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Εγκύκλιος Πέτσα για υποχρέωση
δήμων και περιφερειών
να καταρτίσουν
πρόγραμμα επικοινωνιακής
προβολής 2021

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ
Λόγω των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων COVID-19 στο
Δημαρχείο Αχαρνών
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκαν 3,5 εκατ. €
σελ. 9

σελ. 8

για έργα αποκατάστασης στην
πληγείσα Κινέτα

Η χρηματοδότηση
θα γίνει
από πόρους της
Περιφέρειας
Αττικής και η
εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται
σε 28 μήνες.

- Ευρύτερη χρήση μάσκας και
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας
τα δύο που προκρίνονται

Αποφασισμένη
για νέα μέτρα
η κυβέρνηση

σελ. 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ «ΜΙΜΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ»

Θα γίνει παράδοση, από το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, των κωδικών
λειτουργίας του συστήματος των
υδρομετεωρολογικών σταθμών, που θα
λειτουργήσουν στην πόλη

σελ. 3

Έχασε τη ζωή του εργάτης

οικοδομής στον Ασπρόπυργο
σελ. 5

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα κριτήρια μεταγγραφής
των φοιτητών
σελ. 7

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
στους Δημοτικούς
υπαλλήλους Ασπροπύργου

σελ. 2

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 2

ΜΕΤΡΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
ΕΠΣΔΑ: ΠΑΡΟΝ ΣΤΑ
ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Ο
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ

σελ. 10-11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη
Βαγγέλη, 2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΟΕ Κύπρου 25, 2105810742

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και ψύχρα,
η θερμοκρασία από 12-21 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβέρκιος, Αβερκία

Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

Εγκρίθηκαν 3,5 εκ. € για την
αποκατάσταση της πληγείσας Κινέτας

Σ

τ
α
3.550.000
ε υ ρ ώ
ανέρχεται το ύψος
της Προγραμματικής Σύμβασης που
υπέγραψε ο Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλης με τον
Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη
και αφορά σε
σημαντικά έργα
υποδομών
και
α πο κα τά σ τα σ η ς
του οδικού δικτύου
της Κινέτας, το
οποίο είχε υποστεί
τεράστιες καταστροφές από την εκδήλωση ακραίων
πλημμυρικών φαινομένων στα τέλη του 2019.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και η εκτέλεση των εργασιών ορίζεται
σε 28 μήνες.
Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δ.
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος και ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Α. Καλογερόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ζήτησε από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη να
προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες
και τόνισε ότι όλο αυτό το διάστημα, ο ίδιος προσωπικά είχε αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και
προβλήματα.

Στη προγραμματική σύμβαση
υπάρχει ειδική
πρόβλεψη για
τη διασφάλιση
της ανάπλασης
του οικισμού.

«Πρόκειται για
ένα μεγάλο έργο
το οποίο, όχι μόνο
θα αποκαταστήσει τις ζημιές που
προκλήθηκαν σε
υποδομές και το
οδικό δίκτυο από
τα
πλημμυρικά
φαινόμενα, αλλά
θα αλλάξει και την Κινέτα, καθώς στη προγραμματική σύμβαση υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη διασφάλιση της ανάπλασης του οικισμού. Τα έργα που
θα υλοποιηθούν θα συμβάλλουν στη σημαντική,
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας
συνεργαζόμαστε στενά με τους δήμους της Αττικής
για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές και τη γρήγορη επαναφορά των περιοχών που έχουν πληγεί στην κανονικότητα».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γ. Σταμούλης,
ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για την
έμπρακτη συμβολή του στην ανασυγκρότηση της
ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και ιδιαίτερα της
Κινέτας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί
τεράστιες καταστροφές από πλημμύρες και πυρκαγιές.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στους Δημοτικούς
υπαλλήλους Ασπροπύργου

Η επιμόρφωση αυτή, έρχεται να πλαισιώσει την μέριμνα της Δημοτικής Αρχής στην τεχνολογική
επάνδρωση όλων των δομών του Δήμου με έναν τουλάχιστον απινιδωτή

Σ

το Δημοτικό Κιν ηματ οθέατ ρο
«Γαλαξίας» του
Δήμου Ασπ ροπ ύργου,
π ραγματοπ οιήθηκε το
π ρώτο
εκπ αιδευτικό
Σεμιν άριο
Πρώτων
Βοηθειών και χ ρήσης
απιν ιδωτή, προς τους
δημοτικούς υπαλλήλους
του Δήμου. Το Σεμιν άριο
περιλάμβαν ε θεωρητικές
και πρακτικές γν ώσεις
π άν ω στην καρδιοαν απ ν ευστική
αν αζωογόν ηση (ΚΑΡΠΑ) και
τη χ ρήση αυτόματου
εξωτερικού απ ιν ιδωτή
(ΑΕΑ), από τον Ιατρό Εργασίας. Η επιμόρφωση αυτή,
έρχ εται ν α πλαισιώσει την μέριμν α της Δημοτικής
Αρχ ής στην τεχ ν ολογική επάν δρωση όλων των δομών
του Δήμου με έν αν τουλάχ ιστον απιν ιδωτή.
Οι συμμετέχ ον τες είχ αν τη δυν ατότητα ν α λάβουν
γν ώσεις που θα τους είν αι χ ρήσιμες σε περιπτώσεις
έκτακτης αν άγκης και ν α μπορέσουν ν α τις εφαρμόσουν σε π ραγματικές συν θήκες, με σκοπ ό ν α
σώσουν αν θρώπιν ες ζωές.

Ο στόχ ος του Σεμιν αρίου ήταν οι συμμετέχ ον τες
να
εμπεδώσουν τον ορθό
τρόπ ο
π ροσέγγισης
του ατόμου που χ ρειάζεται βοήθεια, την εφαρμογή
θωρακικών
συμπιέσεων και αν απν οών διάσωσης, τον
ασφαλή χ ειρισμό του
ΑΕΑ και την τοποθέτηση στη θέση αν άν ηψης του ατόμου.
Η Δημοτική Αρχ ή
ακολουθών τας τα υγειον ομικά
π ρωτόκολλα
ασφαλείας ιδίως όπως
αν αβαθμίστηκαν διεθν ώς κατά την περίοδο της Παν δημίας θα συν εχ ίσει ν α υλοποιεί τέτοιου είδους δράσεις με κύριο γν ώμον α την ετοιμότητα των υπαλλήλων
για την αν τιμετώπιση επειγόν των περιστατικών , που
μπορεί ν α συν αν τήσουν στον κοιν ων ικό, οικογεν ειακό ή επαγγελματικό τους περίγυρο.
Οι συμμετέχ ον τες, μετά το πέρας της εκπαίδευσης,
έλαβαν το αν τίστοιχ ο πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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130 εκατ. ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης»
για έξυπνες πόλεις

Μ

ε την Πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο
«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόσκληση ΑΤ08

Στην Πρόσκληση ΑΤ08, με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» προβλέπεται
η χρηματοδότηση δράσεων για:
Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια
Κινητικότητα

Υγεία – Πρόνοια
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Εκπαίδευση
Πολιτισμό – Τουρισμό
Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία
Ενέργεια
Επιχειρηματικότητα
Αγροτικά
Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της
κλιματικής αλλαγής, καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις μπορούν να
προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη
βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.
Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η
ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της
τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της
χώρας.
Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική Δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΔΡΑΣ «ΜΙΜΗΣ ΔΟΥΚΑΣ»
Θα γίνει παράδοση, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, των κωδικών
λειτουργίας του συστήματος τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών.

- Ευρύτερη χρήση μάσκας και
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας
τα δύο που προκρίνονται

Αποφασισμένη για νέα
μέτρα η κυβέρνηση

Ο

ι επόμενες ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες,
με την κυβέρνηση να είναι αποφασισμένη να
πάρει νέα μέτρα προκειμένου να ανακόψει την πορεία
του κορωνοϊού. Το απόγευμα της Τρίτης ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια και πραγματοποίησε σύσκεψη με
τη συμμετοχή του Σωτήρη Τσιόδρα, του Νίκου Χαρδαλιά,
του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Παναγιώτη Αρκουμανέα
και του Γρηγόρη Δημητριάδη, κατά την οποία εξετάστηκαν όλα τα τελευταία δεδομένα και συζητήθηκαν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σκέψεις για απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ

Πλέον των μέτρων που περιλαμβάνει το επίπεδο τέσσερα, εξετάζεται από την κυβέρνηση η υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και σε περιοχές
με χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, ενώ υπάρχουν
σκέψεις και για απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από μια
ορισμένη ώρα το βράδυ, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει όμως πρόθεση αυτή τη στιγμή
για κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης πριν από τις 12 το βράδυ, καθώς τα προβλήματα
συνωστισμού στις πλατείες παρατηρούνται αμέσως
μετά.
Η επικύρωση της αλλαγής χρωματισμού και αλλαγής
επιπέδου επικινδυνότητας διασποράς του ιού σε περιοχές που παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενα επιδημιολογικά δεδομένα αναμένεται να έρθει σήμερα, μετά τη
συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, και οι
ανακοινώσεις σταδιακά μέχρι την Παρασκευή.

Ταμείο Υποδομών:

Στήριξη έως και 450 εκατ. ευρώ
σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Σ

ήμερα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας «Μίμης
Δούκας» (Σακελλαρίου & Νικολαΐδου), θα πραγματοποιηθεί η παράδοση στο Δήμο Μάνδρας από
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, των κωδικών λειτουργίας του συστήματος τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση προς τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής, τους Συλλόγους Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και τους ανθρώπους του Δήμου σχετικά με την επεξεργασία και διαχείριση των μετρήσεων.

Υ πό μορφή επιδοτούμεν ων δαν είων η στήριξη, θα
απευθύν εται σε εταιρείες με έως 3.000 εργαζομέν ους
στους τομείς τουρισμού, μεταφορών , κατασκευών και
εν έργειας.
Καθεστώς εν ίσχ υσης, ύψους έως 450 εκατ. ευρώ, για τη
στήριξη επιχ ειρήσεων που δραστηριοποιούν ται στους
τομείς του τουρισμού, των μεταφορών , των κατασκευών και της εν έργειας, οι οποίοι έχ ουν πληγεί ιδιαίτερα από την παν δημία, εν έκριν ε εχ θές η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έπειτα από αίτημα του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .
Η επιπρόσθετη αυτή στήριξη θα παρασχ εθεί μέσω του
Ταμείου Υ ποδομών (ΤΑΜΥ ΠΟΔ), το οποίο διαχ ειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν δύσεων (ΕΤΕπ), υπό
μορφή επιδοτούμεν ων δαν είων και θα απευθύν εται σε
εταιρείες με έως 3.000 εργαζομέν ους στους παραπάν ω
τομείς. Στόχ ος είν αι ν α βοηθήσει τους δικαιούχ ους ν α
καλύψουν τις αυξημέν ες αν άγκες ρευστότητάς τους και
ν α συν εχ ίσουν τις δραστηριότητές τους τόσο κατά τη
διάρκεια της έξαρσης του κορον οϊού όσο και μετά από
αυτήν .

4-θριάσιο
Διεύθυν ση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νέας Γεν ιάς Δήμου Αχαρν ών

Αναστολή προγραμματισμέ νων
ε κδηλώσε ων του ΔΙΚΕΔΙΔΑ

Αν αστέλλουμε τις προγραμματισμέν ες εκδηλώσεις του
Χειμεριν ού κύκλου Σπουδών 2020 του Διεπιστημον ικού
Κέν τρου
Διαλέξεων
του
Δήμου
Αχ αρν ών
(ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α.).

Τη Διάλεξη στις 21/10/2020 με θέμα: «Πρόληψη στην
υγεία του στόματος» με εισηγήτρια την κ. Φιτλέρα
Ειρήν η.
Τη Διάλεξη στις 04/11/2020 με θέμα: «Φιλία και έρις
στην Αρχ αία Ελλην ική Φιλοσοφία με Εισηγήτρια την κ.
Μαραγγιαν ού Ευαγγελία.
Τη Διάλεξη στις 11/11/2020 με θέμα: «Η Κυκλική Οικον ομία και η συμβολή της στην βιώσιμη αν άπτυξη. Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με
Εισηγητή τον κ. Τζουβελέκα Εμμαν ουήλ
μέχ ρι ν εωτέρας, για την πρόληψη εξάπλωσης του Κορων οϊού cov id-19, όπως προβλέπει η κοιν ή απόφαση
των Υ πουργών Παιδείας και Υ γείας.
Για κάθε εν ημέρωση μπορείτε ν α καλείτε στο τηλέφων ο 2132072470 (09:00-15:00) καθημεριν ά. Υ πεύθυν οι:
Ελεάν α Μπούκη – Ελέν η Τέγου.
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
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Τατόι: Σύσκεψη υπό τη Μενδώνη για την
πορεία των έργων αποκατάστασης

Το χρονοδιάγραμμα για την πορεία των έργων αποκατάστασης στα κτήρια του τ. βασιλικού
Κτήματος Τατοΐου εξετάστηκε χθες σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Λίνα Μενδώνη, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού κ. Γιώργου Διδασκάλου και
των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων
Νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στο
ισχύον χρονοδιάγραμμα εργασιών, και
εντός του επομένου μηνός, ολοκληρώνονται οι άμεσες σωστικές ενέργειες στο κτήριο του Ανακτόρου. Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της στέγης
και ακολουθεί η τοποθέτηση του προστατευτικού δαπέδου, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ξύλινα πατώματα, τα
οποία εξακολουθούν να διατηρούνται σε
αρκετά καλή κατάσταση.
Στην επόμενη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
έχει προγραμματιστεί η συζήτηση που
αφορά στον συντονισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης του Ανακτόρου με την στατική και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
Υπενθυμίζουμε ότι η συνολική μελέτη
αποκατάστασης του Ανακτόρου σε
επίπεδο μελέτης εφαρμογής ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2021, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης
του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020.
Επίσης, εντός του Οκτωβρίου πρόκειται να εξεταστεί από το ΚΣΝΜ και το
σύνολο των μελετών που αφορά στην
αποκατάσταση του κτηρίου των Μαγειρ-

είων και των χρήσεων του ως συνοδού
κτηρίου του Ανακτόρου.
Με δεδομένη την ένταξη του έργου
αποκατάστασης και ανάδειξης εννέα
κτηρίων-μνημείων του κτήματος Τατοϊου
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με
προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ, η κ.
Μενδώνη έδωσε σαφείς οδηγίες στις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τον προγραμματισμό των ενεργειών, προκειμένου να τηρηθούν τα πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του
έργου, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί
ως τις 31/12/2023.
Πρόκειται για το Βουτυροκομείο, την
οικία του Φροντιστή και το κτήριο Τηλεπικοινωνιών, την οικία Στουρμ, το κτήριο
του Αρχικηπουρού και το Συγκρότημα
Στάθμευσης, αποτελούμενο από τέσσερα κτήρια. “Στο κτήμα υπάρχει ένα
τεράστιο απόθεμα κτηρίων, το οποίο
πρέπει αξιοποιήσουμε σωστά με τις
κατάλληλες χρήσεις”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει από την
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων η εκκένωση του
Στάβλου του Γεωργίου, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του χρόνου.
Το κτήριο του Στάβλου μαζί με το νέο
Βουστάσιο και το Ιπποστάσιο, ένα κτηριακό σύνολο περίπου 2.500 τ.μ., συναποτελούν τον μουσειακό πυρήνα μαζί με το
Ανάκτορο.
Στα κτήρια αυτά πρόκειται να εκτεθούν τα αυτοκίνητα και οι άμαξες.
Η καταγραφή και συντήρηση των
αντικειμένων προχωρεί ικανοποιητικά.
Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου
Πολιτισμού έρχονται αντιμέτωπα με μια
“εξαιρετική συλλογή αντικειμένων,
μεταξύ των οποίων αντικείμενα καθημερινής χρήση, ρουχισμός, έπιπλα, μουσικά όργανα”. Μέχρι το τέλος του έτους
προγραμματίζεται η ανάθεση των
μελετών από την Διεύθυνση Προστασίας
και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων για τα κτήρια του Στάβλου και του Βουστασίου, για να ακολουθήσει το Ιπποστάσιο.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Τ ο κ λ ε ι σ τ ό γ ή π ε δ ο « Τ . Β ο γ ι ατ ζ ή ς »
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Έχασε τη ζωή του εργάτης

οικοδομής στον Ασπρόπυργο

Τον θάνατο εργάτη σε οικοδομή στον Ασπρόπυρ-

γο, στη θέση Κουτάλα, γνωστοποιεί το Συνδικάτο

Οικοδόμων και Εργαζομένων στα δομικά υλικά και

στις κατασκευές.

Όπως ενημερώνει, κατά τη διάρκεια εργασιών

συντήρησης μεταλλικού μηχανισμού στη στέγη, ο

άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος,

με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Κατόπιν επιβεβαίωσης κρούσματος COVID-19,
σε τμήμα υποδομών συλλόγου καλαθοσφαίρισης ,
γνωστοποιείται ότι το κλειστό γήπεδο « Τ. Βογιατζής »
θα παραμείνει κλειστό για δύο ημέρες Τετάρτη
21/10/2020 και Πέμπτη 22/10/2020 .
Θα πραγματοποιηθεί απολύμανση του χώρου
και ιχνιλάτηση των επαφών του αθλητή προκειμέ-

νου να διενεργηθούν τα απαραίτητα τεστ ανίχνευσης και να ληφθούν όλα τα μέτρα περιορισμού
εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η Πρόεδρος
Άνθη Γκιόκα Σεβασμία
Ο Αντιπρόεδρος
Ρόκας Ευάγγελος

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Από το Θετικό κρούσμα COVID-19 σε γιατρό της Παιδιατρικής
κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο

Θορυβημένοι είναι οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο νοσοκομείο, μετά το πρόσφατο θετικό κρούσμα
COVID-19 σε γιατρό της Παιδιατρικής κλινικής, σε συνέχεια των προηγούμενων κρουσμάτων σε ασθενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου.
Σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, το σωματείο εργαζομένων του
νοσοκομείου αναφέρει ότι: «Η άμεση λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των νοσηλευομένων στην κλινική και συνολικά στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, ώστε να αποφευχθεί πιθανή εξάπλωση της επιδημίας.

6-θριάσιο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
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Τα κριτήρια μεταγγραφής των φοιτητών

Δ

ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α)
βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
1. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων ως εξής:

α) Έξι (6) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ,
β) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών
τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδή¬ματος κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων
ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι
χιλιάδων ευρώ (6.000),
γ) τρία (3) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός
λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων
ευρώ (9.000),
δ) δύο (2) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών
τελευ¬ταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων
ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων α’ έως και δ’
γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
2. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η
έντα¬ξη του αιτούντος σε μία εκ των κατηγοριών της
παρ. 1 πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα
σχετικά οικονομικά στοιχεία.
3. Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με
την παρούσα, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον
Αριθ¬μό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, τους Α.Φ.Μ. και
τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα,
ή του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

4. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το
τελευταίο οικονομικό έτος πρέπει να έχει υποβληθεί το
αργότερο μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής. Ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω των
οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε
Α.Φ.Μ. οι οποίοι δηλώθηκαν, έχει καταχωρηθεί αλλά δεν
έχει υποβληθεί, ή
β) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε
Α.Φ.Μ. των γονέων ή κηδεμόνα ή συζύγου ή του ίδιου
του φοι¬τητή εφόσον είναι άνω των 25 ετών, δεν έχει
υποβληθεί.

Σήμερον τα σπουδαία για το
επίδομα θέρμανσης 2020-21

5. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

α) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτε
κνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5)
μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της
οι¬κογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν
το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια
του άρθρου 11 του ν. 4172/2013,
β) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης
οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για
κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας
πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο
απο¬τελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013,
γ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον
ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από
τους δύο γονείς,
δ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου
γονέα,
ε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του
αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το οποίο
έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις
που ανα-φέρονται κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη
διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται , η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία
συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων
αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των
αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο
εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης,
ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην
υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται.

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

Σήμερα 22 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.μ., ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης θα παραχωρήσει ηλεκτρονική συνέντευξη Τύπου, μέσω της πλατφόρμας e:Presence, με θέμα τις αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης
2020-21
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης είχε αναφερθεί προ ημερών στην πιθανότητα το επίδομα θέρμανσης 2020-21 να περιλαμβάνει και το φυσικό αέριο
που ολοένα και κερδίζει περισσότερο έδαφος.
Παράλληλα, σκέψεις υπάρχουν να ενταχθούν και στο κονδύλι
για το επίδομα θέρμανσης και εναλλακτικοί τρόποι όπως υγραέριο καυσόξυλα ή pellet.
Η φορολογία στο καύσιμο αναφοράς που χρησιμοποιείται για
οικιακή θέρμανση στο πετρέλαιο μειώνεται από την Πέμπτη
15 του μήνα μέχρι και το τέλος του Απριλίου για να καλυφθούν,
όπως και κάθε χρόνο, οι ανάγκες των νοικοκυριών. Η τιμή
εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται κοντά
στα 78 λεπτά (όσο περίπου ήταν και τον περασμένο Μάιο),
έναντι 1,05 ευρώ που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019.
Η μεγάλη αλλαγή που προετοιμάζει για φέτος το υπουργείο
οικονομικών είναι να επιδοτήσει και άλλα καύσιμα εκτός του
πετρελαίου.
Ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο φυσικού αερίου υπήρχαν νοικοκυριά τα οποία αποκλείονταν τα προηγούμενα χρόνια γιατί θερμαίνονταν με αέριο
αντί πετρέλαιο.
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Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Βαρέας Μεγάρων “O Άγιος Νικόλαος”

Τοποθετήθηκαν οι νέοι
κάδοι Απορριμμάτων

Τ

ην υπόσχεση του για νέους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή έκανε πράξη ο νέος Αντιδημαρχος καθαριότητας κ Σταύρος Φωτιου λίγες
μέρες μόλις μετά την συνάντηση μας.
Η προσπάθεια που καταβάλει ο κ. Φωτιου για την
βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή μας θα
αλλάξει άρδην την κάκιστη εικόνα των τελευταίων 2
ετών.
Στόχος του Συλλόγου μας είναι να βελτιωνόμαστε
συνεχώς, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις
απαιτήσεις των κάτοικων. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιούμε παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά της περιοχής μας
προκειμένου η Βαρεα μας να είναι όσο γίνεται πιο καθαρή.
Αν όλοι μας επιμείνουμε και εργαστούμε σκληρά και
ομαδικά αλλά και με υπευθυνότητα κάθε μέρα η περιοχή
μας θα είναι ακόμα καλύτερη.

Αλλαγές στο επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας
προανήγγειλε
ο Θ. Σκυλακάκης

Α

λλαγές στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης. Τόνισε πως το πόρισμα
για την αναπροσαρμογή του πλαισίου παροχής επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας θα είναι έτοιμο τον προσεχή Απρίλιο.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απαντώντας
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη
Δελλή ανέφερε αρχικά ότι η ρήτρα δημοσιονομικής δια

Υπογράφτηκε από τον Θεοδωρικάκο η έναρξη
του Κύκλου Κινητικότητας για το 2020

θριάσιο-7

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, υπέγραψε, εχθές εγκύκλιο με
την οποία παρέχονται οδηγίες για την έναρξη
του κύκλου κινητικότητας για το έτος 2020 και
την εκκίνηση του α’ σταδίου της διαδικασίας,
όπου οι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα
αιτήματά τους, ηλεκτρονικά, είτε για μετάταξη
είτε για απόσπαση.

Κατά τη διαδικασία του α’ σταδίου και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, απαιτείται από τους φορείς τόσο η
κατάλληλη ανάλυση των χαρακτηριστικών της
προς κάλυψη θέσεως -η συμπλήρωση δηλαδή του σχετικού περιγράμματος θέσης εργασίας στο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα- όσο και η αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα των αιτημάτων για την
κάλυψη θέσεων του φορέα.

Η κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των φορέων, η εσωτερική αγορά εργασίας, η οποία συνιστά
ένα κρίσιμο «εργαλείο» για την ανακατανοµή του προσωπικού, βάσει των πραγματικών αναγκών,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άμεσα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί,
συνδυαστικά, τις ανάγκες του Δημοσίου και των υπαλλήλων, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.

Η διαδικασία του α’ σταδίου θα ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου. Κατόπιν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προκειμένου να αξιολογήσει τα αιτήματα των φορέων και να δημοσιοποιήσει τα εγκεκριμένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων και αναγκών.

φυγής που ενέκρινε η ΕΕ για το 20202021 έχει ως προϋπόθεση να μην λαμβάνονται μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα που
αφορούν μισθολογικά θέματα όπως είναι
το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Πρόσθεσε ωστόσο πως «με βάση νόμο
του 2018 έχει συγκροτηθεί επιτροπή και
εξετάζει όλο το θέμα των επιδομάτων
ανθυγιεινής εργασίας και θα προτείνει
την συνολική αντιμετώπιση του θέματος
λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία
που αποκτούμε τον καιρό της πανδημίας. Γενικότερα,
στο θέμα ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη δύο κριτήρια: να βελτιώνουμε τις συνθήκες ώστε
η εργασία να μην είναι ανθυγιεινή και να δίνονται τα
επιδόματα με βάση πραγματικά περιστατικά και όχι με
βάση την συνδικαλιστική ισχύ.

Δυστυχώς, αυτά τα κριτήρια δεν εφαρμόζονταν».
Συνεχίζοντας ο κ. Σκυλακάκης ενημέρωσε πως «το
θέμα λοιπόν θα επανεξεταστεί στις αρχές του επόμενου
χρόνου.
Ελπίζω βγαίνοντας και από
την πανδημία μέσα στο 2021
να δούμε συνολικά το θέμα
επιδομάτων
ανθυγιεινής
εργασίας γι αυτό και θα δώσουμε παράταση στην επιτροπή εως τον Απρίλιο για να ολοκληρώσει το πόρισμά
της και στην συνέχεια θα εξετάσουμε το ζήτημα για
συνολική λύση.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όποιος εργάζεται σε
ανθυγιεινές συνθήκες πρέπει να λαμβάνει το επίδομα».

8-θριάσιο

ΝΕΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λόγω των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
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COVID-19 στο Δημαρχείο Αχαρνών

Λ

όγω των επιβεβαιωμέν ων κρουσμάτων COVID19 στο Δημαρχ είο Αχ αρν ών και για την προστασία των εργαζομέν ων αλλά και των συν αλλασσόμεν ων πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, ο
Δήμος Αχ αρν ών αν ακοίν ωσε μερικά από τα μέτρα
που θα ληφθούν με απόφαση του Δημάρχ ου Αχ αρν ών Σπύρος Βρεττός:
➡ Το Δημαρχ ιακό Μέγαρο θα παραμείν ει κλειστό την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, για ν α γίν ει απολύμαν ση όλου
των χ ώρων κλειστών και αν οιχ τών . Οι αποκεν τρωμέν ες υπηρεσίες του Δήμου (Κοιν οτικό Κατάστημα Θρακομακεδόν ων , ΚΕΠ, ΔΗΚΕΑ, ΔΗΦΑ, Νεκροταφείο,
Πράσιν ο, Καθαριότητα, Στόλος, Δημοτική Αστυν ομία
κ.λ.π.) θα λειτουργήσουν καν ον ικά, δίν ον τας ιδιαίτε-

ρη βαρύτητα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
➡ Την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
ο Δήμος θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας, το
οποίο θα έχ ει ήδη υποβληθεί σε τεστ προληπτικού
ελέγχ ου για cov id. Την Παρασκευή θα εκδοθεί ν έα
απόφαση.
➡ Απαγορεύεται η είσοδος κοιν ού στο Δημαρχ ιακό
Μέγαρο για την Πέμπτη και την Παρασκευή 22 και 23
Οκτωβρίου, μέχ ρι ν εοτέρας αν ακοίν ωσης. Οι Δημότες
θα εξυπηρετούν ται τηλεφων ικά ή ηλεκτρον ικά κλπ.
Για εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις θα επικοιν ων ούν στο τηλ. 210-2415300 ή 301.
➡ Οι πολιτικοί γάμοι θα πραγματοποιούν ται εκτός
του Δημαρχ είου στο θεατράκι του προαυλίου χ ώρου

με τη συμμετοχ ή κατά το μέγιστο εν ν ιά παρόν των και
με υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας.
➡ Αυξάν ον ται τα μέτρα πρόληψης και καθαριότητας
στο Δημαρχ είο Μέγαρο (απαγόρευσης χ ρήσης αν ελκυστήρων , χ ρήση ειδικών συσκευών απολύμαν σης,
εξασφάλιση υγειον ομικού υλικού σε όλους τους υπαλλήλους κτλ)
Προληπτική απολύμανση στους εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου

Ο Δήμος Αχ αρν ών πραγματοποίησε εχ θες εκτεταμέν η προληπτική απολύμαν ση στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χ ώρους του Δημαρχ ιακού Μεγάρου με
γν ώμον α τη διασφάλιση της υγείας εργαζομέν ων και
δημοτών .
#acharnes #μέν ουμε_ασφαλείς #κορον οϊός #πρόληψη #cov id19 #kathimerinotita #dimosacharnon
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«Βράζουν» από κρούσματα 8 γειτονιές της Αθήνας
- Οι 5 πόλεις που είναι στα πρόθυρα του lockdown

Έ

κκληση στους κατοίκους των
Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης
και της Καστοριάς, να παραμείνουν σε πλήρη εγρήγορση και να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο τα τελευταία
24ωρα, απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης για τις εξελίξεις σχετικά με
την νόσο Covid-19.
Το φορτίο αυτό θα αξιολογηθεί από την
ειδική επιτροπή επιδημιολόγων του χάρτη
υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας
από τον κορωνοϊό.

Οι πόλεις που είναι στα «κόκκινα»
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο
υπουργείο Υγείας, ο κ. Χαρδαλιάς
απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των
Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, της
Καστοριάς, της Βοιωτίας και των Σερρών
να τηρούν τα μέτρα.
«Στην Καστοριά υπάρχει επιθετική έξαρση» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και ανέφερε
πως αύριο θα συμμετέχει σε σύσκεψη για
την Περιφέρεια.
«Προχθές ο μέσος όρος ηλικίας των
ενεργών κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη
ήταν 30 ετών και στην Αττική 33 ετών»,
αποκάλυψε ο κ. Χαρδαλιάς.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Αττική, τη χαρακτήρισε κρίσιμα σταθερή, ενώ
στον κεντρικό τομέα όπου υπάρχουν και
τα περισσότερα κρούσματα, η κατάσταση
παραμένει εύθραυστη, άρα ακόμα
επικίνδυνη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση.
Ενημέρωσε ότι την Πέμπτη θα μεταβεί
στη Θεσσαλονίκη όπου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη
σύσκεψη.

11.000 Ελληνες σε καραντίνα

5.185 ενεργά κρούσματα
6.618 σε κατ’ οίκον περιορισμό
11.595 άτομα σε καραντίνα
Δεν είναι τυχαίο το χθεσινό έκτακτο
ταξίδι του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά στην Καστοριά,
αλλα και το σημερινό στην Θεσσαλονίκη
όπου θα γίνουν συσκέψεις προετοιμασίας
για την μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
κινδύνου..
Μαγιορκίνης: Σε νέους τα περισσότερα κρούσματα

«Λόγω του όγκου και του πληθυσμού
που συνοδεύει τη μητροπολιτική Αθήνα η
κατάσταση μπορεί να ανατραπεί σε λίγα
εικοσιτετράωρα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλίας ενώ απέφυγε να
κατονομάσει συγκεκριμένες γειτονιές και
δήμους.
Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών υπάγονται οι δήμοι Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης–Υμηττού, Ζωγράφου,
Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας.
Η επικύρωση της αλλαγής χρωματισμού και αλλαγής επιπέδου επικινδυνότητας διασποράς του ιού σε περιοχές που
παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενα επιδημιολογικά δεδομένα αναμένεται να έρθει
αύριο μετά την συνεδρίαση της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων και έρχονται ανακοινώσεις σταδιακά μέχρι την Παρασκευή.

Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (από πορτοκαλί στο κόκκινο δηλαδή σε αυξημένο κίνδυνο) 263 ενεργά κρούσματα
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (από πορτοκαλί–> κόκκινο)
124 ενεργά κρούσματα
ΣΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (από κίτρινο–> πορτοκαλί) 652 ενεργά κρούσματα
ΣΕΡΡΕΣ (από πράσινο–>κίτρινο)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ (από κίτρινο–> πορτοκαλί)

ΒΟΙΩΤΙΑ (από το Κίτρινο στο Πορτοκαλί)

Έκκληση στο νεαρό πληθυσμό 18-40
ετών να προσέχει ιδιαίτερα και να τηρεί τα
μέτρα προστασίας, απηύθυνε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την
ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας
στην Ελλάδα, αφού όπως είπε η επιδημική αύξηση καθοδηγείται από αυτή την
ηλικιακή ομάδα σε ποσοστό 60-70% περισσότερο από το αναμενόμενο.
«Φαίνεται ότι η συμμετοχή της στην
επιδημία είναι ενισχυμένη κατά περίπου
10-20% τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με
τις προηγούμενες εβδομάδες», είπε ο
καθηγητής.
«Αντιλαμβανόμαστε την κόπωση που
υπάρχει μετά από τόσους μήνες πανδημίας, ωστόσο η πράξη έχει δείξει ότι με
μικρές σχετικά θυσίες θα μπορούμε να
κάνουμε την μεγάλη διαφορά για την
επιδημία και τους συνανθρώπους μας.
Φοράμε μάσκα κρατάμε αποστάσεις αποφεύγουμε συγχρωτισμό με αγνώστους. Ο
ιός σε μεγάλο ποσοστό δεν προκαλεί
συμπτώματα και ο πιο βασικός τρόπος για
να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης
είναι να θεωρούμε τους εαυτούς μας
δυνητικούς φορείς», σημείωσε.

Εγκύκλιος Πέτσα για υποχρέωση δήμων και περιφερειών να καταρτίσουν
π ρ ό γ ρ α μ μ α ε πι κ ο ι ν ων ι α κ ή ς πρ ο βο λ ή ς 2 0 2 1

Όλοι οι δήμοι και περιφέρειες της χώρας έχουν την
υποχ ρέωση εν τός του
τρέχ ον τος μην ός Οκτωβρίου ν α καταρτίσουν προγράμματα επικοιν ων ιακής
προβολής τους για το 2021
και ν α το καταθέσουν προς
έγκριση από τη
Γεν ική
Γραμματεία Επικοιν ων ίας
και Εν ημέρωσης.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος
που απέστειλε στις 20
Οκτωβρίου, ο υφυπουργός στο πρωθυπουργό Σ. Πέτσας μεταξύ των άλλων
στους 332 δήμους και τις 13 περιφέρειες.
Σύμφων α με την εγκύκλιο τα επικοιν ων ιακά προγράμματα καταρτίζον ται
και υποβάλλον ται εν τός του μην ός Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι υπαγόμεν οι φορείς υποχρεούν ται με έγγραφό τους προς τη Γεν ική Γραμματεία Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρν ησης ν α υποβάλλουν
φάκελο για κάθε επικοιν ων ιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άν ω των τριάν τα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθεν ται ν α υλοποιήσουν , υποβάλλον τας, παράλληλα, σχετική ηλεκτρον ική αίτηση μέσω του ιστοχώρου των
Ηλεκτρον ικών Υπηρεσιών «e-Πασιθέα» της Γεν ικής Γραμματείας Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης (www.media.gov .gr), μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού.
Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η καταν ομή της προϋπολογιζόμεν ης δαπάν ης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων
εν ημέρωσης (έν τυπα μέσα, ραδιόφων ο, τηλεόραση). Η συμμετοχή των περ-

ιφερειακών μέσων εν ημέρωσης για κάθε κατηγορία εν ημέρωσης είν αι τουλάχιστον 30%. Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμεν ο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην καταν ομή της συν ολικής διαφημιστικής δαπάν ης, επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα διοικητικό πρόστιμο
ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάν η που υπολείπεται προς συμπλήρωση του
αν ωτέρω ποσοστού συμμετοχής.
Κατόπιν των αν ωτέρω παρακαλούν ται οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις
ως άν ω διατάξεις, ν α αποστείλουν , ως οφείλουν , προς έγκριση στη Γεν ική
Γραμματεία Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρν ησης τα
προγράμματα επικοιν ων ιακής προβολής για το έτος 2021.
Επισημαίν εται ότι καν έν α επικοιν ων ιακό πρόγραμμα των φορέων που
υπάγον ται στις ως άν ω διατάξεις δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάν η
δεν εγκρίν εται εάν προηγουμέν ως δεν υπάρχει η έγκριση της Γεν ικής Γραμματείας Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης.
Οι φορείς υποχρεούν ται ακόμη ν α προβαίν ουν σε υποβολή έκθεσης απολογισμού των σχετικών επικοιν ων ιακών δράσεων και του προγράμματος.
Ειδικότερα, για το έτος 2020, οι φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί επικοιν ων ιακό πρόγραμμα υποχρεούν ται ν α υποβάλλουν :
α. έως την 31 Μαρτίου 2021 τις καταστάσεις στις οποίες αν αφέρεται το ύψος
των ποσών που διέθεσαν κατά το έτος 2020 για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρησης μέσω της
εφαρμογής «e-Πασιθέα» της Γεν ικής Γραμματείας Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης (www.media.gov .gr ).
β. έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοιν ων ιακών τους δράσεων στη
Γεν ική Γραμματεία Επικοιν ων ίας και Εν ημέρωσης, όπου θα προκύπτει η
τήρηση της κείμεν ης ν ομοθεσίας και θα τεκμηριών εται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 261/1997, όπως ισχύει, η μη τήρηση της
οποίας επιφέρει τις προβλεπόμεν ες κυρώσεις.

Πλήθος λαθών στις
δηλώσεις Cov id για
μισθώσεις ακιν ήτων

Οδηγίες από την
ΑΑΔΕ για διορθώσεις
δηλώσεων

Η
Αν εξάρτητη
Αρχ ή
Δημοσίων Εσόδων εν ημερών ει ότι, από την επεξεργασία των Δηλώσεων Cov id
και
Πληροφοριακών
Στοιχ είων
Μίσθωσης
Ακίν ητης Περιουσίας μην ών
Μαρτίου - Αυγούστου 2020,
διαπιστώθηκε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούν ται διευκριν ίσεις από
τους εν διαφερόμεν ους.
Οι φορολογούμεν οι αυτοί περίπου
200.000θα
λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους, στο my TAXISnet,
ώστε ν α αποκαταστήσουν
τα όποια λάθη ή παραλείψεις
και ν α επωφεληθούν της
έκπτωσης φόρου.
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Νωρίτερα και πριν τα 62 στην σύνταξη οι μητέρες με ανήλικο παιδί
- Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ν

ωρίτερα στην σύν ταξη, πριν την συμπλήρωση
ακόμη και των 62 χρόν ων , μπορούν ν α βγουν χιλιάδες μητέρες με αν ήλικο παιδί. Μάλιστα ειδικά για τις
μητέρες των οποίων τα παιδιά εν ηλικιώθηκαν μετά την
1/1/2011, υπάρχει και η δυν ατότητα εξαγοράς πλασματικών
ετών ασφάλισης όπως για παράδειγμα για σπουδές, κεν ά ασφάλισης, επιδοτούμεν η αν εργία κ.ά., ώστε ν α συμπληρών ουν
τα απαιτούμεν α έν σημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.
Με βάση την ισχύουσα ν ομοθεσία χιλιάδες μητέρες με αν ήλικο τέκν ο μπορούν ν α αξιοποιήσουν τα μεταβατικά όρια
ηλικίας για ν α κλειδώσουν το δικαίωμα συν ταξιοδότησης πριν
από τα 67 και πριν από τα 62 μέσα στο 2020.
Αυτές οι κατηγορίες είν αι:
- Στο ΙΚΑ το αν ήλικο τέκν ο πρέπει ν α υπάρχει ως το 2012
και η ασφαλισμέν η ν α έχει 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το
2012.
- Στα Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών το αν ήλικο χρειάζεται ως το
2012 και οι ασφαλισμέν ες ν α έχουν 25ετία ως το 2012.
- Στο Δημόσιο η σύν ταξη με αν ήλικο τέκν ο ισχύει και για
τους δύο γον είς και εφαρμόζεται ακόμη και αν το τέκν ο γεν ν ήθηκε μετά το 2012, αρκεί οι γον είς ν α είχαν 25ετία ως το
2012.
Οι ηλικίες συν ταξιοδότησης διαφέρουν σε ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ –
Τράπεζες και στο Δημόσιο.

Παλιές ασφαλισμέν ες
Οσον αφορά την ευκαιρία «πρόωρης» συν ταξιοδότησης
που παρέχει ο ν όμος Βρούτση, αυτή αφορά τις παλιές ασφαλισμέν ες, που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από τις 31/12/1992,
και μπορεί ν α αξιοποιηθεί από μητέρες που ως σήμερα έχουν
περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ασφάλισής τους σε φορείς
ελευθέρων επαγγελματιών , όπως ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ,

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.

Οι ασφαλισμέν ες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομην ία εν ηλικίωσης του τελευταίου τέκν ου τους, η οποία δεν μπορεί ν α είν αι μετά τις 31/12/2012, ν α
έχουν συμπληρώσει σε όλους τους φορείς ασφάλισης συν ολικά 5.500 έν σημα ή 18,4 έτη ασφάλισης. Στην πράξη, για ν α
πληρούν τις προϋποθέσεις συν ταξιοδότησης θα πρέπει ν α
συν υπάρχει πριν από το 2013 η αν ηλικότητα του παιδιού και
ο χρόν ος ασφάλισης των 5.500 ημερών , αν εξάρτητα του
Ταμείου όπου ήταν ασφαλισμέν ες εκείν η τη στιγμή.
Προϋπόθεση είν αι ότι πρέπει ν α καταστεί τελευταίος
φορέας ασφάλισης το πρώην ΙΚΑ, δηλαδή ο κλάδος μισθωτών
του ΕΦΚΑ. Σύμφων α με τον ν έο ασφαλιστικό ν όμο που
ισχύει από τον περασμέν ο Φεβρουάριο, για ν α κριθεί το
αίτημα με τις προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα ασφάλισης,
εν προκειμέν ω από το πρ. ΙΚΑ όπου ισχύουν οι ευν οϊκές διατάξεις για τις μητέρες αν ηλίκων , θα πρέπει ν α συμπληρών ον ται στο πρ. ΙΚΑ συν ολικά 1.000 ημέρες ασφάλισης, εκ των
οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
Συν επώς, θα πρέπει ν α αποκτηθεί ξαν ά ασφαλιστικός δεσμός
με το ΙΚΑ μέχρι τη συμπλήρωση των εν λόγω ορίων .
Οι ασφαλισμέν ες που θα κάν ουν χρήση της ρύθμισης για
έξοδο με διαδοχική ασφάλιση μπορούν ν α συν ταξιοδοτηθούν
στην ηλικία κατά την οποία θεμελιών ουν αν αδρομικά δικαίωμα, ακολουθών τας τη ν ομοθεσία του πρώην ΙΚΑ και τις αλλαγές των πρόσφατων ν όμων του 2010, του 2012 και του 2015.
Για όσες έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης

Οι μητέρες που συμπλήρωσαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης
και παράλληλα είχαν αν ήλικο παιδί μπορούν ν α συν ταξιοδοτηθούν :

Λευκός καπνός στο Συμβούλιο
υπ. Γεωργίας της ΕΕ
– Δεκτές οι ελληνικές θέσεις

Σ

τις 4.22 τα ξημερώματα της Τετάρτης βγήκε τελικά ο «λευκός καπν ός» στο Συμβούλιο Υ πουργών
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Έν ωσης,
μετά από έν α διήμερο έν τον ων διαβουλεύσεων για τη ν έα Κοιν ή Αγροτική
Πολιτική

Στις 4.22 τα ξημερώματα της Τετάρτης
βγήκε τελικά ο «λευκός καπν ός» στο
Συμβούλιο Υ πουργών Γεωργίας της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, μετά από έν α
διήμερο έν τον ων διαβουλεύσεων για
τη ν έα Κοιν ή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2022-2027.

Εξαίρεση μικροκαλλιεργητών
Σύμφων α με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων ,
τα κράτη-μέλη συμφών ησαν η ν έα ΚΑΠ ν α εξυπηρετεί τις περιβαλλον τικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, διασφαλίζον τας παράλληλα τη δυν ατότητα για
μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο επίτευξης των περιβαλλον τικών στόχ ων που έχ ει
θέσει η Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Στο τελικό κείμεν ο συμπεριελήφθη επίσης και η εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών
από τις υψηλές φιλοπεριβαλλον τικές απαιτήσεις που θέτει η Έν ωση. Πρόκειται για
έν α ζήτημα που απασχ όλησε έν τον α τα κράτη-μέλη κατά το προηγούμεν ο χ ρον ικό
διάστημα και αφορά ιδιαιτέρως τη χ ώρα μας λόγω του ιδιαίτερου χ αρακτήρα της
ελλην ικής γεωργίας.
Όπως αν έφεραν στο Αθην αϊκό-Μακεδον ικό Πρακτορείο πηγές από το Υ ΠΑΑΤ, «οι
θέσεις που έθεσε η χ ώρα μας καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμην ης διαπραγμάτευσης δια του υπουργού Αγροτικής Αν άπτυξης, Μάκη Βορίδη, έγιν αν αποδεκτές από
την Έν ωση».
Τέλος, η διαπραγμάτευση των τελικών προτάσεων που διατυπώθηκαν στο
Συμβούλιο Υ πουργών Γεωργίας αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει εν τός των επόμεν ων ημερών με το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Στην ηλικία των 50 ετών με μειωμέν η σύν ταξη και των 55
με πλήρη, εφόσον η συμπλήρωση των 5.500 εν σήμων έγιν ε
μέχρι τις 31/12/2010 (και εφόσον τότε είχαν αν ήλικο παιδί) και
το όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 18/8/2015.
- Στην ηλικία των 52 ετών με μειωμέν η σύν ταξη και των 57
με πλήρη, εφόσον η συμπλήρωση των 5.500 εν σήμων έγιν ε
μέχρι τις 31/12/2011 (και εφόσον τότε είχαν αν ήλικο παιδί) και
το όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 18/8/2015.

-Στην ηλικία των 55 ετών με μειωμέν η σύν ταξη και των 60
με πλήρη, εφόσον η συμπλήρωση των 5.500 εν σήμων έγιν ε
μέχρι τις 31/12/2012 (και εφόσον τότε είχαν αν ήλικο παιδί) και
το όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 18/8/2015.

Για παράδειγμα ασφαλισμέν η στον ΟΑΕΕ ηλικίας σήμερα 59
ετών με παιδί αν ήλικο το 2010 που έχει συμπληρώσει μέχρι
σήμερα 25 χρόν ια στο ΤΕΒΕ, εν ώ είχε και στο ΙΚΑ από το
1984 έως το 1989 συν ολικά 900 έν σημα ΙΚΑ μπορεί ν α
συν ταξιοδοτηθεί καθιστών τας τελευταίο φορέα το ΙΚΑ αλλάζον τας την ασφάλισή της σε μισθωτή για 300 ημέρες (1 έτος).
Ετσι αρμόδιος φορέας για την απον ομή της σύν ταξης θα είν αι
το πρώην ΙΚΑ και τότε, έχον τας συμπληρώσει 5.500 ημέρες
ασφάλισης το 2010 και παράλληλα υπήρχε αν ηλικότητα τέκν ου, θεμελίωσε δικαίωμα ως μητέρα με το όριο που ίσχυε το
2010.
Καθώς συμπλήρωσε τα 55 το 2016, το όριο ηλικίας της είν αι
56 ετών και 9 μην ών και θα μπορεί ν α συν ταξιοδοτηθεί με
πλήρη σύν ταξη μόλις συμπληρώσει τα 300 έν σημα ΙΚΑ. Σε
αν τίθετη περίπτωση θα έπρεπε ν α συν ταξιοδοτηθεί σε ηλικία
62 ετών , με συν ολικά 40 έτη ασφάλισης, ή αλλιώς ν α περιμέν ει για τα 67.

Χειμερινός Τουρισμός :
Προβληματισμός
στην
αγορά – Τι θα γίνει με
ξενοδοχεία και χιονοδρομικά κέντρα

Μ

ετά την 28η Οκτωβρίου μέχ ρι και
το Πάσχ α ξεκιν άει ο τουρισμός –
και συγκεκριμέν α ο χ ειμεριν ός –
στην Ελλάδα. Όμως οι ξεν οδόχ οι έχ ουν
στραμμέν α τα βλέμματά τους στην Αττική και τους λοιμωξιολόγους.
Και αυτό διότι έν α lockdown στην Αττική θα επηρεάσει τους προορισμούς που
περιμέν ουν κυρίως Αθην αίους για ν α
κάν ουν «ταμείο» στην πιο δύσκολη και
κυρίως αβέβαιη σεζόν που έχ ουν ζήσει
ποτέ.
Φέτος, λίγο πριν την έν αρξή της χ ειμεριν ές περιόδου και με πολλές από τις πιο
κερδοφόρες περιοχ ές στη χ ώρα μας ν α
βρίσκον ται σε επιδημιολογικά δύσκολη
κατάσταση, το κλίμα στην αγορά είν αι
βαρύ.

πηγή: dikaiologitika.gr/e

Προς το π αρόν , π άν τως, οι
ξεν οδόχ οι δεν μπορούν ν α κάν ουν
εκτιμήσεις αν αφορικά με τη χ ειμεριν ή
σεζόν . Δειλά-δειλά κάτι πάει ν α καταγραφεί, αλλά όλα εξαρτών ται από την
πορεία της παν δημίας και ειδικότερα
στην Αττική.
Ήδη, π εριοχ ές όπ ως η Κοζάν η
βρίσκον ται στο τέταρτο επίπεδό που
σημαίν ει τοπικό lockdown.
Κάτι αν τίστοιχ ο τείν ει ν α γίν ει και
στον ν ομό Ιωαν ν ίν ων , έν αν κατ’
εξοχ ήν τουριστικό προορισμό τους χ ειμεριν ούς μήν ες, αφού μον οπωλούν το
εν διαφέρον τα Γιάν ν εν α, το Μέτσοβο
και τα Ζαγοροχ ώρια.
Εν αν αμον ή βρίσκον ται ακόμη και οι
ξεν οδόχ οι σε π εριοχ ές όπ ως τα
Καλάβρυτα, Αρκαδία, Πήλιο, Δράμα
καθώς και Καστοριά.
Προβληματισμέν οι ωστόσο εμφαν ίζον ται και οι επιχ ειρηματίες χ ιον οδρομικών κέν τρων .
Ήδη αρκετά χ ιον οδρομικά ετοιμάζον ται και συν τάσσουν τα υγειον ομικά
τους πρωτόκολλα.
Κορυφαία πηγή του οικον ομικού επιτελείου αν αγν ώρισε ότι υπάρχ ει μείζον
θέμα για τη χ ειμεριν ή περίοδο και τις
επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται
στα χ ειμεριν ά θέρετρα, αλλά και για τα
ξεν οδοχ εία συν εχ ούς λειτουργίας που
είν αι υποχ ρεωμέν α πλέον ν α κλείσουν
λόγω χ αμηλής προσέλευσης.
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ΕΠΣΔΑ: ΠΑΡΟΝ ΣΤΑ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ
Στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης βρέθηκε ο πρόεδρος της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής κ. Κλέαρχος Τζαφέρης στα εργομετρικά τέστ της προεθνικής ομάδας.
Ο προπονητής ποδοσφαίρου της προεθνικής ομάδας της ΕΠΣΔΑ κ. Γιάννης
Φατόλιας τόνισε:<<Ευχαριστούμε την Διοίκηση της Δυτικής Αττικής και τον
Πρόεδρο κ. Κλέαρχο Τζαφέρη για την εμπιστοσύνη τους προς εμάς.
Η παρουσία στα εργομετρικά και η τοποθέτηση του στην ομιλία του με τους
αθλητές δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν μιλάμε για
παιδιά ο στόχος είναι κοινός για όλους.
Στο τέλος της μέρας να έχουμε καταφέρει όλοι
να βελτιώσουμε την παρουσία μας δίπλα στα
παιδιά και αυτό το πρεσβεύουμε όλοι ανεξαρτήτως ιδιότητας.
Το
αναπτυξιακό
ποδόσφαιρο
αλλάζει,
εξελίσσεται και ξεφεύγει από στερεότυπες αντιλήψεις.
Το καλό των παιδιών πλέον είναι πάνω από
κάθε ΕΓΩ, μπροστά από κάθε ενέργεια>>.
***Παραβρέθηκε και ο υπεύθυνος των μικτών
ομάδων κ.Χρήστος Σοφιανίδης.

ΜΕΤΡΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
Εν α μέτριο αγων ιστικό
πρόσωπο έδειξε η ομάδα
του Πήγασου Θριασίου
2012 στο εκτός έδρας
αγών α στο Άργος με την
τοπ ική
ομάδα
του
Φείδων .
Η προπον ήτρια Αθην ά
Ρεν τούμη τόν ισε:
<<Εκτός από την χ λιαρή
ημέρα π ου βρέθηκε ο
όγκος
των
αθλητών
εν τοπίσθηκαν και αρκετά
κεν ά δεχ όμεν η 2 τέρματα
απ ό
ολιγωρία
στην
αμυν τική γραμμή με έν τον ο πρόβλημα στην μετάβαση της μπάλας.
Έν α μοιρασμέν ο πρώτο ημίχ ρον ο, και έν α δεύτερο με
τον αν τίπαλο ν α έχ ει την κυκλοφορία με φάσεις που
υπήρξαν όμως κ από τις 2 ομαδες κυρίως από την πλε-

υρά μας με κόν τρα επιθέσεις
στο αν τίπαλο μισό.
Προβληματιζόμαστε
για
κάποια αγων ιστικά θέματα
σε κεραίες γραμμές τα οποία
οφείλουμε ν α επιλύσουμε.
Θα δουλέψουμε με το σκεπτικό εν ός δύσκολου αν τιπάλου & αγών α και όχ ι το
αν τίθετο , για ν α φτάσουμε
την ομάδα σε μια ετοιμότητα
που πρέπει.
Για την ιστορία σκορ αγών α
4-2.
Ευχ αριστούμε την ομάδα
του Φείδων για την φιλοξεν ία, ευχ όμεν η καλή αρχ ή καθώς και καλή πορεία
στην Α" Εθν ική>>.
AΝ.ΤΣ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ
Με πολύ παιχ ν ίδι αλλά και πολύ κέφι, πέρασαν όλα
τα τμήματα ακαδημιών του Μεγαρικού το περασμέν ο
Σαββατοκύριακο .
Φιλικά παιχ ν ίδια έδωσαν με τα αν τίστοιχ α τμήματα
της ακαδημίας μας Κ7-Κ9-Κ13-Κ15 και Κ17 αυτά του
συμπολίτη μας Βύζαν τα.
Οι μικροί Κ7-Κ9 ''ίδρωσαν ΄΄ τη φαν έλα στο Megara
Sports Club, ευχ αριστήθηκαν παιχ ν ίδι και διασκέδασαν με την ψυχ ή τους υπό την καθοδήγηση του προπον ητή τους κ. Σαμπάν η Κ. Τα αποτελέσματα σε αυτές
τις ηλικίες καμία σημασία δεν έχ ουν , αρκεί που βλέπουμε τόσο χ αμογελαστά πρόσωπα. Όσο για τα μεγαλύτερα τμήματα Κ13- Κ15 & Κ17 έδωσαν τα παιχ ν ίδια τους
στο Δημοτικό γήπεδο Μεγάρων όπου έδειξαν πως είν αι
σε καλό επίπεδο προετοιμασίας εν όψει της εκκίν ησης

EΠΣΔΑ: ΑΝΑΒΑΛΛΕTAI TΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩN

Η
ΕΠΣΔΑ
ανακοί νωσε
ότι
αναβάλλεται η έναρξη
π ρ ω τ α θλή μα τ ο ς
υποδομών που εί χε
προγραμματι στεί γι α
τι ς
24-25/10/2020,
λόγω
μη
ο λο κλή ρωση ς
έκδοσης των απαιτούμενων εγγράφων.
Τα πρωταθλήματα υποδομών ξεκινούν στις
31/10 – 01/11/2020 χωρίς καμία περαιτέρω
αναβολή. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Η ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ...
Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόν ο
στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας και
στους κατόχους χορηγικών καρτών

Η ΠΑΕ Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας ενημερώνει τον
φίλαθλο κόσμο της ομάδος ότι η
είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους των
εισιτηρίων διαρκείας και στους
κατόχους χορηγικών καρτών, οι
οποίες θα ισχύουν για τα φιλικά
και επίσημα παιχνίδια της ομάδος για την σεζόν 2020-21
εξαιτίας των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον COVID 19.
Οι φίλαθλοι της ομάδος, που θέλουν να γίνουν κάτοχοι, εισιτηρίων διαρκείας να τα προμηθευτούν κκαθημερινά απο το
γήπεδο Ασπροπύργου η κατόπιν σενενόησης με την υπεύθυνη
ομάδος Μελπομένη Λεμονή στο τηλέφωνο 6932-719626.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ:
150 ευρώ+ 200 ευρώ τα χορηγικά.
Η βοήθεια των φιλάθλων είναι καθοριστική για την περεταίρω
ενίσχυση της ομάδος.
ΕΥΧΕΣ

Η διοίκηση της ομάδος εύχεται στους ποδοσφαιριστές και στους
φιλάθλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και ευημερία σε
αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

του πρωταθλήματος της ΕΠΣΔΑ. Οι προπον ητές τους
Πουλάκος Γ. της Κ13, Σαμπάν ης Κ. της Κ15 και Χατζής
Γεώργιος της Κ17, αποκόμισαν πολύτιμες πληροφορίες.
Για την ιστορία και μόν ο η Κ13 ν ίκησε 3-2 η Κ15 αν αδείχ θηκε ισόπαλη με 4-4 και η Κ17 ν ίκησε 9-0.
Να ευχ ηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή συν έχ εια στο
πρωτάθλημα με υγεία και χ ωρίς τραυματισμούς.

Μετά από 2 εβδομάδες ολοκληρώθηκαν χ θές οι εργομετρικες αξιολογήσεις.
Ευχ αριστούμε θερμά την εταιρία Melius Health and
Fitness και ιδιαίτερα τον κ. Θαν άση Καραπαν αγιώτη
και την κ. Γεωργία Καρβούν η για τις υπηρεσίες τους
στα παιδιά!
Ευχ αριστούμε τον Πρόεδρο της Δυτικής Αττικής κ.
Κλέαρχ ο Τζαφέρη και τον αν τιπρόεδρο κ.Κώστα
Καράμπελα για την παρουσία τους στα εργομετρικα
καθώς και τον Υ πεύθυν ο των Προεθν ικών Δυτική
Αττικής κ. Χρήστο Σοφιαν ίδη για την παρουσία του
σε όλες τις δραστηριότητες!
Στην εκπαίδευση των παίδιων δεν περισσεύει καν είς
που θέλει ν α μαθαίν ει κάθε μέρα και ν α προσφέρει με
βάση το ρόλο που έχ ει.Βήμα - Βήμα συν εχ ίζουμε

12-θριάσιο
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

48

6978087309

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ irokalli8@gmail.com
Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με
διαμέρισμα τηλέφωνο 6974 311 396. Τιμή συζητήσιμη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δήμος Ελευσίν ας, 20-10-2020
Α.Π. οικ. 17600
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΚΥΚΛΗΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ » προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α. 24%

Ο
Δήμος
Ελευσίνας
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού
προϋπολογισμού
7.440,00€
συμπεριλαμβανομένου
του
Φ.Π.Α. «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΚΥΚΛΗΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει, (χαμηλότερη τιμή ), όπως προδιαγράφονται στην αρ. 41/2020 Τεχνική Προδιαγραφή, που συνέταξε
η
Διεύθυνση
Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου Ελευσίνας .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά

σεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
Ημερομην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των προσφ ορών
16/11/2020 και ώρα: 07:00
Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των προσφ ορών :
23/11/2020
και
ώρα:15:00
Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται όπως προδιαγράφ εται
στην αριθ. 41/2020 τεχν ική
προδιαγραφ ή.
Στον διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νομικών προσώπων.
Η Εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2% της
προϋπολογισμέν ης δαπάν ης
ήτοι 120,00€ χωρίς το Φ.Π.Α .
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά με την ανάρτηση
της Διακήρυξης στην εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου
στη
διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται 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
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ 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 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
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€

ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ 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
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
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
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

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
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

