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σελ. 9

Fuel Pass 2:
Πότε οι αιτήσεις, πώς
θα κατεβάσετε την
κάρτα με το μπόνους για
το επίδομα βενζίνης

ΡΗΤΡΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Παρατείνεται
η απαγόρευση
διακοπής
ρεύματος σε
ευάλωτα νοικοκυριά

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση Δημάρχου
Ελευσίνας με Πρυτάνεις
και καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α.
και του ΠΑ.Δ.Α.

Τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη
ενός μεταπτυχιακού προγράμματος

σελ. 3

Κατάργηση
εισφοράς

αλληλεγγύης
για όλους &

ξεπάγωμα συντάξεων
Προανήγγειλλε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε

σελ. 2

Η Λένα Πλάτωνος & η Μαρία
Φαραντούρη στην Ελευσίνα
13 & 14 Ιουλίου Αρχαιολογικός
Χώρος Ελευσίνας

σελ. 7

Βravo 2022: Ο Δήμος Φυλής
υλοποιεί δράσεις που
προάγουν την αντιμετώπιση
της Κλιματικής Αλλαγής

σελ. 5

για μια ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας.

σελ. 2

Έρχεται το ψηφιακό πορτοφόλι:

Στο κινητό το δίπλωμα
οδήγησης και η
μεταβίβαση οχημάτων

σελ. 3

Σύλληψη για πυρκαγιά
στo Χαϊδάρι

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά
η αρμόδια εισαγγελική Αρχή και
επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σελ. 2

Ο Γιώργος Αγγέλαινας στον πάγκο
του Ατρομήτου Ελευσίνας

Ο Αστέρας Μαγούλας
ανακοίνωσε προπονητή
τον Δήμο Ρόκα

AO ZΩΦΡΙΑΣ: Ανακοίνωσε τον
Γιάννη Μαχειμάρη

σελ. 11

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου,2105580218
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά 3, Μαγούλα, 2105558731
MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.,Κυκλάδων 79,
2102482990
ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.

Θρακομακεδόνων 242, 2102435820

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία
από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριακή, Κική, Κίτσα, Κορίν α, Ντομέν ικα,
Σάν τυ
Οδυσσέας

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

Δευτερολογία στη Βουλή: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Κ. Μητσοτάκης: Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
για όλους – Ξεπάγωμα συντάξεων

«Αυτή η κυβέρνηση θα
καταργήσει από την 1η
Ιανουαρίου 2023 την
εισφορά αλληλεγγύης για
όλους!»,
δήλωσε
ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης από το βήμα
της Βουλής κατά τη συζήτηση θέμα την κοινωνική
πολιτική. Σημείωσε μάλιστα ότι θα ξεπαγώσουν οι συντάξεις για πρώτη φορά
έπειτα από 12 χρόνια.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο επίκεντρο όλων των
δράσεων της κυβέρνησης είναι ο πολίτης και πιο συγκεκριμένα οι πιο ευάλωτοι και η μεσαία τάξη. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η βασική προτεραιότητα της
κυβέρνησης που διατρέχει τις πολλές κυβερνητικές
πρωτοβουλίες αυτά τα τρια χρόνια διακυβέρνησης,
είναι να ανέβει γρήγορα η εθνική οικονομία με πολλές
επενδύσεις για καλύτερους μισθούς και πολλές νέες
δουλειές. Είπε χαρακτηριστικά: «Ας μην ξεχνάμε τι είχε
προηγηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Μια τετραετία
ψεύδους και ψευδαισθήσεων που ξεκίνησε με κλειστές
τράπεζες και ένα δημοψήφισμα, φέρνοντας τη χώρα
ένα βήμα πριν από το γκρεμό.
Σαν χθες πριν από επτά χρόνια κ. Τσίπρα, όσο και
αν κάποιοι από σας θέλετε να το ξεχάσουμε.

Ρήτρα αναπροσαρμογής:

Συνεχίστηκε με μια διαρκή καταιγίδα φόρων και τελικά
έσβησε αφήνοντας πίσω ένα ανεξόφλητο γραμμάτιο
100 δις. από το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο το οποίο
εσείς προκαλέσατε και υπογράψατε».
Επιπρόσθετα συμπλήρωσε ότι όλα αυτά σήμερα ανήκουν στο παρελθόν και πως «σήμερα η Ελλάδα είναι
μια άλλη Ελλάδα.
Ανήκει στα κράτη με την με δυναμικότερη ανάπτυξη
και την μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην
Ευρώπη», ενώ συνέχισε: «Είναι από τις πρώτες
χώρες του ΟΟΣΑ στη μείωση των φόρων, αποπλήρωσε δύο χρόνια νωρίτερα το δανεισμό της στο ΔΝΤ , ενώ
τον Αύγουστο απελευθερώνεται και από την
ενισχυμένη εποπτεία διεκδικώντας την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για μια εθνική επιτυχία πολύ περισσότερο καθώς όσα είπα δεν ήταν ούτε
αυτονόητα ούτε εύκολα αλλά και γιατί δεν επιτεύχθηκαν
σε συνθήκες ομαλές».
«Θα το ξαναπώ: Εκλογές θα έχουμε στο τέλος της
τετραετίας, φαίνεται να μην το ακούτε, αλλά ίδια ζωή θα
επιβεβαιώσει τα λεγόμενα μου, όταν θα έρθει η ώρα
των εκλογών, θα πούμε τι θυμόμαστε από τετραετία
Τσίπρα δηλαδή περικοπές και φόρους και φυσικά
ψέματα, ψέματα, ψέματα». Αυτό υπογράμμισε κατά τη
δευτεροολογία του στη Βουλή την Τετάρτη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στη συζήτηση για την κοινωνική πολιτική
της κυβέρνησης.

Παρατείνεται η απαγόρευση
διακοπής ρεύματος
σε ευάλωτα νοικοκυριά

Π

αρατείνεται η προσωρινή διαταγή, με την
οποία απαγορεύεται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά
που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής,
με απόφαση του Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί
η απόφαση του δικαστηρίου, επί της αίτησης
ακύρωσης που έχουν καταθέσει καταναλωτικές
ενώσεις (ΙΝΚΑ - ΕΚΠΟΙΖΩ). Οι προσφεύγοντες
ζητούν την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και να επιστραφούν τα χρήματα στους καταναλωτές, σημειώνοντας πως με βάση τις πρόσφατες
κυβερνητικές αποφάσεις, δεν καταργήθηκε η
ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά μόνο ανεστάλη.

Εχθες, Τετάρτη, κατά τη συζήτηση επί της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι
καταναλωτικές ενώσεις, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, ανέφερε πως «έχουν
δημι ουργηθεί τεράστι α προβλήματα, εί χαμε
προβλέψει το τσουνάμι από τον Δεκέμβριο του
2020 και μάλιστα είχαμε στείλει και επιστολή στον
Υπουργό Κώστα Χατζηδάκη».

Σύλληψη για πυρκαγιά στo Χαϊδάρι

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια εισαγγελική Αρχή και
επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο

Συνελήφθη προχθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.
Αθηνών, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης
εμπρησμού από αμέλεια σε δασική έκταση, στη
συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Μάνου Κατράκη,
στο Χαϊδάρι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια
εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική
Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.
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θριάσιο-3

Ηλεκτρονικά & η μεταβίβαση οχημάτων

- Ταυτότητα και δίπλωμα μέσω του Gov.gr Wallet

Μ

ε τα άρθρα 1-4 της από 0607-2022 και υπ ' αρ.
1360/135 τροπολογίας στο
σχ έδιο ν όμου του υπ ουργείου
Εσωτερικών , το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης καθιερών ει μια
σειρά από ν έα ψηφιακά εργαλεία,
τα οποία θα διευκολύν ουν σημαν τικά την καθημεριν ότητα του
πολίτη.Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 ν ομοθετείται η
δυν ατότητα απ οθήκευσης ψηφιακών αν τιγράφων της αστυν ομικής ταυτότητας και του διπλώματος
οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η
εφαρμογή θα ον ομάζεται Gov .gr
Wallet, υλοπ οιήθηκε απ ό το
Εθν ικό Δίκτυο Υ ποδομών Τεχ ν ολογίας και Έρευν ας
(ΕΔΥ ΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμεν ο φορέα του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, και θα μπορεί
ν α χ ρησιμοπ οιηθεί για την ταυτοπ οίηση του
προσώπου σε κάθε διαδικασία εν τός της επικράτειας
που μέχ ρι σήμερα χ ρησιμοποιούσε την έγχ αρτη ταυτότητα ή δίπ λωμα, τα οπ οία εξακολουθούν ν α
ισχ ύουν καν ον ικά.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα
στοιχ εία που αν αγράφον ται στα αν τίστοιχ α έγχ αρτα
πιστοποιητικά και θα συν οδεύον ται από κωδικό QR
ώστε ν α επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η

γν ησιότητά
τους.
Παράλληλα,
υπάρχ ει πρόβλεψη για ακύρωση των
ψηφιακών πιστοποιητικών , τόσο για
περιπτώσεις απώλειας του έγχ αρτου
πιστοποιητικού, όσο και για εν δεχ όμεν ο απώλειας της συσκευής που
είν αι απ οθηκευμέν α τα ψηφιακά
πιστοποιητικά.
Με το άρθρο 2 καθιερών εται η
δυν ατότητα
διόρθωσης
των
στοιχ είων εν ός προσώπου μέσω
αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov .gr. Συγκεκριμέν α,
η αίτηση θα μπορεί ν α αφορά στη
διόρθωση
των
εσφαλμέν ων
στοιχ είων που αν αγράφον ται στα
εξής μητρώα:
στο Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών
στο Φορολογικό Μητρώο της Αν εξάρτητης Αρχ ής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
στο Εθν ικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός
Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισης — Εθν ικό Μητρώο
Ασφαλισμέν ων Εργοδοτών και Συν ταξιούχ ων ) της
Ηλεκτρον ικής Διακυβέρν ησης Κοιν ων ικής Ασφάλισης
(Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και
στο Μητρώο Δελτίων Αστυν ομικών Ταυτοτήτων της
Ελλην ικής Αστυν ομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Θα βαθμολογεί φυσικά και νομικά
πρόσωπα για την πιστοληπτική
τους συμπεριφορά

Σ

τα σκαριά βρίσκεται ν έος «Τειρεσίας», ο οποίος
θα καταγράφει όλα τα χ ρέη των πολιτών και των
επ ιχ ειρήσεων π ρος το Δημόσιο (Εφορία,
ΕΦΚΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση) και παράλληλα θα βαθμολογεί φυσικά και ν ομικά πρόσωπα για την πιστοληπτική τους συμπεριφορά.
Η βαθμολογία που θα συγκεν τρών ει κάθε πολίτης ή
επιχ είρηση θα αν οίγει την «πόρτα» των ρυθμίσεων
οφειλών , εν ώ οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχ είρισης
μη εξυπηρετούμεν ων οφειλών θα αποφασίζουν βάσει
της βαθμολογίας για τη χ ορήγηση ή μη δαν είων και διακαν ον ισμών .
Ο «Μεγάλος Αδελφός» θα μπορεί ν α χ ρησιμοποιείται
και από άλλους φορείς, όπως π.χ . εταιρείες τηλεφων ίας, ηλεκτρικής εν έργειας, π ριν π ροβούν σε
σύν αψη συμβολαίου, ώστε ν α αποκλείουν όσους
έχ ουν μεγάλες οφειλές.

Συνεχιζεται από τη σελιδα 3

συνεχίζεται στη σελ. 10

Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας με Πρυτάνεις και
καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. και του ΠΑ.Δ.Α.

Τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος που θα αφορά θέματα που απασχολούν την πόλη

Μ

ε εκπροσώπους του ΕΚΠΑ & του
ΠΑ.Δ.Α. και συγκεκριμένα με Πρυτάνεις και καθηγητές συναντήθηκε
ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου,
παρουσία του Κεντρικού Λιμενάρχη Άγγελου
Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου Ελευσίνας Ιωάννη Παναγιωτούλια.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, o Καθηγητής κος Σωτήρης Καραβόλτσος και από το Πανεπιστήμιο Δ.
Αττικής, ο Πρύτανης κος Παναγιώτης Καλδής, ο
Καθηγητής και Αντιπρόεδρος ΕΛ.ΚΕ. κος Πέτρος Καλαντώνης, ο Αν. Καθηγητής κος Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, η Αν. Καθηγήτρια κα
Βασιλεία Σινάνογλου και ο Επίκουρος Καθηγητής κος Βασίλης Μπάρτζης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη ενός
ερευνητικού προγράμματος, μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο και
θα σχετίζεται με τη διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης.
Σκοπός της υλοποίησης του προγράμματος είναι
αφενός η ευαισθητοποίηση κι η σωστή ενημέρωση των
πολιτών για την ανάπτυξη των κοινωνικών κεφαλαίων
του Δήμου και αφετέρου η αλληλεπίδραση στο τρίπτυχο
Δήμος-Επιστήμη-Κοινωνία.
Παράλληλα, μεταξύ των συμμετεχόντων και μετά από
πρόταση του Δήμου Ελευσίνας, τέθηκαν και τα θεμέλια
για την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος
που θα αφορά σε θέματα που έχουν απασχολήσει και
απασχολούν την πόλη μας.
Για τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Ελευσίνας Ιωάννης Παναγιωτούλιας ανέφερε: "Η σύνδεση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας θα δημιουργήσει
περισσότερες ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές. Θα
πρέπει η επιστήμη να είναι κοντά στην κοινωνία και τον
πολίτη, αλλά και το αντίστροφο, ώστε να ενθαρρυνθεί ο

Ερχεται νέος «Τειρεσίας» για
χρέη προς το Δημόσιο

Το ν ομοσχ έδιο
Το ν ομοσχ έδιο του υπουργείου Οικον ομικών που
προβλέπει τη σύσταση της «Αν εξάρτητης Αρχ ής
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» θα πάρει σύν τομα τον
δρόμο προς τη Βουλή για ψήφιση. Σκοπός της Αρχ ής
είν αι:
– η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογεν ών δεδομέν ων π ιστοληπ τικής συμπ εριφοράς
φυσικών και ν ομικών π ροσώπ ων έν αν τι του
Δημοσίου,

– η αξιολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς
ν οικοκυριών και επιχ ειρήσεων και

δημόσιος διάλογος, καθώς και ο επιστημονικός αλφαβητισμός. Η επιστήμη θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια
βιομηχανία παραγωγής γνώσεων, αλλά και λύσεων στα
προβλήματα της ανθρωπότητας. Στόχος μας είναι η
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και επιστήμης".
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες με
τα Πανεπιστήμια της χώρας μας επιδιώκουμε την ολοένα και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση της κοινωνίας με την
επιστήμη. Ζητήματα που μας αφορούν όλους μπορούν
να αποτελέσουν case study για τους φοιτητές της χώρας
μας και να έχουν πολλαπλά οφέλη στον Δήμο μας. Αξίζει
να αναφέρω, πως πολλές φορές η Ελευσίνα έχει γίνει
αντικείμενο μελέτης σε πτυχιακές και μεταπτυχιακές
εργασίες από φοιτητές, όχι μόνο της πόλης μας αλλά και
σε πανελλαδικό επίπεδο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον
λοιπόν, που παρουσιάζει η Ελευσίνα, οφείλουμε να το
αναπτύξουμε και να το διατρανώσουμε, μέσα από τα
καθ’ ύλην αρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα».

– η παραγωγή και χ ορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους προς χ ρήση από δημόσιους οργαν ισμούς και φορείς, χ ρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και
λοιπούς ιδιώτες (π.χ . εμπόρους).

Να σημειωθεί ότι αν τίστοιχ οι φορείς (credit bureau)
λειτουργούν στις περισσότερες χ ώρες της ΕΕ (Ιρλαν δία, Γερμαν ία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Αυστρία),
εν ώ στην Ελλάδα μέχ ρι σήμερα λειτουργεί ιδιωτική
εταιρεία (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) που διαθέτει μόν ο τα δεδομέν α
των τραπεζών .

Οφειλές
Με τις ν έες διατάξεις που προωθεί το υπουργείο
Οικον ομικών , δημιουργείται μία τεράστια δεξαμεν ή
πληροφόρησης και επιπλέον χ αρτογραφούν ται οι
επιχ ειρήσεις και τα ν οικοκυριά που είν αι συν επείς
στις υποχ ρεώσεις τους καθώς στόχ ος της Αρχ ής είν αι
η συλλογή και η επεξεργασία δεδομέν ων οικον ομικής
συμπεριφοράς, η χ ορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης ούτως ώστε ν α μειωθούν τα επίπεδα των μη
εξυπηρετούμεν ων αν οιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ν α περιοριστεί το φαιν όμεν ο της
υπερχ ρέωσης.
συνεχίζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο

Εκτεταμένη
διακοπή νερού
ε Τσουκλίδι,
‘Αγιο Δημήτριο,
εργοτάξιο και
νεροτσουλήθρες

Σε διακοπή της υδροδότησης στο Τσουκλίδι, στον Άγιο
Δημήτριο, στο εργοτάξιο του Δήμου Φυλής
και στις νεροτσουλήθρες θα προχωρήσει στις
08.10 π.μ. η Διεύθυνση Ύδρευσης του
Δήμου Φυλής λόγω
σοβαρής βλάβης που
προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό στην οδό
Αλεξίου Κομνηνού 89.
Συνεργεία του Δήμου
Φυλής βρίσκονται επί
τόπου και καταβάλλουν
προσπάθειες για την
αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί
σύντομα
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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2022: Ανακοινώθηκαν οι
βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων

Τ

ις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων των Πανελληνίων 2022,
των δύο μουσικών μαθημάτων
και των βαθμών επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ανακοίνωσε την
Τετάρτη (06/07) το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία που έλαβαν
σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα στην ειδική εφαρμογή του
ΥΠΑΙΘ
resul ts.i t.mi nedu.gov.gr,
πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό
τους και το αρχικό γράμμα από το
επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Οι υποψήφιοι έλαβαν τη βαθμολογία
τους για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) με γραπτό
μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο,
εφόσον το είχαν ήδη αιτηθεί στο gov.gr.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET),
Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική
Δι εύθυνση Ψηφι ακών Συστημάτων,

Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο
πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Το επόμενο βήμα που θα γίνει προσεχώς θα είναι η ανακοίνωση για τις
Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) που
αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της
Τ ριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να
αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή του
μηχανογραφικού δελτίου.
Παν ελλήν ιες 2022:
κοιν ών ται οι βάσεις

Πότε

αν α-

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, πριν τις 15 Αυγούστου
αναμένεται να ανακοινωθούν οι φετινές
βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ
της Ελλάδας. Η υπουργός μίλησε το
πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή
της ΕΡΤ εξηγώντας ότι από την στιγμή
που κατάφεραν να ανακοινώσουν πιο
νωρί ς τι ς βαθμολογί ες, το ί δι ο θα
κάνουν και με τις βάσεις εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια.
«Οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν και
μάλιστα πιο νωρίς από το αναμενόμενο.
Το ίδιο είναι και στόχος να γίνει με τα

αποτελέσματα των βάσεων όπου γίνεται
προσπάθεια να ανακοινωθούν και πριν
τον 15αυγουστο», τόνισε χαρακτηριστικά
η κ. Κεραμέως.

Παν ελλήν ιες 2022: Πότε υποβάλλον ται τα μηχαν ογραφικά

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα ειδικά μαθήματα το επόμενο
βήμα για τους υποψηφίους θα είναι η
υποβολή των μηχανογραφικών τους.

Όπως έχει δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλεξάνδρος Κόπτσης, οι υποψήφιοι θα
μπορούν να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους στα μέσα του Ιουλίου (ανάμεσα
στις 15-20 του μήνα) ώστε στη συνέχεια
να γίνει και η ανακοίνωση των βάσεων.
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Βravo 2022: Ο Δήμος Φυλής υλοποιεί δράσεις που προάγουν
την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Ευχ αριστήρια επιστολή από
τον θεσμό των βραβείων βιωσιμότητας 2022 (brav o sustainability awards 2022) όπου
και διακρίθηκε για τις πρωτοβουλίες του, με στόχ ο την
εν εργειακή αυτοτέλεια έλαβε ο
Δήμος Φυλής.

Η επιστολή μεταξύ άλλων
αν αφέρει τα εξής:
Σας ευχ αριστούμε πολύ για
τη συμμετοχ ή σας Ετήσιο
Κοιν ων ικό
Διάλογο
του Brav o 2022 που αν απτύχ θηκε με βάση τις πρωτοβουλίες που αν απτύσσον ται
απ ό Φορείς, Επ ιχ ειρήσεις,
Τοπ ική Αυτοδιοίκηση, Κοιν ων ία Πολιτών , την Ακαδημαϊκή Κοιν ότητα, στη χ ώρα

μας με στόχ ο την ευρύτερη
εν ημέρωση και ευαισθητοπ οίηση της ελλην ικής κοιν ων ίας στα θέματα της
Βιώσιμης Αν άπτυξης.
Φέτος στον Θεσμό Brav o
2022
και
ειδικότερα

στο Brav o Sustainability
Dialogue
&
Awards
2022 συμμετείχ αν 194 Οργαν ισμοί με 365 Πρωτοβουλίες
π ου
αξιολογήθηκαν
από 170 αξιολογητές οι οποίοι
συμμετείχ αν στις επιτροπές

Διαλόγου & Αξιολόγησης και
διέδρασαν 16.800 Εν εργοί
Πολίτες οι οποίοι εν ημερώθηκαν , αξιολόγησαν και κατέγραψαν τις απ όψεις τους.
Παράλληλα,
στο
Brav o
Schools 2022 κατεγράφησαν
650 σχ ολικές προτάσεις για
τη δημιουργία εν ός καλύτερου
κόσμου
με
τη
συμμετοχ ή 20.229 μαθητών που
μαζί με 32.000 Εν εργούς
Πολίτες συν έβαλαν
στην
εν ημέρωση και εν εργοποίηση
των τοπικών κοιν οτήτων τους
. Ως αν αγν ώριση της συμμετοχ ής σας στον Ετήσιο διάλογο για τη Βιώσιμη Αν άπτυξη
του Θεσμού Brav o 2022, σας
στέλν ουμε
το
σήμα
του ΠΡΕΣΒΕΥ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Για 20η χρονιά η Εκδήλωση του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου για την Εορτή των Αγ. Αναργύρων

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
για 20η χρονιά η Εκδήλωση του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου με τη συνδρομή του Δήμου με αφορμή την
Εορτή των Αγ. Αναργύρων στην πλατεία του Ι.
Ναού με τη συμμετοχή της Παραδοσιακής
Ορχήστρας ''Θρία'', του Παναγιώτη Λάλεζα, της
Αρ. Κετιμέ και του Χορευτικού του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ελευσίνας...
Οικοδεσπότες για άλλη μια χρονιά ο Πρόεδρος του Συλλόγου - Αντιπρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξής & το Δ.Σ. οι
οποίοι ξεκίνησαν τη δράση αυτή πριν από 20
χρόνια & πλέον αποτελεί θεσμό για τον Ασπρόπυργο... ένα παραδοσιακό Αρκαδικό γλέντι,
τόπος καταγωγής των πρώτων κατοίκων της
περιοχής, με ζωντανή μουσική, γουρουνοπούλες από τη Μεγαλόπολη, κρασί, μπύρες,
αναψυκτικά & χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.

Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης - Βουλευτής Αττικής Ν.Δ. κ. Γ. Κώτσηρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής κ. Ελ.
Κοσμόπουλος, ο Εφημέριος του Ι. Ναού π. Ι.
Γεωργουλάκης, οι Αντιδήμαρχοι κκ. Μ.
Ψωμιάδης, Α. Καραμπούλας, Δ. Παπαδόπουλος, ο Προέδρος Κ.Ε.Δ.Α κ. Α. Παπαδόπουλος,
η Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου κ. Γ.
Πηλιχού, ο Πρόεδρος Attica Tv- Εντεταλμένος
Κοιν. Δομών κ. Δ. Καγιάς & οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Ηλ. Ιωάννης, Ελ. Μαυράκη Τσίγκου, Α. Μυλωνάς, Α. Τσοκάνης, Α.
Τσίγκος, Ε. Μουζάκας, Ο. Καμπόλη ...οι Υποψήφιοι Βουλευτές κ.κ Στ. Πουλης & Αν.
Τσώκος & ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου
Ασπροπύργου κ. Ε. Ρεστεμης, ενώ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αθ. Μπούρα εκπροσώπησε ο κ. Κώνστας ... καθώς επίσης & οι
Προέδροι & εκπρόσωποι Φορέων κκ. Κ.
Τριλίκη (Πελοποννησίων Ελευσίνας), Μ.
Συνάκης (Κρητών Ασπροπύργου), Γ. Ντάλλας
(Ηπειρωτών), Ν. Κουρής (Συνταξιούχων ΙΚΑ),
Ν. Ματθαίου (Ήμερος Τόπος - Ολύμπιος
Δίας), Δ. Τσάκαλος (Λόφος Κυρίλλου), Αχ.
Πίνης (Δ/ντης ΟΑΦΝΤΗ), Σ. Μαυράκη, Ν.
Τερζόγλου, Μ.Γκούμα ( Δ.Σ. ΟΑΦΝΤΗ), Θ.

Βάντζος (ΑΟ Κριός),Β. Παπαιωάννου (Τμηματάρχης ΟΑΦΝΤΗ) ...

Ο κ. Κοναξής στον σύντομο χαιρετισμό του
ευχαρίστησε τους παρόντες για τη μεγάλη
συμμετοχή, που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ενώ ανέφερε αναλυτικά τα εξής:
''Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι κι εκπρόσωποι
Συλλόγων και Φορέων της πόλης μας, σας
καλωσορίζω για 20η συνεχή χρονιά στην εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου κάθε
χρόνο τέτοια μέρα για την εορτή των Αγίων
προστατών μας – Αγ. Αναργύρων ….ακόμα
και τα 2 προηγούμενα χρόνια της πανδημίας… έχοντας πάντα την αμέριστη στήριξη
του Δήμου & του Πνευματικού Κέντρου, που
συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση της
αποψινής εκδήλωσης.
Και όπως λέω πάντα είναι μια μοναδική
ευκαιρία λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές
να ανταμώνουμε, να διασκεδάζουμε αλλά και
να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε βάζοντας τους στόχους για
τη νέα περίοδο.
Τα 20 αυτά χρόνια πολλά πράγματα άλλαξαν & η Παραλία μας δεν είναι ίδια. Παρά την
κρίση, την οικονομική δυστοκία και την πανδημία άλλαξε ουσιαστικά & σε σημαντικά
ζητήματα. Και καινούριο, άρτια δομημένο και
πλήρως εξοπλισμένο μέσα σε μόνο 40 ημέρες πλέον Δημοτικό Παιδικό σταθμό αποκτήσαμε… και το ΚΑΠΗ ανακαινίσαμε, παρέχοντας
μέσω αυτού πέρα της δωρεάν συνταγογράφησης αυξημένες υπηρεσίες και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις στους συμπολίτες μας κάθε
ηλικίας αλλά και δωρεάν διαγνωστικά τεστ για
τον κορωνοίο… και δρόμους που αφορούσαν
το σχέδιο του 1987 διανοίξαμε… και νέες πλατείες φτιάξαμε… και το Δημοτικό Γήπεδο αρχικά συντηρήσαμε και πλέον ανακαινίζουμε
πλήρως… και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην
Παναθηναίων αντικαταστήσαμε… και mini
χώρο ψυχαγωγίας στα Γραφεία μας φτιάξαμε… και την Μ. Ασίας και τον χώρο πρασίνου
στην πάροδο Δελφών φωταγωγήσαμε… και το

αποχετευτικό δίκτυο ολοκληρώνεται … και τα
εκκαμινεύματα απομακρύνθηκαν… και δενδροφυτεύσεις πραγματοποιήσαμε… και τους
ήδη υπάρχοντες χώρους αναπλάσαμε… και
τακτικά προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού από μπαζοσκούπιδα και αποψίλωσεις για την αποφυγή πυρκαγιών έγιναν… και
τα αθλητικά – χορευτικά τμήματα για όλους
συνεχίσαμε… και δίπλα στους συντοπίτες
μας με κάθε αφορμή βρεθήκαμε.
Ενώ παραμένει κύριο μέλημά μας η ολοκλήρωση του αποχετευτικού, του σχεδίου
πόλεως & του δικτύου ομβρίων υδάτων… η
ασφαλτόστρωση των δρόμων που έχουν
προβλήματα… & η επίλυση του προβλήματος
της άναρχης ρίψης μπαζών & σκουπιδιών σε
ακάλυπτους χώρους…. με την τοποθέτηση και
άλλων κάδων για μεγάλα αντικείμενα … αφού
ο ένας κάδος και η κακή συνήθεια ορισμένων
…. δεν έχουν λύσει πλήρως το πρόβλημα…
Παρόλα αυτά στα 23 χρόνια λειτουργίας του
Συλλόγου μας …σε όλες αυτές τις αλλαγές,
σε όλα αυτά τα έργα αλλά και σε κάθε αγώνα
που έγινε για το ΚΕΛΘ, τα hot spot, τις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας και τις ρυπογόνες εταιρείες, οι συνεργάτες μου κι εγώ, ήμασταν παρόντες και θα είμαστε πάντα εκεί όπου μας
ζητηθεί για το καλό της περιοχής, για το καλό
όλου του Ασπρόπυργου.
Κοντά σε κάθε πολίτη… Ακόμα και εκείνους
που απαξιώνουν κάθε πράξη μας… και
βρίσκονται πάντα απέναντι χωρίς όραμα ή
σχέδιο … Μάταια βέβαια … αφού η Παραλία
& ο Ασπρόπυργος τους δίνει πάντα την ίδια
απάντηση…
Σήμερα όμως είναι μέρα γιορτής. Τιμούμε
τους Αγ. Αναργύρους, τους Αγίους που κατοικούν μαζί μας και φυλάνε καθημερινά από
κάθε κακό την Παραλία μας 30 συναπτά έτη.
Πριν κλείσω επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην αποψινή εκδήλωση τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας & Τεχνικών Υπηρεσιών, την Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. & τους
υπαλλήλους του Πνευματικού Κέντρου & του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. , τους συναδέλφους Δημ.

ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ γιατί :
Είστε έν ας Δήμος, που
μέσα από τη δραστηριότητά
του προάγει τα θέματα της
Υ π εύθυν ης
και Βιώσιμης
Αν άπτυξης,
Υ λοπ οιείτε π ρωτοβουλίες
και δράσεις που προάγουν
την αν τιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, της κοιν ων ικής
συν οχ ής και της Υ πεύθυν ης
Οικον ομικής Αν άπτυξης.
Αποτελείτε μέρος του Βrav o
Δικτύου Αν ταλλαγής Γν ώσης
και Εμπειριών μέσω των επιτευγμάτων του Οργαν ισμού
σας
Mε εκτίμηση,
Η ομάδα του Quality Net
Foundation

Συμβούλους, τους εργαζόμενους του Δήμου
μας, τη Φιλαρμονική, το Ηπειρώτικο … & ιδιαιτέρως το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ελευσίνας … την Πρόεδρο κα
Ντίνα Τριλίκη & το Δ.Σ της… που μας στηρίζει
και βρίσκεται πάντα δίπλα μας σε κάθε κάλεσμα μας…
Καθώς επίσης τους μουσικούς, τους ηχολήπτες, τους εθελοντές, τα παιδιά που εργάζονται απόψε για την εξυπηρέτησή σας… και
κυρίως τα Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, που
στηρίζουν κάθε προσπάθειά μου... και φυσικά
όλους εσάς για την παρουσία σας στην αποψινή εκδήλωση & τη συνεχή στήριξη στο έργο
μας….
Κυρίες & Κύριοι,
Ο Θεός με αξίωσε ως Πρόεδρο μαζί με τα
εκάστοτε Δ.Σ. & την στήριξη των συντοπιτών
μου 20 χρόνια πριν …να ξεκινήσουμε αυτή τη
μουσικοχορευτική εκδήλωση για τους Αγίους
μας…
Ευελπιστώ με την στήριξή σας να έχω την
τύχη να πράξω το ίδιο του χρόνου τέτοια
μέρα…
Χρόνια πολλά… οι Αγιοι Ανάργυροι βοήθειά
μας και παντοτινοί Προστάτες του Τόπου
μας.''
Θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ. του Συλλόγου
σε όλους όσους παρευρέθηκαν & σε όλους
όσους βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί η
πιο πετυχημένη εκδήλωση των τελευταίων
ετών. Χρόνια πολλά & του χρόνου...
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Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου:
Εκατοντάδες ασθενείς σε πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση στο Θριάσιο
Σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία και ποιότητα ζωής εκατοντάδων ασθενών προκαλεί ο μειωμένος
αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων
στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, λόγω των
μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στο
Αναισθησιολογικό τμήμα και τα Χειρουργεία, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση
του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου: .
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και τα
εγκαίνια των ανακατασκευασμένων
χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου μετατράπηκαν σε ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΦΙΕΣΤΑ, εξακολουθεί να μην έχει προσληφθεί ούτε ένας νοσηλευτής, τραυματιοφορέας – βοηθός θαλάμου, αναισθησιολόγος για την στελέχωση τους.
Λειτουργούν καθημερινά μόνο 5 από
τις 8 ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες – ενώ παραμένουν αναξιοποίητες 3 επιπλέον χειρουργικές αίθουσες στο κέντρο Εγκαυμάτων και 2
επιπλέον χειρουργικές αίθουσες στο
Μαιευτήριο, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 280 ασθενείς να βρίσκονται
για μήνες στη λίστα αναμονής της Γενικής Χειρουργικής κλινικής, περισσότεροι από 200 ασθενείς στη λίστα αναμονής
της Νευροχειρουργικής και περισσότεροι από 900 ασθενείς στη λίστα αναμονής της Ορθοπαιδικής κλινικής. Παρόμοιες είναι οι λίστες αναμονής και για
τις υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες
(ΩΡΛ, Ουρολογική, Πλ. Χειρουργική,
Οφθαλμολογική,
Γναθοχειρουργική,
Αγγειοχειρουργική και Γυναικολογική).
Η απαράδεκτη κατάσταση οφείλεται

στην έλλειψη αναισθησιολόγων και
νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, παραμένουν κενές 3 οργανικές θέσεις ειδικευμένων και 7 θέσεις ειδικευόμενων
αναισθησιολόγων ενώ ένας ειδικευμένος γιατρός αποσπάται ανα διαστήματα σε αναισθησιολογικά τμήματα των
νησιών. Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις σε
νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό
προσωπικό στα Χειρουργεία και στο
Αναισθησιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα στους εργαζόμενους να οφείλονται
δεκάδες μέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
Στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, σύμφωνα
με τον ανεπαρκέστατο οργανισμό,
παραμένουν κενές 86 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 51
θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών
θαλάμου, ενώ σε αναστολή εργασίας
βρίσκονται 26 νοσηλευτές και τραυματιοφορείς. Η κατάσταση θα χειροτερέψει αν απολυθούν οι 190 επικουρικοί
εργαζόμενοι, που οι συμβάσεις τους
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου.
Στη μεγάλη επιμήκυνση της λίστας
αναμονής για χειρουργική επέμβαση
συνέβαλε η κυβερνητική απόφαση για
περικοπή των προγραμματισμένων
χειρουργικών επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία κατά 80%, που ουσιαστικά τα μετέτρεψε σε νοσοκομεία
“μιας νόσου”, βάζοντας σε κίνδυνο την
υγεία δεκάδων χιλιάδων ασθενών. Η
απαράδεκτη κατάσταση, με την υπολειτουργία των χειρουργείων αποτελεί μια
ακόμη προκλητική πριμοδότηση της

κερδοφορίας των επιχειρηματικών
ομίλων. Αποδεικνύοντας, για άλλη μια
φορά, ότι στα πλαίσια του συστήματος
που ζούμε, η υγεία, για τις λαϊκές οικογένειες αποτελεί «ατομική ευθύνη» ενώ
για τους επιχειρηματικούς ομίλους γίνεται πεδίο κερδοφορίας.
Για να εξασφαλισθεί η λειτουργία
των Χειρουργείων, χρειάζεται:
► να προκηρυχθούν και να καλυφθούν άμεσα οι 3 κενές οργανικές θέσεις
αναισθησιολόγων. Να τροποποιηθεί ο
οργανισμός του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ και να
συσταθούν 4 τουλάχιστον επιπλέον
οργανικές θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων, λαμβάνοντας υπόψη τη
μη προσέλευση ειδικευομένων.
► να ενισχυθούν το Αναισθησιολογικό και τα Χειρουργεία με προσλήψεις
νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού – με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις καταστάσεις
συμμετεχόντων στην προκήρυξη 6Κ –
για να λειτουργήσουν πλήρως όλες οι
διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες, να
δοθούν οι χρωστούμενες ημέρες ανάπαυσης και να εξασφαλισθεί η χορήγηση συνεχούς καλοκαιρινής άδειας 15
εργάσιμων ημερών.
► να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι.
► να ανακληθούν οι αναστολές
εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ
Στους Δήμους Αχαρνών, Άνω Λιοσίων & Ελευσίνας

Τ

ην Κυριακή 10 Ιουλίου και ώρα
23:59 λήγει η προθεσμία για
την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές
βρεφών-νηπίων στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 20222023. Η φιλοξενία των βρεφώννηπίων είναι δωρεάν.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και
κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων κλπ.).
Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας,
Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-sebrephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 19200
ΑΦΜ: 997374592 – Δ Ο Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ.: 2105547697
Email : sinelmama@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Δευτέρα 04/07/2022, συγκροτήθηκε σε
σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου
συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και Περιχώρων που
προήλθε από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου του
2022:
Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γκατζής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Πατάλας Ευάγγελος
Γ. Γραμματέας: Δημόπουλος Χριστόφορος
Αν.Γ. Γραμματέας;
Λιάγκας Αναστάσιος
Ταμίας:
Βασιλείου Ελένη
Εφορος: Γκιόκας Παντελής
Μέλη: Σταμουλόπουλος Δημήτριος
Αλετράς Κωνσταντίνος
Βραχνός Γεώργιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκατζής Δημήτριος
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημόπουλος Χριστόφορος

Δήμος Αχαρνών:

Σε εξέλιξη η υποβολή
αιτήσεων για το πρόγραμμα
απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας του ΟΑΕΔ
Αφορά 10.000 άνεργους
ηλικίας 18-29 ετών

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας του ΟΑΕΔ το οποίο αφορά 10.000
άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών.
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Περι σσότερα
στο
si te
του
ΟΑΕΔ https://www.dypa.gov.gr/proghrammaproerghasias-ghia...

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

θριάσιο-7

Μυστήριο 81_Των
Σιωπηλών Σπαράγματα
Η Λένα Πλάτωνος & η Μαρία
Φαραντούρη στην Ελευσίνα

Λυρικές αφηγήσεις και τραγούδια άγνωστων ποιητριών του Αρχαίου
Κόσμου 13 & 14 Ιουλίου Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας

Μ

ια σπουδαία συνάντηση
μεταξύ δυο κορυφαί ων
καλλιτέχνιδων, της Λένας
Πλάτωνος και της Μαρίας Φαραντούρη, διοργανώνει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης υπό το φως της πανσελήνου, στις 13 και 14 Ιουλίου,
στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας, με ελεύθερη είσοδο. (Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων
εδώ).
Η μουσι κή παράσταση Τ ων
Σιωπηλών Σπαράγματα βασίζεται
σε λυρικές αφηγήσεις και διασωθέντα έργα άγνωστων ποιητριών
του Αρχαίου Κόσμου, σε μουσική
Λένας Πλάτωνος, απόδοση στα
νέα ελληνικά από τον Θάνο Τσακνάκη, ερμηνεία Μαρίας Φαραντούρη, και χορογραφία Δάφνι Κόκκινου.
Ποι ητι κές φωνές σπουδαί ων
γυναικών της Αρχαιότητας, όπως
η Ήριννα, η Ανύτη, η Νοσσίς, η
Κόριννα, η Πράξιλλα, η Τελέσιλλα,
η Μοιρώ και η Διοφύλη, οι ξεματι άστρες, αλλά και η Σαπφώ,
συνδέονται με μυθολογικές, ιστορικές αλλά και σύγχρονες γυναικείες μορφές, σε μια μουσική
παράσταση που εναντιώνεται στη
λήθη, συνθέτοντας ένα αληθινό
Μυστήριο στην πόλη της γέννησής τους.
Απόσπασμα της μουσικής παράστασης Των Σιωπηλών Σπαράγματα παρουσιάστηκε, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
τον Μάρτιο 2022, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης «Ξενιτεμένες Θεές
του Παρθενώνα», που διοργάνωσε το Μουσείο Ακρόπολης και το
Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Σημείωση: Η θέαση της μουσικής παράστασης Των Σιωπηλών
Σπαράγματα θα είναι δυνατή και
μέσω οθόνης, που θα τοποθετηθεί στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας (Πεζόδρομος οδού Νικολαΐδου).
Σύνθεση – απαγγελία: Λένα Πλάτωνος
Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη
Αποκατάσταση ποιημάτων - μετάφραση στα νέα ελληνικά: Θάνος
Τσακνάκης
Χορογραφία: Δάφνις Κόκκινος
Ενορχηστρώσει ς – πλήκτρα:
Στέργιος Τσιρλιάγκος
Πλήκτρα - μουσική διεύθυνση:
Μιχάλης Παπαπέτρου
Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν
Λύρες: Χρυσάνθη Γκίκα
Τσέλο: Μιχάλης Πορφύρης
Χορός: Μαρία Καμπανού, Εβίνη
Παντελάκη, Nayoung Kim

Παραγωγή: 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Εκτέλεση
παραγωγής:
ΦΟΡΜΙΓΞ

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση
θέσεων
εδώhttps://www.viva.gr/tickets/mu
si c/ m yst i ri o -8 1 -t o n -si o p i l o n sp a ra g m a t a -l e n a -p l a t o n o smaria-farantouri/
Websi te:
2023el eusi s.euFacebook:
facebook.com/2023eleusis.euInstagr
am:
i nstagram.com/2023eleusisYouTube:
yo u tu b e .co m /c/2 0 2 3 El e u si sEmail: info@2023eleusis.eu
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ΑΔΜΗΕ - Μάνος Μανουσάκης στο 26ο συνέδριο του Economist:

Χρειαζόμαστε πυκνά δίκτυα για να
πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση

Τ

η σημασία της ενίσχυσης των διεθνών διασυνδέσεων και την ιστορική ευκαιρία της χώρας να μετατραπεί σε έναν στρατηγικό ενεργειακό
κόμβο, ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος
Μανουσάκης, κατά τη σημερινή του
τοποθέτηση στο 26ο συνέδριο του
Economist. Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε
ότι χρειαζόμαστε πιο πυκνά δίκτυα προκειμένου να πετύχουμε την ενεργειακή
μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού
στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε και
τόνισε ότι ο Διαχειριστής ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει και με επενδύσεις στα νέα
έργα διεθνών διασυνδέσεων που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας
του κ. Μανουσάκη:

Κρίσιμος ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για την
πράσινη μετάβαση
Βρισκόμαστε αναμφίβολα σε μία κρίσιμη
περίοδο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να
χάσουμε τον κεντρικό στόχο, όπως επιτάσσει η επιδείνωση της κλιματικής
κρίσης την οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι άλλος από την πράσινη
μετάβαση. Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για την
προώθηση αυτού του στόχου είναι κρίσιμος καθώς τα δίκτυα είναι αυτά τα οποία
θα μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια από
διεσπαρμένες πηγές στο Σύστημα και

ΕΟΔΥ: Πρώτος θάνατος
παιδιού από οξεία
ηπατίτιδα στην Ελλάδα
- Βρέφος 13 μηνών

Κ

αταγράφηκε στη χώρα μας ο
πρώτος θάνατος παιδιού που
συνδέεται με σοβαρή οξεία
ηπατί τι δα άγνωστης αι τι ολογί ας,
ενημέρωσε ο ΕΟΔΥ. Πρόκειται για
παιδί 13 μηνών, που εισήχθη σε
ιδιωτική παιδιατρική κλινική λόγω
εμπυρέτου από διημέρου και νωθρότητας.

συνεπώς είναι σαφές ότι οι υποδομές
αυτές θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν.
Η συμβολή του ΑΔΜΗΕ σε ό,τι αφορά
τις εγχώριες διασυνδέσεις είναι γνωστή τα
τελευταία χρόνια. Στο μέτωπο αυτό, οι πιο
βασικές εξελίξεις της φετινής χρόνιάς είναι
η κατασκευαστική πρόοδος της «μεγάλης» διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής και η
ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τη
διασύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Ενδιαφέρον για επενδυτική συμμετοχή στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της
ΝΑ Μεσογείου

Είναι σαφές ότι η κρίση τιμών φυσικού
αερίου που τείνει να μετατραπεί σε κρίση
εφοδιασμού καυσίμου κάνει επιτακτική
ανάγκη για την Ευρώπη την αναζήτηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Αυτό
είναι μία ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, το επόμενο διάστημα έχει τη δυνατότητα να
μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο της
ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και
της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ΑΔΜΗΕ
συνδράμει ενεργά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Τον Οκτώβριο του 2021 συνάψαμε
σύμβαση με την οποία παρέχουμε την
τεχνογνωσία μας στο έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με φορέα
υλοποίησης τον Euroasia Interconnector,
η οποία θεωρούμε ότι ήταν κρίσιμη για να

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ηπατική ανεπάρκεια και εγκεφαλικό οίδημα και παρά
τι ς προσπάθει ες των ι ατρών
δυστυχώς κατέληξε.
Μετά την ανακοίνωση της αύξησης
των περιστατικών οξείας ηπατίτιδας
άγνωστης αιτιολογίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με στοι χεί α του Παγκόσμι ου
Οργανισμού Υγείας, 920 ανάλογα
περι στατι κά σε 33 χώρες του
κόσμου. Από τα πιθανά κρούσματα
που έχουν δηλωθεί παγκοσμίως,
45 (5%) χρειάστηκαν μεταμόσχευση
ήπατος και 18 (2%) κατέληξαν. Τις
τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται
σταθερή μείωση των περιστατικών
διεθνώς.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μέχρι
σήμερα στη χώρα μας έχουν δηλωθεί άλλα 11 περιστατικά, τα οποία
πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού
κρούσματος» οξεί ας ηπατί τι δας
άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά,
σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Τα περιστατικά αυτά δεν χρειάστηκε
να λάβουν ειδική θεραπεία, δεν
παρουσίασαν καμία επιπλοκή και
παραμένουν σε άριστη κατάσταση.

λάβει αυτό το έργο επί της αρχής την
έγκριση χρηματοδότησης ύψους 657
εκατ. ευρώ από το Connecting Europe
Facility. Το αμέσως επόμενο διάστημα
ολοκληρώνουμε το due diligence και θα
καταθέσουμε πρόταση για συμμετοχή
μας ως επενδυτής στο έργο αυτό.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους,
υπάρχει επίσης ισχυρότατη πολιτική
βούληση, όπως εκφράστηκε και από την
υπογραφή του MoU τον περασμένο
Οκτώβριο ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Αίγυπτο, για την ηλεκτρική διασύνδεση
των δύο χωρών. Είμαστε σε πολύ στενή
συνεργασία με τον ομόλογο Διαχειριστή
της Αιγύπτου για την τεχνική και χρηματοοικονομική ωρίμανση του έργου, η
οποία όπως έχει αποφασιστεί, θα βασιστεί στην υπάρχουσα πρόταση του έργου
GREGY του Ομίλου Κοπελούζου. Στην
τελευταία επίσκεψη που είχαμε στο Κάιρο
συμφωνήσαμε με τον Διαχειριστή της
Αιγύπτου ότι η βέλτιστη λύση για τη
χρηματοδότηση των μελετών του έργου
είναι η ένταξή τους στο REPowerEU ώστε
να μπορέσουν να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Ο ΑΔΜΗΕ ενδιαφέρεται
επίσης να συμμετέχει επενδυτικά και σε
αυτό το έργο και βρίσκεται ήδη στα αρχικά στάδια της διαδικασίας due diligence,
σε συνεννόηση με τον Όμιλο Κοπελούζου
και τον αντίστοιχο Διαχειριστή της
Αιγύπτου, ο οποίος επίσης έχει εκφράσει
ενδιαφέρον για επενδυτική συμμετοχή
του.

Ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων και στα Βαλκάνια

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ακόμη πιο πυκνά και ισχυρά δίκτυα
στα Βαλκάνια.
Για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ ενδιαφέρεται έντονα να επενδύσει στην περιοχή.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Διαχειριστής έχει
ξεκινήσει ήδη την κατασκευή της δεύτερης
διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, μελετάει
από κοινού με τον Διαχειριστή της Ιταλίας
τον υπερδιπλασιασμό της διασύνδεσης
ανάμεσα στις δύο χώρες, εξετάζει επίσης
υπερδιπλασιασμό της χωρητικότητας της
υφιστάμενης διασύνδεσης ΕλλάδαςΑλβανίας, ενώ εκφράζει το ενδιαφέρον
του να επενδύσει και στη Βόρεια Μακεδονία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Πρόσκαιρη δυσλειτουργία - Ελήφθησαν όλα
τα μέτρα ασφαλείας

Ο

Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι,
σε μονάδα των Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων Ελευσίνας παρατηρήθηκε πρόσκαιρη δυσλειτουργία, η
οποία ωστόσο εντοπίστηκε άμεσα και,
ήδη, επιλύθηκε από το εξειδικευμένο
προσωπικό τους.
Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης
της μονάδας και μέχρι να τεθεί σε
κανονικές συνθήκες λειτουργίας,
ενδέχεται να παρατηρηθεί παροδικά
αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχε

διασμό των εγκαταστάσεων και είναι
σε
πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες
Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος που ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.
Ο Όμιλος διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο
ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία,
όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του, ενώ
όλες οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται
πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες.
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Fuel Pass 2: Πότε οι αιτήσεις, πώς θα κατεβάσετε την
κάρτα με το μπόνους για το επίδομα βενζίνης

Τέλος Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα
για το νέο επίδομα βενζίνης που θα φθάσει μέχρι και τα 100 ευρώ, για ορισμένους,
συνολικά για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο.
Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους αναμένεται να
ανοίξει τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου
και θα μοιράσει στους δικαιούχους συνολικά 200 εκατ. ευρώ.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με κωδικούς Taxisnet και οι ιδιοκτήτες
οχημάτων θα έχουν δυο επιλογές:
1. Να εκδώσουν την ηλεκτρονική κάρτα
καυσίμων για να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό που θα έχει πιστωθεί σε
αυτή στα πρατήρια καυσίμων μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου.
Όσοι επιλέξουν το smartphone για την
έκδοση της ψηφιακής κάρτας θα έχουν
πρόσθετη επιδότηση 15 ευρώ που
σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση ανάλογα με το είδος του οχήματος (αυτοκίνητο ή
μοτοσυκλέτα) και την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου (ηπειρωτική περιοχή ή νησιά) κυμαίνεται από
60 έως 100 ευρώ.
2. Να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης θα είναι μικρότερο και κυμαίνεται
από 45 έως 80 ευρώ.
Για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση

τα νοικοκυριά θα πρέπει να πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις
και να γνωρίζουν τα εξής:
-Δικαιούχοι: Η επιδότηση για τη βενζίνη που καλύπτει τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο χορηγείται μόνο
σε φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
έχουν στη κατοχή τους αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.
-Εισοδηματικό κριτήριο: Το ατομικό
εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική
δήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον
μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος
συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα
τέκνα).
Έτσι για το ζευγάρι φθάνει τα 33.000
ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί τα 36.000
ευρώ, για ζευγάρι με δύο παιδία τα 39.000
ευρώ, για ζευγάρι με τρία παιδιά τα
43.000 ευρώ και για ζευγάρι με 4 παιδιά τα
45.000 ευρώ. Με βάση τα εισοδηματικά
κριτήρια οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1
εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια
ιδιοκτητών οχημάτων.
-Η πλατφόρμα: Το φυσικό πρόσωπο
θα πρέπει να δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα στο gov.gr που θα ανοίξει στο τέλος
Ιουλίου το όχημα για το οποίο λαμβάνει την
ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να

έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή
συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.
Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα
μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό
πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα
όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα
να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
Τα ποσά της επιδότησης: Για όσους
επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας το ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ, έναντι 5 ευρώ που
ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.
Έτσι τα συνολικά ποσά της επιδότησης
για το επόμενο τρίμηνο διαμορφώνονται
ανάλογα με την περιοχή της κύριας
κατοικίας και το είδος του οχήματος ως
εξής:
80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με
κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με
τη χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ

χωρίς κάρτα με πίστωση του ποσού στον
τραπεζικό λογαριασμό έναντι 40 που ίσχυε
στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα
και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.
-100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με
κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη
χρήση κάρτας και 85 ευρώ σε τραπεζικό
λογαριασμό έναντι 50 ευρώ που ίσχυε
στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα
και 55 ευρώ με κάρτα.
-60 ευρώ για κάτοχο μοτοσυκλέτας και
κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με
τη χρήση κάρτας και 45 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό έναντι 30 ευρώ πριν
χωρίς κάρτα και 35 ευρώ με κάρτα
-70 ευρώ για κάτοχο μοτοσυκλέτας με
κύρια κατοικία στα νησιά με κάρτα και 55
ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό έναντι
35 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με
κάρτα

-Καταβολή της ενίσχυσης: Η επιδότηση θα δοθεί με δύο τρόπους. Είτε με τη
μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης είτε με την πίστωση των χρημάτων
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone. Το ποσό της
επιδότησης αναμένεται να καταβληθεί
εφάπαξ τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

Συν εχ ίζεται στη σελ 12

10 -θριάσιο
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Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυν ομικών Ταυτοτήτων , η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμέν ων στοιχ είων στα υπόλοιπα τρία μητρώα μπορεί ν α γίν εται και
μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του my KEPliv e.
Με το άρθρο 3 εισάγεται η δυν ατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχ ήματος μέσω του gov .gr. H ψηφιακή αίτηση θα απευθύν εται στη Διεύθυν ση Μεταφορών και Επικοιν ων ιών της περιφερειακής εν ότητας ή περιφέρειας της
επιλογής του αγοραστή.
Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:
στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για
την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.
Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Με το άρθρο 4 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο
MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που
έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό
αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Eλεύθερος ο Δημήτρης
Απαζίδης

Ο Ηρακλής Ελευσίνας
ανακοίνωσε τον
Γιάννη Χατζημαρινάκη

Η διοίκηση
του ΠΑΟ
ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ανακοινώνει
την έναρξη της
συνεργασίας
με τον κ. Χατζημαρινάκη
Γιάννη, ο
οποίος αναλαμβάνει την
εκγύμναση
των τερματοφυλάκων της
αντρικής ομάδας αλλά και της ακαδημίας.Πρόκειται για έναν καταξιωμένο στον
χώρο προπονητή τερματοφυλάκων που έχει
εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην ΠΑΕ Ιωνικός (Γ
εθνική) και ΠΑΕ Ατρόμητος (Κ20).Ως τερματοφύλακας είχε αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, σε
ομάδες όπως Χαλκηδόνα (Ατρόμητος), Σαρωνικός, ΑΙΑΣ Σαλαμίνας, ΠΑΟ ΡΟΥΦ, Εθνικός
Πειραιώς . Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ηρακλή και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

AN.ΤΣ.

Ε

λεύθερος έμεινε και αναζητά τη νέα του
ποδοσφαιρική του στέγη. Πρόκειται για το
Δεκάρι και εξτρέμ Δημήτρη Απαζίδη 27 ετών
(8-11-1994).
Ο παίκτης έχει αγωνιστεί στην Ενωση Ασπροπύργου, Απόλλων Ποντίων, Πυρρίχιο, Ελευσινιακό
,Ατταλο Νέας Περαμου, Αίας Σαλαμίνας, Ηρακλής
Ελευσίνας,Αστέρα Μαγούλας.

Ανανέωσε ο Μάκης Μπέχλης
στον Αστέρα Μαγούλας

Ο Αστέρας Μαγούλας ανανέωσε τη συνεργασία
με τονποδοσφαιριστή Μάκη Μπέχλη για την
περίοδο 2022-2023. Είμαστε βέβαιοι πως ο
Μάκης, όπως πέρυσι - έτσι & φέτος, θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην πορεία του Αστέρα!
Σου ευχόμαστε να έχεις υγιή & πετυχημένη
αγωνιστική περίοδο.

ΑΝ.ΤΣ.
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AO ZΩΦΡΙΑΣ:
Ανακοίνωσε τον
Γιάννη Μαχειμάρη

Έν ας...
γεν ν ημέν ος
π ρωταθλητής στον π άγκο του
Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς! Η
διοίκησή μας βρίσκεται στην
ευχ άριστη θέση ν ' αν ακοιν ώσει τη
συμφων ία της με τον Γιώργο
Μαχ ειμάρη, που στα 41 του χ ρόν ια
μετρά ήδη δύο αν όδους, αρχ ικά με
τον Χαλκηδον ικό στο πλευρό του
Περικλή Παπαζαφειρόπουλου και
πέρυσι με την ομάδα-θαύμα της
ΕΠΣΑ, τον Άγιο Θωμά. Τα "θέλω"
και η φιλοσοφία του ν εαρού
προπον ητή ταίριαξαν απόλυτα μ'
αυτά της διοίκησής μας που στο
πρόσωπο του Γιώργου βλέπει τον

άν θρωπο που θα δημιουργήσει μια

Ανανέωσε με τον Εθνικό
Πανοράματος ο Χρήστος
Γεωργιάδης

Την φανέλα του Εθνικού
Πανοράματος(Α’ ΕΠΣΔΑ)
θα φορά και τη νέα χρονιά
ο 33 χρονος(16/3/1989)
επιθετικός Χρήστος Γεωργιάδης που ανανέωσε
την συνεργασία του.
Ο παίκτης έχει αγωνιστεί ακόμα σε Ολυμπιακό
Αγίου Στεφάνου, στον ΑΠΟ Νικολακάκης, στην
Νίκη Δροσιάς, στον Αετό Μενιδίου, στον Παλλαυρεωτικό, στην Δόξα Αγίας Άννας και στις ακαδημίες της ΑΕΚ, Αχαρναϊκό, Αστέρα Βάρης, Ατρόμητο Πειραιά, Θρασύβουλο, Ακράτητο, Ηρακλής
Ελευσίνας, Ολυμπιακό Λιοσίων.
Η ομάδα θα κρατήσει πολλούς παίχτες από τον
περσινό κορμό και συζητάει με έναν προπονητή
πολύ έμπειρο που θα ανακοινωθεί μέχρι τέλος
της εβδομάδος.
ΑΝ.ΤΣ.

ν εαν ική, δυσκολοκατάβλητη και
καθ' όλα αν ταγων ιστική ομάδα,
όποιος κι αν βρίσκεται απέν αν τί
μας μέσα στον αγων ιστικό χ ώρο.
Ουσιαστικά, ο Γιώργος Μαχ ειμάρης
έρχ εται στη Ζωφριά για ν α
συν εχ ίσει από κει που σταμάτησε
πέρυσι με τον Άγιο Θωμά, μια
ομάδα που μέτρησε μόλις μία ήττα
στον "μαραθών ιο" της Β' ΕΠΣΑ,
εν ώ έφτασε έως τα ημιτελικά του
Κυπ έλλου Αθήν ας απ οκλείον τας
στο διάβα της ομάδες μεγαλύτερων
κατηγοριών ...
Γιώργο καλώς όρισες στη μεγάλη
οικογέν εια του Α.Ο. Ζωφριάς.
Δεσμευόμαστε πως θα κάν ουμε ό,τι
είν αι αν θρωπίν ως δυν ατό για ν α
σου προσφέρουμε τις καλύτερες
συν θήκες εργασίας και τα εχ έγγυα
για ν α πάμε όλοι μαζί ψηλότερα!

Ο Κριός Ασπροπύργου ξεκινάει
στις 16/8 την προετοιμασία του

SL2:Στους πίνακες
Α.Αλιάγας-Φ, Ντάουλας
-Χ.Παύλος-Χ Πλάκας
Οι Φώτης Ντάουλας και Αριστείδης Αλιάγας
(φωτό) από την Δυτι κή Αττι κή
θα μας
εκπροσωπήσουν στο πρωτάθλημα της SL2 τη
νέα περίοδο.
Βοηθοί θα είναι οι Χρήστος Παύλος και
Χρήστος Πλάκας.
Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι η Ευγενία
Κασκαντίρη.

Ο Γιώργος Αγγέλαινας στον πάγκο του
Ατρομήτου Ελευσίνας
Με τις οδηγίες του Κώστα Λινάρδου ξεκινάει στις
16 Αυγούστου την προετοιμασία του ο νεοφώτιστος στην Α΄κατηγορία ο Κριός Ασπροπύργου.
Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη
στις 18.00 στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου,
όπου θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις με την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Λινάρδου.
Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές και δίωρες 18.00-20.00.

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε προπονητή τον Δήμο Ρόκα

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την τη
συνεργασία του με τον νέο προπονητή
της ανδρικής ομάδας Δήμο Ρόκα.
Τ ον coach κατά τη νέα αγωνι στι κή
περίοδο θα στελεχώνουν ο προπονητής
φυσικής αγωγής Θανάσης Καραπαναγιώτης & ο προπονητής τερματοφυλάκων
Γιώργος Καπνογιάννης.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν
σταδιακά οι ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών μας, καθώς & οι νέες αποκτήσεις!

Το Δ.Σ. της ομάδας μας είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοίνωσει την συνεργασία της με
τον προπονητή κύριο Αγγέλαινα Γιώργο.
Ο κ. Αγγέλαινας είναι κάτοχος διπλώματος
UEFA B και έχει δουλέψει σε αρκετές ομάδες
κυρίως του νομού Αργολίδας όπως Ατρόμητο
Παναριτιου, Παμμηδεατικο, Α.Γ.Ο. Ναυπλίου
και έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής
στον Παναυπλιακο.Τα τελευταία δύο χρόνια
είναι Διευθυντής της σχολής του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎ στο Χαϊδάρι.
Γιώργο καλώς ήρθες στην ομάδα μας και
ευχόμαστε από καρδιάς την επίτευξη των
κοινών μας στόχων.
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Πώς βγάζω ψηφιακή κάρτα Fuel Pass 2

Η διαδικασία για την έκδοση ψηφιακής κάρτας είναι η εξής:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδοση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα εκδίδεται από τράπεζα
Η είσοδος του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr πραγματοποιείται
με τους κωδικούς taxisnet
Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία
επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον
αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου,
η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα και εμβάζει
αμελλητί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.
Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:
α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος
στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό
πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms),
προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του.

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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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ασπροπύργου

Ξεκίνησαν οι
προεγγραφές για
Βρεφικούς και
Κ.Δ.Α.Π.
του σχολικού έτους
2022-2023

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
Σύμφων α με αρμόδιους παράγον τες, το ν ομοσχ έδιο έρχ εται ν α
αν τιμετωπίσει το πρόβλημα της
ασύμμετρης
π ληροφόρησης
μεταξύ π ιστωτών (ιδιωτικών ή
δημόσιων φορέων ) και οφειλετών
και μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή
δημόσιων φορέων ) ως προς την
πιστοληπτική ικαν ότητα φυσικών
και ν ομικών προσώπων έν αν τι
του Δημοσίου. Η ασύμμετρη
πληροφόρηση, όπως σημειών ουν
οι ίδιοι, οδηγεί σε μη επιθυμητά
αποτελέσματα, όπως:

– Οι οφειλέτες δαν είζον ται περισσότερα χ ρήματα από όσα είν αι
σε θέση ν α εξοφλήσουν .

– Οι πιστωτές είν αι πρόθυμοι ν α
δαν είσουν λιγότερα χ ρήματα από
όσα ο οφειλέτης θα μπορούσε
σταθερά ν α εξοφλεί.

– Οι οφειλέτες που έχ ουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τους πιστωτές, δύν αν ται

ν α συν άπ τουν
συμβάσεις
δαν είου χ ωρίς πρόθεση ν α τις
εξυπηρετήσουν .

– Οι πιστωτές δεν εγκρίν ουν αιτήσεις δαν ειοδότησης σε οφειλέτες,
παρόλο που αυτοί διαθέτουν επαρκή π ιστοληπ τική ικαν ότητα,
ελλείψει επαρκών στοιχ είων για τις
οφειλές τους προς το Δημόσιο.

– Οι πιστωτές είν αι πιθαν ό ν α
εγκρίν ουν αιτήσεις οφειλετών που
δεν είν αι αξιόχ ρεοι προς το Δημόσιο, αλλά επιδιώκουν εν εργά τη
χ ορήγηση δαν είου.

Συν έπεια
Τα στοιχ εία προς την Αρχ ή θα
τροφοδοτούν ται από όλους τους
φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα δεδομέν α
θα επικαιροποιούν ται αν ά μήν α
και η διασύν δεσή τους θα γίν ει
κατά τη διάρκεια εν ός έτους από
την πρόσκληση της ν έας Αν εξάρτητης Αρχ ής.

Συγκεκριμέν α, αυτά τα στοιχ εία
αφορούν τα χ αρακτηριστικά των
οφειλών , το αρχ ικό και το τρέχ ον
ύψος έπειτα από προσαυξήσεις
και πρόστιμα, τη διάρκεια κ.λπ.
Θα καταγράφον ται επίσης πληροφορίες όπως οι πτωχ εύσεις – ή αν
κάπ οιος είν αι άν εργος -, οι
εμπ ράγματες εξασφαλίσεις, οι
τυχ όν ρυθμίσεις, τα φορολογικά
δεδομέν α του κάθε οφειλέτη, αλλά
και τυχ όν δικαστικές εκκρεμότητες
των οφειλετών με πιστωτές κ.λπ.

Πέρα από τη βαθμολογία η Αρχ ή
θα παρέχ ει σε κάθε οφειλέτη και
αν αλυτικά στοιχ εία για το ύψος
των χ ρεών προς την Εφορία, τις
τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία
αλλά και τη συν έπεια που επιδεικν ύει στην αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ, αν υπάγεται σε
ρυθμίσεις ή αν έχ ει προβεί σε διακαν ον ισμούς, π οια είν αι η
ακίν ητη περιουσία του κ.λπ.
Πηγήot.gr

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος

Παπαδόπουλος ενημερώνει όλους τους ενδια-

φερόμενους γονείς ότι, ξεκίνησαν οι προεγγραφές

για

τα

Κέντρα

Δημιουργικής

Απασχόλησης του Δήμου και τους Βρεφικούς
Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προ-

σέρχονται στις δομές των ΚΔΑΠ, στους Βρεφ-

ικούς Σταθμούς και στα κεντρικά γραφεία
της Κ.Ε.Δ.Α., για να δηλώσουν συμμετοχή στο

Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής έχοντας μαζί τους τα
παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια διαμονής

σε ισχύ).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-

σης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού

έτους 2021.

4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν υπάρχει).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα

τηλέφωνα 2168002441-42 και στο email:
kedaspropyrgou@gmail.com, καθώς και στο
Γραφείο Προέδρου στο τηλέφωνο 2105576006

-

email:

los.κeda@gmail.com.

apapadopou-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για τεχνική
υποστήριξη συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε υγραεριοκίνητα με έδρα
την Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

Διευκρίνιση

Σε χθεσινό δημοσίευμα μας με
τίτλο Πρόστιμο – Μαμούθ σε βενζινάδικο στο Μενίδι για «πειραγμένους» ογκομετρητές, το οποίο
αναφερόταν σε απόφαση προστίμου της Περιφέρειας για πρατήριο καυσίμων στο Μενίδι, διευκρινίζουμε πως η εισαγωγική
παράγραφος: «Δίχως τέλος φαίνεται να είναι η νοθεία και η κλοπή
στα καύσιμα» είναι γενική αναφορά στο φαινόμενο και δεν υποννοείται νοθεία βενζίνης από το εν
λόγω πρατήριο, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο καθώς οι Αρχές
διαπίστωσαν ότι έχουν παραβιαστεί οι 6 αντλίες καυσίμων.

14-θριάσιο
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ ΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ
Τ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ Ο ΓΕΝΟΣ ΔΕΔΕ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤ ΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ ΟΥ

ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ
Τ Ο ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤ ΟΝ
ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤ ΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤ ΡΕΥΤ ΟΥΝ ΣΤ Ο ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤ Ο ΚΟΡΩΠΙ.

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.

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.

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

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

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
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