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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 25 βαθμούς Κελσίου.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαρίτων , Χαρίτων ας, Χαρίτος

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
Οσίου Χαρίτων ος ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α., Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 54,2105549976

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,  2105551232

Άνω Λιόσια
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Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Τουλάχιστον 12 ευνοϊ-
κές ρυθμίσεις θα περι-
λαμβάνει  το σχέδιο
νόμου της κυβέρνησης
που κατατίθεται  στη
Βουλή εντός της εβδομά-
δας. Όλα τα μέτρα έχουν
άμεση ισχύ και συγκεκρι-
μένα από την 1η Οκτω-
βρίου και οδηγούν στη
μείωσης φορολογίας για
νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Παράλληλα, περιο-
ρίζονται οι επιβαρύνσεις
με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για
όλους τους πολίτες, σύμφωνα με όσα έχει ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση.

Τι θα προβλέπει το σχέδιο νόμου:
1. Aύξηση του αφορολογήτου ορίου των

γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς
της  πρώτης κατηγορίας (συζύγους, πρόσωπα
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παι-
διά, εγγόνια και γονείς) από 150.000 ευρώ σε
800.000 ευρώ. Εφόσον η αξία των γονικών δωρ-
εών ή παροχών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ
ανά φυσικό πρόσωπο θα επιβάλλεται φόρος με

συντελεστή 10%. Σήμερα,
η κλίμακα γονικών παρ-
οχών, δωρεών, κληρονο-
μιών για συγγενείς
πρώτου βαθμού έχει αφο-
ρολόγητο 150.000 ευρώ
και στη συνέχεια επιβάλ-
λεται φόρος με συντελε-
στή 1% για τα επόμενα
150.000 ευρώ, 5% για το
τμήμα από 300.000 έως
600.000 ευρώ και 10%
για αξία άνω των 600.000
ευρώ. Για τις κληρονομι-

ές οι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι από
1,5% έως και 10%, με την απαλλαγή να καλύπτει
μόνο τις πρώτες 150.000 ευρώ. Το αφορολόγητο
όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο ακίνητη περ-
ιουσία όσο και κινητή (μετοχές, ομόλογα, επιχει-
ρήσεις, μετρητά).

2. Επέκταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από
24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη
αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και το
τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που κατατίθεται
στη Βουλή εντός της εβδομάδας

12 ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη μείωση φορολογίας 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Δ. Παπαστεργίου: « Προτεραιότητα της Αυτο-
διοίκησης η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας
όλων των πολιτών. Η συνεργασία μας με την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη , υπηρετεί το στόχο αυτό».

Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος, που αποτελείτο από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και
Δήμαρχο Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου, τον αντιπρόεδρο
και δήμαρχο Καλλιθέας Δ. Κάρναβο, το γενικό Γραμμα-
τέα Δ. Καφαντάρη, τον Γενικό Διευθυντή Ι. Καραγιάννη
και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ και δήμαρχο Γαλατσίου Γ.
Μαρκόπουλο, συναντήθηκε xθες  με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση τρόπων
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού, του Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας,
προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Καθώς και να υπάρ-
ξει μια κοινή στρατηγική για να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την αύξηση εκδή-
λωσης περιστατικών με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα,
όπως τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας.

Αναγκαία η σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους
τους Δήμους

Από την πλευρά της ΚΕΔΕ τέθηκε στον Υπουργό η
ανάγκη να δοθεί έμφαση σε πολιτικές και δράσεις που
στόχο έχουν την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε

Η ανάγκη να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία σε όλους
τους Δήμους.

Η ενίσχυση του θεσμού των αστυνόμων της γειτονιάς,
που λειτουργεί προληπτικά.

Συζητήθηκε το πλαίσιο αλληλοεπικαλύψεων, όσον
αφορά την Δημοτική Αστυνομία και τις αρμοδιότητές της,
καθώς και το θέμα της συνεργασίας με την τοπική
Αστυνομία σε επίπεδο Δήμου.

Αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών
τμημάτων με περιπολίες κατά την διάρκεια της ημέρας
αλλά και βραδινές περιπολίες, καθώς και το θέμα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Ενίσχυση της αστυνόμευσης και κοινές δράσεις για την
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με 
τον υπουργό Τ. Θεοδωρικάκο

Αναγκαία η σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους Δήμους
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Μεγάλη αμυν τική συμφων ία Ελλάδας-
Γαλλίας αν αμέν εται ν α αν ακοιν ώσουν
σήμερα από το Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος
Εμαν ουέλ Μακρόν  και ο Έλλην ας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Βασικός
πυλών ας της συμφων ίας είν αι η υπογραφή
προσυμφών ου μεταξύ των  δύο χ ωρών  για
την  πώληση από τη Γαλλία τριών  υπε-
ρσύγχ ρον ων  φρεγατών  τύπου Belharra
στην  Ελλάδα.Σύμφων α με πληροφορίες, οι
σχ ετικές αν ακοιν ώσεις θα γίν ουν  το πρωί
της Τρίτης έξω από το Ελιζέ από τους ηγέ-
τες των  δύο χ ωρών . 

Στις συζητήσεις συμμετέχ ουν  επίσης
από την  ελλην ική πλευρά ο υπουργός
Εξωτερικών  Νίκος Δέν διας και ο υπουργός
Εθν ικής Αμυν ας Νίκος Παν αγιωτόπουλος,
οι οποίοι θα αν αλάβουν  και την  ολοκλήρωση όλων
των  πλευρών  της συμφων ίας.Σύμφων α με πηγές από
την  ελλην ική κυβέρν ηση, η απόκτηση από τις Εν οπ-
λες Δυν άμεις των  τριών  φρεγατών , οι οποίες θεωρ-
ούν ται το πιο σύγχ ρον ο και αποτελεσματικό όπλο για
το Αιγαίο και την  ευρύτερη περιοχ ή της Αν ατολικής

Μεσογείου, αν αβαθμίζει εν τυπωσιακά την  αποτρεπτι-
κή ισχ ύ της χ ώρας. Για «τεκτον ικές γεωπολιτικές αλλα-
γές» στην  περιοχ ή κάν ει λόγο κορυφαία πηγή των
Εν όπλων  Δυν άμεων  και τον ίζει ότι «με αυτήν  την
προσθήκη οι συσχ ετισμοί στο πεδίο Ελλάδας και
Τουρκίας αλλάζουν  καθοριστικά υπέρ μας».

Δύο σπουδαία αθλητικά γεγονότα στην ΕλευσίναΔύο σπουδαία αθλητικά γεγονότα στην Ελευσίνα
στο πλαίσιο εξωστρέφειας και προβολής της πόλης

Δύο σπουδαία αθλητικά γεγονότα, φιλοξένησε τις
προηγούμενες ημέρες η Ελευσίνα, δίνοντας τον τόνο
στις προσπάθειες εξωστρέφειας και προβολής της
πόλης και των δυνατοτήτων της. 

Το πρώτο αφορούσε, τον Διεθνή Φιλικό Ποδοσφαιρ-
ικό Αγώνα μεταξύ του «Πανελευσινιακού Α.Ο» και της
Ουγγρικής ομάδας Veszprem, που φέρει το όνομα της
πόλης. 

Ο αγώνας, που εντάσσεται στις εκδηλώσεις που
συνδιοργανώνονται για τα 90 χρόνια του Πανελευσι-
νιακού και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023, διε-
ξήχθει στο ανακαινισμένο «Κοσμάς Παπανικολάου», με
τους προσκεκλημένους αλλά και τους ντόπιους φιλάθ-
λους να χαίρονται έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, που είχε
όλα τα χαρακτηριστικά του «ευ αγωνίζεσθαι». 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με μέριμνα της ΚΕΔΕ, οι
φιλοξενούμενοι και οι συνοδοί τους είχαν την ευκαιρία
να περιδιαβούν στην πόλη της Ελευσίνας και να
γνωρίσουν από κοντά εμβληματικά τοπόσημα. 

Όπως τόνισε και στον χαιρετισμό που τους απηύθυνε
ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου, καλωσορίζοντας την
ουγγρική αποστολή στο Δημαρχείο και το Παλαιό Ελαι-
ουργείο «Μέσα στα χρόνια η πόλη μας και οι κάτοικοι
της κατάφεραν να δημιουργήσουν μέσα από αυτό το
αρχαιολογικό και μνημειακό εφαλτήριο, μία δική τους
περπατησιά. 

Ένα νέο αφήγημα που ταυτίστηκε με την εκβιομηχα-
νοποίηση της Ελλάδας, με την εσωτερική μετανάστευση,
την καλλιτεχνική πρωτοπορία, με τα βιώματα της εργα-
τικής τάξης, με τις προκλήσεις της κάθε εποχής και
πλέον με την περιβαλλοντική αφύπνιση όλων μας. 

Μέσα σ’  αυτή την πορεία, ο «Πανελευσινιακός» που
τα 90 του χρόνια γιορτάζουμε φέτος, έχει δώσει το δικό
του, πολύ ξεχωριστό στίγμα. Γιατί κατάφερε να συνδέ-
σει το όνομά του όχι μόνο με μεγάλες αλλά και δύσκο-
λες στιγμές στον αθλητισμό της πόλης μας, αλλά να γίνει
ένα σημείο κοινωνικής αναφοράς μέσα σ’  αυτή».

Ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, αναφέρθη-
κε στις προσπάθειες που καταβάλει η Δημοτική Αρχή,
ώστε η Ελευσίνα να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβ-
λήματά της και να μεταμορφωθεί σε μια βιώσιμη και
ελκυστική πόλη.Όμως, οι ημέρες είχαν και άλλα αθλητι-
κά γεγονότα, το πέρασμα των αθλητών του «Σπάρταθ-
λον» από την πόλη της Ελευσίνας και φυσικά το κλείσι-
μο του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» με τον Ημιμαραθώνιο
Δρόμου «Στα Ίχνη Της Ιεράς Οδού»  με δύο αγωνιστι-
κές διαδρομές, στα 21 κι 5 χλμ. 

Στους αγώνες, που είχαν πολύ σημαντικό ποσοστό
συμμετοχής, έλαβαν μέρος δρομείς, εθελοντές, αθλητι-
κοί & εθνικοτοπικοί σύλλογοι στους οποίους σύσσωμη
η Δημοτική Αρχή δίνει τα συγχαρητήρια της. Κατά τον
τερματισμό, ο Αργύρης Οικονόμου εξήρε στις δηλώσεις
του τις προσπάθειες όλων των εργαζομένων στον
Δήμο, τους εθελοντές και την ΚΕΔΕ, για το άρτιο απο-
τέλεσμα της διοργάνωσης, εφάμιλλο των προσδοκιών
των αθλητών και των δημοτών. 

Μητσοτάκης - Μακρόν ανακοινώνουν
αμυντική συμφωνία: 

Η Ελλάδα αγοράζει τρεις γαλλικές φρεγάτες

Παράταση υποβολής νέας
αίτησης στις δράσεις του
ΕΣΠΑ για την εστίαση και
τους δικηγόρους
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης
της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχει-
ρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επα-
νεκκίνηση Εστίασης», σύμφωνα με την οποία επιχειρή-
σεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβ-
λήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της
δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 απορρίπτεται,
έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απο-
ρριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση
χρηματοδότησης. 

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00. Το
δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε
περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη
δράση.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση στοχεύει στην επιχορήγηση
ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστία-
σης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτο-
υργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου
COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαρ-
αίτητων για τη λειτουργία τους.  
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Γ
ια «πρωτοβουλία που ανανεώνει το νομικό
οπλοστάσιο και  επιτρέπει  στο Κράτος
Δικαίου να συντονίζει τα βήματά του με την

κοινωνία και την εποχή» έκανε λόγο ο Γιάννης
Οικονόμου, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τις
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.

Με τις προωθούμενες -περισσότερες από 150-
αλλαγές, ανάμεσα στα άλλα:

-Αποκαθίστανται αστοχίες του Ποινικού Κώδικα
που προέκυψαν από την προηγούμενη κυβέρν-
ηση.

-Αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα αδικήματα
μείζονος ποινικής απαξίας, που είχαν υποβαθμι-
στεί με βάση την προηγούμενη διαμόρφωση.

-Καθιερώνονται μεγαλύτερες ποινές για βια- 

σμούς, εμπρησμούς και εγκλήματα που αφορούν
ανήλικους. Τα ισόβια γίνονται η μοναδική
τιμωρία για αδικήματα όπως οι ανθρωποκτονίες,
οι βιασμοί ανηλίκων και οι θανατηφόρες
ληστείες.

-Η εκδίκαση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελε-
υθερίας αποκτά προτεραιότητα, ενώ οι κατάδι-
κοι για σοβαρά εγκλήματα θα παραμένουν για
περισσότερο χρόνο στη φυλακή.

-Εναρμονίζονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τις ευρ-
ωπαϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν δικαιώματα
προστασίας των ανηλίκων και ενηλίκων θυμά-
των εγκληματικής δραστηριότητας.

-Εναρμονίζεται το νομικό μας οπλοστάσιο με τα
βήματα της κοινωνίας και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των καιρών για ασφάλεια και δικαι-
οσύνη.

Οι αλλαγές στο Ποινικό Κώδικα που βρίσκονται
στη διαδικασία της διαβούλευσης επιβε-
βαιώνουν για μια ακόμη φορά την αυξημένη
ευαισθησία της κυβέρνησής μας στα κοινωνικά
προβλήματα και την τάχιστη ανταπόκρισή της
στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε αυτά να θερα-
πεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Νομοθε-
τούμε με γνώμονα την αρχή ότι βασικό προαπαι-
τούμενο του πολιτισμού μας και της ευημερίας
μας είναι η Δικαιοσύνη».

Αναβαθμίζονται οι ποινές για βιασμούς,
εμπρησμούς και εγκλήματα κατά ανηλίκων
Για «πρωτοβουλία που ανανεώνει το νομικό οπλοστάσιο και επιτρέπει στο

Κράτος Δικαίου να συντονίζει τα βήματά του με την κοινωνία 
και την εποχή» έκανε λόγο ο Γιάννης Οικονόμου
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3. Μείωση του συν τελεστή ΦΠΑ στα γυμν α-
στήρια και τις σχολές χορού από το 24% σε
13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον  Ιούν ιο
του 2022.

4. Μείωση του συν τελεστή ΦΠΑ των  ζωοτρ-
οφών  που προορίζον ται για ζωική παραγωγή
από το 13% στο 6%.

5. Μείωση 50% του φόρου στη συγκέν τρω-
ση κεφαλαίου από 1η Οκτωβρίου 2021.

6. Επέκταση της αν αστολής πληρωμής
τέλους συν δρομητικής τηλεόρασης έως τον
Ιούν ιο του 2022.

7. Επέκταση του προγράμματος επιδότησης
κεν ών  θέσεων  στον  πολιτισμό έως τον
Δεκέμβριο 2021.

8. Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ έως τέλος του 2021.

9. Επέκταση του προγράμματος επιδότησης
δόσεων  δαν είων  ν οικοκυριών  "Γέφυρα 1"
για τρεις μήν ες με κάλυψη 40% επί των
δόσεων  δαν είων .

10. Επέκταση του προγράμματος των
100.000 ν έων  θέσεων  εργασίας για άλλες
50.000 θέσεις.

11. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για το 
4ο τρίμην ο του 2021 (μήν ες Οκτώβριο έως 

Δεκέμβριο) για το σύν ολο του πληθυσμού
για τις πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 €/Mwh,
με στόχο ν α αν τισταθμισθεί σχεδόν  το σύν ο-
λο της αν αμεν όμεν ης αύξησης του ρεύματος.

12. Αύξηση του επιδόματος θέρμαν σης κατά
17 εκατ. ευρώ. 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
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Ένας νεκρός και 35 τραυματίες από τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση  4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ  
«Να μείνουν έξω από τα σπίτια οι κάτοικοι», συνιστούν οι ειδικοί. 

Ν
εκρός είν αι έν ας άν δρας  στο Αρκαλοχ ώρι
Κρήτης που χ τηπήθηκε από τον  εγκέλαδο. Οι
πληροφορίες αν αφέρουν  ότι πρόκειται για

έν αν  εργάτη 65-70 ετών  που εκτελούσε οικοδομικές
εργασίες στον  υπό αν έγερση Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία, όταν  τον  καταπλάκωσε ο τρούλος.

Ο σεισμός που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας
στην  Κρήτη ήταν  μεγέθους 5,8 Ρίχ τερ σε εστιακό
βάθος μόλις 10 χ ιλιομέτρων .

Όπως αν αφέρεται στην  επίσημη εν ημέρωση της
Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 35  άν θρ-
ωποι έχ ουν  τραυματιστεί, από τους οποίους οι 4 είν αι
σε σοβαρότερη κατάσταση .

Στο μεταξύ το μεσημέρι ακολούθησε ν έος σεισμός
που φτάν ει τους 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχ τερ
καταγράφηκε στην  Κρήτη. 

Πρόκειται για το ίδιο επίκεν τρο κον τά στο Ηράκλειο,
που έδωσε τον  μεγάλο πρωιν ό σεισμό και τους δεκά-
δες μετασεισμούς που ακολο΄ύθησαν . 

Παν τελώς άγν ωστο είν αι το ρήγμα που προκάλεσε
τον   σεισμό των  5,8 Ρίχ τερ στο Αρκαλοχ ώρι του
Ηρακλείου Κρήτης, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και
Γεωφυσικής στο ΑΠΘ Κων σταν τίν ος Παπαζάχ ος.

"Το συγκεκριμέν ο ρήγμα στη λεκάν η του Ηρακλείου,
που σίγουρα έδωσε σεισμούς πριν  από εκατον τάδες
χ ρόν ια, δεν  ήταν  γν ωστό ούτε χ αρτογραφημέν ο και
δεν  είχ ε μελετηθεί.

Ωστόσο, υπάρχ ουν  πολλά ρήγματα στην  Ελλάδα
που δεν  ξέρουμε κάτι ιδιαίτερο και δίν ουν  σεισμούς
που μας εκπλήσσουν  αφού είν αι ελάχ ιστα μελετημέ-
ν α", είπε ο κ. Παπαζάχ ος. Εκτίμησε δε, ότι ο σεισμός
στο Αρκαλοχ ώρι "ήταν  μάλλον  ο κύριος σεισμός".Οι
σεισμολόγοι θα παραμείν ουν  σε επιφυλακή και τα
επόμεν α 24ωρα παρακολουθών τας το φαιν όμεν ο,
όπως πρόσθεσε, μιλών τας στον  ραδιοφων ικό σταθμό
του ΑΠΕ-ΜΠΕ "Πρακτορείο 104,9 Fm" ο καθηγητής
Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Μαν ώλης Σκορδύλης.

"Καν είς δεν  μπορεί ν α είν αι απολύτως σίγουρος,
όμως το πιθαν ότερο είν αι ότι επρόκειτο για τον  κύριο
σεισμό. Θα πρέπει ν α περιμέν ουμε έν α με δύο
24ωρα", είπε ο κ. Σκορδύλης και πρόσθεσε: "η Κρήτη
δίν ει ισχ υρούς σεισμούς, όμως το θέμα είν αι το
σημείο, όπου εκδηλών εται έν ας σεισμός. Είν αι κάποι-
ες περιοχ ές που φιλοξεν ούν  μεγάλα ρήγματα που
μπορούν  ν α δώσουν  μεγάλους σεισμούς και κάποιες
άλλες μικρότερα ρήγματα, που θα δώσουν  σεισμούς
μέτριας έν τασης".

«Να μείνουν έξω από τα σπίτια οι κάτοικοι»

Ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλών τας
στον  ΑΝΤ1, έκαν ε τη σύσταση ν α παραμείν ει ο
κόσμος εκτός σπιτιών , ιδίως αυτών  που είν αι παλιά.

«Ο σεισμός είν αι 5,8 στο Αρκαλοχ ώρι. Αποτελεί
συν έχ εα της διέγερσης που είχ ε ξεκιν ήσει εδώ κι 

αρκετούς μήν ες. Θεωρώ ότι δεν  έχ ουμε ζημιές αρκε-
τές. Σίγουρα θα υπάρχ ουν , αλλά δεν  πρέπει ν α έχ ο-
υμε βαριές καταρρεύσεις τουλάχ ιστον  με τις πρώτες
πληροφορίες που έχ ουμε από την  πυροσβεστική
υπηρεσία. Επικοιν ών ησα με τον  κ. Στυλιαν ίδη και
τον  εν ημέρωσα. 

Τα πράγματα είν αι σε εξέλιξη και είμαι στη διάθεσή
σας», είπε ο Ευθύμιος Λέκκας και συν έχ ισε: «Έχ ουμε
ν α κάν ουμε με κάτι παράξεν ο, παράλογο αν  θέλετε
για τη λογική την  αν θρώπιν η. Έχ ουμε έν αν  σεισμό
μεγαλύτερο απ’ ό,τι περιμέν αμε. Η φύση είν αι η φύση
θα μου επιτρέψετε ν α μην  κάν ω κάποια πρόβλεψη.

Πρέπει ν α παραμείν ει έξω ο κόσμος, ιδίως από τα
παλιά σπίτια. Τα σχ ολεία πρέπει ν α σταματήσουν  τα
σχ ολεία. Ήταν  πολύ μεγάλη η σεισμική δόν ηση. Πρέ-
πει ν α διαχ ειριστούμε όσο το δυν ατόν  καλύτερα τη
μετασεισμική κατάσταση. Τα ξεν οδοχ εία στην  Κρήτη
έκαν αν  τις απαραίτητες διαδικασίες, δεδομέν ων  και
των  πολλών  ασκήσεων  που έχ ουμε κάν ει.. Θεωρώ
ότι όλα θα πάν ε καλά».

Με λυγμούς, η πρόεδρος της κοινότητας Αρκα-
λοχωρίου περιέγραψε την κατάσταση μετά τον
ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη. «Βομ-
βαρδισμένο τοπίο».

«Η κατάσταση είν αι τραγική» τόν ισε η Χρυσούλα
Κεγκέρογλου, μιλών τας στο Πρώτο Πρόγραμμα και
απηύθυν ε έκκληση «ν α εν διαφερθούν  οι αρμόδιες
υπηρεσίες», εν ώ έκαν ε λόγο για «έν α βομβαρδισμέν ο
τοπίο» στο Αρκαλοχ ώρι.

«Περάστε αυτό το μήν υμα, 1.000 άν θρωποι θα
μείν ουν  έξω, 1.000 άν θρωποι θα μείν ουν  έξω», επα-
ν αλάμβαν ε κλαίγον τας η πρόεδρος της κοιν ότ-
ητας.«Δεν  έχ ουμε ρεύμα, έχ ουν  πέσει κολών ες της
ΔΕΗ, έχ ουν  σπάσει ν τεπόζιτα, σωλήν ες, έν α βομβα-
ρδισμέν ο τοπίο. Πρέπει επειγόν τως ν α εν διαφερθούν
οι αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχ ει έν ας ν εκρός, έν α
παιδί που δούλευε σε μια εκκλησία που έπεσε και τον
πλάκωσε. 

Στο Αρκαλοχ ώρι το 80% των  αν θρώπων  θα μείν ει
έξω, η κατάσταση είν αι τραγική, ακόμα και καιν ούρια
σπίτια έχ ουν  καταστραφεί, έχ ουμε απίστευτες ζημιές
σε εκκλησίες.

Ευτυχ ώς τα σχ ολεία σε μεγάλο βαθμό δεν  έχ ουν
πάθει τίποτα, παρά μόν ο έν α παλιό κτίσμα του
Γυμν ασίου έχ ει κάποιες μικρές ζημιές, αλλά τα υπό-
λοιπα είν αι σε καλύτερη κατάσταση» υπογράμμισε.

Σ
την  Κρήτη μετέβη ο υπουργός Πολι-
τικής Προστασίας και Κλιματικής
Κρίσης, Χρήστος Στυλιαν ίδης, την

ώρα που τίθεται σε εφαρμογή το σχ έδιο
«Εγκέλαδος».

Το σχ έδιο «Εγκέλαδος» περιλαμβάν ει
χ άρτη με τον  βαθμό κιν δύν ου από σει-
σμό για κάθε περιοχ ής της χ ώρας, εν ώ
καθορίζει λεπτομερώς το ρόλο και τις
εν έργειες του κάθε φορέα, (περιφέρειες,
δήμοι), τις δράσεις εθελον τικών
οργαν ώσεων , τη διάθεση πόρων  και
αν θρώπιν ου δυν αμικού, καθώς και τις
κατευθυν τήριες γραμμές την  εκπαίδευση
και τις ασκήσεις που θα γίν ον ται.
Σημειών εται πως σύμφων α με τον
Ελλην ικό Αν τισεισμικό Καν ον ισμό (ΕΑΚ

2000) η χ ώρα υποδιαιρείται σε τρεις
Ζών ες Σεισμικής Επικιν δυν ότητας, που
σημειών ον ται στο χ άρτη. Ο χ άρτης με
τα όρια των  Ζων ών  Σεισμικής Επικιν -
δυν ότητας προσδιορίζει τη σεισμική
παράμετρο σχ εδιασμού, δηλ. την  μέγι-
στη αν αμεν όμεν η εδαφική επιτάχ υν ση
(PGA), με βάση την  οποία σχ εδιάζον ται
οι κατασκευές σε κάθε περιοχ ή.

Στόχ ος του σχ εδίου «Εγκέλαδος» είν αι η
άμεση και συν τον ισμέν η απόκριση των
εμπλεκόμεν ων  Φορέων  σε Κεν τρικό,
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για
την  αποτελεσματική αν τιμετώπιση
εκτάκτων  αν αγκών  από την  εκδήλωση
σεισμών  και την  άμεση διαχ είριση των
συν επειών  τους, δράσεις που αποβλέ-

πουν  στην  προστασία της
ζωής, της υγείας και της περ-
ιουσίας των  πολιτών .
Αμέσως μετά την  ισχ υρή σει-
σμική δόν ηση των  5,8
Ρίχ τερ, που «χ τύπησε» την
ευρύτερη περιοχ ή του Ηρακλείου της
Κρήτης, με εν τολή του Yπουργού Υπο-
δομών  και Μεταφορών , κ. Κώστα Καρα-
μαν λή και του Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών , αρμόδιου για τις Υποδο-
μές, κ. Γιώργου Καραγιάν ν η, κλιμάκιο 20
μηχ αν ικών  της Γεν ικής Διεύθυν σης του
Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών
μετέβη στην  περιοχ ή για ν α συν δράμει
στη σχ εδίαση των  εν εργειών  αν τι-
μετώπισης των  συν επειών  από τη σει-
σμική δόν ηση.

Το κλιμάκιο των  μηχ αν ικών  θα ξεκιν ήσει
άμεσα ελέγχ ους στα κτήρια και στις υπο-
δομές για ν α γίν ει η αποτίμηση των
ζημιών .
Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών  μαζί με τον  Δήμο Μίν ωα –
Πεδιάδας θα δημιουργήσει συν τον ιστικό
κέν τρο για τη διευκόλυν ση των  διαδικα-
σιών  των  αυτοψιών  και την  καλύτερη
εν ημέρωση και εξυπηρέτηση των
πολιτών  που επλήγησαν  από τον
ισχ υρό σεισμό.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Εγκέλαδος»
Στην  Κρήτη ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Χρήστος Στυλιαν ίδης
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Mε άλλη μία
σ υ μ β ο λ ι κ ή
κίνηση, ο Δήμος

Φυλής επιβράβευσε τους
μαθητές που συμμετείχαν
με τις ενέργειές τους στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Walk the Global Walk. 

Ειδικότερα, οχτώ μαθητές
από τα οχτώ σχολεία που
συμμετείχαν στο
πρόγραμμα, παρέλαβαν το
καλοκαίρι σύγχρονα
ποδήλατα, χορηγία του
Δήμου Φυλής.

Η επιλογή αυτού του
δώρου στους μαθητές δεν
ήταν τυχαία, αφού με αυτό
το τρόπο αναδεικνύεται η
βιώσιμη πόλη και η
κλιματική αλλαγή,
μηνύματα που
προσπάθησαν να
περάσουν στους αιρετούς
του Δήμου Φυλής οι
μαθητές της πόλης μας.
Eπιπλέον, η παραγγελία 

δόθηκε σε ελληνικό
εργοστάσιο παραγωγής 

ποδηλάτων, ώστε να
δώσουμε το μήνυμα
προώθησης της ελληνικής
επιχείρησης, και η
π ρ ο μ ή θ ε ι α
πραγματοποιήθηκε από
τοπικό κατάστημα, ώστε να
τονίσουμε την ανάγκη
στήριξης των τοπικών
επιχειρήσεων.

Με αφορμή το
πρόγραμμα Walk the
Global Walk, ο Δήμος
Φυλής μπήκε στο χάρτη
των ενεργών δήμων στα
ευρωπαϊκά προγράμματα
και ήδη είναι στη φάση
συγγραφής νέων
προγραμμάτων που θα
υποβληθούν τους
επόμενους μήνες στα
αρμόδια ευρωπαϊκά
όργανα, με τους μαθητές
της πόλης να έχουν πάντα
την πρώτη προτεραιότητα
στην ενεργή συμμετοχή

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΩΣ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Ποδήλατα στους συμμετέχοντες
μαθητές του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Walk
Τ

ο πρόγραμμα
«Νταντάδες της
Γ ε ι τ ο ν ι ά ς »

αφορά τη φύλαξη βρε-
φών ηλικίας από δύο
μηνών έως 2,5 ετών και
προβλέπει την οικονομι-
κή ενίσχυση των εργα-
ζομένων γονέων, των
μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρ-
ων για τη φύλαξη των παιδιών τους. Η πιλοτική εφα-
ρμογή του προγράμματος, το οποίο θα συγχρηματο-
δοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο
του 2022 σε δήμους της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα
εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.

«Στηρίζουμε ουσιαστικά τη γυναικεία εργασία,
καθώς θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων περνά
μέσα από την εργασία. Εξάλλου η εναρμόνιση οικο-
γενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί μέγιστη
προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και αυτό αποτυπώνεται στα
έργα που περιλαμβάνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 που
θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα», δηλώνει η Υφυπο-
υργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμό-
δια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια,
Μαρία Συρεγγέλα. «Με το πρόγραμμα «Νταντάδες
της Γειτονιάς», βοηθάμε ιδιαίτερα τους γονείς που

αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ασφαλούς φύλαξ-
ης των παιδιών τους λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
της καθημερινότητάς τους, προωθώντας την ισότητα
γυναικών και ανδρών στην απασχόληση» προσθέτει
η κα Συρεγγέλα.

Με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» στόχος μας είναι
οι γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στην αγορά
εργασίας μετά την απόκτηση των παιδιών τους, ενώ
παράλληλα να μειωθεί η αδήλωτη εργασία μέσω της
ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, να εργα-
στούν, κατόπιν πιστοποίησης, ως επιμελήτριες και
επιμελητές.

Δημιουργείται Μητρώο Επιμελητών

Το Μητρώο Επιμελητών είναι η ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, όπου θα εγγράφονται τα φυσικά πρό-
σωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Θα εγγραφούν αρχικά οι επιμελητές και οι επιμελήτρ-
ιες που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια γνώσεων
και δεξιοτήτων και στη συνέχεια οι γονείς που επιθ-
υμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα
κληθούν να υποβάλλουν αίτηση καταθέτοντας τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. Σε επόμενο στάδιο, οι γονείς
θα επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή
τα παιδιά τους με το οποίο θα συνάψουν συμφωνία
συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν μηνιαία
οικονομική ενίσχυση.

Ανοίγει ο δρόμος για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»
- Κατατίθεται στη Βουλή η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Επέκταση του προγράμματος «ΚΕπέκταση του προγράμματος «Κids ids ΑΑthletics thletics 
στα σχολεία του Δ. Μάνδρας- Ειδυλλίαςστα σχολεία του Δ. Μάνδρας- Ειδυλλίας

Σ
το πλαίσιο της Παν ελλήν ιας Ημέρας Σχ ολικού Αθλητισμού
ο Δήμος Μάν δρας Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης και η Πρω-
ταθλήτρια Φλώρα Ρεν τούμη επισκέφθηκαν  το 1ο Δημοτικό

Σχ ολείο Μάν δρας
Εκεί βρήκαν  την  ευκαιρία ν α μιλήσουν  στους μαθητές για τα

οφέλη του αθλητισμού, και στη συν έχ εια, τηρών τας τα προβ-
λεπόμεν α υγειον ομικά πρωτόκολλα, ν α γυμν αστούν  υπό τις
οδηγίες της Φλώρας Ρεν τούμη και χ ρησιμοποιών τας τα ν έα
όργαν α γυμν αστικής που απέκτησε ο Δήμος για αυτό το σκοπό
Η εκγύμαν ση των  μαθητών  πραγματοποιήθηκε σύμφων α με το

πρόγραμμα «Κids Αthletics» της Παγκόσμιας Ομοσπον δίας
Στίβου.
Η αρχ ή της προσπάθειας γν ωριμίας των  μικρών  μαθητών  με

τον  αθλητισμό είχ ε αρχ ίσει από τους παιδικούς σταθμούς στο
τέλος της προηγούμεν ης σχ ολικής χ ρον ιάς και το εν  λόγω πρό-
γραμμα θα ακολουθήσει σε όλα τα σχ ολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου .



Μ
ε δεντροφύτευση έδωσαν την απάντησή
τους στην πυρκαγιά του περασμένου
Αυγούστου που κατέκαψε τη βόρεια

πλευρά του Ποικίλου όρους, ο Δήμος Φυλής, η
περιβαλλοντική οργάνωση you4all και η σοκολα-
τοποιΐα ΙΟΝ. Φύτεψαν, το πρωί του Σαββάτου 25
Σεπτεμβρίου 2021 χίλια (1000) δέντρα σε χώρο
που βρίσκεται στην είσοδο του πρώην λατομείου
Μουσαμά. 

Πάνω από διακόσιοι εργαζόμενοι της ΙΟΝ
συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, με επικεφα-
λής την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου έφτασαν επί τόπου
με λεωφορεία. Με τις οδηγίες της we4all, η
οποία είχε μεταφέρει σκαπτικά εργαλεία και δέν-
τρα, ολοκλήρωσαν την πρώτη περιβαλλοντική
δράση της εταιρίας, η οποία, όπως ανέφερε η
Πρόεδρος Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, θα έχει
και συνέχεια. Φυτεύτηκαν κυπαρίσσια, χαρουπι-
ές, κουτσουπιές, ακακίες, γαζίες και μουριές.

Δέντρα που επιλέχτηκαν επειδή είναι βραδύκαυ-
στα κι έχουν μικρές ανάγκες σε νερό και τα οποία
θα φροντίζει η we4all για τα επόμενα τρία χρόνια,
δηλαδή μέχρι να αναπτυχθούν. Όπως ανέφερε ο
Πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Γιάν-
νης Ηλιόπουλος, στο συγκεκριμένο χώρο θα
φυτευθούν, στο επόμενο διάστημα, άλλες τρεις
χιλιάδες (3000) δέντρων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αναπλ. Δήμα-
ρχος του Δήμου Φυλής Βασίλης Γεωργιάδης
μετάφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Χρή-
στου Παππού κι ευχαρίστησε την you4all, την
Πρόεδρο και τους εργαζομένους της ΙΟΝ για την
βοήθειά τους στην αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος στο Ποικίλο Όρος. “Το Περιβάλλον απο-
τελεί ύψιστη προτεραιότητα του Δημάρχου και
του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είμαστε μέλη
της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Δήμων
κατά της κλιματικής αλλαγής”, τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο Βασίλης Γεωργιάδης.  
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Εργασία: Θετικό το ισοζύγιο 
στο 8μηνο Ιανουαρίου -
Αυγούστου κατά 265.130 νέες 
θέσεις εργασίας

Θ
ετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου -
Αυγούστου το ισοζύγιο ροών μισθωτής
απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του

Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ τον
μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό.

Συγκεκριμένα, στο 8μηνο Ιανουαρίου -
Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν
στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις
1.200.427, (622.582  καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων
ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς
αποχωρήσεις).

Έτσι , το ισοζύγιο των ροών μισθωτής
απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους
είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν
σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943
(98.780 οικειοθελείς αποχωρήσεις και  94.163
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων –
αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας.

Δεντροφύτευση στο Ποικίλο όρος

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων

Τ
ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Μεγάρων είναι Δημόσιο Σχολείο που λει-
τουργεί στα Μέγαρα, απευθύνεται σε

άτομα άνω των 18 ετών (απόφοιτους Δημοτι-
κού Σχολείου ή όσους δεν έχουν ολοκ-
ληρώσει το Γυμνάσιο) και παρέχει απολυτήρ-
ιο Γυμνασίου δωρεάν , μετά από διετή
φοίτηση. Οι απόφοιτοι μπορούν  να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο,
καθώς και στο Πανεπιστήμιο εάν το επιθ-
υμούν. 
Για όσους είναι διστακτικοί ως προς την εγγρ-
αφή τους ή θεωρούν πως στην ηλικία τους
δεν υπάρχει πια περιθώριο για εκπαίδευση,
απαντάμε πως όλοι, ανεξαιρέτως ηλικίας, έχο-
υμε δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη μόρ-
φωση η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσο-
υμε τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα.
Η φιλοσοφία του ΣΔΕ αποβλέπει στην κατα-
πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω
της εκπαίδευσης, με στόχο τη συνολική ανά-
πτυξη των εκπαιδευομένων, την πληρέστε-
ρη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινω-
ν ικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και την
αποτελεσματικότερη ένταξή τους στο χώρο

της εργασίας. 
Η εκπαίδευση στο ΣΔΕ αποτελεί πηγή

έμπνευσης και δημιουργίας για τους εκπαι-
δευόμενους εφόσον οργανώνεται γύρω από
ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο
διαμορφώνεται με βάση την κοινωνική πραγ-
ματικότητα που βιώνουν  καθημερινά οι
εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες τους, με
στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων αλλά και την κατάκτηση κοινω-
ν ικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω,
συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.).

Τα μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του
προγράμματος είναι τα εξής: 
1. Ελλην ική Γλώσσα 
2. Μαθηματικά 
3. Πληροφορική 
4. Αγγλικά
5. Κοινωνική Εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή 
8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επι-
στημών 

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαι-
δευόμενους να διεκπεραιώσουν μια ερευνητι-
κή-διαθεματική εργασία (project), συνεργαζό-
μενοι σε ομάδες πάνω σε θέματα που τους
ενδιαφέρουν και επιλέγονται συλλογικά.
Τέλος, με τη βοήθεια Συμβούλου Ψυχολόγου

και Συμβούλου Σταδιοδρομίας οι εκπαιδευόμε-
νοι προετοιμάζονται για μια καλύτερη επαφή
με τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοι-
νωνία.
Το ΣΔΕ Μεγάρων στεγάζεται στο Συγκρότημα
του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων
(Μουσείου 1). Λειτουργεί από τις 16.30 έως
20:30 κάθε μέρα. 

Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στα
τηλέφωνα: 22960-27568, 6978507188, 
στο e-mail: sdemegar@sch.gr 
στην  ιστοσελίδα: http://sde-
megar.att.sch.gr/sdemegar/index.php 
στο Facebook: 
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%
87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF
% C E % B F -
%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE

% B 5 % C F % 8 1 % C E % B 7 % C F % 8 2 -
%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE
%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
- % C E % A 3 % C E % 9 4 % C E % 9 5 -
%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%C
F % 8 1 % C F % 8 9 % C E % B D -
2250117728554795 Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-
ρίας Μεγάρων.
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Τ
ην Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου καταβάλλον-
ται με εμβόλιμη πληρωμή από τον e-ΕΦΚΑ
αναδρομικά ποσά, ύψους 26,1 εκατ. ευρώ,

σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους, έπειτα από
τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους, κατ'
εφαρμογή του νόμου 4670/2020. Παράλληλα, από
τον επανυπολογισμό προκύπτουν μόνιμες αυξή-
σεις στις συντάξεις που θα καταβάλλονται σταδια-
κά από τον επόμενο μήνα.

Σε ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει πως ο
μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνεται στα 195
ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί παρακράτηση
φόρου 20%, ενώ, με βάση τον νόμο, η πληρωμή των
αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα
πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Οι
πρώτες δύο δόσεις (που αφορούν το 2020 και το
2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους στο
τέλος Οκτωβρίου (συντάξεις Νοεμβρίου).

Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου οι
συνταξιούχοι θα μπορούν να έχουν άμεση και προ-
σωποποιημένη ενημέρωση μέσα από την ειδική
πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία στην ιστο-
σελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr:

σχετικά με την εκκαθάριση των αναδρομικών
τους

σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών
βρίσκεται ακόμη υπο επεξεργασία

αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς
να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους, κλπ.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφ-
όρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Τρεις προϋποθέσεις

Για να λάβει ένας συνταξιούχος αναδρομικά και
αυξήσεις, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω
τρεις προϋποθέσεις:

Πρώτον, να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλι-
σης.

Δεύτερον, να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο
του 2016 (οι μετά τον Μάιο 2016 έχουν ήδη λάβει
αναδρομικά, ενώ 29.000 περιπτώσεις, που εκκρε-
μούν, θα έχουν πληρωθεί, μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου).

Τρίτον, να διατηρεί μικρή ή μηδενική προσωπι-
κή διαφορά.

Τις τρεις αυτές προϋποθέσεις καλύπτουν σωρ-
ευτικά οι παραπάνω 133.692 συνταξιούχοι από το
περίπου 1,8 εκατ. που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν
τον Μάιο του 2016. Παράλληλα, 520.000 συντα-
ξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης διατηρ-
ούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και γι' αυτό δεν
θα λάβουν αναδρομικά.

Με εν έργειες του Υπουργείου Περιβάλ-
λον τος & Εν έργειας και σε συν εργασία
με τους αρμόδιους τοπικούς Φορείς, η
Χώρα μας απαλλάχ θηκε από πρόστιμα
που είχ αν  επιβληθεί από το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο για τη λειτουργία έξι
Χώρων  Αν εξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των  (ΧΑΔΑ).

Πιο συγκεκριμέν α:
- αποκαταστάθηκαν  οι ΧΑΔΑ στην  Αλε-
ξαν δρούπολη, την  Ίο, το Βαθύ και
στην  παραλία Αυλίδας στη Χαλκίδα, 
- εν ώ απαλείφθηκε και το πρόστιμο για δύο ΧΑΔΑ στη Γορτυν ία, δεδομέν ου ότι
τους τελευταίους έξι μήν ες τα απόβλητα του Δήμου μεταφέρον ται σε πιστοποιημέ-
ν ο χ ώρο διάθεσης απορριμμάτων .

Με τη διαγραφή των  έξι προστίμων , οι περιπτώσεις ΧΑΔΑ για τους οποίους η Xώρα
μας κατάφερε ν α απαλλαγεί από πρόστιμα τα τελευταία δύο χ ρόν ια αν έρχον ται σε
21.  Πρόκειται για σημαν τική μείωση ύψους 32 %, καθώς ο αριθμός τους το καλο-
καίρι του 2019 έφταν ε τους 65. 
Το οικον ομικό όφελος αν έρχ εται σε 1.680.000 ευρώ, δεδομέν ου ότι το ετήσιο πρό-
στιμο για κάθε μία από τις περιπτώσεις ΧΑΔΑ είν αι 80.000 ευρώ.
Σύμφων α με τον  σχ εδιασμό του εν  λόγω Υπουργείου, οι 44 περιπτώσεις προ-

στίμων  που απομέν ουν  θα αν τιμετωπιστούν  έως το τέλος του επόμεν ου έτους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ

Διαγράφηκαν έξι πρόστιμα της χώρας
εξαιτίας ανεξέλεγκτων  ΧΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Την Τετάρτη τα αναδρομικά
σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους
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Έπεσε η αυλαία για το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021
31 ημέρες, 6 συναυλίες, 9 παραστάσεις, 17 καλλιτέχνες, εικαστική εγκατάσταση 

και Ημιμαραθώνιος Αγώνας «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού»

Έ
πεσε η αυλαία για το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια
2021, που φέτος τελούσε υπό την  αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού και για δεύτερη χ ρο-

ν ιά, του ΕΟΤ.
Η διοργαν ώτρια Αρχ ή «Κοιν ωφελής Επιχ είρηση

Δήμου Ελευσίν ας» μετά από πολύμην η και εν τατική
προετοιμασία, πρόσφερε για ακόμη μία χ ρον ιά υψηλής
ποιότητας και απήχ ησης παραστάσεις, στο κοιν ό.

Δεδομέν ων  των  αν τικειμεν ικών  δυσκολιών  της
φετιν ής χ ρον ιάς αλλά και με απόλυτη προτεραιότητα
τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θεατών  και εργαζο-
μέν ων , η διοργάν ωση τήρησε αυστηρούς καν όν ες
εισόδου του κοιν ού καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
των  εκδηλώσεων .

Οι παραστάσεις που έλαβαν  χ ώρα στο εμβληματικό
Παλαιό Ελαιουργείο αλλά και τον  Θεριν ό Κιν ηματογρά-
φο, κέν τρισαν  το εν διαφέρον  των  θεατών , που παρ-
ακολούθησαν  μεγάλες συν αυλίες αλλά και σπουδαίες
θεατρικές παραστάσεις.

Φωτειν ή Δάρρα, Γιάν ν ης Κότσιρας, Δήμητρα
Γαλάν η, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Νατάσσα Μπο-
φίλιου, παραστάσεις του Εθν ικού Θεάτρου, του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ήταν  κάποιες από τις
εκδηλώσεις που παρουσιάστηκαν  στο Παλαιό Ελαιο-
υργείο.

Το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2021 «έκλεισε» με τον  καθ-
ιερωμέν ο Ημιμαραθών ιο Αγών α «Στα Ίχ ν η της Ιεράς
Οδού» των  21χ λμ αλλά και των  5χ λμ εν τός Ελευ-
σίν ας, σημειών ον τας, μάλιστα -στον  πρώτο- και
ρεκόρ αγών α!

Οι δρομείς βραβεύτηκαν  με μετάλλια και κύπελλα,
μετά τον  τερματισμό τους, στην  Πλατεία Ηρώων !

Για τη διοργάν ωση, η Πρόεδρος της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης, Ζωή Στραϊτούρη αν έφερε: «Φέτος,
παρά τις αν τιξοότητες και προκλήσεις της χ ρον ιάς,
καταφέραμε ν α παρουσιάσουμε στο κοιν ό έν α εξαιρ-
ετικό πρόγραμμα. Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση –στο
σύν ολό της- έδωσε πραγματικά τον  καλύτερό της
εαυτό για τους θεατές και αν ταποκρίθηκε στο έπακρ-
ον  στις απαιτήσεις της διοργάν ωσης. Θέλω ν α ευχ αρ-
ιστήσω όλους όσοι συν ετέλεσαν  στην  άρτια διεξαγω-
γή της και ν α ευχ ηθώ, του χ ρόν ου, ν α έχ ουμε ξεπε-
ράσει όλες αυτές τις δυσκολίες και ν α παραμείν ουμε
αν τάξιοι των  προσδοκιών  του κοιν ού».

ΦΦΦΦΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟΓΓΓΓΡΡΡΡΑΑΑΑΦΦΦΦΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΕΕΕΕΣΣΣΣΧΧΧΧΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ
Φωτογραφίζουμε στην Ελευσίνα παρέα με τον φωτογράφο Μιχάλη Παππά

Η Φωτογραφική Λέσχ η Ελευσίν ας σας καλεί ν α αν α-
καλύψετε, αν άλογα τις φωτιστικές συν θήκες, τις λειτο-
υργίες που κρύβει η φωτογραφική σας μηχ αν ή, παρέα
με τον  φωτογράφο Μιχ άλη Παππά.

Τεχ ν ικές Φωτογράφισης | Μαθαίν ω για το Φως με τον
Μιχ άλη Παππά

Το φως είν αι η μελωδία.
Πρέπει ν α επιδιώκεις καταστάσεις και όχ ι ν α τις

δέχ εσαι.
4 διαφορετικές ημέρες,
4 διαφορετικά φυσικά τοπία στην  Ελευσίν α,
4 διαφορετικές φωτιστικές συν θήκες,
| Μεσημέρι | Απόγευμα, την  ώρα που πέφτει ο ήλιος 
| Νύχ τα | Εν διάμεσος φωτισμός, σε εσωτερικό χ ώρο 

Σε αυτές τις συν θήκες θα βρείτε το φως σας.
Θα τεστάρετε τις δυν ατότητες της φωτογραφικής σας

μηχ αν ής αλλά και τις δικές σας.

Ποια είν αι τα "όπλα" που παρέχ ει η φωτογραφική μας
μηχ αν ή για μια σωστή φωτομέτρηση;

Τι ρόλο παίζει το εσωτερικό φωτόμετρο της μηχ αν ής
μας, ο αν ακλώμεν ος και προσπίπτων  φωτισμός, η
θερμοκρασία χ ρώματος;

Τέλος, θα αγαπήσετε μια ποιότητα φωτισμού και θα
δείτε ότι το φως μπορεί ν α σε κάν ει "μάγκα".

Μιχ άλης Παππάς.
https://pappasmichael.com/...
https://www.f acebook.com/MichaelPappasPhotos

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1η ) Παρασκευή 1 Οκτωβρίου (Απόγευμα, την  ώρα

που πέφτει ο ήλιος | 18:30-20:30)
2η ) Κυριακή 10 Οκτωβρίου (Νύχ τα | 19:30-21:30)
3η ) Κυριακή 17 Οκτωβρίου (Μεσημέρι | 14:00-16:00)
4η ) Κυριακή 24 Οκτωβρίου (Εν διάμεσος φωτισμός,

σε εσωτερικό χ ώρο | 16:00-18:00)
*Δυν ατότητα επιλογής ημερομην ιών  ή παρακολούθη-

σης όλων .

Στα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχ ης Ελευσίν ας προ-
σφέρεται 30% έκπτωση.

Κλείσε θέση και γίν ε μέρος της φωτογραφικής μας
παρέας!

Messenger: Φωτογραφική Λέσχ η Ελευσίν ας
Τηλέφων ο: 6955 28 48 59
Email: f .l.e.elef sina@gmail.com
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Η Νέα Πέραμος στην επόμενη
φάση του κυπέλλου

Η Νέα Πέρα-
μος, επικράτ-
ησε του Κριού
Ασπροπύργου
με 3-1 και πέρ-
ασε στην  επό-
μεν η φάση του
θεσμού. Το
πρώτο
παιχ ν ίδι είχ ε
κατοχ υρωθεί
στην  ομάδα του Μ. Πεύκου με 3-0 (α.α).

Τα τέρματα των  κιτριν όμαυρων  σημείωσαν  οι:
Τοπτίδης(51′), Σεβαστής(64′) και Τσακάι(71′). Για λογα-
ριασμό του Κριού σκόραρε ο Σφακιαν άκης σ 87′.

Διαιτήτευσε ο Μαν ούρας Χ. Βοηθοί: Μαν ούρας Ν-
Παπαδόπουλος.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Πν ευματικάκης, Δράγα-
σης, Λιμν ιάτης, Γεωργιάδης, Λουκίδης, Τσακάι, Καμ-
πόλης, Σεβαστής, Τσέπι, Τοπτίδης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Παπαγεωργίου, Πουζουρίδης,
Μιχ αηλίδης, Γιαϊλίδης, Λακάι, Σφακιαν άκης, Γεωργιάδ-
ης, Μαζμαν ίδης, Τόλας, Παπαδόπουλος.

Ο Σκορπιός Φυλής 2-1 με
ανατροπή τον Ακράτητο

Ο Σκορπιός Φυλής έκανε
ολική ανατροπή και επι-
κράτησε του Ακράτητου στο
γήπεδο Πανοράματος με
2-1 στο πρώτο παιχνίδι
της 1ης φάσης του κυπέλ-
λου στην Δυτική Αττική.

Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου Σύρου
σημείωσαν οι: Γρίμας(60′) και Ντόκα(69′). Γιοα
λογαριασμό του Ακράτητου του Παναγιώτη
Λουμάκη το τέρμα σημείωσε ο Ρούμπο Ν  33′.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Τερζόπουλος-
Ζειμπέκης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Αλεξόπουλος, Καπουράνης,
Μπραχίμ(51′ Ντόκα), Σκαμαντζούρας(71′ Μπαλω-
μένος), Σερέτης, Αρκουμάνης, Καραγιαννίδης(75′
Καρτέρης), Καψάλας(75′ Κίτσας), Γρίμας, Δημητρ-
όπουλος(75′ Τσικρίκας), Χωματιανός.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας Ν., Σουρτζής Χρ.,
Κωνσταντινίδης Χρ., Πετσίτης Δ., Τσαλερίδης Ι.,
Μπραίγι, Φιλίππου Ι., Σοπίδης Ι.(60′ Χριστο-
δούλου Δ.), Μυλόβας Π.(75′ Τσομπανίδης Π.),
Ρούμπος Ν., Ρεμούνδος.

O Mεγαρικός στην επόμενη
φάση του κυπέλλου

Ο Μεγαρικός επικράτησε με 4-0 του Ατρομήτου
Ελευσίν ας, και προκρίθηκε στην  επόμεν η φάση του
Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ με δύο ν ίκες. Πρώτο παιχν ίδι 8-1.
Ο προπον ητής του Μεγαρικού Γιώργος Χατζής έδωσε
την  ευκαιρία σε εφήβους, δύο δεκαεφτάρηδες και
έν αν  δεκαεξάρη ν α αποκτήσουν  αγων ιστικό χ ρόν ο.

ΤΑ ΓΚΟΛ:
5’ 1-0 Δέσκος με κτύπημα πέν αλτι. Είχ ε προηγηθεί
δοκάρι του Δέσκου και κατά τη διεκδίκηση της μπάλας
στην  επιστροφή κέρδισε πέν αλτι ο Κών στας.
Εκτελεστής ο Γιάν ν ης Δέσκος
11’ 2-0 Πατσιον ίδης
52’ 3-0 Χήτας
79’ 4-0 Χριστοδουλίδης

Διαιτητής: Γ. Φούρκας Βοηθοί: Γ. Χρόν ης, Γ.
Σταμούλης.
Παρατηρητής αγών α Χρήστος Κον τογιάν ν ης. Ιατρός
αγών α Κώστας Οικον ομόπουλος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (Γιώργος Χατζής): Σκλιάς, Τσολιάκος,
Χριστοδουλίδης, Μητρόπουλος, Πατσιον ίδης (Χατζής
Ε.Σ.), Χάν της (46’ Καλέμι), Κών στας (76’ Γολίτσας),
Μαν ώλης, Χύτας, Δέσκος (65’ Στασιουλιόν ις), 

Κόρμαλης (46’ Χατζής Ε.Γ.)
Αν απληρωματικοί: Πέππας Α.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Δήμος Ρόκας): Καμπόλης
(76’ λ.τρ. Παλην έρης), Μίχ ας, Μπαλής (65’
Κον τολαιμάκης), Γκαραγκούν ης Δ., Κορον αίος,
Τσουμάν ης, Πέππας Γ. (17’ λ.τρ. Φιλιππής), Τσάλος,
Σιδηρόπουλος, Καρεμφυλάκης, Τσιμφρίκας
Αν απληρωματικοί: Γκαραγκούν ης Γ.
***Πριν  το ξεκίν ημα του αγών α τηρήθηκε εν ός λεπτού
σιγή στη μν ήμη του Σάκη Κυριακόπουλου,
προπον ητή του Ερμή Άν ω Λιοσίων  ο οποίος έφυγε
πρόσφατα τραυματισμέν ος θαν άσιμα σε
αυτοκιν ητιστικό ατύχ ημα.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟ Ευχαριστεί…

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην πόλη μας, της
Ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης του Veszprem,η
διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει:
τον Δήμαρχο Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου, το Δ.Σ της
ΚΕΔΕ, το Δ.Σ του ΠΑΚΠΑ, την ΠΠΕ 23, για την εξαιρετική
διοργάνωση και φιλοξενία.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Λεωνίδα Παππά και τους εργαζόμενο-
υς στην Δ/νση Καθαριότητας για την αποκατάσταση παραλή-
ψεων, ζημιών στο Δημοτικό στάδιο Ελευσίνας γήπεδο
«Κοσμάς Παπανικολάου».
Ο Πανελευσιακός Α.Ο. ξαναβρέθηκε αγωνιζόμενος με

ομάδα του εξωτερικού, όπως είχε συμβεί 05 Απριλίου 1967 όταν αγωνίστηκε στο θρυλικό γήπεδο
του, με την Πρωταθλήτρια της Β´ Εθνικής Σουηδίας Νίχεν όπου επικράτησε με σκορ 4-2.
Αυτό που συνέβη στην πόλη μας είναι τιμή για όλους, ο αγώνας της ομάδας κίνητρο για κάθε Ελευσι-
νιωτόπουλο που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και γενικότερα με τον αθλητισμό.

Με τιμή το Δ.Σ. 

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C.
κατέκτησε το τουρνουά Κορωπίου

Νίκη για την ΝΕΜ στον τελικό του 1ου «Γιάννης
Γαλάνης» και άτυπη κατάκτηση του!
Η ομάδα των Μεγάρων ξεπέρασε το εμπόδιο της
πολύ δυνατής ομάδας του Αργοναύτη Ραφήνας,
που αγωνίζεται στον 1ο όμιλο του Νότου της Β’
Εθνικής & κατέκτησε άτυπα το Τουρνουά του
Κορωπίου.
Στον «τελικό» του 1ου «Γιάννης Γαλάνης»
αγωνίστηκε χωρίς τον Βαγγέλη Μπέμπη, που 

ξεπέρασε την λοίμωξη που τον ταλαιπωρούσε &
μπαίνει από σήμερα στο πρόγραμμα της ομάδας,
τον Τάκη Νικολακόπουλο, που ταλαιπωρείται από
ένα τράβηγμα & φυσικά χωρίς τον Κώστα Εζόμο
που εντάχθηκε πρόσφατα στο ρόστερ.
Το προπονητικό staff έβγαλε χρήσιμα συμπερά-
σματα για το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα που
ακολουθεί & συνεχίζει την σκληρή δουλειά!
Άξιο αναφοράς ότι το παιχνίδι παρακολούθησαν
στο Κορωπί, πάνω από 50 Μεγαρίτες & τις δύο
μέρες, όσοι δηλαδή δεν έχουν παρουσιαστεί σε
αγώνες των Σωματείων, που μας παίρνουν τις
ώρες στα Κλειστά μας, από την ημέρα της ίδρυ-
σης τους έως σήμερα…
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Στην επόμενη φάση του
κυπέλλου ο Πανελευσινιακός

Ο Πανελευσινιακός ΑΟ πέρασε στην επόμενη
φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική που επι-
κράτησε στο δημοτικό στάδιο Κοσμάς Παπανικο-
λάου του Αστέρα Μαγούλας με 5-1(πρώτο μάτς 8-
0).  Τα τέρματα για την ομάδα του Μουράτ Σερπιάν
σημείωσαν οι: Λαζαρίδης 24′ Μανδαμαδιώτης 57′
Σεκούμπα 77′ Βεζιρτζόγλου 78′ 83.

Για λογαριασμό του Αστέρα που είχε ισοφαρίσει
το τέρμα σημείωσε ο Χιονίδης 37′.

Διαιτήτευσε ο Παύλος Χρήστος. Βοηθοί: Κορέ-
στη-Αρβανιτάκης.

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας στην επόμενη φάση του κυπέλλου 3-0 τον Λέοντα

Σε ένα βαρύ και αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ Μάνδρας επικράτησε και στον επαναληπτικό του Λέοντα 3-
0(πρώτο ματς 1-0) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Δούκας Δ.(9′), Ράλλης(26′) και Βάσης(94′).
Διαιτήτευσε ο Αντι Χαμπηλάι. Βοηθοί: Πλάκας Σ, -Μαυρομάτ-
ης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Νίκος Τζαφέρης): Τσαπο-
υρνής, Βλαχόπουλος, Χατζηαντωνάκης(59′ Δούκας Α.),
Μέχλης, Λαζαρίδης(64′ λ.τρ. Καλιτσουνάκης), Βάσης, Γκίνης,
Ράλλης, Φυσαράκης, Δούκας Δ.(75′ Ίσσαρης), Ζιώγας(56′
Μπάλα).
ΛΕΩΝ: Αβετίδης, Νικολόπουλος, Δεληγιάννης(34′ λ.τρ.
Μάρκου), Κατσαρός, Μήτρου(64′ λ.τρ. Ζαπουνίδης), Μαλα-
ματίνης, Καρασσαβίδης Χ., Φλούδας, Καρασσαβίδης Π.,
Λούφης, Γεωργακόπουλος(34′ λ.τρ. Λουκόπουλος).

H Λαμπερή έκανε 
ολική ανατροπή και πήρε την

πρόκριση

Η Λαμπερή Ελευσίν ας αν  και βρέθηκε πίσω στο
σκορ στην  συν έχ εια έκαν ε ολική αν ατροπή και
στην  παράταση 4-1 πήρε την  πρόκριση απέν αν τι
στον  Ικαρο Νεοκτίστων  αφού κατάφερε ν α
αν ατρέψει το ματς του πρώτου γύρου που είχ ε
ηττηθει με 1-3.

Τα τέρματα των  γηπεδούχ ων  σημείωσαν  οι:
Χατζής(73′ 112′ ), Βλασόπουλος(85′) και Ρέρρας(92′).
Για λογαριασμό του Ικάρου που είχ ε προηγηθεί στο
σκόρ το τέρμα σημείωσε ο Στασίν ης 8′.

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου. Βοηθοί: Αν δρέου-
Νάκος.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Τζιμούρτος, Κακλαμάν ης(84′
Χαϊμαν τατζής), Λαμπράκος(46′ Ρέρρας), Ρούπας,
Μποφίλιος, Κακούσιος, Δάουλας(84′ Κουμπής),
Χατζής, Κον τός(60′ Τζάν ος), Βλασόπουλος(107′
Τσιτσάν ης), Χιον ίδης(60′ Αν αστασόπουλος).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Νταφόπουλος, Κάτσος
Χ., Σύρος, Κάτσος Γ., Κιριλίουκ, Στασίν ης, Χυσολάρι
Ε., Χυσολάρι Ε., Κέσοβ, Σούτας.

Πέντε αστέρων ο Βύζας
Μεγάρων…
Σαν  σε προπόν ηση ο Βύζας Μεγάρων  για τον  επα-
ν αληπτικό κυπέλλου της 1ης φάσης επικράτησε στην
Γκορυτσά του Πυρρίχ ιου Ασπροπύργου με 5-1(πρώτο
ματς 4-1) και με δύο ν ίκες προκρίθηκε στην  επόμεν η
φάση του θεσμού.

Ομάδα ν α την  πιεις στο ποτήρι ήταν  ο Βύζας που
έκαν ε το «2 στα 2» στο κύπελλο κάν ον τας επίδειξη
δύν αμης απέν αν τι στην  αν τίστοιχ η του Πυρρίχ ιου.
Ο αγών ας έγιν ε κάτω από φοβερή ζέστη.
Ο Βύζας του Λευτέρη Βασιλειάδη είχ ε σε μεγάλη μέρα
τον  Αλέξαν δρο Σαχ όλι που ήταν  ο καλύτερος του
γηπέδου χ ωρίς ν α υστερήσουν  οι υπόλοιποι.Κυρ-
ιάρχ ησε στον  αγων ιστικό χ ώρο είχ ε και άλλες ευκαι-
ρίες και δίκαια επικράτησε. Από την  ομάδα του Βύζα
απουσίαζαν  οι Φουρν άρης και Σταύρε που είν αι τρα-
υματίες και κάν ουν  θεραπεία.
Αν τίθετα οι παίκτες του Μιχ άλη Κάσδαγλη βρέθηκαν
σε άσχ ημη ημέρα προσπάθησαν  όσο μπορούσαν
άλλα μάταια αφού βρέθηκαν  μπροστά σε έν α αν ώτερο
αν τίπαλο.

ΤΑ ΓΚΟΛ:
13′ Ο Αμαραν τίδης έδωσε την  ασίστ στον  Καραγιάν ν η
που με σούτ έκαν ε το 0-1.
25′ Ο Κων σταν τιν ίδης έβγαλε την  σέν τρα και ο Στρα-

τιδάκης με κεφαλιά έκαν ε το 0-2.
31′ Ο Στρατιδάκης με πλασέ πέτυχ ε το 0-3.
40′ Ο Αν θόπουλος σούταρε μέσα από την  περιοχ ή η
μπάλα κτύπησε στο κάθετο δοκάρι και ο Αγγελιδάκης
στην  επιστροφή την  έστειλε στα δίχ τυα 1-3.
61′ Σέν τρα του Λεβεν τούρη από τα αριστερά ο Βασι-
λειάδης στην  προσπάθειά του ν α διώξει την  μπάλα
την  έστειλε στα δίχ τυα της ομάδος του(αυτογκόλ) 1-4.
80′ ο Σελμαν άι έπιασε έν α σούτ εξω από την  περιοχ ή
απέκρουσε ο τερματοφύλακας Τσεπέρης και ο Μαυρο-
ν άσιος που είχ ε μπεί ν ωρίτερα αλλαγή έκαν ε το τελικό
1-5.

Διοαιτητής Γιώργος Χρόν ης. Βοηθοί: Θωμόπουλος-Τσα-
γαν ού.
Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Πάρης Τσιμίκος. Ιατρός
αγών α Παν αγιώτης Ζαμπάκας.
***Πριν  τον  αγών α κρατήθηκε εν ος λεπτού σιγή στην
μν ήμη του Σάκη Κυριακόπουλου.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Μιχ άλης Κάσδαγλης):
Τσέπερης, Μουστάκα(80’Πάτσιος), Μερκάι, Πιπερίδης
Ισ, Τσιριγώτης, Παπαδόπουλος(41΄Βαλμάς), Σότα(28′
Αν θόπουλος), Στύλλα(28′ Τσούλφας), Αγγελιδάκης,
Αποστολόπουλος(28′ Βασιλειάδης), Πιπερίδης Γ.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(Λευτέρης Βασιλειάδης): Θεοδωρό-
πουλος, Αμαραν τίδης(60’Λεβεν τούρης), Λύγδας(65′
Σελμαν άι), Φλέγγας, Καραγιάν ν ης(74’Μαυρον άσιος),
Στρατιδάκης, Χατζημελετιάδης, Παπαδάκης(74′ Φρυγα-
ν άς), Σαχ όλι(74′ Χαμπιλάι), Κων σταν τιν ίδης.

***Στο γήπεδο παραβρέθηκαν  ο αν τιπρόεδρος της
ΕΠΣΔΑ Χρήστος Σοφιαν ίδης, ο Κώστας Βαλσαράς, ο
πρόεδρος του Πυρρίχ ιου Χρήστος Αποστολόπουλος
με μέλη του Δ.Σ, ο ποδοσφαιριστής του Μεγαρικού
Κώστας Τζαφεράκος, από τον  Βύζα ο Θάκης Μπότιζας
με τον  αν τιπρόεδρο Δημήτρη Παπαδόπουλο ο Νίκος
Δρυμούσης, ο πρώην  πρόεδρος του Βύζαν τα
Λεων ίδας Νικολάου, ο Γιώργος Μαυρον άσιος, ο γεν ικός
αρχ ηγός του Απόλλων α Πον τίων  Γιάν ν ης Λαμπρ-
ιαν ίδης, ο προπον ητής του Απόλλων α Θοδωρής
Παχ ατουρίδης, ο ποδοσφαιριστής Γιάν ν ης Μπιν ιάκος
εν ώ δεν  έλειψε και το ωραίο φύλο και άλλοι.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Δωρεάν μαθήματα Μουσικών οργάνων
από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών

ΗΦιλαρμον ική του Δήμου Αχ αρν ών , αν οίγει και πάλι τις πόρτες της σε όσους
Δημότες των  Αχ αρν ών  θέλουν  ν α μάθουν  έν α πν ευστό ή κρουστό μουσικό όργα-
ν ο.
Όσοι εν διαφέρον ται ν α συμμετέχ ουν  και ν α εγγράφουν  στα μαθήματα εν ός πν ευ-
στού ή κρουστού μουσικού οργάν ου αρκεί:
� Να προσέλθουν  στην  Πλατεία Αγίου Νικολάου 3.
☎ Να επικοιν ων ήσουν  στο τηλέφων ο 210-2478505 (πρωιν ές ώρες).
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούν ται καθημεριν ά από τις 18:00 έως και τις 20:00
(εκτός Σαββάτου και Κυριακής).
Τα μαθήματα είν αι ΔΩΡΕΑΝ με στόχ ο ν α συμβάλλουν  στην  καλλιέργεια του χ αρ-
ακτήρα μικρών  και μεγάλων  καθώς και ν α εν ισχ ύσουν  το συλλογικό τους πν εύμα.

Υπήρξε δέσμευση του Υπουργού ότι θα
απελευθερωθεί ένας σημαντικός αριθμός
αστυνομικού προσωπικού το επόμενο
διάστημα, με την ψηφιοποίηση των εργα-
σιών της ΕΛΑΣ, ο οποίος θα διοχετευτεί
σε υπηρεσίες για την ενίσχυση της
αστυνόμευσης.

Συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει συνε-
ργασία μεταξύ ΚΕΔΕ και Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και στο ζήτημα
της αντιμετώπισης της ενδοοικογενεια-
κής  βίας, μέσα από το συντονισμό και τη
συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με
τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι
οποίες είναι στελεχωμένες από εξειδικε-
υμένο προσωπικό, ψυχολόγους και κοι-
νωνικούς λειτουργούς και γίνονται δέκ-
τες των συγκεκριμένων περιστατικών,
προκειμένου μέσα από την αλληλοεν-
ημέρωση να αποτρέπεται η τέλεση
εγκληματικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινο-
μένων αυτών, συμφωνήθηκε να υπάρ-
ξει από κοινού διοργάνωσης ειδικής ημε-
ρίδας, με συμμετοχή επιστημόνων αλλά
κι εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και
της ΕΛΑΣ, όπου θα αναλυθούν τα φαινό-
μενα ενδοοικογενειακής βίας και θα
κατατεθούν προστάσεις για την αντι-
μετώπιση τους.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο Δ. Παπα-
στεργίου, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., επι-
σήμανε ότι: «Προτεραιότητα της Αυτο-
διοίκησης είναι η ενίσχυση του αισθήμα-
τος ασφάλειας όλων των πολιτών. Η
συνεργασία μας με την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ,
υπηρετεί το στόχο αυτό και στη σημερινή
συνάντηση,  βάλαμε τις βάσεις για την
υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών πρωτο-
βουλιών, που θα αναδεικνύουν την προ-
τεραιότητα αυτή».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)



16-θριάσιο Tρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021


