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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά     

Θερμοκρασία: Από 19  έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του
θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ., Νέζη Νικολάου 44, 

2105547707
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 79, Άνω Λιόσια, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΗ, 

Λεωφορος Θρακομακεδόνων 127,  2102430587

Σοκαριστικό τροχαίο στον 
Ασπρόπυργο – Ένας νεκρός
Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν αυτοκίνητο του

άτυχου ηλικιωμένου συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο
12ο χιλιόμετρο του ρεύματος προς Ελευσίνα στο ύψος
του Ασπροπύργου

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από
τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του Ασπρ-
οπύργου στην Αττική Οδό.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν αυτοκίνητο του
άτυχου ηλικιωμένου συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο
12ο χιλιόμετρο του ρεύματος προς Ελευσίνα στο ύψος
του Ασπροπύργου.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε επέμβαση της
Πυροσβεστικής η οποία επιχείρησε με 4 οχήματα και 11
πυροσβέστες.

Οι Πυροσβέστες ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθή-
σεις του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σε τέσσερις συλλή-
ψεις προχώρησε η Υπο-
διεύθυνση Δίωξης Ναρ-
κωτικών της Ασφάλειας
Αττικής κς που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη
22 Σεπτεμβρίου, στην
ευρύτερη περιοχή των
Αχαρνών και του Ζεφ-
υρίου.
Στην επιχείρηση αυτή,

για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών
ουσιών, συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
της ΟΠΚΕ, καθώς και αστυνομικός σκύλος.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της

αυτόφωρης διαδικασίας, δύο άνδρες ηλικίας 31 και
53 ετών και δύο γυναίκες 50 και 34 ετών, με την
κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί
εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, ταυτοποι-
ήθηκε και αναζητείται ένας 36χρονος.

Σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, ο 31χρονος
εντοπίστηκε να
κατέχει, με σκοπό τη
διακίνηση και για
λογαριασμό των
άλλων κατηγορουμέ-
νων, μέσα σε ταξί,
τρεις συσκευασίες με
ηρωίνη βάρους 1.240
γραμμαρίων, καθώς

και μία ακόμα συσκευασία, επιμελώς κρυμμένη σε
ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη πίσω από την οθόνη
στερεοφωνικού συστήματος του οχήματος, που
περιείχε 265 γραμμάρια ηρωίνης.
Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα,

ο 31χρονος παρέλαβε τις συγκεκριμένες ποσότητες
από το σπίτι του 53χρονου και της 50χρονης, μέσω
των άλλων κατηγορούμενων, ενώ τις έκρυψαν
μέσα στο ταξί με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση
των ναρκωτικών.

Διακινούσαν ναρκωτικά στη Δυτική
Αττική με… Ταξί 

Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν σε ταξί 31 χρόνου

Σ
ε εποικοδομητικό κλίμα διεξηχ θη  η
συν άν τηση του Δημάρχ ου Μάν δρας-
Ειδυλλίας , Χρ. Στάθη με τον   Γεν ικό

Γραμματέα Συν τον ισμού Διαχ είρισης Αποβλή-
των , Μαν ώλη Γραφάκο.Συγκεκριμέν α, τέθη-
καν  επι τάπητος όλα τα   θέματα που αφορ-
ούν  στην  αποχ έτευση των  δημοτικών  εν οτή-
των  του Δήμου όσο και ζητήματα αν αβάθμι-
σης των  βιολογικών  σταθμών  Βιλλίων  και
Ερυθρών  !
Ο κ. Γραφάκος αν έφερε ότι στο πλαίσιο της

συν εργασίας με τον  Δήμο θα εξετασθούν  όλες
οι αν άγκες της περιοχ ής, ωστε ν α κιν ηθούν
οι απαιτούμεν ες  διαδικασίες και ν α προχ ωρή-
σουν  τα αν αγκαία έργα.    



Η
επιταγή ακρίβειας είν αι προ των  πυλών  με τον
κυβερν ητικό σχ εδιασμό ν α προχ ωρά για το
πότε θα χ ορηγηθεί το βοήθημα των  250 ευρώ.

Η εν ίσχ υση θα δοθεί εφάπαξ σε ευάλωτα ν οικοκυριά,
με προτεραιότητα σε συν ταξιούχ ους και ευάλωτες κοι-
ν ων ικές ομάδες.

Η καταβολή αν αμέν εται ν α γίν ει τις πρώτες ημέρες
του Δεκεμβρίου, ωστόσο τις επόμεν ες ημέρες θα
γίν ουν  οι οριστικές αν ακοιν ώσεις.

Δικαιούχ οι είν αι:
1 εκατομμύριο συν ταξιούχ οι (από 634.000 που

ίσχ υε πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδ-
ημα έως 9.600 ευρώ (έν αν τι 7.200), ετήσιο οικογεν ει-
ακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (έν αν τι 14.400) και
ακίν ητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (έν αν τι 200.000
ευρώ),

35.000 αν ασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, –
225.000 δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισο-
δήματος που θα λάβουν  διπλή δόση τον  Δεκέμβριο,

172.000 δικαιούχ οι επιδόματος ΑμεΑ,
800.000 δικαιούχ οι επιδόματος παιδιών  ΟΠΕΚΑ, θα

λάβουν  αυξημέν ο επίδομα κατά 50%,
100.000 μακροχ ρόν ια άν εργοι από 12 έως 24 μήν ες

–στη βάση του μον τέλου που εφαρμόστηκε κατά τη
διάρκεια της παν δημίας- που δεν  είν αι δικαιούχ οι του
Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και ετήσιο οικο-

γεν ειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.
Το κόστος του μέτρου αν έρχ εται στα 496 εκατ.

ευρώ.

Επίδομα παιδιού: Ποιοι παίρνουν έξτρα μιάμι-
ση δόση από τον ΟΠΕΚΑ

Μέσα στον  Δεκέμβριο θα καταβληθεί στους περίπου
735.000 δικαιούχ ους του επιδόματος παιδιού Α21 του
ΟΠΕΚΑ η μιάμιση δόση.

Μεγάλοι κερδισμέν οι είν αι οι οικογέν ειές με τρία παι-
διά και πάν ω καθώς μία οικογέν εια με τρία παιδιά θα
λάβει 420 ευρώ εν ώ μεγάλες χ αμέν ες είν αι οι μον ογο-
ν εικές οικογέν ειες και οι οικογέν ειές με έν α παιδί. Οι
συγκεκριμέν ες κατηγορίες δικαιούχ ων  θα πάρουν
μόν ο 105 ευρώ τον  Δεκέμβριο.

Συγκεκριμέν α, με βάση το πακέτο εν ίσχ υσης που
αν ακοίν ωσε η κυβέρν ηση, χ ορηγείται μιάμιση επιπ-
λέον  δόση επιδόματος παιδιού τον  Δεκέμβριο, στους
δικαιούχ ους Νοεμβρίου (δόση δηλαδή που αν τιστοιχ εί
σε 1,5 μήν α).

Το ποσό της εν ίσχ υσης αν έρχ εται σε 105 ή 63 ή 42
ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί,
αν άλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126
ή 84 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμεν ο παιδί.

Οι δικαιούχ οι αν έρχ ον ται σε 735.000, με περισσό-
τερα από 1 εκατ. ευρώ παιδιά.

Για την  Α κατηγορία:
70 ευρώ αν ά μήν α για το πρώτο εξαρτώμεν ο τέκν ο
επιπλέον  70 ευρώ αν ά μήν α για το δεύτερο εξα-

ρτώμεν ο τέκν ο
επιπλέον  140 ευρώ αν ά μήν α για το τρίτο και κάθε

εξαρτώμεν ο τέκν ο πέραν  του τρίτου.

Για την  Β κατηγορία:
42 ευρώ αν ά μήν α για το πρώτο εξαρτώμεν ο τέκν ο
επιπλέον  42 ευρώ αν ά μήν α για το δεύτερο εξα-

ρτώμεν ο τέκν ο
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Α πειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό εκατομμύρια πολίτες στην
Ε.Ε. Όπως αναφέρει η Eurostat,

σχεδόν το ένα τέταρτο των
αυτοαπασχολούμενων πολιτών της ΕΕ
απειλείται με φτώχεια.

Η κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων άνω των
18 ετών επιδεινώθηκε από το 2020 ως το 2021,
καθώς το ποσοστό όσων εξ' αυτών
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 22,3%
το 2020 σε 23,6% το 2021. Αντιθέτως, σύμφωνα
με τη Eurostat, από το 2020 έως το 2021, τα
ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού μειώθηκαν για τους ανέργους, τους

συνταξιούχους και τους
μισθωτούς κατά 1,6, 0,6
και  0,3 ποσοστιαίες
μονάδες, αντίστοιχα.

Σε εθνικό επίπεδο, το
2021, τα υψηλότερα
ποσοστά αυτοαπασχολούμενων που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
κατέγραψαν η Ρουμανία (70,8%), η Πορτογαλία
(32,4%), η Εσθονία (32,2%), η Ισπανία (30%), η
Πολωνία (28%) και η Ελλάδα (27%).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα η κατάσταση των
αυτοαπασχολούμενων επιδεινώθηκε από το
2020 ως το 2021, καθώς το ποσοστό των
αυτοαπασχολούμενων που διατρέχουν τον
κίνδυνο της φτώχειας αυξήθηκε πάνω από 2

ποσοστιαίες μονάδες.

Την υψηλότερη αύξηση από το 2020 έως το
2021 κατέγραψε η Ρουμανία (5,1 ποσοστιαίες
μονάδες).

Αντίθετα, η κατάσταση της φτώχειας για τους
αυτοαπασχολούμενους βελτιώθηκε σε 11 χώρες,
με την Ιρλανδία και την Ουγγαρία να αναφέρουν τη
μεγαλύτερη μείωση σε τέτοια ποσοστά από το
2020 έως το 2021 (-3,2 και -3,7 ποσοστιαίες

Στοιχεία - σοκ από την Eurostat 

ΑΑππεειιλλεείίττααιι  μμεε  φφττώώχχεειιαα  
11  σσττοουυςς  44  
ααυυττοοππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυςς  
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Έρχεται γερός «μποναμάς» τα Χριστούγεννα: 
Επιταγή ακρίβειας, διπλό ΚΕΑ και έξτρα επίδομα παιδιού

««ΜΜπποούύκκααρραανν»»  
μμεε  κκοουυκκοούύλλεεςς  
σσεε  ααπποοθθήήκκηη  σσττοονν  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Λεία σε επιχείρηση με αποθήκη στον Ασπρόπ-

υργο αναζήτησαν 4 άγνωστοι τις βραδινές ώρες
της Παρασκευής 23/9.

Οι δράστες αφού παραβίασαν την περίφραξη,
εισήλθαν στον χώρο της επιχείρησης στον Ασπρ-
όπυργο. 
Ωστόσο έγιναν άμεσα αντιληπτοί από τους φύλα-

κες του χώρου, οι οποίοι ειδοποίησαν την
αστυνομία και οι επίδοξοι ληστές τράπηκαν σε
φυγή, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτι-
δήποτε.

Έγιναν «καπνός»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 «μπουκαδόροι»
είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους με κουκούλες και δεν κατέστη
δυνατό να αναγνωριστούν, με τις αρχές να
«χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τους.
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΟΥΝΤΑΧΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΟΠΑΛΑ ΑΓΑΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ. 2347/16.09.2022 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προ-
κήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγ-
κες Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και
συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας με γνω-
στικό αντικείμενο «Προϊστορική
Αρχαιολογία».
ΑΔΑ: 662Ξ46ΨΖΥ1-ΟΨΖ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29653

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν την αίτηση υποψηφι-
ότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα
για την κρίση δικαιολογητικά, τα
οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της
προκήρυξης, στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https ://apel la.minedu.gov .gr).
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνο-
λογίας: Π. Τσαλδάρη 1, 69100
Κομοτηνή, τηλ. 25310 39462.

Κομοτηνή 23/09/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

επιπλέον  84 ευρώ αν ά μήν α για
το τρίτο και κάθε εξαρτώμεν ο
τέκν ο πέραν  του τρίτου.

Για την  Γ κατηγορία:
28 ευρώ αν ά μήν α για το πρώτο

εξαρτώμεν ο τέκν ο
επιπλέον  28 ευρώ αν ά μήν α για

το δεύτερο εξαρτώμεν ο τέκν ο
επιπλέον  56 ευρώ αν ά μήν α για

το τρίτο και κάθε εξαρτώμεν ο
τέκν ο πέραν  του τρίτου.

Διπλός μποναμάς για τους
δικαιούχους του ΚΕΑ

Στις 225.000 αν έρχ ον ται οι
δικαιούχ οι του διπλού Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος (π.
ΚΕΑ) που θα καταβληθεί από τον
ΟΠΕΚΑ μέσα στον  Δεκέμβριο σε
δύο δόσεις σύμφων α με πληροφο-

ρίες του Dnews.
Οι δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου

Εγγυημέν ου Εισοδήματος που θα
πληρωθούν  στις 30 Νοεμβρίου
αυτοί θα πάρουν  και το διπλό
ποσό σύμφων α με την  σχ ετική
ΚΥΑ που ετοιμάζεται.

Επομέν ως οι περίπου 225.000
δικαιούχ οι που θα πάρουν  στις
30 Νοεμβρίου το Ελάχ ιστο
Εγγυημέν ο Εισόδημα θα
λάβουν :πιθαν ότατα στις 15
Δεκεμβρίου άλλο έν α αν τίστοιχ ο
Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα
και

στις 31 Δεκεμβρίου το Ελάχ ιστο
Εγγυημέν ο Εισόδημα του Δεκεμ-
βρίου.

Έτσι από τις 30 Νοεμβρίου
μέχ ρι τις 30 Δεκεμβρίου οι

περίπου 225.000 δικαιούχ οι θα
πληρωθούν  τρεις φορές το Ελάχ ι-
στο Εγγυημέν ο Εισόδημα.

Η καταβολή δηλαδή της προ-
σαύξησης του ΕΕΕ θα προηγηθεί
της τακτικής καταβολής από τον
ΟΠΕΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου.

Το Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδ-
ημα, π. ΚΕΑ από τον  ΟΠΕΚΑ
ορίζεται ως ακολούθως:

200 ευρώ το μήν α για μον οπρό-
σωπο ν οικοκυριό

100 ευρώ για κάθε επιπλέον
εν ήλικο μέλος (δηλαδή έν α επιπ-
λέον  50% προστίθεται στο βασικό
ποσό)

50 ευρώ για κάθε αν ήλικο μέλος
(δηλαδή έν α επιπλέον  25% προ-
στίθεται στο βασικό ποσό).
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Τ
ο υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της
δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής

Κάρτας Εργασίας, με την  εκκίν ηση της απογραφικής
διαδικασίας του συν όλου των  εργαζομέν ων  μισθωτής
εξαρτημέν ης εργασίας. Παράλληλα δίν ον ται στη
δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχ εία από την
εφαρμογή κάρτας της ψηφιακής κάρτας στους κλάδους
(τράπεζες και σουπερμάρκετ), από τους οποίους
ξεκίν ησε η εφαρμογή του μέτρου.Αν αλυτικά:

- Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου θα ξεκιν ήσει η
ηλεκτρον ική υποβολή του εν τύπου Ε4 (Ετήσιος
πίν ακας προσωπικού) στο Π.Σ. Εργάν η. Σύμφων α
με  τις σχ ετικές διατάξεις  και κατά την  πάγια
διαδικασία, οι επιχ ειρήσεις υποβάλλουν   τον  ετήσιο
πίν ακα προσωπικού (έν τυπο Ε4), στο  Π.Σ.
Εργάν η, όπου καταχ ωρούν  όλα τα στοιχ εία, που
ν ομίμως προβλέπον ται, για τους εργαζόμεν ους που
απασχ ολούν , με σχ έση εξαρτημέν ης εργασίας. Η
προθεσμία υποβολής του ετήσιου πίν ακα
προσωπικού  λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

- Από την  1η Νοεμβρίου μέχ ρι τις 30 Νοεμβρίου
2022, θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία
της ψηφιακής οργάν ωσης του χ ρόν ου εργασίας, από
όλες τις επιχ ειρήσεις – εργοδότες της χ ώρας (που
εν τάσσον ται στην  δεύτερη φάση εφαρμογής της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για το σύν ολο των
εργαζομέν ων  τους, με σύμβαση ή σχ έση
εξαρτημέν ης εργασίας, συμπεριλαμβαν ομέν ου του
δαν ειζόμεν ου προσωπικού.

Μετά την  ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας
του ωραρίου απασχ όλησης, στο Π.Σ. Εργάν η θα
εμφαν ίζεται το προγραμματισμέν ο ωράριο
απασχ όλησης αν ά εργαζόμεν ο, παράρτημα ή
επιχ είρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Ο μηχ αν ισμός οργάν ωσης του χ ρόν ου εργασίας
στο Π.Σ. Εργάν η παρακολουθεί τον  προγραμματισμό
του ωραρίου, τις δηλωθείσες υπερωρίες και τη
χ ορήγηση αδειών , σε εν ιαία, δομημέν η μορφή με
δυν ατότητα επεξεργασίας και προβολής του
προγραμματισμέν ου ωραρίου απασχ όλησης αν ά

ημέρα, σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Το ψηφιακό
ημερολόγιο θα είν αι άμεσα διαθέσιμο και στον
εργαζόμεν ο μέσα από την  εφαρμογή my Ergani
mobileapp, καθώς και μέσα από το my Ergani web
portal για την  εν ημέρωση των  εργαζόμεν ων
(https://my Ergani.gov .gr).

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είν αι σε πλήρη
εφαρμογή από τον  περασμέν ο Ιούλιο στους κλάδους
των  τραπεζών  και των  σούπερ - μάρκετ που
απασχ ολούν  περισσότερους από 250 εργαζόμεν ους.

Σύμφων α με τα απολογιστικά στοιχ εία της
περιόδου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, το ποσοστό
εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (δηλαδή το
ποσοστό των  εργαζομέν ων  που χ ρησιμοποιούν  την
Κάρτα) είν αι 94,74 %.

Ειδικότερα:
Την  Ψηφιακή Κάρτα χ ρησιμοποιούν  111.220

εργαζόμεν οι στους δύο κλάδους, αριθμός που
αν τιστοιχ εί στο 94,74 % του συν όλου των
υπόχ ρεων  εργαζόμεν ων  οι οποίοι είν αι 117.390
(121.313 απασχ ολούμεν οι μείον  3.923 που
κατέχ ουν  θέσεις ευθύν ης οι οποίοι εξαιρούν ται από
την  Ψηφιακή Κάρτα).

Το ποσοστό εφαρμογής στα σούπερ – μάρκετ είν αι
95,93 % καθώς την  Κάρτα χ ρησιμοποιούν  84.622
εργαζόμεν οι σε σύν ολο 88.209 (89.107 μείον  898
εργαζόμεν οι σε θέσεις ευθύν ης). Σε πέν τε αλυσίδες
το ποσοστό φθάν ει στο 100 %.

Στις τράπεζες την  Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
χ ρησιμοποιούν  26.598 εργαζόμεν οι σε σύν ολο
29.181 (32.206 μείον  3.025 που κατέχ ουν  θέσεις
ευθύν ης), δηλαδή ποσοστό 91,15 %. Σε 14
πιστωτικά ιδρύματα το ποσοστό εφαρμογής είν αι 100
%.

«Το γεγον ός ότι το ποσοστό εφαρμογής δεν  έχ ει
φθάσει ακόμη στο 100 % οφείλεται κυρίως στην
εφαρμογή, ιδιαίτερα στις τράπεζες, συστήματος εξ
αποστάσεως εργασίας/ τηλεργασίας, στην  εφαρμογή
σχ ημάτων  εθελουσίας εξόδου (για τα οποία δεν  έχ ει
ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία εν ημέρωσης του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ ως προς τις λύσεις των  αν τίστοιχ ων
συμβάσεων  εργασίας), σε περιπτώσεις
μακροχ ρόν ιων  αδειών  καθώς και στο γεγον ός ότι
ελάχ ιστες επιχ ειρήσεις δεν  έχ ουν  προχ ωρήσει
ακόμη στην  εφαρμογή του μέτρου.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  ειδοποιεί ιδιαίτερα τις λίγες επιχ ειρήσεις
που δεν  έχ ουν  προσαρμοστεί, ότι από 1ης
Οκτωβρίου θα υπάρξουν  έλεγχ οι για την  εφαρμογή
της Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και θα επιβληθούν  οι
κυρώσεις που προβλέπον ται στην  σχ ετική
Υπουργική Απόφαση», τον ίζει το Υπ. Εργασίας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ 

Για την ανάγκη επίσπευσης
της διαδικασίας για την πληρωμή 
των δικαιούχων Νέων Γεωργών 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας,
ενημερώθηκε από το Μέλος Πολιτικής Επι-

τροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της
ΔΗΜΤΟ Μεγάρων και Νέας Περάμου κ. Γεώργιο
Σακελλαρίου, για την πληρωμή μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ
των Νέων Γεωργών σύμφωνα με το υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 2021 για την περιφ-
έρεια Αττικής. 

Ο κ. Μπούρας επικοινώνησε άμεσα με τον πρόε-
δρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κ. Ευάγγελο Σημανδράκο, προ-
κειμένου να τον ενημερώσει  για την ανάγκη
επίσπευσης της διαδικασίας για την πληρωμή των
δικαιούχων Νέων Γεωργών. 

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωσε τον κ.
Μπούρα ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε
σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα να πιστωθούν
στους λογαριασμούς των δικαιούχων Νέων Γεω-
ργών τα ποσά που τους αναλογούν. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο κος Μπούρας ευχα-
ρίστησε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση
ανταπόκρισή του. 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:
Ξεκινά η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Η2023 Ελευ-
σίς Πολιτι-
στική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης
σε συνεργασία µε τη
Med Culture διορ-
γανώνουν στο πλαίσιο
του δικτύου Open
Farm, από τις 23
Σεπτεµβρίου έως τις 2
Οκτωβρίου, τη δράση
2023 Eleusis Open
Farm Days. Αγροκτή-
µατα της ευρύτερης
περιοχής της ∆υτικής
Αττικής που καλλιερ-
γούν ποικίλα τοπικά
προϊόντα, φυτικής ή
και ζωικής παραγω-
γής, υποδέχονται το
κοινό σε ένα ταξίδι
στους διατροφικούς
µύθους της Αρχαίας
Ελλάδας, της ∆ήµητρ-
ας, της Περσεφόνης
και των Ελευσίνιων
Μυστηρίων αλλά και
στις σύγχρονες διατρ-
οφικές τάσεις.
∆ηλώσεις συµµετοχής
εδώ.

Η δράση 2023
Eleusis Open Farm
Days εγκαινιάζεται
από την 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης,
στο πλαίσιο του
Πρώτου Φεστιβάλ
Οικοπολιτισµού στην
Ελευσίνα και τη γύρω
περιοχή. Το Μυστήρ-
ιο_50 Ecoculture
Festival^ πραγµατο-
ποιείται από τις 24
έως τις 25 Σεπτεµ-
βρίου στην ΟΑΣΗ,
πρώην κάµπινγκ, µε
στόχο την ανάδειξη
της Ελευσίνας ως

βιώσιµου πολιτισµι-
κού αλλά κι αγροδια-
τροφικού προορισµού.
Περισσότερες πληροφ-
ορίες εδώ.Στη δράση
2023 Eleusis Open
Farm Days συµµε-
τέχουν αγροκτήµατα,
οινοποιεία, µύλοι και
ελαιοτριβεία, παραγω-
γοί µε προϊόντα (ενδ.:
κριθάρι, σιτάρι/ζέα,
κρασί, ελαιόλαδο,
αποξηραµένα φρούτα,
αµύγδαλα, λαχανικά
κ.ά.). Παράλληλα,
προγραµµατίζονται
εργαστήρια διαδικ-
τυακής εκπαίδευσης

(webinar), καθώς και
σεµινάρια επιµόρφω-
σης (mentoring) των
παραγωγών που θα
συµµετάσχουν στο
δίκτυο, πάνω στις
αρχές του Βιώσιµου
Αγροτουρισµού, στις
τεχνικές της φιλο-
ξενίας, καθώς και στη
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η
εκδηλώσεων µε
παράλληλη ξενάγηση
στα αντίστοιχα κτήµα-
τα. Η διαδικτυακή
παρουσίαση των επι-
λεγµένων αγροκτηµά-
των στην πλατφόρµα
Open Farm θα είναι
ενεργή καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2023.

22002233  EElleeuussiiss  OOppeenn  FFaarrmm  DDaayyss  ΟΟιι  ΦΦάάρρµµεεςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
ααννοοίίγγοουυνν  ττιιςς  ππόόρρττεεςς  ττοουυςς!!  2233  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  --  22  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  

Ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύρ-
γου, κ.

Νικόλαος Μελετίου,
και ο Πρόεδρος του
Οργαν ισμού Άθλ-
ησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.),  κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός,
καθώς και τα μέλη
του ΔΣ, σας προσ-
καλούν  στην  εκδή-
λωση «Γερν άμε
Εν εργά», που θα
π ραγματοπ οιηθεί
προς τιμή των  ηλι-
κιωμέν ων  της
πόλης μας με αφο-
ρμή την  Παγκόσμια
Ημέρα Τρίτης
Ηλικίας, την  Παρ-
ασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022 και ώρα
19:30, στην  αίθου-
σα εκδηλώσεων
«Διόν υσος», στο
Κτήμα Δέκα.

Είσοδος δωρεάν
για τα εγγεγραμμέ-
να μέλη, με φαγ-
ητό και διασκέδα-
ση.

ΓΓΓΓεεεερρρρννννάάάάμμμμεεεε    ΕΕΕΕννννεεεερρρργγγγάάάά:::: Εκδήλωση στον Δήμο
Ασπροπύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια:

ΣΣττηηρρίίζζοουυµµεε  ττηηνν  ΟΟµµάάδδαα
ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ

ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύ  ΧΧωωρριιοούύ..

Την εθελοντική οµάδα της Πολιτικής Προ-
στασίας του Ολυµπιακού Χωριού συνάντησε η
Περιφερειακή Παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη

Περιφέρεια». Η ενηµερωτική συνάντηση αφορούσε
θέµατα της Πολιτικής Προστασίας, τα προβλήµατα του
εθελοντικού κινήµατος αλλά και ειδικότερα της συγκε-
κριµένης Εθελοντικής Οµάδας.

Από την «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια» παρόντες
ήταν ο περιφερειακός σύµβουλος Αττικής και αντιπρόε-
δρος του Ε∆ΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης και ο συντονιστής
της παράταξης στο δήµο Αχαρνών Βαγγέλης Θεοδώρου.
Μαζί τους ήταν επικουρικά και ο συµπρόεδρος του
Πράσινου Κινήµατος Κώστας Καλογράνης, µαζί µε
τοπικό κλιµάκιο του Πράσινου Κινήµατος. Από την
Εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας του
Ολυµπιακού Χωριού, παρόντες ήταν η πρόεδρος Εµµα-
νουέλα Μαυροµµάτη, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος
Σκέντζος, η γραµµατέας Αγγελική Ζαµενοπούλου, ο
ταµίας Σακελλάρης Κούλιας, τα µέλη Βασίλης Παρα-
δέλλης και Παναγιώτης Στεφανόπουλος και ο Σύµβου-
λος Συµεών Τσιγαρίδης.  

Σκοπός της εθελοντικής οµάδας, από την πρώτη µέρα,
είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και η ενθάρρυ-
νση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες ετοιµότ-
ητας και αντιµετώπισης καταστροφών.

Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και εκµάθησης  που
δηµιουργούνται µέσω της οµάδας, αφορούν στην
εκπαίδευση των µελών, σε βασικές δεξιότητες αντι-
µετώπισης καταστροφών στην πυρασφάλεια, στην έρευ-
να και διάσωση. Με τη συνεχή εκπαίδευση, τα µέλη της
οµάδας εξελίσσονται και αναπτύσσονται µέσα από µια
ποικιλία εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης,
ασκήσεις, και ειδικά σχέδια, όλα προσαρµοσµένα στο
τοπικό επίπεδο, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Η οµάδα αποτελείται από 120 µέλη πολλά εκ των
οποίων, διαθέτουν πιστοποιήσεις πυροφύλακα καθώς
και παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις σεισµών
και φυσικών καταστροφών. ∆εν έχουν λάβει χρηµα-
τοδότηση από κανέναν φορέα και τα όποια έξοδα
καλύπτονται από τα µέλη της Εθελοντικής Οµάδας.

Η εθελοντική οµάδα Πολιτικής Προστασίας του
Ολυµπιακού Χωριού, είναι πιστοποιηµένη από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και οι δράσεις
πραγµατοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά το κτιριακό
πρόβληµα της εθελοντικής οµάδας, λόγω του ειδικού
καθεστώτος που υπάγεται το Ολυµπιακό Χωριό και τα
γενικά προβλήµατα του Εθελοντικού Κινήµατος.

Μετά τη συνάντηση ο επικεφαλής της παράταξης
«ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια» Νίκος Παπαδάκης
δήλωσε τα εξής: «Τόσο ως Περιφερειακή παράταξη αλλά
και ως Πράσινο Κίνηµα, στηρίζουµε ενεργά όλα τα εθε-
λοντικά κινήµατα. Ειδικά τις εθελοντικές οµάδες της
Πολιτικής Προστασίας, είναι υποκριτικό να τις θυµό-
µαστε µόνο όταν αγωνίζονται σε κάποια φυσική κατα-
στροφή. Στηρίζουµε το σηµαντικό έργο της Οµάδας
Πολιτικής Προστασίας του Ολυµπιακού Χωριού και µε
τις όποιες µικρές δυνάµεις µας θα συµβάλουµε τα µέγι-
στα να λυθούν τα προβλήµατα που έχουν.»  



Τ
η βούληση του Δήμου
Φυλής να συνεχίσει να
στέκεται  αρωγός στο

πολύτιμο έργο της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχα-
ρνών – Φυλής εξέφρασε ο
Αναπληρωτής Δημάρχου Κοι-
νωνικής Πολιτικής  Γιώργος
Αντωνόπουλος το βράδυ της
Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου
2022, στη σημαντική εκδήλω-
ση για την Ονοματοδοσία της
πρώτης πλατείας που έλαβε
το όνομα “ΠΛΑΤΕΙΑ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”
κι  εδρεύει  στο Ολυμπιακό
Χωριό του Δήμου Αχαρνών. 

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος,
που έλαβε τις θερμές ευχαρι-
στίες του Προέδρου του Παρ-
αστήματος της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχα-
ρνών – Φυλής Παναγιώτη
Καζανά, ο οποίος έκανε λόγο

για μια ιδιαίτερα εποικοδομ-
ητική συνεργασία, ανάμεσα
στους δύο Δήμους, τόνισε
πως αυτή θα συνεχιστεί με
αμείωτους ρυθμούς σε ότι κι
αν ζητηθεί  από τον Δήμο
Φυλής, ενώ προέτρεψε τον
κόσμο να συμβάλει στον Εθε-
λοντισμό, με όλες του τις δυνά-
μεις. 

Βίντεο Χαιρετισμού Γιώργου
Αντωνόπουλου 

https://youtu.be/RFL5hSNde
oA

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος
τέλος, μετέφερε στον Πρόεδρο
της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρίας κ. Ευάγγελο Φιλό-
πουλο, που έδωσε το “παρών”
σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντι-
κή στιγμή για την Ε.Α.Ε. τις
εγκάρδιες ευχές του Δημάρχου
Χρήστου Παππού, με την
δέσμευση ο Δήμος Φυλής να
εξακολουθήσει να συνδράμει
το ανεκτίμητο έργο της.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν
με χαρά εκπρόσωποι του Κοι-
νοβουλίου, του Υπουργείου
Υγείας, Αιρετοί  του Δήμου
Αχαρνών και της Περιφέρειας
και  δεκάδες εκπρόσωποι
Πολιτιστικών και Κοινωνικών
φορέων. 
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Αρωγός στην Ονοματοδοσία της “Πλατείας Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας” 

στο Ολυμπιακό Χωριό ο Δήμος Φυλής

Ο
Δήμος Ασπροπύργου
συμμετείχε για δεύτερη
φορά, μέσω του Οργανισμού

Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας  (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.),
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν-
ητικότητας, που διήρκησε από τις 16
έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.  Το
θέμα για φέτος, που ορίστηκε από
την επιτροπή, είναι οι «Καλύτερες
Συνδέσεις» και  το σύνθημα
«Συνδυάζω- Μετακινούμαι»».

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου  διοργάνωσε  ποικίλες
δράσεις, στο Πάρκο Γκορυτσάς,
μεταξύ 17:00’ και 20:00’. Για τρεις
ώρες μικροί και μεγάλοι

είχαν την  ευκαιρία σε  να συμμε-
τέχουν σε παιχνίδια κρυμμένου
θησαυρού, survivor, πετοσφαίρισης, 

αγώνων «3 on 3» basketball, μάθ-
ημα αεροβικής γυμναστικής, και
δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότ-

ητας.. Βιώσιμη Κινητικότητα
σημαίνει «συνδυάζω» την σωματική
δραστηριότητα ως μέσο
μετακίνησης, με άλλα μέσα, ιδίως
οικολογικά - «πράσινα» ! Γι’ αυτόν

ακριβώς τον λόγο οι πολίτες παρο-
τρύνονται να παραμείνουν σωματικά
και  ψυχικά υγιείς, ενώ ανα-
καλύπτουν την ομορφιά της πόλης,
της περιοχής ή της χώρας τους, και

με ορθή επιλογή του τρόπου
μετακίνησης να αποδεικνύουν το
ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον
και την υγεία όλων !

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρός
του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός,
εκφράζει την ικανοποίηση του για τη
δεύτερη αυτή συμμετοχή του Δήμου
σε μία τέτοια δράση, και με μεγάλη
χαρά προσκάλεσε  όλους τους
δημότες, τους τοπικούς συλλόγους
της πόλης, τα Σχολεία και τους μαθη-
τές να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτή
την «πράσινη» εκστρατεία, που διε-
ξάγεται  ταυτόχρονα σε όλη την
Ευρώπη ! 

Να σημειωθεί  πως η δράση
ενταχθηκε στο πρόγραμμα των
Θριασίων 2022, ενώ   στον συντονι-
σμό και την διοργάνωση συμμετείχε
επίσης, ενεργά, και το Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου, με την
Πρόεδρο του, κ. Γεωργία Πηλιχού. 

«Συνδυάζω - μετακινούμαι» 
Ο ΟΑΦΝΤΗ του Δήμου Ασπροπύργου,για 2η φορά, συμμετείχε με

ποικίλες δράσεις  στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Νέα περίοδος εγγραφών στα
καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗΚΕΑ
του Δήμου Αχαρνών

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η νέα περίοδος εγγραφών
στα καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗΚΕΑ του
Δήμου Αχαρνών. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή
τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστο-
σελίδα www.dhkea.gr

Όσον αφορά τα τμήματα που προσφέρονται,
διαθέσιμα φέτος είναι τα μαθήματα στα εξής αντι-
κείμενα: Θεατρική αγωγή, Μπαλέτο, Μοντέρνοι
χοροί, Παραδοσιακοί χοροί, Καλλιτεχνική φωτο-
γραφία, Ντεκουπάζ, Εκπαιδευτική ρομποτική,
Κεραμική, Ζωγραφική, Κόσμημα, Χειροτεχνία,
Κοπτική/ραπτική, Πλέξιμο.

Τα δίδακτρα αρχίζουν από 10 ευρώ τον μήνα,
ενώ υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για πολύτεκνους,
τρίτεκνους, δικαιούχους ΚΕΑ, ανέργους, συλλόγο-
υς, αδέλφια, παράλληλη φοίτηση κ.α.

Παράλληλα εγγραφές πραγματοποιούνται τόσο
στο Δημοτικό Ωδείο όσο και στη Φιλαρμονική του
Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με τη ΔΗΚΕΑ στο τηλεφωνικό κέντρο: 210-2400850
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
dikeacharnon@yahoo.gr
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ΜΜάάννοοςς  ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς  ((ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ))::  
Επιτάχυνση των ενεργειακών επενδύσεων, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά 

Ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων  

Τ
ην προσήλωση του ΑΔΜΗΕ
στην ταχεία υλοποίηση του
επενδυτικού του προγράμμα-

τος, παρά την επιδείνωση των διεθνών
οικονομικών συνθηκών λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης, επιβεβαίωσε ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης,
μιλώντας στο 17ο ΙΑΕΕ European Energy
Conference που διοργανώνει η Ελληνι-
κή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
(ΗΑΕΕ). 

Εν μέσω του ιδιαίτερα ρευστού οικονομι-
κού περιβάλλοντος που συνθέτουν οι
ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος
των επιτοκίων και οι συνεχείς ανατιμήσεις
στην ενέργεια, ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι
ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια
ώστε με την απαιτούμενη  στήριξη από την
αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή, να συνεχιστεί
με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό το ύψους 5
δισ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα του
Διαχειριστή, που θα διπλασιάσει το εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς έως το 2030.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του ΑΔΜΗΕ ανέδειξε τη σημαντική συμβο-
λή  των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων,
και ιδιαίτερα του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, στην υλοποίηση των κρίσι-
μων ενεργειακών επενδύσεων που θα
αυξήσουν την επάρκεια εφοδιασμού και θα
επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση. 

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι με τα
έργα που προβλέπονται στο Δεκαετές
Πλάνο Ανάπτυξης του Διαχειριστή θα
δημιουργηθούν 10 GW επιπλέον για την
ανάπτυξη ΑΠΕ έως το τέλος της δεκαετίας,
ενώ το αμείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον για
πράσινα ενεργειακά έργα καθιστά αναγ-
καία την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε
να αποδεσμευθεί πολύτιμος ηλεκτρικός
χώρος για νέες, βιώσιμες επενδύσεις.  

Αναφερόμενος στον ενεργειακά δύσκο-
λο επερχόμενο χειμώνα τόνισε ότι οι αρμό-
διοι φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό

επίπεδο, είναι συντονισμένοι και προετοι-
μασμένοι να αντιμετωπίσουν όλα τα πιθα-
νά σενάρια κινδύνου, ενώ επανέλαβε ότι
στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία η
Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε
ένα στρατηγικό σταυροδρόμι πράσινης
ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω
των κρίσιμων διεθνών διασυνδέσεων που
δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή με
τη συνδρομή του Διαχειριστή.  

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ομιλίας
του κ. Μανουσάκη:

Προσήλωση στην ταχεία υλοποίηση
του επενδυτικού προγράμματος

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος
στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του επεν-
δυτικού του προγράμματος μέχρι το 2030,
παρά το γεγονός ότι λειτουργεί σε ένα
ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον,
με την ενεργειακή κρίση και τις πληθωρι-
στικές πιέσεις να γίνονται ολοένα και πιο
έντονες. 

Με την κατάλληλη υποστήριξη από τη
Ρυθμιστική Αρχή, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα
υπερβούμε τις προκλήσεις, με γνώμονα
την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβα-
σης και τη διασφάλιση του συμφέροντος
των καταναλωτών. 

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, όπου είναι
εφικτό, όχι μόνο να διατηρούμε αλλά και να
επιταχύνουμε τον βηματισμό των έργων
μας, τα οποία θα διπλασιάσουν το ηλεκτρ-
ικό σύστημα της χώρας έως το 2030, με
πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, το
περιβάλλον και την κοινωνία.  

Ιδιαίτερα σημαντική για τον εκσυγχρονι-
σμό και την ανάπτυξη του ηλεκτρικού
Συστήματος της χώρας είναι  η πλήρης
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ-
ητας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, από το
οποίο θα αντλήσουμε σχεδόν 200 εκατ.

ευρώ για τη διασύνδεση των νοτιοδυτικών
Κυκλάδων, τη νέα Γραμμή Μεταφοράς 400
kV Κόρινθος-Αττική και την ανακατασκευή
του ΚΥΤ Κουμουνδούρου με υπερσύγχρονη
τεχνολογία GIS. Για τη διασύνδεση των
νοτιοδυτικών Κυκλάδων, το πρώτο μέρος
της οποίας βρίσκεται ήδη σε κατασκευή,
έχουμε απορροφήσει 110 εκατ. ευρώ από
τα 165 εκατ. που προβλέπονται για το
έργο. 

Παράλληλα κάνουμε σημαντικά βήματα
σχετικά με την κατασκευή της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ένα μεγάλο
έργο προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Εντός της χρονιάς θα συμβασιοποιήσουμε
τις διασυνδέσεις για τη Φολέγανδρο, τη
Μήλο και τη Σέριφο, οι οποίες θα ολοκ-
ληρώσουν την ενσωμάτωση των Κυκλάδων
στην Υψηλή Τάση.

Σε ετοιμότητα για έναν ενεργειακά
δύσκολο χειμώνα

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με παράλ-
ληλες και σύνθετες κρίσεις (κλιματική,
κρίση τιμών στην ενέργεια) που τείνουν να
μετεξελιχθούν, για πρώτη φορά, σε μία
πιθανή κρίση επάρκειας φυσικού αερίου,
του καυσίμου που αποτελεί τη βασική πηγή
ενέργειας για την Ευρώπη μέχρι σήμερα. 

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο ρόλος
όλων των Ευρωπαίων Διαχειριστών είναι
να προστατέψουμε την ενεργειακή ασφά-
λεια και να παραμείνουμε στις «ράγες»,
σε ό,τι αφορά τους εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς στόχους για την ενεργειακή μετάβα-
ση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, προετοιμαζό-
μαστε για όλα τα πιθανά σενάρια
κρίσεων. Με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε
πιθανές δυσμενείς συνέπειες στο ενεργει-
ακό μας σύστημα, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε
συντονισμό με το ΥΠΕΝ και με τους άλλους
Διαχειριστές κρίσιμων ενεργειακών υπο-
δομών της Ελλάδας, ενώ συνεργαζόμαστε

στενά και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας. Η μεγάλη εικόνα είναι και θα είναι η
κλιματική κρίση. 

Η συνετή χρήση της ενέργειας δεν
συνδέεται μόνο με την τρέχουσα ενεργεια-
κή κρίση αλλά και την μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του πλανήτη.

Οι διεθνείς διασυνδέσεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο μπορούν να ανα-
βαθμίσουν τον διεθνή ενεργειακό ρόλο
της Ελλάδας

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επι-
τρέπει την εξέλιξή της σε έναν κρίσιμο
διάδρομο ανταλλαγών πράσινης ενέργει-
ας μεταξύ της Μέσης Ανατολής, της βόρει-
ας Αφρικής και της Ευρώπης. 

Η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
είναι ένα ώριμο έργο που έχει εξασφ-
αλίσει χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ.
ευρώ από το Connecting Europe Facility και
αναμένεται να ξεκινήσει το 2023. Από την
πρώτη στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει το
έργο με την τεχνογνωσία του ενώ πρόκει-
ται να συμμετάσχει και ως επενδυτής με
τουλάχιστον 25% στη μετοχική σύνθεση του
φορέα υλοποίησης, Euroasia Interconnector.
Συνεργαζόμαστε στενά και με τον Διαχει-
ριστή της Αιγύπτου, EETC, για την ηλεκτρι-
κή διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. 

Οι αρχικές μελέτες κόστους-οφέλους θα
χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία της ΕΕ. 

Μέσα από αυτά τα έργα, η χώρα μας
έχει τη μοναδική ευκαιρία να καταστεί ένας
στρατηγικός ενεργειακός κόμβος. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα
γεωπολιτική συγκυρία και θα μας βοηθήσει
να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα προς την
ενεργειακή μετάβαση. 

Ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει συνεπείς προ-
σπάθειες για ακόμη πιο ισχυρή περιφερ-
ειακή ενεργειακή συνεργασία αλλά και για
την αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας
στον διεθνή ενεργειακό χάρτη.
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Σ
το πλαίσιο του ψηφια-
κού μετασχ ηματισμού,
έπεσαν  στο Μποδοσά-
κειο Μέγαρο, στο κτήριο
της διοίκησης της

Eurobank, οι υπογραφές για τη
σύμβαση κάλυψης του κοιν ού ομο-
λογιακού δαν είου ύψους 10 εκα-
τομμυρίων  ευρώ στην  εταιρεία
Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Σε μια σχ εδιαζόμεν η επέν δυση
ύψους 13 εκατομμυρίων  ευρώ, το
ελλην ικό δημόσιο μέσω του
Ταμείου Αν άκαμψης προχ ωρά
στην  χ ρηματοδότηση με 5 εκατομ-
μύρια ευρώ για την  κατασκευή του
του ν έου Κέν τρου Αποθήκευσης
και Διαν ομής στον  Ασπρόπυργο,
στο πλαίσιο του Εθν ικού Σχ εδίου
Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0», η τράπεζα
Eurobank με δάν ειο ύψους 5 εκα-
τομμυρίων  ευρώ που αποτελεί σε
ποσοστό το 20% του έργου και το
υπόλοιπο 20% από ίδια κεφάλαια
της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Η σύμβαση υπογράφηκε παρου-
σία του κ. Νίκου Μαν τζούφα,
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Συν τον ισμού του Ταμείου Αν ά-
καμψης, του κ. Κων σταν τίν ου
Βασιλείου, Αν απληρωτή Διε-
υθύν ον τος Συμβούλου της
Eurobank, του κ. Νικολάου Καυκά,
Προέδρου και Διευθύν ον τος
Συμβούλου της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
και του κ. Γιώργου Βασιλάκη,
Οικον ομικού Διευθυν τή της Β.
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Το ν έο ιδιόκτητο Κέν τρο Αποθ-
ήκευσης και Διαν ομής στον
Ασπρόπυργο, είν αι συν ολικού
εμβαδού 16.000 τετραγων ικών
μέτρων  και η κατασκευή του θα
πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητο
οικόπεδο επιφάν ειας 49.000 τ.μ.
Στόχ ος της επέν δυσης, ν α πραγ-
ματοποιούν ται σε κεν τρικό επίπε-
δο οι διαν ομές, ν α ελαχ ιστοποιηθ-
εί ο χ ρόν ος της παράδοσης των
προϊόν των  προς στους πελάτες,
ν α βελτιωθεί η ικαν ότητα διαχ είρι-
σης των  ηλεκτρον ικών  παραγγε-
λιών  και η άμεση αν απλήρωση
των  αποθεμάτων , στα 73 κατα-
στήματατης Β. ΚΑΥΚΑΣ αν ά την
επικράτεια.

Οι υπογραφές και οι
δηλώσεις

Ο κ. Νίκος Μαν τζούφας, Διοικ-
ητής της Ειδικής Υπηρεσίας
Συν τον ισμού του Ταμείου Αν ά-
καμψης του Υπουργείου Οικον ο-
μικών , επεσήμαν ε ότι: «Mια ακόμα
επέν δυση στηρίζεται από το
δαν ειακό σκέλος του Ταμείου Αν ά-
καμψης. Επέν δυση που αφορά
την  δημιουργία σύγχ ρον ου logis-
tics center, με τα πλέον  σύγχ ρο-
ν α ρομποτικά συστήματα. Ο
εκσυγχ ρον ισμός των  ελλην ικών
επιχ ειρήσεων  και η υλοποίηση
επεν δύσεων  αποτελεί βασικό
στοιχ είο της αν ταγων ιστικότητα
της ελλην ικής οικον ομίας και είμα-
στε ιδιαίτερα χ αρούμεν οι που το
Ταμείο Αν άκαμψης συμβάλλει καθ-
οριστικά στον  στόχ ο αυτό».

Από πλευρά της Eurobank στην
τοποθέτηση του ο κ. Κων σταν -
τίν ος Βασιλείου, Αν απληρωτής
Διευθύν ων  Σύμβουλος της τράπε-
ζας, αν έφερε ότι: «Είμαστε ιδιαίτε-
ρα χ αρούμεν οι που συμβάλλουμε
στη δημιουργία του ν έου και υπε-
ρσύγχ ρον ου κέν τρου αποθήκευ-
σής και διαν ομής της εταιρείας Β.
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., κυρίαρχ ης
αλυσίδας καταστημάτων  στο χ ώρο
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
και φωτιστικών  συστημάτων  στην
Ελλάδα. Το υψηλών  προδιαγρα-
φών  έργο, που θα βασίζεται στην
ρομποτική τεχ ν ολογία και τον
αυτοματισμό, θα έχ ει σημαν τικό
αν τίκτυπο στην  ίδια την  εταιρεία
και τους πελάτες της καθώς η
ταχ ύτητα στην  εξυπηρέτηση και

παράδοση των  παραγγελιών  απο-
τελεί ισχ υρό αν ταγων ιστικό πλεο-
ν έκτημα. H Eurobank βρίσκεται
εν εργά δίπλα σε κάθε επιχ είρηση
που στοχ εύει στην  αν αβάθμιση
και βελτιστοποίηση των  λειτουρ-
γιών  της και αποτελεί βασική
επιδίωξη μας η στήριξη επεν -
δύσεων  που αποσκοπούν  στον
εκσυγχ ρον ισμό, την  καιν οτομία
και την  πρωτοπορία».

Μιλών τας για την  μεγάλη επέν -
δυση ο κ. Νικόλαος Καυκάς, Πρόε-
δρος Δ.Σ. & Διευθύν ων  Σύμβου-
λος της B. ΚΑΥΚΑΣ A.E., ξεδίπλω-
σε το σχ εδιασμό της εταιρείας που
μέσα από την  ν έα επέν δυση
παίρν ει σάρκα και οστά: «Η επέν -
δυσή μας σε ν έο Κέν τρο Αποθή-
κευσης και Διαν ομής, μαζί με τις
συν εχ όμεν ες επεν δύσεις μας σε
ν έα καταστήματα και εξειδικευμέ-
ν ο αν θρώπιν ο δυν αμικό, θα απο-
τελέσει βασικό πυλών α στην
εκπλήρωση του στρατηγικού
στόχ ου της εταιρείας μας για την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση του
επαγγελματία αλλά και ιδιώτη
πελάτη μας σε omnichannel
επίπεδο, αξιοποιών τας πολλές
από τις ν έες τεχ ν ολογίες και τα
ρομποτικά συστήματα που εφα-
ρμόζον ται τα τελευταία χ ρόν ια στο
χ ώρο των  Logistics διεθν ώς. Η
επίτευξη ταχ ύτερων  παραδόσεων
στους πελάτες της ΚΑΥΚΑΣ, είν αι
κάτι που θα κάν ει τη διαφορά τα
επόμεν α χ ρόν ια, καθώς ο χ ρόν ος
αποκτά όλο και περισσότερη
σημασία και αξία για όλους».

13 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο
«ρίχνει» ο “ΚΑΥΚΑΣ”

Νέο ιδιόκτητο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο
συνολικού εμβαδού 16.000 τ.μ. και η κατασκευή του 

θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 49.000 τ.μ.

Power Pass: Aπό σήμερα 26
Σεπτεμβρίου αρχίζει η καταβολή
στους δικαιούχους

Σ
ήμερα Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, αν αμέν εται
ν α καταβληθεί στους δικαιούχους του Power
Pass Ιουν ίου.

Η σημαν τική καθυστέρηση στην  καταβολή του
επιδόματος οφείλεται σε τεχ ν ικά προβλήματα που
αν τιμετώπισε η εταιρεία που έχ ει αν αλάβει το έργο,
όπως διευκρίν ισε σχ ετικά ο υπουργός Οικον ομικών ,
Χρήστος Σταϊκούρας. Συγκεκριμέν α, όπως είπε, η
εταιρεία είχ ε πρόβλημα με την  άν τληση στοιχ είων  με
έν α συγκεκριμέν ο πάροχ ο.

Να σημειωθεί πως το Power Pass για τον  Ιούν ιο
ήταν  ν α καταβληθεί στο τέλος Αυγούστου με αρχ ές
Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχ οι του συγκεκριμέν ου ποσού δεν
χ ρειάστηκε ν α υποβάλουν  εκ ν έου αίτηση στο
v ouchers.gov .gr, καθώς ελήφθησαν  στοιχ εία
απευθείας από τους παρόχ ους εν έργειας.
Παράλληλα, θα γίν ουν  και κάποιες άλλες πληρωμές
που αφορούν  στο προηγούμεν ο εξάμην ο είπε ο
υπουργός Οικον ομικών .

Οι δικαιούχ οι που θα πληρωθούν  το αργότερο
μέχ ρι τη Δευτέρα είν αι όλοι όσοι έλαβαν
εκκαθαριστικό από τον  πάροχ ο ηλεκτρικής
εν έργειας τον  Ιούν ιο.Να σημειωθεί πως τα
καταβληθέν τα ποσά αυτή τη φορά θα είν αι μικρότερα
σε σχ έση με αυτά του πρώτου εξαμήν ου, καθώς η
πληρωμή αφορά μόν ο τον  τελευταίο μήν α, πριν  το
πάγωμα της ρήτρας αν απροσαρμογής.

Το Κοινωνικό φροντιστήριο του
Δήμου Χαϊδαρίου συνεχίζει

την λειτουργία του 

Αιτήσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο 
Χαϊδαρίου μέχρι τις 30/09/2022

Για ακόμη μία χρονιά το Κοι-
νωνικό φροντιστήριο του
Δήμου Χαϊδαρίου συνεχίζει
την επιτυχημένη λειτουργία
του. Ήδη ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές για το σχολικό έτος 2022 –
2023.

Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η  στήριξη παι-
διών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες και η
παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει μαθήματα σε μαθ-
ήτριες και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και σε αποφοίτους. Τα τμήματα είναι ολιγο-
μελή και η διδασκαλία πραγματοποιείται  αφιλοκερδώς από
εθελοντές εκπαιδευτικούς.Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα
προηγούμενα σχολικά έτη οι μαθητές μας είχαν αξιοσημείω-
τες επιδόσεις στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι γονείς των παιδιών που επιθυμούν να συμμετέχουν,
υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα

παρακάτω δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται

αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία)
• Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)
Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο Δημαρχείο και στα σχο-

λεία του Δήμου.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου στο

τμήμα Παιδείας μέχρι τις 30/09/2022, εργάσιμες μέρες και
ώρες.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 03/10/2022 στο 2ο
Γυμνάσιο Χαϊδαρίου (Αναγεννήσεως και  Επαύλεως, όπισθ-
εν Δημαρχείου).

Ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν
να συμμετέχουν στην εθελοντική αυτή δράση, να υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων
σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών προσόντων στο τμήμα Παι-
δείας (Δημαρχείο Χαϊδαρίου, 3οςόροφος, τηλ. 213 2047344 –
email: koinfrontistiriohaidariou@gmail.com).
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ΜΑΝΔΡΑΜΑΝΔΡΑ
Αρχίζει η διανομήΑρχίζει η διανομή

ξυλείας από τιςξυλείας από τις
καμένες εκτάσειςκαμένες εκτάσεις

του Δήμουτου Δήμου

Αρχίζει από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η διανο-
μή ξυλείας στους δημότες που κατέθεσαν αίτηση
κι έχουν ενημερωθεί σχετικώς.

Πρόκειται για ξύλα από τις καμένες δασικές εκτά-
σεις στην επικράτεια του Δήμου, που εξασφ-
αλίστηκαν σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη
του Δασαρχείου.

Η παραλαβή της ξυλείας θα γίνεται από το χώρο
του εργοταξίου.

Για πληροφορίες καλείτε στο 213 2014958

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 

140 τμ στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου. 

Επικοινωνία στο 6981788414
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

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

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ" ΟΜΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/
ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ 

� Μερικές από τις δράσεις
μας.

� ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ �
ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ �

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ
ΑΣΤΕΓΟΥΣ � ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ
''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ'' �

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει

ενεργό μέλος εγγράφονται
άνδρες και γυναίκες που

έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

Η παροχή επείγουσας ανθ-
ρωπιστικής, ιατροφαρμα-
κευτικής, επισιτιστικής, και

αναπτυξιακής βοήθειας
προς κοινωνικά και οικονο-

μικά ευπαθείς ομάδες,
όπως ανέργους, αστέγους,

ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και
παιδιά, καθώς και η συνδρο-
μή σε περιπτώσεις φυσικών

καταστροφών όπως σει-
σμοί, πλημμύρες, φωτιές

κ.τ.λ.
Να συμμετάσχει και να
προσφέρει στο σύλλογο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθε-
λοντών Πολιτών - Αχαρναί,

ας επικοινωνήσει με τα
ΤΗΛ: 6937191968 -

6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Τα προβλήματα συνεχίζονται με
το Μητρώο στην ΕΠΟ

Πώς μια διαδικασία καταγραφής των  αθλητικών
σωματείων  έχ ει μπλοκάρει τη δράση στο ελλην ικό
ποδόσφαιρο.

Μόν ο η Super League παίζει μπάλα στην  Ελλάδα,
καθώς οι άλλες κατηγορίες εθν ικές και ερασιτεχ ν ικές
έχ ουν  πέσει θύμα της διαμάχ ης της ΕΠΟ με το υφυ-
πουργείο Αθλητισμού για το Αθλητικό Μητρώο. Το
Onsports επιχ ειρεί μια καταγραφή της κατάστασης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα διεξαχ θεί η ΓΣ της ΕΠΟ,
κατά την  οποία θα συζητηθεί το θέμα του Μητρώου.
Ωστόσο δεν  φαίν εται πως θα βρεθεί λύση, αλλά
οδεύουμε προς αν αστολή όλων  των  ερασιτεχ ν ικών
πρωταθλημάτων .

Ωστόσο, επηρεάζεται και η Super League 2, που
περιμέν ει ν α εν ημερωθεί από την  ΕΠΟ για την  4η
ομάδα που θα προβιβαστεί από τη Γ’ Εθν ική. Κι αυτό
επειδή ο Αγροτικός Αστέρας που κέρδισε, μέσω των
μπαράζ, την  άν οδο στην  SL2, κιν δυν εύει ν α μην
αγων ιστεί. Μια απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου
τον  τιμώρησε επειδή στο ξεκίν ημα της περσιν ής
σεζόν  δεν  είχ ε εν ταχ θεί στο Μητρώο, αν  και δεν  είχ ε
κάποια υποχ ρέωση βάσει των  προκηρύξεων , αλλά το
έπραξε κατά τη διάρκεια της σεζόν , με τη διαδικασία
ν α έχ ει πάρει έτσι κι αλλιώς παράταση.

Πώς ξεκίν ησε το θέμα

Οι σκέψεις για την  ύπαρξη εν ός μητρώου αθλητικών
σωματείων  υπήρχ αν  για χ ρόν ια, αλλά η υλοποίηση
από τη Γεν ική Γραμματεία Αθλητισμού ξεκίν ησε εν
μέσω κορον οϊού και αν αστολής κάθε αγων ιστικής
δράσης. Οι ομάδες όλων  των  αθλημάτων  κλήθηκαν  ν α
γίν ουν  μέλη, με άμεσο κέρδος την  είσπραξη εν ός
επιδόματος 1.500 ευρώ. Από την  αρχ ή γιν όταν  λόγος
για υποχ ρεωτική διαδικασία, προκειμέν ου οι ομάδες
ν α έχ ουν  πρόσβαση και στα δημοτικά ή κρατικά
γήπεδα.

Τα προβλήματα

Οι αν τιδράσεις δεν  άργησαν , καθώς η διαδικασία
εγγραφής στο Μητρώο ήταν  πολύπλοκη, ειδικά για
σωματεία που δραστηριοποιούν ταν  σε έν α μόν ο άθλ-

ημα, όπως οι ερασιτεχ ν ικές ποδοσφαιρικές ομάδες.
Κάθε ομάδα έπρεπε ν α δώσει τουλάχ ιστον  500 ευρώ
σε δικηγόρο ή λογιστή για ν α εν ταχ θεί στο Μητρώο.

Παράλληλα, όσες ομάδες έχ ουν  εν ταχ θεί στο
Μητρώο, καλούν ται κάθε χ ρόν ο ν α κάν ουν  επικαιρο-
ποίηση των  στοιχ είων  τους, διαδικασία που κοστίζει
500-800 ευρώ.

Αρκετές φορές πρόεδροι ΕΠΣ, αλλά και μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ζήτησαν  από το
υφυπουργείο την  απλοποίηση της διαδικασίας, ωστό-
σο δεν  έγιν ε δεκτό καν έν α σχ ετικό αίτημα.

Το αδιέξοδο

Παρά τις αρκετές αν αβολές στη λήξη της προθε-
σμίας που είχ αν  οι ομάδες ν α δηλωθούν  στο Μητρώο,
αρκετά ερασιτεχ ν ικά σωματεία δεν  το έπραξαν , λόγω
και της δύσκολης και ακριβής διαδικασίας. Κάποια
στιγμή το πρόβλημα έλαβε διαστάσεις, καθώς οι παρ-
ατάσεις από το υφυπουργείο ήταν  μικρότερες και
άρχ ισε ν α υπάρχ ει ο κίν δυν ος τιμωριών  για τις ομά-
δες.

Η ΕΠΟ ήλπιζε σε μια ξεκάθαρη λύση από τη FIFA
και την  UEFA, θεωρών τας τις κυρώσεις στις ομάδες
που βρίσκον ται εκτός Μητρώου ως παρέμβαση στο
αυτοδιοίκητο της Ομοσπον δίας.

Αυτό που περίμεν αν  ωστόσο στο Πάρκο Γουδή
από τις ξέν ες συν ομοσπον δίες δεν  ήρθε. Ποτέ δεν
έλαβαν  μια ξεκάθαρη απόφαση ότι ο ν όμος του κρά-
τους δεν  μπορεί ν α επιβάλλει αθλητικές κυρώσεις στις
ομάδες για το Μητρώο.

Η προσθήκη στον  ΚΑΠ και το θέμα των  γηπέδων

Με καθυστέρηση, η ΕΠΟ έκαν ε μια σημαν τική
παρέμβαση στον  ΚΑΠ για τη σεζόν  2022-23, ξεκαθα-
ρίζον τας ότι η έν ταξη στο Μητρώο δεν  αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχ ή στις διοργαν ώσεις της
Ομοσπον δίας και των  ΕΠΣ. Ωστόσο, οι ομάδες που
δεν  βρίσκον ται στο Μητρώο ίσως αν τιμετωπίσουν
πρόβλημα με την  πρόσβαση σε δημοτικά και κρατικά
γήπεδα. 

Οι δημοτικές αρχ ές έχ ουν  σύσταση για απαγόρευ-
ση παραχ ώρησης των  γηπέδων  σε ομάδες εκτός
Μητρώου, ωστόσο ίσως σε κάποιες περιπτώσεις
προκύψει πρόβλημα.

Λουκέτο εν όψει

Αρκετές Εν ώσεις έχ ουν  στείλει επιστολές στον
υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεν άκη, δηλών ον -
τας αδυν αμία ν α διοργαν ώσουν  τα πρωταθλήματά
τους, ζητών τας ν έα παράταση και απλοποίηση των
διαδικασιών .

Με την  ΕΠΟ ν α μην  έχ ει λάβει ξεκάθαρη στήριξη
από FIFA και UEFA, αλλά και τη γραμμή επικοιν ων ίας
με το υφυπουργείο Αθλητισμού ν α έχ ει κοπεί, όλα
δείχ ν ουν  πως στη Γεν ική Συν έλευση της Ομοσπον -
δίας στις 30/9 θα αποφασιστεί αν αστολή των  ερασι-
τεχ ν ικών  πρωταθλημάτων , δηλαδή της Γ’ Εθν ικής και
της δράσης στις 53 ΕΠΣ.

Γ΄ Εθνική: Προς 23 Οκτωβρίου η σέντρα
και νέα σενάρια για τους ομίλους

Η 23η Οκτωβρίου είναι η πιθανότερη ημερομ-
ηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής,
σύμφωνα με πληροφορίες.
H μοναδική περίπτωση για να αλλάξει αυτή η
ημερομηνία είναι να μετατεθεί σε μεταγενέστερο
χρόνο και σε καμία περίπτωση πριν από τις 23
Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι ως σέντρα του
πρωταθλήματος είχε οριστεί στις 12 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ στην συνέχεια μετατέθηκε για τις 2
Οκτωβρίου.
Αυτή η καθυστέρηση θα φέρει στο τραπέζι τη
συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσει
να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο πρωτάθλημα 34
αγωνιστικών και αυτό ίσως επιφέρει αναγκαστικά
την αύξηση των ομίλων.

Μανδραϊκός Τμήμα Καλαθοσφαίρισης:
Τελέστηκε ο αγιασμός για τη νέα χρονιά

Τελέστηκε ο αγιασμός της ανδρικής ομάδας
καλαθοσφαίρισης του Μανδραικού όπως κάθε
χρόνο πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρ-
εώσεων,από τον Πανοσιολογιώτατο π.Μακάριο.

Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός της
Ακαδημίας του Απόλλων Ποντίων

Τελέστηκε ο καθιερωμέν ος αγιασμός της Ακαδημίας
του Απόλλων  Πον τίων  στο γήπεδο αεροδρομίου.!   
Όλοι οι προπον ητές και οι υπεύθυν οι του συλλόγου

έδωσαν  το παρόν . Ευχ αριστούμε πολύ τον  πάτερ
Ματθαίο για την  τέλεση του αγιασμού και την  ομιλία
του, φυσικά τους αθλητές και τους γον είς για τη παρ-
ουσία τους.!
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Ο ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ…

ΔΙΕΞΗΧΘΗ,ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΈΤΕΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:
ΠΑΕ ΑΕΚ , ΠΑΕ ΠΑΝΙΏΝΙΟΣ ,ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ.
ΘΑ ΘΈΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΎΜΕ ΤΟΝ ΔΉΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ κ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΑΕ ΑΕΚ , ΠΑΕ ΠΑΝΙΏΝΙΟΣ
ΚΑΙ ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ . ΤΟΥΣ
ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΕ ΑΕΚ , κ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΣΤΕΛΙΟ.
ΠΑΕ ΠΑΝΙΏΝΙΟΣ κ. ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΑΟ
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΉ κ. ΚΑΡΑΜΠΛΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΊΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.
ΤΟΥΣ κ.ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ κ . ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΏΝ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ.
ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ FUN ZONE.
ΤΟΝ κ. ΔΕΔΕΗΛΙΑ ΧΡΉΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΧΗΤΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ.
ΤΈΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΓΆΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 100 ΠΑΙΔΙΆ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
ΠΟΥ ΓΈΜΙΣΕ ΤΟ ΓΉΠΕΔΟ!

Το ΔΣ του ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΉ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑΣΙΑ...ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2-2

Ο Μανδραικός και η Ενωση Πανασπροπυργιακού
σε αγώνα προετοιμασίας που έδωσαν το απόγε-
υμα του Σαββάτου στο νέο γήπεδο στην βαλαρία
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2.
Εγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομά-
δες. Οι δυο προπονητές Γιώργος Σωτήρχος και
Κυριάκος Μίχας χρησιμοποίησαν παίκτες που
είχαν στην διάθεσή τους ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι η ομάδα της Ενωσης αγωνίστηκε με ρεζέρβες.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ

0-1 στο 1′ ο Νταφόπουλος

16’δοκαρι ο Ασπρόπυργος με Νταφό-
πουλο
1-1 στο 42′ Πετσίτης(Μ)
44′ Δοκάρι ο Ασπροπυργος με τον
Νταφόπουλο
2-1 ο Μπακατσἐλος στο 80′(Μ).
Στο 83′ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Σαμ-
πάνης Αποστόλης που είχε μπει αλλα-
γή απιστευτο τετ α τετ
88′ ο Νταφόπουλος με πέναλτι 2-2

Διαιτήτευσε ο Μανούρας.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος
Σωτήρχος): Κοπα-

λάς,Πετσίτης,Χαμηλάκης,Βλαχόπουλος,Μπακατσέ
λος
Βόγκας,Δουδέσης,Απαζίδης,Λώλι,Τσέκα,Ταμπου
ράκης.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προπονητής
Κυριάκος Μίχας):
Μίχος,Παπασταματίου,Τζούτι,Καγιάς,Φίλης,
Μίχας,Τσιρικλός,Τζαχρήστας,Σένο,Τσεβάς,Νταφο
πουλος.

Στο γήπεδο παραβρέθηκε και παρακολούθησε με
ενδιαφέρον τον φιλικό αγώνα η Πρόεδρος της
MMBS και βασικός χορηγός του Μανδραϊκού, κα
Μαρία Μπούκα μαζί με συνεργάτες της.

Ήττα της ΝΕΜ από το
Ψυχικό στην παράταση

Σ
το πιο δυνατό φιλικό προετοιμασίας η Νεανική
Εστία Μεγαρίδος δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε
από το Ψυχικό στην παράταση με 85-90 (κ.α.

76-76).
Η ΝΕΜ που θα αντιμετωπίσει για το πρωτάθλημα της

Α2 κατηγορίας το Ψυχικό την 7η αγωνιστική, συγκατα-
λέγεται και φέτος ανάμεσα στα φαβορί για την άνοδο
στην Basket League.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο
σκορ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν εξαιρετικά
ποσοστά στα τρίποντα. Το Ψυχικό κατάφερε και πήρε
ισχνό προβάδισμα τεσσάρων πόντων όπου και το κράτ-
ησε μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (24-28).

Η ΝΕΜ προσπάθησε να βρει τον τρόπο να περιορίσει
το περιφερειακό παιχνίδι του Ψυχικού που ανέβασε την
διαφορά στους επτά (30-37) στα πρώτα λεπτά του δευ-
τέρου δεκαλέπτου. Με ένα γρήγορο 5-0 και πίεση στην
μπάλα, η «φλόγα» μείωσε στον πόντο (38-39) για να
κλείσει το πρώτο ημίχρονο  πίσω στο σκορ με πέντε
πόντους (40-45).

Το Ψυχικό με καλή ψυχολογία και ευχέρεια στα σουτ
τριών πόντων έστειλε την διαφορά ανάμεσα στις δυο
ομάδες ακόμα και πάνω από τους δέκα πόντους (40-

51). Η απάντηση ήταν άμεση από τη ΝΕΜ  με τους
Μηνά Παπαγιάννη και Άγγελο Γκάτζια να εκτελούν από
τα 6,75 κατεβάζοντας την διαφορά στους επτά (46- 53).

Στην συνέχεια η άμυνα βρήκε τον ρυθμό της, οι λύσεις
ήρθαν και στην επίθεση για την  ομάδα του Γιώργου
Μάνταλου που αφού μείωσε στους τρεις πόντους (55-
58) πήρε και το πάνω χέρι στο παιχνίδι με δίποντο του
Τζάκσον Ντουμπίνσκι (60-59).

Το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν εξίσου αντα-
γωνιστικό με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια
αφού πρώτα ο Βασίλης Ζαρκαδούλας έδωσε αέρα τεσ-
σάρων πόντων στην ΝΕΜ (65-61). Με έξι δευτερόλεπτα
για να ολοκληρωθεί το φιλικό και το σκορ στο 76-76 ο
Μηνάς Παπαγιάννης αστόχησε για να δώσει τη νίκη
στην ομάδα στη ΝΕΜ και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε
στην παράταση.

Ένα μεγάλο σουτ τριών πόντων του Γιάννη Αθανα-
σούλα 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης
ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στο Ψυχικό με 86-90.

Ο Λευτέρης Τσαουσίδης μετά το τέλος της αναμέτρησης
μίλησε για την πρόοδο της ομάδας και ανέλυσε τα περ-
ιθώρια βελτίωσης που έχει η «φλόγα».

“Απέναντι σε μια πραγματικά καλή ομάδα που δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν η ομάδα η οποία κέρδισε
την άνοδο στην Basket League, εμείς δείξαμε κάποια
στοιχεία βελτίωσης, κάναμε κάποια βήμα μπροστά.
Θεωρώ πως έχουμε δουλειά να κάνουμε στο αμυντικό
μας κομμάτι. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε
το παιχνίδι ήταν απαράδεκτος διότι δεχτήκαμε 28 πόν-
τους. Στην επίθεση δείξαμε πως μπορούμε να βρούμε
σκορ. Έχουμε παιδιά που μπορούν να δημιουργήσουν
αλλά και συνεργαστούν αρκετά καλά. Ευελπιστούμε
πως θα κάνουμε το μεγάλο step up στο αμυντικό κομ-
μάτι άμεσα κάτι το οποίο για εμάς είναι το πιο σημαν-
τικό”.

Επόμενο φιλικό για την ΝΕΜ την προσεχή Τετάρτη
28/9 με τον Πρωτέα Βούλας.

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος: 
Ξεκίνησε η διάθεση των διαρκείας

Ξεκίνησε η διάθεση των Καρτών Διαρκείας 2022-
2023 για τους Φίλους του Μανδραϊκού. Μπορ-

είτε να τις παραλάβετε από τα μέλη του ΔΣ ή από
τα γραφεία μας στο Φράγκειο Γήπεδο.

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

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

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

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

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

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

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία

ανταλλακτικών
αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για

την περιοχή του
Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

6951959360
lagiosparts@gmail.com4488
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε
περιφραγμένο χώρο 1
στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω
Ελευσίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική,
τιμή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα:
μάρμαρο, πολύ καλή
κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή
480€, συζητήσιμη. SYNTHE-
SIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό
πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με
κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2

wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα
ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36 πμ,
τιμή 600€ (e-
agents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη,
τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια,

2 υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια,
τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκάλες,
κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά., τιμή
420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066076). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική
θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα

Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του
Ασπροπύργου για πλήρη
απασχόληση. Η
προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης
ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  αακκόόμμηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά  σσττηη  δδρράάσσηη  ««ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΠΠΙΙΟΟ

ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ»»  

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

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

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

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


