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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Αγίου Νέστορος μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Την  αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη, τόσο του ίδιου,
όσο και των  δημάρχ ων  της χ ώρας, εκφράζει ο πρόεδρ-
ος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, εκ μέρους του
Δ.Σ. της Έν ωσης, στον  δήμαρχ ο Αλίμου Αν δρέα Κον -
δύλη, ο οποίος κατήγγειλε δημόσια στην  τελευταία
συν εδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του,
πως δέχ εται απειλές από συγκεκριμέν α πρόσωπα, τα
συμφέρον τα των  οποίων  θίγον ται από την  προσπάθ-
εια ν α θέσει καν όν ες στη λειτουργία των  ν υχ τεριν ών
κέν τρων  στα όρια της παραλιακής ζών ης της πόλης
του, με στόχ ο ν α προστατεύσει την  ποιότητα ζωής
των  συμπολιτών  του.

«Με τη δημόσια στήριξή μας στον  Δήμαρχ ο Αλίμου
Αν δρέα Κον δύλη, στέλν ουμε το ξεκάθαρο μήν υμα πως
η Αυτοδιοίκηση ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται»,
τον ίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αν αλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΚΕΔΕ:

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεν τρικής
Έν ωσης Δήμων  Ελλάδος, θέλω ν α εκφράσω την  αμέρι-
στη στήριξη και αλληλεγγύη τόσο τη δική μου, όσο και
των  Δημάρχ ων  της χ ώρας, στο πρόσωπο του
Δημάρχ ου Αλίμου Αν δρέα Κον δύλη, ο οποίος κατήγγει-
λε δημόσια στην  τελευταία συν εδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου του, πως δέχ εται απειλές από
συγκεκριμέν α πρόσωπα, τα συμφέρον τα των  οποίων
θίγον ται από την  προσπάθεια του συν αδέλφου μας ν α
θέσει καν όν ες στη λειτουργία των  ν υχ τεριν ών  κέν τρ-

ων  στα όρια της παραλιακής ζών ης της πόλης του, με
στόχ ο ν α προστατεύσει την  ποιότητα ζωής των
συμπολιτών  του.

Ζητώ από τα αρμόδια όργαν α της Δικαιοσύν ης ,στα
οποία ήδη προσέφυγε ο συν άδελφος δήμαρχ ος, ν α
εξετάσουν  άμεσα τις καταγγελίες του, εν ώ το Υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης και η Αστυν ομία οφείλουν  ν α τον
προστατεύσουν  από  αυτούς που τον  απειλούν ,
ιδιαίτερα εφόσον  στα πρόσωπα αυτά καταγγέλλεται
από τον  ίδιο πως εμπλέκεται και άτομο που υπηρετεί
στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ.

Με τη δημόσια στήριξή μας  στον  Δήμαρχ ο Αλίμου
Αν δρέα Κον δύλη, στέλν ουμε το ξεκάθαρο μήν υμα πως
η Αυτοδιοίκηση ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται.

Ά
ρχ ισαν  από την
προηγούμεν η Δευ-
τέρα ν α συγκεν -

τρών ον ται οι υπεύθυν ες
δηλώσεις των  εργαζομέ-
ν ων  στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας που αφορούν
στην  αποπληρωμή των
οφειλομέν ων  και των
αποζημιώσεων  τους,
προκειμέν ου ν α εν σωμα-
τωθούν  στον  φάκελο που
θα κατατεθεί στο Δικα-
στήριο για την  οριστική
απόφαση της εξυγίαν σης
του Ναυπηγείου Ελευ-
σίν ας και την  αν άληψη
της διαχ είρισης του από
την  ΟΝΕΧ του Πάν ου
Ξεν οκώστα.

Υπεν θυμίζεται ότι όπως έχ ει εν ημερώσει ο επιχ ειρ-
ηματίας Πάν ος Ξεν οκώστας στην  πρόσφατη γεν ική
συν έλευση των  εργαζομέν ων , όσοι εργαζόμεν οι υπο-
γράψουν  το σχ ετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για
την  εξυγίαν ση θα εισπράξουν  1.000 ευρώ τα Χρι-
στούγεν ν α και άλλα 1.000 ευρώ την  Πρωτοχ ρον ιά,
έν αν τι των  οφειλομέν ων .

Όσοι εργαζόμεν οι δεν  θα υπογράψουν  το συμβολαιο-
γραφικό πληρεξούσιο δεν  θα πάρουν  χ ρήματα και
όπως είχ ε τον ίσει χ αρακτηριστικά, ο Πάν ος
Ξεν οκώστας.

Μέχ ρι τώρα, δεν  έχ ει γίν ει γν ωστό ποια θέση θα ακο-

λουθήσουν  οι εργαζόμεν οι που έχ ουν  εν αν τιωθεί με το
σχ έδιο εξυγίαν σης.

Τα χ ρήματα που θα εισπράξουν  οι 600 εργαζόμεν οι
αποτελούν  μέρος των  οφειλομέν ων  των  προηγούμε-
ν ων  ετών  προς τους εργαζόμεν ους, από την  προη-
γούμεν η διοίκηση, χ ρέη που έχ ει επωμιστεί η ν έα
διοίκηση, σύμφων α με το πλάν ο εξυγίαν σης που έχ ει
αν αλάβει. 

Οι εργαζόμεν οι πληρών ον ται μέχ ρι τώρα, με το 70%
του μισθού τους, δηλαδή με χ ρήματα που προέρχ ον ται
από το Πολεμικό Ναυτικό για τις Πυραυλακάτους που
κατασκευάζον ται, εν ώ οφείλεται το υπόλοιπο 30%,
περί τα 30 εκατ. ευρώ.

ΚΕΔΕ: Δήλωση Δημήτρη Παπαστεργίου με αφορμή τις καταγγελίες του
δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη

«Στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα πως 
η Αυτοδιοίκηση ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται»

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Συγκεντρώνονται τα 
συμβολαιογραφικά πληρεξούσια των εργαζομένων
Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης - Δεν έχει γίνει γνωστό ποια

θέση θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι που έχουν εναντιωθεί

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Μ
ε αφορμή την πρόταση που προωθεί το «ΠΑΣΟΚ
– Κίνημα Αλλαγής» για την δημιουργία του Ψηφ-
ιακού Συστήματος Υγείας, κλιμάκιο της Ν.Ε. Δυτι-

κής Αττικής επισκέφθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 το
Θριάσιο Νοσοκομείο. 

Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Συντονιστής Γραμματέας
της Ν.Ε. Δυτικής Αττικής κ. Αγαθάγγελος Σερέπας, συνοδευόμε-
νος από τον Υπεύθυνο Τομέα Επικοινωνίας κ. Αντώνη Υψηλάν-
τη και τον Υπεύθυνο Οργανωτικού κ. Ανέστη Ψωμιάδη. 

Τα στελέχη της Ν.Ε. Δυτικής Αττικής συναντήθηκαν με τον
Διοικητή του Θριασίου Νοσοκομείου κ. Δημήτρη Αντωνίου, αλλά
και με τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Κλεάνθη Βαρελά οι οποίοι
τους ανέλυσαν τους στόχους που έχουν θέσει για την εύρυθμη
λειτουργία του Θριασίου Νοσοκομείου. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της Ν.Ε.
Δυτικής Αττικής του «ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής»,  ζήτησαν να
γίνει γνωστό αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της
διοίκησης του Νοσοκομείου σε πιθανή έξαρση του covid -19 να
μετατραπεί εκ νέου το Θριάσιο σε only covid Νοσοκομείο,
θυμίζοντας ότι για το θέμα αυτό υπήρξε παλαιότερα αντίδραση
από την πλευρά της απερχόμενης Νομαρχιακής του κόμματος. 

Απαντώντας ο Διοικητής του Θριασίου κ. Αντωνίου,  διαβε-
βαίωσε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ξανά,
τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα Νοσοκομείο που εξυπηρετεί
μια τεράστια περιοχή και καλύπτει τις ανάγκες 5 Δήμων με
πολλές βιομηχανικές μονάδες. 

Επίσης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την στελέχωση των
Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων με ιατρικό, νοσηλευ-
τικό αλλά και λοιπό προσωπικό, ώστε οι συγκριμένες Μονάδες
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (εφόσον οι ανάγκες είναι αυξημέ-
νες), να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και να εφημερεύουν
ακόμη και τις ημέρες που δεν εφημερεύει το Θριάσιο Νοσοκο-
μείο, με τους κ.κ. Αντωνίου και Βαρελά να δεσμεύονται (παρό-
τι η ευθύνη ανήκει στην διοίκηση της 2ης ΥΠΕ) για να δώσουν
λύση στο πρόβλημα. 

Ήταν μια εποικοδομητική επίσκεψη από τα στελέχη της Ν.Ε.
Δυτικής Αττικής του «ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής» με σκοπό την
καταγραφή προβλημάτων, δυσλειτουργιών, αναγκών, αλλά και
την κατάθεση προτάσεων, προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα
προβλήματα του ευαίσθητου τομέα της υγείας, προς όφελος
των πολιτών της πολύπαθης και ξεχασμένης από την Κυβέρν-
ηση Δυτικής Αττικής.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις
11:15 το πρωί της Τρίτης στο 50ο χλμ. της νέας
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της
Κακιάς Σκάλας.

Όπως αναφέρει το Korinthostv.gr, σε νταλίκα
που βρισκόταν εν κινήσει στο ρεύμα προς Αθήνα,
για άγνωστους λόγους, αποκολλήθηκε το βυτίο
που μετέφερε γάλα.

Το βυτίο έμεινε στη μέση του δρόμου προ-
καλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων, γερανοφόρο όχημα και οχή-
ματα της Ολυμπίας Οδού.

Ηπιλοτική εφαρμογή του προγράμ-
ματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»
επεκτείνεται σε ακόμη 28 δήμους

της χώρας και όσοι και όσες επιθυμούν να
απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμε-
λήτριες μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα ntantades.gov.gr  και να εγγρ-
αφούν στο «Μητρώο Επιμελητών».

Το πρόγραμμα αφορά στην κατ' οίκον
φροντίδα βρεφών και νηπίων, ηλικίας από
2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την
οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων
γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων
και, ιδιαίτερα, των μητέρων, για τη χρήση
πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας
των παιδιών τους.

Οι νέοι δήμοι που εντάσσονται στο πρό-
γραμμα είναι οι παρακάτω: Αγρινίου, Αλε-
ξανδρούπολης, Αργοστολίου, Αρταίων,

Γρεβενών, Ελασσόνας, Ζίτσας, Ηγο-
υμενίτσας, Καλλιθέας, Καρδίτσας, Κομοτ-
ηνής, Κορδελιού-Ευόσμου, Κορινθίων,
Κω, Λευκάδος, Μυτιλήνης, Ναυπλιέων, Ν.
Ιωνίας, Ν. Κέρκυρας, Π. Φαλήρου, Περι-
στερίου, Πύλου Νέστορος, Πύργου,
Σητείας, Φαρκαδόνας, Φλώρινας, Χαλκι-
δέων, Χανίων.

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών
γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
ntantades.gov.gr και η διαδικασία υποβο-
λής των αιτήσεων είναι δωρεάν. Αίτηση
μπορούν να συμπληρώσουν τα άτομα που
είναι ενήλικα, έχουν τυπικά προσόντα
απόδειξης γνώσης κατηγορίας βρεφον-
ηπιοκόμων, έχουν πιστοποιητικό πρώτων
βοηθειών για βρέφη και παιδιά και ιατρικές
γνωματεύσεις από τις ειδικότητες παθολό-
γου/γενικού ιατρού, δερματολόγου και
ψυχολόγου.

Μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Επι-
μελητών, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφ-
ερόμενες ενισχύουν το επαγγελματικό
προφίλ τους, καθώς έχουν όλες τις προϋ-
ποθέσεις, για να εργαστούν επίσημα και
νόμιμα στον τομέα της κατ' οίκον φύλαξ-
ης βρεφών, ενώ, συμμετέχοντας στη
δράση «Νταντάδες της γειτονιάς», έχουν
και ασφάλιση.Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, η εγγραφή στο

Μητρώο Επιμελητών δεν αποκλείει την
απασχόληση σε άλλη δομή ή βρεφον-
ηπιακό σταθμό και οι επιμελητές/επιμε-
λήτριες ρυθμίζουν το ωράριο εργασίας,
αλλά και την αμοιβή τους, κατόπιν συνεν-
νόησης με τους γονείς.

Όσο για τα άτομα που δεν διαθέτουν
πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
σε βρέφη και παιδιά, που είναι υποχρεω-
τικό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα, μπορούν να παρακολουθήσουν δωρε-
άν σεμινάριο του ΕΚΑΒ και να δηλώσουν
τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα ntan-
tades.gov.gr. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερό-
μενοι και οι ενδιαφερόμενες θα ειδοποιηθ-
ούν για τον χρόνο και τον τόπο της
εκπαίδευσής τους.

Σημειώνεται ότι κάθε επιμελητής/επιμε-
λήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρ-
εσίες του:

- σε ένα έως τρία παιδιά, εκ των οποίων
μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας
κάτω των 12 μηνών,

- σε ένα έως δύο παιδιά, ηλικίας κάτω
των 12 μηνών.

Με αφορμή την επέκταση της πιλοτικής

εφαρμογής του προγράμματος και σε
άλλους δήμους, η υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για
θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία
Συρεγγέλα, δήλωσε: «Με τις "Νταντάδες
της γειτονιάς", στηρίζουμε εμπράκτως
τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες που
θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται ή να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,
μετά την απόκτηση των παιδιών τους».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη εγγράφονται στο
Μητρώο Επιμελητών, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, ενδιαφερόμενοι από τους
παρακάτω 33 δήμους: Αβδήρων, Αγίων
Αναργύρων, Αμφιλοχίας, Ανατολικής
Σάμου, Άνδρου, Αποκορώνου, Βέλλου-
Βόχας, Βοΐου, Βόρειας Κέρκυρας, Βόρειας
Κυνουρίας, Γόρτυνας, Δίου-Ολύμπου,
Εμμανουήλ Παππά, Εορδαίας, Ευρώτα,
Ικαρίας, Ιστιαίας Αιδηψού, Καβάλας,
Καρπάθου, Κρωπίας, Λεβαδέων, Μάνδρας-
Ειδυλλίας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
'Α]Άννας, Μυκόνου, Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων, Ορεστιάδας, Παλαμά, Πηνειού,
Πρέβεζας, Ρήγα Φεραίου, Σάμης, Σουλίου
και Σύρου-Ερμούπολη

Νταντάδες της γειτονιάς: 
Επεκτείνεται σε ακόμη 28 δήμους

Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου:
Αποκολλήθηκε βυτίο από νταλίκα και
έμεινε στη μέση του δρόμου

Το Θριάσιο Νοσοκομείο επισκέφθηκε κλιμάκιο της
Ν.Ε. Δυτικής Αττικής του Κινήματος Αλλαγής 
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Συνεχίζεται απο σελ.2
Αναλυτικότερα σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό

κείμενο, η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας προβλέπει:

Αναβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, μέσω της
επανεκκίνησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας ενισχύει σημαντικά τόσο
την Οικονομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση της
Ελλάδας, καθώς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα απο-
τελέσουν πυλώνα για την Εθνική Αμυντική Βιομ-
ηχανία.

Συγκεντρώνει την σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη
των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
(ποσοστό 99,7%), καθώς και των σημαντικότερων
ενδιαφερόμενων μερών και φορέων (Δήμος Ελευ-
σίνας, ΕΒΕΠ), γεγονός που επιβεβαιώνει τον αμοι-
βαία επωφελή χαρακτήρα της.

Η επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
μέσω της Συμφωνίας, θα δώσει σημαντική ώθηση
στην απασχόληση και την οικονομία της ευρύτερης
περιοχής της Δυτικής Αττικής.

Δίνει βιώσιμη λύση στο τεράστιο πρόβλημα των
συσσωρευμένων οφειλών των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Συμφωνία
και τις προοπτικές των Ναυπηγείων Ελευσίνας
αποτελεί η απόφαση να στηρίξει χρηματοδοτικά το
έργο η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC).

Οι Στρατηγικές Συμφωνίες που έχει εξασφαλίσει ο
Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, αλλά και οι
σημαντικές επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει
σε εξοπλισμό, Έρευνα και Ανάπτυξη θα φέρουν τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας στην αιχμή του Ναυπηγοε-
πισκευαστικού Τομέα, παγκοσμίως.

Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκ-
κίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας 600

Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ – αποπληρ-
ωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους
εργαζόμενους

Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε

3 χρόνια

Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό
Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές
εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη

Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσό-
τερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε
εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομ-
ηχανία

Δημιουργία δύο νέων εταιρειών («ΕΜΠΟΡΙΚΗ»
και «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ή «ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ») μετά και
την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι
οποίες θα αναλάβουν το μεταβιβαζόμενο ενεργ-
ητικό και παθητικό της ΝΒΕΕ.

Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία (ONEX ELEFSIS
Shipyards Industries) στην οποία θα μεταβιβαστεί
και σημαντικό τμήμα του Ενεργητικού της NBEE,
αναμένεται να επενδυθούν μετά τη μεταβίβαση
κεφάλαια έως του συνολικού ποσού των 170.000.000
ευρώ. Στην Εμπορική εταιρεία, η χρηματοδότηση της
ONEX Elefsis βασίζεται στη DFC (102 εκατ. δολάρ-
ια) καθώς και σε ίδια κεφάλαια του Ομίλου ONEX
(20-80 εκατ. ευρώ), ενώ δύναται να αυξηθεί ανάλο-
γα με τις ανάγκες, σε δεύτερη φάση.

Στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ εταιρεία (ONEX ELEFSIS Naval
Maritime) η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί θα
αφορά τον τομέα της ναυπήγησης πολεμικών
πλοίων και λοιπών πλωτών ναυπηγημάτων, τόσο
για λογαριασμό της εγχώριας αμυντικής βιομ-
ηχανίας, όσο και της αλλοδαπής. Η χρηματοδότηση
θα γίνει από Fincantieri, Ιταλικούς χρηματοδοτικούς
οργανισμούς και ONEX με όσα κεφαλαία απαιτηθ-
ούν, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη εκτέλεση
των προγραμμάτων της εταιρείας.

Βάσει του ισοζυγίου της ΝΒΕΕ με ημερομηνία
30.09.2021, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών
της ανέρχεται σε 432.686.301,67 ευρώ
(419.288.880,32 ευρώ γενικές οφειλές + 13.397.491,35
αποζημιώσεις προσωπικού), από τα οποία
211.899.550,24 ευρώ θα μεταφερθούν στις ΝΕΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Στο ποσό του Μεταβιβαζόμενου Παθη-
τικού περιλαμβάνεται ποσό 142.337.077 ευρώ προς
το Πολεμικό Ναυτικό.

Συνολικές οφειλές ύψους 220.786.751,43 ευρώ
παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως μη μεταβιβαζόμε-

νο Παθητικό και ικανοποιούνται από το προϊόν ρευ-
στοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού της
NBEE σε περίπτωση πτώχευσης, η αξία του
ανέρχεται μόλις στο ποσό των 28.278.157,94 ευρώ,
με ελάχιστη ανάκτηση για τους πιστωτές (βλέπε
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο).

Τα λοιπά στοιχεία του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενε-
ργητικού και του Μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού
της NBEE θα παραμείνουν στην ΝΒΕΕ και το Μη
Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό θα ρευστοποιηθεί από
τον διορισμένο από το δικαστήριο Ειδικό Εντολοδόχο.
Το προϊόν που θα προκύψει από την ρευστοποίηση
του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα ικανοποι-
ήσει περαιτέρω τους πιστωτές της Εταιρείας για τις
απαιτήσεις αυτών που περιλαμβάνονται στο Μη
Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ενώ σε περίπτωση μη
ικανοποίησης αυτών, οι εν λόγω απαιτήσεις θα δια-
γραφούν ολοσχερώς.

Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ του
συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομ-
ηνία 30.09.2021 προς το Πολεμικό Ναυτικό ή
142.337.077 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί
μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβι-
βάσεων σε χρονικό διάστημα 30 ετών με παρα-
κράτηση ροών

Το Πολεμικό Ναυτικό δεσμεύεται όπως αμελλητί
μετά τη επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και
μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλα-
γής θα επιστρέψει στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ το σύνολο
των Εγγυητικών Επιστολών που τηρεί εις χείρας του,
απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ
αυτών καθ’ όσον αυτές αφορούν σε έργα που αφ’
ενός δεν μεταβιβάζονται στις ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και
αφ΄ετέρου οι απαιτήσεις που διατηρεί ένεκα αυτών
ρυθμίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης. Σημειώνεται
ότι η ΤΠΚ Νο.6 έχει παραδοθεί από τον 6/2020, ενώ
η ΤΠΚ Νο.7 έχει ολοκληρωθεί πλέον του 90% του
έργου.

Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ του
συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομ-
ηνία 30.09.2021 προς τους εργαζομένους ή
27.041.925,10 ευρώ, καθώς και οι αποζημιώσεις
απόλυσής τους ποσού 13.397.491,35 ευρώ, η οποία
αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει μέσω ιδίων κεφ-
αλαίων ή ενδοομιλικών διευκολύνσεων και ομολο-
γιών.

Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζ-
ημίωσης απόλυσης, αυτή θα καταβληθεί σε κάθε
έναν από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
Στα πλαίσια διμερούς συμφωνίας μεταξύ εργα-

ζομένων και ONEX, προβλέπεται ως ασφαλιστική
δικλείδα προς τους εργαζόμενους, και στη
περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων στην σύναψη
αμυντικών προγραμμάτων, η καταβολή του 30%
των δεδουλευμένων με την απόφαση του δικα-
στηρίου και το υπολειπόμενο 70% με την ολοκλήρω-
ση των μεταβιβάσεων και την μετεγγραφή του Ναυ-
πηγείου στην ΟΝΕΧ.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι για δεύτερη φορά η ΟΝΕΧ
(αρχικά στο Νεώριο) θα πληρώσει δεδουλευμένα
προηγούμενης ιδιοκτησίας πριν την τυπική ολοκλήρ-
ωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα
λάβει 4.039.604 ευρώ, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης
θα λάβει 5.760.938 ευρώ. • Το Ελληνικό Δημόσιο σε
περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ
1.367.883, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει
ευρώ 1.894.773. • Οι εργαζόμενοι (συνολικά και με
αποζημιώσεις) από ευρώ 40.439.346 σε περίπτωση
βίαιης ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 2.015.531,
ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 40.439.346. •
Το ΠΝ από ευρώ 142.337.077 σε περίπτωση βίαιης
ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ 1.579.517, ενώ με το
σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει ευρώ 142.337.077. • Τα
Λοιπά Ασφαλιστικά Ιδρύματα σε περίπτωση βίαιης
ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 218.048, ενώ με το
σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 327.024 ευρώ

Η μη έγκρισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνδυασμό με την ιδιαι-
τέρως αρνητική χρηματοπιστωτική τους θέση, και
την σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
αναμένεται να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη
συνέχιση της λειτουργίας τους, με ιδιαιτέρως αρνητι-
κές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία (λόγω του
μεγέθους του κλάδου), την εθνική ασφάλεια (λόγω
της εμπλοκής τους με τα αμυντικά προγράμματα
του Πολεμικού Ναυτικού), αλλά και την τοπική κοι-
νωνία (καθώς έχει καθορίσει το οικονομικό μοντέλο
της περιοχής, και συνδέεται άμεσα με την οικονομι-
κή επιβίωση των ευρύτερων περιοχών).

Παράλληλα, η απώλεια των οφειλών για το
ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζό-
μενους, και τους υπολοίπους εμπλεκόμενους φορ-
είς θα είναι σχεδόν ολοκληρωτική εάν η επιχείρηση
εισέλθει σε καθεστώς βίαιης εκκαθάρισης.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Εγκαίνια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του Δήμου Αχαρνών

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, στις 19:00,
ο Δήμος Αχαρνών 

και η ΔΗΚΕΑ πραγματοποιεί τα
εγκαίνια μιας σημαντικής δομής κοι-

νωνικής αλληλεγγύης, του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου που λειτουργεί επί της
οδού Παύλου Μελά 47 και Παγκάλου.  
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Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου του 2022  στις 8.00 μ.μ.  ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου σας  προσκαλεί  να παρευρεθείτε   στη συμβολική φωταγώγηση του   Παλαιού
Δημαρχείου (Πεζόδρομος Νικολαίδου), με σκοπό  να στείλουμε    ηχηρό το μήνυμα για
την  πρόληψη και  την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 

Με την εκδήλωση αυτή , κλείνει ο κύκλος των δράσεων μας τον μήνα Οκτώβρη που είναι
αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.

Σας περιμένουμε.

Φωτο του 1978
Αρχείο : Sotiris Fragoulakis-drougas.

«Περπατώ στην πόλη μου»
Ηχηρό μήνυμα κατά του Καρκίνου του Μαστού έστειλαν και

φέτος Δήμος Ασπροπύργου – Σύλλογος Γυναικών «Κροκωνίς

Μ
ε σημείο εκκίν ησης το Αγροκήπιο Ασπροπύρ-
γου, η δράση του Συλλόγου Γυν αικών  «Κρο-
κων ίς» «Περπατώ στην  πόλη μου» σε συν ερ-

γασία την  Κοιν ωφελή Επιχ είρηση του Δήμου Ασπρ-
οπύργου και το Attica Tv ,  έδωσαν  και φέτος το δικό
τους ηχ ηρό μήν υμα κατά του Καρκίν ου του Μαστού. 

Κρατών τας στα χ έρια μπαλόν ια και φορών τας τα
μπλουζάκια τους ξεκίν ησαν  μια πορεία υποστήριξης
της Πρόληψης κατά το Καρκίν ου του Μαστού, στα
στεν ά της πόλης τερματίζον τας στο Δημοτικό Στάδιο
Ασπροπύργου. 

Εκεί παρέλαβαν  τα φαν αράκια τους και με το σύν θ-
ημα του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου και της Προέδρου του Συλλόγου, κ. Μαρίας
Ρηγάτου τα άφησαν  στον  ουραν ό, ευχ όμεν οι ν α μην
αποτελέσει ποτέ αυτή η -ιάσιμη πλέον - πάθηση βάρος
για καμία γυν αικά.

Ο Δήμος Ασπροπύργου, πέραν  των  δωρεάν  προλ-
ηπτικών  εξετάσεων  και των  εν ημερωτικών  ομιλιών
που πραγματοποιεί για την  ευαισθητοποίηση και εν ερ-
γοποίηση των  γυν αικών ,  ως έν δειξη συμπαράστασης
σε όλους όσοι ν οσούν  ή ν όσησαν , φωταγώγησε
συμβολικά  στο χ ρώμα του ροζ το Δημαρχ ιακό Μέγαρο
και το Ρολόι της πόλης.  

Στην  εκδήλωση συμμετείχ αν  ο Αν τιδήμαρχ ος Οικο-
ν ομικών  και Διοικητικών  του Δήμου, κ. Αν τών ιος Καρ-
αμπούλας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Πρόεδρος του Attica Tv , κ. 

Δημήτριος Καγιάς, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γιώργος
Φίλης, ο Γεν ικός Γραμματέας, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης,
το μέλος του Δ.Σ. του Attica Tv , κ. Κων σταν τίν ος Τσο-
λερίδης και η Τομεάρχ ης ΝΔ του Υπουργείου Εθν ικής
Άμυν ας, κ. Βικέν τια Συροπούλου Μπασιάκου.

Φωτίζουμε ΡΟΖ  το Παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Ελευσίνας

ΗΗ  ππρρόόλληηψψηη  σσώώζζεειι  ζζωωέέςς
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ΜΜΜΜυυυυσσσσττττήήήήρρρρ ιιιι οοοο____55556666    
3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030 |  
4 μέρες | 13 ομάδες εργασίας |
13 καλλιτεχνικά έργα & δράσεις 
δικτύωσης | 10-13/11 | Ελευσίνα

Μ
ια διεθνής συνάντηση αφιερωμένη στους επαγγε-
λματίες του Πολιτισμού με προσκεκλημένους από
13 χώρες, το Μυστήριο_56 3η Συνάντηση Πολιτισμός

2030, επιστρέφει από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου στην Ελευ-
σίνα, υπό την επιμέλεια της Κέλλυς Διαπούλη, στο Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ), το X- Bowling Art
Center και σε 7 ακόμη χώρους της Ελευσίνας. Ένα σημαντικό
πρόγραμμα παρακαταθήκης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια 4ήμερη γιορτή αφιερωμένη
στις Τέχνες και τον Πολιτισμό ανοιχτή σε όλους και μια μονα-
δική ευκαιρία δικτύωσης με τη συμμετοχή θεωρητικών, καλλι-
τεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου από το
Λίβανο μέχρι τη Δανία, τοπικών και ευρωπαϊκών θεσμικών
φορέων, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Απαραίτητη η
προκράτηση εδώ λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων έως
τις 5 Νοεμβρίου. 

Το Μυστήριο_56  3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030, στην τρίτη
του διοργάνωση εστιάζει σε τρεις θεμελιώδεις άξονες: στην
αποστολή της τέχνης και του πολιτισμού, στις αξίες που καθ-
οδηγούν τις πρακτικές τους και στην ευημερία των κοινοτήτων
στις οποίες αναπτύσσονται. 

Στοχεύοντας στην ανάδειξη των τρόπων σύνδεσης της 

σύγχρονης τέχνης με την καθημερινότητα μιας πόλης και
των κοινοτήτων της, το πρόγραμμα της δράσης αναπτύσσε-
ται γύρω από τα θέματα της καλλιτεχνικής ιθαγένειας (artis-
tic citizenship), της κοινωνικής τέχνης (art of sociability) και της
πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων και των κοινοτήτων. 

Το Μυστήριο_56 3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030  επιστρέφ-
ει δημιουργώντας καταρχάς έναν φυσικό χώρο συνάντησης
για Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του πολιτιστικού
χώρου από το Λίβανο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Τσεχία,
το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη
Σερβία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Δανία, εκπροσώπους
ευρωπαϊκών φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς διαχειρι-
στές, θεωρητικούς, θεσμικούς φορείς από Δήμους της Αττικής,
την Περιφέρεια, καθώς και για όσους πολίτες ενδιαφέρονται
για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, τις τέχνες και
τον πολιτισμό. 

Το πρόγραμμα της Συνάντησης περιλαμβάνει 13 ομάδες
εργασίας και ισάριθμα καλλιτεχνικά έργα, που απλώνονται
σε όλη την πόλη, καθώς και ανεξάρτητες εκδηλώσεις,
περίπατους, gaming και άλλες δράσεις που έχουν δημιουργ-
ηθεί μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και συνδημιουργίας
μεταξύ καλλιτεχνών, διαφορετικών κοινοτήτων στην Ελευσίνα
και σε άλλα μέρη του κόσμου. Καθ’ όλη, επίσης τη διάρκεια
του 4ημέρου, θα πραγματοποιούνται βιωματικές εμπειρίες
γνωριμίας με τη φυσιογνωμία
και τις κοινότητες της Ελευσίνας,
καθώς και συναντήσεις δικτύω-
σης με τους ίδιους τους προσ-
κεκλημένους της δράσης. Ταυ-
τόχρονα και για πρώτη φορά
στο πλαίσιο της Συνάντησης,
πρόκειται να πραγματοποιηθεί
ο «Ανοιχτός Χώρος», ένας τόπος
έμπνευσης, δικτύωσης και προ-
βολής της δραστηριότητας των
συμμετεχόντων. 

Περιορισμένος αριθμός 
θέσεων. 
Απαραίτητη η προκράτηση  
εδώ
https://eu.jotform.
com/form/222703277352352
έως τις 5 Νοεμβρίου.

Αντιπροσωπεία του Δήμου Φυλής, 
με επικεφαλής το Δήμαρχο, στην πανήγυρη του

Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων

Στην  παν ήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άν ω Λιοσίων  παρευρέθηκε, το απόγευμα
της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, επικεφαλής ομάδας

Δημοτικών  και Κοιν οτικών  Συμβούλων . 
Οι εκπρόσωποι του Δήμου παρακολούθησαν  τον  Εσπεριν ό κι εν  συν εχεία μετείχαν  στη

λιτάν ευση της ιεράς εικόν ας στους δρόμους της συν οικίας.
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής.  Μουσεία-Αρχαιολογικοί χώροι:

Ελεύθερη η είσοδος την 28η Οκτωβρίου

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, 
έτσι και τη φετινή 28η Οκτωβρίου, 

το Μουσείο της Ακρόπολης θα έχει 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Τ
ην Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 η
είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης θα
είναι ελεύθερη για όλους, από τις 8 το

πρωί έως τις 10 το βράδυ. 
Σημειώνεται πως βάσει υπουργικής απόφα-

σης η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολο-
γικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα
μνημεία και τα Μουσεία τα οποία ανήκουν στο
Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς
την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομ-
ηνίες:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερ-
κούρη),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διή-

μερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμ-

βρίου έως 31η Μαρτίου
Ανοιχτές είναι και οι πόρτες του Μουσείου

Ακρόπολης την 28η Οκτωβρίου, παρά το
γεγονός ότι δεν εντάσσεται στην παραπάνω διά-
ταξη.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του
Μουσείου, στις ημέρες επίσημων τελετών-
εορτασμών ελεύθερης εισόδου του Μουσείου
Ακρόπολης περιλαμβάνεται η 28η Οκτωβρίου
και ως εκ τούτου την Παρασκευή η είσοδος και
στο Μουσείο Ακρόπολης είναι ελεύθερη.
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα “Κυκλοφοριακή Αγωγή
και Οδική Ασφάλεια” από τη Δημοτική Αστυνομία

Αχαρνών στα σχολεία της πόλης

Ξ
εκίνησε για ακόμα μια χρονιά
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του Δήμου Αχαρνών «Κυκλοφ-

οριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια»
που έχει σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου
και υλοποιείται από τη Δημοτική
Αστυνομία στα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά σχολεία της πόλης μας.

Το πετυχημένο πρόγραμμα που έχει
λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παι-
δείας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιή-
σει και να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά των
Αχαρνών στους κανόνες της σωστής και
ασφαλούς συμπεριφοράς, στο οδικό
δίκτυο.

Πρώτος σταθμός, για τη φετινή χρονιά
ήταν το 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
και ακολούθησαν το 1ο Ειδικό Σχολείο
και το 25ο Δημοτικό Αχαρνών. 

Οι μαθητές υποδέχτηκαν με μεγάλο
ενθουσιασμό το εξειδικευμένο προσω-
πικό της Δημοτικής Αστυνομίας και είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους
κανόνες που όλοι μας οφείλουμε να τηρ-
ούμε.

Τα παιδιά απέκτησαν πολύτιμες
γνώσεις για τα μέτρα προστασίας μέσα
στο αυτοκίνητο, για τη χρήση της ζώνης
ασφαλείας ενώ παρακολούθησαν και
ειδικές παρουσιάσεις για τις πινακίδες
σήμανσης και τη σημασία τους. Παράλ-
ληλα, είχαν την ευκαιρία να θέσουν και
τις δικές τους απορίες. Η δράση θα
συνεχιστεί και σε άλλα σχολεία της
πόλης μας.

Βασική προτεραιότητα του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και του αρμό-
διου Αντιδημάρχου, Μιχάλη Βρεττού
είναι η οδική ασφάλεια των δημοτών 

αλλά και η εκπαίδευση των παιδιών
μας, στις βασικές αρχές και τους κανό-
νες της κυκλοφοριακής αγωγής. Ο σεβα-
σμός και το αίσθημα ευθύνης στο δρόμο
αποκτώνται από μικρή ηλικία και είναι 

εφόδια που η νέα γενιά των Αχαρνών, 
αξίζει και πρέπει να αποκτήσει.
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμ-

μα μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο
της Δημοτικής Αστυνομίας: 210-2415472
και στο email: info@acharnes.gr

Σας ενημερώνουμε πως
για τον μήνα Νοέμβριο το
Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφ-
όρησης και Συμβουλευτικής
Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
για θέματα εργατικού
δικαίου (συμβάσεις, απο-
δοχές, άδειες κλπ.) και σε
θέματα δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης (θεμελίωση και
κατοχύρωση συνταξιοδοτι-
κού δικαιώματος, συντάξεις
χηρείας, συντάξεις αναπ-
ηρίας, πλήρεις και μειωμέ-
νες συντάξεις, απασχόληση
συνταξιούχων κλπ), 

θα βρίσκεται στο Εργα-
τικό Κέντρο   την   Πέμπτη  3
Νοεμβρίου  2022, κατά τις
ώρες 12:00 έως 16:00 (οδός
Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όρο-
φος).

Για πληροφορίες καλείτε
στα τηλέφωνα: 210 5546321
και 210 0102809.-

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                            

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΕΔΑ 
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σήμερα Πέμπτη, 27 Οκτω-
βρίου, στις 7μ.μ., στο Δημο-
τικό Κιν /θέταρο Γαλαξίας, θα
πραγματοποιηθεί η καθιερω-
μέν η εκδήλωση που διορ-
γαν ών ει το Πν ευματικό Κέν -
τρο για ν α βραβεύσει τους
επιτυχόν τες των  φετιν ών
παν ελλαδικών  εξετάσεων .

Μαζί μας θα βρίσκεται και η
δημοφιλής τραγουδίστρια
Νάν τια Καραγιάν ν η, η οποία
θα ερμην εύσει επετειακά
τραγούδια και συν θέσεις
μεγάλων  δημιουργών .

Η Είσοδος είν αι ελεύθερη
για τους λάτρεις του καλού
ελλην ικού τραγουδιού.

Εκδήλωση του
Πνευματικού 

Κέντρου
για τη βράβευση
τωνεπιτυχόντων

στις φετινές
Πανελλαδικές

εξετάσεις

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕΒΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ. ΣΤΑ ΧΑΥΤΕΙΑ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

Η
πρόσφατη μαζική κινητοποίηση δεκάδων επαγγελμα-
τικών οργανώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου δεν
βρέθηκε ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος για να ακούσει

και να παραλάβει τα δίκαια αιτήματα που εκφράζουν χιλιάδες
αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους και βιοτέχνες στην Αττική,
δείχνει ένα μόνο πράγμα. Ότι απέναντι στον «βαρύ χειμώνα» της
ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, της φοροληστείας και των
χρεών που μας πνίγουν εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση δεν σκο-
πεύει να πάρει ούτε μισό μέτρο για την στήριξή των μικρών
επαγγελματιών.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ!
ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

Διεκδικούμε:

Να οριστεί πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας στα επίπεδα
που βρίσκονταν οι τιμές πριν την ενεργειακή κρίση (με αναδρο-
μική ισχύ από 1/1/2022).

Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκρ-
ιθούν στις υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς.

Καμία σκέψη για αύξηση της φορολογίας στην ενέργεια που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμιά αύξηση των Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας, για να λειτουργήσει ως Μόνιμος Μηχανισμός
Αντιστάθμισης κινδύνου, χρηματοδοτώντας με τα δικά μας λεφτά
τους παρόχους για άλλη μια φορά.

Κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στην ενέργεια. (ΦΠΑ, Ειδι-
κοί Φόροι Κατανάλωσης κτλ.)

Άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων
χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρύπων που αυξάνουν
τεχνητά την τιμή του ρεύματος που παράχθηκε από λιγνίτη.

Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου 12.000, προσαυξημένο

κατά 5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Διαγραφή χρεών για τους μικρούς επαγγελματίες και τα λαϊκά

νοικοκυριά.
Αναστολή κατασχέσεων και απαγόρευση πλειστηριασμών

πρώτης κατοικίας.
Μείωση των δημοτικών τελών και των τελών κατάληψης

κοινόχρηστων χώρων.
Διαγραφή των οφειλών της επιστρεπτέας προκαταβολής.
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Κλειστά θα είναι τα μαγαζιά, τα
σούπερ μάρκετ αλλά και οι τράπεζες
κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου
που πέφτει την Παρασκευή, προσθέ-
τοντας ένα ακόμα τριήμερο στο ημερ-
ολόγιο του 2022. Από πέρσι, η εθνι-
κή επέτειος μπήκε στη λίστα με τις
επίσημες αργίες δυνάμει του άρθρ-
ου 60 του Ν. 4808/2021, ενώ τα
προηγούμενα χρόνια ήταν προαιρετι-
κή αργία.

Οι τράπεζες επίσης θα παραμείν ουν
κλειστές. Κάποια μαγαζιά και σούπερ
μάρκετ ωστόσο θα λειτουργήσουν , όπως
το OK Market, άλλα μίν ι μάρκετ, αλλά και
καταστήματα λιαν εμπορίου ή επιχ ειρή-
σεις εστίασης σε κεν τρικές περιοχ ές και
άλλες επιχ ειρήσεις. 

Οι εργαζόμεν οι θα πρέπει ν α αμειφθ-
ούν  όπως τις Κυριακές με προσαύξηση
ως εξής:

οι ημερομίσθιοι θα λάβουν  το συν ηθι-
σμέν ο ημερομίσθιό τους και προ-
σαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο
ν όμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες
απασχ οληθούν  οι επί μην ιαίο μισθό θα
λάβουν  τόσα ωρομίσθια όσες ώρες
απασχ οληθούν  και προσαύξηση 75%
στο ν όμιμο ωρομίσθιό τους

Ειδικά για το κέν τρο της Αθήν ας, υπε-
ν θυμίζεται ότι σε Ερμού, Μον αστηράκι
και άλλες τουριστικές περιοχ ές, τα κατα-
στήματα παραμέν ουν  αν οιχ τά κάθε
Κυριακή, επομέν ως δεν  αποκλείεται το
ίδιο ν α συμβεί και σε αυτή την  αργία.

Επίσης, για σούπερ μάρκετ και λιαν εμ-
πόριο δεν  είν αι τριήμερο, αφού θα λειτο-
υργήσουν  καν ον ικά το Σάββατο 29 του
μην ός.

Ποιες είν αι οι υποχ ρεωτικές/επίσημες
αργίες στην  Ελλάδα

Οι ημέρες υποχ ρεωτικής αργίας είν αι οι
εξής:

η 1η Ιαν ουαρίου η οποία προστέθηκε
στις υποχ ρεωτικές αργίες δυν άμει του
άρθρου 60 του Ν. 4808/2021η 6η Ιαν ο-
υαρίου (εορτή των  Θεοφαν είων ), η 

οποία προαστέθηκε στις υποχ ρεωτι-
κές αργίες δυν άμει του άρθρου 60 του Ν.
4808/2021

η 25η Μαρτίου
η Δευτέρα του Πάσχ α
η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

(15η Αυγούστου)
η εορτή της Γεν ν ήσεως του Χριστού

(25η Δεκεμβρίου)
η δεύτερη μέρα των  Χριστουγέν ν ων

(26η Δεκεμβρίου), η οποία προστέθηκε
στις υποχ ρεωτικές αργίες δυν άμει του
άρθρου 42 του Ν. 4554/2018.

η 1η Μαΐου, η οποία δυν άμει του άρθ-
ρου 14 του Ν. 4468/2017, ορίστηκε ως
ηµέρα υποχ ρεωτικής αργίας. 

Με την  ίδια ως άν ω διάταξη ορίστηκε
ότι με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η
αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη
ημέρα, εφόσον  συμπίπτει με Κυριακή,
με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη
Δευτέρα του Πάσχ α.

η 28η Οκτωβρίου η οποία προστέθηκε
στις υποχ ρεωτικές αργίες δυν άμει του
άρθρου 60 του Ν. 4808/2021, εν ώ μέχ ρι
την  δημοσίευση του ν όμου είχ ε το χ αρ-
ακτήρα της προαιρετικής αργίας.

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει την αργία σε μαγαζιά, τράπεζες και σούπερ μάρκετ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ, μέσα από κρίσιμα έργα εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ύψους 5 δισ. ευρώ 
μέχρι το 2030, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και συνεισφέρει ουσιαστικά στην

ενεργειακή μετάβαση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΤΤΤΤηηνν ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ομίλου, δημοσίευσε για
τρίτη συνεχή χρονιά ο ΑΔΜΗΕ. Με
γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, η νέα

Έκθεση, με περίοδο αναφοράς το 2021, αποτ-
υπώνει αναλυτικά τις επιδόσεις του Ομίλου σε
θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ESG) καθώς και τη συνολική
συνεισφορά του Διαχειριστή στην υλοποίηση της
εθνικής πολιτικής για τη μετάβαση σε μια οικο-
νομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Ο ΑΔΜΗΕ, μέσα από κρίσιμα έργα εγχ ώριων  και διε-
θν ών  ηλεκτρικών  διασυν δέσεων , ύψους 5 δισ. ευρώ
μέχ ρι το 2030, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη
βιώσιμη αν άπτυξη της χ ώρας και συν εισφέρει ουσια-
στικά στην  εν εργειακή μετάβαση σε εθν ικό και περ-
ιφερειακό επίπεδο. Εν  μέσω της κλιματικής κρίσης,
προτεραιοποιεί την  εν εργειακή ασφάλεια των  καταν α-
λωτών  εν ισχ ύον τας την  αν θεκτικότητα των  ηλεκτρ-
ικών  υποδομών , εν ώ μέσα από έργα Πληροφορικής
και Τηλεπικοιν ων ιών , προάγει τον  ψηφιακό
μετασχ ηματισμό της Εταιρείας και της χ ώρας συν ολι-
κά.

Ο Διαχ ειριστής συν εχ ίζει ν α συν εισφέρει και σε κοι-
ν ων ικοοικον ομικό επίπεδο, στηρίζον τας έμπρακτα
τις τοπικές κοιν ων ίες και δημιουργών τας αξία για όλα
τα εν διαφερόμεν α μέρη. Το 2021, το κοιν ων ικό
προϊόν  του Ομίλου αν ήλθε σε 258 εκατ. ευρώ με τις
δράσεις και τα προγράμματα Εταιρικής Κοιν ων ικής
Ευθύν ης που υλοποίησε στις περιοχ ές όπου δρα-
στηριοποιείται ν α αγγίζουν  συν ολικά τα 1,2 εκατ.
ευρώ.

Με αφορμή τη δημοσίευ-
ση της Έκθεσης Βιώσιμης
Αν άπτυξης 2021, ο Πρόε-
δρος και Διευθύν ων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάν ος Μαν ουσάκης, αν έφ-
ερε: «Το 2021 κάν αμε
σημαν τικά βήματα για την
οριζόν τια εν σωμάτωση της
βιώσιμης αν άπτυξης σε
όλες τις πτυχ ές της λειτο-
υργίας του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
και παρά τις δύσκολες
συν θήκες, σημειώσαμε
μεγάλη πρόοδο στο επεν -
δυτικό μας πρόγραμμα, με
το οποίο θα υπερδιπλασιάσουμε το Σύστημα Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Εν έργειας έως το 2030. Το 2021 ολοκ-
ληρώσαμε έγκαιρα την  ηλεκτρική διασύν δεση-ορό-
σημο Κρήτης-Πελοπον ν ήσου, συν εχ ίσαμε δυν αμικά
την  κατασκευή της διασύν δεσης Κρήτης-Αττικής και
δρομολογήσαμε την  τέταρτη και τελευταία φάση της
διασύν δεσης των  Κυκλάδων . 

Παράλληλα, διατηρήσαμε υψηλό ρυθμό σύν δεσης
ν έων  ΑΠΕ στο Σύστημα και συν εχ ίσαμε ν α επεν -
δύουμε στον  εκσυγχ ρον ισμό και την  ψηφιακή αν αβά-
θμιση των  ηλεκτρικών  και τηλεπικοιν ων ιακών  υπο-
δομών  μας. 

Ο ΑΔΜΗΕ έχ ει εξελιχ θεί σε έν αν  σύγχ ρον ο Διαχ ει-
ριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εν έργειας που εν σω-
ματών ει τις βέλτιστες διεθν είς πρακτικές σε όλους τους
τομείς της λειτουργίας του και επιτελεί τη θεσμική του
αποστολή με σεβασμό στον  άν θρωπο και το περι-
βάλλον ».

Η Έκθεση συμμορφών εται με τα υψηλότερα πρότ-
υπα δημοσιοποίησης στοιχ είων  βιώσιμης αν άπτυξης,
καθώς έχ ει συν ταχ θεί σύμφων α με τις απαιτήσεις των
GRI Standards, των  SASB Standards, τις συστάσεις
TCFD εν ώ για πρώτη φορά καλύπτει δείκτες επίδοσης
του Χρηματιστηρίου Αθην ών  «ESG Reporting Guide
2022». 

Με στόχ ο την  εν ίσχ υση της διαφάν ειας και της
αξιοπιστίας των  δημοσιοποιούμεν ων  στοιχ είων , η
Έκθεση έχ ει επίσης ελεγχ θεί από εξωτερικό φορέα
διασφάλισης. 

Η Έκθεση Βιώσιμης Αν άπτυξης 2021 είν αι διαθέ-
σιμη στη διεύθυν ση: 

https://www.admie.gr/sites/def ault/f iles/attached-
f iles/ty pe-f ile/2022/10/ekthesi-biosimis-anaptuksis-
2021.pdf  
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Μ
έσα σε κλίμα μεγάλης συγκίν ησης και χ αράς
πραγματοποιήθηκαν  τα αποκαλυπτήρια του
Μν ημείου Πον τιακής Λύρας  στον  προαύλιο

χ ώρο του Πον τιακού Θεάτρου Ασπροπύργου, το οποίο
είχ ε και την  ευθύν η της διοργάν ωσης της εκδήλωσης.
Έν α Μν ημείο, που κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία
του Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου σε
συν εν ν όηση με τον  Πρόεδρο του Πον τιακού Θεάτρου,
κ. Δημήτρη Ευσταθιάδη και την  αμέριστη συμπαράστα-
ση των  Δημοτικών  Συμβούλων , για ν α εν ώσει όλους
τους κατοίκους της πόλης και ν α κρατήσει ζων ταν ή την
Πον τιακή λαϊκή παράδοση.    

Η εκδήλωση ξεκίν ησε με
Αγιασμό, που πραγματο-
ποίησε ο Μητροπολίτης Αττι-
κής και Βοιωτίας ΓΟΧ, κ.κ
Χρυσόστομος, εν ώ στη
συν έχ εια υπό τον  ήχ ο της
Ορχ ήστρας 1919  εκτυλίχ θη-
κε έν α δρώμεν ο  κατασκευής
της λύρας, με αποκορύφωμα
την  αποκάλυψη του
Μν ημείου, που ήταν  περιτριγ-
υρισμέν ο από λυράρηδες.  

Έπειτα, έγιν ε αν αφορά στο
Μν ημείο της Λύρας, η οποία
φτάν ει τα 7 μέτρα από τη
βάση της και την  φιλοτέχ ν ησε
πιστά, από σίδερο,  ο κ.
Δημήτρης Σεμερτζίδης από τη
Σκύρα Πέλλας. Ακολούθησε
μια ιστορική αν αδρομή για την
παρουσία της λύρας στη ζωή
των  αν θρώπων  από τα
Αρχ αία χ ρόν ια αλλά και πως
εμπλέκεται στη ζωή μας μέχ ρι σήμερα. 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
στον  χ αιρετισμό του, μεταξύ άλλων , αν έφερε: 

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όλοι μαζί, για ν α εγκαι-
ν ιάσουμε το Μν ημείο Πον τιακής Λύρας της πόλης μας,
έν α από τα ελάχ ιστα μν ημεία του είδους στην  Χώρα
μας. 

Η Πον τιακή Λύρα, λοιπόν , απετέλεσε το κατεξοχ ήν
παραδοσιακό μουσικό όργαν ο των  Πον τίων , φέρον τας

μια ιδιαίτερη και παν ίσχ υρη συμβολική αξία.  «Έν τυσε»
μουσικά σχ εδόν  κάθε έκφαν ση της ζωής των  Ελλήν ων
του μακριν ού μας Πόν του. Συν τρόφευσε όλες τους τις
χ αρές στους γάμους, στις βαφτίσεις, στις γιορτές και τα
παν ηγύρια, μέχ ρι και τους πόν ους τους πάν ω στις άγρ-
ιες και απροσπέλαστες οροσειρές και τις απάτητες βου-
ν οκορφές του Πόν του, κατά τη διάρκεια του αν τάρτι-
κου. 

Ταυτισμέν η και συν υφασμέν η με την  ταυτότητα και
την  κουλτούρα των  Ελλήν ων  του Πόν του, η λύρα δεν
είν αι μόν ο μουσική και τραγούδια, δεν  είν αι μόν ο χ οροί

(Πυρρίχ ιος  και Σέρρα), μα είν αι και Πον τιακή διάλεκ-
τος, είν αι και ιστορία, είν αι και ήθη και έθιμα, είν αι  μία
ολόκληρη ζωή, διάρκειας εκατον τάδων  ετών , χ ιλιάδων
ομοεθν ών  και ομόδοξων , που έζησαν  σε μια αλησμόν -
ητη πατρίδα, η οποία συν εχ ίζει ν α υπάρχ ει στο πεν -
τάγραμμο και στις σελίδες της καρδιάς μας…

Είθε αυτή η λύρα, λοιπόν , ν α στέλν ει πάν τα τις ν οε-
ρές μελωδίες της στο μυαλό και στην  καρδιά μας, και ν α
μας θυμίζει μια αλλοτιν ή, μια ωραία, μια τιμημέν η, μία

αλησμόν ητη, μία έν δοξη εποχ ή, που ποτέ μα ποτέ δεν
θα ξεχ αστεί από τις συλλογικές μας μν ήμες. Είθε αυτή
η λύρα ν α θυμίζει σε όλους μας την  κοιν ή μας καταγω-
γή και ταυτότητα: την  Ελλην ική!».

Στο τέλος, απον εμήθηκαν  τιμητικές πλακέτες προς
όλους όσοι συν έδραμαν  τόσο στη δημιουργία του
Μν ημείου όσο και στην  πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης.

Τα αποκαλυπτήρια τίμησαν  με την  παρουσία τους, ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο

Γραμματέας της Βουλής, κ.
Ευάγγελος Λιάκος, ο Αν τιπε-
ριφερειάρχ ης Δυτικής Αττι-
κής, κ. Ελευθέριος Κοσμό-
πουλος, η Γεν ική Γραμμα-
τέας της Παμπον τιακής Ομο-
σπον δίας Ελλάδας, κ.
Αθην ά Σωτηριάδου, ο
πρώτος επιλαχ ών  Βουλευ-
τής της Ν.Δ., κ. Σταμάτης
Πουλής, ο Πολιτευτής της
Ν.Δ., κ. Αν δρέας Τσώκος, οι
Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ. Σοφία
Μαυρίδη, Παν τελής Σαβ-
βίδης, Μιχ αήλ Ψωμιάδης,
Δημήτρης Παπαδόπουλος,
Μελέτιος Μπουραν τάς, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπου-
λος, ο Πρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
κ. Αβραάμ Κων σταν τιν ίδης,

ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γιώργος Φίλης, η Πρόεδρος του
Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού, οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ιωάν ν ης Ηλίας, Ελέν η Μαυράκη,
Μαρία Ατματζίδη, Παύλος Γαβριλίδης, Αλέξαν δρος
Μυλων άς, Μαρία Λιάκου, Μιχ άλης Χατζής, Τσοκάν ης
Αλέξης, Ολυμπία Καμπόλη  Αγησίλαος Τσίγκος, ο Αν τι-
πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αν τών ιος Κον αξής καθώς
και πλήθος Πον τιακών  και τοπικών  Συλλόγων , τόσο
του Ασπρόπυργου όσο και άλλων  περιοχ ών .  

Σ
τα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus+, με την χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέοι και νέοι από

τον Δήμο Φυλής συμμετείχαν σε ανταλλαγή που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κλουζ – Ναπόκα
της Ρουμανίας. Ειδικότερα, άτομα με σύνδρομο
Down, καθώς και άτομα χωρίς σύνδρομο Down,
που είναι ευαισθητοποιημένα σε κοινωνικά
θέματα, συναντήθηκαν με νέους και νέες από
την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία και
δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα. Κατά τη

διάρκεια της ανταλλαγής αυτής
χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλ-
ληλα εργαλεία για τη δημιο-
υργία ιδανικών συνθηκών ως
προς την ένταξη των ΑμΕΑ
στην τοπικές κοινωνίες.

Το συντονισμό όλης της ελληνικής αποστολής
είχε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικών
υπηρεσιών κ. Αντωνόπουλος Γεώργιος, με τη
συνδρομή των κοινωνικών λειτουργών του
Δήμου Φυλής Νιτσάκη Χαράς και Κουτσώνα
Κωνσταντίνας. Πρόκειται για πραγματικά ένα
καινοτόμο πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας του Δήμου Φυλής, όπου για πρώτη φορά
συναντήθηκαν εκπρόσωποι της νεολαίας με
ΑμΕΑ, ώστε να δημιουργηθεί όχι μόνο ένας δια-
πολιτισμικός διάλογος με τις άλλες χώρες,

αλλά και για να αναδειχθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο
για την προώθηση της διαφορετικότητας και
πως αυτή υλοποιείται σε ένα καθημερινό
πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

O Δήμος Φυλής ευχαριστεί ιδιαίτερα τον
οργανισμό Ιππόκαμπος ΑμΕΑ και τον πρόεδρο
του κύριο Μαρκίδη Εμμανουήλ για τη συνεισφο-
ρά του στην επιτυχία της ανταλλαγής των νέων.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από τους
συμμετέχοντες εποικοδομητικό, ενώ υπήρχε
μεγάλη δημοσιότητα σε τοπικό επίπεδο από τον
Δήμο του Κλουζ, με προβολή ρεπορτάζ ακόμη
και από το εθνικό τηλεοπτικό κανάλι της
Ρουμανίας. 

Οι νέοι και νέες χωρίς σύνδρομο Down από
τον Δήμο Φυλής και ειδικότερα, ο Χάρης Καρα-
ουλάνης, η Βασιλική Φούσκα και ο Παναγιώτης

Τσιουμάνης είχαν την ευκαιρία να συναναστρ-
αφούν με νέους και νέες με σύνδρομο Down και
να ζήσουν την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα “Down W ithout Barriers“
αποτελεί ένα έργο Erasmus+ KA-1, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο υλοποιείται από την Direc�ia de
Asisten�ă Socială și Medicală (Cluj-Napoca,
Ρουμανία) ως συντονιστή, σε συνεργασία
με την Asocia�ia AGA Down Sindrom Cluj
(Cluj -Napoca, Ρουμανία), την Asocia�ia
Babilon Travel (Cluj-Napoca, Ρουμανία), τον
Δήμο Φυλής (Ελλάδα), την Türkiye Down
Sendromu Derneği (Τουρκία) και την
Associazione Italiana Persone Down
Onlus.

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΜΜΕΕ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΝΝΑΑ
ΕΕΥΥΝΝΟΟΪΪΚΚΟΟΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  ΙΙΣΣΕΕΣΣ  ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΜΜΕΕ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟ  DDOOWWNN

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Κρατάμε ζωντανή την ΠοντιακήΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Κρατάμε ζωντανή την Ποντιακή
λαϊκή παράδοση και τιμάμε την ταυτότηταλαϊκή παράδοση και τιμάμε την ταυτότητα

και την κουλτούρα των Ελλήνων του Πόντουκαι την κουλτούρα των Ελλήνων του Πόντου
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.

Καθήκον τα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση

ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόν τα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

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

Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία 
τον Νοέμβριο στον Δήμο Ιλίου

Συν επής στο ραν τεβού με τους εθελον τές αιμοδότες, ο Δήμος Ιλίου εν ημερών ει
ότι η εθελον τική αιμοδοσία για τον  Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή
4 Νοεμβρίου, ώρες 09:00 έως 16:00 και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ώρες 09:00 έως
14:00, στο Δημαρχ είο Ιλίου.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατόπιν  προγραμματισμέν ου
ραν τεβού και όχ ι με ελεύθερη προσέλευση.

Για τη συμμετοχ ή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για ραν τεβού οι εν διαφ-
ερόμεν οι θα πρέπει ν α επικοιν ων ούν  με την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου στο τηλέφων ο 2102624090 από 26.10.2022 έως 02.11.2022, εργάσιμες
ημέρες, ώρες 08.30 – 14.30.

Κλείσε το ραν τεβού σου για τη διήμερη αιμοδοσία.

Δίν εις αίμα, δίν εις ζωή!
Εν ίσχ υσε και εσύ την  Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου.

Γίν ε και εσύ εθελον τής αιμοδότης.

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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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 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες
οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 
του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από

Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483 
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ΕΠΣΔΑ: 
Πρεμιέρα στο

πρωτάθλημα  στην
Α΄και Β΄κατηγορία
το Σαββατοκύριακο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(1η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00) Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)            

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (Ι.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)            

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10  16:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)            

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)            

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)        

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)        

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(1η αγωνιστική)  

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:30)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    

ΚΥΡΙΑΚΗ(12:00)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)        

ΒΥΖΑΣ Β - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΒΥΖΑ)        

Ο Βύζας Μεγάρων Β' 2-1
στη Ν. Πέραμο

Συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις η αναπτυξιακή
ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων Β΄ πέτυχε σπουδαία
φιλική νίκη απέναντι στην Α' ομάδα της Ν. Περάμου με
2-1. 
Η ομάδα του Χάρη Κουστέρη που κατά βάση αποτε-
λείται από παιδιά της Ακαδημίας του 2006 και 2007
έχει παρουσιάσει εξαιρετικά βήματα προόδου μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα και όλα δείχνουν ότι θα
αποτελέσει βασική πηγή τροφοδότησης ποδοσφαιρι-
στών της Α' ομάδας



Σε πέντε ομίλους θα διεξαχθεί το 
πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής

Ούτε σε τέσσερις ομίλους,
όπως προβλέπεται στην προ-
κήρυξη, ούτε σε έξι όπως
ειπώθηκε από την πλευρά της
Επιτροπής Διοργανώσεων της
ΕΠΟ στην τηλεδιάσκεψη που
είχε με ομάδες της κατηγορίας
θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής.
Όπως αποφασίστηκε την τελευταία συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, το νέο πρωτάθλημα,

που θ' αρχίσει στις 13/11 θα διεξαχθεί σε πέντε ομίλους των 14 ομάδων.
Η αρχική απόφαση για τέσσερις ομίλους άλλαξε επειδή λόγω της καθυστερημένης έναρξης, δεν θα
επαρκούν οι ημερομηνίες.
Η άλλη πρόταση για έξι ομίλους απορρίφθηκε επειδή θα υπάρχουν όμιλοι με 11 ομάδες - αριθμός
που θεωρείται μικρός για όμιλο πρωταθλήματος.

Ο συνολικός αριθμός των ομάδων που θα πάρουν μέρος είναι 70 με την επιφύλαξη της απόφασης
του Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής του Πανδραμαϊκού.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-13  

Eλεύθερος ο Γιάννης Φλορέα
Τον επόμενο σταθμό αναζητά ο

μεσοεπιθετικός Γιάννης Φλορέα
που έμεινε ελύθερος από τον
Βύζαντα Μεγάρων. Ο ίδιος τόνισε:

<<Θέλω να ευχαριστήσω την
ομάδα του βυζαντα που με άφησε
ελεύθερο να διαπραγματευτώ την
επόμενη ομάδα της καριέρας μου
.

Μέχρι σήμερα δεν έχω έρθει σε
οριστική συμφωνία με καμία

ποδοσφαιρική ομάδα και είμαι σε συζητήσεις για να αποφασίσω το επόμενο
βήμα μου .Σύντομα θα κανω γνωστές τις προθέσεις μου>>.

Ο Βύζας με την ΑΕ Ερμιονίδας 
το Σάββατο στα Μέγαρα
Φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων το Σάββατο στις 16:00

στο γήπεδο του απέναντι στην ΑΕ Ερμιονίδας Αργολίδας που αγωνίζεται
στην Γ΄Εθνική.

Οι δύο προπονητές Δημήτρης Καλύκας και Μάρκος Στεφανίδης θα έχουν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.

ΑΝ.ΤΣ.

Οι Παλαίμαχοι του
Βύζαντα με τον

Εθνικό Πειραιά στις
31/10

Φιλικό παιχνίδι για φιλανθρωπικό
σκοπό για την ΠΙΣΤΗ θα διεξαχθεί

την Δευτέρα 31/10 στο Στάδιο
Μεγάρων μεταξύ του Βύζαντα και

του Εθνικού Πειραιά. Το παιχνίδι θα
ξεκινήσεις στις 19:00.

Σήμερα η κλήρωση
της 3ης φάσης
κυπέλλου στην
Δυτική Αττική
Σας ενημερώνουμε πως Την
Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα
10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί
η κλήρωση της 3ης Φάσης του
Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομά-
δων στα γραφεία της Ένωσης .  
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

Ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 140 τμ 

στον Ασπρόπυργο επί της 
Λεωφόρου  Δημοκρατίας 

με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου. Επι-

κοινωνία 
στο 6981788414

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.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς

κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 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., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, 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 θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.

Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 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, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€

(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL 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 θέρ-
μανση
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 Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
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

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

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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