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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος    

Θερμοκρασία: Από 22  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγεν ών ,Αποστόλου Ματθίου,
Μαρτύρων  Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιαν ού
Ιωάν ν ου Λεον τίου Μαρκιαν ού Πέτρου Φωτίου Μαρίας
και Μάρθας και Αν των ίου του Αλεξαν δρέως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17, 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 17, 2105560049

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥ 12, 2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΠΑΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 90,  2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 118,  2102403004

Γ
ια άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης της ενεργειακής
αγοράς και νέα «κανόνια» τύπου Energa προει-
δοποιεί ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας (ΡΑΕ) κ. Αθανάσιος Δαγούμας. Σε επιστολή –
κόλαφο που απέστειλε προς τον υπουργό Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και τη γενική γραμ-
ματέα Ενέργειας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, στις 28 Ιου-
λίου, ο επικεφαλής της Αρχής περιγράφει μια εύθραυστη
αγορά ρεύματος έτοιμη να τιναχθεί στον αέρα από την
«ωρολογιακή βόμβα» που πυροδότησαν η ενεργειακή
και γεωπολιτική κρίση.

Πρωτοβουλίες

Ο ρυθμιστής του ενεργειακού τομέα της χώρας ζητεί
άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
ρευστότητας των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προκειμένου να αποφευχθεί μπλακάουτ στην
αγορά. Οπως αναφέρει στην επιστολή, την οποία σήμε-
ρα παρουσιάζει το «Βήμα», «ο κλάδος της προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα
χρηματοοικονομικής ρευστότητας που επαπειλούν τη
βιωσιμότητα των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων
και δύνανται να οδηγήσουν συμμετέχοντες στην έξοδο
από την αγορά, με απώτερη συνέπεια την υποβάθμιση
του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα και τη διαμόρφωση
εκ νέου (μετά το 2011 και τις υποθέσεις Energa – Hellas
Power) συνθηκών ολιγοπωλίου ή/και μονοπωλίου».

Ασφυξία

Τα προβλήματα ασφυξίας δεν πλήττουν όλες τις επιχει-
ρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον ίδιο βαθμό.
«Σαφώς, οι καθετοποιημένοι συμμετέχοντες (δηλαδή
όσοι διαθέτουν και παραγωγικό δυναμικό όπως η Ηρων
του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Protergia της Μυτιληναίος, η
Elpedison των Edison και ΕΛΠΕ και η NRG της Motor
Oil) καθώς και οι δραστηριοποιούμενοι στην αγορά
φυσικού αερίου δύνανται να αντλούν ρευστότητα από
την ιδιαιτέρως επικερδή δραστηριοποίησή τους στην παρ-
αγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην προμήθεια φυσι-
κού αερίου, αντιστοίχως, ώστε να μετριάζουν τις επαχθ-
είς συνθήκες που επικρατούν στη λιανική αγορά ηλεκτρ-
ικής ενέργειας» σημειώνει ο κ. Δαγούμας στην επιστολή
του.

Ο επικεφαλής της ΡΑΕ περιγράφει τις συνθήκες
έλλειψης ρευστότητας και επισφαλειών που συνεπάγον-
ται για τους παρόχους ρεύματος σημαντικούς οικονομι-
κούς κινδύνους, οι οποίοι «προφανώς εκφεύγουν των
συνήθων κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίσει κάθε
συνετός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε εύρυθ-
μα λειτουργούσες αγορές».

Ληξιπρόθεσμα 1 δισ. ευρώ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών προς τους
προμηθευτές (υπολογίζονται από τη ΡΑΕ ότι ξεπερνούν
το 1 δισ. ευρώ) αναδεικνύονται δυνητικά σε παράγοντα
αποσταθεροποίησης. Σε αυτές συναθροίζονται και οι δια-
κανονισμοί των οφειλόμενων ποσών σε δόσεις που
παρέχουν οι πάροχοι ρεύματος προς τους πελάτες τους.
Μάλιστα, παρά τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρ-
ικής ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβα-
σης (ΤΕΜ), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζουν να
αυξάνονται ενώ «αναδεικνύεται ο κίνδυνος της δημιο-
υργίας νέων, που θα παραμείνουν οριστικά ανείσπρακ-
τες, καθώς είναι πλέον επιτρεπτή η αλλαγή προμηθευτή
χωρίς την εξόφληση ή έστω τον διακανονισμό των προη-
γούμενων οφειλών». Γι΄ αυτό η ΡΑΕ θεωρεί σκόπιμο να
προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής προμηθευτή,
σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΡΑΕ: Σήμα κινδύνου για κατάρρευση 
της αγοράς ενέργειας
Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς

τους παρόχους ρεύματος

Δ
εκτό έγιν ε το αίτημα που
κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας
για έκτακτο άν οιγμα της Βου-

λής και συζήτηση στην  Ολομέλεια
για το ζήτημα των  υποκλοπών .

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου,
αναφέρει  σε ανακοίνωσή του: «Η
κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει με
σοβαρότητα ό,τι απαιτείται σε θεσμικό
και κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της νόμιμ-
ης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ.
Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρω-
σε την κυβέρνηση για το αίτημα του κ. Τσίπρα για
τη διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής
και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης προ ημερη-
σίας διάταξης για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια».

Ο Γιάννης Οικονόμου επισημαίνει ακόμα: 

«η κυβέρνηση συμφωνεί στην επίσπευση του
ανοίγματος της Βουλής στις 22 Αυγούστου και τον
ορισμό της συζήτησης αυτής εντός εκείνης της
εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της
Βουλής είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει
στις 31 Αυγούστου».

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ανοίγει νωρίτερα η Βουλή για να συζητηθεί το θέμα των υποκλοπών 
από την ΕΥΠ - Δεκτό το αίτημα που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας
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Η εξόρμηση εντάσσεται
στο πλαίσιο των ειδικών
δράσεων που πραγματο-
ποιεί η Δίωξη Ναρκωτικών
Αττικής

Ειδικές δράσεις, της Υπο-
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκω-
τικών της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, σε συνεργασία
με αστυνομικούς της
Ο.Π.Κ.Ε., για την αντιμετώπι-
ση της διακίνησης ναρκω-
τικών, πραγματοποιήθηκαν
από 2 έως 5 Αυγούστου 2022,
στο κέντρο των Αθηνών και στη
Δυτική Αττική.

Οι ειδικές αυτές δράσεις ανα-
πτύχθηκαν στο κέντρο των Αθη-
νών και ειδικότερα στις Πλατείες
Κλαυθμώνος, Αγίου Κωνσταν-
τίνου και Βάθης, στις οδούς Ιερ-
όθεου, Ιάσωνος, Χαλκοκονδύλη,
3ης Σεπτεμβρίου, Νικηφόρου και
Μενάνδρου στην Δυτική Αττική
στις Αχαρνές και ειδικότερα 17η

στάση της Λ. Δημοκρατίας και
στην οδό Μόρνου στο Μενίδι σε
συνεργασία με αστυνομικούς της
Ο.Π.Κ.Ε. Κατά τη διάρκεια των
ανωτέρω δράσεων:

Συνελήφθη άμεσα ημεδαπός
από αστυνομικούς του Α.Τ. Αγίου
Κηρύκου για διάπραξη κλοπής

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν:
-130- έλεγχοι ατόμων και
-2- συλλήψεις για παράβαση

του Νόμου περί ναρκωτικών.
κατασχέθηκαν:

-87,7- γραμμ. ακατέργαστης
κάνναβης,

αυτοκίνητο και
2 κινητά τηλέφωνα.

Οι ειδικές δράσεις της Υπο-
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών,
θα συνεχισθούν με αμείωτη έντα-
ση.

Εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. για ναρκωτικά 
στις Αχαρνές και το κεντρο Αθήνας 

– Δύο συλλήψεις

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Εθελοντική προσφορά
σε περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης».

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη
βελτίωση και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρε-
σιών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα με την
προμήθεια πλωτών και άλλων μέσων και την
κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών του Λιμενι-
κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η Υπηρ-
εσία μας αναζητά την εθελοντική προσφορά ναυα-
γοσωστών, κατόχων πλωτών και άλλων μέσων
από έμπειρους ναυτικούς, αλιείς, ιστιοπλόους,
ναυταθλητές, αυτοδύτες κλπ, των οποίων τα
κίνητρα θα διαπνέονται από αλτρουισμό και αισθ-
ήματα αλληλεγγύης για προσφορά βοήθειας
στους συνανθρώπους τους που θα αντιμε-
τωπίζουν κίνδυνο στη θάλασσα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω όσοι διαθέτουν ικανο-
ποιητική εμπειρία και εξοικείωση με το θαλάσσιο
στοιχείο και όσοι επιθυμούν να διαθέσουν σκάφη
και άλλα μέσα για εθελοντική συμμετοχή τους σε
επιχειρήσεις της Υπηρεσίας μας σε περιστατικά
έκτακτης ανάγκης (έρευνα και διάσωση, απεγκλω-
βισμό ατόμων από πυρόπληκτη παράκτια περ-
ιοχή, κ.λ.π.), καλούνται να επικοινωνήσουν με την
Λιμενική Αρχή Ελευσίνας προκειμένου δηλώσουν
το ενδιαφέρον τους στο αρμόδιο γραφείο ΚΛΕ/Γρ
Επιθεώρησης Πλοίων – Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Υπηρεσίας μας.

4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους
οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακα-
λούνται για την ανάρτησή του στον πίνακα ανα-
κοινώσεων κοινού των καταστημάτων τους.-

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άγγελος

Τ
ο Υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας “άν οι-
ξε” την  Πρόσκληση για την  Υποβολή Προτά-
σεων  που αφορά στη χ ρηματοδότηση των

Οργαν ισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού
και των  Δημοτικών  Επιχ ειρήσεων  Ύδρευσης και
Αποχ έτευσης (ΔΕΥΑ) για την  κατασκευή έργων  και
την  προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με
στόχ ο την  εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποι-
ότητας ύδατος για αν θρώπιν η καταν άλωση.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος αν έρχ εται σε
95 εκατ. ευρώ και συγχ ρηματοδοτείται από το Ταμείο
Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας. Προβλέπεται η
χ ρηματοδότηση των  ακόλουθων  δράσεων :

Α. Υποδομές παροχ ής ν ερού

Κατασκευή ν έων  εξωτερικών  δικτύων  και έργων
επέκτασης – εν ίσχ υσης υφιστάμεν ων  εξωτερικών
δικτύων  μεταφοράς πόσιμου ν ερού από ν έες ή υφι-
στάμεν ες υδροληψίες.

Αν αβάθμιση εσωτερικών  δικτύων  διαν ομής πόσιμου
ν ερού.

Κατασκευή εγκαταστάσεων  επεξεργασίας πόσιμου
ν ερού με τον  απαιτούμεν ο ηλεκτρομηχ αν ολογικό
εξοπλισμό.

Κατασκευή υποδομών  αποθήκευσης και διαν ομής
πόσιμου ν ερού ή αν αβάθμιση υφιστάμεν ων .

Καθοδική προστασία εξωτερικών  αγωγών  μεταφοράς
ν ερού.

Αν όρυξη ν έων  ή αν αβάθμιση υφιστάμεν ων  υδρευ-

τικών  γεωτρήσεων .
Αν αγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αν τλιο-

στάσια για τη μεταφορά του ν ερού.
Αν αβάθμιση υφιστάμεν ων  αν τλιοστασίων  με τοποθ-

έτηση μετατροπέων  (inv erters).
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχ ειρισμού για τον  εν τοπι-

σμό διαρροών  σε δίκτυα ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων  ελέγχ ου
διαρροών  (τηλε-έλεγχ ος / τηλεχ ειρισμός) σε ν έα ή υφι-
στάμεν α δίκτυα μεταφοράς και διαν ομής ν ερού σε λει-
τουργικά εσωτερικά δίκτυα διαν ομής και εξωτερικά
υδραγωγεία.

Γ. Ψηφιακοί μετρητές ν ερού
Προμήθεια ψηφιακών  υδρομετρητών  με σκοπό την

αν ίχ ν ευση απωλειών , τη μείωση του χ ρόν ου και της
συχ ν ότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λει-
τουργία του δικτύου.

Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσιν ού/υφάλμυρου

ν ερού με τα αν αγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης
των  παραπροϊόν των , τυχ όν  ν έο δίκτυο μεταφοράς
αφαλατωμέν ου ν ερού με τα απαραίτητα αν τλιοστάσια
και δεξαμεν ές αποθήκευσης ή αύξηση παροχ ετευ-
τικότητας υφιστάμεν ου εξωτερικού υδραγωγείου.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει
τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

95 εκατ. ευρώ 
στους δήμους από 
το ΥΠΑΝ για δίκτυα 
ύδρευσης
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Υπουργείο Εργασίας:
ΚΥΑ για τις συντάξεις 
ομογενών - Σε ποιους
αναφέρεται

Η ΚΥΑ αφορά τον υπολογισμό των
συντάξεων ομογενών από την Αλβανία
και την τέως Σοβιετική Ένωση.
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον υπολογι-
σμό των συντάξεων των ομογενών από
Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4135/3.8.2022) η
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Οικονομικών, Εξωτερικών, Προστασίας του
Πολίτη και Εσωτερικών που αφορά στο νέο
τρόπο υπολογισμού της Εθνικής Σύνταξης
των ομογενών που προέρχονται από την
Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης. Συγκεκριμένα μειώνονται τα
απαιτούμενα για λήψη πλήρους εθνικής
σύνταξης χρόνια διαμονής στη χώρα από 40
σε 30, καθώς οι ομογενείς από τις δύο αυτές
περιοχές δεν ήταν σε θέση να βρίσκονται
και να εργάζονται στην Ελλάδα προ του
1992, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθη-

κών που επικρατούσαν στις χώρες διαμο-
νής τους εκείνη την περίοδο.

Με την εν λόγω ΚΥΑ ορίζονται οι δικαιούχοι,
ο τρόπος υπολογισμού της εθνικής σύνταξης
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και
η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα γίνει
ο νέος υπολογισμός. Για όσους είναι ήδη
συνταξιούχοι ή θα καταστούν συνταξιούχοι
εντός του 2022, η πλήρης εθνική σύνταξη θα
καταβάλλεται εφόσον έχουν 30 έτη διαμονής
στη χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που υπο-
λείπεται των 30 θα μειώνεται κατά 1/30.
Σταδιακά το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται
ετησίως, έτσι ώστε μετά από μία δεκαετία,
δηλαδή, από το 2032 και μετά οι προϋποθέ-
σεις να εξομοιώνονται για όλους τους δικαι-
ούχους εθνικής σύνταξης και πλέον να
απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής.

Η απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας γίνε-
ται είτε με την προσκόμιση αντιγράφου
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστο-
ποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών,
εφόσον έχει αποκτηθεί η ελληνική ιθαγένεια,
είτε με επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύον-
τος αλλοδαπού διαβατηρίου και αντίγραφο
ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (ΕΔΤΟ), εάν ο δικαιούχος δεν είναι
Έλληνας πολίτης.

Αντίστοιχα περιγράφονται τα αποδεικτικά
στοιχεία κατοικίας στην Ελλάδα, τα οποία
ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που
χορηγείται στους κατόχους ΕΔΤΟ, είτε με τη
μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί παλαιού
αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή
αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας 10 ετών, ή
παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς
ή άδειες διαμονής άλλου τύπου,
αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων
της εφορίας που αφορούν στα έτη νόμιμης

διαμονής στη χώρα,
βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής
για Μόνιμη Κατοικία,
μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας,
λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοι-
νωφελούς χαρακτήρα,
πιστοποιητικό μετοικεσίας,
βιβλιάριο υγείας,
βεβαίωση από την Δημόσια Υπηρεσία
απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) για κατάθεση
δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ
επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.
Επίσης, εφόσον κατά την εξεταζόμενη
περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός
χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα, η περίοδος
αυτή θεωρείται και χρόνος διαμονής.

Ο επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης
θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2022 για όσους
ήταν ήδη συνταξιούχοι εκείνη την ημερομ-
ηνία και από την ημερομηνία έναρξης κατα-
βολής της σύνταξης εφόσον κατέστησαν
συνταξιούχοι σε μεταγενέστερη ημερομ-
ηνία. Επιπλέον η ΚΥΑ καταλαμβάνει και
όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
προσώπου που είχε την ομογενειακή ιδιότ-
ητα.

Τέλος, στην ΚΥΑ περιγράφεται αναλυτικά
και η διαδικασία υποβολής αίτησης για
επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης,
η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε,
ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με βάση τις
οδηγίες που θα εκδώσει ο e-ΕΦΚΑ. Συνοπτι-
κά, όσοι έχουν ήδη λάβει σύνταξη ή έχουν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που
εκκρεμεί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
για επανυπολογισμό της εθνικής τους
σύνταξης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλλουν εφε-
ξής αίτηση συνταξιοδότησης θα δηλώνουν
την ομογενειακή τους ιδιότητα με την αίτηση.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:
«Επί σειρά ετών οι Έλληνες Βορειοηπει-
ρώτες και οι Έλληνες που έχουν έρθει από
την πρώην Σοβιετική Ένωση υφίσταντο μια
αδικία για τις συντάξεις τους, εξαιτίας μιας
ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου που καθ-
ιστούσε πρακτικά αδύνατη τη λήψη πλήρους
εθνικής σύνταξης από τους ομογενείς μας.
Αυτή την αδικία αίρουμε στην πράξη, μετά
από προσωπική δέσμευση και του ίδιου του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίζο-
υμε τα ζητήματα αυτά με ένα πνεύμα δικαι-
οσύνης και κοινής λογικής, πάντοτε φυσικά
μέσα στα όρια των αντοχών της οικο-
νομίας».

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου δήλωσε:
«Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τις εθνικές συντάξεις των
ομογενών από την Αλβανία και την πρώην
Σοβιετική Ένωση, η κυβέρνηση σε μια
δύσκολη οικονομική συγκυρία διόρθωσε μια
αδικία πολλών ετών. 
Οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι ομογε-
νείς μας έως και τις αρχές της δεκαετίας του
1990 ήταν τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν
να έρθουν και να εργαστούν στην Ελλάδα,
όπως μπορούσε κάθε άλλος πολίτης ελεύθ-
ερης χώρας. Έτσι η προϋπόθεση των 40
ετών διαμονής για λήψη πλήρους εθνικής
σύνταξης ήταν γι’ αυτούς όχι απλά δυσχε-
ρής, αλλά αντικειμενικά αδύνατη. Με τη νέα
διάταξη θα απαιτούνται 30 αντί για 40 χρό-
νια διαμονής για να λάβουν πλήρη εθνική
σύνταξη οι συγκεκριμένες ομάδες ομο-
γενών και το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται
ετησίως ώστε εντός δεκαετίας να εξομοιωθ-
εί με το όριο που ισχύει για όλους. Παράλ-
ληλα αυξάνεται και η εθνική σύνταξη που
λαμβάνουν οι συνταξιούχοι παλιννοστήσαν-
τες ομογενείς, καθώς αλλάζει ο τρόπος
υπολογισμού της».
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» Επιτήδειοι προφασίζονται ότι
είναι υπάλληλοι της εταιρείας

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των κατανα-
λωτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από
επιτήδειους που προφασίζονται την ιδιότητα
υπαλλήλων της εταιρείας, με στόχο να αποσπά-
σουν προσωπικά στοιχεία τους με αφορμή την
οικονομική ενίσχυση του Power Pass.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εμπλέκεται
σε κανένα στάδιο της διαδικασίας για την
πίστωση των ποσών των δικαιούχων της οικο-
νομικής ενίσχυσης Power Pass και δεν θα ζητή-
σει ποτέ από τους καταναλωτές στοιχεία που
σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαρια-
σμούς (e-banking, IBAN κτλ), όπως διευκρινίζε-
ται σε σχετική ανακοίνωση.

Δεύτερη ευκαιρία

Δεύτερη ευκαιρία θα δοθεί  σε περίπου
400.000 δικαιούχους που έχουν μείνει εκτός
επιδόματος καθώς έχουν πολύ μικρή επιβάρυ-
νση στους λογαριασμούς τους (κάτω από 30
ευρώ για το πεντάμηνο).

Όμως, με δεδομένο ότι το Power Pass, έχει
επεκταθεί και τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί 

επανυπολογισμός της επιβάρυνσης για όλο το
εξάμηνο από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον
Ιούνιο του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που δεν ανήκουν
στην ομάδα δικαιούχων που έχει πληρωθεί, θα
λάβουν χρήματα στα τέλη του Αυγούστου ή στις
Αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράδειγμα: Νοικοκυριό με επιβάρυνση 28
ευρώ για το 5μηνο Δεκέμβριος – Μάιος, δεν θα
λάβει χρήματα σήμερα διότι έμεινε εκτός επιδότ-
ησης λόγω χαμηλού ποσού

Ωστόσο θα έχει επιβάρυνση 35 ευρώ για το
6μηνο Δεκέμβριος Ιούνιος, επομένως θα λάβει
επιδότηση 21 ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.

Λίνα Μενδώνη της ανεξάρτητης βουλευτού Αγγελι-
κής Αδαμοπούλου με Θέμα: «Αρχαιολογικά ευρήμα-
τα στην πλατεία Ελευσίνας.»

Κυρία Υπουργέ,
Πρόσφατα έλαβα προσωπική ενημέρωση από κάτοι-

κο της Ελευσίνας σχετικά με το μείζον θέμα των αρχαιο-
λογικών ευρημάτων στην πλατεία Ελευσίνας κατά τη
διάρκεια έργων ανάπλασης για την προετοιμασία της
πόλης και ανάδειξή της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας
της Ευρώπης. 

Το ζήτημα απασχολεί διακαώς και προκαλεί εύλογες
ανησυχίες στους πολίτες της Ελευσίνας, καθώς ο Δήμος
παραλείπει κατά λόγο αρμοδιότητάς του να τους ενημε-
ρώσει σχετικά με τα ευρήματα. 

Επιπροσθέτως, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττι-
κής δεν παρέχει τη δέουσα ενημέρωση στους πολίτες
σχετικά με το είδος, την ηλικία των ευρημάτων και
σιωπά στο ερώτημα αν προτίθεται να συμβάλλει στην
περαιτέρω ανάδειξη των αρχαιοτήτων, όπως για παρά-
δειγμα η Ιερά οδός που τέμνει διαγωνίως την πλατεία,
όπως επιθυμεί η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μου διαβίβασε ο ανω-
τέρω κάτοικος [φωτογραφίες & διαγράμματα], στην πλα-
τεία Ελευσίνας αρχικώς βρέθηκαν τμήματα αρχαιοτήτων
τα οποία καταχώθηκαν χωρίς να αναρτηθεί αιτιολογία
στη Διαύγεια τουλάχιστον έως σήμερα. Λίγες ημέρες
αργότερα, έπειτα από έργα του ΔΕΔΔΗΕ ανακαλύφθη-
καν τυχαία τουλάχιστον 3 τάφοι με σκελετούς και κτε-
ρίσματα (λυχνάρια) ενώ ήρθε στο φως και ολόκληρο
τοιχίο τουλάχιστον 20 μέτρων της αρχαίας Ιεράς Οδού.

Επιπλέον στο κέντρο της πλα-
τείας αναδείχθηκε εντυπωσιακό
πέτρινο πηγάδι καθώς και τοιχία. Τα
στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα δια-
ρροών και όχι ακριβούς και λεπτομε-
ρούς ενημέρωσης των πολιτών
όπως υπαγορεύουν λόγοι διαφάνει-
ας και ο χαρακτήρας των αρχαιοτή-
των ως κοινών αγαθών τα οποία
αποτελούν κοινόχρηστη ιδιοκτησία μιας πολιτισμικής
κοινότητας.

Σε έγγραφο – αίτηση ενημέρωσης που εστάλη από
τον πολίτη στην ΕΦΔΑΑ  προκειμένου να ενημερωθεί η
κοινή γνώμη, η απάντηση ήταν γενικόλογη χωρίς ουσια-
στικά να απαντά στα ερωτήματά του. Ακολούθως παρ-
ατίθεται αναλυτικά η απάντηση.

“Σε απάντηση των δύο επιστολών σας που εισήχθη-
σαν στην Υπηρεσία μας με αριθμό πρωτοκόλλου
278536/14.06.2022 και 263196/06.06.2022 αντίστοιχα,
σας πληροφορούμε πως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτι-
κής Αττικής  λόγω αρμοδιότητας  έχει την εποπτεία της
αρχαιολογικής παρακολούθησης και των αρχαιολογικών
εκσκαφών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
έργου για την ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων στην
Ελευσίνα.  Οι εργασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και
ακολουθείται από την Υπηρεσία μας όλη η προβλεπό-
μενη νόμιμη διαδικασία που απαιτείται για την επι-
στημονική τεκμηρίωση και την προστασία τόσο  των
ακίνητων όσο και των κινητών ευρημάτων.

Επιπροσθέτως, το φυλακτικό προσωπικό του Αρχαι-
ολογικού Χώρου Ελευσίνας, λόγω των πολλών τεχνικών
έργων που εκτελούνται εντός του χώρου, είναι επιφορτι

σμένο τόσο με την ασφάλεια των επισκεπτών κατά
την περιήγησή τους  όσο και με την προστασία των
μνημείων.

Χριστίνα Μερκούρη Αρχαιολόγος – Διευθύντρια Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής”

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

– Ποια είναι τα ακριβή ευρήματα της αρχαιολογικής
έρευνας και ανασκαφής στην πλατεία Ηρώων της Ελευ-
σίνας; 

-Προτίθεστε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες ώστε
η ΕΦΔΑΑ να ενημερώσει τους πολίτες της Ελευσίνας
ενδελεχώς και ολοκληρωμένα για τα πλήρη στοιχεία των
ευρημάτων;

– Tα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής πρόκει-
ται να αναδειχθούν περαιτέρω, πότε και με ποιο τρόπο;

– Ποιος είναι ο λόγος που δεν λαμβάνει χώρα
συστηματική και εκτεταμένη ανασκαφή της πλατείας
Ηρώων στην Ελευσίνα ώστε να αποκαλυφθεί το τμήμα
της Ιεράς Οδού;

Θύμα τραπεζικής 
απάτης και Δήμαρχος -
Έδωσε κωδικούς και

στοιχεία και του πήραν
7.800 €

Θύμα απάτης έπεσε και ο δήμαρχος Μιν ώα
Πεδιάδος Μαν ώλης Φραγκάκης, με τους επι-
τήδειους ν α του αποσπούν  περί τα 7.800
ευρώ.

Σύμφων α με πληροφορίες του cretapost, ο
δήμαρχος δέχτηκε μία κλήση στο κιν ητό από
κάποιον  που του έλεγε ότι έχει μία οφειλή
και ήθελε τον  τραπεζικό του λογαριασμό για
ν α του πιστώσει τα χρήματα.

Ο κ. Φραγκάκης έδωσε όλα τα στοιχεία που
ο απατεών ας του ζήτησε και μέσα σε λίγα
λεπτά σχεδόν  8.000 ευρώ είχαν  κάν ει φτερά
από το λογαριασμό του.

Μόλις αν τιλήφθηκε την  απάτη ο Δήμαρχος
μετέβη στο αστυν ομικό τμήμα για ν α καταγ-
γείλει το περιστατικό.

ΔΕΔΔΗΕ: Εφιστά την προσοχή των 
καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Με θέμα «Αρχαιολογικά ευρήματα 
στην πλατεία Ελευσίνας»
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Χάλκινο μετάλλιο στην
5η Διεθνή Ολυμπιάδα
Οικονομικών (ΙΕΟ)
κατέκτησε το δικό μας
παιδί, ο Χρήστος Λούκας. 

Ο Χρήστος, μαθητής του
ΓΕΛ Μαγούλας, μαζί με
άλλους 4 μαθητές και υπό
την καθοδήγηση του Τμή-
ματος Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπι

στημίου Θεσσαλίας,
κατάφεραν να εκπροσω-
πήσουν τη χώρα μας με
θεαματικά αποτελέσματα! 

Χρήστο, σ' ευχαρι-
στούμε! 

Συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά, για τη συνέπεια
και την προσπάθειά τους!

τονίζει σε σε μηνυμά του
ο δήμαρχος Ελευσίνας

Χάλκινο μετάλλιο στην 5η Διεθνή
Ολυμπιάδα Οικονομικών (ΙΕΟ)

κατέκτησε τ ο Χρήστος Λούκας από
τη Μαγούλα  
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Τ
ο πιλοτικό πρόγραμμα προ-εγκατάστασης (pre-
positioning pilot project) που υλοποιείται μέσω
του Ευρωπαϊκού Μηχ αν ισμού Πολιτικής Προ-

στασίας, με την  υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Επιτρόπου Janez Lenarčič, αρμόδιου για
την  Αν θρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχ είριση Κρίσεων
διαν ύει το δεύτερο μήν α του.

Περισσότεροι από 200 Πυροσβέστες από Βουλγα-
ρία, Γαλλία, Γερμαν ία, Ρουμαν ία, Νορβηγία και Φιν -
λαν δία αν απτύχ θηκαν  σταδιακά στην  Ελλάδα το

δίμην ο Ιουλίου – Αυγούστου
και συν εχ ίζουν  ν α συν δρά-
μουν  στην  πυροπροστασία
της χ ώρας μας, αν ταλλάσ-
σον τας πολύτιμη τεχ ν ογ-
ν ωσία με τους Έλλην ες
συν αδέλφους τους.

Οι κοιν ές επιχ ειρήσεις
Ελλήν ων  και Ευρωπαίων
πυροσβεστών , έχ ουν  κατα-
γραφεί ως ιδιαίτερα εποικο-
δομητικές επισφραγίζον τας
το γεγον ός ότι «πρόκειται
για έν α καιν οτόμο πρόγραμ-
μα που επιτρέπει στις
χ ώρες της Ευρώπης ν α
εν ώσουν  δυν άμεις μπρο-
στά στις προκλήσεις της κλι-
ματικής κρίσης».

Στο πεδίο, οι οδηγίες των
Ελλήν ων  επικεφαλής των
δασικών  πυρκαγιών , μεταφ-
έρον ται στους Ευρωπαίους
πυροσβέστες με την  διαρκή

παρουσία, επίβλεψη και καθοδήγηση των  Ελλήν ων
Συν δέσμων  Αξιωματικών  που διευκολύν ουν  τη διαδι-
κασία της συν εργασίας.

Μέχ ρι σήμερα, οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες συν ε-
πιχ είρησαν  με τους Έλλην ες συν αδέλφους τους ως
κάτωθι:

• Οι Ρουμάν οι πυροσβέστες,

στις 4 Ιουλίου στην  Ταν άγρα
στις 5 και 7 Ιουλίου στο Πόρτο Γερμεν ό και

στις 20 Ιουλίου στην  Πεν τέλη

• Οι Γερμαν οί πυροσβέστες,
στις 19 Ιουλίου στην  Τζίβα Αρκαδίας και στην  Κοκ-

κάλα Λακων ίας
στις 23 Ιουλίου στην  Χρυσοκελαριά Μεσσην ίας και
στις 25 Ιουλίου στα Κρέστεν α Ηλείας

• Οι Φιλαν δοί πυροσβέστες,
στις 3 Αυγούστου στο Σχ ίν ο της Πύλου
στις 4 Αυγούστου και στην  Νεστάν η και
στις 6 Αυγούστου κιν ητοποιήθηκαν  για τη δασική

πυρκαγιά στη Βασιλική Λακων ίας

• Οι Βούλγαροι πυροσβέστες,
στις 15 Ιουλίου στο Γερακάρι Αγιάς
στις 25 Ιουλίου πλησίον  του 356 χ λμ. της Εθν ικής

οδού Θεσσαλον ίκης – Αθήν ας και
στις 27 Ιουλίου στο Καλοχ ώρι Τεμπών
Ταυτόχ ρον α, σε καθημεριν ή βάση και αν άλογα των

συν θηκών  που καθορίζον ται μετά την  έκδοση του
Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκαγιάς που εκδίδει η
Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας,
πραγματοποιείται διασπορά των  Ευρωπαϊκών  δυν ά-
μεων  σε περιοχ ές υψηλού κιν δύν ου.

Τέλος, η θεωρητική και πρακτική συν εκπαίδευση
είν αι σχ εδόν  καθημεριν ή και σε αρκετές περιπτώσεις
με τη συμμετοχ ή εθελον τών  πυροσβεστών  και πραγ-
ματοποιείται τόσο στις περιοχ ές της διασποράς τους
όσο και στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξεν ούν ται, στην
Πυροσβεστική Ακαδημία στην  Κηφισιά Αττικής, στη
Λάρισα και στη Τρίπολη.

Κοινωνική Προσφορά  από  την
Περιφέρεια Αττικής 

9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ για νέες και νέους
που επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά δεν

έχουν την οικονομική δυνατότητα
- Από σήμερα οι αιτήσεις

Η
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον
Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΙΕΚ ΑΛΦΑ & το
Mediterranean College στηρίζουν έμπρακτα

τους ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας, παρέχον-
τας 9 Υποτροφίες Δωρεάν Σπουδών και συγκεκριμένα:

3 υποτροφίες σπουδών για το Α’  έτος , στα προ-
γράμματα  Bachelor στο Mediterranean College 

2  ετήσιες υποτροφίες  διδάκτρων στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, 
2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο ΑΛΦΑ studies
2 πλήρης ετήσιες υποτροφίες  διδάκτρων στο

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέν-
τρο Διά Βίου Μάθησης 2), 

Ειδικά για το πρόγραμμα HPD Συμβουλευτικής &
Ψυχολογίας ,διετούς φοίτησης προϋπόθεση για την
συνέχισή των σπουδών με υποτροφία,  είναι η συνεχής
φοίτηση  των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές
τους επιδόσεις

(βαθμολογία άνω του 60%)

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε,
τέτοιες κοινωνικές δράσεις δίνουν πνοή στην ελπίδα
νέων ανθρώπων για σπουδές, αμβλύνοντας το εμπό-
διο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικο-
γένειές τους, και αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθη-
σία τόσο των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων, όσο και
των Περιφέρειας Αττικής .

Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει σχετικά: «Δικαίωμα
στη μόρφωση έχουν όλοι, χωρίς διακρίσεις. Παραμένο-
υμε στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας και
κυρίως στα παιδιά μας, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές
τους ανάγκες και τα όνειρα τους». 

Δικαιούχοι –Κριτήρια
Τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για την ανάδειξη

των δικαιούχων υπότροφων είναι κοινωνικά και οικο-
νομικά και αποσκοπούν στην αξιοκρατική επιλογή των
υποψηφίων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  οι δικαιούχοι πρέπει να
πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  κριτήρ-
ια (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε
κατηγορία):

Ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ
ή, εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν υποβάλλει
ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από 9.000 ευρώ (100 μόρια)

Κάρτα ανεργίας του
υποψηφίου (100 μόρια)
ή/και των γονέων (50
μόρια για κάθε γονέα)

Μακροχρόνια ανεργία
του υποψηφίου (150
μόρια)

Άτομα με μερική αναπ-
ηρία σε ποσοστό έως
79,9% (100 μόρια) ή με

βαριά αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (150
μόρια)

Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (100 μόρια) ή/και
μονογονεϊκών οικογενειών (50 μόρια)

Λοιπές κατηγορίες όπως άστεγοι, πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενει-
ακής βίας, άτομα σε επανένταξη κ.ά. (100 μόρια)

Οι αιτούντες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες
βαθμολογίες με βάση την ως άνω μοριοδότηση θα ανα-
δειχθούν δικαιούχοι των εννέα (9) υποτροφιών που
αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση
τους από  σήμερα  έως και την Παρασκευή 9 / 9 / 2022
στην ειδική ιστοσελίδα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ καθώς και του
Mediterranean College

Σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα 
προ-εγκατάστασης του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Πολιτικής 
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Κορωνοϊός: Ένας στους πέντε ασθενείς έχει νοσήσει ξανάΚορωνοϊός: Ένας στους πέντε ασθενείς έχει νοσήσει ξανά
– Οι εκτιμήσεις των ειδικών για την εξέλιξή του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
συλλέξει και επεξεργαστεί οι επιστήμονες
του ΕΟΔΥ (πρόεδρος Θεοκλής Ζαούτης,
αντιπρόεδρος Δημήτρης Παρασκευής,
και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιδ-
ημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβα-
σης για τα Λοιμώδη Νοσήματα Κασσιανή
Μέλλου), από τις 27 Δεκεμβρίου 2021
έως το τέλος Ιουλίου 2022 έχουν κατα-
γραφεί στη χώρα μας 280.865 επανα-
λοιμώξεις. Στη συντριπτική πλειονότητά
τους (98,3% ή 276.115 περιστατικά)
πρόκειται για πρώτη επαναλοίμωξη. Στο
1,7% των περιπτώσεων (4.706 περιστα-
τικά) οι ασθενείς είχαν δύο επανα-
λοιμώξεις μέσα σε αυτό το διάστημα, ενώ
καταγράφηκαν και 44 περιστατικά με
τρεις ή και περισσότερες επαναλοιμώξεις.
Από τις 280.865 επαναλοιμώξεις που
έχουν καταγραφεί αυτό το επτάμηνο του
2022, σχεδόν οι 110.000 εντοπίστηκαν
μέσα στον Ιούλιο. Και σύμφωνα με τα
δεδομένα του ΕΟΔΥ πλέον το 20% των
κρουσμάτων που δηλώνονται αφορούν
επαναλοιμώξεις.

«Εχουμε ένα αυξανόμενο ποσοστό
επαναλοιμώξεων τις τελευταίες εβδομά-
δες. Αυτό είναι συνέπεια τριών παρα-
μέτρων: Αρχικά, έχει επικρατήσει η υπο-
παραλλαγή BA.5 η οποία έχει χαρακτηρ-
ιστικά ανοσιακής διαφυγής. Επιπλέον,
το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβή-
σει από τον εμβολιασμό είναι σχετικά
μεγάλο και συνεπώς η ανοσία έναντι
μόλυνσης έχει εξασθενήσει για μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού. Και τέλος, ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει ήδη
μολυνθεί, οπότε αυτό στατιστικά αυξάνει
και το ποσοστό των επαναλοιμώξεων»,

σημειώνει στην «Κ» ο αναπληρωτής
καθηγητής Επιδημιολογίας και Προλ-
ηπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ αντιπρόεδρ-
ος του ΕΟΔΥ Δημήτρης Παρασκευής.

Ακόμη και για τις επαναλοιμώξεις ο
εμβολιασμός μπορεί να κάνει διαφορά.
Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του
ΕΟΔΥ το 50,2% των περιπτώσεων
πρώτης μόλυνσης που καταγράφηκαν
από τις 27 Δεκεμβρίου 2021 έως και τα
μέσα Ιουνίου 2022 αφορούσε ανεμ-
βολίαστους και το υπόλοιπο ποσοστό
εμβολιασμένους. Επαναλοίμωξη εμφάνι-
σε το 84,6% των ανεμβολίαστων και
μόλις το 15,4% των εμβολιασμένων που
είχαν νοσήσει στο παρελθόν. «Αυτό
σημαίνει ότι η υβριδική ανοσία, από
εμβόλιο και μόλυνση, προστατεύει από
τις επαναλοιμώξεις», εξηγεί ο κ. Παρασ-
κευής.

281.000 επαναλοιμώξεις έχουν κατα-
γραφεί από τις αρχές του έτους έως
τα τέλη Ιουλίου. 4.700 ασθενείς
έχουν μολυνθεί δύο φορές επιπλέον
της αρχικής μόλυνσης. 110.000
έχουν καταγραφεί μόνο τον Ιούλιο
2022.

Στην ερώτηση πόσο συχνά μπορεί να
νοσήσει κάποιος ξανά με COVID-19, ο
καθηγητής επισημαίνει ότι «αυτό εξαρτά-
ται επίσης από κάποιες παραμέτρους.
Εάν το άτομο έχει εμβολιαστεί, πότε έχει
εμβολιαστεί και ποια είναι τα χαρακτηρι-
στικά των παραλλαγών που κυκλοφορ-
ούν τη δεδομένη στιγμή. Κατά κανόνα η
ανοσία έναντι μόλυνσης είναι αρκετά
αποτελεσματική, για ένα χρονικό διά-
στημα περίπου τριών μηνών. Μετά το
τρίμηνο αυτή σταδιακά μειώνεται, ενώ

μετά το εξάμηνο η ανοσία
έναντι μόλυνσης εξασθε-
νεί σημαντικά και η πιθ-
ανότητα για κάποιον να
μολυνθεί ξανά είναι πολύ
μεγάλη».

«Τη στιγμή που έχουμε
2,5 χρόνια πανδημίας
σαφώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
ξανανοσήσει», σημειώνει στην «Κ» η
αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονο-
λογίας στην Α΄ Κλινική Εντατικής Θερα-
πείας στον Ευαγγελισμό, Παρασκευή
Κατσαούνου. Οπως αναφέρει, «στην
πραγματικότητα μπορούμε να τους δια-
κρίνουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί
που έχουν νοσήσει το 2020-2021 με
προηγούμενα στελέχη του ιού, και τώρα
που μολύνονται από την «Ομικρον»
εμφανίζουν σχεδόν όλη την κλινική εικό-
να αυτής της παραλλαγής, δηλαδή έντο-
νο πυρετό και μεγάλη καταβολή. Και
υπάρχει μία ομάδα ασθενών που έχει
νοσήσει σχετικά πρόσφατα με προη-
γούμενες υποπαραλλαγές της «Ομικρ-
ον» και οι οποίοι έχουν αρκετά πιο ήπια
κλινική εικόνα. Βγαίνουν θετικοί στον
κορωνοϊό μεν, αλλά δεν έχουν πολλά
συμπτώματα και πολύ γρήγορα αρνητι-
κοποιούνται». Σύμφωνα με την κ.
Κατσαούνου, το πιο «ακραίο» που έχει
δει η ίδια από την κλινική της εμπειρία,
είναι ασθενείς που είχαν νοσήσει τον
περασμένο Απρίλιο και κόλλησαν ξανά
τον Ιούλιο. Και υπάρχουν μεμονωμένα
περιστατικά ατόμων στους οποίους η
αρχική νόσος είχε αφήσει υπολείμματα
και με τη νέα νόσηση προστέθηκαν επιπ-
λέον συμπτώματα. «Αυτό που είναι
σημαντικό να πούμε είναι ότι όλοι μπορ-

εί να ξανακολλήσουν COVID-19, εκτός
εάν έχουν μολυνθεί πρόσφατα έως πριν
2-3 μήνες. Και μπορεί οι ίδιοι να μην
κινδυνεύουν, αλλά μπορούν να
μεταδώσουν τη νόσο και να θέσουν σε
κίνδυνο ανθρώπους που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα υγείας», τονίζει η
καθηγήτρια.

Θα γίνει… γρίπη
Ο ρόλος των επαναλοιμώξεων στο

χτίσιμο της ανοσίας του πληθυσμού και
στην εξέλιξη του ιού είναι προς διερ-
εύνηση. «Από την υπάρχουσα εμπειρία
φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός το
νόσημα γίνεται πιο ήπιο», τονίζει ο κ.
Παρασκευής και προσθέτει: «Αυτή τη
χρονική περίοδο ο κορωνοϊός δεν προ-
καλεί σοβαρό νόσημα στα άτομα τα
οποία έχουν εμβολιαστεί και στα άτομα
που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού. Αρα, η μέχρι τώρα
εμπειρία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
θα εξελιχθεί ο συγκεκριμένος κορω-
νοϊός ανάλογα με τον ιό της γρίπης ή
τους άλλους κορωνοϊούς που προκα-
λούν απλό κρυολόγημα. Δηλαδή τη στιγ-
μή που έχουμε εμβολιαστεί και τη στιγμή
που έχουμε μολυνθεί, θα έχουμε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο ανοσίας έτσι ώστε
ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο να είναι
εξαιρετικά μικρός».

Ε
ν α στα πέν τε περιστατικά COVID-19 που καταγράφον ται τις τελευταίες εβδομάδες στη
χώρα μας είν αι επαν αλοίμωξη. Εν α φαιν όμεν ο που έως πριν  από το τέλος του 2021 θεω-
ρείτο σπάν ιο, πλέον  με τη διαδοχική επικράτηση υποπαραλλαγών  της «Ομικρον » και τη

μεγάλη χρον ική απόσταση από τον  εμβολιασμό για την  πλειον ότητα του πληθυσμού, έχει γίν ει
ιδιαίτερα συχν ό.

Φοιτητική κατοικία: Αρχίζει η αναζήτηση των επιτυχόντων – Τιμές σοκ σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο 

Χ
ιλιάδες είναι και φέτος οι φοιτητές που δεν θα σπουδά-
σουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους και βρίσκονται ήδη
στην  αναζήτηση της φοιτητικής στέγης, η οποία φέτος

δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού τα ενοίκια έχουν
φτάσει στο Θεό, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τις αναρτ-
ημένες αγγελίες, οι
ζητούμενες τιμές μίσθωσης
καταγράφουν ακόμη και
διψήφιο αριθμό ποσο-
στιαίας αύξησης σε σχέση
με πέρυσι.

Για παράδειγμα, για τις
περιοχές του κέντρου των
Αθηνών, οι κατοικίες άνω του 1ου ορόφου έως 50 τ.μ., που
διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ, αποτε-
λούν μόλις το 12,47% (κυρίως γκαρσονιέρες 21 τ.μ. – 30
τ.μ.) επί του συνόλου των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοι-
κιών άνω του 1ου ορόφου έως 50 τ.μ. Δηλαδή, 1 στις 10
κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές διατίθενται με μίσθωμα
έως 300 ευρώ στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates
Θεμιστοκλής Μπάκας τονίζει ότι η φετινή χρονιά είναι
αρκετά δύσκολη και εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση των
ζητούμενων μισθωμάτων θα καταγραφεί μετά το πέρας της
καλοκαιρινής σεζόν και ότι ενδεχομένως θα υπάρξει επι-
στροφή των ακινήτων από τις βραχυχρόνιας μισθώσεις

στις μακροχρόνιες – συμβατικές.
Ενοίκια από 370 ως και 600 ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές στις «κλασικές» κατηγορίες

φοιτητικής στέγης, είναι ελαφρά αυξημένες σε σύγκριση με
τα περσινά επίπεδα. Μιλώντας στο GRTimes.gr o ταμίας
του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Καζάνης,
ανέφερε ότι η ζήτηση, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά,
εκδηλώνεται για περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης,
κοντά στα Πανεπιστήμια, αλλά και για περιοχές που
εξυπηρετούνται εύκολα από τουλάχιστον μία λεωφορειακή
γραμμή.

Την τιμητική τους έχουν οι περιοχές πάνω από την οδό
Εγνατία και κοντά στα Πανεπιστήμια, στη Λεωφόρο Στρα-
τού, στις 40 Εκκλησιές, στην Τούμπα, στη Χαριλάου και
γύρω από τον άξονα της Βασιλέως Γεωργίου και
Βασιλίσσης Όλγας.

Για τα διαμερίσματα των 45-50 τ.μ., σε μέτρια κατάσταση,
που είναι σε όροφο, οι τιμές ξεκινούν από 370 ευρώ και
ανεβαίνουν ανάλογα με το επίπεδο της ανακαίνισης και το
σημείο. Για ένα δίχωρο διαμέρισμα (45-55 τ.μ.), ανακαινι-
σμένο και πλήρως επιπλωμένο, οι τιμές ξεπερνούν ως και
τα 600 ευρώ.

300 και 400 ευρώ στο Βόλο για μια «τρύπα»
Στο Βόλο «τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι μετρημένα

στα δάχτυλα του ενός χεριού και η ζήτηση πολλαπλάσια»,
σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Κτηματομεσιτών
Βόλου, Σοφία Χαλκιά.  Μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ, η ίδια

υποστήριξε πως τα διαθέσιμα διαμερίσματα μπορούν να
καλύψουν μόλις το 5% των νέων φοιτητών που θα βρεθούν
στην πόλη για σπουδές. Όσο για τις τιμές, αυτές είναι ιδιαι-
τέρως αλμυρές μιας και το ενοίκιο για διαμερίσματα έως 40
τμ κυμαίνεται από 300 έως και 400 ευρώ.

Από 250 ευρώ τα ενοίκια στην Πάτρα

Στην Πάτρα, μία κατ’ εξοχήν φοιτητούπολη υπάρχουν περ-
ισσότερες επιλογές ωστόσο και εκεί οι τιμές είναι τσουχτε-
ρές. Οι πρωτοετείς φοιτητές προτιμούν περιοχές όπως της
Αγίας Σοφίας, του Πυροσβεστείου και των Ψηλών Αλωνίων.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το
ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30 τμ – 45 τμ κυμαίνεται
από 220€ έως 450€ τον μήνα, αναλόγως αν πρόκειται για
κατοικία πλήρως ανακαινισμένη ή νεόδμητη.

Στο κέντρο της πόλης, στα Ψηλά Αλώνια δηλαδή, για
κατοικία έως 25 τ.μ. ζητούνται από 250€ έως 400€ το μήνα.
Στη συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα, καταγράφεται αύξηση
του ζητούμενου μισθώματος κατά 38,8% σε σχέση με το
2021.

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στο ζητούμενο μίσθ-
ωμα κατοικίας 30 τμ – 45 τμ όπου το 2021 το κόστος μίσθω-
σης ήταν από 170€ έως 350€ το μήνα και τη φετινή χρονιά
κυμαίνεται από 220€  έως 550€ το μήνα καταγράφοντας
αύξηση στην κατώτατη τιμή κατά 29,4% και στην ανώτερη
τιμή κατά 42,8%.



Σ
υναυλίες, θεατρικές και χοροθεατρικές
παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, προβο-
λές, αστροπαρατήρηση και ξεναγήσεις

είναι μερικές από τις εκδηλώσεις της αυγουστιά-
τικης πανσελήνου που διοργανώνει το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για ακόμη μία
χρονιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε επι-
λεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία,
ιστορικούς τόπους και μνημεία.

Tην Παρασκευή 12 Αυγούστου, 105 αρχαιολο-
γικοί  χώροι , ιστορικοί  τόποι , μουσεία και
μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν το
κοινό κάτω από το φως της πανσελήνου.
Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 50 αρχαι-
ολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ 55 θα παρ-
αμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσο-
δο.

Η φετινή διοργάνωση θα πλαισιωθεί  από
εκδηλώσεις στις 11 Αυγούστου, καθώς επίσης
και στις 13, 19, 20 και 27 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται υπό τον
συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ,
περιλαμβάνει κυρίως συναυλίες, αλλά και θεατρ-
ικές και χοροθεατρικές παραστάσεις, ποιητικές
βραδιές, προβολές, αστροπαρατήρηση και ξενα-
γήσεις, πολλές εκ των οποίων πραγματοποι-
ούνται σε συνεργασία με την τοπική αυτο-
διοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή

Φέτος, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο
γεγονός της Εξόδου του ελληνισμού από τη

Μικρά Ασία και του ίχνους που άφησε στη
συλλογική μνήμη.

Ως θέμα της αφίσας των εκδηλώσεων επιλέχθη-
κε μία φωτογραφία του Boissonnas με τίτλο «Η
Αχειροποίητος ως καταυλισμός Ελλήνων προ-
σφύγων από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία».

Πρόκειται για λήψη του 1919 και τα προσφυγό-
πουλα που απαθανατίζονται βρέθηκαν εκεί από
άλλες καταστροφές που έφερε ο Α’ Παγκόσμιος
Πόλεμος. 

Ωστόσο, αυτή η φωτογραφία αποτελεί μία
διαχρονική καταγραφή του ξεριζωμού, της ανα-
πάντεχης απώλειας, της φυγής και της απορίας
μπροστά σε μία επιβεβλημένη μοίρα.

Το ΥΠΠΟΑ ευχαριστεί τις Υπηρεσίες της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής

Κληρονομιάς, καθώς και τις Υπηρεσίες της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και
Τεχνικών Έργων που μετέχει φέτος για πρώτη
φορά στη διοργάνωση, για τη συνέχιση του
θεσμού των εκδηλώσεων της πανσελήνου του
Αυγούστου στα μνημεία μας, που ήδη μετρά 22
χρόνια αδιάλειπτης διεξαγωγής.

Οι εκδηλώσεις και η επίσκεψη του κοινού
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία θα
διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολ-
λα ασφαλείας που έχουν καταρτιστεί για κάθε
αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, στο πλαίσιο
περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού
COVID 19 και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα
ασφαλείας κατά την περίοδο πραγματοποίησής
τους.
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Πανσέληνος Αυγούστου με εκδηλώσεις σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

Συναυλίες, θεατρικές και χοροθεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, προβολές, αστροπαρατήρηση και ξεναγήσεις την Παρασκευή 12 Αυγούστου

ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττοονν  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΧΧώώρροο  μμεε  ττηη
ΔΔοομμήή  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  ΠΠρροοσσφφύύγγωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ττοουυ  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ  ΔΔ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  εείίχχαανν  ττηη  χχααρράά
νναα  ξξεεννααγγήήσσοουυνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοουυςς  ττηηςς  ΔΔοομμήήςς  ΠΠρροοσσφφύύγγωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ααππόό  ττηηνν  ΟΟυυκκρρααννίίαα  σσττοονν

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΧΧώώρροο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..  ΟΟιι  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοοιι  έέδδεειιξξαανν  μμεεγγάάλλοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  ττηηςς..  ΧΧααιιρρεεττιισσμμόό  ααππηηύύθθυυννεε  ηη  υυππεεύύθθυυννηη  ττοουυ  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ
ΧΧώώρροουυ  κκαα..  ΠΠααππααγγγγεελλήή..  ΕΕίίμμαασσττεε  ππάάνντταα  χχααρροούύμμεεννοοιι  νναα  σσυυννεερργγααζζόόμμαασσττεε  μμεε  ττηη  ΔΔοομμήή,,  κκααθθώώςς  οοιι

σσυυννεερργγαασσίίεεςς  μμααςς  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσεε  δδρράάσσεειιςς  οουυσσίίααςς!!
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Ελεύθερος ο Ντάριο Τζούτι

Τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη αναζητά ο
31 χρονος(1991) μεσοεπ ιθετικός Ντάριο
Τζούτι μου έμεινε ελεύθερος σπ ό τον
Θρασύβουλο.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί
ακόμα στο Χαϊδάρι, Θρασυβούλο, Μανδραϊκό,
Ατταλο Αία Παραλίας Ασπροπύργου,  Kf
Tirana,  Ασπ ρόπ υργο, Βυζα Μεγάρων,
θρασύβουλο.

Έφυγε από τη ζωή ο 
Μιχάλης Καναβάς

Η Δυτική Αττική θρηνεί  την απώλεια του
παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Πανλευσινιακού
και Ηρακλή Ελευσίνας και προπονητή Μιχάλη
Κανναβά.

Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο της Ελευσίνας σαν
ποδοσφαιριστής. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιρι-
στής, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, μα πάνω
από όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος.

Θα συναντήσει τους φίλους του, τους συμπαίκτες
του, όλους εκείνους που έκαναν μεγάλο τον Πανε-
λευσινιακό.

Είμαι σίγουρος πως η ευχή του θα συντροφεύει
την ομάδα που τόσο πολύ αγάπησε.

Καλό ταξίδι ΜΙΧΑΛΗ...

Η Φωτό ο Μιχ άλης Καν ν αβάς που είχ ε πετύχ ει το
γκόλ στο 1-1 στο μάτς με τη Νίν η Βόλου.

Συλλυπητήρια…

Ο

Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. εκφράζουν  τα θερμά και

ειλικριν ή τους συλλυπητήρια προς την  οικογέν εια και

τους οικείους του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΝΑΒΑ, παλαίμαχ ου

ποδοσφαιριστή του Συλλόγου μας, που έφυγε σήμερα

από την  ζωή. Σήμερα θρην εί όλη η ποδοσφαιρική

οικογέν εια της πόλης μας. Σήμερα ο Ελευσιν ιακός

Αθλητισμός γίν εται ακόμη φτωχ ότερος.Καλό ταξίδι

αγαπητέ φίλε ΜΙΧΑΛΗ…Ας είν αι ελαφρύ το χ ώμα που

θα σε σκεπάζει… Ελευσίν α 8 Αυγούστου 2022 Με

Εκτίμηση και Σεβασμό Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό

Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  
Ευχετήριο Μήνυμα

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ
εκφράζουν στον ποδοσφαιριστή της
ομάδας Μπάμπη Μανωλιά και στην

σύζυγό του, εγκάρδιες ευχές για τη γέν-
νηση του
γιου τους.

Να έχει υγεία και να είναι καλότυχος ο
κούκλος τους! 

Η ημερομηνία της
κλήρωσης του
Κυπέλλου Ελλάδας,
παράταση στις
δηλώσεις 

Στις 19/8 θα γίν ει η κλήρωση
των  δύο πρώτων  φάσεων  του
Κυπέλλου Ελλάδας, όπως
αν ακοίν ωσε η ΕΠΟ.

Παράλληλα δόθηκε παράταση
στην  υποβολή δηλώσεων
συμμετοχ ής, με καταληκτική
ημερομην ία 17/8. Υπεν θ-
υμίζεται ότι σε αυτές τις
φάσεις δικαίωμα συμμετοχ ής
έχ ουν  οι ομάδες που κατέκ-
τησαν  τα κύπελλα σε όλες τις
Εν ώσεις της χ ώρας.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

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

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

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ

Τηλ. 6973221912 & 6977650730                            

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο χιλ
ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα
καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com



Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022                          θριάσιο-13  

Τ
ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου
Περιφέρειας Αττι-

κής “Σιν έ-Θέογν ις” είν αι
γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό των
Μεγάρων  στις 28-30
Αυγούστου 2022, από
την  Περιφέρεια Αττικής
και τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων  «Ο
Θέογν ις».

Με ταιν ίες που
αν τέχ ουν  στο χ ρόν ο
όσο και με βραδιά αφιερ-
ωμέν η σε ν έους δημιο-
υργούς, η πρώτη αυτή
διοργάν ωση σκοπεύει
ν α γίν ει έν ας θεσμός
στην  καρδιά της πόλης,
στην  καρδιά του καλο-
καιριού.

Η φιλοσοφία του
φεστιβάλ  “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι ο αν οιχ τός πολιτι-

σμός για όλους: η αξιο-
ποίηση των  δημόσιων
χ ώρων  στην  πόλη των
Μεγάρων  προς όφελος
του πολιτισμού και όλων
των  πολιτών .

Η ιδέα της διοργάν ω-
σης εν ός φεστιβάλ θερι-
ν ού κιν ηματογράφου -
στο ύφος του open air
cinema- στο κέν τρο των
Μεγάρων  αν ήκει και
οργαν ώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»
και υλοποιείται με
χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έ-
Θέογν ις» επιλέχ θηκαν
ώστε ν α αποτελούν  κλα-
σικές επιλογές, αλλά και
για ν α καλύψουν  τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην  πόλη.
Επιπλέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
ν α προβληθούν  κιν ημα-
τογραφικά ν έων  Ελλή-
ν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει
η διοργάν ωση τον  χ αρ-

ακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες ιδέες και καλλι-
τεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Περιφέρει-
ας Αττικής “Σιν έ-Θέογ-
ν ις” έρχ εται ν α αλλάξει
το κλίμα στο κέν τρο των
Μεγάρων  με τρεις βραδι-
ές open air cinema, με
το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πρόγραμμα προ-
βολών

Κυριακή 28
Αυγούστου : 

"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29

Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιο-

υργού με προβολή της
ταινίας «Σελήνη, 66
Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου

κάναμε"
ώρα έναρξης προ-

βολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττι-
κής

Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό

Προκαταβολή του 75%

Επιπροσθέτως, για τη βελτίωση της χρηματο-οικονομικής
σταθερότητας και της ταμειακής ρευστότητας των προμηθευτών
ρεύματος, η Αρχή προτείνει την προκαταβολή τουλάχιστον σε
ποσοστό 75% του εκτιμώμενου ποσού των επιδοτήσεων ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου κάθε μήνα (π.χ. έως την 5η
ημέρα εκάστου μήνα για την επιδότηση της κατανάλωσης του
ιδίου μηνός) ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εξάν-
τλησης των ιδίων κεφαλαίων τους και των τραπεζικών γραμμών
παροχής ρευστότητας και δανείων.

Παρότι η σχετική υποχρέωση βαρύνει αποκλειστικώς την
πολιτεία, οι πάροχοι ρεύματος διευκολύνουν αναλαμβάνοντας τη
χρηματοδότηση με ίδιους πόρους της κρατικής επιδότησης,
αφενός γιατί επιβάλλεται με νόμο η απομείωση κάθε λογαρια-
σμού, αφετέρου διότι σε αντίθετη περίπτωση οι πελάτες τους θα
επιβαρύνονταν σε σχέση με τους πελάτες ανταγωνιστικών εται-
ρειών, με κίνδυνο να μειωθεί το πελατολόγιό τους.

«Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ούτε να υποβαθμίζεται το
γεγονός ότι οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν ασφυκτικό ζήτημα
ταμειακής ρευστότητας, λόγω του συνδυασμού των παραγόντων
εκ της εκτίναξης του κόστους των χονδρεμπορικών αγορών, της
υποχρέωσης περί άμεσης καταβολής του προς τους αρμόδιους
Διαχειριστές των Αγορών και της μετάθεσης του χρόνου είσπρ-
αξής του από τους καταναλωτές μετά από διάστημα συνήθως δύο
μηνών, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης επισφάλειας εκ του
όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά αυτά διαμορ-
φώνονται πλέον σε μεγέθη ιδιαζόντως υψηλά και δυσχερώς
διαχειρίσιμα» σημειώνει η ΡΑΕ στην επιστολή της προς το ΥΠΕΝ.

Γι’ αυτό προτείνει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την
ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών μέσω της παροχής
κρατικών εγγυήσεων ώστε να διευκολυνθεί ο βραχυπρόθεσμος
δανεισμός τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποστήριξη
που σύμφωνα με τη ΡΑΕ είναι συμβατή με το πνεύμα του
πλαισίου RepowerEU της Κομισιόν.

Η ΡΑΕ ζητεί να προκαταβάλλεται στους παρόχους ενέργειας
το 75% του εκτιμώμενου ποσού των επιδοτήσεων στα τιμολόγια
ρεύματος και φυσικού αερίου κάθε μήνα. Στα ύψη οι τιμές της

κιλοβατώρας για τον Αύγουστο (θα φανούν στα τιμολόγια
Σεπτεμβρίου) που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ρεύματος.
Κυμαίνονται από τα 0,486 ευρώ έως και το 1 ευρώ ανά κιλο-
βατώρα.

Αθέμιτες πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών

Η ΡΑΕ έχει σε στενό μαρκάρισμα τους προμηθευτές ρεύματος
προκειμένου να σταματήσουν αθέμιτες πρακτικές εις βάρος των
καταναλωτών. Με ανακοίνωση την περασμένη Τρίτη κατήγγειλε
παραπλανητικές πρακτικές προμηθευτών με διαφημίσεις που
εμφανίζουν τις κρατικές επιδοτήσεις ως εταιρικές εκπτώσεις. Οι
περισσότεροι έχουν ήδη αναλάβει ενέργειες για τη συμμόρφω-
ση της διαφημιστικής τους στρατηγικής εκτός από τρεις, στους
οποίους δόθηκε προθεσμία έως αύριο Δευτέρα, διαφορετικά την
Τρίτη θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Επίσης, η ΡΑΕ παρα-
κολουθεί στενά την αποπληρωμή των χρεών τους προς τους
Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΑΠΠΕΕΠ) αλλά και προς
τους δήμους.

Συζητήσεις για αποθήκευση αερίου στην Ιταλία

Το σχέδιο αντιμετώπισης του ΔΕΣΦΑ για τη Ρεβυθούσα και
την επάρκεια αερίου περιλαμβάνει πύκνωση φορτίων LNG,
ωστόσο εάν κλείσουν οι στρόφιγγες του ρωσικού αγωγού, όλοι
στην Ευρώπη θα αναζητούν υγροποιημένο αέριο και δεν θα είναι
εύκολη η προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η νέα πλωτή δεξαμενή
στη Ρεβυθούσα που δίνει τη δυνατότητα διπλασιασμού της αποθη-
κευτικής ικανότητας του σταθμού αναμένεται ότι θα είναι έτοιμη
να παραλάβει τα πρώτα φορτία έως τα τέλη Αυγούστου.
Παράλληλα, προχωρούν οι συζητήσεις του ΔΕΣΦΑ για την τήρη-
ση αποθεμάτων αερίου, ισχύος 1,5 TWh, σε υπόγεια αποθήκη
της Ιταλίας.

Οσο για τις πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού
αερίου που μπορούν να λειτουργήσουν ανά διαστήματα και με
ντίζελ, συγκεντρώνονται τα στοιχεία ώστε να γίνει ο προγραμ-
ματισμός των παραδόσεων πετρελαίου. Ως ύστατο μέτρο, αλλά
για λίγες ημέρες, θα μπορούσαν να περιοριστούν και οι εξαγω-
γές αερίου προς Βουλγαρία.

Στα ύψη οι τιμές της κιλοβατώρας τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος είναι ο πρώτος μήνας εφαρμογής των νέων μέτρ-
ων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – με την αναστολή της
ρήτρας αναπροσαρμογής και την υποχρέωση των προμηθευτών
ενέργειας να δημοσιοποιούν στις ιστοσελίδες τους τα τιμολόγια
ρεύματος του επόμενου μήνα – ώστε οι καταναλωτές να μπορούν
να κάνουν σύγκριση τιμών. Κι επειδή σε πολλές ιστοσελίδες οι
καταναλωτές θα πρέπει να παίξουν το… κυνήγι του θησαυρού
για να τις εντοπίσουν, η ΡΑΕ ανήρτησε στον ψηφιακό της… αέρα
(και θα το κάνει κάθε μήνα) το σύνολο των τιμολογίων σε ενιαίο
πίνακα ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση.

Για τον Αύγουστο οι τιμές της κιλοβατώρας (οι οποίες θα
φανούν στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου) κυμαίνονται από τα
0,486 έως και το 1 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το ημερήσιο ρεύμα
(το νυχτερινό κυμαίνεται από 0, 445 ευρώ έως 0,973). Από αυτές
τις τιμές θα πρέπει να αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση, που είναι
στα 0, 337 ευρώ ανά κιλοβατώρα για όλους τους οικιακούς κατα-
ναλωτές.

Οσο για την πάγια χρέωση, μετά την παρέμβαση του ΥΠΕΝ,
πλέον δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ. Ετσι, συνυπολογίζοντας την κρα-
τική επιδότηση, μόνο μία εταιρεία διαμορφώνει χρέωση κιλο-
βατώρας 0,149 λεπτών, ενώ στις υπόλοιπες η χρέωση κυμαίνε-
ται από 0,178 ευρώ έως και 0,665 ευρώ.

Μάλιστα, στέλεχος καθετοποιημένης εταιρείας ενέργειας
γίνεται… μάντης κακών προμηνύοντας ότι με τη μέση χονδρεμ-
πορική τιμή ρεύματος για την Ελλάδα, την πρώτη εβδομάδα του
Αυγούστου, να βρίσκεται ήδη στα 403,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
η ενεργειακή κρίση δεν φαίνεται ότι θα αποκλιμακωθεί σύντομα,
άρα ούτε και οι τιμές των τιμολογίων ρεύματος, οι οποίες όπως
τονίζει θα καλπάζουν και τον επόμενο μήνα. Σε αυτό συνηγορούν
και οι διαρροές παραγόντων του ΥΠΕΝ που αναφέρουν ότι θα
χρειαστεί αύξηση των επιδοτήσεων για τον επόμενο μήνα, πιθ-
ανώς έως και το τέλος του έτους, θεωρώντας δεδομένο ότι το
ΤΕΜ θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

(πηγή:ot.gr)



14-θριάσιο Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022  

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

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

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει
Αν οικτό Διεθν ή Ηλεκτρο-

ν ικό Διαγων ισμό άν ω των
ορίων  για τη προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρ-
ικών  Οχημάτων  και Φορτι-
στών  στο Δήμο Χαϊδαρίου»
στο πλαίσιο της «Δράσεις
Ηλεκτροκίν ησης στον  Δήμο
Χαϊδαρίου Αττικής» στον
Άξον α «Περιβάλλον », του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» 
Ο προϋπολογισμός της

Προμήθειας, ανέρχεται στο
ποσόν των  2.275.415,86€
συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ
24%  (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 1.835.012,79€
ΦΠΑ: 440.403,07€) και
αναλύεται ως ακολούθως: 
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια δυο

(2) μικρών ηλεκτρικών φορτ-
ηγών ανοικτών ανατρεπόμε-
νων», εκτιμώμενης αξίας
ογδόντα επτά χιλιάδων πεν-
τακοσίων ογδόντα τριών

ευρώ και τριάντα τρία λεπτά
(87.583,33€), πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι είκοσι μία χιλιάδες
είκοσι ευρώ (21.020,00€) 
ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια δυο

(2) ηλεκτρικών ΙΧ»,
εκτιμώμενης αξίας εκατόν
δύο χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα ευρώ και εξήντα έξι
λεπτά(102.730,66) πλέον
ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι τέσσε-
ρεις χιλιάδες εξακόσια
πενήντα πέντε ευρώ και
τριάντα έξι
λεπτά(24.655,36€)
ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια δυο

(2) ηλεκτρικών σαρώθρων
1m3», εκτιμώμενης αξίας
τριακοσίων εξήντα μία χιλιά-
δων ευρώ (361.000,00)
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
ογδόντα έξι χιλιάδες εξακό-
σια σαράντα ευρώ
(86.640,00€)
ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμήθεια

τριών (3) ηλεκτρικών λεωφο-
ρείων», εκτιμώμενης αξίας
ενός εκατομμυρίου δια-
κοσίων εξήντα χιλιάδων
ευρώ (1.260.000,00) πλέον
ΦΠΑ 24%, ήτοι τριακόσιες
δύο χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (302.400,00€)
ΤΜΗΜΑ 5 : «Προμήθεια και

Εγκατάσταση των συνοδών
Σταθμών Φόρτισης»,
εκτιμώμενης αξίας είκοσι
τριών χιλιάδων εξακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και
ογδόντα λεπτά(23.698,80)

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι πέντε
χιλιάδες εξακόσια ογδόντα
επτά ευρώ και εβδομήντα
ένα λεπτά (5.687,71€)
Η εν λόγω προμήθεια, είναι

χρηματοδοτούμενη από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτε-
ραιότητας: «Περιβάλλον» με
τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτρ-
οκίνησης στους Δήμους», με
βάση την υπ. αρ. 9612/22-
10-2021 Απόφαση Ένταξης
(ΑΔΑ: ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ)
Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ)
Η υλοποίηση της παρούσας

προμήθειας, θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στο Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, καθώς και στο
πλαίσιο της με αριθ. πρωτ.
48622/2022 Διακήρυξης και
της Προκήρυξης στην υπηρ-
εσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με Αριθμό Ανα-
φοράς Αποστολής για
Δημοσίευση ENOTICES-
ECAS/2022-121571.
Επίσης της υπ. αριθ.

14/2021 Μελέτης, τεύχη στα
οποία καθορίζονται οι τεχνι-
κές προδιαγραφές και οι
όροι της προμήθειας.   
Η σύμβαση θα ανατεθεί με

το κριτήριο της πλέον συμφ-

έρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότ-
ητας – τιμής.
Η διαδικασία δημοπράτησης

θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρ-
ονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr), με
Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
159434, 159436, 159438,
157444, 157447 και η καταλ-
ηκτική ημερομην ία ηλεκτρο-
ν ικής υποβολής των  προ-
σφ ορών  είν αι η 09/09/2022
και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ηλεκτρον ική αποσφ ράγι-
ση των  προσφ ορών  θα
γίν ει την  16/09/2022 και
ώρα 15:00 μ.μ.
Οι υποψήφ ιοι αν άδοχοι θα

υποβάλλουν  προσφ ορά
στην  Ελλην ική γλώσσα.
Προσφορές υποβάλλονται
για μία, ή περισσότερες ή για
όλες της ΟΜΑΔΕΣ
/ΤΜΗΜΑΤΑ των υπό προ-
μήθεια ειδών στο σύνολο της
ποσότητας όμως αυτών.
Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. Τα κριτήρ-
ια ποιοτικής επιλογής
ορίζονται στις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 της διακήρ-
υξης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν

την δυνατότητα να υποβάλ-
λουν προσφορά για το σύνο-
λο των υπό προμήθεια
ειδών. Οι προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα δέκα (10)μην ών από
την επόμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Αντιπροσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές.
Για την έγκυρη συμμετοχή

στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής
υπολογιζόμενη σε ποσοστό
2% επί της εκτιμώμενης αξίας
εκτός ΦΠΑ για κάθε Τμήμα.
Η διάρκεια της σύμβασης για

το κάθε τμήμα ορίζεται στην
αρ 14/27-04-2021 Μελέτη
από την υπογραφή της και
την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ. Παρέχεται η
δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης για κάθε ΤΜΗΜΑ
για διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών 
Τα έγγραφα της σύμβασης

είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
της διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους
επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών πραγματοποι-

είται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Περ-
αιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής
www.haidari.gr. 

Όλα τα σχετικά των τευχών
του διαγωνισμού βρίσκονται
στα γραφεία του Δήμου Χαϊ-
δαρίου όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες να λαμβά-
νουν γνώση (Τμήμα Προμηθ-
ειών, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος
όροφος, τηλ. 2132047330 -
317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρ-
υξης του διαγωνισμού θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στην διαδικτυα-
κή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθε-
ρη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος διαγωνι-
σμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ



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

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

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

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

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

6947045353

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

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

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

6945153906

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

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

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

6945605024

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

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

6971507394

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

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

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

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

6973222212

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

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

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022                                        θριάσιο-15  

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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