ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση Μπούρα
– Γεωργιάδη

με φόντο την κοινοβουλευτική

διαδικασία για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας

ΜΕ ΔΩΡΕΑ 1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ και Ίδρυμα
Π & Α Κανελλοπούλου
στηρίζουν το μέλλον
του φυσικού
περιβάλλοντος σελ. 9

Ενέργειες για την ανάδειξη
του Περιφερειακού Πάρκου
στον Υγροβιότοπο Βουρκαρίου στην
Αγία Τριάδα Μεγάρων
Με μέριμνα του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλου

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:
σελ. 3

6 συλλήψεις μέχρι
τώρα είχαν
΄΄ξαφρίσει” περίπου 60
ηλικιωμένους
σελ. 3

Επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης για ανέργους
ανέργους 18 έως 55 ετών με έμφαση στις ψηφιακές
και “πράσινες” δεξιότητες
σελ. 2-12
U(R)TOPIAS στην Ελευσίνα

Open Sharing Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Ιουλίου

σελ. 8

σελ. 3

Στη «φάκα»
οι απατεώνες με τα
στημένα τροχαία

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ακαδημία Χορογραφίας
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E νίσχυση 160.000
στις Αχαρνές για την
πυροπροστασία

σελ. 5

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ:

Ο Σεραφείμ Σπανός
προπονητής στην ομάδα μπάσκετ
Ολυμπιακός Σχολή
Ποδοσφαίρου Ελευσίνα:
Μία δύσκολη χρονιά από πολλές
απόψεις έφτασε στο τέλος της

σελ. 11

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφ Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216
MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λιόση Ιωάννα Ι.

Πίνδου 13, 2102472223
ΑΧΑΡΝΕΣ

Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.

Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία
από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργυρούλα
Δαμιανός, Δαμιανή *
Κοσμάς ,Μαυρίκιος, Μαυρίκης,
Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης
για ανέργους ανέργους 18 έως 55 ετών με έμφαση στις
ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Τ

ο Γραφείο Απασχόλησης
του Δήμου Ασπροπύργου
σας
ενημερώνει
ότι
εγκρίθηκε από την Δ.ΥΠ.Α.
(πρώην ΟΑΕΔ) η νέα δράση
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση
στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση θα απευθύνεται σε
ανέργους ηλικίας 18 έως 55 ετών,
υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικότερα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής:
•
Να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ή όχι.
•
Να έχουν ηλικία άνω των
18 ετών έως και 55 ετών.
•
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:
•
προγράμματα θεωρητικής
κατάρτισης των ανέργων ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών
που οδηγούν σε απόκτηση ψηφ-

ιακών και «πράσινων» γνώσεων
και δεξιοτήτων, αλλά και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
•
Πιστοποίηση
φυσικών
προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή
μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων
προϊοντικών πιστοποιήσεων για
ψηφιακές δεξιότητες.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα

πραγματοποιηθεί με δια ζώσης
εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών
κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον 35%
σύγχρονη
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
συνεχίζεται στη σελ. 12

Συνάντηση Μπούρα – Γεωργιάδη

με φόντο την κοινοβουλευτική διαδικασία
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, είχε συνάντηση
στη Βουλή με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο συζήτησαν
όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Ο Υπουργός ενημέρωσε εκτενέστερα τον κ. Μπούρα για τις διαδικασίες εξυγίανσης των Ναυπηγείων, καθώς έχει ήδη αποσταλεί το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η
κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να γίνει Νόμος του Κράτους, γεγονός που θα σημάνει την οριστική επίλυση του χρόνιου ζητήματος, δίνοντας σημαντική ώθηση στην Ελληνική Οικονομία αλλά και
συνεχίζεται στη σελ. 4
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θριάσιο-3

Ενέργειες για την ανάδειξη του Περιφερειακού Πάρκου στον
Υγροβιότοπο Βουρκαρίου στην Αγία Τριάδα Μεγάρων
Λ. Κοσμόπουλος: «Προστατεύουμε
και αναδεικνύουμε τον μοναδικού κάλλους και
περιβαλλοντικής αξίας υγροβιότοπο»

Πσήμανσης

ροβάλλεται

με
πι νακί δες
ο υγροβι ότοπος
του Βουρκαρίου, στην Αγία Τριάδα
Μεγάρων, από την Περιφέρεια Αττικής, με μέριμνα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτι κής Αττι κής Λευτέρης
Κοσμόπουλου.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει
στο πρόγραμμα έργων και τον
προϋπολογισμό της, με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη, την δημιουργία περιφερειακού πάρκου στο Βουρκάρι, ώστε
να είναι εκτός από προστατευόμενος, όπως ορίζει σχετικό Προεδρι κό Δι άταγμα, προσβάσι μος και
επισκέψιμος για περιβαλλοντι κή
εκπαίδευση σε σχολεία, κλπ.

Σχετι κά ο Αντι περι φερει άρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Με την τοποθέτηση σήμανσης και πινακίδων, οριοθετούμε το Περιφερειακό Πάρκο
στον προστατευμένο υγροβιότοπο
στο Βουρκάρι στην Αγία Τριάδα
Μεγάρων.
Η Περιφέρεια Αττικής, όπως είχε
αποφασίσει και σε επίσκεψη του ο
Περιφερειάρχης Γιώργος Πατουλης
στον υγρότοπο, προστατεύει και
αναδει κνύει τον περι βαλλοντι κό
πλούτο της περιοχής μετατρέποντας
τον σε πόλο έλξης για μαθητές που
μπορούν να τον επισκεφτούν για να
μελετήσουν την μοναδική πανίδα
του».

Συμπληρώνεται το «παζλ» του Εμπορευματικού Θριασίου

Στη «φάκα» οι απατεώνες
με τα στημένα τροχαία
στη Δυτική Αττική

Μ

ε καθυστέρηση πολλών ετών, η Ελλάδα
μπαίνει πλέον θέση να διεκδικήσει, με
αξιώσεις, το ρόλο της ως διεθνές εμπορευματικό κέντρο. Και αυτό διότι φαίνεται πως το παζλ του
Θριασίου ως κέντρο σιδηροδρομικών εμπορευματικών
μεταφορών συμπληρώνεται μετά και από την υποβολή,
προχθές, δεσμευτικής προσφοράς από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και την Damco του ομίλου Κοπελούζου για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης 1.450 στρεμμάτων του
ΟΣΕ.
Τα μεγάλα έργα στον τομέα των logistics, έστω και
κατόπιν πολυετούς καθυστέρησης, μπαίνουν σε τροχιά
υλοποίησης, ύστερα και από τις υπογραφές, πριν από
ένα μήνα, της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, μία επένδυση άνω των
150 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει το σχήμα GoldairΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Η σύμβαση παραχώρησης του Θριασίου εμπορευματικού κέντρου εκτιμάται ότι θα κατατεθεί το προσεχές
διάστημα προς κύρωση στη Βουλή, ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας δόμησης και κατ’ επέκταση οι κατασκευαστικές εργασίες.

Ως εκ τούτου, το εμπορευματικό κέντρο που θα υλοποιήσουν Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, βρίσκεται πιο κοντά στη
γραμμή εκκίνησης.
Αντίθετα, για το Θριάσιο ΙΙ θα χρειαστεί να παρέλθει
σημαντικό χρονικό διάστημα ωσότου ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση της προσφοράς των ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Damco.
Σημειωτέον ότι, κατά πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι
ζητούσαν την εκ νέου παράταση της (προχθεσινής)
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους με δήθεν τροχαία εξαρθρώθηκε από τις αρχές, ενώ
πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αυτή
την ώρα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
Η εγκληματική οργάνωση δρούσε για περίπου 2 χρόνια, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαπατώντας ηλικιωμένους κυρίως με το πρόσχημα τροχαίων συγγενικών
τους προσώπων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της
οργάνωσης ενέχονται και σε κλοπές και ληστείες.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν συλληφθεί – μέχρι στιγμής- 6 άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο
γυναίκες , κυρίως Ρομά, ενώ κάποιοι από αυτούς
συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.
Πρόκειται για τρία αρχηγικά μέλη καθώς και τρεις συνεργούς τους.
Οι απατεώνες με τα τροχαία που είχαν εξαπατήσει τουλάχιστον 60 ηλικιωμένους
Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί 60
περιπτώσεις, με τους έμπειρους Αστυνομικούς της Ασφάλειας να έχουν στα χέρια τους καταθέσεις θυμάτων ενώ
δεκάδες είναι ακόμα οι υποθέσεις που ερευνώνται.
Το κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνάει
τις 300.000 ευρώ και μέχρι αυτή την ώρα έχουν κατασχεθεί 7 οχήματα καθώς και 22.000 ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται.

4-θριάσιο
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

στην οικονομική και κοινωνική ζωή τόσο των
εργαζομένων όσο και όλων των κατοίκων της
Δυτικής Αττικής.
Ο κ. Μπούρας είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλου,
ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι, ανεξάρτητα από
το σχέδιο εξυγίανσης, σύντομα θα φέρει νομοθετική ρύθμιση για περαιτέρω παράταση του προγράμματος ναυπήγησης, μέχρι την οριστική
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Ο κ. Μπούρας ευχαρίστησε αμφότερους του
δύο Υπουργούς για την εξαιρετική συνεργασία
και για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από
κοινού, ώστε να δοθεί η καλύτερη και προς το
συμφέρον των εργαζομένων επίλυση του θέματος.
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θριάσιο-5

Έξυπνος κόμβος νέων τεχνολογιών
και καινοτομίας στον Δήμο Ελευσίνας
– Με άμεσα οφέλη στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Σ

το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τ ρί τσης» του Υπουργεί ου
Εσωτερι κών εντάσσονται ,
όπως αναφέραμε και σε χθεσινό
δημοσί ευμα, 2 ακόμη έργα του
Δήμου Ελευσί νας το Smarttech
Elefsina & Ηλεκτρικά Οχήματα
Έτσι λοιπόν, με χρήματα που διεκδίκησε και πέτυχε να εξασφαλίσει
από το πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» του Υπουργεί ου Εσωτερι κών
η
δημοτι κή
αρχή, αναμένεται να
προχωρήσει σε:
Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ελευσίνας –
849.309,01 ευρώ
Smarttech El efsi na: Έξυπνος
κόμβος νέων τεχνολογιών, ψηφιοποί ησης και και νοτομί ας Δήμου
Ελευσίνας – 1.113.768,00 ευρώ
Πρόκειται για έργα που θα συντελέσουν, ώστε ο Δήμος να γίνει
«έξυπνος» με άμεσα οφέλη στη
βελτίωση της καθημερινότητας και

της ποιότητας ζωής των πολιτών, την
αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την παροχή ποιοτικότερων ψηφιακών υπηρεσιών σε
τομείς της αστικής λειτουργίας.
Αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι
σήμερα έχουν εγκριθεί όλες οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος
Ελευσίνας, ενώ εκκρεμεί και η έγκριση ένταξης σε ένα ακόμη χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Μέσω
της ένταξης του Δήμου μας σε προγράμματα χρηματοδότησης στοχεύουμε στην αξιοποίηση κάθε διαθέσι-

μου χρηματοδοτικού εργαλείου επ
ωφελεία των πολιτών, γι’ αυτό άλλωστε, δεν αφήνουμε ανεκμετάλλευτη
καμία τέτοια ευκαιρία.
Με την Τ εχνική Υπηρεσία του
Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Θανάση Μαυρογι άννη, συντάξαμε
έναν άρτιο φάκελο προτάσεων και
μέχρι στιγμής καταφέρνουμε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την ένταξη των παραπάνω προτάσεών μας στο «Αντώνης
Τρίτσης» φιλοδοξούμε να έρθουμε
πιο κοντά σε μία πόλη σύγχρονη,
φιλική προς το περιβάλλον και φυσικά, σε μία έξυπνη πόλη».

Έτοιμο για λειτουργία
το Ειδικό
Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
- Ανοιχτό για εγγραφές κάθε Τρίτη τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο

Eνίσχυση 160.000 στις Αχαρνές
για την πυροπροστασία

Μ

ε απόφαση του Αν απληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα,
σε συν εν ν όηση με το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, καταν έμεται σε (48)
Δήμους και (7) Συν δέσμους
Δήμων , πρόσθετο, συν ολικό
ποσό ύψους 5,62 εκατ. ευρώ για
την εν ίσχυση της αν τιπυρικής
προστασίας.
Πρόκειται για νέα, στοχευμένη
στήριξη για καθαρισμούς και διανοίξεις οδών σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων που έχουν περιοχές
υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές, μέσω της πρόνοιας του καθεστώτος ει δι κής κι νητοποί ησης
πολιτικής προστασίας.
Όσον αφορά το Δήμο Αχαρνών η
ενίσχυση είναι 100.000 ευρώ ενώ
60.000 θα δοθούν στον ΣΥΝΠΑ
(Σύνδεσμος Προστασίας και Ανά-

πτυξης Πάρνηθας)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:
«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την
Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους που επιτρέπουν
στους Δήμους και τους Συνδέσμους Δήμων να ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους για την αντιπυρική προστασία. H προστασία του
δάσους, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών περνά μέσα από
τη συνεργασί α και την επαγρύπνηση όλων μας και κατά τη
φετινή αντιπυρική περίοδο».

Πολλές παραμένουν φυσικά οι
ανάγκες του Δήμου καθώς ειναι
νωπές ακόμη οι ‘’πληγές’’ απο τις
καταστροφικές πυρκαγιες πέρυσι
σε Θρακομακεδόνες και Βαρυπόμπη

Σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
είναι καθόλα έτοιμο να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο τη λειτουργία του και να υποδεχθεί τους νέους μαθητές και μαθήτριες με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού.
Το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό όλες τις Τρίτες του Ιουλίου και του Αυγούστου για επιπλέον εγγραφές (Ερμιόνης
18 & Πατρών Άνω Λιόσια).
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε
στα τηλέφωνα 2102472858 και 6936724077.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗ

6 - θριάσιο
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Ψάθα :Εφαρμογή προνυμφοκτονίας κατά των
κουνουπιών από την Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Σ

υν εχ ίζον ται αυτές τις
ημέρες οι εργασίες για καθαρισμό και κοπή καλαμιών
την Ψάθα, με συν τον ισμό του
Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπ ουλου. Η
περιοχ ή χ αρακτηρίζεται ως έλος
και η Περιφέρεια Αττικής προχ ωρά
σε κατάλληλα διαστήματα έπειτα
από μελέτη των υπηρεσιών της σε
ψεκασμούς
π ρον υμφοκτον ίας
από αέρος με drones. Παράλληλα
όμως εκτελούν ται και εργασίες για

την κοπή των καλαμιών και
καθαρισμοί, όπου είν αι εφικτό, για
την καλύτερη δράση των ψεκασμών και την αποτελεσματικότερη
πρόληψη κατά της εξάπλωσης των
κουν ουπιών στην περιοχ ή, που
συγκεν τρών ει π λήθος επ ισκεπτών και αποτελεί σημείο περιβαλλον τικού κάλλους.
Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Λευτέρης Κοσμόπουλος αν αφέρει:
«Συν εχ ίζουμε με καθαρισμό και
κοπή των καλαμιών στην Ψάθα,

με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή προν υμφοκτον ίας στις υδάτιν ες επιφάν ειες και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των κουν ουπιών .
Αυτές τις ημέρες ολοκληρών εται
από τα συν εργεία της Περιφέρειας
Αττικής ο δεύτερος καθαρισμός,
όπου καθαρίζεται όλο το καν άλι
μήκους 2,5 χ ιλιομέτρων της
Ψάθας. Μεριμν ούμε καθημεριν ά
για την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας».

Δήμος Αχαρνών:
Προσλήψεις ιατρών στα
Δημοτικά Ιατρεία

Με στόχο την ενδυνάμωση των υπηρεσιών
προς τους πολίτες, στα Δημοτικά Ιατρεία του
Δήμου Αχαρνών πραγματοποιούνται προσλήψεις ιατρικού προσωπικού.
Η Δημοτι κή Κοι νωφελής Επι χεί ρηση του
Δήμου Αχαρνών προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών ιατρών για τη στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων.
Συγκεκριμένα ζητούνται γιατροί στις ειδικότητες: παθολόγου, παιδιάτρου και ορθοπεδικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για
πληροφορίες καθημερινά (09:00-15:00) στο
τηλέφωνο 210-2400850.

Η Περιφέρεια Αττικής γίνεται μέλος της Ένωσης Πόλεων και Περιφερειών
για την αειφόρο διαχείριση πόρων (ACR+)

Δ

Ειδικότερα, το πρωί της 29ης Ιουνίου 2022, τα
στελέχη της Ένωσης Πόλεων και Περιφερειών για την αειφόρο διαχείριση πόρων (ACR+
https://acrplus.org/en/ ) με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο και συντονιστή διαχείρισης αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής του Δουβλίνου
κύριο Hugh Coughlan υποδέχθηκαν τον Περιφερειάρχη Αττικής και τους συνεργάτες του στα
γραφεία της Ένωσης. Η ACR+ είναι το
μεγαλύτερο και πιο έγκυρο ευρωπαϊκό δίκτυο
δήμων, περιφερειών, φορέων διαχείρισης,
επιστημονικών φορέων, οργανισμών και εταιρειών ανακύκλωσης με περισσότερα από 150
μέλη σε 25 χώρες της Ευρώπης και συνεργάζεται στενά με την ΕΕ για την παραγωγή και
προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για τα
ζητήματα της κυκλικής οικονομίας.

φέρον για τα βήματα που κάνει η Αττική στην
υλοποίηση της διαλογής στην πηγή και
ακούστηκαν αρκετά κολακευτικά σχόλια για τα
ολοκληρωμένα προγράμματα διανομής εξοπλισμού ανακύκλωσης, αλλά και για τη στροφή
προς τις αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων. Χαρακτηριστικά, ο Αντιπρόεδρος Hugh Coughlan συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Αττικής για τις πρωτοβουλίες του
στον τομέα της ανακύκλωσης και τόνισε ότι «τα
βήματα που κάνει η Αττική στη διαλογή στην
πηγή πρέπει να γίνουν σημείο αναφοράς για
όλη τη ΝΑ Ευρώπη διότι αποδεικνύουν ότι σε 3 μόλις χρόνια
μπορούν να μπουν τα
θεμέλια για τη στροφή
προς την κυκλική
οικονομία – ελπίζουμε ότι με την είσοδο της Αττικής στην
ACR+ θα ηγηθείτε
της προσπάθειας
μας να αναπτύξουμε
την κυκλική οικονομία
σε όλη την περιοχή των
Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοίνωσε ότι η
Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ θα γίνουν τα
πρώτα μέλη της Ένωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο
Γιώργος Πατούλης παρουσίασε την πορεία
υλοποίησης της ανακύκλωσης στην Αττική και
τις βασικές γραμμές του νέου ΠΕΣΔΑ. Από τη
μεριά της ACR+ εκφράστηκε σημαντικό ενδια-

Το απόγευμα της 29ης Ιουνίου 2022, ο Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος
(European
Environmental
Bureau
https://eeb.org ), με επικεφαλής τον Piotr
Barczak, διευθυντή του τμήματος κυκλικής οικονομίας και στερεών αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος είναι το μεγαλύτε-

ύο σημαντικές συναντήσεις με
θέμα την πρόοδο της Αττικής στην
ανακύκλωση και το επιχειρησιακό σχέδιο επαναχρησιμοποίησης που προετοιμάζει η Περιφέρεια
Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ πραγματοποίησε
χθες 29/6/2022 ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης στις Βρυξέλλες.

ρο δίκτυο οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχουν
180 οργανώσεις από 38 χώρες.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το
επιχειρησιακό σχέδιο επαναχρησιμοποίησης
που προετοιμάζει η Περιφέρεια Αττικής και ο
ΕΔΣΝΑ καθώς και ο νέος νόμος που προετοιμάζει η ΕΕ για το δικαίωμα στην επισκευή και
την αναβάθμιση της επαναχρησιμοποίησης ως
βέλτιστης πρακτικής στην κυκλική οικονομία. Ο
Περιφερειάρχης Αττικής ανέλυσε τα μέχρι
σήμερα βήματα στην ανακύκλωση
και επέμεινε στην ανάγκη
να
συνοδευτεί
η
προώθηση της
ε πα να χρ ησι μοποίησης με
την καταπολ έ μησ η
τ
η
ς
φτώχε ια ς
και
σε
στενή συνεργασία
με
τους εμπλεκόμενους τεχνίτες
και
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, για να υπάρξει σαφές θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος, ο Piotr
Barczak, αφού υπογράμμισε ότι τα βήματα που
γίνονται στην Αττική καλύπτουν κενά πολλών
ετών και φέρνουν την Περιφέρεια στην πρώτη
γραμμή της μάχης για τη στροφή στην κυκλική
οικονομία, ανέλυσε τις επικείμενες αλλαγές

στη νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση
καθώς και την ανάγκη καθιέρωσης οικονομικών κινήτρων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε
με συμφωνία των δύο πλευρών για στενή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών επαναχρησιμοποίησης.
Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών συναντήσεων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Οι σημερινές συναντήσεις μας επιβεβαίωσαν ότι, όχι μόνο κινούμαστε προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά και ότι μπορούμε να
εκπλήσσουμε ευχάριστα τους πλέον ειδικούς
με τον σχεδιασμό και τα βήματα που κάνουμε
προς μια κοινωνία ανακύκλωσης. Με τον σχεδιασμό αλλά κυρίως με τις δράσεις μας φέρνουμε σε πρώτο πλάνο τη διαλογή στην πηγή
και προχωράμε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο επαναχρησιμοποίησης. Αυτό πλέον γίνεται στοιχείο και του
διεθνούς προφίλ μας, κάνοντας την Αττική
θετικό σημείο αναφοράς και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Οφείλουμε να βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και από τις καλύτερες
πηγές για τις αλλαγές που έρχονται. Με την
είσοδό μας στην Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την αειφόρο διαχείριση πόρων επιδιώκουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων, να αναβαθμίσουμε την τεχνογνωσία μας, να ενημερώσουμε αλλά και να ενημερωθούμε για τις
βέλτιστες πρακτικές με οργανωμένο, δομημένο
και μεθοδικό τρόπο».
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Επίσκεψη του Μανώλη Χριστοδουλάκη
στο ∆ηµαρχείο Φυλής

Τ

Με βαθιά συγκίνηση το ετήσιο μνημόσυνο για τους
πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας στο Ζεφύρι

Τ

ους τέσσερις ηρωικούς πολεμιστές του Ζεφυρίου και των
Άν ω Λιοσίων π ου θυσιάστηκαν πολεμών τας στην Κύπρο το
Καλοκαίρι του 1974, τίμησε
και
φέτος, 48 χ ρόν ια από την τουρκική
εισβολή στο μαρτυρικό ν ησί, ο Δήμος
Φυλής, παρουσία εκπροσώπων της
Δημοτικής Αρχ ής, ιερέων και δεκάδων επισήμων και δημοτών .
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μν ημείο του Νικόλαου
Κρητικού στην π λατεία Ελλήν ων
Αγν οουμέν ων της Κυπριακής Τραγωδίας του Ζεφυρίου, το απόγευμα
της Τετάρτης 29 Ιουν ίου 2022
αποδόθηκαν τιμές, στον Αξιωματικό
της Πολεμικής Αεροπορίας
Αν θυποσμην αγό Στυλιαν ό Κλαπάκη και
στους τρεις πολεμιστές της ΕΛΔΥ Κ,
δηλαδή στο Στρατιώτη Μηχ αν ικού
Ιωάν ν η Ηλιόπ ουλο, στο Δεκαν έα
Εφοδιασμού Μεταφορών Δημήτριο
Θαν όπουλο και στον Αν θυπασπιστή
Πεζικού Νικόλαο Κρητικό.
Στο μνημείο εψάλη επιμνημόσυνη δέηση για τους τέσσερις
πεσόντες στην Κυπριακή Τραγωδία από τον Πρωτοπρεσβύτερο
πατέρα Άγγελο Κανέλο, προϊστάμενο των Ιερών Ναών Παναγίας
Γρηγορούσας και Αγίου Στυλιανού
Ζεφυρίου και τον πρωτοπρεσβύτερο εφημέριο της Παναγίας Γρηγορούσας Θεοφάνη Θεοφάνους.
Στεφάν ια κατέθεσαν οι Ιερείς, ο
Πρόξεν ος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάν ν ης Αδάμου, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, η
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοιν ότητας
Ζεφυρίου Ταξιαρχ ία Λαθουράκη, η
Πρόεδρος της Παν ελλήν ιας Επιτροπής Γον έων και Συγγεν ών Αδήλωτων
Αιχ μαλώτων και Αγν οουμέν ων της
Κυπριακής Τραγωδίας Μαρία Καλμπουρτζή, ο πρ. Γεν Διευθυν τής της
ΕΑΓΜΕ Αν δρέας Τσώκος, ο Α' επιλαχ ών Βουλευτής Δυτικής Αττικής
Σταμάτης Πουλής και μέλη των οικογεν ειών
των
π εσόν των ,
εν ώ
αποδόθηκαν τιμές από τη Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής, υπό τη διεύθυν ση του μαέστρου της Νίκου Καλο-

μοίρη.Χαιρετισμό απηύθυν αν μν ημον εύον τας τη θυσία των τοπικών
Ηρώων που τα ον όματά τους γράφτηκαν με χ ρυσά γράμματα στην Ιστορία του τόπου αλλά και όλης της Ελλάδας, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Πρόξεν ος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάν ν ης Αδάμου
και ο Αν τιδήμαρχ ος της Δημοτικής
Εν ότητας Φυλής Γιάν ν ης Μαυροειδάκος.

Τη συγκίν ηση και ικαν οποίηση των
μελών της Παν ελλήν ιας Επιτροπής
Γον έων και Συγγεν ών Αδήλωτων
Αιχ μαλώτων και Αγν οουμέν ων της
Κυπριακής Τραγωδίας, για τις πρωτοπόρες και ευαίσθητες διοργαν ώσεις
τιμής και σεβασμού του Δήμου Φυλής,
προς τα πρόσωπα των δοξασμέν ων
ηρώων και των οικογεν ειών τους,
μετέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής,
Μαρία Καλμπουρτζή. «Ο Δήμος Φυλής
κρατά γερά το σκήπτρο της πρωτοπορίας στην καταχ ώριση των δοξασμέν ων γεγον ότων του 1974 με τις
σεμν ές, μα συν άμα ουσιαστικές τελετές μν ήμης και τιμής των πρωτεργατών δημοτών του. Κάν ον τας την
αρχ ή, δίν ον τας το παράδειγμα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και κύρια στο
ελλην ικό κράτος, για την υποχ ρέωση
της επίσημης καταγραφής της ιστορίας του 1974», τόν ισε η κα Μαρία
Καλμπουρτζή.
Στην τελετή παρέστησαν εκτός
των προαν αφερόμεν ων οι Αν τιδήμαρχ οι Ελέν η Λιάκου, Θαν άσης Σχ ίζας
και Γιώργος Αβράμης, ο Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας, οι αν απληρωτές Δημάρχ ου Γιώργος Ραφτέλης,
Γιώργος Κρητικός, Γιώργος Σον ίδης
και Τόλης Βαδεβούλης, ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Σταμάτης Σερέπ ας, οι
πρώην Δήμαρχ οι Ζεφυρίου Φωτειν ή
Γιαν ν οπούλου και Ιωάν ν ης Λάππας,
το μέλος του Παν ελλήν ιου Συν δέσμου Αγν οουμέν ων Κύπρου Χρήστος
Κοτρόπουλος και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων του Δήμου.

ο ∆ηµαρχείο
Φυλής επισκέφθηκε, την
Τρίτη 28 Ιουνίου
2022, στο πλαίσιο της
υποψηφιότητάς του
στην εκλογική περιφέρεια Ανατ. Αττικής,
ο πρώην Γενικός
Γραµµατέας
του
ΠΑΣΟΚ
Μανώλης
Χριστοδουλάκης.
Τον υποδέχθηκε ο
∆ήµαρχος
Χρήστος
Παππούς, ο οποίος
εξέφρασε τη χαρά του
για την παρουσία του
στο ∆ήµο Φυλής. Ο
τελευταίος, αν και
ανήκει στην εκλογική
περιφέρεια ∆υτ. Αττικής, συνδέεται µε την
Ανατ. Αττική, λόγω
της συµµετοχής του
στο Σύνδεσµο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)
και των δεσµών του µε το ∆ήµο
Αχαρνών.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο
Χρήστος Παππούς ενηµέρωσε το
Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη

δραστηριότητα του ∆ήµου Φυλής,
µε έµφαση στο Πρόγραµµα Ενεργειακής και Υδρολογικής Αυτοτέλειας.
Συζητήθηκαν, επίσης, η αξιοποίηση
και προστασία του ορεινού όγκου
της Πάρνηθας, αλλά και γενικότερα
αναπτυξιακά θέµατα της Αττικής.
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Ακαδημία Χορογραφίας U(R)TOPIAS στην Ελευσίνα

Open Sharing Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Ιουλίου

13 νέοι χορογράφοι εμπνέονται από την πόλη και παρουσιάζουν τα εν εξελίξει έργα τους σε μια ξεχωριστή δράση

Μ

ια ξεχωριστή εκδήλωση στο
πλαίσιο
της
δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 59_Ακαδημία Χορογραφίας U(R)TOPIAS θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 και
την Κυριακή 3 Ιουλίου στο X-Bowling
Art Center.
13 νέοι/ες χορογράφοι παρουσιάζουν τα εν εξελίξει καλλιτεχνικά τους
έργα, που αντλούν έμπνευση από
την ιστορία, την κληρονομιά και τη
μνήμη της πόλης της Ελευσίνας, το
βιομηχανικό της παρελθόν, τον αρχιτεκτονικό της πλούτο, τον θαλάσσιο

κόσμο της, καθώς και από θεματικές
όπως η γυναίκα εργάτρια και το περιβάλλον. Μια διοργάνωση της 2023
ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης σε συνεργασία με την
ομάδα σύγχρονου χορού Αερίτες.

Η
Ακαδημία
Χορογραφίας
U(R)TOPIAS υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη,
έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία
μιας διακριτής δραστηριότητας στον
τομέα του χορού, τη στήριξη νέων και
ανερχόμενων χορογράφων και την

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τέλος Ιουλίου αναμένεται να
ολοκληρωθεί η έρευνα για τη βενζίνη
Οι αυξήσεις περνούν αμέσως στα
πρατήρια, οι μειώσεις...καθυστερούν

Μ

έχριτοτέλοςΙουλίου2022
αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα της
ΕπιτροπήςΑνταγωνισμού για την
αγορά υγρών καυσίμων ωστόσο,
"από τα μέχρι σήμερα πολύ
πρώιμα ευρήματα υπάρχουν
σημαντικέςενδείξειςγιατην ύπαρξητου φαινομένου ασυμμετρικήςπροσαρμογήςστις
τιμέςστην ελληνικήαγοράστοστάδιοτηςλιανικήςεμπορίας(πρατήριαυγρών καυσίμων)".
Τι σημαίν ει αυτό; Σημαίν ει, όπως σημειών ει η Επιτροπή, ότι
τα πρατήρια καυσίμων περν ούν πολύ γρήγορα τις αν ατιμήσεις στις τιμές της βεν ζίν ης στα πρατήρια, εν ώ αν τίθετα όταν
υπάρχει μείωση της τιμής, οι μειώσεις περν ούν στον καταν αλωτή με μεγάλη καθυστέρηση. Τόσο απλό…
Όπως σημειών ει η επιτροπή σε αν ακοίν ωσή της "με την
βαθύτερη καταν όηση της λειτουργίας της αγοράς, θα μπορέσει
ν α προβεί σε τεκμηριωμέν ες προτάσεις για περαιτέρω
εν ίσχυση του αν ταγων ισμού και άρση των ρυθμιστικών
εμποδίων , συν εισφέρον τας με επιστημον ικά εμπεριστατωμέν ο τρόπο στη δημόσια συζήτηση για τη χάραξη πολιτικών με
σκοπό την τόν ωση του ελεύθερου αν ταγων ισμού στον
κλάδο των πετρελαιοειδών ", εν ώ δεν αποκλείει την εκκίν ηση
καν ον ιστικής παρέμβασης στον κλάδο εφόσον διαπι-

καλλιέργεια ενός νέου κοινού για τον
χορό, θέτοντας στο επίκεντρο την
πόλη της Ελευσίνας.
Από τον Δεκέμβριο 2021 μέχρι
σήμερα, οι νέοι χορογράφοι που
έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα
είναι οι: Ελευθερία Αγαπάκη, Ελένη
Βασιλονικολού, Μαρία Γαρέφη, Χριστάνα Κοσιάρη, Μάρθα Κώτσια, Στέλλα
Μαστοροστέριου,
Γιώργος
Παπαδόπουλος, Ήβη Ρήγα, Ελιάν
Ρουμιέ, Εμμανουέλα Σακελλάρη,
Κατερίνα Φώτη, Διαμάντω Χατζη
ζαχαρία, Lea Simonsmeier. Γνώρι

στώσει ότι δεν υπάρχουν συν θήκες αποτελεσματικού αν ταγων ισμού.
Τι σημαίνει κανονιστική παρέμβαση δεν είναι ακόμα
σαφές, αλλά η κατάληξη της έρευνας της επιτροπής αναμένεται να προκαλέσει την παρέμβαση της πολιτείας. Σε
ποια κατεύθυνση και πώς, είναι υπό διερεύνηση.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Επιτροπή, εξηγεί το
φαινόμενο που παρατηρείται στα πρατήρια και έχουν διαπιστώσει οι καταναλωτές χωρίς να κάνουν και ιδιαίτερη
ανάλυση. Ότι δηλαδή οι τιμές πέφτουν με μεγάλη καθυστέρηση, όταν η τιμή της βενζίνης παρουσιάζει πτώση,
αλλά αυξάνονται αμέσως, μόλις ανακοινωθεί αύξηση
στην τιμή του βαρελιού του πετρελαίου…Και δεν αποκλείει ούτε το φαινόμενο καρτέλ, ούτε τη σιωπηρή συμπαιγνία μεταξύ λιανοπωλών.
"Ασυμμετρία στις προσαρμογές των τιμών συμβαίν ει, αν αφέρει η αν ακοίν ωση της επιτροπής, όταν οι τιμές στην αγορά
της επόμεν ης βαθμίδας προσαρμόζον ται διαφορετικά σε μεταβολές των τιμών σε αγορές του προηγούμεν ου σταδίου.
Παράδειγμα του φαιν ομέν ου είν αι όταν η τιμή των προϊόν των επόμεν ης βαθμίδας αυξάν εται αμέσως όταν αυξάν εται η
τιμή των εισροών ("rockets”), αλλά μειών εται με αργό ρυθμό
όταν μειών εται η τιμή των εισροών ("f eathers”). Το φαιν όμεν ο απαν τάται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά των καυσίμων σε
ορισμέν ες χώρες και μπορεί ν α οφείλεται σε διάφορα αίτια,
όπως:
– Η υψηλότερη τιμή λιαν ικής ως σημείο εστίασης (f ocal point)
για τα πρατήρια.
– Πιθαν ές καθυστερήσεις στην εν σωμάτωση των χαμηλών
τιμών στην προμήθεια καυσίμων , κυρίως λόγω περιορισμών
στα αποθέματα.
– Η ύπαρξη ασυμμετρίας στην πληροφόρηση των καταν α-

σαν την πόλη της Ελευσίνας και
παρακολούθησαν σειρά δημιουργικών εργαστηρίων µε καταξιωμένους
χορογράφους και επαγγελματίες των
τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Πατρίσια Απέργη, Νάντια Αργυροπούλου, Τάσος Βρεττός, Ευαγγελία Θεριανού, Δημήτρης Καμαρωτός, Αγγελική Λαμπίρη, Μιχαήλ
Μαρμαρινός, Σοφία Μαυραγάνη,
Χρυσάνθη Μπαδέκα, Κωνσταντίνος
Σακκάς, Φρόσω Τρούσα, Στεργιανή
Τσιντζιλώνη, Αναστασία Τσοπελάκη,
Χρήστος Χριστόπουλος, Willi Dorner,
Lisi Estaras, Roberto Fratini Serafide,
Victor Leclere, Carmen Mehnert,
Mathilde Monnier.

λωτών για την εξέλιξη και τις διακυμάν σεις των τιμών .
– Το κόστος αν αζήτησης από την πλευρά των καταν αλωτών : η αύξηση των τιμών εξαιτίας μιας αύξησης του κόστους, θα οδηγήσει τους καταν αλωτές ν α αυξήσουν την αν αζήτηση για την εύρεση χαμηλότερης τιμής μειών ον τας τα περιθώρια κέρδους και τη διασπορά των τιμών . Από την άλλη
πλευρά, όταν το κόστος και οι τιμές μειών ον ται, οι καταν αλωτές τείν ουν ν α μειών ουν την αν αζήτηση οδηγών τας σε
υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη διασπορά
τιμών .
– Αν άλογα με την αποθηκευτική δυν ατότητα, υπάρχει
κίν ητρο υψηλότερων τιμών όταν οι διεθν είς τιμές είν αι χαμηλά. Αν τίθετα, σε περιόδους υψηλών διεθν ών τιμών οι τιμές
λιαν ικής προσαρμόζον ται αυτόματα προς τα πάν ω, καθώς η
αποθήκευση δε συμφέρει.
– Περιοχές με τοπικά ισχυρούς λιαν οπωλητές είν αι πιο πιθαν ό ν α έχουν αργή πτώση τιμών .
– Η πιθαν ή ύπαρξη καρτέλ μεταξύ λιαν οπωλητών .
– Η σιωπηρή συμπαιγν ία (tacit collusion) μεταξύ λιαν οπωλητών ή εταιρειών που δραστηριοποιούν ται σε άλλο στάδιο της
αλυσίδας αξίας.
Στο πλαίσιο της μελέτης χαρτογράφησης, θα εξεταστεί η
ύπαρξη εν ός ή περισσότερων εκ των παραπάν ω αιτιών
ύπαρξης ασυμμετρικής προσαρμογής των τιμών των καυσίμων . Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, η ολιγοπωλιακή
φύση της εκάστοτε τοπικής σχετικής αγοράς, εν εργοποιούν
την εμφάν ιση ασυμμετρίας των τιμών .
Το εύρημα αυτό εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την ύπαρξη
ολιγοπωλιακών /πιθαν ών αν τι-αν ταγων ιστικών συμπεριφορών από τις εταιρείες που δραστηριοποιούν ται στις αγορές
αυτές.
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Μ

ε κοινό στόχο
ένα αειφόρο
μέλλον, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασαν χθες ένα πολυεπίπεδο
σχέδιο δράσης, συνολικού
ύψους 1 εκατ. ευρώ.
ΤΙΤΑΝ και Ίδρυμα Π&Α
Κανελλοπούλου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στους
τομείς της πρόληψης και
της αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών, τη συμβολή
στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, την εκπόνηση μελετών
κλιματικών κινδύνων και
την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

θριάσιο-9

ΜΕ ΔΩΡΕΑ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ και Ίδρυμα Π & Α Κανελλοπούλου
στηρίζουν το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος

Η παρουσίαση έγινε στο
από αριστερά προς δεξιά: Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών / Χρήστος
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο
Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Αλεξάνδρα
Παπαλεξοπούλου, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου ΤΙΤΑΝ / Κώστας Σκρέκας, Υπουργός
Καμάρι Βοιωτίας, παρουσία
Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας
του Υπουργού ΠεριβάλΚανελλοπούλου / Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Όμιλος ΤΙΤΑΝ.
λοντος & Ενέργειας, κ.
Κώστα Σκρέκα, του Υπουρπουλος, Πρόεδρος Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας
γού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ.
Κανελλοπούλου. Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης
Χρήστου Στυλιανίδη, του Γενικού Γραμματέα Δασών,
οι κκ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής του Τμήμακ. Κωνσταντίνου Αραβώση και του Γενικού Διευθυντή
τος Φυσικής Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ και ο κ. Ευθύμιος
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου
Λέκκας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και ΓεωΓκουντούφα, τους οποίους υποδέχτηκαν η κα Αλεπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, καθώς και η κα Αλέξια Νικηφ
ξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής
οράκη, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας ΠροΕπιτροπής Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ο κ. Νέλλος Κανελλό-

ΣτΕ: Συνταγματικός ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός για τους άνω των 60

Τι αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή του

Σ

ατικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60 | tovima.gr

υ ν τα γ μ α τι κ ό
κρί θηκε
το
μέτρο
του
υποχρεωτικού εμβολι ασμού κατά του
COVID-19 σε πολίτες
άνω των 60 ετών με
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Παράλληλα,
οι
ανώτατοι δικαστές έκρι ναν ότι το μηνι αί ο
πρόστιμο των 100 ευρώ που επιβάλλεται στους άνω των 60 ετών αρνητές
εμβολιασμού κατά του COVID-19, αποτελεί «συνταγματικά ανεκτό περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων» και αποσκοπεί «στην εξυπηρέτηση
σκοπών μείζονος δημόσιου συμφέροντος».
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν υπό την προεδρία του
αποχωρούντος, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας, προέδρου του ΣτΕ
Δημήτρη Σκαλτσούνη, απορρίφθηκαν οι προσφυγές που είχαν γίνει με το
σκεπτικό ότι το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω
των 60 ετών « αποτελεί συνταγματικά ανεκτό περιορισμό των ατομικών
δικαιωμάτων, επειδή βασίζεται σε επίκαιρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά
και επιδημιολογικά δεδομένα και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση σκοπών
μείζονος δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή στην προστασία των ατόμων της
ηλικιακής αυτής ομάδας έναντι της βαριάς νόσησης και του θανάτου, στην
αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας και στην αποσόβηση του κινδύνου
κατάληψης όλων των ΜΕΘ».
Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Λεία πάνω
από 300.000 ευρώ
Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο των 100 ευρώ οι ανώτατοι δικαστές , όπως επισημαίνεται, «συνιστά κατ’ εύλογο κίνητρο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των άνω των 60 ετών προσώπων».

στασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), οι οποίοι περιέγραψαν το
έργο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε μέρος
του κινητού εξοπλισμού που παραδίδεται στις δυνάμεις κατάσβεσης.

10 -θριάσιο
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Δολοφονία Γρηγορόπουλου:
Η οικογένεια ζητά την αναίρεση της
απόφασης αποφυλάκισης για τον Κορκονέα

Η οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ζητεί από την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση αποφυλάκισης για τον Επαμεινώνδα Κορκονέα που έλαβε το Εφετείο Λαμίας.

Οι Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγοροι της οικογένειας του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ζήτησαν από τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, ο οποίος αποχωρεί σήμερα από το εισαγγελικό σώμα
λόγω συνταξιοδότησης, να ασκηθεί αναίρεση στην απόφαση του Μικτού
Ορκωτού Εφετείου Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε ο ειδικός φρουρός
Επαμεινώνδας Κορκονέας.
Ακόμη, οι δύο δικηγόροι ζήτησαν από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Μαρία Γεωργίου να διενεργηθεί ενδελεχής πειθαρχικός και υπηρεσιακός
έλεγχος για τις συνθήκες έκδοσης της απόφασης του Εφετείου Λαμίας.
Αναφορικά με την αίτηση που κατατέθηκε στον κ. Πλιώτα αυτή θα χρεωθεί
σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω, ενώ η αναφορά που
κατατέθηκε στην κ. Γεωργίου, θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην πρόεδρο
της επιθεώρησης των δικαστηρίων, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία
Νικολακέα, η οποία αποχωρεί σήμερα από το δικαστικό σώμα, λόγω συνταξιοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι ελαφρυντικό του σύννομου βίου αναγνωρίστηκε χθες εκ
νέου στον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, κατά πλειοψηφία, από το
Εφετείο Λαμίας, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστεί (είχε καταδικαστεί για τη
δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου).
Ειδικότερα, οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
στο αίτημα που κατέθεσαν, μεταξύ των άλλων, αναφέρουν:

«Χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια για να αναιρεθεί η σκανδαλώδης και
προκλητική, νομικά δε έωλη και άκρως προβληματική εκείνη απόφαση. Και
οι μηχανισμοί που κινητοποιήθηκαν χρειάστηκαν μόλις τρεις μήνες για να
ανατρέψουν την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας. Με την παρούσα
ζητούμε να ασκήσετε εκ νέου αναίρεση στην πραξικομματική παράκαμψη της
απόφασης της Ολομέλειας, με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις και με το εύρημα να
ανατεθεί σε ενόρκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση της υπόθεσης και του
αποδεικτικού υλικού να επωμιστούν την ανατροπή της αποφάσεως, την οποία
εισαγγελέας και τακτικοί δικαστές δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επισήμως, πλην όμως εξασφάλισαν τις συνθήκες και δρομολόγησαν όλες τις
απαιτούμενες διαδικασίες για να υλοποιηθεί.
Μεταξύ των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν ήταν η εντολή μη κλήτευσής μας στο Δικαστήριο ως διαδίκων, ο προσδιορισμός σε συντομότατες
δικασίμους εντός του δικαστικού έτους, η εισαγωγή της υπόθεσης μόνο
ενώπιον των τακτικών δικαστών, η βίαιη αποτροπή τοποθέτησης της πλευράς
μας ως διαδίκων, ενέργειες που έγιναν σε σύμπραξη εισαγγελέως και τακτικών δικαστών.
Η εξέλιξη της νέας αποφυλάκισης Κορκονέα είχε προβλεφθεί από πλευράς
μας και είχαμε καταγγείλει ότι η υπεράσπιση κόμπαζε ότι την έχει εξασφαλίσει.
Εν προκειμένω προκύπτουν συνεπώς σοβαρότατες ενδείξεις όχι μόνο
νομικού πραξικοπήματος, αλλά και σειράς πειθαρχικών παραπτωμάτων και
ποινικών αδικημάτων εκ μέρους δικαστικών προσώπων».

Αττικό πάρκο: «Ποινικό αδίκημα η
θανάτωση του χιμπατζή»
– Αναλαμβάνει την υπόθεση ο Κούγιας

Κ

λιμάκιο που συστάθηκε από την Περιφέρεια, επ ισκέφτηκε
την Τετάρτη, το Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο, προκειμέν ου ν α διαπιστωθούν οι
συν θήκες κάτω απ ό τις
οπ οίες
ο
χ ιμπ ατζής
οδηγήθηκε σε θαν άτωση,
αλλά και την φύλαξη των
ζώων .
Η
κτην ίατρος
Άν ν α
Κατωγυρίτη μίλησε στo
MEGA και αν έφερε ότι
όταν έν α άγριο ζώο δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο
η ύψιστη π ροτεραιότητα
είν αι ν α π ροφυλαχ τεί η
αν θρώπιν η ζωή.
«Έν α καταφύγιο άγριων
ζώων μέσα στην ζούγκλα
είν αι διαφορετικό από έν α
ζωολογικό κήπο που είν αι
σε αστικό κέν τρο. Οι ζωολογικοί κήποι έχ ουν άλλες
προτεραιότητες. Αν εκτίθεται η αν θρώπιν η ζωή όταν
δραπετεύσει έν α ζώο,

η θαν άτωση του ζώου, η
εξουδετέρωση – μία λέξη
που δεν συμφων ώ – είν αι
μέσα στο πρωτόκολλο. Αν
έκαν αν τα πάν τα για το
ηρεμήσουν δεν το ξέρω και
αυτή είν αι η δουλειά των
π ρ α γμ α τ ο γν ωμ ό ν ων » ,
δήλωσε.

Η κυρία Κατωγυρίτη τόν ισε π ως όταν έν α ζώο
βρίσκεται σε έν ταση και με
την αδρεν αλίν η στα ύψη, η
αν αισθησία αργεί ν α πιάσει.
«Σε κέν τρα αποκατάστασης, που ο σκοπός τους
είν αι η προστασία του είδους και όχ ι η έκθεσή του,
π εριμέν ουμε όσο χ ρειαστεί. Μπορεί ν α χ ρειαστεί
και δύο ώρες για ν α ηρεμήσουμε το ζώο», συμπλήρωσε.
Την υπόθεση αν έλαβε ο
δικηγόρος Αλέξης Κούγιας,
ο οποίος εδώ και αρκετά

Πέθανε ο Ηλίας Νικολακόπουλος

- Από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 75 ετών

Έφυγε ξαφν ικά από τη ζωή ο Ηλίας
Νικολακόπουλος στην ηλικία των 75
ετών . Ο Ηλίας Νικολακόπουλος υπέστη αν ακοπ ή καρδιάς εν ώ κολυμπούσε σε παραλία της Σύρου.
Ποιος ήταν ο Ηλίας Νικολακόπουλος

Γεν ν ήθηκε στην Αθήν α και σπούδασε μαθηματικά στο Παν επιστήμιο Αθην ών και στη Λωζάν ν η. Συγκεκριμέν α,
πραγματοποίησε προπτυχ ιακές σπουδές στα μαθηματικά στην Αθήν α και
την Λωζάν ν η (1965-1969) και στη
συν έχ εια μεταπτυχ ιακές σπουδές στο
Παρίσι
(Diplome
d’
Etudes
Approf ondies - Θεωρία Πιθαν οτήτων Univ . Paris 6).
Από 1975 έως το 1996 εργάστηκε
στο Εθν ικό Κέν τρο Κοιν ων ικών Ερευ-

ν ών , με ειδικότερο αν τικείμεν ο την
εκλογική κοιν ων ιολογία και τις εμπειρικές έρευν ες π ολιτικής κουλτούρας
(αρχ ικά ως επιστημον ικός συν εργάτης
και από το 1988 ως Κύριος Ερευν ητής).
Το 1984 υποστήριξε στο Α.Π.Θ.
(Τμήμα Νομικής) τη διδακτορική του
διατριβή με θέμα Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964.
Από το 1986 έως το 2014 δίδαξε στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν επ ιστημίου
Αθην ών (αρχ ικά ως Λέκτορας και από
το 2003 ως Καθηγητής) και διετέλεσε
επί 8 χ ρόν ια υπεύθυν ος του Μεταπτυχ ιακού προγράμματος σπουδών
«Πολιτική Επ ιστήμη και Κοιν ων ιολογία».
Από το 1984 έως το 2022 δημοσίευ

σε επτά αυτοτελή έργα (τα δύο σε
συν εργασία με άλλους), είχ ε την επιμέλεια έξι συλλογικών τόμων , εν ώ τα
δημοσιευμέν α άρθρα του σε θέματα
εκλογικής κοιν ων ιολογίας και πολιτικής
ιστορίας ξεπερν ούν τα 40. Κατά καιρ-

χ ρόν ια είν αι ν ομικός
σύμβουλος της Ομοσπον δίας Φιλοζωικών Σωματείων
Αττικής και Σαρων ικού.

«Υ πάρχ ουν τα εξής ερωτήματα: Εάν έκαν αν ότι
πρέπει ν α κάν ουν και πως
διέφυγε ο δυστυχ ής χ ιμπατζής.
Το ότι διέφυγε δεν το αμφισβητεί καν είς. Έφυγε από
έν α χ ώρο που είν αι ασφαλισμέν ος. Υ πάρχ ουν ειδικές προβλέψεις για αυτές τις
περιπτώσεις και υπάρχ ουν
τα μέσα ώστε σήμερα ο χ ιμπατζής ν α ήταν στη ζωή
και ν α χ αίρον ταν τα παιδιά, αν εξάρτητα εάν ήταν
δυστυχ ισμέν ος και φυλακισμέν ος», δήλωσε ο δικηγόρος.

Όπως τόν ισε και ο Αλέξης
Κούγιας, η θαν άτωση του
χ ιμπ ατζή είν αι π οιν ικό
αδίκημα.

ούς συν εργάστηκε σε
ερευν ητικά προγράμματα με το Centre d’
Etudes
de la Vie
Politique
Francaise
(CEVIPOF) στο Παρίσι,
με το CIS (Centro de
Inv estigaciones
Sociologicas)
στην
Μαδρίτη, καθώς και με
τα Παν επιστήμια Βουδαπέστης και Μαδρίτης
(Univ ersita Autonoma).
Επί σειρά ετών συν εργαζόταν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μega για
την π αρουσίαση των
εκλογικών διαδικασιών .
Αρθρογραφούσε τακτικά
σε εφημερίδες και διατηρούσε την
εκπομπή ιστορικού περιεχ ομέν ου στο
ραδιοσταθμό «Στο Κόκκιν ο».
Ήταν π ρόεδρος των Αρχ είων
Σύγχ ρον ης
Κοιν ων ικής
Ιστορίας
(ΑΣΚΙ).
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Ολυμπιακός Σχολή Ποδοσφαίρου Ελευσίνα: Μία δύσκολη χρονιά από
πολλές απόψεις έφτασε στο τέλος της

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ: Ο Σεραφείμ
Σπανός προπονητής στην ομάδα
μπάσκετ

Ο Μανδραικός μετά από πέντε χρόνια
συνεχόμενης παρουσίας στην Β' Εθνική,
υποβιβάστηκε μια κατηγορία χαμηλότερα, και
πλέον επιχρεί την επανεκκίνηση
Αυτό γίνεται αντιληπτό από τη στιγμή που την
ομάδα της Δυτικής Αττικής ανέλαβαν εκ νέου
διοικητικοί παράγοντες που την έτρεχαν στα
πρώτα χρόνια της, και θέλουν να δημιουργήσουν
ένα σύνολο ανταγωνιστικό για την κατηγορία.
Προπονητής ανέλαβε ο Σεραφείμ Σπανός, ο
οποίος ήταν ο άμεσος συνεργάτης τα
προηγούμενα χρόνια του Σπύρου Σταθούλη, ενώ
θα έχει ως άμεσους συνεργάτες τους Θανάση
Κωνσταντώνη και Μιχάλη Γουργιωτόπουλο.
Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι
πρώτες κινήσεις της ομάδας της Μάνδρας.

ΕΠΟ:
Μ όν ο
ψ ηφιακά
η
πληρωμή των
παραβόλων
από σήμερα

Μια νέα ιστοσελίδα με
σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονομικών
συναλλαγών γι α τι ς
οποί ες
απαι τεί ται
χρήση
παραβόλων
ξεκίνησε τη λειτουργία
της στην Ελληνι κή
Ποδοσφαι ρι κή
Ομοσπονδία.

Μια νέα ιστοσελίδα
με
σκοπό
την
εξυπηρέτηση των οικονομι κών συναλλαγών
για τις οποίες απαιτείται
χρήση
παραβόλων
ξεκίνησε τη λειτουργία
της στην Ελληνι κή
Ποδοσφαι ρι κή
Ομοσπονδία.
Πιο συγκεκριμένα:

Μέσω της ηλεκτρονικής
δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς
https://paravola.epo.gr
/, οι ενδι αφερόμενοι
(φυσικά πρόσωπα, ερασι τεχνι κά
σωματεί α,
ΠΑΕ Super League 1
και Super League 2,
Ενώσει ς Ποδοσφαι ρικών Σωματείων) μπορούν να επιλέξουν το
παράβολο που απαι τείται για την οικονομική τους συναλλαγή και
να
εκδώσουν
τον
κωδικό πληρωμής (RF)
γι α την ολοκλήρωση
της συναλλαγής με την
τράπεζά τους.

Με την ολοκλήρωση
της πληρωμής το παράβολο θα στέλνεται με
αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον συναλλασσόμενο.

Μία δύσκολη
χ ρον ιά από πολλές απόψεις έφτασε στο τέλος της.
Θέλουμε ως
σχ ολή ν α ευχ αριστήσουμε όλους
τούς γον είς για
την αγάπη τους
και την εμπιστοσύν η που μας
δείχ ν ουν , όχ ι
μόν ο για την άθληση και την χ αρά
του παιχ ν ιδιού
αλλά ότι εμπιστεύθηκαν εμάς για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών
τους.
Ευχ αριστούμε τους αθλητές μας , μικρούς και μεγάλους για την υπομον ή, επιμον ή και τον ζήλο που
επέδειξαν καθόλη την διάρκεια της χ ρον ιάς στις προπον ήσεις αλλά και στους αγών ες.
Ευχ αριστούμε τον διευθυν τή των σχ ολών της ΠΑΕ
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ κύριο Νάν ο Βασίλη και τους συν εργάτες του κυρία Έλσα Πιτσακη και κύριο Χρήστο
Σολομό για την άψογη συν εργασία.
Ευχ αριστούμε όλους όσους ήταν δίπλα μας,
επών υμους και αν ών υμους φίλους μας για την
συμπαράσταση, όπως επίσης ευχ αριστούμε και

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης
ψηφι οποί ηση
των
πληρωμών παραβόλων
της Ε.Π.Ο.
Από σήμερα 1 Ιουλίου,
μάλιστα, όλες αυτού του
είδους οι οικονομικές
συναλλαγές με την
Ομοσπονδία θα γίνονται αποκλει στι κά και
μόνο μέσω της νέας
ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς
https://paravola.epo.gr
/.
Προς διευκόλυνση των
συναλλασσόμενων, η
Ε.Π.Ο. προχωρά σε
ενημέρωσή τους γι α
τον νέο τρόπο διεκπεραί ωσης των οι κονομικών συναλλαγών. Η
αρχή έγινε με τις ΠΑΕ
της Super League1 και
θα ακολουθήσουν και
όλοι οι υπόλοι ποι
ενδιαφερόμενοι.

όλους αυτούς που
μας έβαλαν εμπόδια και
συν εχ ίζουν ν α
βάζουν γιατί έτσι
μας έκαν αν πιο
δυν ατούς.
Ευχ αριστούμε
τους συν τελεστές
αυτής της προσπάθειας το επιτελείο της σχ ολής.
Τον υπεύθυν ο
της ακαδημίας
κύριο Μέγα Καραμπίν η,τους προπον ητές μας κυρίους Ρόκα Δήμο και Χριστοφή Άκη.
Εμείς αν αν εών ουμε το ραν τεβού μας για τις 29
Αυγούστου με γεμάτες μπαταρίες και πολλή όρεξη και
διάθεση για μεγαλύτερα πράγματα.
Συν εχ ίζουμε ν α ον ειρευόμαστε και μαζί μας θα είν αι
άν θρωποι που έχ ουν κοιν ά όν ειρα με εμάς, θέλουν
ν α πορευτούν τον ίδιο κοιν ό δρόμο μαζί μας,ν α
έχ ουν όρεξη για δουλειά, διάθεση για προσφορά, γιατί
αυτά είν αι που χ ρειάζον ται τα παιδιά.
Με σεβασμό
Κον τολαιμακης Στέλιος
Υ πεύθυν ος σχ ολής Ολυμπιακού Ελευσίν ας

ΟΦΑΦΑ: Η Καλοκαιρινή γιορτή γυμναστικής

Πραγματοποι ήθηκε
στο
άλσος Θεόγνιδος η καλοκαιρινή γιορτή γυμναστικής του
Ομίλου Φίλων Αθλητισμού
και Φυσι κής Ανάπτυξης
Μεγάρων (ΟΦΑΦΑ).
Στη συνέχεια του δελτίου
τύπου
αναφέρεται
ότι
αθλήτρι ες του συλλόγου
παρουσίασαν εντυπωσιακά
προγράμματα
ρυθμι κής
γυμναστικής, αισθητικής ομαδικής γυμναστικής και cheerleading (αθλητικός χορός),τα οποία επιμελήθηκαν οι προπονήτριες Μαρία Κωνσταντίνου, Μαρία Γεωργία Βαρελά και η χορογράφος Άντρια Παναγιωτοπούλου.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι ομάδες αισθητικής ομαδικής γυμναστικής
του συλλόγου για την κατάκτηση του Ασημένιου Μεταλλίου στην κατηγορία
16+ και για την 4η θέση στην κατηγορία 12-14 ετών στο 6ο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Μεγαρέων. κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο αντιπρόεδρος της βουλής βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης βουλευτής κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο γραμματέας της βουλής βουλευτής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο πρ. πρόεδρος ΕΑΓΜΕ κ. Ανδρέας Τσώκος,
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Λέλης Μελέτης, Σπύρος Νικολάου, Χρήστος
Γκίνης και Αιγινίτης Σπύρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και συγχαίρει τις αθλήτριες και τις προπονήτριες για τα υπέροχα προγράμματα.
Ο Πρόεδρος
Κλεάνθης Βαρελάς
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12-θριάσιο
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου,
καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00,
(Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος) και στα τηλέφωνα,
2132006489 - 2105576704.
Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι
ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας
υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.)
και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΚΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΜΑΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΙΜΙΟΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜAΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
(πρώην ΟΑΕΔ) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας κατά τη φάση υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα
Μητρώα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (πρώην ΟΑΕΔ).
Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι από 50 έως 200 ώρες εκπαίδευση και το
εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως 1.000€ (5 € / ώρα κατάρτισης μικτά).

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. Υ πν 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 jRaY pAocVF16

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

48

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Τ

οΕπαγγελματικόΕπιμελητήριοΠειραιώς,στοπλαίσιοτωνδραστηριοτήτων του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που
προσφέρεισταμέλητουκαιμεγνώμοναπάντατην εμπεριστατωμένηενημέρωση,τηνκατατοπιστικήεξυπηρέτησηκαιενγένειτο
συμφέρον των επιχειρήσεων,σας γνωστοποιεί ότι τροποποιήθηκαν οι
διατάξειςπουαφορούντηναυτόματηθέσητηςεπιχείρησηςσε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων σύμφωνα με τοάρθρο29τουΝ.
4919/2022(ΦΕΚΑ71/07-04-2022)καιαυστηροποιήθηκαντασχετικά κριτήρια, με σκοπό να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να
εκπληρώσουντιςυποχρεώσειςδημοσιότηταςστοΓ.Ε.ΜΗ.
Ειδικότερα, με το άρθρο 29 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α
71/07-04-2022) επήλθε αυστηροποίηση και διεύρυνση
των κριτηρίων που τίθεται μία επιχείρηση/εταιρία σε
κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Η επιχείρηση
τίθεται αυτόματα (συστημικά) από το πληροφοριακό
σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. σε κατάσταση αναστολής
καταχωρήσεων, όταν λάβουν χώρα ή παρέλθουν οι
προθεσμίες των κάτωθι περιπτώσεων (κατάργηση
δυνατότητας θέσης της επιχείρησης σε κατάσταση
αναστολής καταχώρισης κατόπιν αίτησης τρίτου που
έχει έννομο συμφέρον). Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι
«1. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται
αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν
εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο
Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις,
εφόσον απαιτείται,

β)
αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή
χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
γ)
αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη
θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία
εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
δ)
αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
ε)

αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης

του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των
προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».
Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων
του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν.
4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον
εκκρεμεί η δημοσίευση των συγκεκριμένων ως άνω
πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.
Επομένως, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές περιορίζονται τα χρονικά πλαίσια των προαναφερόμενων περιπτώσεων
και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή στις προθεσμίες που τίθενται ανωτέρω και να
έχουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να τεθούν χωρίς τη
θέλησή τους σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχείρηση που
τίθεται σε αναστολή καταχωρήσεων αδυνατεί πλέον:

·
να υποβάλλει ηλεκτρονικά και να κάνει χρήση
των δωρεάν αυτοματοποιημένων αιτήσεων στο
πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, οι οποίες δημιουργήθηκαν προς εξυπηρέτηση της ίδιας της
επιχείρησης προκειμένου να ολοκληρώνει κάποιες
διαδικασίες ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση
υπαλληλικού προσωπικού (π.χ. δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, καταχώρηση ιστοσελίδας,
πιστοποίηση κεφαλαίου κ.α.).
·
να λάβει πιστοποιητικά μεταβολών, εκπροσώπησης και αντίγραφα των καταστατικών.

·
να ολοκληρώσει οποιαδήποτε άλλη νομική
πράξη (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, λύση κλπ),
αφού αν και μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα
στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., το τελευταίο δεν θα
επεξεργαστεί υπηρεσιακά εφόσον προηγουμένως
δεν αρθεί η κατάσταση αναστολής της επιχείρησης
με σχετικές καταχωρήσεις που αποδεικνύουν ότι

εξαλείφθηκαν οι προαναφερόμενοι λόγοι των περ.
α) έως ε).
Το Ε.Ε.Π. επιδιώκοντας να προστατεύσει τα μέλη –
επιχειρήσεις του από συστημικές ενέργειες που
δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την πραγματική θέλησή τους και επιθυμώντας να παραμένει σταθερά
και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών
του, γι’ αυτό το σκοπό προβαίνει σε ενημέρωση οποιασδήποτε πρόσφατης αλλαγής της νομοθεσίας
επηρεάζει το νομικό καθεστώς των επιχειρήσεωνμελών του.

Σας επισημαίνετε δε, ότι εφόσον διαπιστωθεί από τα
καταχωρισμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι υφίσταται
έστω και μία από τις παραλείψεις των άνω περιπτώσεων α) έως ε), θα ακολουθεί η αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν, ο οποίος θα δύναται πλέον είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει
τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η
εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης.
·
Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που υποβάλλεται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. και εντός του δεκαημέρου πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές
καταχωρίσεις που εκκρεμούν, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης,

·
Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή
ο υπόχρεος επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους για τους
οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή
καταχώρισης, η προθεσμία των δέκα ημερών αναστέλλεται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από την
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
·
Εάν η ειδοποίηση αφορά σε αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ ο υπόχρεος για τυχόν
αντιρρήσεις και σχετικές διευκρινίσεις απευθύνεται
στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία ενημε-

ρώνει το Γ.Ε.ΜΗ. για τυχόν αλλαγές

Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο υπόχρεος δεν προβεί σε κάποια από τις άνω ενέργειες η
εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση του
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό
σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγιναν οι καταχωρίσεις που
αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν, εκδίδοντας αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση. Τέλος, σας επισημαίνετε ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η
Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν.
4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του
ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).
β Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφής της
επιχείρησής σας μπορείτε να καλέσετε στο 2104121503 * 19 (κα. Ιωάννα Βέλλα) ή * 13 (κα. Κατερίνα
Λάμπρου) καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις
να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Π.
Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email: theoarvanitaki@eep.gov.gr.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της
παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας και με απώτερο σκοπό την
προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε
επιχείρησης - μέλους μας στον επιχειρηματικό
κλάδο όπου δραστηριοποιείται.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε
τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

ΤτΕ: χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης στο 3,2% για φέτος

Η

ΤτΕ υποβαθμίζει την εκτίμησή
της για το ρυθμό αν άπτυξης το
2022 λόγω της συν εχ ιζόμεν ης
πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκραν ία
και της αύξησης του κόστους και των
τιμών εν γέν ει. Οι προκλήσεις και οι
προϋποθέσεις για την διατήρηση της
αν άπτυξης..
Η ν ομισματική αρχ ή υποβαθμίζει την
εκτίμησή της για το ρυθμό αν άπτυξης
της ελλην ικής οικον ομίας το 2022 στο
3,2%, από 3,8% τον Απρίλιο του 2022,
επικαλούμεν η την περαιτέρω αύξηση
της αβεβαιότητας στην οικον ομία, λόγω
της συν εχ ιζόμεν ης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκραν ίας, και
την αύξηση του κόστους και των τιμών
εν γέν ει.
Ο πληθωρισμός, βάσει του εν αρμον ισμέν ου δείκτη τιμών καταν αλωτή, αν αμέν εται ν α διαμορφωθεί σε 7,6% το
2022, κυρίως λόγω της αν οδικής πορείας των εν εργειακών αγαθών , αλλά και
των αν ατιμήσεων στα είδη διατροφής,
εν ώ θα αποκλιμακωθεί το 2023 και περαιτέρω το 2024.

Μειώνει ταχύτητα η ελληνική οικονομία στη συνέχεια του έτους
Στο δυσμεν ές αυτό περιβάλλον , η
δυν αμική αν άκαμψη της ελλην ικής
οικον ομίας συν εχ ίστηκε και το α΄
τρίμην ο του 2022, αλλά ο πόλεμος
στην Ουκραν ία, η διαμόρφωση του
πληθωρισμού σε πολύ υψηλά επίπεδα
και η ομαλοποίηση της ν ομισματικής
πολιτικής αν αμέν εται ν α μετριάσουν
τον αν απτυξιακό ρυθμό στη συν έχ εια
του έτους. Ταυτόχ ρον α, η αύξηση του

μέσου πληθωρισμού σε
επ ίπ εδα
π άν ω απ ό
αυτά
της
ε υ ρωζ ών η ς
εν δέχ ετ αι
να
επ ιδειν ώσει την
α ν τ α γ ων ι στικ ότητα
της ελλην ικής οικον ομίας, με αρν ητικές επ ιπ τώσεις στο ισοζύγιο τρεχ ουσών
συν αλλαγών . Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται εγρήγορση, ώστε ν α μην εισέλθει
η οικον ομία σε μία φάση δευτερογεν ών
π ληθωριστικών π ιέσεων , τροφοδοτούμεν ων από την άν οδο των μισθών .
Η εγχ ώρια δημοσιον ομική π ολιτική
αν τέδρασε στις δυσμεν είς συν θήκες με
εφαρμογή στοχ ευμέν ων και προσωριν ών μέτρων στήριξης των εισοδημάτων των ευάλωτων κοιν ων ικών ομάδων που επλήγησαν από την ταχ εία
άν οδο των τιμών της εν έργειας. Ο διαθέσιμος δημοσιον ομικός χ ώρος χ ρησιμοποιήθηκε χ ωρίς ν α υπάρξει παρέκκλιση από το στόχ ο μείωσης των πρωτογεν ών ελλειμμάτων . Μεσοπρόθεσμα, η
διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικον ομικών είν αι η βασικότερη
προϋπόθεση για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυν σης, τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της δημοσιον ομικής πολιτικής και την αν αβάθμιση, σε
επεν δυτική βαθμίδα, της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελλην ικού
Δημοσίου.

Η συν έχ ιση των
μεταρρυθμίσεων και η
υλοποίηση των επεν δυτικών π ρογραμμάτων που προβλέπον ται στο Εθν ικό Σχ έδιο
Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας
απ οτελούν παράγον τες που
θα βελτιώσουν τις
προοπτικές της οικον ομίας. Παράλληλα, η
εφαρμογή ευελιξίας ως προς την επαν επέν δυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων που φθάν ουν στη λήξη
τους στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω παν δημίας (PEPP), αλλά και οι παρεμβάσεις
πολιτικής που δρομολογεί η Ευρωπαϊκή
Κεν τρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την αποτροπ ή του κατακερματισμού του
χ ρηματοπ ιστωτικού συστήματος της
ευρωζών ης, αν αμέν εται ν α π εριορίσουν τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων .
Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού και επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
Η οικον ομική δραστηριότητα αυξήθηκε με πολύ υψηλούς ρυθμούς το 2021
και το α΄ τρίμην ο του 2022, αν τισταθμίζον τας τις απώλειες του 2020
λόγω της παν δημίας. Ειδικότερα, το
2021 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 8,3%. Σε αυτό συν έβαλαν η άν οδος της ιδιωτικής καταν άλωσης, η επιτάχ υν ση της δημόσιας καταν άλωσης, η
αύξηση των ιδιωτικών επεν δύσεων ,

αλλά και η ταχ εία αν άκαμψη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών . Το α΄
τρίμην ο του 2022 ο υψηλός ρυθμός
αν άπτυξης (+7,0% σε ετήσια βάση)
αποδίδεται κυρίως στην ιδιωτική καταν άλωση, στις εξαγωγές υπ ηρεσιών ,
αλλά και στην επεν δυτική δαπάν η των
επιχ ειρήσεων .Με βάση την εξέλιξη του
κύκλου εργασιών των ελλην ικών
επ ιχ ειρήσεων και τους διαθέσιμους
βραχ υχ ρόν ιους δείκτες οικον ομικής
δραστηριότητας, π.χ . τους δείκτες των
λιαν ικών πωλήσεων , των οικοδομικών
αδειών και των πωλήσεων επιβατικών
αυτοκιν ήτων , η αν άκαμψη εξακολουθεί
ν α έχ ει ευρεία βάση, στηριζόμεν η σε
πολλούς τομείς οικον ομικής δραστηριότητας.Αν απόφευκτα όμως η επιδείν ωση του οικον ομικού περιβάλλον τος και
η εν ίσχ υση των πληθωριστικών πιέσεων , εξαιτίας και της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκραν ία, δημιούργησαν
ν έα δεδομέν α. Ως αποτέλεσμα, τον
Απρίλιο οι προσδοκίες των επιχ ειρήσεων καθώς και ο δείκτης εμπ ιστοσύν ης
των
καταν αλωτών
υπ οχ ώρησαν
σημαν τικά,
αλλά
εν ισχ ύθηκαν εκ ν έου το Μάιο, παραμέν ον τας π άν τως σε χ αμηλότερα
επίπεδα από ό,τι την περίοδο Ιαν ουαρίου-Φεβρουαρίου. Κάμψη εμφάν ισε το
Μάιο και ο Δείκτης Υ πευθύν ων Προμηθειών (PMI), με αποτέλεσμα ν α διαμορφωθεί στο χ αμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 14 μην ών , παραμέν ον τας
ωστόσο σε επ ίπ εδα π ου υπ οδηλών ουν συν έχ ιση της μεγέθυν σης της
παραγωγής.

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για

τεχνική υποστήριξη συνεργείου
διασκευής οχημάτων σε

υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr
ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

θριάσιο-15

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανακαίνιση '21 , καλή διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω). Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής
Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λειτουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00
6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

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

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

