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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Ο ΑΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Πνίγουν» τους Έλληνες
τα ενοίκια

1 στους 2 αδυνατούν να
πληρώσουν - Έρευνα

Ανάδειξη του Δήμου
Φυλής σε τουριστικό

προορισμό
- Στήριξη από την Πρόεδρο
του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου

O Γιώργος Ανανιάδης νέος
προπονητής στον Ίκαρο Νεοκτίστων

Βραβεύσεις και πλακέτες στον αγώνα για
φιλανθρωπικό σκοπό στα Μέγαρα

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Άνω
Λιοσίων: Summer Camp 2022

Power Pass:
Παράταση έως τις 5

Ιουλίου για την
υποβολή αιτήσεων

- Ποια λάθη ακυρώνουν την αίτηση
για επιδότηση ρεύματος

Με 1.200 προσλήψεις
αναβαθμίζει την

υποστελεχωμένη Δημοτική
Αστυνομία η κυβέρνηση

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99

σσεελλ..33

ΠΛΗΜ Μ ΥΡΕΣ Μ ΑΝΔΡΑΠΛΗΜ Μ ΥΡΕΣ Μ ΑΝΔΡΑ
Έφεση για την πρωτόδικη απόφαση 

φυλάκισης κατέθεσε ο πρώην 
αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου

ΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ευχές και αναμνηστικά δώρα στους μαθητές 
από την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού,

Σοφία Μαυρίδη 
σσεελλ..  22--1122

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22
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Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
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IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 23 έως 34  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς,
Πετρίν ος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίν α
Παύλος, Πώλ, Παυλίν α, Πωλίν α, Παύλιαν η
Αποστόλων  Πετρου και Παύλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ., Εθνικής Αντιστάσεως 98 

& Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.

Λιοσίων 66, Αχαρνές, 2102407650

Ο
ι μισοί ενοικιαστές δυσκο-
λεύονται ή αδυνατούν να
πληρώσουν το ενοίκιό

τους. 
Το σημαντικότατο πρόβλημα των

υψηλών ενοικίων αναδεικνύει η
νέα μεγάλη ποσοτική έρευνα του
Eteron για την ενοικιαζόμενη στέγη
που παρουσιάστηκε  σε συνέντευξη
Τύπου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας
που εστιάζει αποκλειστικά στους
ανθρώπους που ζουν στο νοίκι,
είναι καθηλωτικά.

Οι μισοί ενοικιαστές (47,8%)
δυσκολεύονται ή αδυνατούν να
πληρώσουν το ενοίκιο τους, ενώ το
ζήτημα του ενοικίου απασχολεί
πολύ ή αρκετά το 83,1%. Επίσης το
61,7% δηλώνει ότι έχει προχωρή-
σει σε περικοπές άλλων βασικών
αναγκών και το 15,2% ότι για να
καλύψει τις άλλες βασικές του ανάγ-
κες λαμβάνει κάποια οικονομική
βοήθεια ή δανείζεται από τρίτους,
ενώ ανασφάλεια και άγχος είναι τα
κυρίαρχα αισθήματα που βιώνουν
όσες και όσοι ζουν στο ενοίκιο.

Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα; 

Οι ερωτώμενοι ζητούν αύξηση
μισθών/θέσεων εργασίας (56,5%),
πλαφόν στα ενοίκια (53,3%), 

φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκ-
τήτες για πιο προσιτές τιμές
(37,9%), επίδομα ενοικίου
(33,2%), πολιτικές για την κοινωνι-
κή κατοικία 

Με ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο
το οποίο τίθεται άμεσα σε εφαρμο-
γή στο ΕΣΥ, επιχειρεί το υπουρ-
γείο Υγείας να προετοιμάσει τα
νοσοκομεία για την πιθανότητα
περαιτέρω αύξησης των σοβα-
ρών κρουσμάτων κορονοϊού.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα
δεν είναι  ενθαρρυντικά αφού
δείχνουν καθημερινή αύξηση των
περιστατικών covid στο ΕΣΥ.
Εχθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
23.748 κρούσματα (20.084 νέα
και 3.664 επαναλοιμώξεις) , ενώ
16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα,
95 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ
συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά και οι
εισαγωγές (231).

Άλλωστε οι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι
από τις αρχές Αυγούστου, πιθανώς και νωρίτε-
ρα θα υπάρξει ένταση του κύματος της παν-
δημίας που διανύουμε.

Γι αυτό και όπως τονίζουν υψηλόβαθμες
πηγές στο ethnos.gr, στο υπουργείο Υγείας τα
στελέχη είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ξεκινά
και ο επανασχεδιασμός των δημοσίων νοσοκο-
μείων που μπορεί να χρειασθεί να σηκώσουν και
πάλι το βάρος των περιστατικών.

Νέο επιχειρησιακό σχέδιο
Ειδικότερα υψηλόβαθμες πηγές του ethnos.gr 

υπογραμμίζουν ότι έχει ξεκινήσει ήδη η εφαρ-
μογή του νέου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Επαναφορά των πρωτοκόλλων προστασίας
στις εισόδους των νοσοκομείων. Μέχρι πριν
λίγες ημέρες με την άρση όλων των μέτρων, η
είσοδος στα περισσότερα νοσοκομεία γινόταν με
μία απλή μάσκα. Κάτι που αποτελούσε απόφα-
ση του κάθε Διοικητή ξεχωριστά. Πλέον επα-
νέρχονται τα αρνητικά rapid test για όλους τους
επισκέπτες. 

Μάλιστα εάν χρειασθεί θα τεθεί και πάλι νέο
όριο στον αριθμό των ατόμων που θα περνούν
την πύλη, ανεξάρτητα εάν θα επισκέπτονται ασθ-
ενείς ή θα βρίσκονται στο νοσοκομείο για άλλες
υπηρεσίες.

«KAΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

Επιχειρησιακό σχέδιο 5 σημείων στο ΕΣΥ
για το νέο κύμα της πανδημίας

συνεχίζεται στη σελ. 13

συνεχίζεται στη σελ. 12

«Πνίγουν» τους Έλληνες τα ενοίκια 
1 στους 2 αδυνατούν να πληρώσουν - Έρευνα
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ για λίγες ημέρες
πήρε η υποβολή αιτήσεων
για το  Power Pass προκειμέ-

νου όλοι οι δικαιούχοι να διευκολυνθ-
ούν .

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του
στο Twitter ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου: ” Λόγω συνεχούς
ροής αιτήσεων και προκειμένου να διευ-
κολυνθούν οι πολίτες, δίνεται παράταση
έως τις 5 Ιουλίου για την υποβολή αιτή-
σεων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της
αύξησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύμα-
τος (power pass) στη σχετική πλατφόρμα.
Η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου“.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και πρέπει να
συμπληρώσουν με προσοχή τις αιτήσεις,
έτσι ώστε να μην υπάρχουν λάθη. Τα
λάθη στην αίτηση ακυρώνουν το επίδομα
ρεύματος έως 600 ευρώ στο Power Pass.

Τι να προσέξετε στην αίτηση στην πλα-
τφόρμα του Power Pass

Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι η επιστρ-
οφή χρημάτων αφορά μόνο την πρώτη
κατοικία. Επομένως, για τα εξοχικά ή τις
δευτερεύουσες κατοικίες οι καταναλωτές
δεν θα λάβουν επιδότηση.

Οι φοιτητές θα λάβουν επιδότηση
ρεύματος εφόσον δηλώσουν ως πρώτη
κατοικία το σπίτι που διαμένουν.

Όσοι άλλαξαν σπίτι μετά την υποβολή
φορολογικών δηλώσεων πέρσι, όταν
υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, θα πρέπει να δηλώσουν τα
στοιχεία για τη νέα πρώτη κατοικία τους.

Για όσους δεν είναι στο όνομά τους ο
λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος,
σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για
να δοθεί η αποζημίωση θα πρέπει να
πιστοποιείται η πρώτη κατοικία από τον
λογαριασμό ή από το Ε1.

Το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να
είναι απαγορευτικό για επίδομα ρεύματος.
Δεν θα πάρουν επίδομα, όσοι έχουν ετή-
σιο φορολογικό εισόδημα πάνω από
45.000 ευρώ, το οποίο έχει δηλωθεί στις
φορολογικές δηλώσεις του 2020 και
αφορά όλες τις πηγές - όχι μόνο τον
μισθό: Αφορά και σε αποζημιώσεις,
ενοίκια, κλπ.

Για τους έγγαμους, για να πάρουν
επίδομα ρεύματος θα συνυπολογιστούν
τα εισοδήματα και των δύο συζύγων. Για
παράδειγμα, αν ο ένας έχει ετήσιο εισόδ-
ημα 15.000 ευρώ και ο άλλος 31.000
ευρώ (σύνολο 46.000 ευρώ), τότε δεν
μπορούν να κάνουν αίτηση.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ευχές και αναμνηστικά δώρα στους μαθητές από την 

Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού, Σοφία Μαυρίδη 

Ολοκληρώθηκε η
σχολική περίοδος για τα
μαθήματα της Ρωσικής
Γλώσσας στον Ασπρ-
όπυργο

Το τελευταίο μάθημα
για τη σχολική  χρονιά
πραγματοποίησαν οι
μαθητές της Ρωσικής
Γλώσσας του Δήμου
Ασπροπύργου το Σάβ-
βατο, 25 Ιουνίου 2022.
Ένας θεσμός, που
ξεκίνησε τη λειτουργία
του το 2014 και κάθε
χρόνο βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση όχι μόνο από Ασπροπύργιους αλλά και από
πολίτες από όλη την Αττική.  

Ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, με
αφορμή τη λήξη των μαθημάτων χάρισαν στους μαθητές ένα λεξικό ρωσικοελ-
ληνικό, ένα δώρο συμβολικό αλλά πολύ χρήσιμο, το οποίο θα τους βοηθήσει να
διατηρήσουν την επαφή με τη γλώσσα και τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Ευχήθηκαν στους μαθητές να έχουν ένα αναζωογονητικό, όμορφο και ξέγνοι-
αστό καλοκαίρι. Να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις διακοπές τους και τον
Σεπτέμβρη να συνεχίσουν τα μαθήματα  με έμπνευση, δημιουργικότητα, καλή
διάθεση και όρεξη.

Ε
ν θουσιασμέν η με όσα άκουσε
και είδε δήλωσε η Πρόεδρος
του Ελλην ικού Οργαν ισμού

Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Άν τζελα Γκερέκου
κατά την  επίσκεψη της στον  Δήμο
Φυλής το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιου-
ν ίου 2022. 

Η κ. Γκερέκου,  επισκέφθηκε τον
Δήμο Φυλής συν οδευόμεν η από τον
Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Αθην ών  κ. Ιωάν ν η Χατζηθεο-
δοσίου  όπου και πραγματοποίησαν
συν άν τηση εν ημέρωσης και συν ερ-
γασίας με τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο
Παππού. 

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κατά τη
συν άν τηση παρακολούθησε έν α
ολιγόλεπτο βίν τεο τουριστικής προβο-
λής του Δήμου Φυλής και παρέλαβε μια
περιεκτική πρόταση για την  αν άδειξη
του Δήμου Φυλής σε τουριστικό προ-
ορισμό της Αττικής. 

Η κ. Άν τζελα Γκερέκου κατά τη λήξη της συν ερ-
γασίας εξέφρασε τον  εν θουσιασμό της για τις “απίθα-

ν ες” όπως τις χ αρακτήρισε κρυμμέν ες ομορφιές του
Δήμου Φυλής που μπορούν  ν α την  αν αδείξουν  ως
έν αν  κορυφαίο προορισμό της Αττικής για διάφορα

είδη τουρισμού όπως: Αθλητικό (με τις
μον αδικές αν αρριχ ητικές του πίστες και τα
μον οπάτια της Πάρν ηθας ) , Θρησκευτικό,
Ιστορικό και Πολιτιστικό. Αν αφέρθηκε
επίσης στο μον αδικό οικοσύστημα, τη βιο-
ποικιλότητα και τον  δασικό  πλούτο της
Δυτικής Πάρν ηθας, επισημαίν ον τας πως η
βούληση της για συν εργασία είν αι θετική
και θα την  καταθέσει  στον  ΕΟΤ, με συγκε-
κριμέν η πρόταση. 

“Θα προχ ωρήσουμε βήμα – βήμα  με
στόχ ο ν α δοθεί ν έα ώθηση στον  τόπο και
ν α αλλάξει το Brand Name του Δήμου
Φυλής” τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Η Πρόεδρος εξάλλου εξέφρασε την  πρόθ-
εσή της,  ν α επισκεφθεί ξαν ά τον  Δήμο
Φυλής προκειμέν ου ν α δει και ν α βιώσει
από κον τά αυτά που είδε στο βίν τεο. ( κλικ
εδώ: https://y outu.be/HdXO8kwLors )

Χαρακτηριστικά βίν τεο με τις δηλώσεις
της Προέδρου του ΕΟΤ Άν τζελας Γκερέκου 

https://y outu.be/L-iiwJL2PWc
https://y outu.be/WWn2EcRhJds

Ανάδειξη του Δήμου Φυλής σε τουριστικό προορισμό - Στήριξη από την Πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου 
Συμφωνία για  νέα συνάντηση συνεργασίας ανάμεσα σε ΕΟΤ- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – Δήμο Φυλής 

Power Pass: Παράταση έως τις 5 Ιουλίου 
- Ποια λάθη ακυρώνουν την αίτηση 
για επιδότηση ρεύματος
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Τροχαίο Χαλάνδρι: 
Διώκεται για κακούργημα 
ο 20χρονος

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της
επικίνδυνης οδήγησης που προκάλεσε τον
θάνατο άλλου ανθρώπου ασκήθηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του
20χρονου που συνελήφθη στο Χαλάνδρι για το
θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα της Τρίτης.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό
ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει
προθεσμία.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 04:40
στην οδό Παπανικολή.
Ειδικότερα, η Τροχαία ενημερώθηκε για σοβαρό
περιστατικό, καθώς δύο οχήματα κινούνταν στην
κάθοδο προς Αγία Παρασκευή. Κάποια στιγμή το
αυτοκίνητο που βρισκόταν στη δεξιά μεριά έχασε
τον έλεγχο και «καρφώθηκε σε δέντρο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός που έχασε
τη ζωή του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ούτε
φορούσε ζώνη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το
δυστύχημα να σημειώθηκε σε αυτοσχέδια κόντρα
του νεαρού με τον 20χρονο οδηγό.

Μ
ε ψήφους 4 υπέρ και 3
κατά (των  Δικαστών
Εφετών ), αν αγν ωρίστηκε

τελικά ο πρότερος σύν ν ομος βίος
στον  πρώην  ειδικό φρουρό Επα-
μειν ών δα Κορκον έα για τη δολοφ-
ον ία του 15χ ρον ου Αλέξαν δρου
Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου
2008 στα Εξάρχ εια.

Όπως αν αφέρει το lamiare-
port.gr το Εφετείο Λαμίας του
αν αγν ώρισε το ελαφρυν τικό του
πρότερου σύν ν ομου βίου.

Με το συγκεκριμέν ο ελαφρυ-
ν τικό είχ αν  σπάσει τον  Ιούλιο του
2019 τα ισόβια για τον  Κορκον έα,
που βρέθηκε εκτός φυλακής,
έχ ον τας εκτίσει πάν ω από 11
χ ρόν ια φυλακή, αφότου δολοφόν -
ησε τον  Αλέξαν δρο Γρηγορόπου-
λο που ήταν  15 ετών .

Αν ακοίν ωση εξέδωσαν  οι συν ή-
γοροι της οικογέν ειας του Αλέξαν -
δρου Γρηγορόπουλου αφότου
αν αγν ωρίστηκε τελικά ο πρότερος
σύν ν ομος βίος στον  πρώην  ειδικό
φρουρό Επαμειν ών δα Κορκον έα
για τη δολοφον ία του 15χ ρον ου
Αλέξαν δρου Γρηγορόπουλου στις
6 Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχ εια. 

Ανακοίνωση των συνηγόρων:
Ντροπή σε αυτούς που μεθό-
δευσαν την κακοστημένη δίκη

Νίκος και Ζωή Κων σταν το-
πούλου συν ήγοροι της οικογέν ειας
του Αλέξαν δρου Γρηγορόπουλου
εξέδωσαν  αν ακοίν ωση αποδοκι-
μάζον τας την  απόφαση:

«Ντροπή σε αυτούς, εν τός
Δικαιοσύν ης, που μεθόδευσαν
αυτήν  την  κακοστημέν η δίκη. Το
αποτέλεσμα το είχαμε προβλέψει
και καταγγείλει ήδη από τις 11
Μαΐου, όταν  επιχ ειρήθηκε με
εν τολή Εισαγγελέα ν α γίν ει η δίκη
εν  κρυπτώ, εν  αγν οία της οικογέ-
ν ειας του Αλέξαν δρου και χωρίς ν α
κλητευθούν  η μητέρα και η αδελφή
του ως διάδικοι.

Οι Δικαστές που φρόν τισαν  επι-
μελώς και επίμον α, πριν  καν
συγκροτηθεί το Δικαστήριο, ν α
αποκλειστεί από τη δίκη η πλευρά
της οικογέν ειας του Αλέξαν δρου,
ν α μην  ακουσθεί η πλευρά μας επί
των  τεράστιων  δικον ομικών  και
ουσιαστικών  ζητημάτων , όπως το
ζήτημα του εάν  θα εξετασθούν
μάρτυρες και αν  θα αν αγν ωστούν

έγγραφα και ως προς το ποια
στοιχ εία θα έπρεπε ν α αξιολογήσει
το Δικαστήριο, οι Δικαστές οι
οποίες αν τιμετώπισαν  με σκαιά
επιθετικότητα την  πλευρά μας,
έκριν αν  μόν ες τους και απέρριψαν
κάθε προσφυγή και καταγγελία μας
και εξασφάλισαν  τον  επιθυμητό
μον όλογο στην  υπεράσπιση Κορ-
κον έα (αλλά και μία διακοπή 3
εβδομάδων , με κληρωθείσα τη
σύν θεση) κρύβον ται πίσω από
τους εν όρκους. Οι οποίοι, χωρίς
ν α έχουν  ακούσει καν έν α μάρτ-
υρα, ούτε τη μάν α του Αλέξαν δρου
ούτε έν αν  αυτόπτη, χ ωρίς ν α
έχουν  ακούσει την  καταδικαστική
απόφαση ούτε διαβάσει ούτε έν α
έγγραφο, αποφάσισαν  λέει, κατά
πλειοψηφία, ότι ο Κορκον έας δικαι-
ούται ελαφρυν τικό.

Η απόσυρση προς διάσκεψη
δικαστών  και εν όρκων  διήρκεσε
1,5 ώρα συν ολικά, εκ των  οποίων
επί 50 λεπτά η δικογραφία ήταν
αφημέν η επάν ω στην  έδρα
(βλ.φωτογραφία)….Μόν ο οι αποφ-
άσεις και τα πρακτικά των  προη-
γούμεν ων  Δικαστηρίων  που έπρε-
πε κατά ν όμο ν α διαβαστούν  είν αι
χ ιλιάδες σελίδες. Τα αν αγν ωστέα
έγγραφα είν αι επίσης επιπλέον
χ ιλιάδες σελίδες. Αλλά οι μαν τικής
ικαν ότητας έν ορκοι, όλα αυτά τα
αξιολόγησαν  σε 1,5 ώρα, χωρίς ν α
τα διαβάσουν , βασιζόμεν οι στις
αφηγήσεις της υπεράσπισης και
των  δικαστών ,  και αποφάσισαν
ότι, από όλα αυτά προκύπτει ελα-
φρυν τικό προτέρου συν ν όμου
βίου για τον  Κορκον έα.

Όπως ζήτησε η υπεράσπιση
Κορκον έα. Και όπως είχαμε πληρ-
οφορηθεί και καταγγείλει ότι η υπε-
ράσπιση διατυμπάν ιζε ότι είχ ε εξα-
σφαλίσει.

Κι ας ήταν  ο Κορκον έας διαβόη-
τος μεταξύ των  συν αδέλφων  του,
κι ας τον  φών αζαν  Ράμπο.

Κι ας έχει κατατεθεί από την
μητέρα του Αλέξαν δρου ότι δούλε-
υε ως μπράβος στην  Καλαμάτα.

Κι ας έχ ει αποκαλυφθεί ότι
υπάρχει έν α σκοτειν ό κομμάτι της
ζωής του, για το οποίο αρν ήθηκε
ν α αποκαλύψει ο,τιδήποτε στο
Δικαστήριο και αφορά την  παρα-
μον ή του στον  Καν αδά.

Κι ας έχει αν αγκαστεί ν α ομολο-
γήσει στο Δικαστήριο ότι είχ ε τελέ-
σει έν αν  άλλο γάμο, στον  Καν αδά,

τον  οποίο απέκρυπτε επιμελώς,
χρησιμοποιών τας μάλιστα ψευδή
πιστοποιητικά οικογεν ειακής κατά-
στασης.

Κι ας επέδειξε, το ίδιο βράδυ της
δολοφον ίας, ακραία υβριστική
συμπεριφορά προς αν ήλικα παι-
διά, βρίζον τάς τα χυδαία.

Κι ας κατέθεσε μάρτυράς του ότι
ο ίδιος μοίραζε σφαίρες στους
συν αδέλφους του στη βάρδια.

Κι ας βρέθηκε το όπλο του σε
κατάσταση που υποδηλών ει επα-
ν ειλημμέν η οπλοχρησία, με σφαίρ-
ες από διάφορες παρτίδες και με
παραβιασμέν ο τον  μηχ αν ισμό
ώστε ν α μεγαλών ει η χωρητικότ-
ητα.

Κι ας έδωσε δείγμα γραφής ακόμη
κι εν ώπιον  του Δικαστηρίου, αν τι-
δρών τας σε πρόκληση που του
έγιν ε και κομπάζον τας κι ο ίδιος για
ξυλοδαρμό!

Καν είς δεν  δικαιούται ν α παρι-
στάν ει τον  έκπληκτο. Εμείς προει-
δοποιήσαμε εγκαίρως, δημοσίως
και επισήμως, ξαν ά και ξαν ά για
την  κακοστημέν η και μεθοδευμέν η
διαδικασία. Στις 11 Μαΐου, στις 7
Ιουν ίου, στις 8 Ιουν ίου, στις 9 Ιου-
ν ίου, στις 25 Ιουν ίου και σήμερα
πριν  ξεκιν ήσει η διαδικασία. Για
την  πειθαρχ ική και την  ποιν ική
ευθύν η των  Δικαστών  και του
Εισαγγελέα που εξασφάλισαν  το
αποτέλεσμα και για το παρασκήν ιο
που οργίασε τόσο ώστε έφτασε
στα αυτιά μας.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου και
ώρα 10 θα πραγματοποιήσουμε
επίσημο διάβημα στον κ.
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και θα ζητήσουμε όχι μόνον
αναίρεση της αποφάσεως αλλά
και πειθαρχικό έλεγχο των
εμπλεκομένων καθώς και έλεγχο
του εάν  υπήρξε επηρεασμός δικα-
στικών  προσώπων  και εν όρκων ,
με εν δελεχ ή έρευν α της διαδι-
κασίας προσδιορισμού, κατάρτισης
καταλόγου εν όρκων , κλήρωσης,
καθώς και του τι ακριβώς συν έβη
στο διάστημα 9 Ιουν ίου έως 28
Ιουν ίου, που το Δικαστήριο διέκο-
ψε αν αιτιολόγητα με αίτημα της
υπεράσπισης όπως είχ ε συμβεί
και το 2019.

Η υπεράσπιση του δικαίου είν αι
πολλές φορές, επώδυν η και τρα-
υματική διαδικασία. Όμως αποτελεί
υψηλό καθήκον  και αν αφαίρετο
δικαίωμα τόσο δικό μας ως
συν ηγόρων  όσο και της οικογέν ει-
ας του Αλέξαν δρου. Είν αι ταυ-
τόχρον α δικαίωμα και καθήκον  της
κοιν ων ίας και κάθε πολίτη. Αν  δεν
υπάρχει Δικαιοσύν η, δεν  υπάρχει
Δημοκρατία. Εμείς θα υπερασπι-
στούμε το Δικαίωμα του αδικοχα-
μέν ου παιδιού, της οικογέν ειάς
του, αλλά και κάθε αν θρώπου στη
Δικαιοσύν η, ως αν αφαίρετη αν θ-
ρώπιν η και δημοκρατική αξίωση,
απαίτηση και προσδοκία».

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ελεύθερος ο Επαμεινώνδας Κορκονέας
Εξέδωσαν ανακοίνωση αποδοκιμάζοντας την απόφαση οι συνήγοροι 

της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου



ΑΔΜΗΕ: Ενημέρωση σχετικά με την 
επικείμενη απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής για τον καθορισμό του WACC

Σ
ε συν έχ εια των  όσων  αν έφερε
κατά τη προχ θεσιν ή συν έν τευξη
Τύπου ο Πρόεδρος της ΡΑΕ κ.

Αθαν άσιος Δαγούμας σχ ετικά με την
επικείμεν η απόφαση της ΡΑΕ για τον
καθορισμό του WACC, o ΑΔΜΗΕ διευ-
κριν ίζει τα εξής: 

Στις τρέχ ουσες συν θήκες αυξημέν ου
εν εργειακού κόστους, βασική παράμετρ-
ος στις αποφάσεις που λαμβάν ει ο
Διαχ ειριστής είν αι ο σεβασμός του
Έλλην α καταν αλωτή και η αξιοποίηση
των  πόρων  που ξοδεύει για το Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εν έργειας. Ο
ΑΔΜΗΕ εργάζεται εν τατικά για την  μείω-
ση του κόστους της ηλεκτρικής εν έργει-
ας, καθώς οι επεν δύσεις στοχ εύουν
ακριβώς σε αυτό, μέσω της μείωσης των
Υπηρεσιών  Κοιν ής Ωφέλειας και την
περαιτέρω διείσδυση των  ΑΠΕ. Γι’ αυτό
τον  λόγο, σεβόμαστε απεριόριστα τον
ρόλο της ΡΑΕ ως προασπιστή των
συμφερόν των  των  καταν αλωτών , καθώς
συμφων ούμε πώς κάθε ευρώ που
ξοδεύεται πρέπει ν α έχ ει αν τίκρισμα,
και ο ρόλος της ΡΑΕ για την  επίτευξη
αυτού του σκοπού είν αι καθοριστικός. 

Παρόλα αυτά, η απόφαση της ΡΑΕ ν α
καθορίσει στα χ αμηλά επίπεδα που
αν αφέρθηκαν  το WACC του ΑΔΜΗΕ,
όχ ι μόν ο δεν  προστατεύει τον  καταν α-
λωτή, αλλά αν τίθετα δυσχ εραίν ει σημαν -
τικά την  προσπάθεια του Διαχ ειριστή
ν α πετύχ ει τους στρατηγικούς στόχ ους
που έχ ουν  συμφων ηθεί από κοιν ού με
τη ΡΑΕ και την  Πολιτεία.

Στη προχ θεσιν ή συν έν τευξη Τύπου,
ο πρόεδρος της ΡΑΕ έδωσε στη δημοσι-
ότητα τις παραμέτρους που καθόρισαν
το ύψος του WACC (διαφάν εια 74 της
σχ ετικής παρουσίασης). Διαπιστών ουμε
λοιπόν  πως έχ ουν  γίν ει λάθη στον  καθ-

ορισμό των  κρίσιμων  παραμέτρων  για
τον  υπολογισμό του WACC, λάθη που
είμαστε βέβαιοι ότι δεν  είν αι ηθελημέν α.
Στον  μαθηματικό τύπο του WACC
έχ ουν  χ ρησιμοποιηθεί οι εξής παρα-
δοχ ές:

Τρέχ ουσα απόδοση 10ετούς γερμαν ι-
κού ομολόγου (rf ): Χρησιμοποιείται η
απόδοση 0,5%, εν ώ η πραγματική από-
δοση στις 24.06.2022 ήταν  1,44%, εν ώ
ήδη εν τός Ιουν ίου έχ ει ξεπεράσει το
1,7% και είν αι βέβαιο ότι θα αυξηθεί
ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο των
αυξήσεων  των  επιτοκίων . 

Συν τελεστής συστηματικού κιν δύν ου
beta (βe): Χρησιμοποιείται ο συν τελε-
στής 0,80 (που είχ ε δοθεί στην
αν τίστοιχ η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ),
εν ώ ο πραγματικός συν τελεστής σήμερα
είν αι 0,926 με βάση τη μεθοδολογία που
έχ ει ορίσει η ίδια η ΡΑΕ (υπολογίζεται η
συν διακύμαν ση της μετοχ ής της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχ ών  με τον  Γεν ικό
Δείκτη του ΧΑ).

Κόστος δανεισμού του Διαχειριστή
για την τετραετία: 

Χρησιμοποίεται συν τελεστής 2,8%
εν ώ το πραγματικό μέσο επιτόκιο δαν ει-
σμού στις εμπορικές τράπεζες διαμορ-
φών εται στο 5%. Η μεγάλη διαφορά
έγκειται στο ότι η ΡΑΕ όρισε το κόστος
δαν εισμού της επόμεν ης τετραετίας λαμ-
βάν ον τας υπόψη αποκλειστικά και μόν ο
με το κόστος δαν εισμού της εταιρείας για
το έτος 2021, μη λαμβάν ον τας υπόψη
ούτε την  αύξηση των  επιτοκίων  που
έχ ει ήδη συν τελεστεί για τα δάν εια
κυμαιν όμεν ου επιτοκίου, αλλά ούτε και
συγκρίσιμες εταιρίες όπως η ίδια η μεθο-
δολογία ορίζει. Οι ν έες συν θήκες της

αγοράς υποχ ρεών ουν  τον  ΑΔΜΗΕ ν α
προχ ωρήσει σε συμφων ίες μετατροπής
του κυμαιν όμεν ου επιτοκίου σε σταθερό
με έν α επιπλέον  χ ρηματοδοτικό κόστος
της τάξης του 2,3% για τα υπάρχ ον τα
δάν εια, όπως προκύπτει από
αν τίστοιχ ες επίσημες προσφορές από
ελλην ικές τράπεζες. Το επιπλέον
χ ρηματοδοτικό κόστος αν αμέν εται ν α
ξεπεράσει το 2,6%, εν όψει της αύξησης
των  επιτοκίων  από την  ΕΚΤ, διαμορ-
φών ον τας το μέσο επιτόκιο δαν εισμού
στις εμπορικές τράπεζες στο 5%. Τα ν έα
δάν εια με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επεν δύσεων , σύμφων α με γραπτή
εν ημέρωση που έχ ουμε, αν αμέν εται ν α
αν έλθουν  τουλάχ ιστον  στο 3,8%,
συμπεριλαμβαν ομέν ης της εγγύησης του
Ελλην ικού Δημοσίου. Ταυτόχ ρον α, το
κόστος δαν εισμού παρόμοιων  εταιριών
αν έρχ εται στο 4,1%. 

Κάν ουμε ν έα έκκληση στην  Ρυθμιστι-
κή Αρχ ή ν α λάβει υπόψη τα ν έα δεδο-
μέν α σχ ετικά με το κόστος δαν εισμού
και ν α διορθώσει τα λάθη στις παρα-
μέτρους στον  υπολογισμό του WACC.
Ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε ήδη αίτηση αν αθ-
εώρησης του WACC, συν οδευόμεν η με
την  απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπερι-
λαμβαν ομέν ης της αλληλογραφίας με τις
τράπεζες που αποδεικν ύει το τρέχ ον
κόστος δαν εισμού, ελπίζον τας σε μία
ν έα απόφαση που θα επιτρέψει στον
Διαχ ειριστή ν α επιτελέσει απρόσκοπτα
τον  θεσμικό του ρόλο. 

Τέλος, αν αφορικά με την  αξιοποίηση
των  ευρωπαϊκών  πόρων  συγχ ρημα-
τοδότησης, από το έτος της ίδρυσής του
έως σήμερα, ο Διαχ ειριστής έχ ει ήδη
αν τλήσει 292,8 εκατ. ευρώ από πόρους
του ΕΣΠΑ και αν αμέν ουμε ν α λάβουμε

επιπλέον  13 εκατ. ευρώ, εν ώ από το
Ταμείο Αν άκαμψης έχ ουμε ήδη αν τλήσει
91,9 εκ. ευρώ και απομέν ουν  άλλα 73
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η διασύν δεση της
Δ’ Φάσης των  Κυκλάδων  ήταν  από τα
πρώτα έργα που εγκρίθηκαν  για χ ρημα-
τοδότηση από το ΤΑΑ. Παράλληλα, είμα-
στε σε φάση ολοκλήρωσης το αίτημα για
χ ρηματοδότηση της ηλεκτρικής
διασύν δεσης Κρήτη-Αττική από το
ΕΣΠΑ με 497,9 εκατ. ευρώ, εν ώ, σε
συν εργασία με το Υπουργείο Εν έργειας,
δρομολογούμε ήδη την  έν ταξη της ηλεκ-
τρικής διασύν δεσης των  Δωδεκαν ήσων
και του ΒΑ Αιγαίου στο Ταμείο Απαν θρ-
ακοποίησης. 

Συν επώς, τυχ όν  δηλώσεις που
αποδίδον ται στον  Πρόεδρος της ΡΑΕ
βάσει δημοσιευμάτων  στον  Τύπο, ότι ο
ΑΔΜΗΕ  δεν  θέλει ν α χ ρηματοδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ για ν α μην  μειώσει την
Ρυθμιζόμεν η Περιουσιακή του Βάση και,
κατά συν έπεια, το εγγυημέν ο έσοδο,
είμαστε βέβαιοι ότι συν ιστούν  αποτέλε-
σμα σοβαρής παρερμην είας.

Επαν αλαμβάν ουμε πως μον αδικό μέλ-
ημα του Διαχ ειριστή είν αι η λειτουργία,
αν άπτυξη και συν τήρηση του Συστήμα-
τος Μεταφοράς με τέτοιον  τρόπο που
ν α μεγιστοποιεί την  κοιν ων ική ευημε-
ρία. 

Είμαστε σίγουροι πως η ΡΑΕ εκκιν εί
από την  ίδια αφετηρία και μαζί θα εργα-
στούμε για την  υλοποίηση των  επεν -
δύσεων  που η ίδια η ΡΑΕ έχ ει εγκρίν ει
στο Δεκαετές Πλάν ο Επεν δύσεων  του
ΑΔΜΗΕ, εν ώ θα λάβουμε την  απαρ-
αίτητη στήριξη και εν θάρρυν ση από τον
Ρυθμιστή για ν α συμβάλουμε με τις
δυν άμεις στην  εφαρμογή του ΕΣΕΚ και
θα συμμετάσχ ουμε στις στρατηγικές
επεν δύσεις στην  Αν ατολική Μεσόγειο. 
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Ά
λλο έν α σημαν τικό βήμα προς
την  κατεύθυν ση εν ίσχ υσης της
κοιν ων ικής συν οχ ής και

αλληλεγγύης επιτυγχ άν εται με τη συν ε-
ργασία που ξεκιν ούν  η Περιφέρεια
Αττικής, οι άν θρωποι των  λαϊκών  αγο-
ρών  και τα στελέχ η του Όλοι μαζί Μπο-
ρούμε. Μέσω της συγκεκριμέν ης πρω-
τοβουλίας καθιερών εται σημείο προσφ-
οράς και αγάπης για το συν άν θρωπο
σε κάθε λαϊκή αγορά.  

Καταν αλωτές, παραγωγοί και έμποροι
θα προσφέρουν  στο «καλάθι της
αλληλεγγύης» προϊόν τα τα οποία στη
συν έχ εια θα διατίθεν ται σε κοιν ωφελή
ιδρύματα που φιλοξεν ούν  ευάλωτες
ομάδες.   

Η σχ ετική δράση η οποία θα ξεκιν ή-
σει ν α υλοποιείται άμεσα συμφων ήθη-

κε με την  υπογραφή Συμφών ου Συν ε-
ργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής, του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, της
Παν αττικής Ομοσπον δίας Σωματείων
Πωλητών  Λαϊκών  Αγορών , της Παν ελ-
λαδικής Ομοσπον δίας Συλλόγων  Παρα-
γωγών  Αγροτικών  Προϊόν των   Λαϊκών
Αγορών  και της Ομοσπον δίας Επαγγε-
λματιών  και Παραγωγών  Λαϊκών  Αγο-
ρών  Περιφέρειας Αττικής. 

Με την  υπογραφή του Συμφών ου
σηματοδοτείται η έν αρξη εν ός ν έου
προγράμματος έμπρακτης παροχ ής
σιτιστικής συν δρομής προς τις ομάδες
του πληθυσμού που έχ ουν  αν άγκη, με
προϊόν τα από τις Λαϊκές Αγορές.  

Μέσω του προγράμματος, που προβ-
λέπει την  τοποθέτηση πάγκων  στις

Λαϊκές Αγορές για τη συγκέν τρωση
υλικών  τα οποία θα προωθούν ται σε
ιδρύματα της Αττικής, οι πολίτες αλλά
και οι επαγγελματίες των  Λαϊκών  Αγο-
ρών , θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α
συν δράμουν  τους συν αν θρώπους μας
με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο, προ-
σφέρον τας μάλιστα φρέσκα, ποιοτικά
και επιλεγμέν α προϊόν τα των  Λαϊκών

Αγορών  της Αττικής.

Το Σύμφων ο Συν εργασίας υπογράφ-
ουν , πέραν  του Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη, ο Ι. Σπαν ολιός, Διαχ ειρι-
στής του Ολοι Μαζί Μπορούμε, ο Δ.
Μουλιάτος, Πρόεδρος της Παν αττικής
Ομοσπον δίας Σωματείων  Πωλητών
Λαϊκών  Αγορών , ο Π. Μόσχ ος, Πρόε-
δρος της Παν ελλαδικής Ομοσπον δίας
Συλλόγων  Παραγωγών  Αγροτικών
Προϊόν των   Λαϊκών  Αγορών  και ο Κ.
Στουραΐτης, Πρόεδρος της Ομοσπον -
δίας Επαγγελματιών  & Παραγωγών  Λαϊ-
κών  Αγορών  Περιφέρειας Αττικής. Παρ-
όν τες επίσης ήταν  ο Στ. Μελάς, Εν τε-
ταλμέν ος Σύμβουλος σε θέματα Λαϊκών
και Υπαίθριων  Αγορών , ο Χ. Πασβαν -
τίδης, Προϊστάμεν ος της Δ/ν σης Λαϊ-
κών  αγορών . 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρεια Αττικής, Λαϊκών Αγορών και «Όλοι Μαζί Μπορούμε» 
Ενώνουν δυνάμεις για να στηρίξουν με τρόφιμα κοινωφελή ιδρύματα που φιλοξενούν

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
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Οι Κρήτες της Φυλής
– Γέμισαν την πλατεία κι έζησαν μια 
αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά 

Ούτε η βροχή δεν
κατάφερε να πτοή-
σει τον κόσμο που
α ν τα π οκ ρ ί θηκ ε
στην πρόσκληση
του Συλλόγου Κρη-
τών Άνω Λιοσίων –
Ζεφυρίου και το
βράδυ του Σαββά-
του 25 Ιουνίου 2022

γέμισε απ΄άκρη σ' άκρη την Πλατεία Ηρώων. 

Τη βραδιά άνοιξε καλωσορίζοντας τον κόσμο η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ντίνα Στεφανουδάκη η οποία κάλεσε τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού,  να δώσει τις ευχές του. 

Εκείνος, αναφερόμενος στη σύντομη καταιγίδα που για λίγο
αναστάτωσε τον κόσμο επεσήμανε,  πως τη θεωρεί γούρι
καθώς, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, όσες φορές κέρδισε τις
εκλογές είχε ρίξει βροχή. Ευχήθηκε αυτή η βροχή να αποδειχθεί
γούρικη και για τον Σύλλογο Κρητών ώστε και με την έναρξη της
νέας χορευτικής περιόδου, να συνεχίσει να δημιουργεί όμορφα
πολιτιστικά πράγματα. Ο Δήμαρχος εξάλλου,  αναφέρθηκε με
ιδιαίτερη αγάπη για την Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι εκεί
σπούδασε κι έχει ζήσει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της
ζωής του. Καταλήγοντας καλωσόρισε τον εμβληματικό Κρητικό
ερμηνευτή Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημα του κι
ευχήθηκε σε όλους να έχουν μια υπέροχη βραδιά. 

Ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού Γιώργος Μαυροειδής
από την πλευρά του, μαζί με τις ευχές του,  έδωσε τη δέσμευση 

να εξακολουθήσει να είναι στο πλευρό του Συλλόγου Κρητών σε
ότι χρειαστούν τα δραστήρια μέλη και οι φίλοι του. 

Ευχές για μια όμορφη βραδιά έδωσαν στη συνέχεια και λίγο
πριν ξεκινήσουν οι χοροί από τα μικρά του Συλλόγου που έδω-
σαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής Θανάσης Μπούρας και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας. 

Τη βραδιά τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, Ιερείς, ο Α'
επιλαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής Σταμάτης Πουλής, ο πρώην
Γεν. Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, Αντιδήμαρχοι,
Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων, Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι καθώς κι εκπρόσωποι πολιτιστικών και κοι-
νωνικών φορέων του τόπου. 

Ευτυχώς η βροχή όχι μόνο δεν κράτησε πολύ αλλά αποδείχθη-
κε και γούρικη, καθώς το γλέντι κράτησε σε αμείωτους ρυθμούς
για ώρες. 

Σ
ε κλίμα καλοκαιρινό και γεμάτο
ενθουσιασμό πραγματοποίησαν
την καλοκαιρινή γιορτή  τους, τα

5 ΚΔΑΠ του Δήμου Ασπροπύργου στο
Ανοιχτό Θέατρο του Αγροκηπίου την
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το οποίο
«πλημμύρισε» από παιδικές φωνές. 

Οι μικροί μαθητές μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς παρουσίασαν ένα υπερθέαμα
γεμάτο  παραδοσιακούς και μοντέρνους
χορούς, τραγούδια, αθλητικές επιδείξεις
καθώς και ανέδειξαν τις ικανότητές τους
στη ρομποτική και την υποκριτική. Τόσο
τα ευφάνταστα σκηνικά όσο και το

αστείρευτο ταλέντο των παιδιών καθή-
λωσε το κοινό αποσπώντας το πιο θερμό
χειροκρότημα όλων.

Κατά τη λήξη της γιορτής ο λόγος
δόθηκε στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Αναστάσιο Παπαδόπουλο, ο οποίος
συνεχάρη τα παιδιά, τους εκπαιδευτι-
κούς και τους υπευθύνους των ΚΔΑΠ
για την υπέροχη παράσταση που προε-
τοίμασαν. Ευχαρίστησε τους γονείς που
τόσο χρόνια εμπιστεύονται τα παιδιά
τους στις δομές του Δήμου και τους παρ-
ότρυνε να συνεχίσουν από κοινού αυτή
την άψογη συνεργασία. 

Παράλληλα, μετέφερε τις ευχές του
Δημάρχου της πόλης, κ. Νικόλαου
Μελετίου για ένα όμορφο ξέγνοιαστο
καλοκαίρι. 

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν
η συγκέντρωση των μαθητών των
ΚΔΑΠ πάνω στη σκηνή, οι οποίοι
ευχήθηκαν με μια φωνή «ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ», με τα πυροτεχνήματα
να χρωματίζουν τον ουρανό. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος
Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Βουλής, κ.
Ευάγγελος Λιάκος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.
Σοφία Μαυρίδη, Παντελής Σαββίδης,

Μιχαήλ Ψωμιάδης, ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο
Πρόεδρος του AtticaTv και Αντιπρόεδρ-
ος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Δημήτριος Καγιάς, η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ.
Γεωργία Πηλιχού, ο Δημοτικός Σύμβου-
λος, κ. Θεμιστοκλής Τσίγκος, ο επικεφ-
αλής του συνδυασμού «Αλλάζουμε», κ.
Γιάννης Ηλίας με τους Συμβούλους κ.κ.
Μαρία Ατματζίδου, Ελένη Μαυράκη –
Τσίγκου, Κρέουζα Αβραάμ, ο επικεφα-
λής του συνδυασμού «Ασπρόπυργος
Μπροστά», κ. Αλέξανδρος Μυλωνάς με
τον Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Μουζάκα
και το μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Ελένη Καραμπέρη. 

Φαντασμαγορικό φινάλε για τα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ασπροπύργου

Οι σύλλογοι "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ" & "ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ" σε συνε-
ργασία με την θεατρική ομάδα " ΘΥΡΣΟΣ" στα
πλαίσια του Λαογραφικού Φεστιβάλ 2022  του
δήμου Ελευσίνας, που διοργανώνει το ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ του δήμου, σας προσκαλούν στην
μουσικοθεατρική παράσταση "ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - 25 ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ" που αποτελείται από συνδυα-
σμό μουσικών και θεατρικών δρώμενων
εμπλουτισμένη με τη χορευτική συμμετοχή, ομά-
δων των συλλόγων μας.
Ο σκηνοθέτης Δ. Κοντοδήμου μέσα από κείμε-

να τραγωδίας, θεατρικά αποσπάσματα, αναφο

ρικά κείμενα, ποίηση κ.λ.π. μας ταξιδεύουν 
στις επικές στιγμές του πολιτισμού μας, ζωντα-
νεύοντας εικόνες από το παρελθόν (Αρχαία
Ελλάδα, Ελληνική Επανάσταση, Σμύρνη, έπος
του ’40, Β’ Παγκόσμιος πόλεμος, μέχρι το σήμε-
ρα).
Οι μουσικοί Καλογεράς Δημήτριος, Καλογε-

ράς Λεωνίδας και Γρηγόρης Λάγγας μας ταξι-
δεύουν με τις κιθάρες, τα τραγούδια τους και
το βιολί, από τα τετράχορδα των αρχαίων
Ελλήνων, τα αμιγώς κλέφτικα δημοτικά τρα-
γούδια του ’21, τους αμανέδες της Σμύρνης, το
έντεχνο-λαϊκό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
έως σήμερα. 

"ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" & ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ"

Στα πλαίσια του Λαογραφικού Φεστιβάλ 2022  του δήμου Ελευσίνας
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Παράρτημα Αχαρνών-Φυλής ΕΣΥΝ και  ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 
Ανοιχτή εκδήλωση και συναυλία με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα κατά των Ναρκωτικώνστο Μενίδι 

Τ
ο Παράρτημα Αχ αρν ών -Φυλής του ΕΣΥΝ και
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ πραγματοποιούν  αν οιχ τή
εκδήλωση και συν αυλία με αφορμή την  Παγκό-

σμια Ημέρα κατά των  Ναρκωτικών , το Σάββατο 2 Ιου-
λίου και ώρα 20.30  στην  Πλατεία Δημαρχ είου, στο
Μεν ίδι.

Εν ών ουμε τις φων ές μας:
Για ν α διεκδικήσουμε ουσιαστική κρατική στήριξη

των  «στεγν ών » προγραμμάτων  απεξάρτησης, των
θεραπευομέν ων  και των  οικογεν ειών  τους. Για ν α
εμποδίσουμε τη λειτουργία χ ώρων  εποπτευόμεν ης
χ ρήσης ουσιών , που καταδικάζουν  τους χ ρήστες σε
κοιν ων ικό θάν ατο. Γιατί ο εξαρτημέν ος μπορεί ν α
απεξαρτηθεί.

Για ν α αν τιπαλέψουμε κάθε ψευδοεπιστημον ικό
ιδεολόγημα που προβάλλει τη χ ρήση ουσιών  ως
φυσικό φαιν όμεν ο, κάθε είδους διάκριση αν άμεσα σε
«λειτουργικούς» και «μη λειτουργικούς» χ ρήστες,
«σκληρές» και «μαλακές» ουσίες. Γιατί η αλήθεια είν αι
ισχ υρότερη από τα “f ake news” που κατακλύζουν  το
Διαδίκτυο και αθωών ουν  την  ψυχ αγωγική χ ρήση της
κάν ν αβης.

Για ν α προβάλουμε έν αν  διαφορετικό τρόπο ζωής,
με βάση το τρίπτυχ ο Πρωτογεν ής Πρόληψη – Θερα-
πεία – Κοιν ων ική  Επαν έν ταξη. Έν αν  τρόπο ζωής με
ελεύθερα τα όν ειρα, όχ ι τις ουσίες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχ ει ως εξής:
20.30  Ομιλία από εκπρόσωπο του ΕΣΥΝ
Χαιρετισμός από το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

20.45  Συν αυλία με παραδοσιακά και έν τεχ ν α τρα-
γούδια

από τις ομάδες του Πολιτιστικού Στεκιού
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Δωρεάν Rapid Test σήμερα 
στο Δημαρχείο Αχαρνών

Σήμερα  29 Ιουνίου ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει
δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και ανεμ-
βολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19 στο 
Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30 έως τις 15:00.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
♦  Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την

αστυνομική τους ταυτότητα.
♦  Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες

που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος
για τους διαγνωστικούς ελέγχους πραγματοποι-
είται από την ψηφιακή πύλη gov.gr

Έφεση για την πρωτόδικη απόφαση 
φυλάκισης κατέθεσε ο πρώην 
αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου
«Μου επεβλήθη μόνο γιατί έτυχε αυτή την περίοδο να είμαι
εκλεγμένος Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής.»

Αν ακοίν ωση εξέδωσε ο πρώην  αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής κος Γιάν ν ης Βασιλείου, στον  απόηχ ο
της πρωτόδικης απόφασης απόφασης για την  φον ική
πλημμύρα του 2017 στη Μάν δρα Αττικής. Σε αυτή
κάν ει λόγο για κατάθεση έφεσης για την  απόφαση του
3μελους Πλημμελειοδικείου .

Θυμίζουμε πως στον  πρώην  αν τιπεριφερειάρχ η
επιβλήθηκε  ποιν ή φυλάκισης με αν αστολή 5 ετών  και
19 μην ών  με 2 ψήφους υπέρ και 1 κατά.

Στην  αν ακοίν ωση του, ο κος Βασιλείου σημειών ει πως η ποιν ή «μου επεβλήθη
χ ωρίς την  παραμικρή αιτιολογία της απόφασης, παρά μόν ο γιατί έτυχ ε αυτή την
περίοδο ν α είμαι εκλεγμέν ος Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής.»

Παρακάτω η αν ακοίν ωση:

«Κατέθεσα σήμερα την  έφεση, μαζί με τον  δικηγόρο μου κ. Γκούσκο Παν α-
γιώτη, για την  απόφαση του 3μελους Πλημμελειοδικείου που εκδίκασε την
πλημμύρα της Μάν δρας. Για έν α δηλαδή φυσικό φαιν όμεν ο, χ ιλιετίας, που η μεν
επιστημον ική κοιν ότητα δεν  ήταν  σε θέση ν α προβλέψει, ο δε αν θρώπιν ος
παράγον τας ν α αν τιμετωπίσει. 

Μου επεβλήθη, μετά από διαδικασία δύο και πλέον  ετών  – με 2 ψήφους υπέρ
και 1 κατά, αφού έν ας δικαστής τάχ θηκε υπέρ της αθωότητας μου – ποιν ή φυλά-
κισης με αν αστολή 5 ετών  και 19 μην ών . Μου επεβλήθη χ ωρίς την  παραμικρή
αιτιολογία της απόφασης, παρά μόν ο γιατί έτυχ ε αυτή την  περίοδο ν α είμαι εκλεγ-
μέν ος Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής. 

Με σεβασμό στη μν ήμη των  θυμάτων , τον  οποίο άλλωστε επέδειξαν  όλες οι
πλευρες κατά την  διάρκεια της δίκης, ευχ αριστώ όλες και όλους για την  συμπα-
ράσταση σας. Ωστόσο, η απόφαση με αδικεί κατάφωρα – όπως και τους υπόλοι-
πους 7 εκ των  21 που δεν  απαλλαχ τήκαμε – συν εχ ίζω λοιπόν  τις προσπάθειες
μέχ ρι την  οριστική μου αθώωση.»
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«Δεν είναι δυνατόν να έχω διμερή
συνάντηση. Επρόκειτο να έχουμε μια
συνάντηση υψηλής στρατηγικής με
την Ελλάδα φέτος. Την ακυρώσαμε.
Τελείωσε. Εάν μας ζητηθεί, εμείς
κλείσαμε αυτήν την πόρτα. Έπειτα από
αυτό, ας συμμορφωθούν. Εάν δεν το
κάνουν εμείς ακολουθούμε τον δικό
μας δρόμο» δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος, που σύμφων α
με πληροφορίες αν αμέν εται ν α αν τιμε-
τωπίσει αρν ητικό κλίμα στη Σύν οδο του
ΝΑΤΟ, αν αφέρθηκε και στο φλέγον
θέμα της έν ταξης της Σουηδίας και της
Φιν λαν δίας στη βορειοατλαν τική
συμμαχ ία. 

«Στη Σουηδία και τη Φιν λαν δία, οι τρο-
μοκράτες βγαίν ουν  στους δρόμους και
διαδηλών ουν » είπε χ αρακτηριστικά ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερν τογάν , και, στρέφον -
τας τα «πυρά» του κατά της χ ώρας μας
για ακόμη μια φορά συμπλήρωσε:

«Το ίδιο κάνουν και στην Ολλανδία,
τη Γερμανία και την Ελλάδα».

Η στάση του Τούρκου προέδρου απέ-
ν αν τι στην  έν ταξη Σουηδίας και Φιν -
λαν δίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί το μεγάλο
«αγκάθι» της Συν όδου στη Μαδρίτη, με
τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχ ίας ν α
εμφαν ίζον ται εν οχ λημέν α από το εμμο-

ν ικό «όχ ι» της Άγκυρας επί του συγκε-
κριμέν ου ζητήματος.

Ο Ερν τογάν  αν αμέν εται ν α συν αν -
τηθεί σήμερα με την  πρωθυπουργό της
Σουηδίας Εύα Μαγκν ταλέν α Άν τερσον
και με τον  πρόεδρο της Φιν λαν δίας
Σάουλι Νιιν ίστε στη Μαδρίτη για ν α
συζητήσουν  τις αιτήσεις έν ταξης στο
ΝΑΤΟ των  δύο σκαν διν αβικών  κρατών .

Μια συν άν τηση του Ερν τογάν  με τον
Αμερικαν ό ομόλογό του Τζο Μπάιν τεν
εν δεχ ομέν ως ν α βοηθήσει ν α καμφθ-
ούν  οι αν τιρρήσεις του Τούρκου
προέδρου.Μάλιστα, ο ίδιος ο Ερν τογάν
δήλωσε σήμερα πως εν δεχ ομέν ως ν α
υπάρξει έν α τέτοιο τετ-α-τετ στο περ-
ιθώριο της Συν όδου Κορυφής σήμερα το
βράδυ ή αύριο στη Μαδρίτη.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της έν ταξης της
Σουηδίας και της Φιν λαν δίας, ο Ερν το-
γάν  δήλωσε ότι δεν  θέλει λόγια, αλλά
πράξεις.

Τα ελληνοτουρκικά και η ετοιμότ-
ητα της Αθήνας

Μια συν άν τηση του Ερν τογάν  με τον
Μπάιν τεν  εν δεχ ομέν ως ν α συν έβαλε
και στην  -έστω και μερική- εκτόν ωση
της ν έας κρίσης στα ελλην οτουρκικά.

Τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο ίδιος ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερν τογάν  όσο και αξιωμα-
τούχ οι της κυβέρν ησής τους διαμ-
ην ύουν  προκλητικά πως η Άγκυρα θα
φέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των  ελλην ικών  ν ησιών  στη
Σύν οδο του ΝΑΤΟ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχ ε διαδοχ ι-

κές επαφές στο Μέγαρο Μαξίμου με τον
υπουργό Εξωτερικών  Νίκο Δέν δια και
τον  υπουργό Εθν ικής Άμυν ας, Νίκο
Παν αγιωτόπουλο, οι οποίοι θα τον
συν οδεύσουν  στη Σύν οδο της
Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια των  συν αν τήσεων
«χ τίστηκε» με αριθμούς και ν τοκουμέν -
τα, η ελλην ική αν τίδραση που θα εν ερ-
γοποιήσει η εν δεχ όμεν η κίν ηση από
πλευράς Ταγίπ Ερν τογάν  ν α θέσει το
ζήτημα της «στρατιωτικοποίησης» των
ελλην ικών  ν ησιών .

Προς αυτήν  την  κατεύθυν ση έχ ει
δημιουργηθεί έν ας ολοκληρωμέν ος
φάκελος που εμπεριέχ ει τον  χ άρτη της
λεγόμεν ης «Γαλάζιας Πατρίδας», την
πλέον  ατράν ταχ τη απόδειξη της τουρκι-
κής επιθετικότητας.

Ακόμη, είν αι εμπλουτισμέν ος με τα
συγκεν τρωτικά στατιστικά των  τουρ-
κικών  προκλήσεων , όπως οι υπερπτή-
σεις τουρκικών  μαχ ητικών  πάν ω από
ελλην ικά κατοικημέν α ή και μικρότερα
ν ησιά στο Αιγαίο.

Η έκθεση για τις υπερπτήσεις περιλαμ-
βάν ει και την  πρωτοφαν ή εν έργεια της
πτήσης στα 2,5 ν μ από την  Αλεξαν δρ-
ούπολη, στην  οποία έχ ει δημιουργηθεί
μια από τις σημαν τικότερες ν ατοϊκές
βάσεις.

«Όπλο» στην  ελλην ική «φαρέτρα»
αποτελεί και η λεγόμεν η «Στρατιά του
Αιγαίου», στην  οποία εάν  προκληθεί
από τον  Τούρκο Πρόεδρο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα υπεν θυμίσει ότι είν αι
παρετεταγμέν η απέν αν τι από τα

ελλην ικά ν ησιά.
Μια δομή με ισχ υρό αποβατικό στόλο,

η οποία δεν  είν αι εν ταγμέν η στις δομές
του ΝΑΤΟ.

Στην  αιχ μή του «δόρατος» της ελλην ι-
κής επιχ ειρηματολογίας για την  έκθεση
της Τουρκίας στα μάτια των  συμμάχ ων ,
βρίσκεται και το casus belli, με το οποίο
η Άγκυρα απειλεί τη χ ώρα μας μετά την
κρίση των  Ιμίων .

Είν αι ξεκάθαρο, ότι ο πρωθυπουργός
δεν  θα παραλείψει ν α αν αφερθεί στην
επιθετική ρητορική των  τελευταίων  ημε-
ρών  και τον  εκδηλωμέν ο αν αθεωρητι-
σμό της Άγκυρας, υποδεικν ύον τας τους
κιν δύν ους που ελλοχ εύει για την  ν οτιο-
αν ατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ως απόδειξη του επικίν δυν ου ρόλου
που διαδραματίζει η Τουρκία είν αι η
στάση της στο θέμα των  δυτικών
κυρώσεων  κατά της Μόσχας.

Έως αυτή τη στιγμή ο Ταγίπ Ερν τογάν
αν τί της πλήρους στοίχ ισης έχ ει επιλέ-
ξει τη λύση του επιτήδειου ουδέτερου.

Σε κάθε περίπτωση, και σε όλους τους
τόν ους, η Αθήν α ξεκαθαρίζει πως δεν
πρόκειται ν α παίξει το παιχ ν ίδι της
ρητορικής έν τασης, όπως και ότι σε
καμία περίπτωση δεν  θα κάν ει βήμα
πίσω από την  υπεράσπιση της εθν ικής
κυριαρχ ίας και των  κυριαρχ ικών  της
δικαιωμάτων .

Μέν ει ν α αποδειχ θεί εάν  οι ν έες απει-
λές κατά της Ελλάδας που εκστόμισε ο
Ταγίπ Ερν τογάν , είν αι δηλωτικές και της
στάσης που θα τηρήσει στη Σύν οδο του
ΝΑΤΟ.

Ερντογάν: Δεν είναι δυνατόν να έχω 
συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Τέταρτη δόση εμβολίου Τέταρτη δόση εμβολίου 
Ανοιχτή η πλατφόρμα
emvolio.gov.gr 

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα emvo-
lio.gov.gr για ραντεβού εμβολιασμού
με δεύτερη αναμνηστική δόση, για τις

ηλικίες 30 ετών και πάνω.
Πρόκειται για μία εθελοντική διαδικασία

καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες, αλλά
ακόμη και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών,
εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν τα επιστημονικά
δεδομένα που να δείχνουν τα οφέλη της 4ης
δόσης στους νεότερους.

Ωστόσο, οι περισσότεροι θεωρούν πως η
4η δόση πρέπει να γίνει στους άνω των 60
ετών αφού κινδυνεύουν περισσότερο από μία
πιθανή μόλυνση. Να σημειωθεί ότι η πλατφ-
όρμα για 4η δόση εμβολίου για τους άνω των
60 ετών έχει ανοίξει από τον περασμένο
Απρίλιο.

Οι προβληματισμοί για τους 30άρηδες
Μπορεί από σήμερα να άνοιξε η πλατφόρμα

για τους άνω των 30 ετών ώστε να μπορούν
να κάνουν 4η δόση εμβολίου, αλλά οι ειδικοί
δεν φαίνεται να συμφωνούν προς αυτήν την
κατεύθυνση με συνέπεια να έχει δημιουργηθ-
εί σύγχυση.

ΣτΕ: Αναδρομικά οι περικοπές 
των κύριων συντάξεων στους 
συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα

Α
ναδρομικά τις περικοπές των κύριων συντά-
ξεων τους για το 11μηνο από 11.6.2015 έως
11.5.2016 -που έγιναν με το «νόμο Κατρ-

ούγκαλου»- ανεξάρτητα εάν έχουν προσφύγει ή όχι
στη Δικαιοσύνη.

Επιπλέον δικαιούνται τις περικοπές των επικο-
υρικών συντάξεων και των τριών δώρων (Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας) μόνο οι
συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρ-
ια μέχρι τις 31.7.2020.

Αυτό έκρινε η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας με πέντε αποφάσεις
της (υπ΄ αριθμ. 1403-7/2022
/2022), οι οποίες δημοσιεύθη-
καν σήμερα με το σκεπτικό
ότι είναι σύμφωνη με το
Σύνταγμα και την Ευρωπαϊ-

κή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η επιστροφή
ποσών για περικοπές 11 μηνών (11.6.2015 έως 11.5.2016) σε
κύριες συντάξεις (όχι σε επικουρικές συντάξεις και τα 3 δώρα-
επιδόματα) και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων των συντα-
ξιούχων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ, «απορρίφθηκαν αιτήσεις
ακυρώσεως σωματείων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα
κατά της κοινής υπουργικής απόφασης
Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «επιστροφή ποσών μειώσεων
συντάξεων ιδιωτικού τομέα» κατά το σκέλος:

α) προβλέπεται η επιστροφή σε όλους τους συνταξιούχους
(ανεξαρτήτως αν είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα ή όχι) ποσών 

που αντιστοιχούν σε μειώσεις μόνον των κύριων συντάξεων
(μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, που κρίθηκαν
αντισυνταγματικές με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις του ΣτΕ)
για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 έως τη δημοσίευ-
ση του ν. 4387/2016, ενώ δεν προβλέπεται η επιστροφή ποσών
που αντιστοιχούν σε περικοπές των επικουρικών συντάξεων
και των επιδομάτων αδείας και εορτών, και

β) προβλέπεται η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε
περικοπές κύριων συντάξεων αποσβέννυνται, σύμφωνα με το
άρθρο 114 παρ. 4 του ν. 4714/2020, όπως ισχύει, οι επιπλέον
αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που
αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις, δυνάμει
του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, κύριων, επικουρικών
συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών, κατά το χρονικό
διάστημα από τις 11.6.2015 έως την δημοσίευση του ν. 4387/2016,
εφόσον, ως προς τις αξιώσεις αυτές, δεν υπήρχε εκκρεμής δίκη
κατά τη δημοσίευση του εν λόγω ν. 4714/2020 (31.7.2020)».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν, ότι «οι
διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβ-
λέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον σε περικο-
πές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτι-
κού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά
που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και
καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για
όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευ-
ση του ως άνω νόμου (31.7.2020), αφορώσες ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν
πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το
λόγο αυτό, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνι-
κή ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρ-
επούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο
μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς
του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική
μελέτη».
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Με 1.200 προσλήψεις
αναβαθμίζει την

υποστελεχωμένη Δημοτική
Αστυνομία η κυβέρνηση

Θερινές εκπτώσεις: 
Πότε ξεκινούν και 
πόσο διαρκούν

Κάθε χρόνο οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα
του Ιουλίου και διαρκούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Oι θερ-
ινές εκπτώσεις φέτος αναμένεται να ξεκινήσουν στις 11

Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. 
Σύμφωνα μάλιστα με την ισχύουσα νομοθεσία,

τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη
Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου
των εκπτώσεων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Οι καταναλωτές κατά την περίοδο των

εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή
στα εξής σημεία:

1) Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα κατα-
στήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγ-
γελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2) Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής
(που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής
των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι 

υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστή-

ματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται
τα προϊόντα.

3) Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι
υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια
της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό
πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση
(π.χ. «30% έκπτωση»).

4) Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ
εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν
προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η
έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως
είδη παρωχημένης εποχής.

5) Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να
υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι
γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν
την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το
ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές
συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’
αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα
αλλαγής.

6) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που
διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή
ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα
υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθη-
νότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων κατα-
στημάτων.

7) Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους
όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόν-
τα με δόσεις.

8) Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για
την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο
πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε
πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το
άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε
αγορά.

Με κεντρικό σύνθημα
«Τώρα είναι ώρα για το Χαϊ-
δάρι» ο Άρης Πανόπουλος
προχώρησε στην επίσημη ανα-
κοίνωση της υποψηφιότητάς
του για Δήμαρχος Χαϊδαρίου.

Ο γνωστός Χαϊδαριώτης
διαθέτει πλούσια αυτοδιοικητι-
κή εμπειρία, με σημαντική και
αξιόλογη διαδρομή από το
1998 μέχρι το 2014, κατέχον-
τας θέσεις ευθύνης στην
διοίκηση του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, όπως Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιχείρησης και
Αντιδήμαρχος σε όλους
σχεδόν τους τομείς δράσεις
του Δήμου.

Στο βίντεο που ήδη κυκλοφ-
ορεί στα μέσα κοινωνικής δικ-
τύωσης, ο Άρης Πανόπουλος
μίλησε για την ανάγκη λύσης
των προβλημάτων της καθ-
ημερινότητας που ταλανίζουν
το Χαϊδάρι: «Τα προβλήματα
διογκώνονται: πλημμελής καθ-
αριότητα, κακό οδικό δίκτυο,
ανύπαρκτα πεζοδρόμια,
κυκλοφοριακό, προβληματικός
οδοφωτισμός, ανύπαρκτα
πεζοδρόμια , ασυντήρητα
δημοτικά κτίρια και εγκατα-
στάσεις, γενικότερα έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασμού και
οράματος για την πόλη μας,
αλλά και ασθενής έως ανύπα-
ρκτη κοινωνική πολιτική και

πρόνοια είναι τα κομμάτια που
συνθέτουν τον χάρτη της καθ-
ημερινής μας διαβίωσης, που
δυσκολεύει αντί να βελτιώνε-
ται», τόνισε μεταξύ άλλων. 

Στην ανακοίνωση ο κ. Πανό-
πουλος δεν άφησε έξω από το
«κάδρο» των προβλημάτων
τον σημερινό Δήμαρχο .

Χαρακτηριστική είναι η
φράση του: «Ο Πολίτης αναζ-
ητά εναγωνίως τον δημοτικό
του άρχοντα. Μάταια όμως» ,
θέλοντας έτσι να καταδείξει
την συναισθηματική αλλά και
την φυσική απόσταση που
χωρίζει τον Βαγγέλη Ντηνιακό
από τους συνδημότες του.

Για να συνεχίσει : «Η πόλη
μας δεν μπορεί να αποτελεί
λάφυρο των όποιων προσω-
πικών επιδιώξεων, ούτε ο
Δήμαρχος της προϊόν και
«καπρίτσιο» κάποιας κληρονο-
μικής παράδοσης. 

Ο Δήμος και πρωτίστως ο
Δήμαρχος οφείλει να βρίσκεται
μπροστά στην ανάπτυξη μιας
σύγχρονης, λειτουργικής
πόλης που θα απεμπλακεί από
τις κακές πρακτικές του παρε-
λθόντος. 

Ήρθε η ώρα να κόψουμε τον
«ομφάλιο λώρο» με νοοτρ-
οπίες και πρόσωπα που αντιμε-
τωπίζουν την πόλη ως προσω-
πική τους κατάκτηση, ως ένα

ακόμα περιουσιακό τους
στοιχείο.»

Τώρα είναι η ώρα για το Χαϊ-
δάρι

Εμφανής είναι η πρόθεση και
κυρίως η δέσμευση του Άρη
Πανόπουλου να ρίξει όλο το
βάρος της δυναμικής του στα
προβλήματα της καθημερινότ-
ητας με λύσεις βιώσιμες που
θα αναβαθμίζουν την ποιότητα
ζωής των Πολιτών του Χαϊδα-
ρίου, σε μια πόλη με λειτουρ-
γικότητα και ασφάλεια.

Παράλληλα, η ανασυγκρότ-
ηση και η αναβάθμιση των
δημοτικών υπηρεσιών κοινωνι-
κής πολιτικής και πρόνοιας,
αποτελούν βασική προτεραιότ-
ητα των πρωτοβουλιών και
των δεσμεύσεων που αναλαμ-
βάνει , αμέσως μετά την εκλο-
γή του ως νέος Δήμαρχος Χαϊ-
δαρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

Ο ΑΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Με 1.200 προσλήψεις, και μάλιστα
μέσω ΑΣΕΠ, αναβαθμίζει την υπο-
στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία η
κυβέρνηση.Την αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου ετοιμάζει η ηγεσία
του υπουργείου Εσωτερικών θέλον-
τας να δώσει πνοή στον υποβαθμι-
σμένο ρόλο της Δημοτικής
Αστυνομίας και να την καταστήσει
αρωγό στην  καταπολέμηση της
παραβατικότητας, ειδικά στις μεγάλες
πόλεις.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφω-
να με τη «Βραδυνή της Κυριακής»,
είναι στα σκαριά, και τώρα συντάσ-
σεται το σχετικό σχέδιο νόμου,
πάνω σε ήδη διαπιστωμένες θέσεις
για το ποια είναι τα μέχρι τώρα
κακώς κείμενα και το τι πρέπει να
αλλάξει.Η κατεύθυνση που θέλει να
ακολουθήσει ο υπουργός Εσωτερ-
ικών, Μάκης Βορίδης, είναι στη λογι-
κή η Δημοτική Αστυνομία να αποκ-
τήσει σαφείς αρμοδιότητες που θα
αποβλέπουν στην ασφάλεια και τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας
των πολιτών, καθώς επίσης να
εν ισχυθεί η στελέχωσή της.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που
έχει στη διάθεσή της η «Βραδυνή
της Κυριακής», από τα πρώτα που
θα αλλάξουν είναι ο τρόπος πρό-
σληψης του προσωπικού της Δημο-
τικής Αστυνομίας. Η πολιτική
βούληση είναι στις προσλήψεις να
υπάρχει διαφάνεια και αντικειμε-
ν ικότητα. Γι’ αυτό οι προσλήψεις θα
γίνουν με τη διενέργεια γραπτού δια-
γωνισμού από τον ΑΣΕΠ.

Παραμένουν τα όρια
Το πλαίσιο των προσλήψεων του

ένστολου προσωπικού της Δημοτι-
κής Αστυνομίας μέχρι σήμερα, ακο-
λουθεί τις διατάξεις του Π.Δ.
135/2016, και διενεργείται με το
σύστημα μορίων από Επιτροπές
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Εκτός από τα αντικειμεν ικά κριτήρια
– μόρια, υπάρχουν και οι εξής περ-
ιορισμοί:

- Όρια ηλικίας, καθώς οι υποψήφι-
οι πρέπει να έχουν συμπληρώσει
το 21ο έτος της ηλικίας τους και να
μην έχουν υπερβεί, προκειμένου
για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, το 30ό
έτος και για τον κλάδο, το 26ο έτος.

- Όρια στο ύψος. Οι γυναίκες
προβλέπεται να έχουν ανάστημα,
τουλάχιστον 1,67 μ., ενώ οι άνδρες,
τουλάχιστον 1,70 μέτρα.

Πλέον, με τις αλλαγές το σύστημα
πρόσληψης θα ενταχθεί στην αρμο-
διότητα του ΑΣΕΠ. Προβλέπεται να
διεξαχθεί πανελλήν ιος γραπτός δια-
γωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν . 4765/2021. 

Ο διαγωνισμός θα αφορά στην
εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία
δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελε-
σματικότητας. Θα έχει δομημένη
συνέντευξη, καθώς και πρόσθετες
διαγωνιστικές διαδικασίες.

Θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα
όρια ηλικίας, τα φυσικά προσόντα
των υποψηφίων, οι αθλητικές δοκι-
μασίες και τα ψυχομετρικά τεστ.
Έμφαση θα δοθεί στο οι προσλήψεις
να γίνουν κατά προτεραιότητα, σε
κλάδους Π.Ε. (Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης) και Τ.Ε. (Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης). Όταν συνταχθ-
ούν οι τελικοί πίνακες και ορκιστούν
οι επιτυχόντες, θα υπάρχει
υποχρέωση παρακολούθησης ειδι-
κού προγράμματος εκπαίδευσης
πριν  από την ανάληψη των καθη-
κόντων τους, σε συνεργασία με το
ΕΚΔΔΑ.

Στο υπουργείο Εσωτερικών
διαπίστωσαν ότι ο θεσμός της Δημο-
τικής Αστυνομίας είχε υποβαθμιστεί
μετά την κατάργηση και τη δυνητική
επανασύστασή της στους δήμους.
Και αυτό, γιατί μόνο μέρος των στε-
λεχών της επέστρεψαν. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται ότι σε σύνολο
3.523 ατόμων που υπηρετούσαν
πριν  από την κατάργηση, επανή-
λθαν μόλις 1.350 άτομα. Τα αναφερ-
όμενα στοιχεία καταδεικνύουν την
υποστελέχωση που παρουσιάζεται
στις υπηρεσίες της Δημοτικής
Αστυνομίας, αφού επιλογή πολλών
δημάρχων ήταν να κατατάξουν το
προσωπικό σε θέσεις άλλων κλά-
δων του δήμου, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων  του α. 19 του ν .
4325/2015.

Ένα από τα ζητούμενα του ανα-
μορφωμένου θεσμικού πλαισίου
είναι οι αρμοδιότητες που θα έχει η
Δημοτική Αστυνομία. Αυτές θα ανα-
διατυπωθούν ώστε να είναι ξεκάθα-
ρο το πεδίο τους. Θα ομαδοποιηθ-
ούν σε τρεις κατηγορίες, με γνώμονα
τις καθημεριν ές ανάγκες των
πολιτών.

Επίσης, θα καταργηθούν άλλες
που δεν συνάδουν με το ρόλο της,
όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων
των δωματίων των ξενοδοχείων ή
είναι αδύνατον να ασκηθούν από
τα στελέχη της, όπως η τήρηση δια-
τάξεων που αφορούν σε χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακι-
νούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

Επιπλέον, σχεδιάζεται οι δήμοι
να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με
την έκταση και τον πληθυσμό τους.
Έτσι, ανάλογα με την κατηγορία του
δήμου θα ανατίθεται και η άσκηση
κατηγοριών  αρμοδιοτήτων  στη
Δημοτική Αστυνομία.
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Έ
να λαμπερό
Show ενόργαν-
ης και ακροβατι-

κής Γυμναστικής από-
λαυσαν όλοι  εκείνοι
που το απόγευμα του
Σαββάτου 25 Ιουνίου
2022 γέμισαν τις
εξέδρες του Κλειστού
της Ζωφριάς, για να
απολαύσουν τη μεγάλη
γιορτή που διοργάνω-
σε ο Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Φυλής.

Οι αθλητές και  οι
αθλήτριες των Συλλό-
γων που 

εμφανίστηκαν και πιο
συγκεκριμένα οι:
� ΝΠΔΔ Πολιτισμού

και  Αθλητισμού “Η
ΠΑΡΝΗΘΑ”
� ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΦΥΛΗΣ “Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ”

� ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο
“ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ”
� ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
“ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ”
� ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η
ΕΝΩΣΗ ΓΙΤΑΝΗ και

� ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

ΦΛΟΓΑ ΑΧΑΡΝΩΝ,
ανέδειξαν το υψηλό

επίπεδο της προπον-
ητικής δουλειάς που
γίνεται καθώς και τις
προοπτικές που
ανοίγονται στους ταλαν-
τούχους αθλητές τους.

Τα παιδιά μέσα από
τις εμφανίσεις τους,
κατάφεραν να προκαλέ-

σουν τον ενθουσιώδη
θαυμασμό του κόσμου
ο οποίος εκφράστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια
της γιορτής με ηχηρό
και παρατεταμένο χειρ-
οκρότημα.

Τα εύσημα για την
εξαιρετική τους δου-
λειά έδωσε κατά τον
σύντομο χαιρετισμό
του ο Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ “η Πάρνηθα”
Γιώργος Μαυροειδής,
ο οποίος και συνεχάρη
τις προπονήτριες
Σοφία Σερέπα που την
αποκάλεσε “ψυχή της
Πάρνηθας καθώς και
τις Αλεξάνδρα Κοντοθ-
ανάση, Μπακετέα
Μαρία, Μαργαρίτα
Πασιέτζεβα, Ντέπη
Τσελέπη, Αργυρώ
Κ αν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ ,
Αξιώτη Όγλα και Κον-
τούλα Σοφία, αλλά και
τους αθλητές τους ,
ανακοινώνοντας και την
ευχάριστη είδηση ότι ο
χρυσός Ολυμπιονίκης
Δημοσθένης Ταμπά-
κος ο οποίος δεν κατά-
φερε να παρευρεθεί
λόγω ασθένειας,
σύντομα θα βρεθεί
κοντά στα τμήματα της

Πάρνηθας προκειμέ-
νου να μεταφέρει στους
αθλητές τους την
εμπειρία και τις πολύτι-
μες γνώσεις του. 

Ο Γιώργος Μαυροει-
δής καλωσόρισε
επίσης τους εκπρ-
οσώπους της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας
Γυμναστικής κι ευχα-
ρίστησε τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παπ-
πού για την ολόπλε-
υρη στήριξή του.

Ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς
τέλος, συνεχάρη τιςπρ-
οπονήτριες την κάθε
μια ξεχωριστά και τους
αθλητές τους κι απένει-
με τιμητική πλακέτα
στον έφορο της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας
Γυμναστικής Δημήτρη 

Τσεγκέλη που έδωσε
το “παρών” κι εξέφρασε

τον θαυμασμό του,
κάνοντας λόγο για εξαι-
ρετικές και  υψηλού
επιπέδου εμφανίσεις.

Κοντά στα παιδιά και
στους γονείς τους,
βρέθηκαν επίσης ο Α’
επιλαχών Βουλευτής
Δυτικής Αττικής Σταμάτ-
ης Πουλής, οι Αντιδή-
μαρχοι Ελένη Λιάκου
και Θανάσης Σχίζας, η
α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α
Δημάρχου Χρυσούλα
Κουράση και ο Πρόε-
δρος των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος,
οι οποίοι και απένει-
μαν αναμνηστικούς
επαίνους στις προπο-
νήτριες.

Όλοι τέλος αντάλλαξαν
ευχές, για ένα καλό και
ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς::  ΑΑπποογγεειιωωττιικκόό  υυππεερρθθέέααμμαα  
σσττηηνν  66ηη  ΓΓιιοορρττήή  ΓΓυυμμνναασσττιικκήήςς  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ––
ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ““ηη  ΠΠάάρρννηηθθαα

Βραβεύσεις και πλακέτες
στον αγώνα για 
φιλανθρωπικό σκοπό στα
Μέγαρα

Έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο
παλαίμαχοι Βύζαντα και Ολυμπιακού.   

Έν ας ξεχ ωριστός αγών ας χ ωρίς ν ικητές και ηττημέ-
ν ους, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας
στο δημοτικό γήπεδο Μεγάρων , με τους παλαίμαχ ους
του Βύζαν τα ν α υποδέχ ον ται ομάδα βετεράν ων  του
Ολυμπιακού.

Ο αγών ας που πραγματοποιήθηκε για φιλαν θρω-
πικό σκοπό, προσέλκυσε το εν διαφέρον  αρκετών
φιλάθλων  οι οποίοι είχ αν  την  ευκαιρία ν α θαυμάσουν
ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες που τίμησαν
τόσο την  κιτριν όμαυρη όσο και την  ερυθρόλευκη
φαν έλα.

Ο σύλλογος
παλαίμαχ ων  του
Βύζαν τα διά του
προέδρου του
Ι ε ρ ό θ ε ο υ
Μαργέτη ευχ α-
ρίστησε τους
παλαίμαχ ους του
Ολυμπιακού για
την  αποδοχ ή
της πρόσκλησης αλλά και για την  συμμετοχ ή τους στο
συγκεκριμέν ο αγών α επισημαίν ον τας πως και οι δύο
ομάδες με αυτόν  τον  τρόπο δείχ ν ουν  το κοιν ων ικό
τους πρόσωπο.

Οι κιτριν όμαυροι παλαίμαχ οι απέν ειμαν  τιμητικές
πλακέτες στον  βετεράν ο του Ολυμπιακού και πρώην
προπον ητή του Βύζαν τα Θοδωρή Παχ ατουρίδη για
την  συμβολή του στην  κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος της Α’ ΕΠΣΔΑ, αλλά και στον  βετεράν ο ποδοσφ-
αιριστή του Ολυμπιακού και ν υν  προπον ητή του
Βύζαν τα Δημήτρη Καλύκα για την  άν οδο της ομάδας
στη Γ’ Εθν ική, εν ώ κύπελο στον  ποδοσφαιριστή
«θρύλο» του Βύζαν τα Σάκη Κουβά απέν ειμαν  οι βετε-
ράν οι του Ολυμπιακού.Τιμήθηκαν  επίσης ο δημοσιο-
γράφος – υπεύθυν ος επικοιν ων ίας της ΠΑΕ
Ολυμπιακός Νίκος Γαβαλάς, όπως και ο παλαίμαχ ος
ποδοσφαιριστής των  ερυθρολεύκων  Αν τών ης Γλύκας.

Τον  αγών α τίμησαν  με την  παρουσία τους ο δήμα-
ρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταμούλης και ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύν ης Γιώργος Κώτσηρας, εν ώ μήν υμα
του Αν τιπροέδρου της Βουλής Θαν άση Μπούρα
μετέφερε η εκπρόσωπος του Δήμητρα Βασιλείου.

Μετά το τέλος του φιλαν θρωπικού αγών α οι
παλαίμαχ οι του Βύζαν τα έκαν αν  το τραπέζι στους
βετεράν ους του Ολυμπιακού στο γν ωστό μεζεδουρ-
γείο «Μουριά».

Πηγή-Φωτό:  Αιχμή Μεγάρων
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O Γιώργος Ανανιάδης νέος 
προπονητής στον Ίκαρο Νεοκτίστων

Ο  έμπειρος Γιώργος Ανανιάδης είναι ο νέος
προπονητής στον Ικαρο Νεοκτίστων. Εχει εργαστεί σε
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου, Θρασύβουλο κ.α.

Πρόκειται για μια πολύ καλή κίνηση για τον εν λόγω
τεχνικό από την διοίκηση της ομάδος του Θριασίου. Ο
εν λόγω τεχνικός φημίζεται για την σκληρή δουλειά του
μέσα στο γήπεδο και την πειθαρχία.

ΕΠΣΔΑ: Ανασκόπηση 2 Χρόνων
Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Προεθνικών Ομάδων 
Δυτικής Αττικής

Ν
ιώθουμε πολύ χ αρούμεν οι για την  Δυτική Αττι-
κή και αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί ν α υλο-
ποιήσουμε βάση οργαν ογράμματος 3ετιας που

καταθέσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΔΑ
πριν  2 χ ρόν ια!

Πραγματοποιήσαμε 2 κεν τρικά τουρν ουά με την
συμμετοχ ή τμημάτων  υποδομής της Δυτικής Αττικής
για την  1 φάση προεπιλογής αθλητών  , ώστε ν α
έχ ουν  όλα τα παιδιά την  ευκαιρία ν α συμμετέχ ουν
και ευχ αριστούμε της ομάδες που αγκάλιασαν  αυτή
την  καιν οτομία και δήλωσαν  παρών !

Πραγματοποιήσαμε εργομετρικα για προεπιλεγμέν ο-
υς αθλητές για ν α δημιουργήσουμε μια βάση δεδομέ-
ν ων , για την  καλύτερη αξιολόγηση.

Πραγματοποιήσαμε 3 συν ελεύσεις γον έων  στο
πλαίσιο Εκπαίδευσης Γον έων .

Αν  και η καραν τίν α μας πάγωσε, τελικά δεν  κατάφ-
ερε ν α μας αποπροσαν ατολίσει , αλλά ν α μας κάν ει
πιο δημιουργικούς.

Πραγματοποιήσαμε Δωρεάν  σεμιν άριο Αν άλυσης
και διατροφής για τα παιδιά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πραγματοποιήσαμε Δωρεάν  Παν ελλήν ιο Webinar με
την  συμμετοχ ή Ολυμπιακού - ΑΕΚ - Παν αθην αϊκού
και εν ός Πρωταθλητή Ευρώπης με την  Εθν ική μας
ομάδα ( Κώστας Κατσουράν ης ).

Πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά Δωρεάν  Παν ελ-
λήν ιο Webinar με συν διοργαν ωτές την  ΕΠΣΔΑ -
ΕΠΣΑΝΑ - ΕΠΣΠ και την  συμμετοχ ή εν ός Πρωταθλ-
ητή Ευρώπης με την  Εθν ική μας ομάδα ( Άγγελος Χαρ-
ιστέας)

Πραγματοποιήσαμε Δωρεάν  Παν ελλήν ιο Webinar με
τον  Διεθν ούς φήμης κ. Γιάν ν η Καλογεράκη  με 2 δια-
φορετικά θέματα ( Γον είς - Αθλητές) .

Και όταν  ξαν ά γυρίσαμε σε μια πιο ομαλή καθημερ-
ιν ότητα

Πραγματοποιήσαμε δια ζώσης δωρεάν  εκπαιδευτικό
σεμιν άριο με ομιλητές τον  κ.Ηλια Κυριακίδη και κ.
Αχ ιλλέα Υφαν τίδη!

Δηλώσαμε Παρών  σε κοιν ων ικές δράσεις
Φορών τας Μπλουζάκια για τον  άδικο χ αμό του Άλκη
Τιμών τας με κορδέλες την  ημέρα παιδικού καρκίν ου
Αγαπών τας την  ειρήν η μεταξύ των  συν αν θρώπων

μας
Υποστηρίξαμε δράσεις ομάδων
Ήμασταν  δίπλα στους αν θρώπους της Μάν δρας

μετά την  αξιόλογη δράση που πραγματοποίησαν  2
χ ρόν ια μετά την  συγκλον ιστική καταστροφή που
έζησαν  και στάθηκαν  όρθιοι!

Πρόγραμμα Προπονούμαστε Μαζί
Πραγματοποιήσαμε σεμιν άριο γον έων  στους γον είς

του Μιμα Μικρασιατική και προπον ητική μον άδα
στους αθλητές της ακαδημίας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος των  Προεθν ικών  Ομάδων  Δυτικής Αττικής
Προπον ούμαστε Μαζί.

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Εθνικών ομάδων
Πραγματοποιήθηκε στην  Δυτική Αττική το πρόγρ-

αμμα Εθν ικών  Ομάδων  στο πλαίσιο παρακολούθησης
των  αθλητών  από τους προπον ητές των  εθν ικών  μας
ομάδων !

2 γεμάτα χ ρόν ια, 2 χ ρόν ια που η Δυτική Αττική δεν
δίστασε ν α καιν οτομήσει και ν α αγαπήσει την  ευθύν η
απέν αν τι στα παιδιά...2 χ ρόν ια που δεν  μας
γεμίζουν  μόν ο χ αρά, αλλά μας δέν ουν  ακόμα περισ-
σότερο με την  αν άληψη ευθύν ης και της δημιουρ-
γικότητας για το μέλλον .

Ευχ αριστούμε τους αν θρώπους της ΕΠΣΔΑ που
ήταν  και είν αι δίπλα μας ,που κάν αν ε τα πάν τα ώστε
και το πιο δύσκολο ν α μας το κάν ουν  εύκολο,που
δεν  διαπραγματεύτηκαν  και δεν  κάν αν ε εκπτώσεις
για το καλό των  παιδιών .

Αν  στο τέλος της 3ετιας έχ ουμε καταφέρει όλοι μαζί
ν α αφήσουμε πίσω μας κάτι δυν ατό και υγιές για τα
παιδιά θα έχ ουμε καταφέρει ν α βάλουμε μια σταγόν α
σε αυτόν  τον  ωκεαν ό που λέγεται αν απτυξιακό ποδό-
σφαιρο, μια σταγόν α πολύτιμη γιατί χ ωρίς αυτή την
σταγόν α ο ωκεαν ός θα ήταν  μικρότερος.

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων: Summer Camp 2022

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων διοργανώνει για 7η χρο-

νιά το Summer Camp 2022
''Διονύσιος Κυριακόπουλος''

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι την Παρ-
ασκευή 1/7

Με ισχυρό Δ.Σ ο Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου
Νέα εποχ ή ξεκιν άει
για το σύλλογο .
Πραγματοποιήθηκαν
οι εκλογές για το ν έο
Δ.Σ του Α.Ο. Θρίαμ-
βος Χαϊδαρίου. Τόσο
η προσέλευση των
μελών  όσο και το
άριστο κλίμα της
γεν ικής συν έλευσης
δίν ουν  ν έα προο-
πτική για το σύλλογο μας.Τα ν έα μέλη που αποτελούν
το Δ.Σ είν αι με αλφαβητική σειρά :

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΡΩΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΙΓΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ -ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΩΤΣΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.

60m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίν α και μπάν ιο.
Εν τοιχ ισμέν ες οικοσκευές ψυγείο , κουζίν α και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQf jRaYpAocVF16 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488

Συνεχιζεται από τη σελ. 2

(23,8%), ρύθμιση του Airbnb 
(19,7%), αξιοποίηση των κενών δημόσιων κτιρίων

(19,2%) και έλεγχος των κερδοσκοπικών επενδύσεων
(golden visa κ.λπ.) (13%).

Ενώ στην ερώτηση για το ποιος πρέπει να βρει τη
λύση στο πρόβλημα, οι περισσότεροι είπαν 

στο κράτος (46%) και στην κυβέρνηση (41,1%). Ακο-
λουθούν η «αγορά» με 28,4%, οι σύλλογοι ενοικια-
στών με 19,6% και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 15,4%.

Την ποσοτική έρευνα και το κείμενο πολιτικής παρ-
ουσίασαν ο Πέτρος Ιωαννίδης, διευθυντής της about-
people, η Δήμητρα Σιατίτσα, δρ. Αρχιτεκτονικής-Πολεο-
δομίας, η Εύα Παπατζανή, υπ. δρ. και ερευνήτρια
Αστικών Σπουδών, και ο Άλκης Καφετζής, συντονιστής
του project του Eteron «Ενοίκια στα Ύψη».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, διευθυντής του Eteron τόνι-
σε σχετικά: «Οι δύο αυτές σημαντικές συμβολές του
Ινστιτούτου έρχονται σε μία στιγμή που το ζήτημα της
στέγης και ειδικότερα των ενοικίων αποτελεί ένα
σημαντικό “αγκάθι” στην κοινωνία. Στην πραγματικότ-
ητα πρόκειται για μία “βουβή κρίση” που μπορεί να μην
εκφράζεται με όρους εξωστρέφειας, όμως απασχολεί σε
μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά, γίνεται αντικείμενο συζήτ-
ησης σε οικογένειες και παρέες και καθορίζει τόσο τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και τη συναισθ-
ηματική κατάσταση όλων μας. 

Έχει φτάσει πια η στιγμή το ζήτημα της στέγασης και
των ενοικίων να έρθει στο προσκήνιο με όρους δημό-
σιας πολιτικής και η πολιτεία να σταματήσει τον στρουθ-
οκαμηλισμό. Άλλωστε δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε
τον τροχό. Οι συζητήσεις αυτές γίνονται σε όλη την
Ευρώπη και υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα
καλών πρακτικών που διασφαλίζουν την κοινωνική
δικαιοσύνη».

Για το ίδιο θέμα είχαν μιλήσει πριν μερες  στο MEGA
μία μητέρα δύο παιδιών, η κα Ρένα Τσολακίδου η
οποία αναζητά από πέρυσι το καλοκαίρι σπίτι για
ενοικίαση τουλάχιστον 3 υπνοδωματίων.Όπως υπο-
στήριξε η κα Τσολακίδου, σπίτι το οποίο το Σάββατο, 4
Ιουνίου ήταν προς ενοικίαση στην τιμή των 500 ευρώ,
τη Δευτέρα,  6 Ιουνίου “σκαρφάλωσε” στα  650 ευρώ.
“Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχουμε δει τριάρια τα
οποία κυμαίνονται από 550 ευρώ μέχρι και 800 ευρώ”,
σημείωσε  χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι και να
δώσει 800 ευρώ σε ενοίκιο δεν πρόκειται να μείνει σε
κάποια πολυτελή μεζονέτα αλλά σε τριάρι πολυκατοικίας
του ’80. Για το θέμα των ενοικίων o πρόεδρος του Δικ-
τύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας είχε
δηλώσεις προσφατα. Το να βρει οικογένεια σπίτι 60τ.μ
-100 τ.μ. στα 600 ευρώ είναι γολγοθάς, τόνισε και πρό-
σθεσε  ότι “μόνο το 20% των διαθέσιμων κατοικιών
προς ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας , η τιμή τους
είναι στα 600 ευρώ”.
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Η συνεχεια από τη σελ. 2

Καταγραφή του διαθέσιμου προσωπικού στα μεγάλα νοσοκομεία
της Αθήνας, με δεδομένο ότι υπήρξαν μετακινήσεις το τελευταίο διά-
στημα, αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Στόχος να καταγραφεί ο
αριθμός των εργαζομένων που θα διατεθούν για τις νοσηλείες covid
εφόσον αυτές αυξηθούν δραματικά.

Ορίζονται σε ειδική λίστα τα υπεύθυνα τμήματα τα οποία θα ανα-
λάβουν τα περιστατικά covid, καθώς σήμερα αντιμετωπίζουν περι-
στατικά διαφόρων νοσημάτων. Παράλληλα επιχειρείται η ενίσχυσή
τους με προσωπικό (μετακινούμενο) εάν χρειασθεί.

Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε εντολή – αναφέρουν πηγές του ethnos.gr
- για αύξηση των κλινών που θα νοσηλεύουν ασθενείς με covid, αλλά
αυτές θα διατεθούν αργότερα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αύξηση των προμηθειών σε μέσα προστασίας από την πανδημία,
καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν «παγώσει» αφού δεν θεωρούνταν
άκρως απαραίτητα λόγω της μείωσης των περιστατικών που υπήρχε.
Η εντολή που έχει δοθεί πλέον από το υπουργείο Υγείας στις Διοι-
κήσεις των Νοσοκομείων είναι να γίνει προμήθεια όλων των απαρ-
αίτητων ειδών ώστε να υπάρχει η προετοιμασία και το ανάλογο στοκ
στις αποθήκες.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr
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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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022     θριάσιο-15  

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

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



16-θριάσιο Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022  


