αγία Μαρκέλλα» Σύλλογος Πε-
λοποννησίων Ελευσίνας Αδελφότητα 
Ρωμανιωτών Λάκκας Σουλίου Ιωαν-
νίνων. 
Τετάρτη 6 Ιουλίου  
Θεατράκι Πάρκου Μαγούλας 
Θεσσαλική Ένωση Θριασίου Πεδί-
ου, Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας: 
«Ελλήνων Διαδρομές- 25 αιώνες 
καλλιτεχνικά σκαλοπάτια» Μουσικο-
θεατρική παράσταση. 
Παρασκευή 22 Ιουλίου- Πλατεία 
Χιωτών- Αγίας Μαρκέλλας 
Χιακή Ένωση Ελευσίνας «Η Αγία 
Μαρκέλλα»: «Μνήμη πικρή σαν 
πικραμύγδαλο».Ένα θεατρικό στη 
μνήμη της σφαγής της Χίου».  

Ξ 

ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
 

 

Η Λέσχη Ανάγνωσης της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Μεγάρων, ο Δήμος Μεγά-
ρων και η ΔΗΚΕΔΗΜΕ 
παρουσιάζουν ένα λυρικό 
όσο και μελωδικό  αφιέ-
ρωμα στον Μεγάλο ποιη-
τή της Ρωμιοσύνης τον 
Γιάννη Ρίτσο.  
Κυριακή 26 Ιουνίου 8:30, 
στο Αίθριο του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Μεγά-
ρων. 
Στο αφιέρωμα θα συμμε-
τάσχουν με τις μελωδίες 
τους  οι Μουσικοί: 
Αρετή Κοκκίνου: Κιθάρα 
-Τραγούδι Θέλμα Καρα-
γιάννη - Τραγούδι Βασί-
λης Σαλταγιάννης  Κιθά-
ρα – Τραγούδι Ευρυδίκη 
Γράψα - Φλάουτο. 
Όπως σημειώνουν οι διορ-
γανωτές: «Ο Γιάννης Ρί-
τσος είναι ένας εκ των 
κορυφαίων ποιητών της 
Ελλάδας. 
Το έργο του αποτελείται 
από εκατό ποιητικές συλ-
λογές και συνθέσεις, εννέα 
μυθιστορήματα, τέσσερα 
θεατρικά έργα,  ενώ οι  
ξένες εκδόσεις του έργου 
του ανέρχονται σε 266  
και έχουν  μεταφραστεί σε 
πάνω από σαράντα διαφο-
ρετικές γλώσσες...» 
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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 For-
ward, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ 
απ την ομάδα του Διαγόρα Βέλου και στη συνέχεια 
έπαιξε στον Έσπερο ΑΟΠΑ, ΚΑΟ Κορίνθου , Οία-
κα Ναυπλίου (Α2) και την περσινή χρόνια αγωνί-
στηκε 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 οικογέ-
νεια Πανελευσινιακού. Του ευχόμαστε να παραμεί-
νει υγιής και δυνατός ώστε να βοηθήσει την ομάδα 
μας , στην επίτευξη των στόχων της», αναφέρει η 
διοίκηση.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΤΑΞΗ  
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ 

Σε άλλη ανακοίνωσή της η διοίκηση αναφέρει: «Ο 
Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη συ-
νεργασίας με τον αθλητή   Αλέξανδρο Μανώλατο .  
Ο Αλέξανδρος είναι γεννημένος στις 8/02/2001, έχει 

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 Πανιω-
νίου. Πέρσι ήταν η πρώτη χρόνια που αγωνίστηκε 
σε επίπεδο ανδρών με την ομάδα των  Αγίων Αναρ-
γύρων, στο Πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑ.  
Ένας ακόμα νέος ηλικιακά αθλητής προστίθεται 
στην ομάδα μας, δείγμα της φιλοσοφίας του συλλό-
γου να επενδύει σε νέα και ταλαντούχα παιδιά που 
έχουν διάθεση να διακριθούν μέσα απ την συμμετο-
χή 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 Ορ-
θοπεδικό, κο Ιωάννη 
Τσώλο Διευθυντή 
Ορθοπεδικής Κλινι-
κής METROPOLI-
TAN HOSPITAL OF ATHENS. Τον ευχαριστούμε 
θερμά για την ανιδιοτελή προσφορά του στο σύλλο-
γό μας, σε οτιδήποτε απαιτήθηκε όσον αφορά τις 
ιατρικές υπηρεσίες καθ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς που τελείωσε. Ο εθελοντισμός που επέδειξε εν-
δυναμώνει 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 ο-
μάδα μας. Ο γιατρός μας εκτός της επιτυχημένης 
του παρουσίας στην ομάδα μας, έχει συνεργαστεί 
επιτυχώς κατά το παρελθόν με σπουδαίους συλλό-
γους!  Ενδεικτικά αναφέρουμε τους :  OLYM-
PIAKOS BC (2011-2012) ,  AZOVMASH Basket-
ball club UKRAINE (2012-2013) PANATHINAI-
KOS BC (2013-2014), Χαρίλαος Τρικούπης basket-
ball club (2012-2019). Του οφείλουμε ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» και του ευχόμαστε κάθε επαγγελματι-
κή ανέλιξη».  

Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης  
 

Η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην παρά-
ταση της περιόδου χάριτος και της προθεσμίας εφά-
παξ καταβολής του επιστρεπτέου μέρους της Επι-
στρεπτέας 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 Εσό-
δων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από 
την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και με στό-
χο την περαιτέρω διευκόλυνσή τους εν μέσω αυτής 
της δύσκολης συγκυρίας, προχώρησαν στην τροπο-
ποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί 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 επι-
στροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, ως και την 30η Ιουνίου 2022 και η 
ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθε-
ται 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 μη-
νιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες. 
Παράλληλα, παρατείνεται αναλόγως και η προθε-
σμία για την εναλλακτική δυνατότητα εφάπαξ κατα-
βολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενί-
σχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου πο-
σού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.  
Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυ-
σης 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 εργα-
σιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα 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 ακαθάρι-
στων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 
70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρου-
σιάζει ζημίες προ φόρων,  
•33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθά-
ριστων 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 ερ-
γασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρή-
σεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλί-
ου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδε-
νικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:  
•25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάρι-
στων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 
30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρη-
ση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,  
•33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρή-
σεις. 
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 διεύ-
θυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφει-
λές 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 Pay-
ments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση 
πίστωση των οφειλών. 
H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνε-
χίζουν 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.  

 

Μια ενδιαφέρουσα περιβαλλοντική και κοινω-
νική δράση πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας Μεγάρων. Πιο συγκεκριμένα 
προχώρησε σε εθελοντικό καθαρισμό της 
όμορφης και πολυσύχναστης παραλίας Ψάθας 
Βιλίων, κοντά στο Αλεποχώρι. Αναφέρει σε α-
νάρτησή του το Σχολείο:  
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΨΑΘΑ»  
Εκτιμώντας ως εκπαιδευόμενοι/ες και εκπαι-
δευτές/ριες του ΣΔΕ Μεγάρων ότι ο εθελοντι-
σμός λαμβάνει κυριολεκτικό περιεχόμενο και 
αξία όταν πραγματώνεται έξω και πέρα από 
εμπορικές, θεαματικές και εξουσιαστικές δια-
μεσολαβήσεις, πήραμε την πρωτοβουλία να α-
φήσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα στην 
περιοχή μας. Με δεδομένη πλέον την αφετηρία της καλοκαιρινής περιόδου και των εξορμήσεων των συ-
μπολιτών 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 καθαριό-
τητα 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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Η Επιτροπή Αγώνα Κατοί-
κων Κινέτας Μεγάρων εξέ-
δωσε χθες ανακοίνωση κά-
λεσμα για συμμετοχή στην 
κινητοποίηση διαμαρτυρί-
ας που θα γίνει στις 26 Ιου-
νίου, λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων και ελλείψε-
ων στην περιοχή. Αναφέρει 
η ανακοίνωση:   
 
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ   
ΚΑΤΟΙΚΩΝ   
ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
 
ΟΛΟΙ  στην  ΚΙΝΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ  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 αδια-
φορία των υπευθύνων κυ-
βέρνησης, Περιφέρειας, 
Δήμου. 
Επειδή όλα τα έργα υποδο-
μής που χρειάζεται η περιο-
χή 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. αυτοκινή-
του την Πέμπτη       26-5-
2022 στο 55ο χιλιόμετρο 
της Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίν-
θου, θύμα της επικινδυνό-
τητας του οδικού δικτύου 
της Κινέττας  που δε διαθέ-
τει τα αυτονόητα πεζοδρό-
μια, διαβάσεις πεζών, φω-
τοσήμανση, επαρκή φωτι-
σμό τη νύχτα, μπάρες α-

σφαλείας για πεζούς, φανά-
ρια ρύθμισης κυκλοφορίας. 
Επειδή οι δρόμοι σε ΟΛΗ 
τη Κινέττα είναι επικίνδυ-
νοι γεγονός που εντείνεται 
από την εγκληματική καθυ-
στέρηση αποκατάστασης  
της γέφυρας του ρέματος 
της ΠΙΚΑΣ. 
Επειδή όλα τα προβλήματα 
της ίδρυσης σχολείου, ια-
τρείου, ασφαλτόστρωσης 
δρόμων, το παραλιακό μέ-
τωπο και άλλα μικρά και 
μεγάλα όπως η καθαριότη-
τα της περιοχής βρίσκονται 
στην πολιτική των ΘΑ…….
(άρχισαν να έρχονται βου-
λευτές και πολιτευτές)  
Παλεύουμε και διεκδικού-
με: Άμεση αντιπλημμυρική 
και αντιπυρική θωράκιση 
και προστασία, ολοκληρω-
μένη αποχέτευση ομβρίων 
υδάτων •Να ασφαλτοστρω-

θούν  όλοι οι δρόμοι της 
Κινέττας, να απομακρυν-
θούν οι κολώνες ηλεκτρι-
κού και τηλεφωνίας που 
βρίσκονται εντός και κατα-
μεσής των δρό-
μων  •Υδροδότηση και σχε-
τικές υποδομές αποχέτευ-
σης σε ΟΛΗ τη Κινέττα 
•Να δημιουργηθεί περιφε-
ρειακό ιατρείο Κινέττας 
ενταγμένο στο κέντρο υγεί-
ας, στελεχωμένο με το απα-
ραίτητο υγειονομικό  προ-
σωπικό και ασθενοφόρο. 
•Να παρθούν όλα τα απαι-
τούμενα μέτρα στη ΠΕΟ-
ΑΚ για προστασία των πε-
ζών (πεζοδρόμια, φωτοσή-
μανση, διαβάσεις πεζών 
κ.λ.π) •Δημιουργία ανοι-
χτού πεζοδρομίου στο πα-
ράδρομο της Ολυμπίας ο-
δού και οδοφωτισμού για 
την εξυπηρέτηση των πε-

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

 

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 πραγ-
ματοποιήθηκε παρουσία του Συντονιστή Επιχειρήσεων 
Αττικής, Υποστράτηγου ΠΣ Παναγιώτη Νιάφα και του 
Διοικητή της Υπηρεσίας, Αντιπύραρχου Ιωάννη Κολο-
βού». 
Ακόμη επισημαίνει το Π.Σ: «Οι πεντακόσιοι (500) πυρο-
σβέστες, 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 προ-
σωπικού και την ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονι-
κού προσωπικού. Αρμοδιότητά τους, είναι η συνδρομή 
στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου 
εκδήλωσης πυρκαγιάς, η υποστήριξη κατά τη διενέργεια 
των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζο-
πόρων 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 

Από προηγούμενη κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα Κινέτας 

 

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 σημείωσε- 
επιβεβαιώνεται από τα φετινά μεγέθη. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, τη φετινή σεζόν -η οποία ξεκίνη-
σε ήδη από τον Μάρτιο και αναμένεται να φτάσει μέχρι τον Δεκέμβριο- στη χώρα μας θα λειτουργήσουν 87 κρουα-
ζιερόπλοια εταιριών-μελών της CLIA, εκ των οποίων τα 47 θα κάνουν homeport σε ελληνικά λιμάνια (Πειραιά, Η-
ράκλειο, 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 κρουαζιερό-
πλοια. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, τη φετινή χρονιά θα επισκεφθούν την χώρα μας 25 διαφορετικές εταιρείες 
κρουαζιέρας - μέλη της CLIA, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. 
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Εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 
2022, η Εγκύκλιος του Υ-
πουργείου Εσωτερικών για 
την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του «Νέου πλαι-
σίου για την ευζωία των 
ζώων συντροφιάς – Πρό-
γραμμα Άργος». Η σχετική 
εγκύκλιος με τις προβλέ-
ψεις στάλθηκε προς τους 
Δήμους της Δυτικής Αττι-
κής, προκειμένου να προ-
χωρήσουν σε όλες τις ενέρ-
γειες που προβλέπονται.  
Όπως αναφέρει μεταξύ 
άλλων το Υπουργείο Εσω-
τερικών:  «Σε συνέχεια των 
μέχρι σήμερα ενεργειών 
του Υπουργείου Εσωτερι-
κών στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής του ν. 4830/2021 
«Νέου πλαισίου για την 
ευζωία των ζώων συντρο-
φιάς – Πρόγραμμα 
Άργος» (ΦΕΚ Α’ 169), εκ-
δόθηκε η Εγκύκλιος με την 
οποία παρέχονται διευκρι-
νίσεις αναφορικά με επιμέ-
ρους θέματα που προκύ-
πτουν, προς τον σκοπό της 
αποτελεσματικότερης ε-
φαρμογής του νέου νόμου 
από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. 
Ειδικότερα, σκοπός της εν 
λόγω Εγκυκλίου είναι η 
ενημέρωση επί διοικητικών 
ζητημάτων που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4830/2021. 
Τα θέματα που αντιμετωπί-
ζονται αφορούν σε ερωτή-
ματα αρμόδιων φορέων 
αναφορικά με: το Εθνικό 
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς 
(ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα 
αυτού, τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα διαχείρισης, 
την Επιτροπή Παρακολού-
θησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος διαχείρισης, 

τα καταφύγια και  την υιο-
θεσία αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. 
 Σημειώνεται ότι η έκδοση 
της εν λόγω Εγκυκλίου προ-
στίθεται στις μέχρι σήμερα 
ενέργειες του Υπουργείου 
Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή 
του νέου ν. 4830/2021 -
έκδοση Υπουργικών Αποφά-
σεων, στελέχωση του Τμή-
ματος Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς, νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την διευ-
κόλυνση του τιτάνιου έργου 
των φιλοζωικών σωματείων 
και οργανώσεων, ad hoc ε-
νέργειες για την κινητοποίη-
ση ελεγκτικών μηχανισμών- 
προκειμένου η δέσμευση για 
προστασία των ζώων συ-
ντροφιάς να γίνεται καθημε-
ρινή πράξη».  
Μεταξύ άλλων το πρόγραμ-
μα προβλέπει: 
«….Η σήμανση και η κατα-
γραφή των σκύλων και γα-
τών εξακολουθεί να διενερ-
γείται στη διαδικτυακή ηλε-
κτρονική βάση του Υπουρ-
γείου 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 λει-
τουργίας του ΕΜΖΣ, να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία 
τους με βάση τοάρθρο4του-
νόμου. Στο ίδιο χρονικό διά-
στημα μπορούν να γίνουν 
και διαγραφές ήδη καταχω-
ρημένων εγγραφών από 
τους ιδιοκτήτες ζώων, εφό-
σον 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 δραστη-
ριοποίησητων φιλοζωικών 
σωματείων και φιλοζωικών 
οργανώσεων μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 
4830/2021 δεν απαιτείται η 
προηγούμενη καταχώρισή 
τους στο ΕΜΖΣ εφόσον τα 
εν λόγω σωματεία και οργα-
νώσεις δεν έχουν λυθεί, λει-
τουργούν νόμιμα και περι-
λαμβάνουν στους καταστατι-
κούς σκοπούς τους την προα-
γωγή της φιλοζωίας ή τη 
φροντίδα και περισυλλογή 
αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς (παρ. 7τουάρθρου 46 
του ν. 4830/2021). 
Μέχρι τη θέση σε πλήρη 
λειτουργία του ΕΜΖΣ και 
των υπομητρώων του, περι-
λαμβανομένης της Πανελλή-
νιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας 
Αδέσποτων, και πάντως όχι 
πέραν της 31ης. 3.2023 ανα-
στέλλεται η υποχρέωση της 
προηγούμενης εγγραφής και 
καταχώρισης δεδομένων στο 
ΕΜΖΣ που προβλέπεται 
στον ν. 4830/2021, δηλαδή 
οιδιατάξεις αυτού εφαρμόζο-
νται κατά τα λοιπά χωρίς την 
τήρηση της εν λόγω προϋπό-
θεσης (παρ. 8 του άρθρου 46 
του ν. 4830 /2021) ...» 
 
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
«Αρμόδια αρχή για τη φρο-
ντίδα, την περισυλλογή και 
τη διαχείριση των αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς είναι ο 

δήμος, εντός των διοικητι-
κών ορίων του οποίου εντο-
πίζονται τα αδέσποτα ζώα. 
Οι δήμοι υποχρεούνται να 
διαθέτουν ολοκληρωμένο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων, το οποίο περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον σε δωδεκά-
μηνη βάση: την περισυλλο-
γή, την παροχή κτηνιατρικής 
περίθαλψης, την ηλεκτρονι-
κή σήμανση και την κατα-
γραφή, 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 αρ-
μοδιότητα.  
Επιπλέον, οι δήμοι υποχρε-
ούνται να υλοποιούν προ-
γράμματα πρόληψης δη-
μιουργίας νέων αδέσποτων 
ζώων. Κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, συνοδεύεται από 
προϋπολογισμό των επιμέ-
ρους κονδυλίων που απαι-
τούνται για την υλοποίησή 
του καθώς και από συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμ αυ-
λοποίησης κάθε δράσης και 
υποβάλλεται προς έγκριση 
στην αρμόδια υπηρεσία-
τουΥΠΕΣ12,δηλαδή στο 
Τμήμα Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς. Ο δήμος δύνα-
ται, με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, να συνεργά-
ζεται για τους σκοπούς του 
επιχειρησιακού προγράμμα-
τος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων, συνάπτοντας σχετική 
έγγραφη συμφωνία, με φιλο-
ζωικά σωματεία και φιλοζω-
ικές οργανώσεις μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα που 
έχουν έδρα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος Ε.Ε.» 

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

 

 

Στην σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για από-
πειρα 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 ημεδα-
πών για τα ανωτέρω αδικήματα και μεσημεριανές ώρες 
την Δευτέρα 13 Ιουνίου  συνελήφθησαν τρία άτομα από 
αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Ατ-
τικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις 
από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, ένας 18χρονος ημε-
δαπός 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 ει-
σαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών. 

 

Η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής: 
«Αποδεχόμενη σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας και της ΠΟΦΕΕ, η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της 
προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολό-
γησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, 
στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 30 Ιουνίου 2022».  

 

Για την σημαντική εμφά-
νιση του Προαγωνιστικού 
Τμήματος στο 19ο Κύ-
πελλο Χαιδαρίου, αναφέ-
ρεται η διοίκηση του 
Συλλόγου Κολύμβησης 
Αλμπατρος Ανω Λιοσίων 
σε ανακοίνωση στις 
12.6.2022:  
«Εξαιρετική εμφάνιση 
του Προαγωνιστικού τμή-
ματος του Άλμπατρος για 
άλλη μια φορά, στο 19ο 
Κύπελλο Χαϊδαρίου. Τα 
Αλμπατράκια σημείωσαν 
ξεχωριστές επιδόσεις, με 
πολλαπλές θέσεις στην 
8αδα, από τους: 
Ζωίδη Λουκά, Παπαχρή-
στο Γιάννη, Βασσου Μα-
ρία, Λυπηρίδου Αριάδνη, 
Σκολαρίκη Μαρία, Πα-
παδοπούλου  Ναταλία, 
Δημητρά Γιάννη, Χριστο-
δούλου Ευανθία, Εξάρχου 
Γεωργία, Νάκα Μάριο,  
Λαζαρίδη Μιχαέλα,  
- θέσεις στην 16αδα από 
τους: Σταμούλη Αγγελι-
κή, Σαρμα Εύα, Ευσταθί-
ου Ελπίδα, 

- ατομικά ρεκόρ από τον 
Λεντζακη Άγγελο, Μαρ-
κουδακη 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 μι-
κτή ατομική κορίτσια 
12ετών,Πολυχρονίδης 
Ορέστης: χάλκινο στα 
200μ πρόσθιο αγόρια 12ε-
τών. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά, για την προσπά-
θεια και τις επιδόσεις 

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

 

Σε δήλωσή του ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών Θ. Σκυλακάκης για την 
θετική πορεία των κρατι-
κών εσόδων αναφέρει: «Η 
θετική πορεία των φορολο-
γικών εσόδων συνεχίζεται 
και τον Μάιο παρά τις αντι-
ξοότητες. 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 καλύτε-
ρης απόδοσης στην είσπραξη των λοιπών φόρων». 
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Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων λό-
γω και θλιβερής επετείου των 100 
χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922, ο Πολιτι-
στικός και Προοδευτικός Σύλλο-
γος «Αγιος Ιωάννης Θεολόγος», 
που εδρεύει στον Συνοικισμό Με-
λί Μεγάρων, υποδέχθηκε μέλη 
συλλόγων από άλλες περιοχές και 
τους δίδαξε παραδοσιακούς χο-
ρούς από το Μελί της Μικράς Α-
σίας. 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 Ξυλοκέρι-
ζας Κορινθίας και να τους διδάξου-
με 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 μεταλαμπα-
δεύσουν τον πλούσιο πολιτισμό του 
τόπου μας στις κοινωνίες όπου δρα-
στηριοποιούνται...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 παρα-
δόσεις μας.  

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

Φωτογραφίες πηγή από την επίσκε-
ψη : Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης Θε-
ολόγος» Συνοικισμός Μελί Μεγά-
ρων.  

Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος» Μεγάρων 
 

ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  

Αθώα κρίθηκε η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρέ-
να 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 αθώ-
ωσε 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 αστυ-
νόμευσης 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 σωμα-
τικής βλάβης από αμέλεια. 
Αντίθετα οι δικαστές κατά πλειοψηφία έκριναν ενό-
χους οκτώ κατηγορουμένους μεταξύ των οποίων δύο 
αντιπεριφερειάρχες, τη τότε δήμαρχος Μάνδρας, δα-
σάρχες και στελέχη πολεοδομίας και αστυνόμευσης 
ρεμάτων. 
Η ενοχή των συγκεκριμένων κατηγορουμένων αφορά 
κατά περίπτωση στα αδικήματα της πλημμύρας, της 
ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέ-
λεια, 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. 

 

«Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Πελοποννησίων 
Ελευσίνας παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις της εορτής της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ στη Στεφάνη 
Δερβενοχωρίων. Μετά την Περιφορά της Εικόνος , 
ακολούθησε γλέντι με αρκετό φαγοπότι στην πλα-
τεία , 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.  

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
 

 

Προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600 Ειδι-
κών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) 
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σκοπό την αναβάθ-
μιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υποδο-
μών 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 προ-
σώπων και υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων 
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Α-
στυνομίας, η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600 
Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασί-
ας 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 ποσο-
στό 80% από την κατηγορία Α’ (480 θέσεις) και 20% από 
την κατηγορία Β’ (120 θέσεις). 
Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσα στον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ ήδη χορηγού-
νται στους υποψήφιους τα δελτία υγειονομικών εξετάσεων. 
Οι παραπάνω προσλήψεις αποτελούν έμπρακτη εφαρμογή 
του Κυβερνητικού Σχεδιασμού και εντάσσονται στο πλαί-
σιο της διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την ανα-
βάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υπο-
δομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και 
κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου. 

 

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

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε χθες η ακόλουθη ανακοί-
νωση: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ατόμων με αναπηρία για τη συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, η 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 26 Ιουνίου 2022 για όλους τους ενδια-
φερόμενους που έχουν ήδη δημιουργήσει προφίλ ή έχουν ξεκινήσει την διαδικασία της αίτη-

σης 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. 



 

12 Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός Λογι-
στή Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Πτυχίο Οικονομικής - Λογιστικής 
Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Γνώση  
Αγγλικών Ευχέρεια χρήσης λογιστι-
κών προγραμμάτων 2)Περιγραφή 
θέσης:   
Εργάτες Αποθήκης. Ηλικιακό όριο: 
Έως 45 ετών. Είδος Απασχόλησης: 
Πλήρης  
Απασχόληση. Απαραίτητα προσό-
ντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις.  
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση και 
εκφόρτωση εμπορευμάτων  
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπο-
ρευμάτων 
 
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS 
 
1)Περιγραφή θέσης:  Χειριστής 
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλι-
κιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος 
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη-
ση, Σύμβαση Αορίστου. Χρόνου 
Ωράριο: Πρωινό ωράριο.  
Απαραίτητα προσόντα:  Άδεια 
Χειριστή. Εμπειρία τουλάχιστον 
ενός εργασιακού έτους στο  
χειρισμό ανυψωτικών. μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης . 
Κύρια καθήκοντα:  
Αποτελεσματική μετακίνηση των 
εμπορευμάτων εντός της αποθή-
κης. με τη χρήση του  
ανυψωτικού μηχανήματος. 2)
Περιγραφή θέσης: Βοηθός Χειρι-
στή Ανυψωτικού Μηχανήματος. 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος 
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη-
ση, 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 μη-
χανήματος 
 
ZHTΟΥΝΤΑΙ   
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός Λογι-
στή. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών. 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: Προϋπηρεσία. σε ανά-
λογη θέση. Πτυχίο  
Οικονομικής - Λογιστικής Κατεύ-
θυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Γνώση Αγγλι-
κών. Ευχέρεια χρήσης 
λογιστικών προγραμμάτων.  2)
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθή-
κης. Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών. 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
Εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κύρια 
καθήκοντα: Φόρτωση και εκφόρ-
τωση εμπορευμάτων 
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπο-
ρευμάτων 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 
 
1)Περιγραφή θέσης:  Χειριστής 
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλι-
κιακό όριο: Έως 45 ετών.  
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα:  Άδεια 
Χειριστή. Εμπειρία τουλάχιστον 
ενός εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημάτων σε 
περιβάλλον αποθήκης.  
Κύρια καθήκοντα:  Αποτελεσματι-
κή 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 Απασχόλη-
σης: Πλήρης Απασχόληση. Απαραί-
τητα προσόντα:  Εμπειρία τουλάχι-
στον ενός εργασιακού έτους στο 
χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων 
σε περιβάλλον αποθήκης . Κύρια 
καθήκοντα: Αποτελεσματική μετακί-
νηση των εμπορευμάτων εντός της 
αποθήκης με χρήση του ανυψωτικού 
μηχανήματος 
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός Λογι-
στή. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών. 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση Πτυχίο Οικονομικής - Λογιστι-
κής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Γνώση 
Αγγλικών. Ευχέρεια χρήσης λογι-
στικών προγραμμάτων 
 
ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Απο-
θήκης. Ηλικιακό όριο: Έως 40 
ετών. Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση. Ωράριο: 
08:00-16:00. Απαραίτητα προσό-
ντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Απόφοιτοι Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. Γνώσεις Pick-
ing,Scanner. Κύρια  
καθήκοντα: Φόρτωση και εκφόρτω-
ση εμπορευμάτων. Παραλαβή και 
τακτοποίηση εμπορευμάτων 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
 
Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’ κατη-
γορίας . Ηλικιακό όριο: Έως 45 
ετών. Είδος  
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη-
ση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχοι 
διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορί-
ας. Ψηφιακός Ταχογράφος 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
1)Περιγραφή θέσης:  Χειριστής 
Ανυψωτικού Μηχανήματος. Ηλι-
κιακό όριο: Έως 45 ετών. Είδος 
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόλη-
ση. Απαραίτητα προσόντα:  Άδεια 
Χειριστή . Εμπειρία  
τουλάχιστον ενός εργασιακού 
έτους στο χειρισμό ανυψωτικών 
μηχανημάτων σε περιβάλλον  
αποθήκης . Κύρια καθήκοντα: Αποτε-
λεσματική μετακίνηση των εμπορευ-
μάτων εντός της αποθήκης με τη 
χρήση του ανυψωτικού μηχανήμα-
τος. 2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός 
Χειριστή Ανυψωτικού  
Μηχανήματος. Ηλικιακό όριο: Έως 
45 ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλή-
ρης Απασχόληση. Απαραίτητα προ-
σόντα:  Εμπειρία τουλάχιστον ενός 
εργασιακού έτους στο χειρισμό 
ανυψωτικών μηχανημάτων σε περι-
βάλλον αποθήκης . Κύρια καθήκο-
ντα:  Αποτελεσματική μετακίνηση 
των εμπορευμάτων εντός της απο-
θήκης με χρήση του ανυψωτικού 
μηχανήματος 3)Περιγραφή θέσης:  
Ανειδίκευτοι Εργάτες Αποθήκης. 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών. Είδος 
Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση. 
Απαραίτητα  
προσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
1)Περιγραφή θέσης: Υπάλληλος 
Γραφείου, Άνδρας. Ηλικιακό όριο: 
Έως 35 ετών. Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση. Ωράριο: 
Κυλιόμενο.  
Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Άριστη γνώση Η/Υ 
Κύρια καθήκοντα:  
Τιμολόγηση. Τηλεφωνική εξυπηρέ-
τηση  στην αποθήκη 
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες  
Αποθήκης 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης  
Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
Κύρια καθήκοντα: 
Φόρτωση και εκφόρτωση εμπο-
ρευμάτων 
 
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS 
 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθή-
κης. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. Γνώσεις Picking,Scanner 
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση  
και εκφόρτωση εμπορευμάτων 
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπο-
ρευμάτων 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  
ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες Αποθή-
κης. Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. Γνώσεις Picking,Scanner 
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση  
και εκφόρτωση εμπορευμάτων 
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπο-
ρευμάτων 
 
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  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
1)Περιγραφή θέσης:  Χειριστής 
Ανυψωτικού Μηχανήματος 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα:   
Άδεια Χειριστή                                                                        
Εμπειρία τουλάχιστον ενός εργα-
σιακού έτους στο χειρισμό ανυψω-
τικών μηχανημάτων σε περιβάλλον 
αποθήκης  
Κύρια καθήκοντα:  
Αποτελεσματική μετακίνηση των 
εμπορευμάτων εντός της αποθή-
κης με τη χρήση του ανυψωτικού 
μηχανήματος 
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός Χειρι-
στή Ανυψωτικού Μηχανήματος 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση 
Απαραίτητα προσόντα:   
Εμπειρία τουλάχιστον ενός εργα-
σιακού έτους στο χειρισμό ανυψω-
τικών μηχανημάτων σε περιβάλλον 
αποθήκης  
Κύρια καθήκοντα:  
Αποτελεσματική μετακίνηση των 
εμπορευμάτων εντός της αποθή-
κης με τη χρήση του ανυψωτικού 
μηχανήματος 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
1.Περιγραφή θέσης:   
Μηχανικός αυτοκινήτων  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης  
Απασχόληση 
Ωράριο: 8.30-17.00 
Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχα-
νικών  .Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 χρονιά 
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός  
Μηχανικού αυτοκινήτων  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση 
Ωράριο: 8.30-17.00 
Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχα-
νικών .Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 
χρονιά 
       
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS  
 
1)Περιγραφή θέσης: Πικαδόροι  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία στην  
προετοιμασία παραγγελιών 
Γνώση χρήσης παλετοφόρου 
2)Περιγραφή θέσης:  
Φορτοεκφορτωτές 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης  
Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού  
παλετοφόρου 
Γνώση χρήσης RF SCANNER 
3)Περιγραφή θέσης:  
Βοηθοί χειριστή κλάρκ   
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία στην χρήση 
REACHTRUCK 
Γνώση χρήσης RF SCANNER 
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές 
κλάρκ.  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Άδεια χειριστή REACHTRUCK 
Προϋπηρεσία στη χρήση 
REACHTRUCK 
Γνώση χρήσης RF SCANNER 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Περιγραφή θέσης: Φύλακες  
Ασφαλείας . Ηλικιακό όριο:  
Έως 40 ετών 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας . Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευ-
σης. 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 Απα-
σχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. Κύρια καθήκοντα: 
Φόρτωση και εκφόρτωση ξυλείας 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
Περιγραφή θέσης:  Εργάτες παρα-
γωγής . Ηλικιακό όριο: Έως 45 
ετών. Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης . Κάτοχοι Ι.Χ.  Κύρια Καθήκο-
ντα: Μοντάρισμα συσκευών 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Περιγραφή θέσης:  Ηλεκτροσυ-
γκολλητής μεταλλικών κατασκευ-
ών. Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών 
Είδος Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρε-
σία σε επεξεργασία μετάλλου 
 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες παρα-
γωγής . Ηλικιακό όριο: Έως 45 
ετών. Είδος Απασχόλησης: Πλήρης 
Απασχόληση. Απαραίτητα προσό-
ντα: 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 υπο-
χρεώσεις. Κύρια καθήκοντα: 
Κατασκευή συστημάτων επεξεργα-
σίας νερού 
Συντήρηση& Επισκευή συστημά-
των επεξεργασίας νερού 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1)Περιγραφή θέσης:  
Φύλακες Ασφαλείας.  
Φύλο: Άνδρες - Γυναίκες. Ηλικιακό 
όριο: Έως 50 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση. Απαραίτητα προσόντα:   
Άδεια Security 
2)Περιγραφή θέσης: Τεχνικός 
συστημάτων ασφαλείας  
Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών 
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απα-
σχόληση 
Απαραίτητα προσόντα:   
Απόφοιτος ΙΕΚ- Ειδικότητας Τεχνι-
κός 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 υπο-
χρεώσεις.  
Γνώσεις Picking,Scanner 
Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση και 
εκφόρτωση εμπορευμάτων 
Παραλαβή και αποστολή εμπορευ-
μάτων 
 
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 εμπο-
ρευμάτων. Παραλαβή και αποστο-
λή εμπορευμάτων 
2)Περιγραφή θέσης:  
Εργάτες Συσκευασίας .  
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών. Είδος 
Απασχόλησης:  
Πλήρης Απασχόληση 
Κύρια καθήκοντα: 
Συσκευασία εμπορευμάτων. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ 

 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  

ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Συνεχίζει με επιμόρφωση και 
κατάρτιση ο Σύλλογος Εθελο-
ντών Πολιτικής Προστασίας 
Μάνδρας Ειδυλλίας 
«Πατέρας».  Την περασμένη 
Κυριακή μέλη του Συλλόγου 
συμμετείχαν σε σεμινάριο που 
αφορούσε στις πρώτες βοή-
θειες, το οποίο έγινε στο Πυ-
ροσβεστικό 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 Εθε-
λοντών Ν. Βουτζά -
Προβαλίνθου  προσφέρει εκ-
παίδευση υψηλού επιπέδου 
δωρεάν. 
Η εκπαίδευση στις Πρώτες 
Βοήθειες Πεδίου έγινε από την 
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Α-
ποστολών Δήμου Αιγάλεω. 
Ευχαριστούμε από καρδιάς 
και τις δύο ομάδες».  
Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλο-
γος Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας της Μάνδρας, 
πρόσφατα πιστοποίηση μετά από εκπαίδευση 19 εθελο-
ντές πυροσβέστες, ενώ συνδράμει ενεργά κατά την αντι-
πυρική περίοδο.  
Φωτογραφίες Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής  
Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας «Πατέρας».  



 

: 
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ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο ντουλάπες και-
νούριες άθικτες και μια βιβλιοθή-
κη. Και τα τρία έπιπλα μαζί τιμή 
120 Ευρώ. Πληροφορίες τηλέφω-
νο: 698 6702 224.  
7.7.2022 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
580τ.μ. με 2 κτίσματα και αυλή, πρό-
σφατα ανακαινισμένα, Δήμητρος 31, 
Κέντρο Ελευσίνας, για ΕΝΙΑΙΑ Ε-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Περι-
λαμβάνει: Κατάστημα 90τ.μ. με πρό-

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 τραπεζο-
καθισμάτων, πρόσφατα ανακαινι-
σμένη. Μπροστινή αυλή (πρασιά) 
53τ.μ., προς την κεντρική οδό Δήμη-
τρος. Αποτελεί ιδανική θέση για ανά-
πτυξη λειτουργιών εστίασης καθώς 
και κάθε είδους εκδηλώσεων. Στοι-
χεία επικοινωνίας: 6937027810. 
24.6. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΑ  

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. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:  
ΓΙΑ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΑΝΟ-
ΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-
ΜΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟ-
ΘΕΣΕΙΣ:  
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ, ΝΑ 
ΕΊΝΑΙΕΝΗΛΙΚΟΣ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 2ΩΡΗ Ή 3ΩΡΗ 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛ: 210 5543682 

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 

23.6. 

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

 

Εργάτες και Εργάτριες Αποθήκης  
 
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 επικοι-
νωνία  
=  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών τερματικών 
barcode (RF scanner) 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείω-
μα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@beinoglou.gr ή στο τηλ.  
210-9466204 

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

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
=  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημε-
δαπής 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 scan-
ner) 
=  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 

Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 1 & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

210  5542410      
 

 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 2105572588 

ΜΑΝΔΡΑ 
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 

Σήμερα από 8πμ 

έως 8 πμ αύριο 

ΘΡΙΑΣΙΟ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Αύριο: Γ. ΚΡΑΤΙΚΟ 
Μεθαύριο: ΤΖΑΝΕΙΟ 

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ   
για τεχνική υποστήριξη  

συνεργείου διασκευής οχημάτων  
σε υγραεριοκίνητα με έδρα  

την Μαγούλα Αττικής.  
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 694 922 7491  ΚΑΙ  693 455 1633 

email :  n.fotiadis@sime.gr                                 6.7. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
 

 

 

   Αγίων Μανουήλ, 
Σαβέλ και Ισμαήλ,  

Αγίου Φιλονείδη Ιερο-
μάρτυρος Επισκόπου 

Κουρίου, Οσίου Πιώρ, 
Αγίου Ισαύρου και των 

συν αυτώ Αγίων  
Μαρτύρων Βασιλείου, 
Ιννοκέντιου, Ερμεία, 

Φίληκα, Οσίου  
Υπατίου εν Ρουφινια-

ναίς, Οσίου Ιωσήφ 
Αναχωρητού,  

Αγίου Αλβάνου  
πρωτομάρτυρος  

Μεγάλης Βρετανίας.  
 
   

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής 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 Κατη-
γορία και του Ικάρου Α-
σπροπύργου στην Α Κατηγο-
ρία ΕΠΣΔΑ αναφέρει σε 
δήλωσή του: «Συγκίνηση 
και περηφάνεια στις βραβεύ-

σεις των αθλητών του Βύζα-
ντα 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, συ-
νολικά, στη Δυτική Αττική. 
Πραγματικοί μαχητές όλοι 
τους, κοίταξαν ψηλά και 
έφτασαν εκεί που ήθελαν. 
Συγχαρητήρια και τους ευ-
χαριστούμε».  

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

 

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.  

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 Κατάστη-

μα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.  

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 Περιβάλ-
λοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το με αρ. πρωτ. 77211/15-06-
22 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ. 
2204745323 και με: 

Α) τίτλο έργου: «Υφιστάμενη πτηνο-
τροφική 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 περιβαλλοντι-
κή αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής 
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλ-
λοντικών πληροφοριών: 1) την αρμό-
δια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 
ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέ-
ρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθή-
να, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρα-
σκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-

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: 16/06/22- 
27/07/22 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
προθεσμίας για κατάθεση απόψεων 
ενδιαφερομένου κοινού: 18/06/22- 
27/07/22 στη Γραμματεία Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: 
ssona@patt.gov.gr/) ή στη Δ/νση 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, 
Ν. Ψυχικό)   Η) εφημερίδα δημοσίευ-
σης: «Επικαιρότητα» και link δημοσί-
ευσης: www.patt.gov.gr. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πλημμύρες στην Μάνδρα: 
 

Στις 23 Ιουνί-
ου θα βγει 
τελικά η από-
φαση επί των 
ποινών για 
τους οκτώ 
κατηγορουμέ-
νους που κρί-
θηκαν ένοχοι 
για τις φονι-
κές πλημμύ-
ρες που έγινα 
στην Μάνδρα 2017. Οι συνήγοροι των οκτώ κατηγορουμέ-
νων, 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 καταλογίζο-
νται. 
Η εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε να προτείνει επί 
των ελαφρυντικών στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστη-
ρίου η οποία ορίστηκε για της 23 Ιουνίου. 

Από την εκδήλωση ανόδου 
του ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων 

στην Γ Εθνική Κατηγορία. 

Από την εκδήλωση ανόδου  
του Ικάρου Ασπροπύργου.  

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.  

mailto:hr@beinoglou.gr
mailto:hr@beinoglou.gr
mailto:ssona@patt.gov.gr/
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Η ΑμΚΕ 
CHORUS που 
εδρεύει στην 
Ελευσίνα, 
ανακοίνωσε 
χθες τη συμ-

μετοχή της Ελευσίνας, μέ-
σω της CHORUS, στο Ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα πολι-
τισμού Creative Europe, 
μαζί με άλλες 17 Ευρωπαϊ-
κές πόλεις συμπεριλαμβανο-
μένου και της Αθήνας με 
την Στέγη Ωνάση.  Αναφέ-
ρει το δελτίο Τύπου:  
«Συμμετοχή Ελευσίνας  
και Αθήνας στο Ευρωπαϊ-
κό 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 πολιτιστικού-
ερευνητικού έργου που 
χορηγείται με €1.78 εκα-
τομμύρια από το Πρόγραμ-
μα Δημιουργική Ευρώπη 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και συντονίζει ο οργα-
νισμός Brave New World 
Producties από την Λεου-
βάρντεν (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 συγ-
γραφέα- ανακοινώθηκε ότι 
το Πρόγραμμα Δημιουργική 
Ευρώπη (Creative Europe) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
απένειμε μια από τις σημα-
ντικότερες επιχορηγήσεις 
του 2022 σε ένα εξαιρετικά 
φιλόδοξο πολιτιστικό έργο - 
το ULYSSES: A European 
Odyssey - το οποίο ενώνει 
σε ένα ενιαίο όραμα δεκαο-
κτώ ευρωπαϊκές πόλεις από 
την Ελευσίνα έως την Λισα-
βόνα, από το Σαν Σεμπα-
στιάν μέχρι το Όουλου, από 
το Δουβλίνο ως την Βουδα-
πέστη και από την Αθήνα 
μέχρι το Χρόνινγκεν. 
Η Ελευσίνα συμμετέχει το 
2023 - έτος Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης - με την πολιτιστική 
δράση “Μεταμόρφωση / 
Metamorphosea”. Ως το 
μεγαλύτερο βιομηχανικό 
κέντρο της Ελλάδας, τα 
σημάδια της εκβιομηχάνι-
σης και της περιβαλλοντι-
κής υποβάθμισης είναι ο-
ρατά στον αστικό ιστό της 
πόλης.  
Στο έργο, η Ελευσίνα συμ-
μετέχει μέσω της CHO-
RUS -ενός μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού που ιδρύ-
θηκε για να οικοδομήσει 
μια γέφυρα μεταξύ των 
τεχνών, της εκπαίδευσης 
και της κοινωνίας - και 
επικεντρώνεται σε περι-
βαλλοντικά ζητήματα και 
οικολογικές προκλήσεις.  
Σε συνεργασία με τον Ολ-
λανδό σκηνοθέτη Sjoerd 

Wagenaar δημιουργούν μια 
καλλιτεχνική παρέμβαση 
στο παράκτιο μέτωπο της 
πόλης, συγκεκριμένα στην 
περιοχή της Βλύχας όπου 
βρίσκεται το «νεκροταφείο 
πλοίων». Η δράση περιλαμ-
βάνει 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 αντιμετωπί-
ζει 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 δεκα-
οκτώ εταίρους του έργου, 
η Δημιουργική Ευρώπη 
έγραψε: 
 «Η ανάγκη να ανακαλυφθεί 
εκ νέου ο «Οδυσσέας» του 
Τζόις ως ένα ευρωπαϊκό αρι-
στούργημα με ένα ισχυρό 
σύγχρονο μήνυμα σκιαγρα-
φείται 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 δε-
δομένων των μεγάλων διε-
θνικών δράσεων που καλύ-
πτονται από τη συνεπή δρα-
ματουργία που σχετίζεται με 
την ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά και τα αριστουρ-
γηματικά ευρωπαϊκά λογοτε-
χνικά έργα.»  
Το ULYSSES: A European 
Odyssey αντλεί έμπνευση 
από ένα από τα σημαντικό-
τερα λογοτεχνικά ορόσημα 
του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού.  
Το διακρατικό εύρος του 
έργου θα είναι πολυεπιστη-
μονικό και θα αποτελείται 
από δεκατέσσερις εκδηλώ-
σεις που ζωντανεύουν τους 
δημοκρατικούς δημόσιους 
χώρους της σύγχρονης πό-

λης που «είναι ανοιχτή για 
όλους», συν δεκαοκτώ δια-
τομεακά συμπόσια Τέχνης & 
Κοινωνίας που θα πραγμα-
τοποιηθούν στις πόλεις που 
συμμετέχουν, τριάντα προ-
γράμματα ανταλλαγής καλ-
λιτεχνών και δεκαοκτώ λο-
γοτεχνικές αναθέσεις για ένα 
νέο βιβλίο (EUROPE-
ULYSSES) που θα κυκλο-
φορήσει το 2024. 
 Το έργο θα υλοποιηθεί σε 
καθεμία από τις δεκαοκτώ 
πόλεις με τη χρονολογική 
σειρά των δεκαοκτώ επεισο-
δίων του μυθιστορήματος, 
ξεκινώντας από την Αθήνα 
στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. 
Αμέσως μετά θα ακολουθή-
σουν η Βουδαπέστη, η 
Μασσαλία, η Τεργέστη και 
το Βίλνιους το φθινόπωρο 
του 2022. Το 2023 θα πραγ-
ματοποιηθούν δράσεις στο 
Παρίσι, το Βερολίνο, την 
Κοπεγχάγη, το Σαν Σεμπα-
στιάν, την Κλουζ, την Κων-
σταντινούπολη, τη Ζυρίχη, 
το Χρόνινγκεν, την Ελευσί-
να 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 Δη-
μιουργική Ευρώπη, οι διορ-
γανωτές του ULYSSES: A 
European Odyssey επισήμα-
ναν δεκαοκτώ «επείγουσες 
προτεραιότητες» της σύγ-
χρονης ευρωπαϊκής κοινωνί-
ας, μία για κάθε πόλη και 
άμεσα εμπνευσμένες από τα 
θέματα που υπάρχουν στα 
δεκαοκτώ επεισόδια του 
βιβλίου του Τζόις.  
Αυτά περιλαμβάνουν ενδει-
κτικά: «νεολαία, ιδιότητα 
του πολίτη και δημοκρατί-
α», «ο ρόλος των γειτονιών 
στην Ευρώπη μετά τον  
κορονοϊό», «εμπλουτισμός 
μέσω της μετανάστευσης», 
«ο δημιουργικός μας διά-
λογος με τους νεκρούς», «η 
σύγχρονη σχέση μας με την 
τροφή», «οι οικολογικές 
προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν οι ιερές θάλασσες 
και οι ακτές μας», 
«καταφύγια και η γήρανση 
του πληθυσμού της Ευρώ-
πης», «το μέλλον – ένα γυ-
ναικείο όραμα». 
Αυτές οι θεματικές θα απα-
σχολήσουν τα δεκαοκτώ 
συμπόσια Τέχνης & Κοινω-
νίας που θα οργανώσουν οι 

εταίροι του UEO σε κάθε 
πόλη. Οι ερωτήσεις και οι 
προτεινόμενες λύσεις θα 
σταλούν στο Μεγάλο Συ-
μπόσιο των 309 ερωτήσεων 
(εμπνευσμένο από το Επει-
σόδιο 17 του Οδυσσέα) που 
θα πραγματοποιηθεί στο 
Δουβλίνο στις 12-14 Ιουνίου 
2024. 
Η σύμπραξη αποτελείται 
από οργανισμούς, καταξιω-
μένους και αναδυόμενους, 
που βρίσκονται σε 18 πό-
λεις. Ανάμεσά τους, τρία 
μουσεία, τρεις θεατρικοί 
οργανισμοί, ένα περιβαλλο-
ντικό έργο, ένα φεστιβάλ 
καλλιτεχνικού φωτισμού 
(illumination light festival), 
δύο πολιτιστικoί και τουρι-
στικοί κυβερνητικοί φορείς, 
ένα φεστιβάλ φωτογραφίας 
και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες 
και επιμελητές από τις εικα-
στικές και αναπαραστατικές 
τέχνες και τον κινηματογρά-
φο. Επικεφαλής του έργου 
είναι η Stichting Brave New 
World Producties στην Ολ-
λανδία και την ευθύνη για τα 
καλλιτεχνικά έχει η Arts 
Over Borders στην Ιρλανδία. 
“Η Brave New World 
Producties είναι κατενθου-
σιασμένη για την εμπλοκή σε 
αυτό το συναρπαστικό και 
πραγματικά πρωτοποριακό 
ευρωπαϊκό έργο. Ήταν τιμή 
μας η συμμετοχή στη συν-
δημιουργία του οράματος του 
έργου και η αναζήτηση των 
εκπληκτικών συνεργατών που 
έχουμε τώρα”. Ως επικεφα-
λής του προγράμματος, είμα-
στε περήφανοι που συμμετέ-
χουμε, απεριόριστα ευγνώμο-
νες για την αφοσίωση και τον 
ενθουσιασμό των 16 συνερ-
γατών μας και ευτυχείς για 
την υποστήριξη που λαμβά-
νουμε 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 απο-
θετήριο ενός πολιτισμού. 
Ελπίζουμε ότι το δημιουργικό 
ταξίδι του ULYSSES: A Eu-
ropean Odyssey τα επόμενα 
δύο χρόνια θα περιέχει περι-
πλάνηση - σαν αυτή του Ο-
δυσσέα του Ομήρου και του 
Leopold Bloom του Τζόις- σε 
μια διευρυμένη Ευρώπη κοι-
νών συζητήσεων και παρα-
στάσεων που θα ρίξουν φως 
στην πολυπλοκότητα του αν-
θρώπου, θα ενισχύσουν την 
ανάπτυξη νέων διεθνών συ-
νεργασιών, θα προσφέρουν 
λύσεις που ξεπερνούν τα σύ-
νορα και διεγείρουν μια νέα 
ενεργή συνύπαρξη ανάμεσα 
στις τέχνες και την κοινωνί-
α” ARTS OVER BOR-
DERS, Ιρλανδία.  
 
Οι πληροφορίες για τις 
ημερομηνίες του έργου και 
οι λεπτομέρειες του προ-
γράμματος για κάθε πόλη 
του θα ανακοινωθούν τον 
Σεπτέμβριο του 2022».  
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Στη γιορτή ανόδου της ιστορι-
κής 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 συγ-
χαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιτυχημένης 
φετινής πορείας».  

Ελευσίνα: Φωτογραφία αρχείου  

 

«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων είναι 
δημόσια σχολεία και απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 18 ε-
τών 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 απογευμα-
τινή, παρέχει απολυτήριο Γυμνασίου και τη δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών στο Λύκειο αλλά και στην Ανώτε-
ρη/Ανώτατη Εκπαίδευση, για όσους επιθυμούν. Τα ΣΔΕ, 
μέσω των δωρεάν παρεχόμενης παιδείας και με τη συνδρο-
μή Συμβούλων, περιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των 
εκπαιδευομένων και τους βοηθούν στην καλύτερη ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας αλλά και γενικότερα στην κοινω-
νία. 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 φορέ-
ων, την αμέριστη στήριξη από το Δήμο, καθώς και το προ-
σωπικό ενδιαφέρον του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγορίου 
Σταμούλη. Την Τρίτη 14/6 διοργανώθηκε εκδήλωση, με 
αφορμή τη δωρεά βιβλίων για την οποία, μετά την πρόσφα-
τη δωρεά βιβλιοθήκης, μερίμνησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύ-
νης Γεώργιος Κώτσηρας. Στην ομιλία τους, τόσο οι προανα-
φερθέντες όσο και η «ψυχή» του ΣΔΕ, ο Διευθυντής κ. Δη-
μήτριος Μποϊντάς, εστίασαν στη φιλοσοφία του ΣΔΕ και το 
ρόλο της «δεύτερης ευκαιρίας στη μόρφωση» για τον περιο-
ρισμό των κοινωνικών ανισοτήτων. Τέλος, μια συγκινητική 
λεπτομέρεια, άξια αναφοράς: όλα τα εδέσματα που προ-
σφέρθηκαν, παρασκευάστηκαν από τους ίδιους τους εκπαι-
δευόμενους. 
Μετά την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης 
Σταμούλης, δήλωσε τα εξής: «Εκδήλωση στο Σχολείο Δεύ-
τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), τον πολύ επιτυχημένο θεσμό του 
Δήμου μας, που δίνει την δυνατότητα, να πάρουν απολυτή-
ριο 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.» 


