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Ν. Χαρδαλιάς : Η βόρεια Ελλάδα δέχεται επιδημιολογική επίθεση

– Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
Δήμητρος 54, 2105549968
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ν. Ρόκκα 114, 2105550323
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ., Φυλής 1 & Πύλου, Δάσος, 2105320973

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

Παροδική συννεφιά
η θερμοκρασία από 15-25 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγίου Δημητρίου
Δημήτριος, Δήμητρα , Τζιμάκος, Μιμή, Μιμίκα,
Δημητρία, Ντίμι, Δήμος,

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

«Είμαστε εδώ όχι για να ανακοινώσουμε κάποιο lockdown,
αλλά να δούμε πως θα δουλέψουμε τα ήδη υπάρχοντα μέτρα,
ώστε να έρθουν μην νέα», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς
μετά το πέρας της έκτακτης
σύσκεψης στις Σέρρες, οι οποίες
παρουσιάζουν μία εκθετική αύξηση κρουσμάτων και
νοσηλευομένων την τελευταία εβδομάδα.
Ο υφυπουργός ανέφερε πως στην περιοχή υπάρχουν
239 ενεργά κρούσματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών βρίσκεται στον δήμο.
Ο κ. Χαρδαλιάς κάλεσε τους νέους ανθρώπους να
συμμετάσχουν στη μάχη που δίνουν όλοι κατά του κοροναϊού, ενώ ευχαρίστησε τον δήμαρχο Σερρών και στον
αντιπεριφερειάρχη για τα αντανακλαστικά τους.
Χαρδαλιάς: Πάνω από τα 200 τα ενεργά κρούσματα στις Σέρρες- Έκκληση στους νέους για τα μέτρα
«Η βόρεια Ελλάδα δέχεται επιδημιολογική επίθεση. Δεν
τίθεται θέμα να κλείσουν τα σχολεία. Στις Σέρρες δεν έχουμε ιδιαίτερο ζήτημα με τις σχολικές μονάδες. Υπάρχουν
clusters που σχετίζονται με την αθλητική δραστηριότητα
τα οποία θα εκτιμηθούν στον κάθε δήμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς προσθέτοντας πως στο επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι.
Τέλος ο υφυπουργός επισήμανε πως η έξαρση της
επιδημίας στις Σέρρες σχετίζεται και με την διασκέδαση,
ενώ τόνισε πως τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα και πως
όλοι πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα.

Αρκουμανέας: Καλούμε όλους τους
κατοίκους των Σερρών να κάνουν το
τεστ
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του
ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας επισήμανε πως στόχος των αρμόδιων είναι να
βοηθήσουν την περιοχή ώστε να μην μπει
στο επίπεδο 4.
«Στη χώρα αυτή τη στιγμή γίνονται
25.000 τεστ την ημέρα. Ο σκοπός είναι να βρίσκουμε
θετικούς και να τους απομονώνουμε για να σταματήσουμε τη διασπορά», ανέφερε ο κ. Αρκουμανέας καλώντας
όλους τους κατοίκους των Σερρών να περάσουν από την
κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και να κάνουν το τεστ.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανέφερε πως η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 29 ετών στις Σέρρες, ωστόσο τις
τελευταίες μέρες υπάρχει μία πολύ μεγάλη πίεση και στο
νοσοκομείο.
Τζιτζικώστας: Είναι στο χέρι μας να τελειώσουμε
αυτόν τον εφιάλτη
«Μέσα σε μία εβδομάδα υπάρχει μία τεράστια αύξηση
κρουσμάτων στις Σέρρες. Από την πίεση στο νοσοκομείο
είναι αντιληπτό πως οι νέοι κολλάνε τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Επίσης τα στοιχεία μας λένε πως υπάρχει
μία συσχέτιση της πορείας του κοροναϊού μεταξύ των
Σερρών και της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο ίδιος.
Τέλος από την πλευρά ο Απόστολος Τζιτζικώστας επανέλαβε πως οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν σε όλη την
ενότητα Σερρών.
«Είναι στο χέρι μας να τελειώσουμε και στις Σέρρες
αυτό τον εφιάλτη», ανέφερε ο ίδιος.

28η Οκτωβρίου με Βαρομετρικό χαμηλό

Ισχυρή κακοκαιρία θα επηρεάσει τις
επόμενες ημέρες και το Θριάσιο Πεδίο

Β

αρομετρικό χ αμηλό συν οδευόμεν ο από μέτωπα κακοκαιρίας (ύφεση)
αν αμέν εται ν α οργαν ωθεί στην κεν τρική
Ευρώπη και διασχ ίζον τας την Ιταλία θα επηρεάσει τη χ ώρα μας το
διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη. Τα κύρια χ αρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα προκαλέσει αυτή η οργαν ωμέν η
ύφεση θα είν αι οι
ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες συν οδευόμεν ες πιθαν όν και από χ αλάζι και
έν τον ους κεραυν ούς, οι θυελλώδεις άν εμοι στα πελάγη,
η πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και τα χ ιόν ια σε
μεγάλα υψόμετρα (μεγαλύτερα από τα 1800 με 2000
μέτρα κατά μέσο όρο).
Σύμφων α με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχ εία
από ν ωρίς το πρωί της Τετάρτης τα φαιν όμεν α θα
αρχ ίσουν ν α επηρεάζουν το Ιόν ιο και την Ήπειρο εν ώ
προς το μεσημέρι – απόγευμα θα επηρεαστούν η Στερεά, η Πελοπόν ν ησος, η Εύβοια, κατά τόπους η Κρήτη
με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα, οι Κυκλάδες,
η Θεσσαλία και οι Σποράδες. Προς τις βραδιν ές ώρες
και μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστούν πρόσκαιρα η
Χαλκιδική, το αν ατολικό Αιγαίο και η βορειοαν ατολική
χ ώρα οπότε και θα ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το
κύμα κακοκαιρίας μιας και ταυτόχ ρον α θα ξεκιν ήσει η
βελτίωση του καιρού και από τα δυτικά.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι κατά την εξέλιξη των φαιν ομέν ων δεν αποκλείεται ν α σχ ηματιστούν υδροστρόβιλοι ή αν εμοστρόβιλοι με έμφαση το Ιόν ιο, τη δυτική

Στερεά
–
δυτική
Πελοπ όν ν ησο,
τα
παράλια της Κρήτης, τις
Κυκλάδες, την Εύβοια
και το αν ατολικό –
ν οτιοαν ατολικό Αιγαίο.
Στην π εριοχ ή της
Αττικής
αν αμέν ουμε
ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες κον τά στο
μεσημέρι της Τετάρτης
εν ώ μέσα στη ν ύχ τα
προς την Πέμπτη αν αμέν ουμε υπ οχ ώρηση
των
φαιν ομέν ων .
Υ ψηλό κίν δυν ο για
πλημμυρικά φαιν όμεν α εμφαν ίζουν τα δυτικά κεν τρικά
και βόρεια τμήματα. Εν δεικτικά αν αφέρον ται, το Θριάσιο πεδίο, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, η Νίκαια, το
Μεν ίδι, τα Σεπόλια αλλά και περιοχ ές κον τά στην Πεν τέλη. Η κακοκαιρία φαίν εται ν α περν άει σχ ετικά γρήγορα από το ν ομό αλλά αυτό δε σημαίν ει ότι δεν μπορεί ν α προκαλέσει προβλήματα, γι αυτό κι οι δήμοι θα
πρέπει ν α βρίσκον ται σε επιφυλακή.
Με ψυχρή εισβολή και κρύο θα υποδεχθούμε τον
Νοέμβριο

Σύμφων α με τα προγν ωστικά στοιχ εία που έχ ουμε
στη διάθεσή μας, την κακοκαιρία αυτή θα την διαδεχ τεί
ψυχ ρή εισβολή από την Κυριακή μις και έν α ψυχ ρό
μέτωπο από τα βόρεια τμήματα της Ευρώπης θα κιν ηθεί γρήγορα προς τα ν ότια μεταφέρον τας ψυχ ρές αέριες
μάζες προς τη χ ώρα μας οπότε ετοιμάζουμε και την
αλλαγή της γκαρν ταρόμπας μας σιγά σιγά».
πηγή: ethnos.gr
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Σύλληψη ζευγαριού στην Ελευσίνα
Είχαν «ξετινάξει» περίπτερο της περιοχής

Το βράδυ της Παρασκευής στη διασταύρωση της
Ιεράς Οδού με την Ωκεανιδών στην Ελευσίνα,
περιπολικό της Άμεσης Δράσης έκανε έλεγχο σε
αυτοκίνητο όπου επέβαινε ένα ζευγάρι με… περίεργη συμπεριφορά.
Σύμφωνα με το star.gr στο όχημα βρέθηκαν 300
ευρώ μια περούκα, δύο μάσκες, τέσσερα πλαστικά γάντια, διάφορα είδη περιπτέρου κι ένα πιστόλι
ρέπλικα Smith & Wesson.
Εκείνη τη στιγμή το κέντρο της Άμεσης Δράσης
έδωσε σήμα για την αναζήτηση ζευγαριού που
πριν από λίγη ώρα είχε διαπράξει ληστεία σε
περίπτερο στην περιοχή της Ελευσίνας υπό την
απειλή όπλου.
Αμέσως οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν.

Θεοδωρικάκος: Έρχονται 12.500
προσλήψεις στο δημόσιο -Σε δέκα
μέρες το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ

Ο

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» το εισόδημα των νοικοκυριών

Κοντά στα 4 δισ. έχασαν το 2ο τρίμηνο

Ο

κορωνοϊός και το lockdown «συρρί κνωσαν»
το
ει σόδημα
των
ελληνικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ το δεύτερο τρίμηνο
του 2020, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών
και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρι ά (ΜΚΙΕΝ) μει ώθηκε
κατά 11,8% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,83
δισ. ευρώ σε 28,96 δισ. ευρώ.
Χάθηκε δηλαδή εισόδημα 3,9
δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα η τελική κατα

ναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 12,7% σε
σύγκρι ση με το αντί στοι χο
τρί μηνο του προηγούμενου
έτους, από 32,5 δισ. ευρώ σε
28,4 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και
των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η
ακαθάριστη αποταμίευση προς
το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,9% κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση
με 0,9% το δεύτερο τρίμηνο
του 2019.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2020, οι ακαθάρι στες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του
τομέα των μη χρηματοοικονο

μικών εταιρειών, ανήλθαν στο
ποσό των 2,1 δι σ. ευρώ.
Παράλληλα, το ποσοστό των
επενδύσεων του τομέα που
ορί ζεται ως οι ακαθάρι στες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξί α, ήταν 16,3% σε
σύγκριση με 18,5% το δεύτερο
τρίμηνο του 2019

Τ έλος τομέας της γενι κής
κυβέρνησης κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2020 παρουσίασε
καθαρή λήψη δανείων 4,8 δισ.
ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 που η
καθαρή χορήγηση δανείων ήταν
0,3 δισ. ευρώ.

υπουργός Eσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος εξήγγειλε 12.500 προσλήψεις το επόμενο
διάστημα και προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο με
τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ μπορεί να είναι έτοιμο σε δέκα
ημέρες.
Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «χρειάζεται
εκσυγχρονισμός του από 25ετίας θεσπισμένου “νόμου
Πεπονή”, ώστε να καταλαμβάνεται αξιοκρατικά κάθε θέση,
από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο. Κι αυτό να γίνεται
σύντομα, καθώς σήμερα απαιτούνται 2-3 χρόνια μέχρι να
ολοκληρωθεί η πρόσληψη».
Για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου υπάρχει
ευρύτατος διάλογος, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος
την Παρασκευή συναντήθηκε με εκπροσώπους του
ΣΥΡΙΖΑ, της «Ελληνικής Λύσης» και του «Μέρα25», ενώ
την Πέμπτη θα συναντηθεί με εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ.
Υπογράμμισε ότι απαιτείται, κι ευελπιστεί να υπάρξει, διακομματική συναίνεση για την κατάληξη του κειμένου του
σχεδίου νόμου, το οποίο στην εφαρμογή του πρέπει να
έχει μακρόπνοη προοπτική. Το νέο σύστημα θα ψηφιοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει το ΑΣΕΠ και θα το κάνει πιο
αξιοκρατικό.
Σε δέκα ημέρες το νομοσχέδιο
Εκτίμηση του υπουργού Εσωτερικών είναι, ότι το
νομοσχέδιο μπορεί να είναι έτοιμο σε δέκα ημέρες, ενώ
σημείωσε ότι εκτός από εκπροσώπους κομμάτων, από
τους οποίους έλαβε και συγκεκριμένες ιδέες και θετικές
προτάσεις, θα έχει συναντήσεις και με προκατόχους του,
όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα συναντήσει
την Τρίτη, αλλά και με άλλους φορείς.
Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι «θα γίνονται γραπτές
πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο (ίσως και δύο φορές
τον χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση τις θέσεις που πρέπει
να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με
γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ενώ
θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, τεστ
δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες, όπως πχ οι φύλακες στις φυλακές». Συμπλήρωσε
πως, σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή
διδακτορικής διατριβής θα αναγνωρίζεται και θα μετράει,
εφόσον αυτά είναι συναφή με τη θέση για την οποία
εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «είναι άδικο να μετράει ο βαθμός
του πτυχίου, διότι δεν είναι ίδια όλα τα πανεπιστήμια.
Άλλο είναι ένα 9 από ένα γνωστό παγκοσμίως πανεπιστήμιο και άλλο ένα 9 από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο».
12.500 προσλήψεις
Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το αμέσως επόμενο
διάστημα θα γίνουν 12.500 προσλήψεις -πέραν αυτών
που αφορούν τους εκπαιδευτικούς- και ότι το νέο
σύστημα θα ισχύσει από το 2022, ενώ το 2021 θα είναι
έτος αναβάθμισης του ΑΣΕΠ και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του.
Αναφερόμενος στην έξαρση του κορωνοϊού σημείωσε ότι
«πρέπει όλοι μαζί να εφαρμόσουμε τα μέτρα με ευλάβεια
για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η εικόνα στην πατρίδα
μας είναι καλύτερη από άλλες χώρες. Αυτό, όμως, σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα για τους
πολίτες και την Κυβέρνηση. Μέχρι να έρθει ένα αξιόπιστο
εμβόλιο, πρέπει να προσέξουμε όλοι».

4-θριάσιο

Κορωνοϊός: Στα 790 τα νέα
κρούσματα και 10 θάνατοι
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Μικρή μείωση στα ημερήσια κρούσματα αλλά και στον αριθμό
των διασωλην ωμέν ων αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ. Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου στις 25/10
είν αι 790, εκ των οποίων 76 συν δέον ται με γν ωστές συρροές και 29 εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ. .Ο συν ολικός αριθμός
των κρουσμάτων αν έρχεται σε 30.782 (ημερήσια μεταβολή
+2.6%), εκ των οποίων 55.5% άν δρες.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 10, εν ώ από
την έν αρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συν ολικά 574
θάν ατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθεν ών που απεβίωσαν
είν αι 79 έτη. Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 84 (66.7% άν δρες).
Από το σύν ολο των 30782 κρουσμάτων , 3862 (12.5%) θεωρούν ται σχετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό, 11724
(38.1%) είν αι σχετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα και τα
υπόλοιπα δεν σχετίζον ται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γν ωστό
κρούσμα ή είν αι ακόμα υπό διερεύν ηση.
Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είν αι 39 έτη (εύρος 0 έως 103
ετών ), εν ώ η μέση ηλικία των θαν άτων είν αι 79 έτη (εύρος 25
έως 102 ετών ).

Παρατάσεις περιορισμών
σε πτήσεις εντός και εκτός
Ελλάδας

Σ

την παράταση αεροπορικών οδηγιών
(Notams) έως την Παρασκευή 6 και την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με στόχο την
προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία COVID-19.
* Ανακοινώνεται παράταση έως τα μεσάνυχτα
της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2020, των αεροπορικών οδηγιών που αφορούν περιορισμούς
επιβατικών πτήσεων, από και προς τα αεροδρόμια Κοζάνης «Φίλιππος» και Καστοριάς «Αριστοτέλης».
* Παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες που
αφορούν την αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μεταξύ της Ελλάδας και
της περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία, έως
τις 8/11/2020 τα μεσάνυχτα.
* Επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία, έως τις
8/11/20, που προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις από

Εν διάμεσες εκπτώσεις: Ποια Κυριακή είν αι
αν οιχτά σούπερ μάρκετ και μαγ αζιά

Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις με την αγορά να
τις περιμένει σε ανυπομονησία για να πάρει άνασα, αφού η πανδημία έχει χτυπήσει τα καταστήματα. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής
περιόδου την Κυριακή 1η Νοεμβρίου μέρα που ξεκινούν οι φθινοπωρινές εκπτώσεις θα είναι ανοιχτά σούπερ μάρκετ και μαγαζιά.
Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την
πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή την 1η Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, δηλαδή, μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων
και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού
έκπτωσης.
Σημειώνεται ότι απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών
εκπτώσεων ενώ σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΕΕ οκτώ στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις (81%) πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

και προς Ελλάδα, από Αλβανία και Βόρεια
Μακεδονία, θα διεξάγονται μόνο στο Δ.Α.Α
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

* Επίσης, παρατείνεται έως την Κυριακή 8
Νοεμβρίου 2020 η notam που προβλέπει ότι όσοι
ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Τσεχία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Μάλτα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια
Μακεδονία, (συνολικά 11 χώρες), θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες
πριν την άφιξή τους, ενώ θα υποβάλλονται και
σε δειγματοληπτικά τεστ, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και του
ΕΟΔΥ.

* Παράλληλα επεκτείνεται η αεροπορική
οδηγία, έως τις 8/11/2020, που προβλέπει
απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη ευρωπαίων πολιτών (Non EU Citizens). Από την
συγκεκριμένη nοtam εξαιρούνται οι πολίτες και
οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών: Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία,
Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ουρουγουάη

και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι θα
υποβάλλονται σε δειγματοληπτικά τεστ κατά
την άφιξή τους στην Ελλάδα. Σε σχέση με την
προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία που παρατείνεται, στην λίστα των εξαιρέσεων προστέθηκε η Σιγκαπούρη και έκτος από την λίστα των
εξαιρέσεων για πτήσεις που δεχόμαστε, τέθηκαν ο Καναδάς, η Γεωργία και η Τυνησία.
* Όσον αφορά την αεροπορική οδηγία για τους
μόνιμους κατοίκους από Ισραήλ παρατείνεται
επίσης έως τις 8 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα και
προβλέπει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με
αεροπορική σύνδεση από Ισραήλ θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο
PCR μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Επίσης, οι μόνιμοι κάτοικοι Ισραήλ που έρχονται στην Ελλάδα, θα επανυποβάλλονται σε
δειγματοληπτικά τεστ για covid-19, ενώ παραμένει και το ανώτατο όριο εισόδου 10.000 ταξιδιωτών ανά εβδομάδα από Ισραήλ σε όλα τα
αεροδρόμια της ελληνικής επικράτειας.
* Παράταση έως τις 8 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώνεται και για την αεροπορική οδηγία για

Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι), η οποία προβλέπει
είσοδο μόνο με αρνητικό τεστ covid-19, το οποίο
θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR μέχρι 72
ώρες πριν την άφιξή τους στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, καθώς και
ανώτατο όριο 500 επιβατών την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσίας
που έρχονται στην Ελλάδα, θα επανυποβάλλονται και σε δειγματοληπτικά τεστ για covid-19.

* Τέλος, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) ενημερώνει και για την παράταση έως
τις 8/11/2020 της υποχρεωτικής συμπλήρωσης
της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από
όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την
Ελλάδα.
Για τις αεροπορικές οδηγίες, ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notam.
Επίσης εξαιρούνται τα προγράμματα επαναπατρισμού Ελλήνων.
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Τίμησε τον ΟΗΕ φωτίζοντας με μπλε

θριάσιο-5

χρώμα το Δημαρχείο ο Δήμος Φυλής

Μ

πλε φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο στα
Άνω Λιοσίων, το βράδυ του Σαββάτου,
24 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της
συμμετοχής του Δήμου Φυλής, στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Φωτίζουμε την Ευρώπη με το Μπλε των Ηνωμένων
Εθνών».
Τη συμμετοχή των ελληνικών Δήμων υιοθέτησε
το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), μετά

Συνεχίζονται τα προληπτικά τεστ για Covid-19 από τα
ειδικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, σε
δομές εκπαίδευσης και
υγείας

Σ

το πλαίσιο των προληπτικών
ελέγχων ανίχνευσης του Covid19 που συνεχίζουν να διενεργούν τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών
και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής
και του ΙΣΑ σε δομές Υγείας και
Εκπαίδευσης, μετέβησαν προχθές σε
εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο της Αθήνας όπου πραγματοποίησαν δειγματοληψίες στο προσωπικό και σε σπουδαστές.
Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να
εποπτεύσει τη σχετική διαδικασία των
προληπτικών ελέγχων αλλά και να
συζητήσει τόσο με εκπαιδευτικούς, όσο
και με φοιτητές του εκπαιδευτικού ομίλου
New York College, για τα νέα δεδομένα
της πανδημίας, επισημαίνοντας τη
σημασία της πρόληψης και της αυστηρής
τήρησης των υγειονομικών

από πρόταση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων
SDG 17. Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως
Ημέρα του ΟΗΕ και σηματοδοτεί την επέτειο της
έναρξης ισχύος του Χάρτη του Οργανισμού, το
1945. Το βράδυ του Σαββάτου, 24-10-2020, περισσότερα από 180 εμβληματικά κτίρια της
Ευρώπης φωτίστηκαν με μπλε χρώμα- το επίσημο
χρώμα των Ηνωμένων Εθνών- και μεταξύ αυτών
και το Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

πρωτοκόλλων, με στόχο τον περιορισμό
του κινδύνου μετάδοσης.
Με αφορμή τη σχετική δράση ο κ.
Πατούλης απεύθυνε έκκληση προς όλους
για διαρκή επαγρύπνηση και τόνισε τα
εξής:«Η πρόληψη είναι το βασικό όπλο
μας στη δύσκολη μάχη με την πανδημία.
Συνεχίζουμε με στοχευμένες δράσεις να
ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των
πολιτών, με έμφαση σε δομές υγείας και
εκπαίδευσης, όπως είναι το συγκεκριμένο ίδρυμα, καθώς είναι χώροι όπου παρατηρείται αυξημένη μεταδοτικότητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το
Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δημιουργώντας κλιμάκια για διενέργεια μοριακών ελέγχων covid, ήρθαμε
σήμερα εδώ, όπου από το πρωί πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι, ανάλογοι με αυτούς που διενεργήσαμε το προηγούμενο διάστημα στα λιμάνια και στα
γηροκομεία. Ενισχύοντας την πρόληψη,
συστρατευόμαστε στην εθνική μας μάχη,
ώστε να φύγουμε με τα λιγότερα δυνατά
τραύματα από αυτό τον ιό. Με τους προβλεπόμενους επιστημονικά, τρόπους που
επιβάλλουν τα πρωτόκολλα της επιδημιολογίας η Περιφέρεια Αττικής είναι ενεργά
παρούσα, διενεργώντας δειγματοληψίες
με στόχο να βοηθήσουμε τις προσπάθειες του κράτους και του ΕΟΔΥ».
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Επικεφαλής του Επιχειρησιακού
Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του
ΙΣΑ Π. Ευσταθίου και της συμβούλου του
Περιφερειάρχη σε θέματα Αθλητισμού
Χριστίνας Γαλανοπούλου.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης συμμετείχε στην
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση των 75 χρόνων από την ίδρυση του Ο.Η.Ε. φωτίζοντας το κτίριο του Δημαρχείου στη μπλε απόχρωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ως ιδρυτικός μέλος του Δικτύου SDG17 Greece, του επίσημου φορέα
του ΟΗΕ για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Οργανισμού στη χώρα μας, ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας- Ερυθρών
υποστήριξε τη συμβολική προσπάθεια, διαδίδοντας το μήνυμα της ειρήνης, της συναδέλφωσης των λαών, της άρσης των διακρίσεων και της κοινής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον.

6-θριάσιο
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Αντιπρόεδρος Βουλής
Βουλευτής Δυτικής Αττικής ΝΔ

«ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Ο

Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, ως Πρόεδρος των Επιτροπών α) Θεσμών και Διαφάνειας και β) Ελέγχου
Δηλώσεων της Περιουσιακής Κατάστασης, δημοσίευσε στο περιοδικό της Βουλής των Ελλήνων «Βουλή επί του Περιστυλίου»,
άρθρο με τίτλο «ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ακολουθεί ολόκληρη η δημοσίευση.
«Η Ελλάδα, σήμερα, ανταποκρίνεται θαρραλέα και με εποικοδομητική εξωστρέφεια στο κοινωνικό κάλεσμα για την αντιμετώπιση των πολυσχιδών προκλήσεων σε κάθε επίπεδο: ανθρωπιστικό, γεωπολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό.
Οι θεσμοί ενισχύονται μέσα από πολιτικές και δράσεις που
έχουν ως στόχο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, τις αξίες και
τα ιδεώδη που δημιούργησαν αυτούς τους θεσμούς. Η λειτουργία τους θωρακίζεται με τη διαφάνεια με εφόδιο τις ψηφιακές
τεχνολογίες και με συμμάχους και υποστηρικτές τα διεθνή θεσμικά όργανα και οργανισμούς.
Ο πολιτειακός θεσμός που εκφράζει άμεσα την κοινωνία, η
Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζει έγκαιρα τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που ανοίγονται και με εφόδια την καινοτομία και την
απαραίτητη διαφάνεια, ανταποδίδει στην κοινωνία αυτή την
αναγνώριση. Ο ρόλος της Βουλής, που ονομάστηκε έτσι επειδή
εκφράζει με άμεσο τρόπο την βούληση των Ελλήνων, είναι πάντοτε κρίσιμος, ενώ, σε καιρούς ανήσυχους, αποκτά καθοριστικό
χαρακτήρα.
Η διαφάνεια, ως τρόπος έκφρασης της Βουλής προς την κοινωνία, δεν είναι μόνο ο ρυθμιστής της λογοδοσίας των εκλεγμένων της εκπροσώπων, αλλά και ένα σπουδαίο εργαλείο για την
προβολή των θετικών πεπραγμένων και της υποδειγματικής
θεσμικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου ακόμα και στις μη
νομοθετικές διαδικασίες, όπως εκείνες αρμοδιότητας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Επιτροπής Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν
είναι τυχαία η μόνη από τις ειδικές επιτροπές που η σύνθεσή της παραμένει σταθερή για ολόκληρη τη βουλευτική
περίοδο (δηλ. από εκλογές σε εκλογές).
Με το αυξημένο θεσμικό κύρος της, ασκεί κοινοβουλευτική
εποπτεία και έλεγχο, επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς της και
συμβάλλει με προτάσεις στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας. Προάγει έτσι τη δημοκρατική λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο ως τη δημοκρατικά καθιερωμένη προέκταση της ελληνικής κοινωνίας. Ισχυρά παραδείγματα αποτελούν η έγκριση του διορισμού του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και η παρουσίαση από τον Πρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ετήσιου προγράμματος ελέγχων
του Δικαστηρίου.
Η συμβολή για μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική ενημέ-

ρωση της κοινωνίας επιτυγχάνεται με τις συνεδριάσεις της,
όπως και των υπόλοιπων επιτροπών της Βουλής που
μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής, όταν το επιτρέπει ο προγραμματισμός των τηλεοπτικών μεταδόσεων,
αλλιώς μεταδίδονται μαγνητοσκοπημένες. Έτσι εκπληρώνεται η
αρχή της δημοσιότητας και μπορεί ο κάθε πολίτης να ελέγχει
πώς και πόσο αποτελεσματικά το Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας
τον ίδιο, ελέγχει τους υπόλοιπους θεσμούς, λαμβάνοντας πλήρη
γνώση από πρώτο χέρι των διαδικασιών του και της λειτουργίας
της δημοκρατίας σε μη κοινοβουλευτικά ζητήματα.
Εκτός από τους κρατικούς θεσμούς όμως, σε μία δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, σε έλεγχο και λογοδοσία υπόκεινται
και οι πολιτειακοί θεσμοί, όπως τα κόμματα αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτά, οι πολιτικοί αλλά και ο κάθε ένας που κατέχει
δημόσιο αξίωμα ή του δίνεται η εξουσία να μπορεί να διαχειρίζεται ή να έχει πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα.
Μέσα από το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αναδεικνύεται αυτή ακριβώς η πλευρά
της διαφάνειας. Η Επιτροπή δεν ελέγχεται και δεν λογοδοτεί
μόνο κοινωνικά μέσα από το δημόσιο έλεγχο που ασκείται στα
πεπραγμένα της ή άλλα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται με
λεπτομέρεια και στα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει άμεσα
πρόσβαση. Λογοδοτεί επίσης και στην ευρωπαϊκή κοινωνία των
πολιτών, αφού το αποτέλεσμα των ελέγχων της παρακολουθείται από εξωτερικούς διεθνείς ελεγκτικούς φορείς και δημοσιεύεται στις τακτικές αναφορές τους, ως τμήμα της συνολικής
προόδου της Ελλάδας μαζί με τους υπόλοιπους ελεγχόμενους
τομείς των ασκούμενων πολιτικών.
Σύμμαχός μας στη μεγάλη αυτή προσπάθεια εμπέδωσης της
θεσμικής διαφάνειας είναι σήμερα η τεχνολογική πρόοδος και
αύριο θα είναι τα ανοικτά δεδομένα και οι υπηρεσίες νέφους.
Υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη ευελιξία ως προς τη στρατηγική
των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, αλλά χρειάζεται, ωστόσο, σύνεση στο δρόμο προς τα εκεί, με έμφαση σε διάφορους παράγοντες, όπως ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ασφάλεια των προσωπικών και των δημοσίων δεδομένων.
Η αναζήτηση της διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών αποτελεί την απάντηση στην κρίση αναξιοπιστίας που βιώσαμε πρόσφατα. Η Βουλή, μέσω των δικών της διαδικασιών, συμβάλλει
αποφασιστικά στην αποκατάσταση του κύρους των θεσμών και
προσβλέπει στην ενίσχυσή τους ως βάση για την ανάπτυξη και
την ευημερία.»

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

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δεν θα γίνει κατάθεση στεφάνων
από μαζικούς φορείς, για λόγους
αποφυγής συνωστισμού

Λόγω των αυστηρών μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται κατά της διασποράς του κορωνοϊού διευκρινίζεται ότι στον φετινό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
δεν θα γίνει κατάθεση στεφάνων από μαζικούς φορείς,
για λόγους αποφυγής συνωστισμού.
Στο Μνημείο Ηρώων Άνω Λιοσίων στεφάνι θα
καταθέσει ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, εκπροσωπώντας όλους τους Μαζικούς Φορείς την πόλης, με
την ολόψυχη ευχή: “Πολύ σύντομα να τελειώσει ο εφιάλτης της πανδημίας ώστε του χρόνου να τιμήσουμε το
έπος του 40 όλοι μαζί, όπως αρμόζει στους Ήρωες του”

ΕΟΣ Αχαρνών: Διάσχιση Κιθαιρώνα
την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Ο ΕΟΣ Αχαρνών σας προσκαλεί στην διάσχιση του
Κιθαιρώνα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020, στις 7:30
π.μ. UTC+02
Έναρξη πεζοπορίας από το καταφύγιο Τσάκος και
διασχίζοντας την κορυφογραμμή περνώντας και τις
τρεις κορφές φτάνουμε στην ψηλότερη τον προφήτη
Ηλία.
Αναλόγως του καιρού μπορεί να συνδυαστεί με
κολύμπι στο Πόρτο Γερμενό και φαγητό ή φαγητό στα
Βίλια.
Η διαδρομή δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες.
Αρχηγός: Πλατής Σωτήρης
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σε κτίριο “κόσμημα” της Αρβανίτικης Παράδοσης
εξελίσσεται η Στέγη της “Γρίζας“

Εμφανής είναι πλέον η πρόοδος
των έργων στη Στέγη του Συλλόγου
Αρβανί τι κου
Πολι τι σμού
Άνω
Λιοσίων “η Γρίζα”.
Το κεραμίδι, οι πόρτες, τα παράθυρα και το βάψιμο των εξωτερικών
τοίχων έχουν δώσει πλέον στο κτίριο τα χαρακτηριστικά του και η
πραγμάτωση του ονείρου, πλησιάζει μέρα με τη μέρα.
Πρόκειται για ένα κτίριο κόσμημα,
που θα χαρί σει στον τόπο μι α
εμβληματική γωνιά και θα αποτελέσει σημεί ο αναφοράς γι α την
αρβανίτικη παράδοση.

Αξί ζει να σημει ωθεί
πως το έργο που θεμελιώθηκε στις 14 Σεπτεμβρί ου του 2018 υλοποι εί ται με
δαπάνη του Δήμου Φυλής και μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το “Σπίτι” της ΓΡΙΖΑΣ, είναι ένα
παραδοσιακό αρβανίτικο διώροφο
κτίριο με υπόγειο και στέγη στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης (στην οδό
Πέτρου Λιόσια).
Ο ρυθμός του ακολουθεί την τοπική λαϊκή – αρβανίτικη αρχιτεκτονική
και αποτελείται από δύο κύριους
κτιριακούς όγκους, που επικοινω
νούν μεταξύ τους: Τον «πύργο»
και το «μακρινάρι», το οποίο στην
τοπική αρχιτεκτονική αποτελούσε το
«μεγάλο σπίτι».

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ)
Μάνδρας - Ειδυλλιας

Γυμναστείτε δωρεάν
στο Δήμο μας

Δηλώστε συμμετοχή και γυμναστείτε δωρεάν
στα τμήματα pilates, yoga, aerobic, tabata του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
που δημιουργεί ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ).
Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας καθημερινά μέχρι και τις 30/10/2020 από τις 08:30 π.μ 14:00 μ.μ & από τις 16:00 μ.μ. - 19:30 μ.,μ.
Για την εγγραφή σας είναι απραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Δωρεάν μέτρηση οστικής
πυκνότητας σε πάνω
από 100 πολίτες
Απο το ΚΕΠ Υγείας Δ. Μεγαρέων

O

Δήμος Μεγαρέων
στο
πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων
προληπτικής
ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, διοργάνωσε στα μέσα
Οκτώβρη δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης .
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Δημοτικού
συμβουλίου του δήμου και εξετάστηκαν συνολικά 110 πολίτες.

Ο κ. Κων/νος Καράμπελας, Πρόεδρος Δημ. συμβουλίου &
Υπεύθυνος σε θέματα δημόσιας υγείας του δήμου δήλωσε:
« Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που προσβάλει τα οστά και
έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της μάζας, και συνεπακόλουθα, της επιδείνωσης της ποιότητάς τους. Καθώς τα οστά γίνονται πιο πορώδη, γίνονται ταυτόχρονα και πιο εύθραυστα, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος καταγμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι σταδιακή και ασυμπτωματική, γεγονός που
καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη του τακτικού
ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, για τον λόγο
αυτό η πρόληψη της είναι πολύ σημαντική.
Με χαρά διαπιστώσαμε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε επιτυχία με τους
πολίτες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά.
Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του προληπτικού
προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση.
Ο Δήμος Μεγαρέων ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας υγείας των
πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην
διάδοση της βασικής ιδέας του Δικτύου, για την
προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία, που είχαμε με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το
δημιουργικό του έργο.»
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Τέλη κυκλοφορίας 2021:
Ποιοι απαλάσσονται από την πληρωμή
τους, πότε ανεβαίνουν στο taxisnet

Τ

ον Νοέμβριο αν αμέν εται ν α αν αρτηθούν στο
Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Τα τέλη
παραμέν ουν αμετάβλητα και οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα
πρέπει ν α τα πληρώσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Ωστόσο υπάρχ ουν κάποιες κατηγορίες που δεν θα
χ ρειαστεί ν α καταβάλουν το αν τίτιμο των τελών καθώς
απαλλάσσον ται από την πληρωμή τους.
Εκτός απ ό αυτούς π ου θα επ ιλέξουν ν α
ακιν ητοποιήσουν το όχ ημά τους και ν α καταθέσουν
τις πιν ακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ τους
ώστε ν α μην πληρώσουν τέλη, πλήρη απαλλαγή θα
έχ ουν και φέτος οι γον είς αν ήλικων ΑμεΑ.
Συγκεκριμέν α, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη
κυκλοφορίας των αν ηλίκων αν απήρων , δύν αται ν α
παραχ ωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γον ική
μέριμν α ή έχ ει την επ ιτροπ εία του αν ήλικου
αν απήρου.
Η παραχ ώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα
τέλη κυκλοφορίας ισχ ύει μέχ ρι και το έτος της
εν ηλικίωσης του αν απήρου και για έν α μόν ο όχ ημα,
έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχ ωρείται
ασκεί τη γον ική μέριμν α ή την επ ιτροπ εία σε
περισσότερους του εν ός αν ηλίκους αν απήρους.
Επίσης
απαλλάσσονται
κυκλοφορίας ανάπηροι με:

από

τα

τέλη

Πλήρη π αράλυση των κάτω ή άν ω άκρων ή
αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών .
Σοβαρή κιν ητική αν απηρία του εν ός ή και των δύο

κάτω άκρων με ποσοστό αν απηρίας συν ολικά 67%.
Σοβαρή κιν ητική αν απηρία του εν ός ή και των δύο
κάτω άκρων με συμμετοχ ή του εν ός ή και των δύο
άν ω άκρων , με ποσοστό αν απηρίας συν ολικά όχ ι
μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχ ιστον
από το έν α κάτω άκρο.
Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με
ποσοστό αν απηρίας 100%.
Νοητική καθυστέρηση με δείκτη ν οημοσύν ης κάτω
του 40%. Μεσογειακή αν αιμία ή συγγεν ής αιμορραγική
διάθεση (αιμορροφιλία).
Δρεπ αν οκυτταρική
ή
μικροδρεπ αν οκυτταρική
αν αιμία Νεφρική αν επ άρκεια τελικού σταδίου ή
μεταμόσχ ευση ν εφρού
Αυτισμό, εφ' όσον αυτός συν οδεύεται απ ό
επιληπτικές κρίσεις ή πν ευματική καθυστέρηση ή
οργαν ικό ψυχ οσύν δρομο και, εξαιτίας των παθήσεων
αυτών ο παθών έχ ει καταστεί αν άπηρος, με συν ολικό
ποσοστό αν απηρίας από 67% και άν ω, και είν αι
αν ίκαν ος για εργασία και έχ ει αν άγκη βοήθειας.
Προϋποθέσεις
Οι απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται,
εφόσον:

H κυριότητα του οχ ήματος αν ήκει 100% στον
αν άπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια
κυκλοφορίας του οχ ήματος.

Στην περίπτωση αν ήλικου αν απήρου, το δικαίωμα
της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας δύν αται ν α
παραχ ωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γον ική
μέριμν α ή την επ ιτροπ εία και μέχ ρι το έτος
εν ηλικίωσής του.

Πώς θα βγάλετε άδεια κυκλοφορίας για μετά τις 00:30

Δ

ιαθέσιμη είν αι πλέον η δυν ατότητα υποβολής εν τύπων για την Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για τους εργαζόμεν ους του ιδιωτικού τομέα στις επιχ ειρήσεις των περιοχ ών της
χ ώρας που έχ ουν κηρυχ θεί σε «Πολύ υψηλόΕπίπεδο 4» και «Υ ψηλό-Επίπεδο 3» που θα
μετακιν ούν ται από και προς της εργασία τους
μεταξύ 00:30 και μέχ ρι 05:00.
Ειδικότερα υποχ ρεούν ται ν α έχ ουν μαζί τους
βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας και ν α την επιδεικν ύουν σε πιθαν ούς ελέγχ ους.
Ο εργοδότης θα υποβάλει σχ ετική υπεύθυν η
δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στη συν έχ εια θα
εκδίδεται η ειδική βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας,
αφού προηγουμέν ως διασταυρωθεί αυτόματα
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχ έση του
εργαζόμεν ου με τον εργοδότη.
Η βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας θα χ ορηγείται
από τον εργοδότη στον εργαζόμεν ο το αργότε-

ρο πριν την μετακίν ησή του και θα ισχ ύει για
όσο χ ρον ικό διάστημα ο εργαζόμεν ος απαιτείται
ν α μετακιν είται από και προς το χ ώρο εργασίας
του βάσει του ωραρίου εργασίας του, κατά τις
ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, εν ώ θα έχ ει
ισχ ύ δεκατεσσάρων ημερών .
Παράλληλα για τα π ρόσωπ α π ου μετακιν ούν ται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχ ολούμεν οι
κ.λπ. θα πρέπει ν α συμπληρών ουν στην
ΕΡΓΑΝΗ σχ ετικό έγγραφο με τους κωδικούς του
TAXISNET πριν την μετακίν ησή τους.

ΕΙΔΙΚΑ
ΕΝΤΥ ΠΑ
ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

->

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Για Εργαζόμεν ους Επιχ ειρήσεων )
για Κοιν ές επιχ ειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμέν οι στον ΕΦΚΑ με στοιχ εία ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχ ολούμεν ου – Ελ.
Επαγγελματία & Επιτηδευματία) (Για προσωπικές βεβαιώσεις επιτηδευματιών )

για Εργοδότες – Ατομικές Επιχ ειρήσεις απογεγραμμέν οι στον ΕΦΚΑ με στοιχ εία ΟΠΣ ΕΦΚΑ
για αυτοαπασχ ολούμεν ους ελ. Επαγγελματίες και
επιτηδευματίες μη απογεγραμμέν ους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχ εία TAXISNET.

η πάθηση από την οποία πάσχ ει ο αν άπηρος
εμπίπτει στις προαν αφερόμεν ες διατάξεις.
Ο αν άπηρος δεν έχ ει στην κατοχ ή του άλλο όχ ημα
στο οποίο ν α έχ ει χ ορηγηθεί απαλλαγή από τέλη
κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχ ετική
υπ εύθυν η δήλωση). Στην π ερίπ τωση αν ήλικου
αν απήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη
κυκλοφορίας
έχ ει
π αραχ ωρηθεί
στον /στους
ασκούν τα/ασκούν τες τη γον ική μέριμν α ή την
επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά ν α μην έχ ουν στην
κατοχ ή τους άλλο όχ ημα για το οποίο έχ ει χ ορηγηθεί
απαλλαγή.
Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χ ορηγείται,
μόν ο, με την έκδοση σχ ετικής απ όφασης του
Προϊσταμέν ου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ . και αφορά στα
επόμεν α έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα ν έα
οχ ήματα τα οποία θα λαμβάν ουν απαλλαγή και για το
πρώτο έτος ταξιν όμησης.
Ο αν άπηρος δεν έχ ει στην κατοχ ή του άλλο όχ ημα
στο οποίο ν α έχ ει χ ορηγηθεί απαλλαγή από τέλη
κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχ ετική
υπεύθυν η δήλωση).

Στην περίπτωση αν ήλικου αν απήρου, όπου το
δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έχ ει
παραχ ωρηθεί στον /στους ασκούν τα/ασκούν τες τη
γον ική μέριμν α ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά
ν α μην έχ ουν στην κατοχ ή τους άλλο όχ ημα για το
οποίο έχ ει χ ορηγηθεί απαλλαγή.
Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χ ορηγείται,
μόν ο, με την έκδοση σχ ετικής απ όφασης του
Προϊσταμέν ου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ . και αφορά στα
επόμεν α έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα ν έα

Το υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεω ν
εξετάζει νέα μέτρα
στήριξης τω ν
επιχειρήσεω ν
εστίασης

Το υπ ουργείο Αν άπ τυξης και
Επ εν δύσεων εξετάζει ν έα μέτρα
στήριξης των επιχ ειρήσεων εστίασης που
σχ ετίζον ται με τον εποχ ικό χ αρακτήρα της λειτουργίας τους, είπε ο
αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , Νίκος
Παπαθαν άσης, σε συν έν τευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.
Ο κ. Παπαθαν άσης σημείωσε ότι σύν τομα θα αν ακοιν ωθεί έν α ν έο
πρόγραμμα χ ρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, που θα αφορά στην κάλυψη των δαπαν ών για την «παράταση» της λειτουργίας υπαίθρων
χ ώρων και εν δεικτικά αν αφέρθηκαν τα υαλοπετάσματα, πέργκολες
και μέσα θέρμαν σης.
Σε ερώτηση για το βοήθημα των 534 ευρώ σε εργαζόμεν ους που
τελούν σε αν αστολή σύμβασης, ο αν απληρωτής υπουργός είπε ότι
«υπάρχ ουν κάποιες λίγες περιπτώσεις που δεν έχ ουν δοθεί τα 534
ευρώ σε δικαιούχ ους. Αυτό το αν τιμετωπίζουμε και θα δοθούν τα
χ ρήματα σε όσους τα δικαιούν ται».
Ο αν απληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι «οριζόν τιο lockdown
δεν θα υπάρξει, θα υπάρξουν τοπικά lockdown» και πρόσθεσε:
«Όποια μέτρα έχ ουν αν ακοιν ωθεί, αυτά ισχ ύουν . Δεν πρόκειται
ν α κλείσουν τελείως τα καταστήματα, ούτε στις περιοχ ές που
βρίσκον ται σε επίπεδο 4».
Ο κ. Παπαθαν άσης, απαν τών τας σε ερώτηση για τους δικαιούχ ους της επιστρεπτέας προκαταβολής, σημείωσε ότι υπάρχ ει έν ας
αλγόριθμος που κάν ει την διαχ είριση των χ ρημάτων και πως δεν
υπάρχ ει αν θρώπιν η παρέμβαση για το ύψος του ποσού που λαμβάν ει κάθε επιχ είρηση.
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Υφεση 9% φέτος βλέπει για την Ελλάδα η S&P
Τ

ην πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ-/Β και το
σταθερό outlook επιβεβαίωσε για την
Ελλάδα ο οίκος Standard and Poor's.
Οπως αναφέρει, η ελληνική οικονομία αναμένεται να καταγράψει ύφεση 9% το 2020, λόγω της
αρνητικής επίδρασης της πανδημίας, προτού ανακάμψει το 2021. Ο οίκος, στο βασικό του σενάριο,
προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει
σημαντική ανάκαμψη 6,8% το 2021, 5,5% το 2022
και 3,9% το 2023.
Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει
επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια, εν όψει των
επιπλοκών της πανδημίας στην οικονομία και τον
προϋπολογισμό, κάτι που υποστηρίζει το ελληνικό
αξιόχρεο.

Το θετικό και το αρνητικό σενάριο
Η S&P τονίζει ότι το ελληνικό αξιόχρεο θα μπορούσε να υποβαθμιστεί, αν η ανάκαμψη είναι
σημαντικά κατώτερη των εκτιμήσεων, περιορίζοντας το δημοσιονομικό "μαξιλάρι" και οδηγώντας σε
απόκλιση από τις τρέχουσες προβλέψεις στον
προϋπολογισμό.
Στον αντίποδα, θα μπορούσε να αναβαθμίσει το
ελληνικό rating αν η επίπτωση της πανδημίας στην
οικονομία μετριαστεί και αναστραφεί η συνδεδεμένη τάση επιδείνωσης των στοιχείων του προϋπολογισμού. Καταλύτης αναβάθμισης είναι επίσης η
συνεχιζόμενη εφαρμογή οικονομικών πολιτικών για
να αντιμετωπιστούν οι εναπομείνασες δομικές
προκλήσεις για την οικονομία. Σε αυτό το σενάριο,
η έκθεση των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα
δάνεια θα μειωνόταν σημαντικά.
Η ελληνική οικονομία
Σε σχέση με την πανδημία, ο οίκος υποθέτει ότι
θα υπάρχει ευρέως διαθέσιμο ένα εμβόλιο ή αποτελεσματική θεραπεία ως τα μέσα του 2021. Σε
αυτό το σενάριο, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει

το 2021, σε συνδυασμό με σταθερή πορεία του
προϋπολογισμού και μείωση του λόγου χρέος / ΑΕΠ
έως και το 2022.
Το ελληνικό αξιόχρεο ωφελείται από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση των τελευταίων ετών. Επίσης,
η θέση της χώρας σε όρους χρηματοδότησης έχει
βελτιωθεί σημαντικά εντος του 2020 λόγω της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ ως
εχέγγυα αλλά και τη συμφωνία για τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης.
Ενώ το πρώτο έχει οδηγήσει σε σημαντική
βελτίωση της πρόσβασης της χώρας στις αγορές
με χαμηλό κόστος, το δεύτερο θα στηρίξει και θα
επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και, εάν χρησιμοποιηθεί αποδοτικά, θα δράσει ως καταλύτης
για περαιτέρω δομικές βελτιώσεις στην ελληνική
οικονομία.
Σε όρους ωρίμανσης και μέσου επιτοκιακού
κόστους, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πλεονεκτικά προφίλ χρέους από όλες τις χώρες που
καλύπτει ο οίκος. Μετά από μεγάλη αύξηση το 2020,
η S&P προβλέπει ότι το χρέος γενικής κυβέρνησης
και ο δείκτης χρέους / ΑΕΠ θα αρχίσουν να
υποχωρούν από το 2021, υποβοηθούμενα απο την
ανάκαμψη και την ομαλοποίηση του προϋπολογισμού.
Το ελληνικό rating περιορίζεται από το ύψος του
εξωτερικού και κυβερνητικού χρέους, αλλά και από
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό
κλάδο.
Κατάρρευση επενδύσεων και εξαγωγών
Η πανδημία και οι επιπτώσεις της θα οδηγήσουν
σε σημαντική πτώση του ΑΕΠ εφέτος. Η πανδημία
έχει περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες και
την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, παρά
την αρχική επιτυχία στον περιορισμό της μετάδοσης στο πρώτο κύμα.
Η μικρή αντίδραση της οικονομίας μετά την άρση

του lockdown ενέχει σημαντικά ρίσκα δεδομένου
του δεύτερου κύματος κρουσμάτων τόσο στην
Ελλάδα όσο και στους βασικούς της εμπορικούς
εταίρους.
Ο οίκος προβλέπει κατάρρευση των επενδύσεων και ιδίως των νέων εξαγωγών φέτος, με τις
αυξημένες δημόσιες δαπάνες να μην αντισταθμίζουν την πτώση στην ιδιωτική κατανάλωση.
Τα μέτρα με χρηματοδότηση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας εκτιμάται στα 24 δισ.
ευρώ, ενώ εξετάζονται πρόσθετα μέτρα, ανάλογα
με την εξέλιξη της πανδημίας. Εαν δεν υπήρχε
τέτοια δημοσιονομική αντίδραση, το ελληνικό ΑΕΠ
θα υποχωρούσε σημαντικά περαιτέρω και πολλές
επιχειρήσεις θα εξωθούνταν σε κλείσιμο, πλήττοντας την παραγωγική βάση της Ελλάδας.
Τα επόμενα χρόνια
Ο οίκος αναμένει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί
κυρίως από την αποκατάσταση του τουρισμού. Την
επόμενη τριετία, η ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη.
Επίσης, ο οίκος αναμένει ισορροπημένη ανάπτυξη, βασισμένη στην εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές, αν και δεν αναμένει ότι τα τουριστικά έσοδα
θα επιστρέψουν στα επίπεδα του 2019. Στο πλαίσιο
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αυτό, αναμένει σταθερή άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέσω υψηλότερων επιπέδων
απασχόλησης.
Οι επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να
υποχωρήσει έντονα φέτος λόγω της πανδημίας και
των μέτρων περιορισμού, αλλά αναμένεται να
ανακάμψει το 2021, μαζί με τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
Ενα από τα κλειδιά για ταχύτερη ανάπτυξη είναι
η μείωση των τραπεζικών ΝΡΕs, κάτι που θα
οδηγήσει σε αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς
τον ιδιωτικό τομέα, μια προσπάθεια που θα περιπλακεί εάν επιμείνει η ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό, η
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για νέο σχήμα
μείωσης των τραπεζικών κόκκινων δανείων είναι
βήμα στη θετική κατεύθυνση και αναμένεται να
αναπτυχθεί εντός του 2021.

Η πανδημία γεννά ελλείμματα
Η πανδημία διέκοψε το ισχυρό σερί υπεραπόδοσης στο δημοσιονομικό μέτωπο, μετά την μεγάλη
διόρθωση που έγινε ως αποτέλεσμα της κρίσης του
2010. Η S&P αναμένει έλλειμμα 8,8% του ΑΕΠ
φέτος έναντι πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ το 2019.
Αυτό το στοιχείο οδηγεί σε πρωτογενές έλλειμμα
κοντά στο 6% του ΑΕΠ.
Η έκθεση επισημαίνει ότι εκτός από τα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας ο προϋπολογισμός
εμπεριέχει σειρά ρυθμίσεων που μειώνουν τη φορολογία και ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι τελευταίες
θα αντισταθμιστούν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την επανεκτίμηση του ΕΝΦΙΑ.
Ο οίκος εκτιμά ότι το 2021 η πορεία του προϋπολογισμού θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από
την πανδημία, αν και η πλειονότητα των μέτρων
στήριξης θα αποσυρθούν. Πιστεύει ότι το έλλειμμα
θα περιοριστεί στο 3,8% του ΑΕΠ και το πρωτογενές στο 1,2% το ΑΕΠ.
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ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Την ήττα γνώρισε στο γήπεδό του
ο Αίας Παραλίας απο τον Ερμή Ανω
Λιοσίων.
Τρία γκολ έβαλε ο Θεοφανίδης(7’,
27’, 63’) και από ένα οι Μάρκου(61’),
Σαρσαρίδης(73’) και Κορδέρας(89’).
Το μοναδικό των γηπεδούχων ο
Καλύβας(87’).
Ο Αίας είχε δύο δοκάρια με τους
Δρούγο Δ. 30’ και Αξυπόλητο 37’.
Διαιτητής ο Μπούρδος.

ΑΙΑΣ: Γκούνας, Αγγελόπουλος(46’
λ.τρ. Λανάι), Ντερβισάι, Δρούγος Μ.,
Ντούρος,
Σουλένι,
Καρόλι(66’
Καλύβας),
Χασαλνάρι,
Κόλα,
Δρούγος Δ., Αξυπόλητος.
ΕΡΜΗΣ: Τσελέπης, Θάνος, Στέφου(67’ Γκαλίτσιος), Μάρκου, Κοκαβέσης, Σαρσαρίδης, Αναστασόπουλος(61’ Πλατσίδας), Λακουμέντας,
Ιακωβίδης(61’
Σαμπάνης),
Κεχρής(46’
Κορδέρας),
Θεοφανίδης(67’ Αντωνίου).

ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
A'KATHΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-5
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
1-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 3-0
ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ
3-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-3
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
2-11
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1-6
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
3-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
0-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-3

1-0

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΟ ΜΙΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Υστερα από έν α σκληρό και δυν ατό παιχν ίδι που διεξήχθει στο γήπεδο Μάν δρας για την 5η
αγων ιστική του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας ο ΠΑΟΚ Μάν δρας με τέρμα που σημείωσε ο
Αν δρέας Παπακων σταν τίν ου επικράτησε του σκληροτράχηλου ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής που
φάν ηκε σκληρό καρύδι με 1-0.
Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί: Πλάκας Χ-Παπαδόπουλος.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Βαγγέλης Σκλιάς): Τσαπούρν ης, Φυσαράκης, Πλάταν ος,
Γαλαν ός, Βόγκας, Ριζάι, Τσέκας, Εβερετ, Κόρμαλης, Λόλι, Παπακων σταν τίν ου.
Αν απληρωματικοί: Τεπέτοβ, Τσιαν άκας, Μήν ος, Γιώτη, Θεοδωρίδης.
ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπον ητής Χάρης Κουστέρης): Στρατιώτης, Μήτσος, Κήττας,
Συριαν ός, Μαρουδής, Λύγδας, Ζουμπουρλής, Γκουτζούλας, Κουφής, Χαμπιλάι, Γεωργακής.
Αν απληρωματικοί: Νάκος, Κυριακίδης, Μάππας, Ροκού, Παπαν ικόλας, Τοπάλης.

Ίκαρος Νεοκτίστων - Λέων 3-2
Ο Ικαρος Νεοκτίστων
επικράτησε του Λέοντα
με 3-2 πετυχαίνοντας την
δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα τέρματα της ομάδος
του Κώστα Λινάρδου
σημνείωσαν οι: Κάτυσος
με πέναλτι 28' Μάμμας
52' Αθανασόπουλος 41'.
Για λογαριασμό των φιλοξενουμένων σκόραραν οι Ζαπουνίδης(68’) και Γιαννακουδάκης(71’).
Ο Ικαρος είχε δοκάρι με τον Μηλιώτη(34’).
Καλός ο διαιτητής Λάμπρου.Βοηθοί: Σταμούλης, Ηλίας.

ΙΚΑΡΟΣ: Ματαράγκας, Κυριλίουκ(14’ λ.τρ. Φραγκόπουλος, 74’ λ.τρ. Μυλωνάς), Κάτσος, Μηλιώτης, Σίνος, Μπάρλος, Κεσόβ, Μάμμας, Αθανασόπουλος(58’ Ρούσσος), Σάρδαλος(58’ Παπαδόπουλος).
ΛΕΩΝ: Ηλιάδης, Νικολόπουλος, Γεωργακόπουλος(84’ Μητσόγλου), Βασιλείου, Μήτρος, Καραπιδάκης, Τσάτσας, Αβετίδης, Γιαννακουδάκης,
Ζαπουνίδης, Σκλαβούνος(46’ Κουφουδάκης).

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Για την 5η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της β΄κατηγορίας η Δύναμη Ασπροπύργου
συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις της πέτυχε σπουδαία
νίκη επί της ΑΕ Ζεφυρίου με
3-1 και βρίσκεται στο γκρούπ
των πρωτοπόρων.
Τα τέρματα για τους Βυσσινί
σημείωσαν οι: οι Λαμπρινάτος
Ι, Πετρόπουλος και Τριαντάφυλλου.Να πούμε 12 παίκτες της ακαδημίας ήταν στην αποστολή της ομάδας.

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Φιλικά προετοιμασίας έδωσαν στο γήπεδο
Γ.Ρουμελιώτης οι υποδομές της ομάδος του
Πήγασου Θριασίου με αν τίπαλο τον Λεον τικό
Κηφισιάς καθώς κ οι αν τίστοιχ ες ομάδες
Γυν αικών ....
Στις μικρες έγιν ε έν α καλό παιχν ίδι το οποίο και
χάρηκαν τα παιδιά παίζον τας όμορφο ποδόσφαιρο....
Ισόπαλο το σκορ 4-4 μέν ον τας όλες οι μικρούλες ευχαριστημέν ες.
Στις γυν αίκες μοιρασμέν ο μάτς σε όλη την διάρκεια του αγών α με τις δύο ομάδες ν α βγάζουν
καλά στοιχεία αν ά διαστήματα.
Για την ομάδα μας λόγω υποχρεώσεων δεν υπήρχαν αρκετές αλλαγές κάν ον τας το έργο μας
ακόμη πιο δύσκολο.Βγήκαν θετικά στοιχεία κάν ον τας μια καλή προσπάθεια. Υπήρχαν ομως
κ πάλι τακτικά κεν ά τοσο σε ατομικό οσο κ σε ομαδικό επίπεδο , τα οποία θα δουλέψουμε για
ν α επιλύσουμε..Για την ιστορία σκορ 1-2.
Ευχ αριστούμε την ομάδα της Κηφισιάς για την έλευση & την διεξαγωγή των αγών ων
ευχ όμεν η Καλή σεζόν με Υ γεία.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

θριάσιο-11

ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ:
ME TON AΣΤΕΡΑ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝ 1Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 5-2 ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕ ΜΕ 10

Ο Εθνικός Πανοράματος επέστρεψε στις επιτυχίες και επικράτησε
στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης
του Ηρακλή Ελευσίνας στα πλαίσια
της 5ης αγωνιστικής με 5-2 (ημίχρονο 3-1)διασκεδάζοντας την ήττα της
περασμένης Κυριακής στην Γκορυτσά από τον Απόλλωνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ένα
σπουδαίο παιχνίδι με πολύ ένταση.
Ο Ηρακλής αν και προηγήθηκε στο
σκόρ πάντως και με 10 παίκτες
αγωνίστηκε
πολύ καλά
στο
β΄ημίχρονο έκανε ευκαιρίες , ενώ ο
Εθνικός στάθηκε με αξιώσεις και παρά τις απουσίες βασικών
παικτών του (Κατσίκης, Γεωργιάδης, Μιχαηλίδης) έκανε την
ανατροπή. Μάλιστα σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε και ο τερματοφύλακας του Κολιάκης.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

7' ο Τουρλίδης έδωσε στον Βάση το σούτ άουτ.
13'ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ζίου με σούτ 1-0
21' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Σιδηρόπουλος με σούτ από το ύψος της περιοχής έφερε το μάτς στα ίσια 1-1.
27' Σέντρα του Τουρλίδη ο Ζίου έπιασε την κεφαλιά άουτ.
29' Ανατράπηκε ο Ζίου μέσα στην περιοχή του Εθνικού ο διαιτητής έδειξε παίζετε.
30' ΓΚΟΛΛΛΛΛ διεκδίκηση της μπάλας Λυμπέρη-Γεγέ ο
παίκτης του Εθνικού βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής Ντάουλας έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες στον διαιτητή από τους γηπεδούχους για την απόφαση
αυτή και ο Γεγές που ανέλαβε την εκτέλεση έγραψε το 1-2.
39'ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Γεγές εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος στην
άμυνα του Ηρακλής με σούτ έκανε το 1-3.
54' κόρνερ του Βάση κεφαλιά του Ρήγου απέκρουσε σε κόρνερ
ο τερματοφύλακας Κολιάκης.
62' Φάουλ του Γκίνη απέκρουσε ο τερματοφύλαακας Κολιάκης.
70' Κάθετη πάσα του Λυμπέρη ο Κατσάφαρος έπιασε το σούτ
και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Εθνικού.

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14-Κ15
Κ14

Την Τετάρτη 28/10/2020 και ώρα 11:00 στο γήπεδο
"ΔΥ ΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ " καλούν ται για
Προπόν ηση οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα - μαύρο σορτσάκι άσπρες κάλτσες):
ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Α.ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
(ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ) ΝΕΤΗΣ ΚΩΝ.-ΒΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΜΑΖΓΑΣ-ΓΚΙΟΛΙΑΣΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΝΤΑΦΟΣ
(ΕΡΜΗΣ)
Φ Ω ΤΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ - Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ ΛΟΣ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΚΕΛΛΗΣΜΥ ΡΤΑΪ-ΣΤΑΥ ΡΑΚΗΣ-ΜΟΛΕΡΟΣ
(ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ-ΑΛΑΜΑΝΟΣ-ΑΔΡΙΩΤΗΣ
(ΒΥ ΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΜΑΥ ΡΙΔΗΣ-ΓΚΙΝΗΣΧΕΡΟΛΙΔΗΣ (ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ) ΧΙΩΤΗΣΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
Δ Ο Υ Κ Α Σ - ΜΠ Ο Υ ΜΠ Ο Υ ΛΙ Δ Η Σ - Γ Ω Γ Ο Υ Β Ι ΤΗ Σ
(ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ)
ΜΟΥ ΧΟ
(ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
(ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ (ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ).

Κ15

Την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 15:00 στο γήπεδο
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥ ΜΕΛΙΩΤΗΣ" καλούν ται για προπόν

73' Σούτ του Γκίνη από το ύψος της
περιοχής απέκρουσε ο Κολιάκης.
76'Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
ο Αξιώτης.
83’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Μανασίδης Αν.
με πλασσέ πέτυχε το 1-4
85’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κατσάφαρος με
πέναλτι το 2-4
87 σούτ του Κατσάφαρου πάνω
στην γραμμή έσωσε με κεφαλιά ο
Δερνίκας.
90+3 ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Τσαφταρίδης
με σουτ το 2-5.

Διαιτητής Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Χρήστος Παύλος, Κώστας
Οικονόμου.
Παρατηρητής αγώνα Μέγας Καραμπίνης. Ιατρός αγώνα Δήμητρα Γιαννακοπούλου.
Παρατηρητής διαιτησίας Νεκτάριος Παστρωμάς.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσαάφαρος):
Μικρός, Αξιώτης, Λυμπέρης, Ρήγος(81'Ρούσσος), Μπακατσέλος, Πουρής(56'Γκίνης), Τουρλίδης, Βάσης(81’Παροτσίδης),
Απαζίδης, Ζίου.
Αναπληρωματικοί: Γκίνης, RUTILLI,Ρούσσος, Κλαδάς, Παροτσίδης, Μπέγκου, Νικολά.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης, Ρόδης, Παναηλίδης, Πουλικίδης,
Δερνίκας,Καβάκος(84'Τσαφταρίδης), Ανδριώτης, Σιδηρόπουλος(76' Μανασίδης Αν), Τσεβάς(81’ Καλαμούτσος), Γεγές,
Μανασίδης Αλ.(83’ Πλατανιάς).
Αναπληρωματικοί: Μανασίδης Αν, Καλαμούτσος, Τσαφταρίδης, Πλατανιάς, Ρεφενδάριος.
Απόντες οι τιμωρημένοι Κατσίκης, Γεωριάδης, Μιχαηλίδης. Ο
προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος παρακολούθησε το μάτς από
την εξέδρα λόγω τιμωρίας.
Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ηση - εργομετρικά οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα - μαύρο σορτσάκι - άσπρες κάλτσες:
ΠΑΤΙΣΤΗΣ-ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ-ΟΥ ΡΑϊ-ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣΣΤΡΑΤΗΣ-ΝΑΣΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ) ΛΙΑΣΚΟΣΤΟΓΙ ΑΣ -ΚΥ ΡΙ ΑΚΟΠ ΟΥ ΛΟΣ -ΜΥ ΛΩΝ ΟΠ ΟΥ ΛΟΣ Κ Ε ΛΑ Ϊ Δ Ι ΤΗ Σ - Κ Α Π Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ - Β Α Ρ Ο Υ ΤΣ Ο Σ ΤΣ Ε Β Α Σ - Ρ Ε ΤΖ Ε Π Η Σ - ΛΙ Ο Σ Η Σ - Φ Υ ΤΟ Ζ Ι Δ Η Σ
(ΕΡΜΗΣ) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ-ΝΤΟΥ ΚΑΣΠ Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ - ΦΛΑ Β Ι Ο - Σ Υ Ρ Ο Σ - Κ Ο Σ ΜΙ Δ Η Σ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ) ΦΟΡΤΟΥ ΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΛΗΣ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
(ΔΥ ΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ )
ΔΟΥ ΜΕΝΗΣΣΙΔΕΡΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ) ΜΥ ΡΤΟ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ)
ΤΟ Υ Ρ ΤΑ Σ - Ε Υ Α Γ Γ Ε ΛΑ ΤΟ Σ - Κ Α ΤΣ Α Ν Ε Β Α Κ Η Σ
(ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΜΠΑΣΑ
(ΒΥ ΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Προπόν ηση θα εφαρμοσθεί το
Υ γειον ομικό Πρωτόκολλο του Ερασιτεχ ν ικού Ποδοσφαίρου όπ ως αυτό έχ ει καθορισθεί απ ό τον
Ε.Ο.Δ.Υ ., την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Δ.Α, με στόχ ο
ν α μειωθεί ο κίν δυν ος μόλυν σης από τον COVID19.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Σ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΑ
ΦΟΡΑΝΕ
ΜΑΣΚΑ.
Η
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ. Η παρουσία όλων είν αι Υ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ Ν ΤΟΥ Σ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.

Καλή ήταν η κλήρωσης
της φουτμπόλ λιγκ για την
ΠΑΕ Ασπροπύργου αφού
στις πέντε αγωνιστικές έχει
τρία μάτς εντός και δύο
εκτός.. Aναλυτικά.
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η
Νίκη Βόλου – Αιγάλεω
Ιάλυσος – Καλλιθέα
Αστέρας Βλαχιώτη
–
Ασπρόπυργος
Σαντορίνη – Καλαμάτα
Ρόδος – Επισκοπή

τα

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11η
Αιγάλεω – Ιάλυσος
Ρόδος – Νίκη Βόλου
Ασπρόπυργος – Καλαμά-

Καλλιθέα – Σαντορίνη
Επισκοπή – Αστέρας
Βλαχιώτη

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12η
Νίκη Βόλου – Ιάλυσος
Αστέρας Βλαχιώτη
–
Ρόδος
Σαντορίνη – Αιγάλεω
Ασπρόπυργος – Καλλιθέα
Καλαμάτα – Επισκοπή

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13η
Αιγάλεω – Ασπρόπυργος
Ρόδος – Καλαμάτα
Ιάλυσος – Σαντορίνη
Αστέρας Βλαχιώτη – Νίκη
Βόλου
Επισκοπή – Καλλιθέα
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14η
Νίκη Βόλου – Σαντορίνη
Καλαμάτα – Αστέρας
Βλαχιώτη
Ασπρόπυργος – Ιάλυσος
Καλλιθέα – Ρόδος
Αιγάλεω – Επισκοπή

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15η
Ρόδος – Αιγάλεω
Αστέρας Βλαχιώτη – Καλλιθέα
Σαντορίνη – Ασπρόπυργος
Καλαμάτα – Νίκη Βόλου
Επισκοπή – Ιάλυσος

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η
Αιγάλεω
–
Αστέρας
Βλαχιώτη
Ιάλυσος – Ρόδος
Ασπρόπυργος – Νίκη
Βόλου
Καλλιθέα – Καλαμάτα
Επισκοπή – Σαντορίνη

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η
Νίκη Βόλου – Καλλιθέα
Αστέρας Βλαχιώτη – Ιάλυσος
Σαντορίνη – Ρόδος
Καλαμάτα – Αιγάλεω
Επισκοπή – Ασπρόπυργος

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η
Ρόδος – Ασπρόπυργος
Ιάλυσος – Καλαμάτα
Σαντορίνη – Αστέρας
Βλαχιώτη
Καλλιθέα – Αιγάλεω
Νίκη Βόλου – Επισκοπή
Οι δύο όμιλοι
Football League

tτης

Με δύο ομίλους των δέκα
ομάδων θα διεξαχθεί η φετινή Football League.

Η διοργανώτρια Αρχή του
πρωταθλήματος έκανε γνωστό τον σχηματισμό των δύο
ομίλων με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ πραγματοποίησε
κλήρωση για τις δύο ομάδες
του Βόλου, προκειμένου να
μοιραστούν ισάριθμα οι 20
ομάδες.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις.
Πρώτη φάση η κανονική
περίοδος με 18 αγωνιστικές
και δεύτερη φάση τα πλέι οφ
και πλέι άουτ.
Στα πλέι οφ θα αγωνιστούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-4 σε κάθε
όμιλο με αγώνες εντός και
εκτός έδρας των έξι αγωνιστικών –διατηρώντας τη
βαθμολογία της κανονικής
διάρκειας.
Οι δυο πρώτοι από κάθε
όμιλο (σύνολο τέσσερις)
προβιβάζονται στην Super
League 2.
Αντίστοιχα οι ομάδες που
θα καταλάβουν τις θέσεις 510 θα αγωνιστούν σε πλέι
άουτ με εντός και εκτός
έδρας αγώνες σε δέκα αγωνιστικές
–επίσης
διατηρώντας τη βαθμολογία της
κανονικής διάρκειας.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις 9η και 10η
θέση κάθε ομίλου (σύνολο
τέσσερις) θα υποβιβαστούν
στην Γ Εθνική κατηγορία.

12-θριάσιο
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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

θριάσιο-13

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

«Καταχωρηστέο
στο ΚΗΜΔΗΣ &
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος
104
Ταχ. Κωδ.
: 190 05
Μαραθών ας
Πληροφ ορίες: Ν. Κελεπούρη
Τηλέφ ων ο: 22943 20 585
FAX: 22943 20535
E
m
a
i
l
:
promithies@marathon.gr
Μαραθών ας 22/10/2020
Αριθ. πρωτ. 19278

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016
όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και

αμαξιδίων καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Η δαπάνη της προμήθειας θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφ ορών
στο γραφ είο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκιν άει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομην ία παραλαβής
τους είν αι η 4/11/2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.µ.
έως 10:30 π.µ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί
της Λεωφόρου Μαραθώνος 104,
α΄ όροφος, από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά
την ως άνω ημερομηνία.

Οι προσφ ορές θα παραλαμβάν ον ται από την επιτροπή διαγων ισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έν αρξης παραλαβής
προσφ ορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφ ορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή με τους
εξής δύο τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Δήμου Μαραθώνος, ώστε να

λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Η προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου).

Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφ ορών που αποστέλλον ται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμεν η εργάσιμη
ημέρα της ημερομην ίας διεν έργειας του διαγων ισμού δηλαδή
την 3/11/2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές
στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού) προ της εκπνοής
της προθεσμίας κατάθεσης, για

να
αποσφραγισθούν
στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή
του διαγωνισμού ώρα από 10:31
π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν
με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται
δεκτές.

Οι προσφ ορές θα υποβληθούν
με συμπλήρωση των έν τυπων
της υπηρεσίας (Οικον ομική
Προσφ ορά) στην Ελλην ική
γλώσσα, διαφ ορετικά θα αποκλείον ται.
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν
ν α αν αζητήσουν τα τεύχη του
διαγων ισμού από την ιστοσελίδα
του
Δήμου
http: //www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφ ημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγων ισμοί Προσκλήσεις ► Προμήθεια μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας ή από το
Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή
από
τον
πίν ακα
αν ακοιν ώσεων ή από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Μαραθών ος, Λ. Μαραθών ος 104,
Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο Ιωάν ν ης Γεωργοπάλης του Σπυρίδων και
της Σοφίας, το γέν ος Γιαβάσογλου που
γεν ν ήθηκε στην Αθήν α και κατοικεί στο
Zw ingenberg στη Γερμαν ία και η Aferdita
Toca του Rexhep και της Deshire, το γέν ος
Zira που γεν ν ήθηκε στο Diber
της Αλβαν ίας και κατοικεί στο Zw ingenberg
στη Γερμαν ία,
θα παν τρευτούν στη Γερμαν ία.
«Διπλό» λουκέτο στο μπαρ στο Μπουρν άζι

Μοίρασε πεν τοχίλιαρα... πρόστιμα το βράδυ του Σαββάτου
η Αστυν ομία. Πάν ω από 26.000 οι έλεγχοι. Χαρακτηριστική
η περίπτωση μπαρ στο Μπουρν άζι, που το έκλεισε η
αστυν ομία τα μεσάν υχτα και το... ξαν άκλεισε με 20ήμερο
λουκέτο τα ξημερώματα της Κυριακής
Στο κατάστημα στο Περιστέρι κατά τον πρώτο έλεγχο στις
00.05 ώρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και
αν αστολή λειτουργίας για 3 ημέρες, και σε έλεγχο που επακολούθησε την 01.40 ώρα βρέθηκε πάλι αν οικτό και επιβλήθηκε ν έο διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αν αστολή
λειτουργίας για 20 ημέρες, εν ώ στους 108 θαμών ες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ. Συν ελήφθησαν
2 άτομα ως προσωριν ά υπεύθυν οι για παραβίαση των Διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορων οϊού.
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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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
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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
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Κώστας Καραμανλής: Αντιπλημμυρική θωράκιση του Ρέματος Εσχατιάς

Γ

ια τον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής
θωράκισης της χώρας και συγκεκριμένα
για την πορεία των εργασιών στην διευθέτηση του Ρέματος Εσχατιάς, ενημέρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας
Καραμανλής τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Σχ ετικά με το έργο «Διευθέτηση του Ρέματος Εσχ ατιάς και ιδίως το τμήμα από τη Συμβολή Αγωγού
Ευπυρίδων έως τη Λεωφόρο Πάρν ηθος, συν ολικού
προϋπολογισμού 86.200.000 ευρώ και με χ ρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ» ο κ. Καραμαν λής είπε πως με την
συγκεκριμέν η συμβασιοποίηση ολοκληρών εται η διευθέτηση του ρέματος από τον Κηφισό μέχ ρι την Λ. Πάρν ηθος στον Δήμο Αχ αρν ών .

Όπως τόν ισε ο κ. Καραμαν λής «κύριος στόχ ος του
έργου αποτελεί η αν τιπλημμυρική προστασία κατοικημέν ων περιοχ ών , κυρίως του Δήμου Αχ αρν ών , Φυλής
και Αγίων Αν αργύρων – Καματερού».

Επίσης, ο Υ πουργός επισήμαν ε τις οικον ομικές και
περιβαλλον τικές αν ισότητες που παρατηρούν ται στις
εν λόγω περιοχ ές σημειών ον τας ότι η έν τον η αστικοποίηση έχ ει πραγματοποιηθεί σε τμήματα της περιοχ ής
με αυθαίρετη δόμηση κι έχ ουν πολλαπλασιαστεί οι
επεμβάσεις στα ρέματα.
«Αυτός είν αι κι ο λόγος που η λεκάν η απορροής του
ποταμού Κηφισού, στην οποία περιλαμβάν εται και το
ρέμα Εσχ ατιάς, αν ήκει στις περιοχ ές δυν ητικά υψηλού
κιν δύν ου πλημμύρας, σύμφων α με τον χ άρτη Επικιν δυν ότητας Πλημμύρας» τόν ισε χ αρακτηριστικά.

Ο κ. Καραμαν λής, εν ημερών ον τας τα μέλη της κοιν οβουλευτικής επιτροπής εξήγησε ότι το αν τιπλημμυρικό έργο διαρθρών εται σε 4 επιμέρους τμήματα:
1.
Έργα διευθέτησης του ρέματος Εσχ ατιάς στο
τμήμα μεταξύ του ρέματος Ευπυρίδων στο Καματερό
και της Λεωφόρου Πάρν ηθας στον Δήμο Αχ αρν ών .
2.
Έργα διευθέτησης ρέματος Αγίου Γεωργίου.
3.
Έργα διευθέτησης ρέματος Πικροδαφν έζας και
4. Έργα Αν άπλασης του χ ώρου διέλευσης των διευθετούμεν ων ρεμάτων Εσχ ατιάς και Αγίου Γεωργίου.
Ο κ. Καραμαν λής υπογράμμισε ότι το συγκεκριμέν ο

έργο περιλαμβάν εται στο ευρύτερο «πακέτο» των
δέκα αν τιπλημμυρικών έργων , συν ολικού προϋπολογισμού 438 εκ. ευρώ, τα οποία σταδιακά εν τάσσον ται
στο ΕΣΠΑ.
Μάλιστα, για την χ ρηματοδότηση των έργων αυτών ,
επισήμαν ε ότι εκτός από την χ ρηματοδότηση του
ΕΣΠΑ υπάρχ ουν δύο συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επεν δύσεων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ,
και 70 εκατομμυρίων ευρώ αν τίστοιχ α και δεσμεύτηκε
ότι και τα δέκα αν τιπλημμυρικά έργα θα έχ ουν συμβασιοποιηθεί μέχ ρι το τέλος του 2021.

