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με το οποίο
φυγαδεύτηκαν οι δραπέτες
του ΑΤ Χαϊδαρίου σελ. 3
"ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ... ΤΟ
ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ"

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

σελ. 6

σελ. 3-13

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Πότε
κατατίθεται
στο Δικαστήριο
ο φάκελος
εξυγίανσης

Έσπασαν τα δόντια του σε

σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντός πλαισίου προχωρά το χρονοδιάγραμμα
για την εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας

σελ. 2-12

Επιτροπή Εμβολιασμών: Πότε και ποιοι
πρέπει να κάνουν άμεσα τα νέα εμβόλια
Πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου
διδύναμου εμβολίου απαιτείται
η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.
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Αποκάλυψη: Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων made in…
Μάνδρα Αττικής
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Δύο προσθήκες η Ένωση
Πανασπροπυργιακού Δόξας

Η ακαδημία του Μανδραϊκού ΑΟ
ξεκίνησε τις προπονήσεις

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συντήρηση στον τάπητα του γηπέδου

σελ. 10-11
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105541216
MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή Χασιά, 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.Θρακομακεδόνων 242,
2102435820

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
Σταύρος, Σταυριανός, Σταυρής,
Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή,

Μέτρα στήριξης για συνταξιούχους και ευάλωτους
Τι ισχύει για συντάξεις, εισφορά αλληλεγγύης και επιταγή ακρίβειας

Μεγάλο μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο, πρόκειται να υλοποιηθούν τους
επόμενους μήνες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους φορείς. Τα μέτρα στήριξης
συνολικού ύψους άνω του 1,3 δισ. ευρώ που εξήγγειλε
αφορούν την πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οι αυξήσεις στις συντάξεις (οι
οποίες προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου αλλά θα είναι
αυξημένες, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός), η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης και το επίδομα ακρίβειας ύψους 250 ευρώ που θα δοθεί
εφάπαξ στους ευάλωτους πολίτες.
Ιδιαίτερα σημαντικά όμως είναι και άλλα μέτρα, όπως π.χ. η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η
κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Προνοίας
Δημοσίων Υπαλλήλων, μέτρα που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τον
εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος που θα αναρτηθεί σύντομα για δημόσια διαβούλευση.
Επειδή έχει υποβληθεί σειρά ερωτημάτων για τα μέτρα αυτά, το
Υπουργείο διευκρινίζει με παραδείγματα τα ακόλουθα:

1) Αυξήσεις άνω του 6% στις κύριες συντάξεις
Από 1/1/2023 αυξάνονται οι κύριες συντάξεις για πάνω από τα 2/3 των
συνταξιούχων (περίπου 1,6 εκατομμύρια) με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται τουλάχιστον στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Η
αύξηση αναμένεται να ξεπεράσει το 6% και προκύπτει με βάση ειδικό
συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ
και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2022.
Ακριβής εικόνα για το τελικό ύψος των αυξήσεων θα υπάρχει στις
αρχές του 2023.

Το υπόλοιπο 1/3 των συνταξιούχων (περίπου 800.000) που θα δουν
είτε λογιστικές αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς είτε οριακές
αυξήσεις, θα ωφεληθούν στη πλειονότητα τους από την κατάργηση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
(αναλύεται παρακάτω).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που σήμερα λαμβάνει 750 ευρώ στη τσέπη τον μήνα, από 1/1/2023 και με αύξηση
της τάξεως του 6%, η σύνταξη του αυξάνεται κατά 45 ευρώ τον μήνα
φτάνοντας στα 795 ευρώ. Ετήσιο όφελος 540 ευρώ.
Σε περίπτωση που η αύξηση ανέλθει στο 6,5%, η σύνταξη του αυξάνεται 49 ευρώ τον μήνα φτάνοντας στα 799 ευρώ. Ετήσιο όφελος 588
ευρώ.
Σε περίπτωση που η αύξηση είναι στο 7,5%, η σύνταξη του αυξάνεται
κατά 56 ευρώ τον μήνα φτάνοντας στα 806 ευρώ. Ετήσιο όφελος 672
ευρώ.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Πότε κατατίθεται
στο Δικαστήριο ο φάκελος εξυγίανσης
Εντός πλαισίου προχωρά το χρονοδιάγραμμα για την
εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας

Οι τεχ ν ικές συν αν τήσεις μεταξύ της ελλην ικής πλευράς της ΟΝΕΧ και εκπροσώπων της κρατικής αμερικαν ικής επεν δυτικής τράπεζας DFC είν αι συν εχ είς.
Σκοπός των συν αν τήσεων μεταξύ υπουργών και των
Αμερικαν ών είν αι ν α υλοποιηθεί το χ ρον οδιάγραμμα
εξυγίαν σης των ν αυπηγείων Ελευσίν ας όπως έχ ει
συμφων ηθεί.

Θα ακολουθήσει η υποβολή φακέλου στο Δικαστήριο στο τέλος του ερχ όμεν ου Οκτωβρίου, η απόφαση
επικύρωσης του Δικαστηρίου και η υλοποίηση της
εξυγίαν σης μέσα στο α’ τρίμην ο του 2023.
Τον περασμέν ο Αύγουστο με την θετική ψήφο
συμπολίτευσης και αξιωματικής αν τιπολίτευσης, υπερψηφίσθηκε απ ό την ολομέλεια της Βουλής το

Σήμερα στο πλαίσιο αυτών των τεχ ν ικών συν αν τήσεων οι εκπρόσωποι της DFC και της ΟΝΕΧ συν αν τιούν ται με τον υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
Άδων ι Γεωργιάδη προκειμέν ου ν α συν τον ιστούν τα
χ ρον οδιαγράμματα μεταξύ των ελλην ικών και των αμερικαν ικών διαδικασιών .

ν ομοσχ έδιο του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων «Εξυγίαν ση των Ναυπηγείων Ελευσίν ας και
άλλες διατάξεις αν απτυξιακού χ αρακτήρα».
Η ONEX Shipy ards του Πάν ου Ξεν οκώστα έχ ει
εν ώσει τις δυν άμεις της με την ιταλική Fincantieri
Group και την αμερικαν ική επεν δυτική τράπεζα DFC.

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
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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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Στον Ασπρόπυργο βρέθηκε
το κλεμμένο ΙΧ με το οποίο
φυγαδεύτηκαν οι δραπέτες του
ΑΤ Χαϊδαρίου

Σ

ήριαλ χωρίς τέλος η υπόθεση με
τους τρείς ρομά που δραπέτευσαν
προχθες από το Αστυνομικό
τμήμα Χαϊδαρίου.
Συνελήφθη ο ένας ενώ οι άλλοι δύο
κατάφεραν να φύγουν με το όχημα, το
οποίο εντοπίστηκε νωρίτερα αργότερα
εγκαταλελειμμένο στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή
γίνονται εξονυχιστικές έρευνες της
Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.
Το χρονικό της υπόθεσης
Χθες Κυριακή, αστυνομικοί προσήγαγαν
3 ρομα, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, στο
ΑΤ Χαϊδαρίου. Όπως διαπιστώθηκε από

τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του
ενός εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.
Ξαφνικά, όμως, οι προσαχθέντες επιτέθηκαν στον αξιωματικό υπηρεσίας και
σε άλλον αστυνομικό, βγήκαν έξω και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το ΑΤ.
Οι αστυνομικοί τούς κυνήγησαν και
μάλιστα ο ένας μπήκε στο αυτοκίνητο και
τράβηξε το χειρόφρενο, προκειμένου να
μη μπορέσουν να φύγουν. Τελικά, συνελήφθη ο ένας ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να φύγουν με το όχημα, το οποίο
εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο
στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Παιδί 7 ετών τραυματίστηκε σε λούνα

παρκ – παιδότοπο στη Δυτική Αττική
Έσπασαν τα δόντια του σε συγκρουόμενο αυτοκινητάκι

Έ

ν α αγοράκι ηλικίας 7
ετών τραυματίστηκε
λίγο μετά τις 20:00 το
βράδυ της Δευτέρας (12/9),
κατά τη διάρκεια παιχ ν ιδιού
σε λούν α παρκ – παιδότοπο
στη Δυτική Αττική.
Σύμφων α με πληροφορίες,
το 7χ ρον ο αγοράκι – το οποίο
συν οδεύον ταν
απ ό τον
πατέρα του – επέβαιν ε σε
«συγκρουόμεν ο αυτοκιν ητάκι» και κατά τη διάρκεια του
παιχ ν ιδιού είχ ε ατύχ ημα, με
απ οτέλεσμα
να
σπ άσει
κάποια από τα μπροστιν ά
του δόν τια και ν α τραυματιστεί στο στόμα.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπ τώσεις, ο υπ εύθυν ος του χ ώρου
συν ελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. κατηγορ-

θριάσιο-3

Τ

ΚΕΔΕ: Λείπουν 60 εκατ.
για την λειτουργία
των Σχολείων

ουλάχ ιστον 60 εκατομμύρια ευρώ λείπουν από τα σχ ολεία για ν α καλυφθεί
το εν εργειακό κόστος όπως εξήγησε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ο Πρόεδρος Δημήτρης Παπ αστεργίου,
παρουσία του υπουργού
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
και του αν απληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα.
Όπ ως αν έλυσε ο κ.
Παπ αστεργίου απ ό τα
στοιχ εία του Οικον ομικού
Π αρατ ηρητ ηρίου
προκύπτει ότι η αύξηση
στο κόστος εν έργειας
στους
δήμους
είν αι
π ερίπ ου 80% με 90%
μέχ ρι σήμερα. Στις Σχ ολικές Επιτροπές περίπου το 45% με 50% αφορά το κόστος εν έργειας. Δεν
υπάρχ ουν επίσημα καταγεγραμμέν α στοιχ εία για τις Σχ ολικές Επιτροπές, όμως με
μια αν αγωγή από τα 112 εκατομμύρια που λαμβάν ουν σήμερα οι δήμοι από την
κρατική επιχ ορήγηση και έχ ον τας υπόψη ότι με το Φυσικό Αέριο η αύξηση αυτή
θα είν αι πάν ω από 100%, το έλλειμμα προβλέπεται ν α φτάσει τα 60 εκατομμύρια.
Από αυτά μέχ ρι σήμερα οι δήμοι έχ ουν λάβει μόν ο 14.
Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι οι δήμοι δεν έχ ουν καμία αρμοδιότητα στα
σχ ολεία παρά μόν ο την ευθύν η της διαχ είρισης και γι αυτό το κεν ό πρέπει ν α
καλυφθεί άμεσα καθώς τον Νοέμβριο προβλέπεται ν α υπάρχ ει τεράστιο πρόβλημα
με του προμηθευτές.
Απαν τών τας ο κ. Πέτσας είπε ότι η κυβέρν ηση δεν θα αφήσει ακάλυπτους του
δήμους στο θέμα του εν εργειακού κόστους των σχ ολείων , παρέπεμψε όμως για
την τελική λύση στο Υ πουργείο Οικον ομικών και στην συν άν τηση που θα γίν ει
την Πέμπτη με το Οικον ομικό Επιτελείο της Κυβέρν ησης, την ηγεσία του Υ π.
Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ.

Πέτσας : Εντός του Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν περίπου
50 εκατομμύρια ευρώ ενώ στην πορεία, θα καταβληθούν 14
εκατομμύρια ευρώ για τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών των σχολείων.

Στο μεταξυ, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών , κατά τη συν εδρίαση του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλον ίκη.προαν ήγγειλε την καταβολή χ ρηματοδοτικού πακέτου ύψους συν ολικά 114 εκατομμυρίων ευρώ στους δήμους για την αν τιμετώπιση
του εν εργειακού τους κόστους, την κάλυψη των αν αγκών των σχ ολείων και τις
λοιπές τους αν άγκες .

Συγκεκριμέν α, ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα αυτοδιοίκησης,
Στέλιος Πέτσας επισήμαν ε ότι άμεσα, εν τός του Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν
περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ εν ώ στην πορεία, εν τός του διμήν ου Οκτωβρίου –
Νοεμβρίου, θα γίν ει μια καταν ομή ακόμη 50 εκατομμυρίων ευρώ από το Γεν ικό
Λογιστήριο του κράτους. Επίσης, θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ για τις
σχ ολικές επιτροπές, δηλαδή για την κάλυψη των εν εργειακών αν αγκών των σχ ολείων .

Ο υπουργός Εσωτερικών , Μάκης Βορίδης, στη συν εδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχ είο της Θεσσαλον ίκης, υπογράμμισε χ αρακτηριστικά: «δεν θα
αφήσουμε τους Δήμους μας εκτεθειμέν ους στους κιν δύν ους της εν εργειακής
κρίσης». Ωστόσο, υπογράμμισε την αν άγκη, σε ευθυγραμμισμέν η θέση με την
ΚΕΔΕ, όπως είπε, ν α γίν ει μια προσπάθεια εξοικον όμησης από όλους τους φορείς του δημοσίου. «Σε αυτό η αυτοδιοίκηση έχ ει το δικό της ρόλο για τη μείωση της
καταν άλωσης κατά 10%.

Αν εφαρμόσουμε αυτά που ορίζει η ΚΥ Α, δηλαδή συν τηρήσουμε τα κλιματιστικά
και τα θερμαν τικά, κοιτάξουμε ν α αποφύγουμε τη σπατάλη, φρον τίσουμε ν α μην
υπάρχ ουν περιττοί φωτισμοί, κάν ουμε μια προσπάθεια ν α περιορίσουμε τον περιττό οδοφωτισμό, εκείν ον δηλαδή που καίει την ώρα που υπάρχ ει φυσικό φως, αν
κάν ουμε αυτά, πιστεύω θα πετύχ ουμε το στόχ ο» πρόσθεσε.

ούμεν ος για «Σωματική βλάβη από αμέλεια», εν ώ τη διερεύν ηση του περιστατικού έχ ει αν αλάβει το τοπικό αστυν ομικό τμήμα.

Αν αλυτικά ο κ. Πέτσας επισήμαν ε, μεταξύ άλλων , ότι για τα ΚΔΑΠ υπήρξε μια
πολύ μεγάλη αύξηση των αιτήσεων , η κυβέρν ηση δεσμεύτηκε ότι δεν θα δοθεί
καν έν α λιγότερο v oucher από πέρσι και θα καλυφθεί η διαφορά. Για το σκοπό
αυτό σημείωσε ότι θα δοθούν πέν τε εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα δέκα θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Δημοσίων επεν δύσεων σε συν εν ν όηση με τα υπουργεία οικον ομικών και αν άπτυξης.
Συνεχίζεται στη σελ. 13
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θριάσιο-5

Έλεγχοι μικτών κλιμακίων Τροχαίας και Περιφέρειας
σε σχολικά λεωφορεία

Π

αρουσία του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
μικτά κλιμάκια της Τροχ αίας και της Περιφέρειας
Αττικής πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί
ελέγχ ους σε σχ ολικά λεωφορεία, minibus, και τουριστικά λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν μαθητές. Οι έλεγχ οι
επ ικεν τρών ον ται σε
υπ ερβάσεις των ορίων
ταχ ύτητας, φθορές ελαστικών , εν ώ ζητούν ται και τα
σχ ετικά π ιστοπ οιητικά για τη σύν ν ομη αν άθεση
μετακίν ησης παιδιών σε ιδιωτικά σχ ολεία.
Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της παρουσίας του στη
διαδικασία των ελέγχ ων , εν ημερώθηκε σχ ετικά από
τον Χρήστο Παπαφιλίππου Αστυν ομικό Διευθυν τή της
Υ ποδιεύθυν σης Τροχ αίας Αθην ών και επεσήμαν ε πως
οι σχ ετικοί έλεγχ οι θα πραγματοποιούν ται σε όλη την
Αττική μέχ ρι και τέλος Σεπτεμβρίου.
Τον Περιφερειάρχ η Αττικής συν όδευαν ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Κεν τρικού Τομέα Γιώργος Δημόπουλος, ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Μεταφορών Βασίλης Γιαν ν ακόπουλος και ο Γεν ικός Διευθυν τής της Διεύθυν σης Μεταφορών , Επικοιν ων ιών και ΚΤΕΟ Ηλίας Δόλγυρας.
«Η συν εργασία με την Τροχ αία στο πλαίσιο των μικτών ελέγχ ων έχ ει ξεκιν ήσει από το 2019 και τα αποτελέσματα είν αι ιδιαίτερα θετικά» τόν ισε ο κ. Πατούλης σε
δηλώσεις του και πρόσθεσε μεταξύ άλλων :
« Οι έλεγχ οι από τα μικτά κλιμάκια της Τροχ αίας και
της Περιφέρειας στη διεύθυν ση μεταφορών εν ισχ ύουν
την ασφάλεια των παιδιών μας κατά τη μετακίν ηση
τους προς και από τα σχ ολεία. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ξεκιν ήσαμε από το 2019 και τη συν εχ ίζουμε με μεγάλη αυστηρότητα και επιμέλεια και φέτος.
Κοιν ός μας στόχ ος ν α διασφαλίσουμε ότι τηρούν ται
όλοι οι καν όν ες του ΚΟΚ, γίν ον ται έλεγχ οι στα διπλώματα οδήγησης, εν ώ παράλληλα ελέγχ ον ται ζητήματα
που σχ ετίζον ται με την ορθή χ ρήση της ζών ης ασφαλείας, την κατάσταση των ελαστικών , το ΚΤΕΟ, την
κατάσταση των ταχ ογράφων αλλά και των μέσων πυρόσβεσης. Σε κάθε περίπτωση πάν τως, οφείλω ν α
συγχ αρώ, τόσο τους οδηγούς, όσο και τους μαθητές,
γιατί σε όσους ελέγχ ους παραβρέθηκα, όλα λειτούργησαν καλά.
Πρώτη και αδιαπραγμάτευτη μας προτεραιότητα είν αι
η ασφάλεια των παιδιών μας και για το λόγο αυτό οι
έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν με εν τατικούς ρυθμούς, ώστε
οι μαθητές ν α κιν ούν ται καθημεριν ά με ασφάλεια».
Σε δηλώσεις του ο Διοικητής υπ οδιεύθυν σης
Τροχ αίας Αθην ών , αστ. Δ/ν τής Χρήστος Παπαφιλίππου, επισήμαν ε τα εξής:« Ευχ όμαστε καλή σχ ολι-

Τ

Σε βάρος τους σχ ηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάν ωσης που διαπράττει διακεκριμέν ες κλοπές από άτομα που έχ ουν οργαν ωθεί με
σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συν αυτουργία και
κατ’ εξακολούθηση, καθώς και -κατά περίπτωση- για
παράβαση της ν ομοθεσίας περί προσωπικών δεδομέν ων και αποδεικτικής ισχ ύος των αστυν ομικών ταυτοτήτων .

κή χ ρον ιά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και
τους εκπαιδευτικούς.
Το εν διαφέρον της Διεύθυν σης Τροχ αίας είν αι η
μετάβαση των μαθητών προς και από τα σχ ολικά
συγκροτήματα, με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό θα
υπάρχ ουν σε όλη τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς
τακτικοί και έκτακτοι εν τατικοί τροχ ον ομικοί έλεγχ οι σε
όλο το φάσμα προκειμέν ου ν α ελέγχ ον ται τα σχ ολικά
λεωφορεία αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες
απαιτούν ται για την ασφάλεια των μαθητών και το λεωφορείο.
Σε π ερίπ τωση π ου υπ άρχ ουν ελλείψεις θα
βεβαιών ον ται οι παραβάσεις και θα εν ημερών ον ται οι
αρμόδιοι φορείς σχ ετικά για την αποκατάσταση και για
τη δήλωση και τη σήμαν ση γεν ικά. Σε σχ έση με πέρυσι, οι περισσότεροι οδηγοί είν αι επαγγελματίες των
σχ ολικών λεωφορείων . Υ πάρχ ουν λίγες παραβάσεις,
αλλά θα έλεγα ότι οι περισσότεροι οδηγοί είν αι συμμορφωμέν οι και τηρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν ται
ώστε τα σχ ολικά λεωφορεία ν α κιν ούν ται με ασφάλεια».

Πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται
η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

- Σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και
άνω
- Σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα
ιατρού
- Σε διαμένοντες και εργαζόμενους σε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες

Ε

ξαρθρώθηκε, από την Υ ποδιεύθυν ση Ασφάλειας Νοτιοαν ατολικής Αττικής της Διεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που
διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες ηλικιωμέν ων , αφού προηγουμέν ως τους προσέγγιζαν υποδυόμεν οι τους δημοτικούς υπ αλλήλους και με το
πρόσχ ημα της παροχ ής δωρεάν φρούτων .

Συν ελήφθησαν , μεσημβριν ές ώρες της 8-9-2022 σε
Κηφισιά και Γέρακα στο πλαίσιο συν τον ισμέν ης
επιχ είρησης της αν ωτέρω υπηρεσίας και με τη συν δρομή αστυν ομικών της Διεύθυν σης Άμεσης Δράσης
(Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, έξι (6) μέλη της εγκληματικής ομάδας. Έχ ει ταυτοποιηθεί και αν αζητείται και έτερο μέλος
της.

Επιτροπή Εμβολιασμών: Πότε και ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα τα νέα εμβόλια
η σύστασή της για τη χορήγηση
αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια έναντι
του κορονοϊού εξέδωσε εχθες η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Ως γνωστόν τα επικαιροποιημένα
διδύναμα εμβόλια έχουν πρόσφατα εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς
οργανισμούς και χορηγούνται αποκλειστικά ως αναμνηστική δόση. Ως εκ τούτου
πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται η
ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.
Συστήνεται η χορήγηση αναμνηστικής
δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα
εμβόλια (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) έναντι του κορονοϊού σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3
μηνών μετά την τελευταία δόση του
εμβολίου ή τη νόσηση από κορονοϊό:

Προσποιούνταν τους υπαλλήλους
Δήμου και έκλεβαν ηλικιωμένους

μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων
Σε επαγγελματίες υγείας
-Σε διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα
- Σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν
από νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο
επιπλοκών από κορονοϊό

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη κιν ούμεν α με
φορτηγά τύπου VAN, μετέβαιν αν στις αν ωτέρω περιοχ ές και αν αζητούσαν ηλικιωμέν α άτομα. Μόλις εν τόπιζαν το υποψήφιο θύμα, το προσέγγιζαν προσποιούμεν οι τους υπαλλήλους Δήμου που προσφέρουν
δωρεάν φρούτα και με την πρόφαση ν α τα μεταφέρουν στην οικία τους, κατάφερν αν ν α εισέλθουν εν τός
αυτής.

Ακολουθούσε η είσοδος στην οικία και άλλων μελών
της σπείρας, τα οποία ερευν ούσαν τους χ ώρους και
αφαιρούσαν κοσμήματα και χ ρηματικά ποσά.

Διευκρινίζεται ότι:

- Άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με τη
δεύτερη αναμνηστική δόση των μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν με
τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια
(εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 3 μηνών).
- Άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγηση
της δεύτερης αναμνηστικής δόσης των
μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν αντένδειξη και μπορούν να εμβολιαστούν με τα
επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια με
τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.
- Παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα εμβολιασμού με διδύναμα επικαιροποιημένα εμβόλια για δεύτερη αναμνηστική ή τρίτη αναμνηστική δόση σε

Όπως προέκυψε από την έρευν α, τουλάχ ιστον από
το μήν α Ιούν ιο του τρέχ ον τος έτους, οι κατηγορούμεν οι είχ αν συστήσει και εν ταχ θεί σε εγκληματική
ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς, εν αλλασσόμεν ους κατά περίπτωση ρόλους, διαπράττον τας διακεκριμέν ες περιπτώσεις κλοπών από οικίες ηλικιωμέν ων , αποκομίζον τας παράν ομο περιουσιακό όφελος
άν ω των 50.000 ευρώ.

άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες με
τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.
Τονίζεται εκ νέου ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός των παραπάνω ομάδων με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια είναι
σημαντικότερος από τον τύπο του
εμβολίου που θα χορηγηθεί.
*Ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει
δύο δόσεις των μονοδύναμων mRNA
εμβολίων ή του πρωτεϊνικού εμβολίου ή
μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου
Johnson & Johnson για το γενικό πληθυσμό
και 3 δόσεις των μονοδύναμων mRNA
εμβολίων για τους ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς.

Από τη μέχ ρις στιγμής προαν ακριτική έρευν α
εξιχ ν ιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών με την ίδια
μεθοδολογία, στις π εριοχ ές Ελλην ικού, Αλίμου,
Ηλιούπολης, Βάρης, Νέα Ιων ίας, Νέας Φιλαδέλφειας,
Αθήν ας, Πειραιά και Παλαιού Φαλήρου,

Από τις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν στα
«επιχ ειρησιακά» οχ ήματα και σε οικία τους, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν τελάρα με φρούτα, χ αρτον ομίσματα διαφόρων χ ωρών , κοσμήματα, κάμερες
και καταγραφικό μηχ άν ημα.

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθην ών .

6 - θριάσιο
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"ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ... ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ"
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗ
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τ

ο
ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
σε
συνεργασία με 62
Δήμους της Αττικής καλούν
τους Δημότες κάθε Δήμο,
να προσφέρουν σχολικά
είδη σε συγκεκριμένα
σημεία, που έχει ορίσει ο
κάθε Δήμος.
Συγκεντρώνουμε τσάντες,
μολύβια, τετράδια, στυλό,
μαρκαδόρους, χάρακες,
μπλοκ ζωγραφικής και όλα
όσα χρειάζονται οι μαθητές
για το σχολείο τους.
Τα σχολικά είδη που θα
προσφερθούν θα πρέπει
να είναι καινούρια, ή
μεταχειρισμένα, σε άριστη
κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.
Τα σχολικά αυτά, θα τα
παραλάβουν οι Κοινωνικές
Δομές κάθε Δήμου και στη
συνέχεια θα τα διανείμουν
σε παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16
Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Ασπροπύργου.
Μπείτε στο www.oloimaziboroume.grκαι δείτε το
σημείο συγκέντρωσης του Δήμου που σας ενδιαφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη
2132006740-42 καθώς και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 2105575596.

Αρβανίτικο γλέντι στα Άνω
Λ ιοσίων για την Ύψωση του
Τιμίου Σταυρού

Με το καθιερωμένο αρβανίτικο γλέντι, στην κεντρική Πλατεία Άνω Λιοσίων, θα τιμήσουν, την
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 την Ύψωση
του Τιμίου Σταυρού ο Δήμος Φυλής και ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού η ΓΡΙΖΑ.
Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Φυλής (ΝΠΔΔ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

ΠΑΡΝΗΘΑ), ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή
μεγάλων ονομάτων του δημοτικού μας τραγουδιού, όπως η Χαρά Βέρρα, η Γωγώ Τσαμπά, ο
Σπύρος Μπρέμπος, ο Νίκος Μπρέμπος και ο
Άρης Μουγκοπέτρος.
«Με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, συνεργαστήκαμε με τη ΓΡΙΖΑ και καταρτίσαμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που βασίζεται στο δημοτικό μας τραγούδι και συνδέεται με
την παράδοση του τόπου μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος
Μαυροειδής.

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
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Ελευσίνα: Η…«έκπληξη» της ELEUSIS
2023 που περίμενε τους μικρούς μαθητές
Mοιράστηκαν 2.200 δώρα στα 14 δημοτικά σχολεία
της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό,
ερευνητικό και καλλιτεχνικό της έργο, διοργανώνει μια σειρά δράσεων που αφορούν
στην τοπική κοινωνία της Ελευσίνας και της
γύρω περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, υποδέχτηκε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου τους
μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων της
Ελευσίνας και της Μαγούλας κατά τη διάρκεια
του σχολικού Αγιασμού, τους μοίρασε σχολικά είδη, τους ενημέρωσε για το έργο της,
καθώς και για τις δυνατότητες συμμετοχής
τους σε αυτό.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης με τη συνδρομή του Δήμου
Ελευσίνας, μοίρασε σε όλους τους μαθητές
σάκες, τετράδια, μολύβια και σχολικά προγράμματα, χαρίζοντας χαμόγελα. Συγκεκριμένα, μοιράστηκαν 2.200 δώρα στα 14 δημοτικά σχολεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Τ

Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος της Ελευσίνας, κος
Αργύρης Οικονόμου, ο οποίος ευχήθηκε καλή σχολική
χρονιά και δύναμη σε όλους τους μαθητές.

Στέγη στον παραδοσιακό λαογραφικό σύλλογο
χοροδρώμενο εξασφαλίζει ο Δήμος Φυλής

ην δική του στέγη θα αποκτήσει σύντομα ο παραδοσιακός λαογραφικός σύλλογος Χοροδρώμενο σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσαν στους χαιρετισμούς τους ο Πρόεδρος του
Νομικού
Προσώπου
“Η
ΠΑΡΝΗΘΑ” Γιώργος Μαυροειδής
και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας λίγο πριν
την μεγαλειώδη μουσικοχορευτική παράσταση που παρουσίασε
προχθες ο πολιτιστικός σύλλογος
στο θεατράκι Βορεινό.

Ο Γιώργος Μαυροειδής υπογράμμισε
την καλή επικοιν ων ία με τον Πρόεδρο του συλλόγου Παν αγιώτη Παπαν ικολάου και τόν ισε πως η συν εργασία του ΝΠΔΔ με το σύλλογο θα
συν εχ ιστεί και “ θα αυγατίσει” όπως
είπε εν ώ εκτίμησε πως σύν τομα ο
Δήμος θα δώσει λύση και στο πρόβλημα της στέγασης του συλλόγου
που είν αι “πολύ βασικό για τη λειτουργία του.

Από την πλευρά του ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών Έργων Θαν άσης
Σχ ίζας που κλήθηκε ν α παραλάβει
το βραβείο που απέν ειμε ο σύλλογος
στο Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού αφού εξήρε το έργο του συλλόγου αν ακοίν ωσε “έχ ω τη δέσμευση
από το Δήμαρχ ο μας τον Χρήστο
Παππού και σας εν ημερών ω πως
ήδη εξασφαλίστηκε και τελείωσε η
διαδικασία για ν α έχ ει το χ ορο-

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού,
ξεκίνησε από τη σπουδαία Μελίνα Μερκούρη.
Από το 1985 ταξιδεύει σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης, ενώ φέτος φιλοξενείται σε μια από
τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας, την
Ελευσίνα. Κέντρο των Ελευσίνιων Μυστηρίων
και τόπος του Αισχύλου, η κινητήριος βιομηχανική δύναμη της Ελλάδας στη σύγχρονη ιστορία
της μέχρι και σήμερα, γιορτάζει τον Πολιτισμό
και παρουσιάζει το 2023 περισσότερες από 100
εκδηλώσεις γεμίζοντας την πόλη με χορό, μουσική, θέατρο αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους.
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.
Website: 2023eleusis.euFacebook: facebook.com/2023eleusis.euInstagram: instag r a m. c o m/ 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
y o u t u b e . c o m/ c / 2 0 2 3 E l e u s i s E - ma i l :
info@2023eleusis.eu

ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

Από τον Υγειονομικό Σταθμό του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο
Δήμο Φυλής

δρώμεν ο του Δήμου Φυλής τη δική
του στέγη” είπε ο Θαν άσης Σχ ίζας
και ευχ ήθηκε “σύν τομα ν α μπείτε
στο καιν ούργιο σας σπίτι”.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Παν αγιώτης Παπ αν ικολάου εξεπ λάγη
ευχ άριστα και ευχ αρίστησε για τη
στήριξη το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού ο οποίος λόγω αν ειλημμέν ων
υποχ ρεώσεων έφθασε στο θεατράκι
Βορειν ό αφού είχ ε ξεκιν ήσει η
παράσταση.

Το 3ο θεματικό φεστιβάλ του συλλόγου ήταν μια μουσικο- χ ορευτικο –
θεατρική παράσταση υπερπαραγωγή στην σκην ή της οποίας χ όρεψαν
τραγούδησαν
και υπ οδύθηκαν
ρόλους περισσότεροι από 300 άν θρωποι εν ώ στις εξέδρες χ ιλιάδες
άλλοι χ ειροκροτούσαν ασταμάτητα

για το υπερθέαμα που ξεδιπλων όταν .
Η βραδιά ξεκίν ησε λίγο μετά τις
20.30 με την βράβευση του
Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού,
του Γιώργου Μαυροειδή Προέδρου
του ΝΠΔΔ Η Πάρν ηθα που ήταν και
συν διοργαν ωτής της μεγάλης εκδήλωσης, καταξιωμέν ων ηθοπ οιών
που συμμετείχ αν αφιλοκερδώς στην
παράσταση, δασκάλων χ ορού και
προέδρους πολιτιστικών φορέων .
Η παράσταση που παρουσίασε το
χ οροδρώμεν ο φώτιζε 5 διαφορετικά
στάδια από τη ζωή της παραδοσιακής Γυν αίκας.
Η Γυν αίκα στο Γάμο, η Γυν αίκα
που αποχ ωρίζεται τον άν τρα της, η
Αν δριωμέν η Γυν αίκα, η Γυν αίκα
που πεν θεί και τέλος τη Γυν αίκα
πρόσφυγας.

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Δήμο Φυλής
παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, στους δημότες και κατοίκους
του δήμου, με τη λειτουργία ιατρείων και
νοσηλευτικού σταθμού.
Ειδικότητες
Παιδίατρος
Ορθοπεδικός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος
Οφθαλμίατρος
Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός σταθμός λειτουργούν:
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00πμ – 14:00μμ
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και
προγραμματισμό ραντεβού:
2102473194και 2102471244
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Αποκάλυψη: Φορτιστές ηλεκτρικών
αυτοκινήτων made in… Μάνδρα Αττικής

Κ

υριολεκτικά μέσω ενός τυχαίου γεγονότος με έναν φορτιστή της ΔΕΗ, στο
Μαρούσι στάθηκε η αφορμή για να
γνωρίσουμε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος
ελληνικής εταιρείας, η οποία όπως
διαπιστώσαμε κατασκευάζει φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, έχει κατασκευάσει την πρώτη ελληνική Ανεμογεννήτρια, έχει
βραβευθεί για τα υβριδικά συστήματα στην Τήλο
και αποτελεί τον μοναδικό πάροχο στην Ελλάδα
με 100% καθαρή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.
Παράλληλα, στην Αστυπάλαια διαπιστώσαμε
επίσης ότι οι φορτιστές που έχουν τοποθετηθεί
είναι επίσης made in Greece!

Ο λόγος για την Εunice Energy Group, η οποία είν αι
έν ας αμιγώς ελλην ικός όμιλος, με έδρα το Μαρούσι και
μον άδα παραγωγής στην Μάν δρα Αττικής, στην
οποία έχ ει τοποθετηθεί και φωτοβολταϊκό σύστημα
στη στέγη ισχ ύος 40Kw και 62 Kw σύστημα αποθήκευσης και μετατροπείς ισχ ύος.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Eunice Wind κατασκευάζει τους φορτιστές και την αν εμογεν ν ήτρια EW
16 Thetis.

Ο άν θρωπος που προσπάθησε ν α μας βοηθήσει με
έν α ν έο φορτιστή της ΔΕΗ Blue στο Μαρούσι ήταν ο
Dr.-Ing Γιώργος Πεχ λιβάν ογλου, Chief Business
Dev elopment Of f icer, ο οποίος παρά το γεγον ός ότι
ήταν Κυριακή βράδυ, διαπίστωσε ότι είχ αμε έν α θέμα
με την φόρτιση του ηλεκτρικού οχ ήματος και αμέσως
σταμάτησε και προσπάθησε ν α μας βοηθήσει. Εκεί
αν ακαλύψαμε ότι η εταιρεία του κατασκευάζει τους
συγκεκριμέν ους φορτιστές στην Ελλάδα οι οποίοι διακρίν ον ται για τα κορυφαία χ αρακτηριστικά τους και
βέβαια η επισκευή και συν τήρησή τους είν αι άμεση
καθώς δεν χ ρειάζεται ν α αποστέλλον ται στην Κίν α
σε περίπτωση βλάβης…
Οι φορτιστές made in Greece κατασκευάζον ται στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ομίλου στην Μάν δρα
Αττικής και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ή χ ρήστες
ηλεκτρικών αυτοκιν ήτων τους έχ ουν χ ρησιμοποιήσει
στο δρόμο φορτίζον τας το όχ ημά τους σε κάποιο
σταθμό φόρτισης της ΔΕΗ blue, στην Αστυπάλαια και
σε άλλα ν ησιά αλλά στους περισσότερους φορτιστές
έχ ουν τοποθετηθεί μόν ο τα λογότυπα των εταιρειών
εν έργειας.
Άλλωστε σε όλη την Επικράτεια έχ ουν τοποθετηθεί
πάν ω από 900 ελλην ικοί φορτιστές της Eunice.
Η ελλην ική εταιρεία συν εργάζεται με την ΔΕΗ Blue,
με την Siemens, την Huawei, την Solax Power, την
Phoenix Contact, την Deloitte, την Asso.subsea και
την Joltie.
Οι made in Greece φορτιστές

Η εταιρεία Eunice κατασκευάζει τρεις φορτιστές που
μπορούν ν α τοποθετηθούν τόσο στο δρόμο όσο και
σε κατοικίες ή πυλωτές πολυκατοικιών .

Ο EEG-1S-7W είν αι έν ας μον οφασικός φορτιστής

ηλεκτρικών οχ ημάτων , ο οποίος διαθέτει μία πρίζα
φόρτισης και προσφέρεται για επιτοίχ ια τοποθέτηση
ή τοποθέτηση σε πυλών α και είν αι ιδαν ικός για χ ώρους στάθμευσης, εμπορικά καταστήματα, κτήρια γραφείων , ξεν οδοχ ειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χ ώρους αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο χ ώρος είν αι περιορισμέν ος. To μον τέλο EEG-1S-7W συμμορφών εται
με όλες τις ισχ ύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πληροί
όλες τις απαιτήσεις σήμαν σης CE.
Ο EEG-1S-22W είν αι έν ας τριφασικός φορτιστής
ηλεκτρικών οχ ημάτων που κατασκευάζεται από τoν
ελλην ικό εν εργειακό Όμιλο Eunice ο οποίος διαθέτει
μία π ρίζα φόρτισης, π ροσφέρεται για επ ιτοίχ ια
τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πυλών α και είν αι ιδαν ικός για χ ώρους στάθμευσης, εμπορικά καταστήματα, κτήρια γραφείων , ξεν οδοχ ειακές εγκαταστάσεις,
δημόσιους χ ώρους αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο
χ ώρος είν αι περιορισμέν ος. To μον τέλο EEG-1S-22W
συμμορφών εται με όλες τις ισχ ύουσες ευρωπαϊκές
οδηγίες και πληροί όλες τις απαιτήσεις σήμαν σης CE.

Ο EEG-2S-22P είν αι έν ας τριφασικός φορτιστής
ηλεκτρικών οχ ημάτων ο οποίος διαθέτει δύο πρίζες
φόρτισης, παρέχ ον τας τη δυν ατότητα ταυτόχ ρον ης
φόρτισης δύο ηλεκτρικών οχ ημάτων . Ο EEG-2S-22P
διατίθεται για τοποθέτηση στο έδαφος και είν αι κατάλληλος για εμπορικούς χ ώρους και εμπορικά κέν τρα,
κτήρια γραφείων , ξεν οδοχ ειακές εγκαταστάσεις, χ ώρους parking κλπ. To μον τέλο EEG-2S-22P συμμορφών εται με όλες τις ισχ ύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και
πληροί όλες τις απαιτήσεις σήμαν σης CE.
Εκτός όμως των ελλην ικών φορτιστών η Eunice έχ ει
δημιουργήσει και έν α λογισμικό για έξυπν ες συσκευές, ώστε οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκιν ήτων ν α
έχ ουν στα χ έρια τους μια ολοκληρωμέν η διαχ είριση
που τους προσδίδει εξοικον όμηση χ ρημάτων και
εν έργειας, εποπτεία της εν εργειακής κατάστασης σε
πραγματικό χ ρόν ο, αν άλυση δεδομέν ων και βέλτιστη
διαχ είριση εν έργειας εν ώ επίσης λαμβάν ουν και ειδοποιήσεις και συμβουλές για εξοικον όμηση εν έργειας.
Ποια είναι η Eunice

Η Eunice αποτελεί μια αμιγώς ελλην ική εταιρεία,
μέλος του Ομίλου Eunice και ως ο μον αδικός πάροχ ος
στην Ελλην ική αγορά με 100% καθαρή, πράσιν η
εν έργεια, παρέχ ει σε ελλην ικές επιχ ειρήσεις και ν οικοκυριά ηλεκτρική εν έργεια αποκλειστικά από Αν αν εώσιμες Πηγές. Συμμετέχ ει στην πρώτη γραμμή της
ελλην ικής και παγκόσμιας πράσιν ης οικον ομίας υλοποιών τας ιδιωτικές επεν δύσεις και διαθέτει ιδιόκτητα
αιολικά και ηλιακά πάρκα. Η εταιρεία αν απτύσσει
ισχ υρές διεθν είς τεχ ν ολογικές και επ εν δυτικές
συμμαχ ίες και συν εργασίες και προωθεί αποτελεσματικά τις μεγάλες εν εργειακές μεταβολές, που αλλάζουν
τον κόσμο.
Ως πρωτοπόροι στην καθαρή εν έργεια, συμβάλλουν
δυν αμικά στη διαμόρφωση του κλάδου, καθιστών τας
την εν έργεια από τον ήλιο και τον άν εμο προσιτή σε
όλο τον κόσμο.

Πρόταση Κομισιόν για
φορολόγηση 33% στα
υπερκέρδη διυλιστηρίων

Οι υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν
τις προτάσεις της Κομισιόν στις 30
Σεπτεμβρίου

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να
θέσει ανώτατο όριο (πλαφόν) στα έσοδα των
εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
των πυρηνικών εταιρειών σε 180 – 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα ως μέρος ενός πακέτου έκτακτης ανάγκης,
σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται να παρουσιάσει την Τετάρτη ένα σχέδιο για να
παρέμβει στις αγορές ενέργειας, σχεδιάζει να προτείνει
μια προσωρινή εισφορά στις εταιρείες του πετρελαίου,
του φυσικού αερίου, του άνθρακα και των διυλιστηρίων
ύψους τουλάχιστον 33% των επιπλέον κερδών τους,
δήλωσαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν
σχολιάζοντας ιδιωτικές συνομιλίες.
Η βάση θα είναι τα κέρδη προ φόρων του οικονομικού
έτους 2022 που είναι πάνω από 20% υψηλότερα από τον
μέσο όρο των τριών ετών που ξεκινούν το 2019, όπως
αναφέρουν οι Financial Post.
Σχετικά με τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΕ εξετάζει ως στόχο τη μείωση της συνολικής
κατανάλωσης κατά 10% και έναν υποχρεωτικό στόχο για
τη μείωση της ζήτησης κατά τη διάρκεια επιλεγμένων
ωρών αιχμής κατά 5%, είπαν οι ίδιες πηγές.
Οι τελικοί αριθμοί θα πρέπει να εγκριθούν από τους
επιτρόπους της ΕΕ που συνεδριάζουν την Τρίτη και στη
συνέχεια θα απαιτηθεί η υπογραφή τους από τις κυβερνήσεις.
Οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν σχετικά με τον
τρόπο σχεδιασμού του πακέτου έκτακτης παρέμβασης
φάνηκαν σε συνάντηση υπουργών την περασμένη εβδομάδα, ενώ κάποιες κυβερνήσεις είναι πιθανό να πιέσουν
για αλλαγές στο σχέδιο της προέδρου της Επιτροπής,
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Οι υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν τις
προτάσεις της Κομισιόν στις 30 Σεπτεμβρίου

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
συνεδριάσουν στις 30 Σεπτεμβρίου για να εξετάσουν τις
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν στόχο
την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους και εταιρείες για να
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας,
δήλωσε ο τσέχος υπουργός Βιομηχανίας Γιόζεφ Σικέλα.
«Στις 30 Σεπτεμβρίου, θα τελειώσουμε αυτό που
αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο Σικέλα
με καταχώρισή του στο Twitter. «Μόλις συγκάλεσα άλλο
ένα έκτακτο Συμβούλιο για την Ενέργεια για να συζητήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση
των υψηλών τιμών της ενέργειας», πρόσθεσε.
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Φαντασμαγορικό πρώτο τριήμερο για το φεστιβάλ «Θριάσια 2022»

Π

To 17ήμερο ταξίδι του πολιτιστικού φεστιβάλ του δήμου Ασπροπύργου
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς

λήθος
κόσμου
συγκεν τρώθηκε για
ν α π αρακολουθήσει
τις
τρεις
π ρώτες
εκδηλώσεις του Πολιτιστικού
Φεστιβάλ
Ασπ ροπ ύργου
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», που φέτος
επέστρεψε πιο δυν αμικό από
ποτέ, έτοιμο ν α χ αρίσει μον αδικές
στιγμές ψυχ αγωγίας
στους δημότες.
Το 17ήμερο ταξίδι των
ΘΡΙΑΣΙΩΝ, ξεκίν ησε την Παρασκευή, 9/9, με τον καταξιωμέν ο ερμην ευτή της ν έας γεν ιάς
Ηλία Βρεττό σε μια συν αυλία
όπου μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν , τραγούδησαν και χ όρεψαν με την ψυχ ή τους. Μ’ έν α
δίωρο π ρόγραμμα, όπ ου οι
μεγάλες επιτυχ ίες διαδέχ ον ταν

η μία την άλλη, με την όμορφη
σκην ική του παρουσία και το
κέφι που μετέδιδε στο κοιν ό,
κατάφερε ν α δημιουργήσει μια
καταπ ληκτική
ατμόσφαιρα
πάρτυ.
Τη επόμεν η μέρα, 10/9 τη
σκυτάλη πήρε η τραγωδία του
Ευριπ ίδη
«ΗΛΕΚΤΡΑ»
σε
σκην οθεσία
Γιώργου Λύρα,
στο Αν οιχ τό Θέατρο Αγροκηπίου. Όλος ο θίασος, με προεξάρχ ουσα την Μαρία Κίτσου,
σε μια συγκλον ιστική ερμην εία,
καθήλωσαν
το
κοιν ό,
αποδίδον τας το κλασικό έργο
έτσι όπως του πρέπει, με την
άφθαστη ελλην ικότητα της
μετάφρασης
του
Στρατή
Πασχ άλη και χ ωρίς περιττούς
ν εωτερισμούς.

Άγονος ο διαγωνισμός
για το Θριάσιο ΙΙ, προς
άμεση επαναπροκήρυξη

Ά

γον ος κατέστη ο διαγων ισμός για το Θριάσιο ΙΙ
ή αλλιώς, για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ).

Στον διαγων ισμό που προκήρυξε το υπουργείο
Υ ποδομών και Μεταφορών κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά από την κοιν οπραξία της Hellenic
Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και της DAMCO του
ομίλου Κοπελούζου, ωστόσο ήταν εκπρόθεσμη.

Με την συν αυλία του συγκροτήματος «GOIN’ THROUGH»
και τους Νίκο Βουρλιώτη,
Μιχ άλη Παπαθαν ασίου και με
τη συμμετοχ ή του ράπ ερ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ και της Μιράν τας, ολοκληρώθηκε στις 11/9
το πρώτο τριήμερο του Φεστιβάλ. Το διαχ ρον ικό συγκρότημα με τους χ ρυσούς δίσκους
και τις σημαν τικές συν εργασίες
στο χ ώρο του τραγουδιού,
έδωσε τον καλύτερό του εαυτό
ξεσηκών ον τας τον κόσμο με
τις ρίμες, τους στίχ ους και τον
ρυθμό τους.

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το
παρόν : ο Αν τιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής της ΝΔ, κ. Αθαν άσιος
Μπούρας, ο Γεν ικός Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο
Αν τιπ εριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής, κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου και Αν τιπρόεδρος της Οργαν ωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ «ΘΡΙΑΣΙΑ
2022», κ. Γεωργία Πηλιχ ού, ο
Πρόεδρος
του
Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλής

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίν ητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο
έχ ουν κατασκευασθεί και υφίσταν ται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός
σταθμός διαλογής, χ ώροι εν απόθεσης φορτίων ,
χ ώροι τελων είου και γραφείων , καθώς και χ ώροι
αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών
υπηρεσιών .
Η σύμβαση παραχ ώρησης που θα συν αφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχ ία ο ν έος διαγων ισμός που
θα προκηρύξει το επόμεν ο διάστημα το υπουργείο
Υ ποδομών και Μεταφορών , έχ ει ως αν τικείμεν ο
την εκτέλεση του τεχ ν ικού έργου (ολοκλήρωση
μελετών , κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την
παροχ ή των υπηρεσιών , τη λειτουργία, συν τήρηση
και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχ ώρησης.

Οδηγείται στη Βουλή η σύμβαση για το Θριάσιο Ι
Εκτός από το Θριάσιο ΙΙ, "αν οιχ τή υπόθεση" παραμέν ει και το Θριάσιο Ι, καθώς απομέν ει η ψήφιση
της τροποποιημέν ης σύμβασης παραχ ώρησης από
τη Βουλή.
Το Θριάσιο Ι αν αφέρεται στη δημιουργία εμπορευματικού κέν τρου σε έκταση 588 στρεμμάτων ,
ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Τσόκας, οι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ.
Σοφία
Μαυρίδη,
Μιχ αήλ
Ψωμιάδης, Μελέτιος Μπουραν τάς,
ο
Πρόεδρος
του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος τη
ΔΕΠ, κ. Γεώργιος Φίλης, οι
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
κ.κ.
Θέμης Τσίγκος, Ελέν η Μαυράκη
Τσίγκου, Κρεούζα Αβραάμ, Αλέξαν δρος Μυλων άς, Αλέξαν δρος
Τσίγκος και Αγησίλαος Τσίγκος,
όπως και η Μαρία Καρπαθάκη,
Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια
Taekwondo και Πρέσβειρα του
Be Activ e Hellas.

Το Ε/Κ στο Θριάσιο Ι, το οποίο έχ ει αν ατεθεί κατόπιν διαγων ισμού στην κοιν οπραξία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ
Goldair, θα ξεκιν ήσει με την κατασκευή 120.000
τ.μ. αποθηκευτικών χ ώρων και υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων . Κατόπ ιν θα κατασκευαστούν
ακόμη 115.000 τ.μ. σε ορίζον τα 5ετίας.

Ο συν ολικός προϋπολογισμός της επέν δυσης
αν έρχ εται σε 158,4 εκατ. ευρώ, εν ώ την κατασκευή των υποδομών του, ύψους 109 εκατ. ευρώ, έχ ει
αν αλάβει η Μυτιλην αίος.

Στην πλήρη αν άπτυξη, καθημεριν ά θα εξυπηρετούν ται συν ολικά 400 φορτηγά και 50 βαγόν ια, εν ώ
θα δημιουργηθούν 250.000 παλετοθέσεις.

Στην κατασκευαστική περίοδο εκτιμάται πως θα
απασχ οληθούν 700 άτομα και στην πλήρη λειτουργία του E/K 5.000 άτομα.
Ο χ ρόν ος της παραχ ώρησης, έπειτα από την τροποποίηση της σύμβασης, μειώθηκε από τα 60 στα
37 έτη (με, υπό προϋποθέσεις, αυτόματη παράταση στα 40 έτη).

Τέλος, δόθηκε η δυν ατότητα στον παραχ ωρησιούχ ο ν α διαπραγματευτεί την επέκταση της παραχ ώρησης για επιπλέον 23 έτη, σε τιμές αγοράς.
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Η συν έχ εια απο σελ. 2
2) Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Πρόκειται για την κατάργηση της λεγόμεν ης «φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης» για συν ταξιούχ ους με εισοδήματα άν ω των 12.000 ευρώ. Πρέπει ν α τον ιστεί πως
τα εισοδήματα αυτά δεν αφορούν μόν ο συν τάξεις αλλά
το σύν ολο των δηλωθέν των εισοδημάτων αν ά συν ταξιούχ ο. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελικοί ωφελούμεν οι ξεπερν ούν το 1 εκατομμύριο με συν ολικό δημοσιον ομικό
κόστος 274 εκατομμύρια ευρώ.

Παράδειγμα 1: Συν ταξιούχ ος με συν ολικό δηλωθέν
εισόδημα 15.000 ευρώ, 8.000 από συν τάξεις και 7.000
από εν οίκια, θα έχ ει συν ολικό ετήσιο όφελος 66 ευρώ
λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Παράδειγμα 2: Συν ταξιούχ ος με συν ολικό δηλωθέν
εισόδημα 22.000 ευρώ από δυο πηγές, 17.000 ευρώ
από συν τάξεις και 5.000 ευρώ από εν οίκια, θα έχ ει
συν ολικό ετήσιο όφελος 276 ευρώ
Παράδειγμα 3: Συν ταξιούχ ος με συν ολικό δηλωθέν
εισόδημα 24.000 ευρώ από δυο πηγές, 14.000 από
συν τάξεις και 10.000 από εν οίκια, θα έχ ει ετήσια ωφέλεια κατά 376 ευρώ.
Παράδειγμα 4: Συν ταξιούχ ος με συν ολικό δηλωθέν
εισόδημα 30.000 ευρώ, 16.000 ευρώ συν τάξεις και
14.000 από εν οίκια, με την κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς αλληλεγγύης πρόκειται ν α έχ ει ετήσιο όφελος
676 ευρώ.
Συν δυαστικά παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Συν ταξιούχ ος με καθαρές αποδοχ ές
1.157 ευρώ, από 1/1/2023 και με ποσοστό αύξησης
6%, θα λάβει 1.221 ευρώ, δηλαδή θα έχ ει μια μην ιαία
αύξηση 64 ευρώ, και σε ετήσια βάση η αύξηση αυτή
φτάν ει τα 771 ευρώ. Από το συν ολικό όφελος, τα 698
ευρώ οφείλον ται στην αύξηση των συν τάξεων και τα
73 ευρώ στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Εάν η τελική αύξηση φτάσει το 7,5% τότε το ετήσιο
όφελος φτάν ει τα 946 ευρώ, επιμεριζόμεν ο σε 873 ευρώ
από την αύξηση των συν τάξεων και 73 ευρώ από την
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Παράδειγμα 2: Συν ταξιούχ ος ο οποίος έχ ει ετήσιο μεικτό ποσό σύν ταξης 2.500 ευρώ εκ των οποίων 200
ευρώ αποτελεί προσωπική διαφορά. Το 2022 λάμβαν ε
καθαρά στο χ έρι μετά την παρακράτηση ασφαλιστικών
εισφορών , εισφοράς αλληλεγγύης και φόρων , 1.822
ευρώ. Το 2023 μετά την αύξηση 6% και την κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης, η προσωπική του διαφορά
μειών εται σημαν τικά στα 62 ευρώ και ο ίδιος θα λαμβάν ει πλέον καθαρά στο χ έρι, 1.864 ευρώ, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης – ετήσιο
όφελος 501 ευρώ.
Εάν η αύξηση είν αι της τάξης του 7,5%, τότε η προσωπική του διαφορά, μειών εται ακόμα περισσότερο
στα 27,50 ευρώ, εν ώ το καθαρό ποσό που λαμβάν ει θα
είν αι 1.864 ευρώ.
3) Εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες

Τον Δεκέμβριο πρόκειται ν α δοθεί και πάλι εφάπαξ
εν ίσχ υση στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι διαφορές σε σχ έση με την προηγούμεν η καταβολή είν αι πως
το ποσό αυξάν εται στα 250 ευρώ (από 200 προηγουμέν ως), εν ώ διευρύν εται σημαν τικά το πλήθος των
ωφελούμεν ων συν ταξιούχ ων καθώς την εν ίσχ υση θα
την λάβουν όσοι συν ταξιούχ οι έχ ουν μην ιαίο εισόδημα
800 ευρώ αν τί των 600 ευρώ π ου ίσχ υε, εν ώ
αν τίστοιχ α διευρύν ον ται και τα κριτήρια του οικογεν ειακού εισοδήματος και της περιουσίας.
Συγκεκριμέν α, δικαιούχ οι είν αι:

1 εκατομμύριο συν ταξιούχ οι (από 634.000 που ίσχ υε
πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως
9.600 ευρώ (έν αν τι 7.200), ετήσιο οικογεν ειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (έν αν τι 14.400) και ακίν ητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (έν αν τι 200.000 ευρώ),
35.000 αν ασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ,
225.000 δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος που θα λάβουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο,

172.000 δικαιούχ οι επιδόματος ΑμεΑ,
800.000 δικαιούχ οι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα
λάβουν αυξημέν ο επίδομα κατά 50%,
100.000 μακροχ ρόν ια άν εργοι από 12 έως 24 μήν ες
–στη βάση του μον τέλου που εφαρμόστηκε κατά τη
διάρκεια της παν δημίας- που δεν είν αι δικαιούχ οι του
Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και ετήσιο οικογεν ειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.
Συν ολικά, οι δικαιούχ οι του μέτρου είν αι 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας και το συν ολικό κόστος αν έρχ εται σε 496 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250
εκατ. ευρώ αφορούν στους συν ταξιούχ ους.

Παράδειγμα 1: Συν ταξιούχ ος με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα 8.000 ευρώ δεν πληρούσε πέρυσι τα
κριτήρια λήψης της έκτακτης εν ίσχ υσης των 250 ευρώ
(το όριο ήταν 7.200 ευρώ). Πλέον , με την διεύρυν ση
του αν ώτατου δηλωθέν τος εισοδήματος στα 9.600 ευρώ
(από 7.200 που ήταν ), θα μπορεί και αυτός ν α λάβει
την έκτακτη εν ίσχ υση.
Παράδειγμα 2: Συν ταξιούχ ος με ετήσιο φορολογητέο
εισόδημα 7.000 ευρώ και ακίν ητη περιουσία 250.000
ευρώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις λήψης της
εν ίσχ υσης των 250 ευρώ κατά την προηγούμεν η
πληρωμή (το όριο της ακίν ητης περιουσίας ήταν
200.000 ευρώ). Πλέον , με την αύξηση του ύψους της
ακίν ητης περιουσίας από τις 200.000 στις 300.000
ευρώ μπορεί και αυτός ν α λάβει την έκτακτη εν ίσχ υση.
4) Καταβολή της 4ης ετήσιας αύξησης που
προκύπτει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τον ν. 4670/2020

Το προηγούμεν ο έτος, πάν ω από 150.000 παλαιοί
συν ταξιούχ οι (όσοι υπέβαλλαν αίτηση συν ταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016) με πάν ω από 30 χ ρόν ια ασφάλισης, είδαν αυξήσεις στις αποδοχ ές τους
έπειτα από τον επαν υπολογισμό των συν τάξεων τους
με βάση τα βελτιωμέν α ποσοστά αν απλήρωσης που
προβλέπον ται στον ν .4670/2020. Συγκεκριμέν α έλαβαν τις 3 από τις 5 ετήσιες αυξήσεις που προβλέπον ται στον ν όμο. Έτσι, το 2023 αν αμέν εται ν α λάβουν
και την 4η ετήσια αύξηση.
Παράδειγμα 1: Συν ταξιούχ ος που υπέβαλε αίτημα
συν ταξιοδότησης ΠΡΙΝ τον Μάιο του 2016 και έχ ει
συμπληρώσει ΠΑΝΩ από 30 χ ρόν ια ασφάλισης έλαβε
πέρυσι τα 3/5 των αυξήσεων που προβλέπον ται από
τον ν .4670/2020 και τα αν τίστοιχ α αν αδρομικά. Το
2023 θα λάβει καν ον ικά την 4η ετήσια αύξηση.
Παράδειγμα 2: Συν ταξιούχ ος που υπέβαλε αίτημα
συν ταξιοδότησης ΠΡΙΝ τον Μάιο του 2016 και ΔΕΝ
έχ ει συμπληρώσει τουλάχ ιστον 30 χ ρόν ια ασφάλισης
ΔΕΝ δικαιούται την εν λόγω αύξηση καθότι δεν υπάγεται στη πρόβλεψη του ν . 4670/2016 αν αφορικά με τα
βελτιωμέν α ποσοστά αν απλήρωσης.

Παράδειγμα 3: Συν ταξιούχ ος που υπέβαλλε αίτημα
συν ταξιοδότησης ΜΕΤΑ τον Μάιο του 2016 και έχ ει
συμπληρώσει ΠΑΝΩ από 30 χ ρόν ια ασφάλισης ΔΕΝ
δικαιούται την εν λόγω αύξηση καθότι η συγκεκριμέν η
αφορά ΜΟΝΟ παλαιούς συν ταξιούχ ους. Οι ν έοι συν ταξιούχ οι (υποβολή αίτησης μετά τον Μάιο του 2016)
έχ ουν ήδη λάβει το σύν ολο των αυξήσεων που τους
αν αλογούσαν .
5) Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό
τομέα (στην μητέρα ή στον πατέρα εν αλλακτικά)
Το επίδομα μητρότητας επεκτείν εται στον ιδιωτικό
τομέα από το 2023 για τρεις μήν ες. Από τους έξι μήν ες
δηλαδή στους εν ν έα. Το μέτρο μπορεί ν α εφαρμοστεί
εν αλλακτικά και για τον π ατέρα και απ οσκοπ εί
πρωτίστως στη στήριξη της οικογέν ειας και στην εξίσωση ουσιαστικά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το
επίδομα καταβάλλεται από την Δημόσια Υ πηρεσία
Απασχ όλησης και θα έχ ει πρόσθετο κόστος περίπου
60 εκατομμύρια ευρώ.
Παράδειγμα: Μία μητέρα λαμβάν ει σήμερα για ειδική
παροχ ή προστασίας μητρότητας τον βασικό κατώτατο
μισθό επί 6 μήν ες, δηλ. 713χ 6 = 4278 ευρώ (μεικτά).

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η
εταιρεία
Tile organosi
αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
και
γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ ταχύτητα στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για ταχεία αναβάθμιση
σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο
info@tileorganosi.gr
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Δύο προσθήκες η Ένωση
Πανασπροπυργιακού Δόξας
Η διοίκηση της Ενωσης
Πανασπ ρ ο π υ ρ γι ακο ύ
Δόξας ανακοίνωσε τον
Ντιέγκο Αλμέδια Νέρες.
Ο 31χρονος ( με το βραζι λι άνι κο
δι αβατήρι ο)
αγωνίζεται ως εξτρέμ και
επι θετι κός μέσος και
έχει αγωνιστεί σε ομάδες της Βραζι λί ας,της
Ισπανίας (με την δεύτερη ομάδα της Λεβάντε)
Τουρκίας και των Σκοπίων( Πέλιστερ) καθώς έχει
φορέσει και τις φανέλες του Απόλλων Ευπαλίου,
Αχαρναϊκό, Αστέρα Βλαχιώτη,Προοδευτική, ΑΟ
Καραβά.
Και τον τερματοφύλακα Χάρη Μίχο, που τελευταία
αγωνιζόταν στο Χαϊδάρι.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ξεκίνησαν οι προπονήσεις
των ακαδημιών
Με την έν αρξη της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς,
ξεκίν ησαν και οι προπον ήσεις των ακαδημιών του
Βύζαν τα.
.
Η σοβαρή δουλειά που γίν εται όλα αυτά τα χ ρόν ια στις
ακαδημίες της ομάδας μας από καταξιωμέν ους προπον ητές αποτέλεσε εχ έγγυο για τους γον είς, που έδειξαν ότι
εμπιστεύον ται και τη ν έα ποδοσφαιρική περίοδο τα
τμήματα υποδομής του Βύζαν τα.
Πληθώρα μικρών παιδιών κατέκλυσαν τα γήπεδα του
MEGARA SPORTS CLUB, με τις ν έες εγγραφές ν α
ξεπερν ούν κάθε προσδοκία και τους μελλον τικούς
ποδοσφαιριστές ν α δείχ ν ουν διάθεση για ν α μάθουν
τα μυστικά του ποδοσφαίρου,
φορών τας την φαν έλα της ομάδας που αποτελεί
«θρύλο» για την πόλη των Μεγάρων .
Στόχ ος όλων μας στην ποδοσφαιρική οικογέν εια του
Βύζαν τα είν αι ν α κάν ουμε ακόμα πιο χ αρούμεν α τα
παιδιά που εν τάχ θηκαν στα τμήματα υποδομής της
ομάδας μας, ώστε αυτά ν α υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ήθος, σύμφων α με
τα αθλητικά ιδεώδη του ευ αγων ίζεσθαι.
Καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία και δίχ ως τραυματισμούς!
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συντήρηση στον
τάπητα τοιυ
γηπέδου
Με πρωτοβουλία της προέδρου του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ Γιάννας
Ρήγα και με την σύμφωνη
γνώμη
των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκεσυντήρηση του συνθετικού
τάπητα στο γήπεδο του Βύζαντα.
Οι εργασίες συντήρησης έγιναν με την ευγενική χορηγία της
Ξεκίνησαν οι προπονήσεις
στίβου στον Γ.Σ Μεγάρων
Από χ θές ξεκίν ησαν οι προπον ήσεις στίβου του Γυμν αστικού
Συλλόγου Μεγάρων για αγόρια
και κορίτσια από έξι ετών και
άν ω.
Ο Γυμν αστικός Σύλλογος Μεγάρων συμβάλει, μέσω της πρότυπης ακαδημίας στίβου, στην
σωστή αν άπτυξη των βασικών
κιν ητικών δεξιοτήτων
ταχ ύτητας, αλτικότητας και
δύν αμης των παιδιών , καθώς
και στην αύξηση της μυϊκής
τους μάζας και στον έλεγχ ο του
σωματικού τους λίπους.
Επίσης εν ισχ ύουμε με την
σωστή εκγύμν αση των παιδιών
μας την καρδιοαν απν ευστική
τους ικαν ότητα.
Έλα και εσύ, γιατί...
Γυμν αζόμαστε Σωστά Μαζί.

εταιρείας του κ. Χρήστου Γαϊτανάρου τον οποί ο ευχαρι στούμε.
Η συντήρηση του συνθετικού
τάπητα ήταν αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί.
Ήταν μι α προσφορά της
διοίκησης του Βύζαντα προς
τους ποδοσφαιριστές όλων των
ομάδων
της πόλης μας που χρησιμοποιούν το γήπεδο για τις προπονήσεις και τους αγώνες τους.
Ενόψει των αγωνιστικών μας
υποχρεώσεων στην Γ’ Εθνική,
συνεχίζουμε δυναμικά παρεμβαίνοντας με κάθε τρόπο στην
φυσική έδρα του Βύζαντα, ώστε
να αλλάξει η εικόνα του γηπέδου προς το καλύτερο.
Σήμερα η κλήρωση της
β΄ φάσης
του Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ

Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στις
10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης η κλήρωση για τη Β’ Φάση
του Κυπέλλου.
Ένας εκπρόσωπος από κάθε
ομάδα και μάσκα.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν
από την πρώτη φάση είναι οι
εξής:

Απόλλων Ποντίων, Μικρασιατική, Ακράτητος, Ευκλείδης,
Λέων, Αίας Παραλίας,
Νέα Πέραμος, Ασπρόπυργος,
Ηρακλής Ελευσίνας,
Μεγαρικός, Σκορπιός Φυλής,
Πυρρίχιος, Εθνικός
Πανοράματος.

Η ακαδημία του Μανδραικού ΑΟ
ξεκίνησε τις προπονήσεις
Καλή αθλητική
χ ρον ιά! Ξεκίν ησε
η Ακαδημία Ποδοσφαίρουτου Μαν δραικού ΑΟ. Ο
Μιχ άλης Βλάχ ος
και οι συν εργάτες
του (Αλέξαν δρος
Μπακατσέλος,
Δημήτρης Ταμπουράκης, Γιώργος
Παλιγγίν ης και Χρήστος Παλιγγίν ης) μίλησαν με τους
γον είς και τους αθλητές.
Η μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία του Μιχ άλη Βλάχ ου
σε Ελλάδα - εξωτερικό καθώς και η πολύχ ρον η προπον ητική του παρουσία στις Ακαδημίες της ΑΕΚ,
αποτελούν εγγύηση για την δουλειά που θα δούμε
φέτος στην Ακαδημία.

Δυναμική η έναρξη στην ακαδημία του Α.Ο Αία
Παραλίας Ασπροπύργου

Ξεκίνησε δυναμικά η ακαδημία του Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου με προπονητές τον Ηλία
και Ευθύμη Αμπαζάι. Πληροφορίες για εγγραφές: Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή 20:0021:00 στο Γήπεδο Αίας Ασπροπύργου.

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

12-θριάσιο

37ος Γύρος Πάρνηθας από τον ΕΟΣ Αχαρνών

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών ανακοινώνει τη διοργάνωση
του 37ου ΓΥΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ για την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο

αγώνας
διοργανώνεται
για 37η συνεχή
χρονιά και σκοπεύει
στη διάδοση των
αθλημάτων βουνού,
την ανάπτυξη του
μαζικού αθλητισμού,
τη σύσφιξη των
σχέσεων των νέων
ανθρώπων και στο να
δώσει την ευκαιρία σε
πολύ κόσμο να βρεθεί
για μια ακόμη φορά
στην πολυαγαπημένη
του Πάρνηθα.

Ο 37ος ΓΥΡΟΣ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ
περιλαμβάνει 2
διαδρομές. Τη μεγάλη
των 16 χλμ. για τους
ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) και τη μικρή των 4 χλμ. για τα παιδιά
(αγόρια και κορίτσια κάτω των 16 ετών).Η εκκίνηση για τον μεγάλο γύρο
θα δοθεί στις 10.00΄ ακριβώς και των παιδιών στις 10.15΄. Στη διαδρομή
των 16 χλμ. θα υπάρχουν 2 σημεία παροχής νερού και μέριμνα
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.
Αφετηρία και τερματισμός του αγώνα θα είναι ο χώρος μπροστά στην
εκκλησία της Αγίας Τριάδας – Πάρνηθα. Σε όλους τους δρομείς θα
δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα, ενώ για τους 3 πρώτους
των 18 κατηγοριών (κατά φύλο και ηλικία) έχουν αθλοθετηθεί κύπελλα.
Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής
γίνονται επιτόπου στη γραμματεία του αγώνα, μέχρι δέκα λεπτά (10΄) πριν
από την εκκίνηση.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλευρό
του "Δέντρου Ζωής" για την 20η
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμαρχος Αχαρνών
στηρίζουν την 20η Πανελλήνια Λαμπ αδηδρομία και
στέκεται δίπ λα στα μέλη του Σωματείου Εθελοντών
Αιμοδοτών Δέντρο Ζωής. "Λέμε ΝΑΙ
στην 20η Πανελλήνια Λαμπ αδηδρομία π ου
θα π ραγματοπ οιηθεί την Κυριακή 25 Σεπ τεμβρίου
στην Κεντρική μας Πλατεία.
Στέλνουμε μήνυμα ελπ ίδας και αισιοδοξίας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους εθελοντές αιμοδότες
Ελλάδος. Στην π ροσπ άθεια αυτή δεν π ερισσεύει
κανείς", τονίζει ο Δήμαρχος Σπ ύρος Βρεττός.

Η συνεχεια απο σελ. 2
Ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, στην
προ ημερών επίσκεψή του στα Ναυπηγεία της
Ελευσίνας τόνισε μεταξύ άλλων: «Αυτό το οποίο
πετύχαμε είναι να εξασφαλίσουμε όλες τις θέσεις
εργασίας, να λάβετε πίσω όλα τα δεδουλευμένα,
να φέρουμε σχεδόν 200 εκατομμύρια σε επενδύσεις στο Ναυπηγείο. Και να μπορέσουμε να
επαναλάβουμε εδώ, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα,
αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να δω να γίνεται
στη Σύρο.
Όπου πριν από τέσσερα χρόνια το Ναυπηγείο
είχε την εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου,
σήμερα όμως, αν το επισκεφθείτε, είναι ένα

ζωντανό Ναυπηγείο, με πλοία τα οποία περιμένουν να επισκευαστούν, με ικανοποιημένους
εργαζόμενους και κυρίως ικανοποιημένους πελάτες” για να προσθέσει:

«Η αναβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας
της χώρας, μέσω της επανεκκίνησης, εξυγίανσης
και αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα
ενισχύει σημαντικά τόσο την Οικονομία, όσο και
τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας».
Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο
επανεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
καθώς περιλαμβάνει:

Άμεση επένδυση 170 εκατ. δολαρίων.
Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας (600).
Οφειλές & αποζημιώσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ
στους εργαζομένους.
Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα
σε 3 χρόνια. Με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.
Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό
Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές
εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη.
Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν
σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική
Βιομηχανία.

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
" Απο την εταιρεία Eco Carpet,
ζητείται υπάλληλος νέος και νέα, εως
40 ετών, για τα καταστήματά της στον
Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 "

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για

την περιοχή του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο

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

ΓΑΜΟΣ

6951959360 lagiosparts@gmail.com

O XPHΣTOΣ
ΣOIΛEMEZIΔHΣ TOY
IΩANNH KAI THΣ ΣOYΛAΣ
TO ΓENOΣ ΠEXΛIBANIΔH
ΓENNHΘEIΣ ΣTON
XOΛAPΓO ATTIKHΣ
KATOIKOΣ
AΣΠPOΠYPΓOY KAI H
ΔEΣΠOINA KΩTΣH TOY

IΩANNH KAI THΣ
XPYΣTAΛΛAΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΓENNHΘEIΣ
ΣTHN AΘHNA KATOIKOΣ
AXAPNΩN ΠPOKEITAI NA
ΠANTPEYTOYN ΣTO
ΔHMAPXEIO
AΣΠPOΠYPΓOY

Συνεχίζεται από σελ. 3

Για τις σχ ολικές καθαρίστριες αν έφερε
ότι υπάρχ ει έν α πακέτο που αυξάν ει
τη χ ρηματοδότηση κατά 6 εκ.περίπου
και θα εξεταστεί στη συν έχ εια αν
υπάρχ ει περιθώριο βελτίωσης. Σχ ετικά
με τις υποχ ρεώσεις των δήμων που
προέρχ ον ται από άλλες πολιτικές για
τα αδέσποτα ή τη ν αυαγοσωστική κάλυψη σχ ολίασε ότι δεν θα αφεθούν
αρμοδιότητες χ ωρίς στήριξη εν ώ για τα
ζώα συν τροφιάς επισήμαν ε ότι εκκρεμεί η έκδοση της Κοιν ής Υ πουργικής
Απόφασης για τη χ ρηματοδότηση που
φέτος θα είν αι περίπου στα 7 εκ. εν ώ
δόθηκαν πέν τε εκ. ευρώ για τις πάγιες
δαπάν ες και τις στειρώσεις.
Σε ό,τι αφορά το τέλος ταφής απορριμμάτων
τόν ισε ότι αν ελαστικές
υποχ ρεώσεις της χ ώρας επέβαλαν ν α
προχ ωρήσει η επιβολή του, γν ωστοποίησε ότι συζητήθηκε πρόταση των
δήμων για μια αν απροσαρμογή αν άλογα με το πώς επιτυγχ άν ον ται στόχ οι
και αν έφερε ότι υπάρχ ει επικοιν ων ία
και με το υπουργείο περιβάλλον τος,
χ ωρίς όμως ν α καλλιεργούν ται προσδοκίες για πλήρη κατάργηση αυτού του
τέλους.
Για το πάγωμα δαν είων σημείωσε ότι
επ ιφυλάσσεται μέχ ρι την Πέμπ τη,
οπότε έχ ει προγραμματιστεί σύσκεψη
με το οικον ομικό επιτελείο της κυβέρν -

ησης εν ώ μιλών τας για τις δημοτικές
επιχ ειρήσεις ύδρευσης και αποχ έτευσης είπε ότι η εν ίσχ υσή τους θεωρείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατική
εν ίσχ υση, το κόστος είν αι 136 εκ.
ευρώ και θα εξεταστεί πώς θα καλυφθεί.
Εξάλλου ο κ. Βορίδης είπε, μεταξύ
άλλων , ότι εγκρίθηκαν τα αιτήματα των
δήμων για 214 θέσεις δημοτικών
αστυν ομικών και θα δοθούν άλλες
χ ίλιες εν ώ ως το τέλος του μήν α θα
έρθει για διαβούλευση το πλαίσιο για
την αν αμόρφωση της δημοτικής
αστυν ομίας. Σχ ετικά με τον Κώδικα
Αυτοδιοίκησης επ ισήμαν ε ότι σε
θεσμικό επίπεδο θα παραδοθεί ως το
τέλος του 2022 έν α εργαλείο τεχ ν ητής
ν οημοσύν ης για τις αρμοδιότητες που
ασκούν ται, κάτι που στη Γαλλία, όπως
είπε, χ ρειάστηκε δέκα χ ρόν ια για ν α
εφαρμοστεί. Παράλληλα συστάθηκε
επιτροπή που άρχ ισε ν α εξετάζει το
κομμάτι του Εν ιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, παρουσιάστηκε η διοικητική
κωδικοποίηση που περιλαμβάν ει όλη
τη ν ομοθεσία της τοπ ικής αυτοδιοίκησης και απομέν ουν παρεμβάσεις
στα λειτουργικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, τον Κώδικα των Δημοτικών
Υ παλλήλων και τα οικον ομικά των
ΟΤΑ.
Υ ποδεχ όμεν ος την ηγεσία του υπο-

ΓΑΜΟΣ

θριάσιο-13

Ο ΜΑΥ ΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΙΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΡΥ ΠΟΝΗΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΦΙΡΙΠΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥ ΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥ ΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ι.Π.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

υργείου Εσωτερικών και τους εκπροσώπ ους των δήμων στη Θεσσαλον ίκη, ο δήμαρχ ος Κων σταν τίν ος
Ζέρβας επισήμαν ε ότι η παρουσία τους
είν αι τιμή για τη Θεσσαλον ίκη, εν ώ
αν αφερόμεν ος στην κατάσταση των
δήμων σχ ολίασε ότι οι συν θήκες είν αι
δύσκολες και εκτίμησε ότι μπορεί για
την τοπική αυτοδιοίκηση ν α έρχ εται
φέτος τον χ ειμών α μια καταιγίδα
βαρών , ιδιαίτερα στον εν εργειακό
τομέα. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχ ος Τρικκαίων , Δημήτρης Παπαστε-

ργίου τόν ισε ότι η αν ησυχ ία στην
αυτοδιοίκηση είν αι διάχ υτη λόγω της
παγκόσμιας συγκυρίας και αφορά τον
τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το
εν εργειακό κόστος και έθεσε ερωτήματα για τα ΚΔΑΠ, το τέλος ταφής απορριμμάτων και άλλα ζητήματα.

Την αν άγκη αύξησης του ποσού οικον ομικής εν ίσχ υσης των δήμων υπογράμμισε ο αν τιπρόεδρος της ΚΕΔΕ,
δήμαρχ ος Αμπελοκήπων Μεν εμέν ης,
Λάζαρος Κυρίζογλου.

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05
000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213
20 47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατά-

στημα pet-shop
ζωοτροφών της

Ελευσίνας 20ο χιλ

ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:0015:00,

με ένα ρεπό την εβδομάδα..

Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή

εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail
grosyn@outlook.com

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.
ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

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.

ΖΗΤ ΕΙΤ ΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκιν ήτων για τεχ ν ική υποστήριξη συν εργείου διασκευής

οχ ημάτων σε υγραεριοκίν ητα με έδρα την
Μαγούλα Αττικής. 6949227491 ΚΑΙ

6934551633 email n.f otiadis@sime.gr

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 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,

θριάσιο-15

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο 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 εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως 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€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

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

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

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
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

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

Tετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

