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Ξενοκώστας και ONEX αναλαµβάνουν
τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Συµφωνήθηκε το πλαίσιο
εξυγίανσης µετά απο συνάντηση
στο Υπουργείο Ανάπτυξης

O

υπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , ‘Αδων ις
Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Νίκος Παπαθαν άσης
συν αν τήθηκαν µε τον πρόεδρο
του διοικητικού συµβουλίου της
εταιρείας µε την επων υµία «Νεώριον Συµµετοχ ών ΑΕ.» Νίκο
Ταβουλάρη και λοιπών µετόχ ων
της εταιρείας, καθώς και του
προέδρου του οµίλου Onex Α.Ε.,
Παν αγιώτη Ξεν οκώστα, µε σκοπό
την εξεύρεση λύσης για την
εξυγίαν ση των Ναυπηγείων Ελευσίν ας. Όπως και στην περίπτωση
του Νεωρίου Σύρου, έτσι και στην
αν τίστοιχ η της Ελευσίν ας, το ν αυπηγείο περν άει από την εποχ ή
Ταβουλάρη, στην εποχ ή
Ξεν οκώστα.
Στο πλαίσιο της συν άν τησης,
όπως αν αφέρει η αν ακοίν ωση,
συµφων ήθηκε ότι ο τρόπος
εξυγίαν σης των Ναυπηγείων Ελευσίν ας θα γίν ει µε την υπαγωγή
τους στη διαδικασία του άρθρου

106βδ του Πτωχ ευτικού Κώδικα.
Προς υλοποίηση της αν ωτέρω διαδικασίας, οι µέτοχ οι κ.κ. Ταβουλάρης και Στεφάν ου συµφών ησαν
όπως µεταβιβάσουν το σύν ολο
των µετοχ ών που κατέχ ουν στην
εταιρεία «Νεώριον Συµµετοχ ών
ΑΕ» σε εταιρεία του οµίλου Onex,
έν αν τι συµβολικού τιµήµατος εν ός
ευρώ και υπό την διαλυτική αίρεση
της κατάθεσης και επικύρωσης της
συµφων ίας από το αρµόδιο ∆ικαστήριο.

Όλα τα µέρη συµφών ησαν
επίσης ότι θα κληθούν άµεσα και
οι λοιποί µέτοχ οι για ν α εν ηµερωθούν για την παρούσα συµφων ία
και ν α προσχ ωρήσουν σε αυτή
ώστε ν α µεταβιβαστεί κατά τα αν ωτέρω ποσοστό τουλάχ ιστον 51%
των µετοχ ών της εταιρείας «Νεώριον Συµµετοχ ών ΑΕ», γεγον ός που
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την επίτευξη της συµφων ίας
εξυγίαν σης.

Το λιµάνι της Ελευσίνας «στηρίζει»
την επένδυση στο Ελληνικό!

Τ

α χ ύδην φορτία που θα
απαιτηθούν και οι
δυν ατότητες του λιµαν ιού
Κοµβικό ρόλο στην υποστήριξη του εµβληµατικού project
του Ελλην ικού φιλοδοξεί ν α
διαδραµατίσει το λιµάν ι της
Ελευσίν ας.
Σηµειών εται ότι το τεράστιο
έργο του Ελλην ικού – η
µεγαλύτερη αστική αν άπλαση
στην Ευρώπη – το οποίο θα
απαιτήσει ίσως και δέκα χ ρόν ια, θα απαιτήσει έν α τεράστιο
όγκο υλικών (οικοδοµικών και
άλλων ), µηχ αν ηµάτων κλπ. Θα
απαιτηθεί ως εκ τούτου η
εξυπηρέτηση χ ύδην φορτίων .
Εκεί ακριβώς βρίσκεται το
συγκριτικό πλεον έκτηµα του
Ελευσίν ας, το οποίο είν αι το
µεγαλύτερο σε εξυπηρέτηση χ ύδην
φορτίου λιµάν ι στην Αττική.
Έτσι προκύπτει το εν διαφέρον
του σχ ετικού δελτίου τύπου που
εξέδωσε ο Οργαν ισµός Λιµέν ος
Ελευσίν ας και έχ ει ως εξής:

«Σε πλήρη ετοιµότητα βρίσκον ται όλες οι υπηρεσίες του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευσίν ας ΑΕ για
την προετοιµασία άµεσης
εξυπηρέτησης της αυξηµέν ης
διακίν ησης χ ύδην φορτίων που
αν αµέν εται στο Λιµέν α της Ελευσίν ας, λόγω της έν αρξης των εργασιών του εµβληµατικού έργου στις
εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρ-

οµίου στο Ελλην ικό.
Σήµερα ο εµπορικός Λιµέν ας της
Ελευσίν ας διαθέτει τις απαραίτητες
υποδοµές, την κατάλληλη τεχ ν ογν ωσία και υπηρεσίες προκειµέν ου
ν α αν ταποκριθεί µε τον καλύτερο
δυν ατό τρόπο στην επικείµεν η
αύξηση του όγκου εργασιών φορτοεκφόρτωσης οικοδοµικών υλικών
για τις αν άγκες υλοποίησης εν ός
τόσο µεγάλου έργου όπως αυτό
στο Ελλην ικό.
Ο Οργαν ισµός Λιµέν ος Ελευσίν ας ΑΕ έχ ει ήδη αποδείξει τη
δυν αµική του καθώς εν µέσω παν δηµίας ο Λιµέν ας της Ελευσίν ας
συν έχ ισε ν α είν αι σε πλήρη λειτουργία για τις αν άγκες της ελλην ικής
αγοράς και αν ταποκρίθηκε µε επιτυχ ία στην αυξηµέν η εµπορευµατι-

κή κίν ηση παρέχ ον τας υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και τηρών τας όλα
τα απαραίτητα µέτρα προστασίας
για την υγεία εργαζοµέν ων και
χ ρηστών .

Η ∆ιοίκηση του ΟΛΕ ΑΕ εκφράζει
για άλλη µία φορά τις ευχ αριστίες
της προς όλο το προσωπικό του
Οργαν ισµού για τη συµβολή τους
στην άψογη λειτουργία των υπηρεσιών του Λιµέν α κάτω από εκείν ες
τις πρωτόγν ωρες και δύσκολες
συν θήκες.
∆ιατυπών ει δε τη βεβαιότητά ότι
οι εργαζόµεν οι στον ΟΛΕ ΑΕ θα
συν εχ ίσουν ν α διακρίν ον ται για
τον επαγγελµατισµό και την
ευσυν ειδησία τους».
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Ελευσίνα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την
αποκατάσταση ΒΟΤΡΥΣ & Ελαιουργείου

Ξεκινούν οι διαδικασίες για
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων δύο ιστορικών βιοµηχανικών συγκροτηµάτων στο
πλαίσιο των δράσεων για την
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσα
2021»

Ο

δρόµος για την αποκατάσταση και αξιοποίηση δύο
ιστορικών βιοµηχ αν ικών
συγκροτηµάτων της Ελευσίν ας –
του «Βότρυς» και του Ελαιουργείου
– άν οιξε µε µια ρύθµιση-κλειδί που
βάζει τις εγκαταστάσεις
στηO θέση που τους αρµόζει.
Με τη ν έα ν οµοθετική
πρωτοβουλία θεραπεύεται
µια πολεοδοµική «αν ορθογραφία» η οποία ως τροχ οπέδη µπλόκαρε, για
περίπου µία δεκαετία, τις
διαδικασίες για την εγκατάσταση του ν έου Αρχ αιολογικού Μουσείου Ελευσίν ας και
πολλών άλλων πολιτιστικών
χ ρήσεων που είχ αν συν δεθεί και µε τον θεσµό της
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης 2021».

διασύν δεσης του αρχ αιολογικού
χ ώρου µε το θαλάσσιο µέτωπο της
πόλης.

Επιπλέον επισηµαίν εται ότι οι
όποιες εργασίες εκσκαφών για την
αν έγερση κτιριακών εγκαταστάσεων ήταν πιθαν όν ν α σκον τάψουν στην αν εύρεση αρχ αιολογικών ευρηµάτων , καθώς εκτιµάται
από την αρµόδια Εφορεία ότι στη
συγκεκριµέν η θέση ήταν χ ωροθετηµέν ο το αρχ αίο στάδιο της πόλης.

βαµβακέλαια, κοκοφοιν ικέλαια,
σπορέλαια ραφιν έ, πίτες για ζωοτροφές και κοιν ούς πράσιν ους
σάπων ες, µεταξύ των οποίων ο
«Σάπων Ελευσίν ας» τύπου Μασσαλίας», ο οποίος συν αγων ιζόταν
µάλιστα τον γαλλικό.
Το Ελαιουργείο έβαλε λουκέτο
προς τα τέλη της δεκαετίας του
1960 και σήµερα αν ήκει στην
Εθν ική Τράπεζα, η οποία το έχ ει
παραχ ωρήσει στον ∆ήµο Ελευσίν ας για τη διοργάν ωση του θεριν ού φεστιβάλ των «Αισχ υλείων ».

Η µελέτη για την εν οποίηση
Η παρέµβαση αποτελεί έν αν
από τους κορυφαίους αν απτυξιακούς στόχ ους για την Ελευσίν α,
καθώς θα αποδώσει στην πόλη
δύο ιστορικούς χ ώρους. Η σχ ετική
µελέτη για την εν οποίηση των
αρχ αιολογικών χ ώρων , την οποία
υλοποίησαν οι συν αρµόδιοι φορείς
των υπουργείων Πολιτισµού και
Περιβάλλον τος, της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Ελευσίν ας,
υπό τον συν τον ισµό της κυρίας
Σόν ιας Σούµπερτ, αν αφέρεται στη
χ ωροθέτηση του Μουσείου στο
πρώην «Βότρυς», η οποία µειον εκτεί ως προς τη δυν ατότητα

Εννέα νέα κρούσµατα
κορονοϊού. 7 στις πύλες
εισόδου της χώρας. Κανένας
νέος θάνατος

Ε

ν ν έα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωµέν α
κρούσµατα της ν όσου COVID - 19, αν ακοίν ωσε ο ΕΟ∆Υ , εκ των οποίων τα 7
εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων στις πύλες εισόδου
τις χ ώρας. Ο συν ολικός αριθµός των κρουσµάτων

αν έρχ εται σε 3.519 (ηµερήσια µεταβολή +0,3%), εκ
των οποίων 54,8% είν αι άν δρες.
Από τα εν ν έα κρούσµατα, 7 κρούσµατα
εν τοπίστηκαν κατά τους ελέγχ ους που διεν εργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χ ώρας, έν α στην Περιφερειακή Εν ότητα Ξάν θης και έν α στην Περιφερειακή
Εν ότητα Καστοριάς.
Από το σύν ολο των 3.519 κρουσµάτων , 816
(23,2%) θεωρούν ται σχ ετιζόµεν α µε ταξίδι από το
εξωτερικό, 1.933 (54,9%) είν αι σχ ετιζόµεν α µε ήδη
γν ωστό κρούσµα και τα υπόλοιπα δεν σχ ετίζον ται
ούτε µε ταξίδι ούτε µε άλλο γν ωστό κρούσµα ή είν αι
ακόµα υπό διερεύν ηση.
∆εν έχ ει καταγραφεί καν έν ας ν έος θάν ατος ασθεν ούς µε COVID-19, εν ώ από την έν αρξη της επιδηµίας έχ ουν καταγραφεί συν ολικά 192 θάν ατοι. Η
µέση ηλικία των ασθεν ών που απεβίωσαν είν αι τα 76
έτη.
Ο αριθµός των ασθεν ών που είν αι διασωλην ωµέν οι
είν αι 11 (54.5% άν δρες).

Με τη ν έα ρύθµιση, ο
χ ώρος αν έγερσης του Μουσείου µεταφέρεται από το «Βότρυς» στον διπλαν ό χ ώρο του
παλιού Ελαιουργείου των 26 στρεµµάτων , στον οποίο θα διατηρηθούν παράλληλα και χ ρήσεις
πολιτιστικών λειτουργιών . Στα 17
στρέµµατα του «Βότρυς», µε τις
δύο καµιν άδες και τα δύο διατηρητέα κτίσµατα, του Οιν οποιείου και του Ηλεκτρολογείου (µε
κηρυγµέν ο και τον εξοπλισµό
τους), αποδίδον ται χ ρήσεις πολιτιστικών λειτουργιών .

Σύµφων α µε την αιτιολογική
έκθεση της ν έας ρύθµισης, η
χ ωροθέτηση του Μουσείου στο
Ελαιουργείο θα εξυπηρετήσει
αρτιότερα τη λειτουργία του Μουσείου και των πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ται στον
συγκεκριµέν ο χ ώρο (Φεστιβάλ
«Αισχ ύλεια»), εν ώ στο «Βότρυς»
θα επιτρέπεται η χ ρήση «Πολιτιστικές λειτουργίες», ώστε ν α δηµιουργείται έν ας εν ιαίος πολιτιστικός
πόλος µε το Ελαιουργείο.
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Κρ. Λαγκάρντ: Η οικονοµική
κρίση που πυροδότησε η
πανδηµία θα προκαλέσει
αλλαγές στην παγκόσµια
οικονοµία

Από το πρώτο εργοστάσιο του
1895 στο ν έο Μουσείο
Το πρώτο εργοστάσιο της Ελευσίν ας ήταν το σαπων οποιείο των
αδελφών Χαριλάου, το οποίο
κατασκευάστηκε το 1875 στο
δυτικό τµήµα της ακτής, δίπλα
στον λόφο των αρχ αιοτήτων .
Ηταν αυτό που λίγα χ ρόν ια αργότερα, περί το 1895, µετεξελίσσεται
στο Ελαιουργείο. ∆ίπλα του, δύο
χ ρόν ια πριν από την έλευση του
20ού αιών α, ιδρύεται και η Οιν οποιητική – Οιν οπν ευµατική Εταιρεία Χαρίλαος και Σία», µετέπειτα
«Βότρυς».

Οπως αν αφέρεται σε έκθεση του
Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου
Πειραιώς για τη βιοµηχ αν ική κληρον οµιά της πόλης, το Ελαιουργείο
στην αρχ ή παρήγε 500.000 οκάδες
σάπων α, εκ των οποίων εξάγον ταν οι 125.000 οκάδες. Από τα
τέλη της δεκαετίας του ’30
«ξεκίν ησε ν α παράγει λιν έλαια,

Αποστάγµατα
Από τον µηχ αν ολογικό εξοπλισµό διασώζεται µόν ο η συστοιχ ία
των κυλιν δρικών δεξαµεν ών στον
µεσότοιχ ο µε το εργοστάσιο «Βότρυς», το οποίο εξελίχ θηκε σε έν α
από τα σηµαν τικότερα του κλάδου
οίν ων και οιν οπν ευµάτων της
χ ώρας.

Η εταιρεία, η οποία απέκτησε
εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις
της χ ώρας, παρήγε φωτιστικό
οιν όπν ευµα, οίν ους, αποστάγµατα, βερµούτ, κον ιάκ και διθειούχ ο
άν θρακα.

Το εργοστάσιο το 1938 περιήλθε
στον Οµιλο Μποδοσάκη και διέκοψε τη λειτουργία του στα τέλη της
δεκαετίας του ’70. Αργότερα, στον
χ ώρο εγκαταστάθηκε η εταιρεία
ΣΙΝΤΡΑ, συµφερόν των Λ. Λαυρεν τιάδη, η οποία ωστόσο δεν τον
χ ρησιµοποιεί.

Η

οικον οµική
κρίση που
πυροδότησε η παν δηµία
Cov id-19 «θα
προκαλέσει βαθιές
αλλαγές» στην
παγκόσµια οικον οµία, στρέφον τάς
την προς την οικολογία, την ψηφιοποίηση και µεταβάλλον τας τους
τρόπους της
απασχ όλησης, και
η Ευρώπη βρίσκεται σε «εξαιρετική θέση», δήλωσε
σήµερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεν τρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρν τ.
Η κρίση αυτή «θα αποτελέσει τον επιταχ υν τή των
αλλαγών που βρίσκον ταν ήδη σε λαν θάν ουσα κατάσταση στις οικον οµίες µας», προέβλεψε η πρόεδρος
της ΕΚΤ, η οποία συµµετείχ ε µέσω τηλεδιάσκεψης
στις εργασίες του συµποσίου «Οικον οµικές Συν αν τήσεις» στο Εξ-αν -Σεν στο Παρίσι.
«Στον τοµέα της κατασκευής, της απασχ όλησης,
του εµπορίου, αυτό που ζήσαµε θα επιταχ ύν ει τις
µεταβολές και πιθαν ότατα θα επιφέρει µία στροφή
προς έν αν τρόπο ζωής περισσότερο αειφόρο και
οικολογικό, πρόσθεσε.
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Κορωνοϊός: Πάνω από 11 εκατ.
κρούσµατα παγκοσµίως

Τ

ο «φράγµα» των 11
εκατοµµυρίων κρουσµάτων έσπασε η
παν δηµία του κορων οϊού,
σύµφων α µε την καταµέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, εν ώ έχ ουν περάσει
πάν ω από έξι µήν ες, από
την εµφάν ιση του ιού στην
Κίν α.
Η παν δηµία έχ ει προκαλέσει τουλάχ ιστον 527.241
θαν άτους παγκοσµίως από
τότε που η Κίν α αν ακοίν ωσε επισήµως την εµφάν ιση
της ασθέν ειας τον ∆εκέµβριο.

Περισσότερα από
11.145.640 κρούσµατα
έχ ουν διαγν ωστεί επισήµως
σε 196 χ ώρες και εδάφη.
Τουλάχ ιστον 5.727.400
άν θρωποι θεωρείται ότι έχ ουν
αποθεραπευτεί.

Παράταση προθεσµίας
οφειλών και ρυθµίσεων
προς το ∆ήµο Φυλής
µέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται µέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσµία πληρωµής
όλων των οφειλών δηµοτών
και των ρυθµίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των έκτακτων
µέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράµης
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Φυλής

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Παράταση, έως τέλος

Αυγούστου για ∆ήλωση των
Τετραγωνικών
Μέτρων στους ∆ήµους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει ότι, σύµφωνα µε τον νόµο 4682/2020 (Α΄76)
παρατείνεται η προθεσµία διόρθωσηςδήλωσης των τετραγωνικών στους
∆ήµους µέχρι 31.8.2020.

Ο αριθµός αυτός των διαγν ωσµέν ων κρουσµάτων δεν αν ταν ακλά
παρά έν α κλάσµα του πραγµατικού
αριθµού των µολύν σεων . Ορισµέν ες χ ώρες κάν ουν διαγν ωστικά
τεστ µόν ο στα βαριά περιστατικά,
άλλες χ ρησιµοποιούν τα τεστ κατά
προτεραιότητα για την ιχ ν ηλάτηση,
εν ώ έν ας αριθµός φτωχ ών χ ωρών
διαθέτει περιορισµέν ες δυν ατότητες αν ίχ ν ευσης.

Σε σύγκριση µε τον απολογισµό
της Παρασκευής, καταγράφηκαν σε
όλον τον κόσµο 4.376 ν έοι θάν ατοι και 180.827 ν έα κρούσµατα. Οι
χ ώρες όπου αν αφέρθηκαν οι περισσότεροι θάν ατοι µέσα σε έν α
24ωρο είν αι η Βραζιλία (1.290), το
Μεξικό (654) και η Ιν δία (442).
Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον
πρώτο τους θάν ατο στις αρχ ές
Φεβρουαρίου, είν αι η πλέον

πληγείσα χ ώρα τόσο σε αριθµό
ν εκρών όσο και κρουσµάτων , µε
129.584 θαν άτους και 2.818.588
κρούσµατα. Τουλάχ ιστον 790.404
άν θρωποι έχ ουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, η πλέον
πληγείσα χ ώρα είν αι η Βραζιλία µε
63.174 ν εκρούς και 1.539.081
κρούσµατα, η Βρεταν ία µε 44.198
ν εκρούς (284.900 κρούσµατα), η
Ιταλία µε 34.854 ν εκρούς (241.419
κρούσµατα) και η Γαλλία µε 29.893
ν εκρούς (203.367 κρούσµατα).

Μεταξύ των χ ωρών που έχ ουν
χ τυπηθεί πολύ σκληρά, το Βέλγιο
θρην εί τους περισσότερους ν εκρούς σε σύγκριση µε τον πληθυσµό
του, µε 84 θαν άτους αν ά 100.00
κατοίκους, ακολουθούν η Βρεταν ία
(65), η Ισπαν ία (61), η Ιταλία (58)
και η Σουηδία (54).

Η Κίν α (χ ωρίς το Χον γκ Κον γκ
και το Μακάο) µετρά επισήµως
83.545 κρούσµατα (3 ν έα) και
4.634 θαν άτους (καν έν αν ν έο). Ο

αριθµός των θαν άτων , σύµφων α
µε τις κιν εζικές αρχ ές, παραµέν ει
αµετάβλητος από τα µέσα του
Μαΐ ου. Επίσης 78.509 αν θρώπους
που αποθεραπεύτηκαν .

Η Ευρώπη έχ ει καταγράψει
199.050 θαν άτους και 2.710.595
κρούσµατα, οι ΗΠΑ και ο Καν αδάς
138.304 θαν άτους (2.923.905
κρούσµατα), η Λατιν ική Αµερική και
η Καραϊβική 124.355 θαν άτους
(2.806.243 κρούσµατα), η Ασία
37.000 θαν άτους (1.432.118
κρούσµατα), η Μέση Αν ατολή
17.472 ν εκρούς (811.831 κρούσµατα), η Αφρική 10.927 ν εκρούς
(451.075 κρούσµατα), η Ωκεαν ία
133 ν εκρούς (9.882 κρούσµατα).
Ο απολογισµός αυτός συν τάχ θηκε από δεδοµέν α που συν έλεξαν
τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρµόδιες εθν ικές
αρχ ές και πληροφορίες από τον
Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας
(ΠΟΥ ).
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Μητσοτάκης: «Όχι» σε όρους µνηµονίου
για την πρόσθετη βοήθεια από την ΕΕ

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον τουρισµό και τη µεταρρυθµιστική ατζέντα της κυβέρνησης

Κ

αµία αν οχ ή σε αυστηρούς
όρους, που θα θυµίζουν
τρόικα και µν ηµόν ια, δεν
έχ ει διάθεση ν α δείξει η κυβέρν ηση, προκειµέν ου ν α λάβει τα κεφάλαια της έκτακτης βοήθειας, που
ετοιµάζεται ν α προσφέρει η Ευρωπαϊκή Έν ωση µέσω του Ταµείου
Αν άκαµψης, σύµφων α µε όσα
δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης σε συν έν τευξή του
στους Fincancial Times.
Με τον τρόπο αυτό, απαν τά
έµµεσα στις χ ώρες που επιµέν ουν
στη λογική των σκληρών προϋποθέσεων (Σουηδία, Φιν λαν δία,
∆αν ία, Ολλαν δία) και δυσκολεύουν
τη συµφων ία για το Ταµείο Αν άκαµψης, εν ώ συµπληρών ει πως οι
Έλλην ες έχ ουν ωριµάσει και
θέλουν οι ίδιοι ν α προωθήσουν
δικές τους µεταρρυθµίσεις.

Επιπλέον , ο κ. Μητσοτάκης
αν αφέρει πως η εξαµην ιαία αξιολόγηση των οικον οµικών επιδόσεων ,
που πραγµατοποιείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είν αι αρκετή. «∆εν πιστεύω πως είν αι απαραίτητοι οι όποιοι πρόσθετοι
αυστηροί όροι» λέει και διαµην ύει
πως κάτι τέτοιο θεωρείται «πολιτικά
απαράδεκτο» από τις χ ώρες του
Νότου. Κατά των όρων , που θα
θυµίζουν µν ηµόν ιο, έχ ουν ταχ θεί
εξάλλου Γερµαν ία, Γαλλία, αλλά και
οι επίσηµοι θεσµοί (Κοµισιόν ,
ESM, EKT).
Οι Financial Times σχ ολιάζουν
πως για µία χ ώρα, που βρέθηκε
κον τά στην κατάρρευση πριν από
πέν τε χ ρόν ια, η Ελλάδα εξέπληξε
πολλούς µε την αποτελεσµατική
αν τιµετώπιση της παν δηµίας.
«Ήταν προφαν ές σε εµέν α κάποια
στιγµή ότι θα πρέπει ν α περάσουµε σε πλήρες lockdown. Και η
πολιτική απόφαση θα ήταν καλύτερα ν α ληφθεί ν ωρίτερα παρά
αργά», προκειµέν ου ν α µην λυγίσει
το σύστηµα υγείας. Σηµειών ει πάν τως πως το Εθν ικό Σύστηµα

Υ γείας τον «εξέπληξε ευχ άριστα».

Η βρεταν ική
οικον οµική εφηµερίδα αν αφέρει πως
καθώς πλησιάζει η
επέτειος εν ός
έτους από τις
εκλογές του 2019
και την αν άδειξη
της κυβέρν ησης
της Ν.∆., ο
πρωθυπουργός
έχ ει αν τιµετωπίσει
µία παν δηµία, τη
βαθύτατη ύφεση
και αύξηση του
χ ρέους, αλλά και
την «επθετική
συµπεριφορά» της
Τουρκίας. Στον
τοµέα του τουρισµού, που δέχ εται
το ισχ υρότερο
πλήγµα, ο κ.
Μητσοτάκης παραδέχ εται ότι η
χ ώρα θα έχ ει φέτος «έν α µικρό
ποσοστό» από τα 33 εκατοµµυρίων επισκεπτών που είχ ε
πέρυσι, αλλά εκφράζει την βεβαιότητα ότι οι τουρίστες θα αν αδείξουν
την Ελλάδα σε «κορυφαία επιλογή», όταν καταν οήσουν πόσο
καλά προετοιµασµέν η είν αι.
Μεταξύ άλλων η κυβέρν ηση προωθεί δειγµατοληπτικούς ελέγχ ους,
αύξηση της διαγν ωστικής ικαν ότητας στα µικρότερα ν ησιά και διπλασιασµό των κλιν ών στις ΜΕΘ.

«Μήπως όµως η τόσο µεγάλη
εξάρτηση από τον τουρισµό
εξελίσσεται σε βαρίδι;» αν αρωτιούν ται οι FT και καλούν τον
πρωθυπουργό ν α απαν τήσει εάν
έχ ει σχ έδιο για τη διαφοροποίηση
της οικον οµίας. «Έχ ουµε µία πολύ
πολύ επιθετική µεταρρυθµιστική
ατζέν τα» αν αφέρει, εξηγών τας πως
αυτή εστιάζει «στην πράσιν η µετάβαση και την ψηφιακή µετάβαση»,
εν ώ εν θαρρύν ει τις επεν δύσεις, εν
µέρει µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων .
Σηµειών ει επίσης ότι οι περιορι-

Μ

Οι βρεφον ηπιακοί σταθµοί του ΟΑΕ∆
λειτουργούν από την 1η Σεπτεµβρίου
έως τις 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π.µ.
έως τις 16:00 µ.µ. (∆ευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύν ον ται σε βρέφην ήπια από 8 µην ών (την 1η Σεπτεµ-

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος:
Οι Τούρκοι δεν θα τολµήσουν
να µετατρέψουν την Αγιά
Σοφιά σε τζαµί

Τ

ην εκτίµηση ότι οι Τούρκοι δεν θα τολµήσουν ν α
µετατρέψουν την Αγιά Σοφιά σε τζαµί, εξέφρασε
ο Αρχ ιεπίσκοπος Ιερών υµος, από τη Βαλύρα
Μεσσην ίας.

σµός της γραφειοκρατίας, αλλά και
η εν ίσχ υση των θεσµών θα είν αι
επίσης καθοριστικής σηµασίας για
την αν άκαµψη της οικον οµίας.
«Είµαστε πρωταθλητές στο ν α διασφαλίζουµε ότι γίν εται σεβαστό το
Κράτος ∆ικαίου» τον ίζει, κατηγορών τας την κυβέρν ηση Τσίπρα για
παρεµβάσεις στη ∆ικαιοσύν η.
Παράλληλα ο πρωθυπουργός
σχ ολιάζει ότι µέσα από την κρίση
αν αδύθηκε «µία ν έα αίσθηση εµπιστοσύν ης στην πολιτική, τους
θεσµούς και τους τεχ ν οκράτες», η
οποία και παρέχ ει στην κυβέρν ηση τη ν οµιµοποίηση ν α προωθήσει µεταρρυθµίσεις. «Η Cov id
συν έβαλε στον ν α διαψεύσει
εκείν ους που πιστεύουν ότι
υπάρχ ουν εύκολες, απλουστευµέν ες λύσεις σε περίπλοκα προβλήµατα και εκείν οι που θέλουν
πάν τα ν α καθιστούν άλλους υπόλογους για τις δικές τους
αδυν αµίες» λέει και καταλήγει:
«Αυτό δεν λειτουργεί όταν πρέπει
ν α σώζεις ζωές σε καθηµεριν ή
βάση και ν οµίζω ότι οι άν θρωποι
το αν τιλαµβάν ον ται πια όχ ι µόν ο
στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο».

Παράταση, µέχρι τις 8 Ιουλίου, για τις εγγραφές
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΟΑΕ∆

έχ ρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου
2020, στις 23:59, παρατείν εται
η προθεσµία υποβολής ηλεκτρον ικών αιτήσεων για εγγραφές και επαν εγγραφές βρεφών -ν ηπίων στους βρεφον ηπιακούς σταθµούς του Οργαν ισµού
Απασχ όλησης Εργατικού ∆υν αµικού
(ΟΑΕ∆) για τη σχ ολική χ ρον ιά 20202021.
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βρίου 2020) έως 4 ετών . Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα δηµιουργικής
απασχ όλησης, που εξασφαλίζει την
αρµον ική ψυχ οσωµατική και εκπαιδευτική αν άπτυξη των παιδιών .

Τα κριτήρια επιλογής είν αι οικον οµικά
(µε προτεραιότητα τα παιδιά µε γον είς
χ αµηλού εισοδήµατος) και κοιν ων ικά
(παιδιά πολύτεκν ων , ορφαν ά, παιδιά
µον ογον εϊκών οικογεν ειών , παιδιά αν απήρων , κ.λπ). Η δυν αµικότητα των
βρεφον ηπιακών σταθµών καλύπτει τη
φιλοξεν ία περίπου 2.000 βρεφών και
ν ηπίων .

«Εκείν οι παίζουν µε όποια παιχ ν ίδια τύχ ουν στα
χ έρια τους. Είν αι κι αυτό έν α παιχ ν ίδι. Πιστεύω δεν θα
το τολµήσουν », δήλωσε ο Προκαθήµεν ος της Ελλαδικής Εκκλησίας στο mesogeios tv .
Εν συν εχ εία, σε ερώτηση για τη στάση της
Εκκλησίας και της Πολιτείας στη διαχ είριση της παν δηµίας του κορον οϊού, ο Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών επισήµαν ε ότι η αν τιµετώπιση ήταν συν ετή. «Η Πολιτεία
έκαν ε το καθήκον της και από ό,τι φάν ηκε από την
πορεία των πραγµάτων έδρασε γρήγορα και αποτελεσµατικά. Να βοηθήσει ο Θεός ν α µην έχ ουµε ξαν ά
τέτοιες δοκιµασίες», πρόσθεσε.
Ο Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών και πάσης Ελλάδος προεξήρχ ε στο τεσσαρακον θήµερο µν ηµόσυν ο του µακαριστού Θεοδώρου Σπηλιώτη, αδελφού του µητροπολίτη
Μον εµβασίας και Σπάρτης, Ευσταθίου, και πατέρα του
πρωτοπρεσβυτέρου Αθαν ασίου Σπηλιώτη.
Νωρίτερα, του Όρθρου και της πολυαρχ ιερατικής
Θείας Λειτουργίας προέστη ο µητροπολίτης Καστορίας
Σεραφείµ, και συλλειτούργησαν οι µητροπολίτες Μάν ης
Χρυσόστοµος και Σιατίστης Αθαν άσιος, εν ώ εν τός του
Ιερού Βήµατος παρέστησαν συµπροσευχ όµεν οι, εκτός
του Αρχ ιεπισκόπου, οι µητροπολίτες Μον εµβασίας και
Σπάρτης Ευστάθιος, Τριφυλίας Χρυσόστοµος, Γόρτυν ος Ιερεµίας, ο αρχ ιγραµµατέας της Ιεράς Συν όδου
επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος και ο µητροπολίτης Μεσσην ίας Χρυσόστοµος.

Η υποβολή των αιτήσεων γίν εται
αποκλειστικά ηλεκτρον ικά, µέσω του
gov .gr, µε τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet, στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
https://www.gov .gr/ipiresies/ekpaideuse
/eggraphe-se-brephiko-kai-paidikostathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholesesergatikoudunamikou-oaed.
Συγκεκριµέν α, η διαδροµή είν αι: Αρχ ική → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθµό → Εγγραφή σε
βρεφον ηπιακό σταθµό του Οργαν ισµού
Απασχ όλησης Εργατικού ∆υν αµικού
(ΟΑΕ∆).
∆ικαιούχ οι είν αι εργαζόµεν οι και άν εργοι, οι οποίοι το έτος 2019:

- είχ αν 50 ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ηλεκτρον ικού Εθν ικού Φορέα
Κοιν ων ικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (µε
κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
- έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ 50 ηµέρες
ειδικής παροχ ής προστασίας µητρότητας ή
- έλαβαν επιδότηση αν εργίας τουλάχ ιστον 50 ηµερών ή
- συγκεν τρών ουν τουλάχ ιστον 50
ηµέρες αθροιστικά από τα παραπάν ω
(ηµέρες εργασίας, ειδικής παροχ ής προστασίας µητρότητας και επιδότησης
αν εργίας).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επισκεφτούν την ηλεκτρον ική διεύθυν ση
http://www.oaed.gr/brephonepiakoistathmoi.
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Νέα πολιτική θύελλα πυροδοτεί
η υπόθεση Καλογρίτσα

Ν

Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

έες αν αταράξεις –
που έρχ ον ται ν α
προστεθούν στο
ήδη τεταµέν ο κλίµα από τις
πρόσφατες αποκαλύψεις
στην Προαν ακριτική Επιτροπή – πυροδοτεί το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Πρώτο Θέµα», σχ ετικά µε
την κατάθεση του επιχ ειρηµατία Χρήστου Καλογρίτσα
και τις αν αφορές του στον
Νίκο Παππά και στελέχ η
της πρώην κυβέρν ησης.

Υ πεν θυµίζεται ότι, σύµφων α µε το δηµοσίευµα, ο κ.
Καλογρίτσας σε δικαστική
του αν τιδικία µε την λιβαν έζικη εταιρεία, CCC, καταγγέλλει τον Νίκο Παππά και
τους τότε εν οίκους του Μεγάρου
Μαξίµου, ότι προσπάθησαν ν α
επηρεάσουν τον διαγων ισµό για τις
τηλεοπτικές άδειες το καλοκαίρι του
2016. Όπως αν αφέρεται, ο επιχ ειρηµατίας υποστηρίζει ότι είχ ε πάρει
3 εκατ. ευρώ εικον ικό δάν ειο από
την εταιρεία για ν α πληρώσει την
τηλεοπτική άδεια.

Σχ ολιάζον τας τις εξελίξεις, ο
κυβερν ητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, επιτέθηκε στην αξιωµατική αν τιπολίτευση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. «Πριν
βγάλει τα κάσταν α από τη φωτιά, ο
κ.Τσίπρας, ας εξηγήσει στον
ελλην ικό λαό τα όσα γίν ον ταν στο
«µαγαζί», όπως έλεγε ο κ. Νίκος
Παππάς, στεν ότερος συν εργάτης
του και πρωταγων ιστής όσων αν ατριχ ιαστικών για τη ∆ηµοκρατία µας
πληροφορούν ται οι Έλλην ες»,
αν έφερε χ αρακτηριστικά ο κ.
Πέτσας, προσθέτον τας:

«∆εν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας
για εικον ικές συµβάσεις, εκατοµµύρια που άλλαζαν χ έρια και για το
σύστηµα που επιχ ειρήθηκε ν α
στηθεί στα ΜΜΕ ή όλα γίν ον ταν µε
την έγκρισή του για ν α δηµιουργήσει καθεστώς; Αν τί ν α λέει λόγια
του αέρα, περιµέν ουµε σήµερα τις

απαν τήσεις του».

Η Νέα ∆ηµοκρατία εξέδωσε χ θες
αν ακοίν ωση, στην οποία έκαν ε,
µεταξύ άλλων , για «σοκαριστικές
αποκαλύψεις που ξεπερν ούν τη
λειτουργία παρακράτους από τον
ΣΥ ΡΙΖΑ και παραπέµπουν σε
πρακτικές µαφίας»
Στο ζήτηµα, από την πλευρά της
κυβέρν ησης, επαν ήλθε την Κυριακή και ο υπουργός Αν άπτυξης και
αν τιπρόεδρος της Ν.∆,. Αδων ις
Γεωργιάδης, ο οποίος µιλών τας στο
ΣΚΑΪ, κάλεσε τον κ. Παππά «ν α
υποβάλει µήν υση σε βάρος του κ.
Καλογρίτσα για συκοφαν τική δυσφήµηση, εάν δεν ευσταθούν οι
ισχ υρισµοί του», όπως σηµείωσε.
«Ο κ. Τσίπρας τώρα που τα έµαθε
οφείλει ν α µην κρύβεται και ν α
πάρει αποφάσεις. Αν και είν αι
αστείο ν α πιστέψουµε ότι ο κ.
Παππάς τα έκαν ε χ ωρίς ν α τα
ξέρει (ο Τσίπρας)», πρόσθεσε
ακόµη, θέτον τας στο «κάδρο» και
τον πρώην πρωθυπουργό.
Αµεση διερεύν ηση της υπόθεσης
από τη ∆ικαιοσύν η ζήτησε και το
Κίν ηµα Αλλαγής, θέτον τας σειρά
ερωτηµάτων : «Υ πήρχ ε έν α τόσο

µεγάλο και πολυδαίδαλο κύκλωµα
που συν τόν ιζε ο κ. Παππάς; Λειτουργούσε µε εν τολή του µαγαζιού
ή όπως αλλιώς το λέν ε, δηλαδή του
ίδιου του έν οικου του Μεγάρου
Μαξίµου; Ήταν τόση η δίψα τους
ν α δηµιουργήσουν καθεστώς,
ελέγχ ον τας τα ΜΜΕ ώστε προέτρεπαν επιχ ειρηµατίες σε εικον ικές
συν αλλαγές;», διερωτάται η Χαρ.
Τρικούπη.

Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Σε σχ όλιό του, επίσης το Σάββατο, το Γραφείο Τύπου του
ΣΥ ΡΙΖΑ, αν έφερε ότι «ο κ. Καλογρίτσας προσπαθεί ν α µετατρέψει
σε πολιτικό θέµα µια αστική του
διαφορά, έν α ακόµη αν εξόφλητο
χ ρέος προς τρίτους, υπό τις
οδηγίες του συν ηγόρου του κ.
Λοβέρδου ο οποίος διώκεται για
την υπόθεση Nοβάρτις»,
Προσθέτει, µάλιστα, ότι «ο κ.
Καλογρίτσας κόπηκε από την αδειοδότηση καν αλιών από τον
ΣΥ ΡΙΖΑ, καθώς δεν µπόρεσε ν α
καταβάλει το τίµηµα που προβλεπόταν ». «Τα λοιπά επιχ ειρηµατικά του ζητήµατα δεν τα γν ωρίζουµε. Ας ερωτηθεί ο κ. Θεοδωρικάκος µε τον οποίο είν αι συν έταιροι», σχ ολιάζει.
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Τηλεφώνηµα για βόµβα
σε νυχτερινό κέντρο στην
Λεωφόρο Αθηνών

Α

ν αστάτωση επικράτησε τα ξηµερώµατα της
Κυριακής στο ν υχ τεριν ό κέν τρο «Athens
Queens» στο Χαϊδάρι
Αν αστάτωση επικράτησε τα ξηµερώµατα της Κυρια-

κής στο ν υχ τεριν ό κέν τρο «Athens Queens» στη
Λεωφόρο Αθην ών , στο Χαϊδάρι, µετά από τηλεφών ηµα
που προειδοποιούσε για την ύπαρξη εκρηκτικού
µηχ αν ισµού.
Ο χ ώρος άµεσα εκκεν ώθηκε και επί τόπου έσπευσε
κλιµάκιο πυροτεχ ν ουργών της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά τον έλεγχ ο που διεν ήργησαν ωστόσο, δεν
βρέθηκε ύποπτο αν τικείµεν ο στον χ ώρο.

Η Ελλάδα κλείνει τις πύλες
της στη Σερβία

Τι έδειξαν τα επιδηµιολογικά δεδοµέν αΗ απόφαση
ξεκιν ά ν α ισχ ύει από τις 6 το πρωί της ∆ευτέρας
06/07.
Μόν η εξαίρεση οι ουσιώδεις λόγοι διέλευσης. Τι αν ακοίν ωσε η σερβική κυβέρν ηση.
Στην αν αστολή της πρόσβασης υπηκόων της
Σερβίας στην Ελλάδα από όλα αν εξαιρέτως τα σηµεία
εισόδου, προχ ωρά η κυβέρν ηση, όπως αν ακοίν ωσε η
αν απληρώτρια κυβερν ητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελών η.
Η απαγόρευση ξεκιν ά ν α ισχ ύει από τη ∆ευτέρα,
06/07/2020, ώρα 06:00 π.µ. και µέχ ρι τις 15/07.
Μόν η εξαίρεση οι ουσιώδεις λόγοι διέλευσης.
Η απόφαση αυτή ελήφθη µε βάση την αν άλυση
των επιδηµιολογικών δεδοµέν ων και την έξαρση του
κορων οϊού στη γειτον ική χ ώρα.«Η κυβέρν ηση, σε
συν εργασία µε τους ειδικούς, παρακολουθεί στεν ά και
θα συν εχ ίσει καθηµεριν ά ν α το πράττει, την εξέλιξη
των επιδηµιολογικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή
Έν ωση και στις υπόλοιπες χ ώρες του κόσµου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, σε συν εργασία µε τους
εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Έν ωση, διατηρεί το
δικαίωµα ν α αν αθεωρεί την πολιτική της», τον ίζεται
στη σχ ετική αν ακοίν ωση.Αν αφέρεται επίσης ότι η
κυβέρν ηση, σε συν εργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
αν αλύει και αξιολογεί συν εχ ώς τα δεδοµέν α, ώστε το
άν οιγµα στους ξέν ους επισκέπτες ν α γίν ει χ ωρίς
εκπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
Η αν τίδραση της Σερβικής κυβέρν ησηςΟ υπουργός
Εξωτερικών της Σερβίας ϊβιτσα Ντάτσιτς δήλωσε στο
πρακτορείο ειδήσεων Ταν γιούγκ ότι από αύριο στις έξι
η ώρα το πρωί η Ελλάδα κλείν ει τα σύν ορα για τους
πολίτες της Σερβίας. «Το γραφείο του Έλλην α πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εν ηµέρωσε την πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήν α ότι η Ελλάδα θα κλείσει
τα σύν ορα της για τους πολίτες της Σερβίας εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρχ ει ειδική άδεια»
αν έφερε στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων ο Ίβιτσα
Ντάτσιτς.Ο Υ ΠΕΞ της Σερβίας κάλεσε τους πολίτες
που προγραµµάτιζαν ν α ταξιδέψουν για την Ελλάδα
ν α µην το πράξουν για ν α µην ταλαιπωρηθούν .
Ο υπουργός Εµπορίου και Τουρισµού Ράσιµ Λιάγιτς
δήλωσε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Ν1 ότι «η
Ελλάδα κλείν ει τα σύν ορα εξαιτίας της επιδηµιολογικής
κατάστασης στην Σερβία και µε δεδοµέν ο ότι βρέθηκαν θετικοί στον κορον οϊό πολλοί Σέρβοι τουρίστες».
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ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΛΕ ΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Ο ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ”
Ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ προσκαλεί όσους ιδιώτες, συλλόγους,

φορείς κλπ διαθέτουν παλιές φωτογραφίες, που περιέχουν εικόνες σχετικές
µε το θέµα «Ο Λιµενεργάτης στην Ελευσίνα», να τις προσκοµίσουν

στο Γραφείο Τύπου & Ενηµέρωσης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ προκειµένου να εκτεθούν στο
πλαίσιο Έκθεσης Ιστορικής Φωτογραφίας που διοργανώνει
ο Οργανισµός µε θέµα “Ο Λιµενεργάτης στην Ελευσίνα”.

Στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να αναδείξει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό,

επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, άγνωστες πτυχές
της ιστορίας και του ρόλου του Λιµενεργάτη στον Λιµένα της Ελευσίνας

µέσω φωτογραφιών που βρίσκονται σε προσωπικά και οικογενειακά αρχεία.

Η Έκθεση θα φιλοξενηθεί το προσεχές χρονικό διάστηµα στο κτήριο του ΟΛΕ ΑΕ που
βρίσκεται έµπροσθεν της πρώην Αµερικανικής Βάσης στην παραλία της Ελευσίνας,
το οποίο σήµερα επισκευάζεται.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Τύπου &
Ενηµέρωσης του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ στο τηλ. 210-5543755.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής
Νευροχειρουργικής

∆έχεται κάθε Τρίτη & Πέµπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία)
Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994
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Νέα BP Super Unleaded 98 µε
τεχνολογία ACTIVE

BP λαν σάρει στην Ελλην ική αγορά τη ν έα BP
Super Unleaded 98 οκταν ίων µε τεχ ν ολογία
ACTIVE, τη ν έα βεν ζίν η µε περισσότερα
οκτάν ια που µπορεί ν α σας πάει ακόµα πιο µακριά.
Τώρα η γκάµα των καυσίµων µας έγιν ε ακόµα
καλύτερη, καθώς η ν έα µας βεν ζίν η έρχ εται ν α
συµπληρώσει τις επιλογές µας, µαζί µε τις ήδη
υπάρχ ουσες βεν ζίν ες µας, δηλαδή την BP Unleaded
95 οκταν ίων µε τεχ ν ολογία ACTIVE και τη BP
Ultimate Unleaded 100 οκταν ίων µε τεχ ν ολογία
ACTIVE.
Η πρωτοποριακή σύν θεση, που έχ ουν όλα τα
καύσιµα ΒΡ, χ ρησιµοποιεί τεχ ν ολογία ACTIVE για ν α
καταπολεµήσει τη βρωµιά του κιν ητήρια µε δύο
έξυπν ους τρόπους, χ άρη στα εν εργά µόρια του

καυσίµου, που:
1.
Προσκολλών ται στα κατάλοιπα,
αποµακρύν ον τάς τα από κρίσιµα µέρη του κιν ητήρα
σας.
2.
Καλύπτουν τις µεταλλικές επιφάν ειες του
καθαρού κιν ητήρα, σχ ηµατίζον τας έν α προστατευτικό
στρώµα, που εµποδίζει τα κατάλοιπα ν α
στερεοποιούν ται στο µέταλλο.
Τώρα η ΒΡ Super Unleaded 98 µε τεχ ν ολογία
ACTIVE, η ν έα βεν ζίν η µε περισσότερα οκτάν ια,
προσφέρει στον κιν ητήρα «super» προστασία και
«super» επιδόσεις και µε συν εχ ή χ ρήση:
•
βοηθά τον κιν ητήρα σας ν α λειτουργεί σαν
καιν ούριος
•
βοηθά στη µείωση της πιθαν ότητας το

αυτοκίν ητό σας ν α
χ ρειαστεί συν τήρηση
εκτός προγράµµατος
•
µπορεί ν α σας
πάει ακόµα πιο µακριά,
προσφέρον τας
περισσότερα χ ιλιόµετρα
αν ά γέµισµα*

Γιατί στη BP
αν ταποδίδουµε την
εµπιστοσύν η που µας
δείχ ν ουν οι πελάτες µας.
Σε όποια διαδροµή και αν
επιλέξουν , εµείς θα είµαστε
δίπλα τους.
Με το αυτοκίν ητό µας όλοι ζούµε πολλάO
Τώρα έχ ουµε την επιλογή ν α του το
αν ταποδώσουµε, µε τη ν έα ΒΡ Super Unleaded 98
οκταν ίων .
Μάθετε περισσότερα στο www.bpf uels.gr

Τραυµατισµένος ανασύρθηκε
άνδρας που έπεσε στις ράγες
του µετρό

Γ

ια τον απεγκλωβισµό του άν δρα, ο οποίος
έπεσε κάτω από αδιευκρίν ιστες συν θήκες,
επιχ είρησαν 5 πυροσβέστες µε 2 οχ ήµατα.
Μεσήλικας άν δρας, που έπεσε το µεσηµέρι στις
ράγες του µετρό στο σταθµό «Νοµισµατοκοπείο»,
αν ασύρθηκε τραυµατισµέν ος, σύµφων α µε την Πυροσβεστική και διακοµίστηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ
σε ν οσοκοµείο
.Για τον απεγκλωβισµό του άν δρα, ο οποίος έπεσε
κάτω από αδιευκρίν ιστες έως τώρα συν θήκες,
επιχείρησαν 5 πυροσβέστες µε 2 οχ ήµατα.

Alpha Bank: Κανένα ζήτηµα
ασφάλειας στο σύστηµα
ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μ

ε εν ηµέρωσή της η Alpha Bank πληροφορεί
τους συν αλλασσόµεν ους ότι "λόγω τεχ ν ικών
θεµάτων στο σύστηµα εν ηµέρωσης µέσω
SMS, αριθµός συν δροµητών του Alpha Web Banking
έχ ει δεχ θεί, τις τελευταίες ώρες, εν ηµερωτικά
µην ύµατα που αν αφέρον ται σε παλαιότερες
ηµεροµην ίες και συν αλλαγές. ∆εν υφίσταται ζήτηµα
ασφάλειας ή επίθεσης στο σύστηµα ηλεκτρον ικών
συν αλλαγών της Τράπεζας".
"Λυπούµαστε για την αν αστάτωση. Οι τεχ ν ικές
υπηρεσίας της Alpha Bank και των συν εργατών της
εργάζον ται από την πρώτη στιγµή για την ταχ εία
αν τιµετώπιση του ζητήµατος. Συν δροµητές που
λαµβάν ουν τέτοια µην ύµατα παρακαλούν ται ν α τα
αγν οούν ", αν αφέρει η Alpha Bank.

Μειώθηκαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης
και οι εκκρεµείς επιστροφές φόρου

Σ

το ποσό των 1,740 δισ. ευρώ µειώθηκαν οι
ληξιπρόθεσµες υποχ ρεώσεις της γεν ικής
κυβέρν ησης το µήν α Μάιο έν αν τι του ποσού
των 1,775 δισ. ευρώ στο οποίο αν έρχ ον ταν τον
Απρίλιο.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχ εία για την εξέλιξη
των µεγεθών της γεν ικής κυβέρν ησης που δόθηκαν
στη δηµοσιότητα.

Επίσης τον Μάιο οι εκκρεµείς επιστροφές φόρου
µειώθηκαν στα 498 εκατ. ευρώ έν αν τι 626 εκατ. ευρώ
τον Απρίλιο.

∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2020

θριάσιο-9

Τουρισµός για όλους: Αντίστροφη µέτρηση
για τις αιτήσεις

Α

φορά σε διακοπές µε επιδότηση έως και 60%
για προορισµούς σε όλη την Ελλάδα

Η αν τίστροφη µέτρηση για τους δικαιούχ ους του
προγράµµατος «Τουρισµός για όλους 2020» έχ ει ξεκιν ήσει, καθώς την Τετάρτη 8 Ιουλίου λήγει η προθεσµία
για την υποβολή αιτήσεων .
Συγκεκριµέν α, σήµερα µπορούν ν α αιτηθούν επιδοτούµεν ες διακοπές οι εν διαφερόµεν οι, των οποίων ο
ΑΦΜ λήγει σε 2 και 3, αύριο ∆ευτέρα 6/7 για όσους ο
Αριθµός τους τελειών ει σε 4 και 5, την Τρίτη σε 6 και
7 και την τελευταία ηµέρα σε 8 και 9.
Αν και αρχ ικά η προθεσµία έληγε σήµερα 5 Ιουλίου,
το υπουργείο Τουρισµού έδωσε παράταση λόγω του
µεγάλου εν διαφέρον τος των πολιτών αλλά και των
προβληµάτων που παρατηρήθηκαν στην κατάθεση
των αιτήσεων τις πρώτες ηµέρες.
Σηµειών εται ότι το πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους
2020» αφορά σε διακοπές µε επιδότηση έως και 60%
για προορισµούς σε όλη την Ελλάδα και απευθύν εται
σε 250.000 δικαιούχ ους που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθεται από το αρµόδιο υπουργείο.
Σύµφων α µε τη σχ ετική πρόσκληση, αν τικείµεν ο
του προγράµµατος είν αι η εν ίσχ υση δικαιούχ ων και
των ωφελουµέν ων µελών τους, για την πραγµατοποίηση διακοπών σε καταλύµατα της Ελλάδας που
συµµετέχ ουν στο πρόγραµµα. Η εν ίσχ υση γίν εται µε
τη χ ορήγηση «∆ιατακτικής Ταξιδίου», δηλαδή
«ev oucher», το ύψος της οποίας αγγίζει τα 30 εκατ.
ευρώ και υπολογίζεται ότι θα προσφέρει στους ωφελούµεν ους περίπου 1 εκατ. δωρεάν διαν υκτερεύσεις.
Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται από τις 15
Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, εν ώ οι δικαιούχ οι
µπορούν ν α µείν ουν για 4 βράδια στον ίδιο πάροχ ο
διαµον ής επιλέγον τας µεταξύ των καταλυµάτων του
σχ ετικού Μητρώου.
∆ικαιούχοι
Ως δικαιούχ οι του προγράµµατος «Τουρισµός για
όλους» για το 2020 ορίζον ται:
• Φυσικά πρόσωπα/ άγαµα ή έγγαµα ή σε κατάσταση χ ηρείας ή πρόσωπα που έχ ουν συν άψει
σύµφων ο συµβίωσης ή βρίσκον ται εν διαστάσει ή
είν αι διαζευγµέν α, τα οποία έχ ουν υποβάλει ∆ήλωση
Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων για το
φορολογικό έτος 2018.
Ειδικά για τους έγγαµους ή τα πρόσωπα που έχ ουν
συν άψει σύµφων ο συµβίωσης, δικαιούχ ος είν αι ο
υπόχ ρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή έν ας εκ των δύο σε περίπτωση χ ωριστής
δήλωσης. Ως οικογεν ειακό εισόδηµα υπολογίζεται το
ετήσιο συν ολικό οικογεν ειακό εισόδηµα που λαµβάν εται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν . 4172/2013, αν εξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.
Ως προς τα εισοδηµατικά κριτήρια, ισχύουν τα
εξής:

• Ο δικαιούχ ος θα πρέπει ν α δηλών ει ατοµικό
εισόδηµα 16.000 ευρώ και οικογεν ειακό εισόδηµα
(χ ωρίς τέκν α) 28.000 ευρώ.
• Σε περίπτωση µον ογον εϊκής οικογέν ειας µε έν α
παιδί, όριο είν αι τα 17.500 ευρώ, εν ώ για οικογέν εια
µε έν α παιδί το εισόδηµα αυξάν εται στα 29.500 ευρώ.
• ∆ικαιούχ ος µον ογον έας µε δύο τέκν α, θα πρέπει ν α δηλών ει εισόδηµα 19.000 ευρώ και αν τίστοιχ α
για οικογέν εια µε δύο παιδιά το ποσό διαµορφών εται
στα 31.000 ευρώ.
• Σε περίπτωση µον ογον εϊκότητας µε τρία παιδιά,
ο δικαιούχ ος πρέπει ν α δηλών ει εισόδηµα 21.000
ευρώ, εν ώ οικογέν εια µε τον ίδιο αριθµό παιδιών έχ ει
«ταβάν ι» στο εισόδηµα τα 33.000 ευρώ.
• Το εισόδηµα για τον πολύτεκν ο µον ογον έα
αυξάν εται στα 26.000 ευρώ και για τις πολύτεκν ες
οικογέν ειες στα 38.000 ευρώ.

Ως «ωφελούµενα µέλη» των δικαιούχων του
προγράµµατος είναι:

α) τα άγαµα τέκν α του δικαιούχ ου µε ηµεροµην ίες
γέν ν ησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως
προκύπτει από τα στοιχ εία του Μητρώου Πολιτών .
β) τα τέκν α του δικαιούχ ου, αν εξαρτήτου ηλικίας, µε
ποσοστό ν οητικής ή σωµατικής αν απηρίας τουλάχ ιστον 67%, εφόσον είν αι άγαµα, διαζευγµέν α ή σε
χ ηρεία,
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχ ου ή το πρόσωπο που
έχ ει συν άψει σύµφων ο συµβίωσης µε αυτόν .
δ) οι συν οδοί δικαιούχ ων ή ωφελουµέν ων των ως
άν ω περιπτώσεων β’ και γ’ αν ηκόν των στην κατηγορία ατόµων µε ν οητική ή σωµατική αν απηρία τουλάχ ιστον 67%, και µόν ο στην περίπτωση που υπάρχ ει
αν αγκαιότητα συν οδείας και αυτή προκύπτει από τον
ν όµο και αποδεικν ύεται από σχ ετική βεβαίωση (όταν
απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συµµετοχ ής στην πρόσκληση.
Υ πογραµµίζεται ότι ως τέκν ο ν οείται κάθε φυσικό,
ν οµιµοποιηθέν ή ν οµίµως αν αγν ωρισθέν ή υιοθετηµέν ο τέκν ο και γεν ικά κάθε τέκν ο του οποίου ο δικαιούχ ος έχ ει τη γον ική µέριµν α και επιµέλεια.Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκν ων που αµφότεροι είν αι δικαιούχ οι του προγράµµατος, ο έν ας εκλαµβάν εται ως
ωφελούµεν ος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση
του.

∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις συµµετοχ ής των δικαιούχ ων υποβάλλον ται προς το Υ πουργείο Τουρισµού αποκλειστικά µέσω
της ηλεκτρον ικής εφαρµογής www.tourism4all.gov .gr
µε τη χ ρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης µε τρόπο διαφορετικό
από αυτόν που ορίζεται στην πρόσκληση, η αίτηση
δεν λαµβάν εται υπόψη.
Η αίτηση επέχ ει θέση υπεύθυν ης δήλωσης του άρθρου 8 του ν . 1599/1986 (Α’/75) για τα στοιχ εία που
περιλαµβάν ον ται σε αυτήν . Η αν ακρίβεια των
στοιχ είων που δηλών ον ται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόµεν ες ποιν ικές και διοικητικές κυρώσεις.
Για την υποβολή της αίτησης θα χ ρειαστούν οι
κωδικοί taxisnet του δικαιούχ ου, το ΑΜΚΑ του και τα
ΑΜΚΑ των ωφελουµέν ων µελών του αν πρόκειται ν α
συµπεριληφθούν στην αίτηση.
Για περιπτώσεις αν απηρίας είν αι απαραίτητο ν α
επισυν αφθεί πιστοποιητικό σε ισχ ύ από αρµόδιο
∆ηµόσιο φορέα για το ποσοστό αν απηρίας του δικαιούχ ου/ ωφελούµεν ου και για την αν αγκαιότητα συν οδείας, όπου απαιτείται.

Κλήρωση
Η κλήρωση πραγµατοποιείται µετά την κατάρτιση
του οριστικού Μητρώου ∆ικαιούχ ων είτε δηµόσια µε

ειδική µηχ αν ική κληρωτίδα είτε µε ηλεκτρον ικό τρόπο,
σε συν εργασία µε αν εξάρτητο πιστοποιηµέν ο φορέα.
Από την κλήρωση προκύπτουν οι δικαιούχ οι που θα
λάβουν διατακτική ταξιδίου (e-v oucher).

e-voucher
To e-v oucher που έχ ουν στην κατοχ ή τους οι
δικαιούχ οι και οι ωφελούµεν οι αυτών εν σωµατών ει µια
οικον οµική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός του είν αι
η αν ταλλαγήτης µε υπηρεσίες διαµον ής από τους παρόχ ους.

Το ύψος της οικον οµικής αξίας του e-v oucher που
αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχ ου και των ωφελουµέν ων αυτού, είν αι το 50% ή 60% για τις κατηγορίες ατόµων µε ποσοστό ν οητικής ή σωµατικής αν απηρίας τουλάχ ιστον 67%, της δηλωθείσας από τον
πάροχ ο τιµής διαν υκτέρευσης κατ’ άτοµο, όπως αυτή
δηλώθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης
συµµετοχ ής του στο πρόγραµµα, µε αν ώτατο όριο κατ’
άτοµο (δικαιούχ ο ή ωφελούµεν ο) και αν ά διαν υκτέρευση τα τριάν τα ευρώ 30 ευρώ και την προϋπόθεση της
διαµον ής των τεσσάρων διαν υκτερεύσεων .
Η επιδότηση µέσω του e-v oucher δίν ει τη δυν ατότητα στους δικαιούχ ους ν α επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχ ους διαµον ής σύµφων α µε τις αν άγκες τους, και ν α
εκχ ωρούν το δικαίωµα τους στους παρόχ ους για τις
υπηρεσίες που λαµβάν ουν .
To e-v oucher εν εργοποιείται µε τη σύν αψη σύµβασης µεταξύ του ∆ικαιούχ ου και του Παρόχ ου, στην
οποία προσδιορίζον ται µεταξύ άλλων : ο ακριβής
αριθµός διαν υκτερεύσεων , το ύψος της ιδιωτικής
συµµετοχ ής, τα ωφελούµεν α µέλη που θα πραγµατοποιήσουν διακοπές µε τον /την δικαιούχ ο, το είδος
του δωµατίου, η προσθήκη κλίν ης και η παροχ ή ή όχ ι
πρωιν ού.
Κατά την αποχ ώρησή του από το κατάλυµα, ο
δικαιούχ ος οφείλει ν α καταβάλει στον Πάροχ ο για τη
διαµον ή του το ποσό της ιδίας συµµετοχ ής όπως
προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της οριζόµεν ης
από τον πάροχ ο τιµής συν εργασίας µε το Υ πουργείο
Τουρισµού και το ποσό επιδότησης του δικαιούχ ο
καθώς και των ωφελουµέν ων µελών του. Στις τιµές
ιδίας συµµετοχ ής µε ή χ ωρίς πρωιν ό συµπεριλαµβάν ον ται όλες οι ν όµιµες επιβαρύν σεις καθώς και το
σύν ολο του φόρου διαµον ής.
Σηµειών εται ότι µε τη λήξη του προγράµµατος, στις
31 ∆εκεµβρίου 2020 τo e-v oucher δεν είν αι δυν ατόν
ν α χ ρησιµοποιηθεί. Συν επώς, οι επιλεγέν τες δικαιούχ οι οφείλουν ν α µεριµν ήσουν εγκαίρως για την εν εργοποίηση του, λαµβάν ον τας υπόψη ότι η διάρκεια
διαµον ής τους στο τουριστικό κατάλυµα θα πρέπει ν α
εξαν τλείται µέχ ρι την καταληκτική ηµεροµην ία του
προγράµµατος, µε τελευταία διαν υκτέρευση την 30η
∆εκεµβρίου 2020.

10-θριάσιο

Σύσκεψη στο ∆ήµο Φυλής για την
καταπολέµηση της παραβατικότητας

Σ

ύσκεψη για την αν τιµετώπιση της παραβατικότητας, µε
τη συµµετοχ ή εκπροσώπου
του Υ πουργείου Προστασίας του
Πολίτη και υψηλόβαθµων αστυν οµικών
π ραγµατοπ οιήθηκε,
το
µεσηµέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου
2020, στο Γραφείο του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού.
Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής ζήτησε την
πάταξη όλων των µορφών παραβατικότητας, χ ωρίς ν α εξαιρέσει τα
ζητήµατα Οδικής Ασφάλειας, Υ γιειν ής, Αυθαίρετης ∆όµησης και Ηχ ορύπαν σης. Πρόσθεσε ότι στόχ ος
όλων των εµπλεκόµεν ων υπηρεσιών πρέπει ν α είν αι η τόν ωση του
αισθήµατος ασφάλειας των συµπολιτών και η προστασία των δικαιωµάτων τους.
Κατά την εξέλιξη της συζήτησης
οι συµµετέχ ον τες τοποθετήθηκαν
επί των ζητηµάτων ευθύν ης τους,
τις δράσεις που βρίσκον ται σε εξέλιξη αλλά και σε αυτές που σχ εδιάζον ται. Το ζητούµεν ο ήταν ο
συν τον ισµός των δράσεων για την
επίτευξη του καλύτερου δυν ατού
αποτελέσµατος.
Πιο συγκεκριµέν α στη ευρεία
σύσκεψη συµµετείχ αν οι:
•
Γαλιάτσος Γεώργιος Αν τιστράτηγος Ε.Α – Σύµβουλος του
Υ πουργού Προστασίας του Πολίτη
Μιχ άλη Χρυσοχ οΐ δη.
•
∆ασκαλάκης Εµµαν ουήλ
Υ ποστράτηγος – Βοηθός ΓΑ∆Α
•
Παν αγιωτόπ ουλος Κων σταν τίν ος Ταξίαρχ ος Υ ποδιοικητής
της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής
•
Συκιωτάκης
Γεώργιος
Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής
•
∆οσχ όρης
Σπ υρίδων ας
Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής – ∆ιοικητής Υ π οδιεύθυν σης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής

•

∆ηµητρακόπ ουλος

Ιωάν -

και όπλων , η οπλοφορία και η
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Εορτάστηκε µε κάθε
Εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια ο Ι. Ναός Αγ. Ανάργυρων Παραλίας Ασπροπύργου

ο

ροστατούν τος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Ελευσίν ας κ.κ. ∆ωροθέου και παρουσία του Βουλευτή Ν.∆. της περιοχ ής κ. Ευ. Λιάκου, του
Αν τιδηµάρχ ου κ. Α. Κων σταν τιν ίδη, του Προέδρου
Β/βάθµιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλη,του Αν τιπροέδρου

ν ης Εκπ ρόσωπ ος ∆ιεύθυν σης
Τροχ αίας Αττικής
•
Πλακιάς
Ευάγγελος
Αστυν οµικός Υ π οδιευθυν τής –
∆ιοικητής Υ ποδιεύθυν σης Επιχ ειρησιακών ∆ράσεων ∆υτικής Αττικής
•
Ντέλης Γεράσιµος Αστυν όµος Α' – ∆ιοικητής Α.Τ Ζεφυρίου
•
Παν αγιωτίδης Κων σταν τίν ος Αστυν όµος Α' - Ασφάλεια
Ζεφυρίου
•
∆άψης Σπύρος Αστυν όµος
Β' Αν απληρωτής ∆ιοικ. Ασφάλειας
Φυλής
•
Αν τών ης Γεώργιος Υ π αστυν όµος Β' – ∆ιοικητής Α.Τ. Φυλής
•
Κυριάκος Καµπ όλης –
Προϊστάµεν ος
∆ηµοτικής
Αστυν οµίας
Αν αφερόµεν ος στην πρωτοβουλία της σύσκεψης ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς τόν ισε ότι κιν είται
στο πλαίσιο της γεν ικότερης στρατηγικής του ∆ήµου για µια ασφαλή
πόλη. «Είµαστε κάθετοι στο θέµα
της εγκληµατικότητας, είτε αφορά
στις βαριές µορφές παραβατικότητας, όπως το εµπόριο ν αρκωτικών

οπλοχ ρησία, είτε αφορά στη λεγόµεν η ήπια παραβατικότητα που
όµως ακυρών ει θεµελιώδη δικαιώµατα των συν δηµοτών µας, όπως η
οδική ασφάλεια, η ∆ηµόσια Υ γεία,
το πολιτισµέν ο περιβάλλον και η
κοιν ή ησυχ ία. Ως ∆ήµος δεν αρκεστήκαµε σε ρόλο παρατηρητή, αλλά
στηρίξαµε την Πολιτεία πληρών ον τας υψηλό οικον οµικό κόστος. ∆ιαθέσαµε, δωρεάν , στην ΕΛ.ΑΣ δύο
δηµοτικά κτίρια, προσφέραµε έν α
περιπολικό στο Α.Τ Άν ω Λιοσίων
και οκτώ στις άλλες υπηρεσίες και
είµαστε, καθηµεριν ά, στο πλευρό
τους. Ζητάµε αυστηρή εφαρµογή
του ν όµου, ώστε ν α ν ιώθουν ασφαλείς οι συν δηµότες µας. Στο θέµα
αυτό δεν µπορούµε ν α κάν ουµε
εκπτώσεις. Οι προσδοκίες µας από
την Πολιτεία ήταν και παραµέν ουν
υψηλές. Οι συν δηµότες µας αξίζουν
το καλύτερο για τον επιπλέον λόγο
ότι έχ ουν υποβληθεί σε θυσίες για
ν α στηρίξουν το έργο της και αν αµέν ουν από αυτήν ν α κάν ει το
χ ρέος της απέν αν τί τους», υπογράµµισε.

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η- Προέδρου του Συλλόγου Παραλίας κ.
Αν τ. Κον αξή & του Αν τιπροέδρου Attica TV κ. Κ. Τσολερίδη... εν ώ µετά το τέλος του Μ. Εσπεριν ού ακολούθησε για 18η χ ρον ιά η καθιερωµέν η εκδήλωση του
Συλλόγου της περιοχ ής µε γλυκά, ποτά και την παραδοσιακή γουρουν οπούλα, η οποία και φέτος ήταν επιτυχ ηµέν η αν και λόγω κορων οιου και τηρών τας τα µέτρα
ασφαλείας.περιορίστηκε σε απλό κέρασµα των εδεσµάτων χ ωρίς γλέν τι ...

ΕΚΤ: Σταθερό το κόστος
δανεισµού των
επιχειρήσεων τον Μάιο

Σ

ταθερό παρέµειν ε σε γεν ικές γραµµές τον Μάιο
το κόστος δαν εισµού των επιχ ειρήσεων της
Ευρωζών ης, όπως και το κόστος στεγαστικών
δαν είων των ν οικοκυριών , σύµφων α µε στοιχ εία της
Ευρωπαϊκής Κεν τρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριµέν α,
ο σύν θετος δείκτης κόστους ν έων επιχ ειρηµατικών
δαν είων διαµορφώθηκε στο 1,46% και των ν έων στεγαστικών δαν είων σε ν οικοκυριά στο 1,42%.
Τον ίδιο µήν α, το σύν θετο επιτόκιο ν έων προθεσµιακών καταθέσεων από επιχ ειρήσεις µειώθηκε κατά
5 µον άδες βάσης στο -0,10%, εν ώ το αν τίστοιχ ο
επιτόκιο για καταθέσεις από ν οικοκυριά παρέµειν ε σε
γεν ικές γραµµές αµετάβλητο στο 0,27%.
Το επιτόκιο για καταθέσεις µίας ηµέρας από επιχ ειρήσεις και ν οικοκυριά παρέµειν ε αµετάβλητο στο
0,00% και 0,02%, αν τίστοιχ α.
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ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ
∆.Σ Ο ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΖΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ

υγκροτήθηκε σε
σώµα το ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µετά τις αρχ αιρεσίες που
διεξήχ θηκαν στον Αία
Παραλίας Ασπροπύργου.
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι
επιστρέφει µετά από αρκετά χ ρόν ια στην θέση του
γεν ικού αρχ ηγού ο Γιώργος
Ντούρος που ήταν πριν
στην διοίκηση της ΕΠΣ∆Α
επί προεδρίας Μιχ άλη
Τζαν όπουλου.
Το ν εο ∆.Σ πήρε την
εξής µορφή.
Κώστας Σιέττος(πρόεδρος)
Βασίλης Λαµπρόπουλος Α'(αν τιπρόεδρος)
Κώστας Γκούµας Β΄( αν τιπρόεδρος)
Αλεξάν δρα Κόκλα(Γεν ική Γραµµατέας)
Νίκος Αγγελόπουλος(Ταµίας)
Γιώργος Ντούρος(γεν ικός αρχ ηγός)
Παν τελής Βέργος(υπ. δηµοσίων σχ έ-

Ο

ΚΑΛΗ ΣΥ ΝΕΧΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ , Ευχ όµαστε ν α είσαι υγιής και ν α πετύχ εις τους
στόχ ους σου µε την οµάδα µας .

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ

Το "ταξιδι" ξαν ά...ξεκιν άει!!Η αν τρική
οµάδα της Αργώ Μεγάρων από φέτος θα
αγων ιστεί και πάλι στο πρωτάθληµα της
Β' ΕΠΣ∆Α!!Πληροφορίες:Κέλλης ∆ηµήτρης 6944683722 και Γκίν η Χαρούλα
6977082149

ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥ ΣΙΑ Η Κ12
ΚΑΙ Κ16 ΤΗΣ ∆Υ ΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΗΝΟ

Πολύ καλή παρουσία στο
τουρν ουά ποδοσφαιρικό
ev ent που έγιν ε στην Τήν ο
είχ ε η ακαδηµία κ12 και
κ16 της ∆ύν αµης Ασπροπύργου
του Ιούλιου Λαµπριν άτου Επικράτησε του Ατταλου Νέας
Φιλαδέλφειας 3-2(Κ12), και τις
Τήν ου µε 4-1(Κ16), Κ16
∆ύν αµη -Ατταλος Ν.Φ. 4-1.
Κ12 ∆ύν αµη-Τήν ος 3-2.

σεων )
ΜΕΛΗ: Βαγγέλης Αρετάκης, Βαγγέλης
Ρωτούς.
Προπον ητής στην οµάδα αν έλαβε ο
Ηλίας Αµπαζάι.Ηδη ξεκιν άει και ο προγραµµατισµός της οµάδος εν όψει του
ν έου πρωταθλήµατος.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΜΠΙΛΑΪ... !!

Γιώργος είν αι από τους καλύτερους ν έους , αν ερχ όµεν ους
ποδοσφαιριστές της κατηγορίας,
έχ ον τας ήδη 2 γεµάτες ποδοσφαιρικές
χ ρον ιές µε την οµάδα του Μίµα ,
κάν ον τας ν τεµπούτο στα 16 του χ ρόν ια. Είν αι 18 ετών και αγων ίζεται µε
ευκολία σε όλες τις θέσεις του κέν τρου,
έχ ει σκοράρει µάλιστα σε αρκετά καθοριστικά παιχ ν ίδια . Ο Μίµας κάν ον τας
πραγµατικότητα το πλάν ο του στηρίζει
ν έους ταλαν τούχ ους ποδοσφαιριστές.

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ12, ΚΑΙ Κ16 ΤΗΣ

Σ

ΑΑ∆Ε: Παράνοµα ένα στα τρία
αυτοκίνητα µε ξένες πινακίδες

ε ελέγχ ους παν ελλάδικά για ν α διαπιστωθεί η ν οµιµότητα κυκλοφορίας αυτοκιν ήτων µε ξέν ες πιν ακίδες στην Ελλάδα προχ ώρησαν οι ελεγκτές των τελων είων της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων Εσόδων , από τις 9 έως και τις 11
Ιουν ίου.

Τα ευρήµατα της µεγάλης επιχ είρησης, όπως αν ακοίν ωσε η ΑΑ∆Ε, µε αιφν ιδιαστικούς ελέγχ ους σε προεπιλεγµέν α και απόλυτα στοχ ευµέν α σηµεία, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέν τρα της χ ώρας, ήταν σηµαν τικά και βρέθηκαν παράν οµα έν α στα τρία
αυτοκίν ητα µε ξέν ες πιν ακίδες.

Μέσα σε τρεις
ηµέρες,
έγιν αν
312 έλεγχ οι σε
οχ ήµατα σε όλη
την ελλην ική επικράτεια
και
εν τοπίστηκαν ν α
κ υ κ λο φ ο ρο ύ ν
π αράν οµα
97
αυτοκίν ητα,
τα
οπ οία
και
δεσµεύτηκαν .

Στην Μεσσήν η
Μεσσην ίας,
οι
ελεγκτές
του
Τελων είου Καλαµάτας βρήκαν σε
επ ιχ είρηση
υπ αίθριας στάθµευσης 17 Ι.Χ. αυτοκίν ητα, έν α αυτοκιν ούµεν ο τροχ όσπιτο και έν α φορτηγό, όλα µε
ξέν ες πιν ακίδες κυκλοφορίας. Τα παραπάν ω οχ ήµατα δεσµεύτηκαν και σφραγίστηκαν . Η έρευν α συν εχ ίζεται για τη ν οµιµότητά τους.
Στη Ρόδο, οι ελεγκτές του τοπικού Τελων είου έλεγξαν 13 οχ ήµατα, που κυκλοφορούσαν στο ν ησί µε ξέν ες πιν ακίδες.

Μεταξύ των οχ ηµάτων , που δεσµεύτηκαν , ήταν έν α αυτοκίν ητο µάρκας MERCEDES - BENZ, τύπου Ε 300 CDI, 2.987 κ.εκ., µε γερµαν ικές πιν ακίδες, το οποίο
κυκλοφορούσε στην Ελλάδα για χ ρον ικό διάστηµα µεγαλύτερο του εν ός έτους και
έν α αυτοκίν ητο µάρκας HONDA , τύπου CR-V, µε βρεταν ικές πιν ακίδες, το οποίο
κυκλοφορούσε στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2016 και - κατά τον έλεγχ ο - το
οδηγούσε µόν ιµος κάτοικος Ελλάδας.

Στη Θεσσαλον ίκη, βρέθηκε όχ ηµα, που είχ ε τελων ιστεί στην Ελλάδα, προερχ όµεν ο από το Βέλγιο. Είχ ε λάβει άδεια και πιν ακίδες, τις οποίες όµως στη συν έχ εια
κατέθεσε, επαν αφέρον τας τις βέλγικες, µε αποτέλεσµα ν α κυκλοφορεί παράν οµα.
Εν ηµερώθηκε η αστυν οµία και επιλήφθηκε της υπόθεσης.
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12-θριάσιο

ΑΓΓΕΛΙΑ

6978087309

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για κέντρο ηµέρας
ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυµητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση α' βοηθειών.
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας
στο παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουµε, µη ξεχνάτε να καταχωρείτε τηλέφωνο
επικοινωνίας.

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εταιρία, µε αντικείµενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα 90τ.µ. στην
Ελευσίνα, πλησίον ∆ΕΗ.

Πλήρως αυτόνοµο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιµή ενοικίασης 400€
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα Χειριστή Περονοφόρου Οχήµατος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και µεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Οµάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Οµάδας Α µε προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιµηθούν.
Παρακαλούµε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 µε αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα
90τµ όπισθεν ∆ηµαρχείου,
έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279
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239 επιστήµονες από 32 χώρες
επισηµαίνουν στον ΠΟΥ ότι ο νέος
κορονοϊός µεταδίδεται αερογενώς

Ε

κατον τάδες επιστήµον ες δηλών ουν ότι υπάρχ ουν στοιχ εία που αποδεικν ύουν ότι ο ν έος κορον οϊός ευρισκόµεν ος σε µικρότερα των σταγον ιδίων
σωµατίδια στον αέρα µπορεί ν α προσβάλει τους αν θρώπους και καλούν
τον Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας ν α αν αθεωρήσει τις οδηγίες του, αν αφέρεται σε
δηµοσίευµα των New Y ork Times.
Σύµφων α µε τον ΠΟΥ , η ασθέν εια µεταδίδεται από άν θρωπο σε άν θρωπο
κυρίως µέσω σταγον ιδίων προερχ οµέν ων από την µύτη ή το στόµα, τα οποία
εκτοξεύον ται όταν έν α άτοµο που έχ ει προσβληθεί από την Cov id-19 βήχ ει, φτερν ίζεται ή µιλά.
Σε αν οικτή επιστολή προς τον Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας, η οποία θα δηµοσιευθεί σε επιστηµον ική επιθεώρηση την προσεχ ή εβδοµάδα, 239 επιστήµον ες
από 32 χ ώρες επισηµαίν ουν στοιχ εία που δείχ ν ουν ότι µικρότερα σωµατίδια
στον αέρα µπορούν ν α προσβάλουν τους αν θρώπους, σύµφων α µε το δηµοσίευµα των NY T https://ny ti.ms/2VIxp67.
Είτε µεταφέρεται µέσω µεγαλύτερων σταγον ιδίων που εκτοξεύον ται στον αέρα
είτε µέσω µικρότερων σταγον ιδίων που εξέρχ ον ται µέσω της αν απν οής και µπορούν ν α µεταφερθούν από την µία άκρη εν ός δωµατίου στην άλλη, ο κορον οϊός
µεταφέρεται αερογεν ώς και µπορεί ν α µολύν ει τους αν θρώπους αν εισπν ευσθεί,
προειδοποιούν οι επιστήµον ες.
Ο Παγκόσµιος Οργαν ισµός Υ γείας δεν αν ταποκρίθηκε στο αίτηµα του Reuters
για σχ ολιασµό.
Ωστόσο, σύµφων α µε τους NY T, ο διεθν ής οργαν ισµός έχ ει αν ακοιν ώσει ότι τα
στοιχ εία σύµφων α µε τα οποία ο ιός µεταδίδεται αερογεν ώς δεν είν αι πειστικά.
«Ειδικά τους τελευταίους έν αν δυο µήν ες, έχ ουµε δηλώσει επαν ειληµµέν ως ότι
θεωρούµε πως η αερογεν ής µετάδοση είν αι δυν ατή, αλλά είν αι βέβαιο ότι δεν υποστηρίζεται από στέρεα και σαφή στοιχ εία», δήλωσε η Μπεν εν τέτα Αλεγκράν τσι,
τεχ ν ικός επικεφαλής πρόληψης και ελέγχ ου λοιµώξεων του ΠΟΥ , σύµφων α µε
τους New Y ork Times.

Τ. Θεοδωρικάκος: Ανάγκη για ενότητα,
καινοτόµες ιδέες και µεταρρυθµίσεις

«

Μέσα σε έν α χ ρόν ο πετύχ αµε πολλά, αλλά έκτακτες καταστάσεις δηµιούργησαν ν έες µεγάλες προκλήσεις που είν αι µπροστά µας», τον ίζει ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άρθρο του στο Βήµα της Κυριακής, µε
αφορµή τη συµπλήρωση εν ός έτους από τη ν ίκη της Ν∆ στις βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τον ίζει την αν άγκη αν τιµετώπισης της παγκόσµιας ύφεσης
«προχ ωρών τας µπροστά µε εν ότητα, καιν οτόµες ιδέες και µεταρρυθµίσεις, στήριξη
πάν ω απ' όλα της απασχ όλησης».

Απευθυν όµεν ος ιδίως στην αξιωµατική αν τιπολίτευση, επισηµαίν ει ότι «θα είν αι
µεγάλο λάθος ν α σπαταλήσουµε το εθν ικό κεκτηµέν ο αυτοπεποίθησης, εν ότητας
και συν εν ν όησης για µικροκοµµατικούς λόγους, οπισθοχ ωρών τας σε έν α ν έο
κύκλο λαϊκισµού και διχ ασµού».
Αν αφέρεται συν οπτικά στις πρωτοβουλίες που έλαβε στον έν α χ ρόν ο το υπουργείο του, κάν ον τας λόγο για «ουσιαστικό, δηµιουργικό έργο µε προεκτάσεις σε
πολλούς τοµείς της κοιν ων ικής ζωής».

∆εν παραλείπει, επίσης, ν α αν αφερθεί στις προτεραιότητες του υπουργείου
Εσωτερικών , στις οποίες περιλαµβάν ον ται η υλοποίηση του αν απτυξιακού προγράµµατος «Αν τών ης Τρίτσης», ύψους 2,5 δισ. ευρώ, η θεσµική µεταρρύθµιση του
διαχ ωρισµού των αρµοδιοτήτων κράτους και Αυτοδιοίκησης, ο ν έος εκλογικός
ν όµος της Αυτοδιοίκησης, ο εκσυγχ ρον ισµός και η µετάβαση στην ψηφιακή εποχ ή
του συστήµατος προσλήψεων του ΑΣΕΠ, η «ορθολογική» διαχ είριση του δυν αµικού του ∆ηµοσίου, καθώς και ο αν ασχ εδιασµός της διαδικασίας απον οµής της
ελλην ικής ιθαγέν ειας.

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
παλαιοχώρι µάνδρας σε
800 µέτρα οικόπεδο
τηλέφωνο 69 74 311 396
Τιµή συζητήσιµη

θριάσιο-13

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας έχει
ευχάριστα νέα για τους µικρούς της φίλους!

Συγκεκριµένα, σας ενηµερώνουµε πως φέτος
θα λειτουργήσει κανονικά η Θερινή Κατασκήνωση του ∆ήµου,
λαµβάνοντας -φυσικά- όλα τα απαραίτητα µέτρα
υγιεινής και ασφαλειας
Εντός των προσεχών ηµερών, όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα
ενηµερωθούν εκ νέου σχετικά µε τις εγγραφές,
το πρόγραµµα και τις δράσεις!

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
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γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιµή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη , 10:0022:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

ικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή

35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162
τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆Υ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥ ΟΣ ΡΕΥ ΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική µε πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα οδήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆Α ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατάσταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, καινούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300
ευρώ Τηλέφωνο
6938025013
κ. Κώστας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552

∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας µε ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι διπλώµατος Γ
κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού µηχανήµατος - κλάρκ.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & 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
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.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 ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/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
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

16-θριάσιο

Η δηµογραφική κρίση στη χώρα
µας: Είναι µη αναστρέψιµη;

Η

55χρονη Σοφία, µητέρα ενός παιδιού και
εργαζόµενη στον χώρο της εκπαίδευσης, επέλεξε να µην αποκτήσει δεύτερο επειδή, όπως
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η ευθύνη ήταν πολύ µεγάλη και δεν
ήθελα να στερήσω επιπλέον χρόνο από τα υπόλοιπα
ενδιαφέροντά µου, αλλά και από την προσωπική µου
ζωή». Η Αννα, 42 χρονών και µητέρα δύο παιδιών, θα
ήθελε ένα τρίτο παιδί αλλά συνάντησε την άρνηση του
συζύγου της, ο οποίος προέβαλε κυρίως οικονοµικού
τύπου ενστάσεις. Και η 30χρονη Ιωάννα, η οποία συζεί
τα τελευταία χρόνια µε τον σύντροφό της, δεν ξέρει αν
και πότε θα αποκτήσει παιδί: «Έχω µια δουλειά, αλλά
δεν ξέρω για πόσο. ∆εν µπορώ εποµένως να σκεφτώ σε
αυτή τη φάση ένα παιδί, δεν θα ήθελα να µεγαλώσει
µέσα στη στέρηση, αντίθετα θα ήθελα να µπορώ να του
προσφέρω κάποια πράγµατα που εγώ θεωρώ βασικά».
«Η κρίση είναι αποτέλεσµα µιας διπλής επιτυχίας
της ανθρωπότητας»

λάβουν από το ασφαλιστικό σύστηµα την ανταπόδοση
των εισφορών τους τη στιγµή που νεώτεροι, οι οποίοι
και καλούνται να χρηµατοδοτήσουν τις συντάξεις είναι
λιγότεροι και µικρότερο και πιο ασταθή ασφαλιστικό βίο.
Είναι λοιπόν η δηµογραφική κρίση ανάλογη της κλιµατικής, ένα πρόβληµα που ζούµε ήδη και για το οποίο εάν
δεν δράσουµε θα καταστεί µη αναστρέψιµο; «Ο παραλληλισµός µε την κλιµατική κρίση είναι δόκιµος» απαντά
η Αλεξάνδρα Τραγάκη. «Και στις δυο περιπτώσεις, αυτό
που συµβαίνει είναι αποτέλεσµα παλαιότερων επιλογών.
Είχαµε προβλέψει αυτό που θα συνέβαινε αλλά επειδή
δεν κάναµε τίποτε για να το ανακόψουµε τώρα πια το
ζούµε. Και το ζούµε µε τον χρόνο να κυλάει σε βάρος
µας καθώς οποιαδήποτε αλλαγή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Αν δηλαδή υποθέσουµε ότι λαµβάνουµε τώρα
µέτρα για την αναστολή του φαινοµένου, δεν θα βλέπαµε τα πρώτα αποτελέσµατα παρά σε τριάντα χρόνια από
σήµερα».

Οι λόγοι είναι διαφορετικοί αλλά δεν είναι
καινούργιοι. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η
δηµογράφος και καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αλεξάνδρα Τραγάκη,
είναι λόγοι που διατυπώνονται από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν η
ελληνική οικογένεια άρχισε να αναζητά µια
καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα πολλά παιδιά
έπαψαν να θεωρούνται οικογενειακός
πλούτος για να γίνει βασική επιδίωξη, τουλάχιστον για τα νοικοκυριά της µεσαίας
τάξης, µια πιο άνετη ζωή: Ένα µεγαλύτερο
σπίτι µε ξεχωριστό υπνοδωµάτιο για κάθε
παιδί, που τώρα όµως δεν είναι τέσσερα
και πέντε αλλά ένα ή δυο, ένα αυτοκίνητο,
ενδεχοµένως και µια εξοχική κατοικία.

«Όλα αυτά ήταν απολύτως θεµιτά. Και
σήµερα είναι ουτοπικό να πιστεύει κανείς
πως ο κόσµος θα αλλάξει άποψη και θα
αρχίσει να αποκτά πολλά παιδιά. Είναι µια
πολύ συνειδητή επιλογή και είναι µια επιλογή που σχετίζεται µε την οικονοµική
άνεση, τον ελεύθερο χρόνο, τις επαγγελµατικές µας φιλοδοξίες» λέει η Αλεξάνδρα
Τραγάκη. Αν όµως σε αυτήν την καθόλα
θεµιτή επιδίωξη, αυτό το κυνήγι της ευτυχίας, προστεθεί
η συγκράτηση της αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού, αυτών των 7 δισ. ατόµων από τον οποίο ο πλανήτης υποφέρει, τότε γιατί µιλάµε για κρίση; «Με αυτό
που λέµε κρίση και δηµογραφικό πρόβληµα περιγράφουµε δυο πολύ µεγάλες επιτυχίες της ανθρωπότητας»
απαντά η Αλεξάνδρα Τραγάκη. «Η µία µεγάλη επιτυχία
ήταν ο έλεγχος της γονιµότητάς µας. Κάνουµε πλέον τα
παιδιά που επιθυµούµε και µπορούµε να στηρίξουµε και
να µεγαλώσουµε. Η δεύτερη µεγάλη επιτυχία της ανθρωπότητας είναι ότι µπορούµε και ζούµε περισσότερα
χρόνια και πιο υγιείς σε σχέση µε παλαιότερα. Πού είναι
το πρόβληµα; Στις επιπτώσεις ετών στην ηλικιακή
δοµή».
Οι δυσοίωνες προβλέψεις για το µέλλον

Με λίγα λόγια, ο πληθυσµός γερνάει. Στην ηλικιακή
πυραµίδα αρχίζει και στενεύει η βάση, δηλαδή η οµάδα
των νέων ανθρώπων, ενώ φαρδαίνει η κορυφή, όπου
βρίσκονται οι µεγάλες ηλικίες. Και µια τέτοια ανεστραµµένη πυραµίδα δεν µπορεί να στηρίξει κανένα ασφαλιστικό σύστηµα. «Προσθέστε σε αυτό το γεγονός πως
παλαιότερα οι άνθρωποι έµπαιναν νωρίτερα στην αγορά
εργασίας και παρέµεναν περισσότερα χρόνια. Σήµερα
δεν συµβαίνει αυτό. Εποµένως ζούµε περισσότερο,
αλλά εργαζόµαστε λιγότερα χρόνια, αφού µπαίνουµε
στην αγορά εργασίας αργότερα και βγαίνουµε από
αυτήν λίγο µετά τα εξήντα µας χρόνια ή ακόµη και
νωρίτερα».
Αυτό που περιγράφει η καθηγήτρια του Χαροκοπείου
µοιάζει µε φαύλο κύκλο. Οι συνταξιούχοι περιµένουν να

Και αν δεν λάβουµε µέτρα και συνεχιστούν οι σηµερινές τάσεις; Την εικόνα περιγράφει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµογραφική κρίση που δόθηκε
στη δηµοσιότητα στα µέσα του περασµένου Ιουνίου. Οι
προβλέψεις για την Ελλάδα λένε πως έως το 2070 ο
πληθυσµός της χώρας θα έχει µειωθεί από τα 10,7 εκατοµµύρια σήµερα στα 8,5 εκατοµµύρια. Ενώ όµως ο
πληθυσµός από 10 έως 69 ετών θα έχει µειωθεί έως και
κατά 15%, ο πληθυσµός από 69 ετών ως 80 θα έχει
διπλασιαστεί. Τα στοιχεία λένε ακόµη πως ο δείκτης
εξάρτησης ηλικιωµένων θα έχει εκτοξευθεί στο 65% από
το 38% σήµερα. Και η διάµεση ηλικία θα ανεβεί στα 52
από τα 45 χρόνια σήµερα.
«Τα κίνητρα για γεννήσεις δεν αρκούν»

Το πρόβληµα αποτυπώνεται και στην πορεία του
δείκτη γονιµότητας: το 1960 κάθε Ελληνίδα γεννούσε
2,23 παιδιά. Σήµερα γεννάει 1,35. Κι αυτό σηµαίνει πως
οι γενιές δεν ανανεώνονται. Πόσα παιδιά θα έπρεπε να
γεννά κάθε γυναίκα γι’ αυτήν την ανανέωση; «2,1 παιδιά, αυτή είναι η παγκόσµια σταθερά µε τα σηµερινά
επίπεδα θνησιµότητας» απαντά η Αλεξάνδρα Τραγάκη.
«∆εν είναι πολλά, είναι όµως περισσότερα απ’ όσα
αποκτά η πλειονότητα των γυναικών σήµερα. Κανέναν
όµως δεν µπορείς να υποχρεώσεις να κάνει παιδιά»,
επισηµαίνει. Μητέρα δυο παιδιών η ίδια, η καθηγήτρια
Οικονοµικής ∆ηµογραφίας επιµένει στην «ουτοπία» της
αύξησης της γονιµότητας. Ακόµη και αν δοθούν κίνητρα;
«Τα κίνητρα είναι πολύ σηµαντικά µε την έννοια πως
είναι πολύ σηµαντικό για µια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει επιπλέον παιδιά να έχει τη στήριξη για να το κάνει.
Τα κίνητρα έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητά µου να
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κάνω αυτό που έχω επιλέξει. Και πάντως δεν είναι
κίνητρο από µόνο του οποιοδήποτε επίδοµα γέννησης.
Κάνω ένα παιδί αλλά πού το πάω; Αυτό είναι το πρόβληµα. Χρειάζοµαι εποµένως έναν βρεφονηπιακό σταθµό.
Χρειάζοµαι ενδεχοµένως και κάποια βοήθεια στα πάγια
έξοδα της βρεφικής ηλικίας. Αλλά χρειάζοµαι οπωσδήποτε και ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα. Να έχω
την αίσθηση πως το παιδί µου πηγαίνει σε ένα σχολείο
που του παρέχει εφόδια για τη ζωή».
Οι 55 και άνω: Ενας µοναδικός σε αφθονία πόρος

Η ίδια υπογραµµίζει ακόµη πως για να πετύχει µια
πολιτική κινήτρων, όπως συνέβη στη Γαλλία ή τις σκανδιναβικές χώρες, πρέπει να είναι σταθερή. Όπως το
θέτει, «κανένας δεν θα κάνει παιδί επειδή θα πάρει ένα
επίδοµα 2000 ευρώ. Η κατάργηση του επιδόµατος όµως
θα επιδρούσε αρνητικά στη σχέση της εµπιστοσύνης
κράτους - πολίτη». Ακόµη κι έτσι, όµως, µάλλον είναι
απίθανο να εκτοξευθεί ο δείκτης γονιµότητας από τα
1,35 παιδιά στα 2,1. Τι µας µένει εποµένως να κάνουµε;
«Να ξεκαθαρίσουµε κατ’ αρχάς πως δεν υπάρχει ιδανικός πληθυσµός. Υπάρχει όµως ιδανική αναλογία ηλικιών. Η αναλογία δεν είναι καλή, η πυραµίδα κινδυνεύει
να αντιστραφεί. Πρέπει εποµένως να ανοίξουµε την
αγορά εργασίας σε κατηγορίες που έχουν πιο περιορισµένη πρόσβαση όπως είναι οι γυναίκες και, ακόµη
περισσότερο, οι µετανάστες.
Κυρίως όµως πρέπει να αντιληφθούµε πως οι άνω των 55
είναι ένας πόρος. Αυτήν την
ηλικιακή οµάδα θα έχουµε σε
αφθονία και αυτήν την ηλικιακή
οµάδα θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε ως οικονοµία» επισηµαίνει.

«Εκµετάλλευση» σηµαίνει να
διατηρούνται οι οµάδες αυτές
κοινωνικά και οικονοµικά ενεργές. ∆εν µοιάζει ανέφικτο αν
λάβει υπόψη του κανείς πως οι
ειδικοί έχουν αρχίσει να αναθεωρούν την έννοια της µέσης
ηλικίας, καθώς αυτή παρατείνεται πλέον στα χρόνια. Το γήρας
έρχεται πια πολύ αργότερα σε
σχέση µε τις περασµένες δεκαετίες, δεν είναι πια ο 50αρης ο
«νέος της εποχής», αλλά ο
60αρης ή ακόµη και ο 65αρης.
«Αυτόν τον 65αρη, λοιπόν, δεν
µπορείς να τον έχεις στην άκρη
της κοινωνίας. ∆εν έχεις το περιθώριο να τον έχεις στην άκρη της κοινωνίας» σχολιάζει
η Αλεξάνδρα Τραγάκη.

Θα συµφωνούσαν και οι ψυχολόγοι: για να µπει κανείς
στο περιθώριο, να γίνει ένας απόµαχος της ζωής που το
µόνο που του έµεινε να κάνει είναι να κρατάει τα εγγόνια
του, πρέπει να αισθάνεται πως συνεχίζει να προσφέρει.
Πώς; «Το κλειδί βρίσκεται σε αυτό που οι κοινωνικές
επιστήµες αναγνωρίζουν ως social involvement. Είτε
µιλάµε για περισσότερα χρόνια εργασίας είτε για άλλου
τύπου συµµετοχή, πολιτική, κοινωνική εθελοντική κλπ».
Στη ρίζα του προβλήµατος

Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης είναι ωστόσο
κόκκινο πανί για τα συνδικάτα - αρκεί µια γρήγορη αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο για να εντοπίσει ανακοινώσεις
όπως αυτή: «Οι προσπάθειες για αύξηση των ορίων
ηλικίας των γυναικών (και στη συνέχεια και των ανδρών)
είναι µια αντικοινωνική και αντεργατική επιλογή». Η Αλεξάνδρα Τραγάκη επανέρχεται στη ρίζα του δηµογραφικού προβλήµατος: «Η ουσία βρίσκεται στην αναντιστοιχία του συλλογικού µε το ατοµικό συµφέρον. Στο
ατοµικό µου συµφέρον είναι να κάνω ένα ή το πολύ δυο
παιδιά και να σταµατήσω εκεί για να µπορώ να κάνω
κάθε χρόνο τις διακοπές µου ή να παρέχω όσα περισσότερα µπορώ στα παιδιά µου. Στο ατοµικό µου συµφέρον είναι να φύγω στο εξωτερικό για να έχω περισσότερες ευκαιρίες ή απολαβές. Είναι να ζήσω όσο το
δυνατόν περισσότερο και να πάρω σύνταξη όσο το
δυνατόν νωρίτερα. Όλα αυτά όµως αντικρούουν στο
συλλογικό συµφέρον. Αυτά τα δυο αντικρουόµενα συµφέροντα είναι που πρέπει να συµφιλιώσουµε».

