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Αίτημα διάθεσης κινητών

μονάδων ελέγχου #covid19
στον Υπουργό Β. Κικίλια
Υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
σελ. 9

σελ. 2

800 ευρώ σε εργαζόμενους
με αναστολή τον Νοέμβριο

«Η χώρα διαθέτει ταμειακά
διαθέσιμα και γι΄ αυτό
έχουμε τη δυνατότητα να
στηρίξουμε τους συμπολίτες
μας. Κανείς δεν πρέπει να
μείνε πίσω.
Πρώτη μέριμνα αυτοί που
θα χτυπηθούν περισσότερο»
σημείωσε χαρακτηριστικά
ο πρωθυπουργός

Προβλέψεις Κομισιόν:

Ύφεση 9% στην
Ελλάδα
και 7,8% στην
Ευρωζώνη το 2020
ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ

σελ. 8

ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Στις εργασίες
αποκατάστασης
στο 7ο Δημοτικό
και το
Επαγγελματικό
Λύκειο
Ελευσίνας

σελ. 3

‘’ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΡΟΛΑ’’
όλοι οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί
χώροι του Δήμου Χαϊδαρίου

ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

σελ. 3

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΖΕΦΥΡΙ

Ενόψει και του μεγάλου
έργου της διευθέτησης του ρέματος
στην Εσχατιά
σελ. 3

σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

σελ. 10-11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Αίτημα διάθεσης κινητών μονάδων ελέγχου
#covid19 στον Υπουργό Β. Κικίλια
Υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος

Α

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ίτημα διάθεσης κινητών μονάδων ελέγχου
#covid19 στον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και
στον ΕΟΔΥ, υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, Λ. Κοσμόπουλος επισημαίνοντας τα
εξής:
Η εξάπλωση του κορωνοϊού επιβάλλει την άμεση κινητοποίηση όλων μας.
Έχω υποβάλει αίτημα διάθεσης κινητών μονάδων
ελέγχου #covid19 στον Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και
στον ΕΟΔΥ, ώστε να ελεγχθούν κατά το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.
Υπερβαίνοντας τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας,
επιπροσθέτως όσων μέτρων έχουμε λάβει ως Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής, ζητάμε να γίνουν έλεγχοι
σε ολους τους Δήμους της Δυτ. Αττικής στον γενικό
πληθυσμό .
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 40 σχολικά
τμήματα της Δυτ. Αττικής εχουν μπει σταδιακά σε αναστολή και αυτά είναι μόνον οι αριθμοί της διασποράς
στη σχολική κοινότητα.
Ευελπιστούμε σε ανταπόκριση του Υπουργείου και
του ΕΟΔΥ που φέρουν στους ώμους τους σοβαρό
έργο.Προστατευόμαστε, κρατάμε αποστάσεις, μένουμε
ασφαλείς.

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Ελευθερίου Βενιζέλου 61, 2105548498
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654
ΧΑΪΔΑΡΙ

Κορέλης Εμμανουήλ Γ.

Χίου 26 & Στρατάρχου Καραϊσκάκη
- Πλατεία Ηρώων, 2105323330

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

Κατά τόπους νεφελώδης
η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου

Βαριά πρόστιμα, κατασχέσεις οχημάτων και αυτόφωρες
διαδικασίες στους ρυπαντές του Δήμου Φυλής

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λεονάρδος
Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της
Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο
και τις Ένοπλες Συγκρούσεις
Οσίου Λεονάρδου

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

Σ

το Δήμο Φυλής εκτελούνται αρκετά αναπτυξιακά
έργα με τους εργολάβους να χρειάζονται χώρους προσωρινής αποθήκευσης των υλικών από
τις εκσκαφές τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα. Είχε
παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα ότι οι χώροι αυτοί
γέμιζαν με φερτά υλικά από επιτήδειους, που αντί να
πηγαίνουν τα μπάζα τους στους ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους της Αττικής , φαίνεται να βρήκαν εκεί την
εύκολη λύση.

Ένα τέτοιο γεγονός εντοπίστηκε προχθές από τη
Δημοτική Αστυνομία με φορτηγό να έχει ξεφορτώσει το
φορτίο του σε δημοτικό χώρο στη Δροσούπολη που εκτελείται το έργο της κατασκευής του παιδικού σταθμού.
Άμεσα έφτασε στο σημείο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Οικονομάκης που είχε ειδοποιηθεί από τους
δημοτικούς αστυνομικούς για να εφαρμοστούν στη
συνέχεια αυτά που προβλέπονται από το νόμο και να
επιβληθεί στον παραβάτη το διοικητικό πρόστιμο των
3.000€ που ορίζει ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου
Φυλής.
Ο παραβάτης οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς,
που είχαν επίσης κληθεί, στο Αστυνομικό Τμήμα των Άνω

Λιοσίων και ενεργοποιήθηκε η αυτόφορη διαδικασία
ενώ δεσμεύτηκε το όχημα. Με αφορμή το γεγονός ότι στο
σημείο φαίνεται να είχαν γίνει πολλές εναποθέσεις
φερτών υλικών από άλλες περιοχές, ο Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Οικονομάκης έκανε τις παρακάτω δηλώσεις :
«Εδώ δεν παίζουμε.
Ο Δήμος Φυλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και δεν επιτρέπει σε κανέναν να ακυρώνει την υπερπροσπάθεια
που γίνεται για να κρατηθεί η πόλη καθαρή. Σήμερα μέρα
μεσημέρι, έγινε απροκάλυπτα, παράνομη εναπόθεση
μπαζών πίσω από συγκρότημα σχολείων. Απαντούμε
στους ασυνείδητους με βαριά πρόστιμα, κατασχέσεις
οχημάτων, μηνύσεις και αυτόφωρες διαδικασίες. Αυξάνουμε τις περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και προειδοποιούμε τους επίδοξους αλλά και τους συστηματικούς
ρυπαντές του Δήμου μας πως θα υποστούν τις βαριές
κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος αλλά και ο κανονισμός
καθαριότητας του Δήμου μας. Δίνουμε μάχη καθημερινά
και δαπανούμε χιλιάδες ευρώ για να διατηρήσουμε το
Δήμο καθαρό ώστε να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία
και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να κερδοσκοπεί εις
βάρος μας και να παίζει με την υγεία μας και με την πόλη
μας».

θριάσιο-3
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ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Στις εργασίες αποκατάστασης στο 7ο Δημοτικό

Β

και το Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας

ασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι
η ουσιαστική υποστήριξη και αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η βελτίωση
της σχολι κής υποδομής.
Στο πλαίσιο αυτό και
ενόψει της εκτέλεσης
του έργου «Επισκευή
Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων ΔΕ Ελευσίνας
2019»
υπό
την
επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου
Ελευσίνας, ο Δήμαρχος
Ελευσί νας κ. Αργ.
Οικονόμου με τον Αντιδήμαρχο
Τ εχνι κών
Υπηρεσι ών κ. Αθ.
Μαυρογι άννη και την
επι βλέπουσα
του
έργου κα. Ειρ. Σιτζίμη
Μηχανικό του Δήμου,
επισκέφτηκαν το 7ο Δημοτικό και το Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας.
Συγκεκριμένα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο επισκευάζονται φθορές και βλάβες που παρουσιάστηκαν
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πραγματοποιούνται εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματι -

σμοί ,
στεγανοποίηση παραθύρων,
αποκατάσταση αντικεραυνι κής προστασί ας
και συντήρηση και
επισκευή της κεντρικής θέρμανσης του
σχολείου.
Στο Επαγγελματι κό
Λύκει ο
εκτελούντα
εργασίες αποκατάστασης βλαβών εσωτερικά των αιθουσών με
παράλληλο χρωματισμό τους και αποξήλωση
φωτι στι κών
σωμάτων για τοποθέτηση νέων ενεργει ακών.
Οι εργασίες αποκατάστασης σε φθορές
υποδομών θα πραγματοποιηθούν και σε
άλλες Σχολικές Μονάδες σε Ελευσίνα και
Μαγούλα το επόμενο

διάστημα.
Με την υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων αναμένεται η ουσιαστική αναβάθμιση της
λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου
μας και η επίτευξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς
περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

‘’ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΡΟΛΑ’’

όλοι οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί
χώροι του Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ

π ροπ ον ητή. Ώρες 8:0017:00 είσοδος κατά σειρά
π ροτεραιότητας,
ώρες
17:00 – 23:00 κατόπ ιν
ραν τεβού. Τηλέφων ο για
ραν τεβού 210 5812518,
ώρες 8:00-15:00, Δευτέρα
έως Παρασκευή.

Σύμφων α με την Κοιν ή
Υ π ουργική Απ όφαση της
1/11/2020 με θέμα “Έκτακτα
μέτρα μέτρα προστασίας της
Δημόσιας Υ γείας απ ό τον
κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του κορων οϊού cov id-19”
αν αστέλλον ται οι αθλητικές
και πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την Αττική. Εξαιρούν ται από την αν στολή
ορισμέν ες δραστηριότητες τις οποίες ορίζει η αν ωτέρω
ΚΥ Α.

— Η χ ρήση όλων των
γηπέδων τέν ις του Δήμου
για ατομική άθληση, χ ωρίς
προπον ητή (2 άτομα σε
κάθε γήπεδο τέν ις, κατόπιν ραν τεβού). Τηλέφων ο για ραν τεβού 210 5823021,
ώρες 8:00-15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή

Επιτρέπον ται:
— Η ατομική άθληση (μέχ ρι 50 άτομα) στον στίβο
του Α΄ Αθλητικού Κέν τρου (Δάσος Χαϊδαρίου) χ ωρίς

Επισημαίν εται ότι σε όσες εγκαταστάσεις θα παραμείν ουν αν οιχ τές θα τηρούν ται αυστηρά τα προβλεπόμεν α Υ γειον ομικά πρωτόκολλα.

Κατόπιν αυτού, όλοι οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί
χ ώροι του Δήμου Χαϊδαρίου θα παραμείν ουν κλειστοί
(Κολυμβητήριο, γήπεδα Ποδοσφαίρου, κλειστά Γυμν αστήρια, κλειστές Αίθουσες, αν οικτά γήπεδα Καλαθοσφαίρισης & Στέγες Πολιτισμού).

— Η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιείται μόν ο κατόπιν ραν τεβού. Το ωράριο της
θα παραμείν ει ως έχ ει χ ωρίς καμία μεταβολή και το
αν αγν ωστήριο θα παραμείν ει κλειστό. (Τηλέφων ο ραν τεβού 210 5821574)

ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Ενόψει και του μεγάλου έργου της
διευθέτησης του ρέματος στην Εσχατιά

Σ

την τοποθέτηση νέων αγωγών αποχέτευσης
ακαθάρτων στο Ζεφύρι προχώρησε ο Δήμος
Φυλής σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ επιλύοντας
ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε τους κατοίκους της
περιοχής.
Οι νέοι αγωγοί που τοποθετήθηκαν, ενόψει και του
μεγάλου έργου της διευθέτησης του ρέματος στην Εσχατιά, είναι μεγαλύτερης διαμέτρου ώστε να απορροφούν
μεγαλύτερο όγκο υδάτων.
Συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν οι αγωγοί με νέους
στις οδούς Ανδρέα Κάλβου, Βύρωνος, Ολυμπιάδος,
Κατσαντώνη και Κρήτης. Παράλληλα με το έργο ανακατασκευής των αγωγών έγινε αντικατάσταση αλλά και
κατασκευή νέων φρεατίων για την αποτελεσματικότερη
συλλογή των ομβρίων υδάτων ώστε να λυθούν οριστικά
τα φαινόμενα συσσώρευσης υδάτων στην συγκεκριμένη
περιοχή.
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας

«Με το σημαντικό αυτό έργο ανακατασκευής των
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και με την
κατασκευή νέων φρεατίων, λύνεται οριστικά ένα χρόνιο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Ζεφυρίου»

«Με το σημαντικό αυτό έργο ανακατασκευής των
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και με την
κατασκευή νέων φρεατίων, λύνεται οριστικά ένα χρόνιο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Ζεφυρίου,
στις οδούς Ανδρέα Κάλβου, Βύρωνος, Ολυμπιάδος,
Κατσαντώνη και Κρήτης.
Παρεμβαίνουμε συστηματικά και υπεύθυνα, με έργα
προόδου, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις μιας
καλύτερης ποιότητας ζωής, δίνοντας προτεραιότητα στην
ασφάλεια των κατοίκων και των ιδιοκτησιών τους» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης
Σχίζας.
Οι νέοι αγωγοί έχουν διάμετρο Φ450χλστ. και
Φ200χλστ. και έχουν συνολικό μήκος 850 μέτρα . Ήδη το
νέο δίκτυο λειτουργεί κανονικά καθώς οι συνδέσεις των
σπιτιών που βρίσκονταν στους παλαιούς αγωγούς έχουν
μεταφερθεί από την ΕΥΔΑΠ στους νέους μεγαλύτερους
αγωγούς.

4-θριάσιο

Τ
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Γ. Πατούλης: Διαδικτυακές συνεδριάσεις με εκπροσώπους Επαγγελματικών Επιμελητηρίων
για τα προγράμματα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

η διαβεβαίωση ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να
βρίσκεται στο πλευρό των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία έδωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια
σειράς διαδικτυακών συνεδριάσεων
και εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και είχαν στο επίκεντρό
τους, τόσο την πρόσκληση των 200
εκ. ευρώ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσο γενικότερα και τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας.

Συγκεκριμέν α, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη συν εδρίαση του
Περιφερειακού
Επ ιμελητηριακού
Συμβουλίου Αττικής, εν ώ το απόγευμα
έγιν ε με πρωτοβουλία του Επιμελητήριου
Αθην ών και τη συν εργασία της Ελλην ικής Αν απτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ ΕΦΕΠΑΕ), εν ημερωτική διαδικτυακή
εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης «Εν ίσχ υση ΠΜΜΕ που επλήγησαν
από την παν δημία στην Αττική του
Επιχ ειρησιακού Προγράμματος Αττική
2014-2020».

Στις συν αν τήσεις συμμετείχ αν μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επ ιμελητηρίου Αθην ών Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού
Επιμελητηρίου Αθην ών Π. Ραβάν ης, ο
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχ αν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά Β. Κορκίδης,
ο Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά Α. Μιχ άλαρος και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το μέλος του ΔΣ του
ΕΒΕΑ Χ. Λαμπρόπουλος, ο Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης, εκπρόσωποι της

ΕΛΑΝΕΤ, κ.α..
Με ικαν οποιητικούς ρυθμούς προχ ωρά
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο
πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για
την εν ίσχ υση Μικρών και πολύ Μικρών
Επιχ ειρήσεων με 200 εκ. ευρώ
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής αν αφερόμεν ος στους ρυθμούς υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής για την εν ίσχ υση Μικρών και
πολύ Μικρών Επιχ ειρήσεων με 200 εκ.
ευρώ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 επισήμαν ε ότι η διαδικασία υλοποιείται με ικαν οποιητικούς ρυθμούς, εν ώ τόν ισε ότι για

την καλύτερη εν ημέρωση και εξυπηρέτηση των εν διαφερομέν ων έχ ουν δοθεί
στη δημοσιότητα απ αν τήσεις επ ί
συχ ν ών ερωτήσεων (FAQs), εν ώ έχ ει
αν απτυχ θεί έν α ειδικό σύστημα μέσω
του οποίου δίν εται η δυν ατότητα στις
επιχ ειρήσεις ν α υπολογίζουν την βαθμολογία τους εισάγον τας τα απαραίτητα
στοιχ εία. Με τη σχ ετική εφαρμογή οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν ν α δουν τις
πιθαν ότητες που έχ ουν ν α επιδοτηθούν και ν α κρίν ουν αν θα υποβάλλουν
ή όχ ι αίτηση.
Η κατάρτιση της παραπάν ω εφαρμογής, την οποία μπορείτε ν α δείτε εδώ
καθώς και του πρώτου πακέτου των 33
ερωτήσεων και απαν τήσεων που μπορείτε ν α δείτε εδώ πραγματοποιήθηκε
μετά από συν εργασία της Διαχ ειριστικής
Αρχ ής της Περιφέρειας Αττικής με την
Ελλην ική
Αν απ τυξιακή
Εταιρεία
(ΕΛΑΝΕΤ - ΕΦΕΠΑΕ) που αποτελεί τον
Εν διάμεσο Φορέα Διαχ είρισης της εν
λόγω δράσης.
Υ π εν θυμίζεται ότι το ύψος της
εν ίσχ υσης για κάθε δικαιούχ ο είν αι από
5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων , που γίν εται ηλεκτρον ικά στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
www.ependy seis.gr/mis, έχ ει ως καταληκτική ημερομην ία τις 20/11/2020 και
ώρα 15.00.

6978087309

θριάσιο-5
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Θετικός στον κορονοϊό ασθενής στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου

Τον κώδων α του κιν δύν ου
κρούουν οι εργαζόμεν οι στο
Θριάσιο ν οσοκομείο έπ ειτα
από θετικό κρούσμα κορον οϊού στην ψυχ ιατρική κλιν ική.
Όπως τον ίζουν , πολλοί από
τους ασθεν είς δεν μπορούν
ν α τηρήσουν στοιχ ειώδεις
καν όν ες υγιειν ής.
«Το
π ρόσφατο
θετικό
κρούσμα
COVID-19
σε
ν οσηλευόμεν ο ασθεν ή στην
Ψυχ ιατρική
κλιν ική
του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ν οσοκομείου,
όπου ασθεν είς, που πολλοί
από αυτούς δυσκολεύον ται ή
και αδυν ατούν ν α τηρήσουν
στοιχ ειώδεις καν όν ες υγιειν ής,

στοιβάζον ται σε ράν τζα που
απέχ ουν λιγότερο από μισό
μέτρο μεταξύ τους, αν αδεικν ύει, για άλλη μια φορά την

Είναι οριστικό,
με αυτά τα sms θα
βγαίνουμε έξω για
τις επόμενες τρεις
εβδομάδες

επικίν δυν η κατάσταση που
επ ικρατεί στην κλιν ική..»,
διαμην ύει το σωματείο των

εργαζομέν ων στο Θριάσιο
ν οσοκομείο.
Στις 15 Σεπτεμβρίου είχ ε

Επιστρέφουν τα SMS μετακίνησης για τους
Έλληνες και συγκεκριμένα θα ισχύουν πάλι τα ακόλουθα :
X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή
μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6 Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα,
τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

γίν ει πάλι αν αφορά στην εξαιρετικά δύσκολη
κατάσταση
που επικρατεί στην Ψυχ ιατρική Κλιν ική του Θριάσιου
ν οσοκομείου, από την Ομοσπον δία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) η οποία υποστήριζε πως :
‘’Τα ράν τζα είν αι σε κάθε
διάδρομο, εν ώ μετά από κάθε
εφημερία φτάν ουν ν α είν αι
διπ λάσια απ ό τα κρεβάτια
χ ωρίς ν α τηρούν ται τα μέτρα
για τον κορον οϊό, ΄΄ δίν ον τας
τότε στο φως της δημοσιότητας (https://www.healthreport.gr/) και σχ ετικές φωτογραφίες-

Lockdown 2:

Εκτακτο επίδομα 800 ευρώ
σε εργαζόμενους με
αναστολή

Ν

έα οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε
εργαζόμενους με αναστολή, όπως τόνισε ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί έκτακτο
επίδομα 800 ευρώ σε εργαζόμενους με αναστολή το
Νοέμβριο αντί 534 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα.
«Η χώρα διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και γι΄ αυτό
έχουμε τη δυνατότητα να στηρί ξουμε τους
συμπολίτες μας. Κανείς δεν πρέπει να μείνε πίσω.
Πρώτη μέρι μνα αυτοί που θα χτυπηθούν
περι σσότερο» σημεί ωσε χαρακτηρι στι κά ο
πρωθυπουργός.
Έχω συμφωνήσει σε τρί α πρόσθετα μέτρα
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης:

Όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς
αναστολής για τον Νοέμβριο θα λάβουν 800 ευρώ
αντί 534 ευρώ
Επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα
ανεργίας που έληγαν από Σεπτέμβριο Δεκέμβριο
Εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση 400 ευρώ σε μη
επιδοτούμενους ανέργους. «Υπολογίζω ότι είναι
περίπου 130.000», είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν
και πρόσθετα μέτρα για διευκολύνσεις στο ζήτημα
ενοικίων.

6-θριάσιο

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Με όλα τα μέτρα ασφάλειας
για ωφελούμενους και εργαζόμενους
η διανομή του Επισιτιστικής Βοήθειας

Ξ

εκίνησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη η
διανομή Επισιτιστικής βοήθειας
(ΤΕΒΑ) από την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής.
Οι ωφελούμενοι δικαιούχοι παραλαμβάνουν προϊόντα νωπά (λαχανικά και
φρούτα), κρεατικά, γαλακτοκομικά,
όσπρια, ελαιόλαδο, μακαρόνια, ρύζι, κ.ά,
είδη πρώτης ανάγκης και βρεφικά καθώς
και ήδη καθαρισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ωφελούμενοι, έχουν κληθεί με τηλεφωνικά
ραντεβού και προσέρχονται για την παραλαβή των προϊόντων σταδιακά, προς
αποφυγή συγχρωτισμού λόγω Covid-19,
σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του
ΕΟΔΥ και της Διαχειριστικής Αρχής του
ΤΕΒΑ. Εξάλλου, στο χώρο βρίσκονται
για το συντονισμό και την επίβλεψη της
διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
και γιατρός Γιώργος Αντωνόπουλος, ο
Διευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας
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KΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΣΤΙΣ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΡΑ ΓΙΑ RAPID TEST

Γιάννης Τέγος και η Επόπτρια Υγείας,
Πασχαλιά Ζάχου.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία (Αθηνών
18) με το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους
ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση που
προσέλθει άλλος για να παραλάβει τα
προϊόντα. Πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις
του 1,5 μ. .

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
κ. Γιώργος Πετάκος και το Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών σας
ενημερώνουν ότι στα πλαίσια πρόληψης και μετάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19, και προκειμένου να μειωθεί η προσέλευση στην υπηρεσία, οι
δημότες δύναται να στέλνουν τα δικαιο-

Ανακοίνωση του Κέντρου
Κοινότητας Δ. Αχαρνών
για την εξυπηρέτηση του κοινού

λογητικά για τα επιδόματα που επιθ- ραντεβού.
Για να προγραμματίσετε ραντεβού
υμούν να αιτηθούν (Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης, Επιδότηση Ενοικίου, Προ- μπορείτε να καλείτε στο 213-2123113
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε
νοιακά, Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Γέννησης) ηλεκτρονι- να καλείτε στα τηλέφωνα :213-2123115,
κά
στη
διεύθυνση
213-2123104, 213-2123120
kentrokoinotitas@acharnes.gr , είτε με
προσέλευση στην υπηρεσία κατόπιν
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θριάσιο-7

Εντατικοποίηση ελέγχων, προσλήψεις 8μηνιτών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και προμήθεια υλικού για δωρεά στο ΕΣΥ,

Τ

«Βοήθεια στο Σπίτι»:

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
η σύμβαση για την παράταση

Σ λεί η προγραμματική σύμβαση ΕΕΤΑΑ -Υ ΠΕΣ,

το Ελεγκτικό Συν έδριο προς έγκριση έχ ει στα-

για την παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι από 1/10/2020 έως την δημοσίευση των οριστικών πιν άκων .
Πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.
4735/20, που ψηφίστηκε πριν από έν α μήν α από τη
Βουλή.
Μετά την έγκριση της, η ΕΕΤΑΑ θα δημοσιοποιήσει τους σχ ετικούς πίν ακες ώστε ν α αποδοθούν τα
χ ρήματα στους φορείς.

Ζητά ο ΥΠΕΣ από την Αυτοδιοίκηση

ην αυστηριοποίηση των
ελέγχων από τις υπηρεσίες
των περιφερειών σε όλη τη
χώρα με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί
ζήτησε ο υπουργός Εσωτερικών Τ.
Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους περιφερειάρχες
και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου.
Παράλληλα ο κ. Θεοδωρικάκος
ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες θεσμοθετεί τη δυνατότητα οι δήμαρχοι και οι
περιφερειάρχες να μπορούν να
προσλάβουν άμεσα, με 8μηνες
συμβάσεις, προσωπικό για να
συμβάλει στον αγώνα κατά του κορονοϊού, από προσωπικό καθαριότητας έως ιατρικό προσωπικό.
Επίσης θα μπορούν να κάνουν
άμεσα προμήθειες υλικών για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και να
προχωρήσουν άμεσα σε προμήθεια
υγειονομικού υλικού προκειμένου
να κάνουν δωρεές στο σύστημα
υγείας.
Η νομοθετική πρωτοβουλία του
υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει
επίσης παράταση του καθεστώτος
της διοικητικής υποστήριξης για ένα
ακόμα έτος (αφορά και τις πολεοδομίες).
Ο κ. Θεοδωρικάκος απευθυνόμενος στους περιφερειάρχες και τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τόνισε ότι το

υπουργείο Εσωτερικών διευκολύνει
με νέα μέτρα και ρυθμίσεις την Αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει να
συμβάλλει στη μάχη ενάντια στην
πανδημία.
«Ανταποκρινόμαστε θετικά στα
αντίστοιχα αιτήματα για πρόσθετο
προσωπικό που θα συμβάλλει στους
ελέγχους και σε όλες τις αναγκαίες
δράσεις δίπλα στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Η Αυτοδιοίκηση είναι μια
μεγάλη εφεδρεία σε αυτόν το δύσκολο αγώνα για να δώσει νέα δύναμη
στην κοινωνία», είπε ο υπουργός
Εσωτερικών.
Στη τηλεδιάσκεψη εκτός του υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Θ. Λιβάνιου μετείχαν και οι περιφερειάρχες:
Απ. Τζιτζικώστας, πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περ-

ιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Γ. Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής, Χρ. Μέτιος, περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
Ν. Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Ρ. Κράτσα, περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Π. Νίκας,
περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Φ.
Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, Γ. Κασαπίδης, περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Αλ.
Καχριμάνης, περιφερειάρχης Ηπείρου, Κ. Αγοραστός, περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, Κ. Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Στ. Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης και
Γ. Χατζημάρκου, περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου. Εκ μέρους του προεδρείου της ΚΕΔΕ, στην τηλεδιάσκεψη μετείχε ο πρόεδρός της, δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου.

Συνεδριάζει σήμερα - μέσω τηλεδιάσκεψης- το ΔΣ Αχαρνών
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 06-11-2020 θα πραγματοποιηθεί η 19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής e
Presence με ώρα έναρξης 18:00 και λήξης 21:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
είναι τα παρακάτω :
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8-θριάσιο

Προβλέψεις Κομισιόν:

Ύφεση 9% στην Ελλάδα και 7,8%
στην Ευρωζώνη το 2020

Ύ

φεση 7,8% για την οικον ομία της
ευρωζών ης καταγράφεται στις
φθιν οπωριν ές οικον ομικές προβλέψεις 2020 της Κομισιόν και άν οδο
ΑΕΠ 4,2% το 2021 και 3% το 2022.

Σύμφων α με τις ίδιες προβλέψεις η οικον ομία της ΕΕ θα συρρικν ωθεί κατά 7,4%
το 2020 πριν αν ακάμψει με αν άπτυξη
4,1% το 2021 και 3% το 2022.
Η παραγωγή τόσο στη ζών η του ευρώ
όσο και στην ΕΕ δεν αν αμέν εται ν α
αν ακάμψει στο επίπεδο προ παν δημίας
το 2022.
Στην Ελλάδα, σύμφων α με την Κομισιόν προβλέπεται ύφεση 9% το 2020,
εν ώ το 2021 αν άπτυξη 5% και το 2022
αν άπτυξη 3,5%.

της αν εργίας έθεσαν σοβαρές πιέσεις
στα προς το ζην πολλών Ευρωπαίων .
Τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν
από τα κράτη μέλη, καθώς και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ συν έβαλαν
στη μείωση των επιπτώσεων της παν δημίας στις αγορές εργασίας.

Παράλληλα, στην Ισπαν ία, η μείωση του
ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα είν αι 12,4%,
για ν α σημειώσει άν οδο 5,4% το 2021
και 4,8% το 2022, εν ώ στην Ιταλία η
ύφεση θα είν αι στο 9,9% το 2020, με
άν οδο 4,1% το 2021 και 2,8% το 2022.
Ο οικον ομικός αν τίκτυπος της παν δημίας διέφερε πολύ σε ολόκληρη την
ΕΕ και το ίδιο ισχ ύει και για τις προοπτικές αν άκαμψης.

Αυτό αν τικατοπτρίζει την εξάπλωση του
ιού, την αυστηρότητα των μέτρων δημόσιας υγείας που λαμβάν ον ται για τον
περιορισμό του, την τομεακή σύν θεση
των εθν ικών οικον ομιών και τη δύν αμη
των εθν ικών πολιτικών αποκρίσεων .Οι
απώλειες θέσεων εργασίας και η αύξηση

Το άν ευ προηγουμέν ου εύρος των μέτρων π ου ελήφθησαν , ιδίως μέσω
συστημάτων
βραχ υπ ρόθεσμης
εργασίας, επέτρεψε ν α παραμείν ει η
άν οδος του π οσοστού αν εργίας σε
σύγκριση με τη μείωση της οικον ομικής
δραστηριότητας.
Η ανεργία πρόκειται να συνεχίσει να
αυξάνεται το 2021 καθώς τα κράτη
μέλη καταργούν σταδιακά τα μέτρα
στήριξης έκτακτης ανάγκης και οι
νέοι
εισέρχονται
στην
αγορά
εργασίας, αλλά θα πρέπει να
βελτιωθεί το 2022 καθώς η οικονομία
συνεχίζει να ανακάμπτει.

Σύμφων α με τις προβλέψεις, το ποσοστό αν εργίας στη ζών η του ευρώ θα
αυξηθεί από 7,5% το 2019 σε 8,3% το

2020 και 9,4% το 2021, πριν μειωθεί σε
8,9% το 2022.

Το ποσοστό αν εργίας στην ΕΕ προβλέπεται ν α αυξηθεί από 6,7% το 2019 σε
7,7% το 2020 και 8,6% το 2021, πριν
μειωθεί σε 8,0% το 2022.

Η αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων
αν αμέν εται ν α είν αι πολύ σημαν τική σε
ολόκληρη την ΕΕ φέτος, καθώς οι κοιν ων ικές δαπάν ες αυξάν ον ται και τα
φορολογικά έσοδα μειών ον ται, τόσο ως
αποτέλεσμα των εξαιρετικών πολιτικών
δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της οικον ομίας όσο και της επίδρασης των αυτόματων σταθεροποιητών .

Η πρόβλεψη προβλέπει ότι το συν ολικό
δημόσιο έλλειμμα της ζών ης του ευρώ θα
αυξηθεί από 0,6% του ΑΕΠ το 2019 σε
περίπου 8,8% το 2020, πριν μειωθεί σε
6,4% το 2021 και 4,7% το 2022.

Αυτό αν τικατοπτρίζει την αν αμεν όμεν η
κατάργηση των μέτρων έκτακτης στήριξης κατά τη διάρκεια του 2021 καθώς η
οικον ομική κατάσταση βελτιών εται.

θριάσιο-9
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Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: Αναστολή λειτουργίας κλειστών
γυμναστηρίων και παραχώρησης δημοτικών χώρων

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυ λ λ ί α ς -Ερ υ θ ρ ώνΟινόης στο πλαίσιο
των προληπτικών ενεργειών
που ακολουθούν τις τελευταίες
ανακοινώσεις των Αρχών, αναστέλλει όλες τις παραχωρήσεις
αιθουσών σε αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους στις
οποίες είχε προχωρήσει.

Επιπλέον για τη χρονική
περίοδο που θα μείνουν ενεργά τα περιοριστικά μέτρα τα
οποία τίθενται σε ισχύ από την
Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αναστέλλε-

ται η λειτουργία των κλειστών
γυμναστηρίων του Δήμου.
Με το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού να πλήττει τον πλανήτη,
συνεχίζουμε όλοι μαζί με αίσθημα ευθύνης να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους
συνανθρώπους μας.

Πλένουμε χέρια, κρατάμε
αποστάσεις, φοράμε μάσκα.
Μένουμε
σε
εγρήγορση
συμβάλλοντας με τη στάση μας
στην αντιμετώπιση του Covid19.

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη ληστής που
έκανε «βόλτες» με κλεμμένο μηχανάκι

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Διαδικτυακή Ημερίδα

για τις Αγχώδεις Διαταραχές και τις
Τεχνικές Διαχείρισης του stress

Π

ερί ώρα 08:50 εχθές επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
στον Ασπρόπυργο ο σταθμός Τροχαίας Ελευσίνας (Β’
Τ.Τ. Δυτικής Αττικής) που ενεργούσε ελέγχους οχημάτων
εντόπισε ένα μηχανάκι να κινείται ύποπτα και αποφάσισε να το
ελέγξει.
Από τον ενδελεχή έλεγχο και την παρατηρητικότητα του άντρα
της Τροχαίας, προέκυψε πως το μηχανάκι ήταν κλεμμένο και
συγκεκριμένα είχε αφαιρεθεί από την περιοχή του Αιγάλεω λίγη
ώρα νωρίτερα.
Έπειτα από σωματική έρευνα που έγινε στον οδηγό βρέθηκε
ένα κατσαβίδι το οποίο ήταν πιθανό το εργαλείο για την παραβίαση της κλειδαράς της μοτοσυκλέτας.
Το άτομο μαζί με το μηχανάκι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό
Τμήμα Ασπροπύργου.

Τ

ο
τμήμα
Κοι νωνι κής
Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσι ας Υγεί ας του
Δήμου
Μάνδρας-Ει δυλλί αςΕρυθρών-Οι νόης,
δι οργανώνει
Δι αδι κτυακή
Ημερί δα
(Web
Semi nar) με θέμα: «Αγχώδει ς
Δι αταραχές, αί τι α – συμπτώματα,
τεχνικές διαχείρισης του stress».

Ομι λήτρι ες θα εί ναι η Μαρί αΧρυσάνθη Υφαντή, ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρι α Msc και η
Νοσηλεύτρια Ελισάβετ Τζαφέρη.

Η δι αδι κτυακή ημερί δα θα
πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας
τηλεδι ασκέψεων
(zoom)
την
Παρασκευή 13 Νοεμβρί ου, στι ς
18:00 μ.μ.
Για να συμμετάσχετε πατήστε εδώ
για να εισέλθετε στην πλατφόρμα και
ακολούθως
ει σάγετε
τους
απαραίτητους κωδικούς,
Meeting ID: 721 5854 4343 και
Passcode: 2bz5sW
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10-θριάσιο

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).

-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Σ Ω
Μ Α Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ
Ταχ. Δ/ν ση : Καν ελλοπούλου 10
Ταχ. Κώδικας : 19200
Φαξ : 210-5547980
Τηλέφ ων ο
: 21055655202105565594
E mail : elefsina@hcg.gr

Ελευσίν α , 03/11/2019

Αριθ.Πρωτ. : 2131.14/4366/2020

Θέμα : Περίληψη διακήρυξης για
εκποίηση και απομάκρυν ση
επικίν δυν ου και επιβλαβούς
πλοίου από τη θαλάσσια περιοχή
αρμοδιότητας της λιμεν ικής
αρχής
Ελευσίν ας
(Α.Δ.Α.:60ΣΕ4653ΠΩ-ΡΧΧ).

Ανακοινώνουμε ότι το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Ελευσίνας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την
εκποίηση και απομάκρυνση του
πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν.
Μυτ. 35 , ΙΜΟ Νο : 7362108 από

το Β’ Καραβοστάσι κόλπου Ελευ
σίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2881/2001 (Α’16).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, ταχυδρομική
διεύθυνση Κανελλοπούλου 10,
Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα.
Ο Κεν τρικός Λιμεν άρχης

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
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Γ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ: Η
ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ COVID 19
Δοθείσης ευκαιρίας, με την γεν ική απαγόρευση
του αθλητισμού, στην οποία εν αν τιωθήκαμε πολλοί, ο καθέν ας φυσικά για τους δικούς του λόγους,
είδαμε όλοι αμέσως το όφελος του αθλητισμού για
όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα.
Εμείς, ως Γυμν αστικός Σύλλογος Μεγάρων , με
υψηλό αίσθημα ευθύν ης για τον συν άν θρωπο,
προσπαθούμε με υπομον ή και αν αμον ή ν α καταλαγιάσει όλο αυτό, με την ελπίδα στο αύριο ν α
υψωθεί έν ας υγιής αθλητισμός, γιατί το θείο δώρο
του αθλητισμού είν αι η υγεία!

Super League 2: Ξεκινάει
την Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Στη σέν τρα οριστικά θα πάει η Super League 2 όχ ι
όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Η π ρεμιέρα
μετατέθηκε για την επόμεν η εβδομάδα καθώς παρά
τις προσπάθειες που έγιν αν δεν ήταν αρκετός ο
χ ρόν ος για τις προβλεπόμεν ες αλλαγές στην ΚΥ Α.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ:
«Δεν μπορεί να ακούγεται
ότι τελειώνει για πάντα ο
ερασιτεχνικός αθλητισμός»

Η διοργαν ώτρια προχ ώρησε σε όλες τις απαιτούμεν ες
διαδικασίες ως προς το υγειον ομικό πρωτόκολλο που
θα τηρηθεί, ωστόσο, το γεγον ός ότι οι εξελίξεις
έτρεξαν σε επίσημη μορφή σήμερα οδηγεί σε ν εότερη
παράταση της πρώτης σέν τρας της σεζόν .
Η εν ημέρωση της SL2:

Σας εν ημερών ουμε ότι εις αν αμον ή της ΚΥ Α που θα
συμπεριλάβει την Super League 2 στις αγων ιστικές
υπ οχ ρεώσεις και λόγω της συν έχ ισης των
διαπ ραγματεύσεων με την ΕΡΤ Α.Ε. για την
εκχ ώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων , η έν αρξη
του πρωταθλήματος της SL2 μετατίθεται για την
ερχ όμεν η Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυστυχώς από το καλοκαίρι και ενώ είχαν άπλετο χρόνο να διορθώσουν εξόφθαλμες καταστάσεις που είναι κατά την γνώμη μας και οι κύριες
αιτίες διασποράς του κορωνοϊού(βλέπε Μέσα
Μαζι κής Μεταφοράς, Δημόσι ες Υπηρεσί ες,
συγκεντρώσεις κλπ) επέλεξαν την εύκολη λύση.
Φταίει ο αθλητισμός.
Ας ελπίσουμε να επανεξετάσουν αυτές τις αποφάσεις, αν και αμφιβάλλουμε.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α. Ο. Κ σεβόμενος το
σημαντικότερο αγαθό που είναι η υγεία και μετά
τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα νέα
μέτρα σχετικά με τον COVID-19 διαμορφώνει την
ανακοίνωση του Σαββάτου 31/10 και ανακοινώνει :

Αναστελλονται οι προπονήσεις όλων των
τμημάτων.
Περίοδος αναστολής από Σάββατο 31/10
έως και Τετάρτη 2/12.
Αναστελλονται όλοι οι αγώνες που ήταν
προγραμματισμενοι για αυτό το διάστημα.
Η έναρξη ξανά των προπονήσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την επισημη τοποθέτηση των
αρμοδίων φορέων του Ελληνικού Κράτους.
Μέχρι να έρθει ξανά η στιγμή που όλοι μας θα
συναντηθούμε στο χώρο που θεωρούμε σαν
"Δεύτερο Σπίτι μας" ευχόμαστε να παραμείνετε
υγιής και αισιόδοξοι.

Οι διαιτητές στην Super League (8η αγωνιστική)

Σάββατο 7/11

Η αναφορά του Χαρδαλιά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ο υφυπουργός Πολιτικ ής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε μεταξύ άλλων:
«Και επειδή σέβομαι και αισθάνομαι ότι
έχω υπηρετήσει και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην πορεία μου αυτή, σε κάθε
περίπτωση όμως δεν μπορεί να ακούγεται
ότι τελειώνει για πάντα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και διαλύεται η νεολαία μας επειδή
για ένα μήνα θα χρειαστεί ο καθένας μας
προφανώς να κάνει υπομονή, προφανώς
να θυσιάσει το απόλυτο δικαίωμά του στην
άθληση, στην ψυχαγωγία».

15:00 Αστέρας Τρίπολης-Βόλος: Καραν τών ης (Καραγκιζόπουλος, Ψαρρής, 4ος Ζαχ αριάδης, VAR: Κουμπαράκης, Τζιώτζιος)
17:15 ΠΑΣ Γιάν ν ιν α car.gr-Παν αιτωλικός: Ευαγγέλου
(Παπαδάκης, Στεφαν ής, 4ος Γρατσάν ης, VAR: Τζοβάρας, Νικολακάκης)
19:30 Παν αθην αϊκός-Ατρόμητος: Τσαγκαράκης (Σαμοΐ λης, Τζιουβάρας, 4ος Περράκης, VAR: Κοτσάν ης,
Δημόπουλος)
Κυριακή 8/11

15:00 ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Παπαδόπουλος (Νικολαΐ δης,
Λ.Δημητριάδης, 4ος Μαλούτας, VAR: Σκουλάς, Μωυσιάδης)
17:15 Λάρισα-Λαμία: Φωτιάς (Μπουξμπάουμ, Μπαλτάς,
4ος Τσακαλίδης, VAR: Διαμαν τόπουλος, Πάτρας)
17:15 Απόλλων Σμύρν ης-ΠΑΟΚ: Παπαπέτρου (Κούλα
Χασάν , Απτόσογλου, 4ος Γκάμαρης, VAR: Μαν ούχ ος,
Χριστάκογλου)
19:30 Άρης-ΑΕΚ: Τζήλος, (Κωσταράς, Μεϊν τάν ας, 4ος
Βάτσιος, VAR: Σιδηρόπουλος, Σπυρόπουλος)

12-θριάσιο
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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

ΕΤΑΙΡΙΑ
LOGISTICS ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙ
ΟΥ ΚΑΘΩΣ
ΕΠΙΣΗΣ PICKER
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ)
ΜΕ ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ irokalli8@
gmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση : Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
m
a
i
l
e
:dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 05/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 30434
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού Διαγων ισμού,
για την αν άδειξη αν αδόχου
για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ &
ΒΛΑΒΩΝ»
Α.Μ.: 70/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
59.783,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%
(74.131,17€ με Φ.Π.Α.24% )

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016
και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για
την εκτέλεση της προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικών
Υλικών
Παροχών
&
Βλαβών ».
Ο διαγωνισμός αφορά την
προμήθεια υδραυλικών υλικών
παροχών & βλαβών τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν από την
Υπηρεσία Ύδρευση του Δήμου
για την παροχή νέων υδροδοτήσεων στους ενδιαφερόμενους δημότες, καθώς και για
την αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών του δικτύου
ύδρευσης του Δήμου.

Η δαπάνη για την παρούσα
προμήθεια
προϋπολογίζεται
να ανέλθει στις 74.131,17 €
(Προϋπολογισμός 59.783,20 € +
ΦΠΑ 24% 14.347,97 € =
74.131,17 €) και θα καλυφ θεί
από τον Κ.Α. 25.6662.10004
του τακτικού προϋπολογισμού
του Δήμου του οικονομικού
έτους 2020 και τον αντίστοιχο
του έτους 2021.
Η προμήθεια υδραυλικών
υλικών, κατατάσσεται στον
Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
44115210 - 4.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξάντλησης των προς
προμήθεια ειδών.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Φυλής, διεύθυνση
Πλατεία
Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια,
ενώπιον της επιτροπής την
18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έν αρξης
παραλαβής προσφ ορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η
11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή, δυνάμει της
νομοθεσίας του κράτους µέλους
στο οποίο είναι εγκατεστημένοι
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής :
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ'
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341,
Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι
την ιστοσελίδα του Δήμου
Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι
σ τ
ό
τ
ο
π
ο
http://et.diavgeia.gov.gr/
και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

Αγρότες : Έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οι δηλώσεις για αποζημιώσεις
Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών αναμένεται να προχωρήσει
η διαδικασία πληρωμής μίας προκαταβολής.

Έ

ως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής
δηλώσεων στους κατά τόπους αν ταποκριτές του
ΕΛΓΑ για ζημιές που υπέστησαν οι πληγέν τες αγρότες του Ιαν ού πέραν της απώλειας σε φυτικό και ζωικό
κεφάλαιο, έπειτα από την απόφαση που ελήφθη από το
υπουργείο Οικον ομικών σε συν εργασία με τον ΕΛΓΑ και
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμέν α, οι δηλώσεις ζημίας αφορούν κτιριακές
εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες (και όχ ι εν οικιαστές), εμπορεύματα (αποθέματα γεωργικής και κτην οτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ),
απ οθηκευμέν α π ροϊόν τα, μέσα π αραγωγής, φορτηγά
αυτοκίν ητα δημόσιας και ιδιωτικής χ ρήσης.
Επισημαίν εται ότι οι πληγέν τες αγρότες καλούν ται ν α υποβάλουν δήλωση για τις ζημιές που δεν έχ ουν δηλωθεί στην κατηγορία Κρατικών Οικον ομικών Εν ισχ ύσεων (πρώην ΠΣΕΑ).
Παράλληλα, σημειών εται ότι προκειμέν ου ν α αποφευχ θούν φαιν όμεν α συν ωστισμού, ταλαιπωρίας και συν επακόλουθων καθυστερήσεων οι αγρότες ΔΕΝ υποχ ρεούν ται ν α καταθέσουν στην παρούσα φάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που δεν τα έχ ουν διαθέσιμα. Αυτά θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και πάλι στους κατά τόπους αν ταποκριτές του ΕΛΓΑ και στη συν έχ εια οι αρμόδιες επιτροπές θα
προχ ωρήσουν στις εκτιμήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμεν ων διαδικασιών αν αμέν εται ν α προχ ωρήσει η διαδικασία πληρωμής μίας προκαταβολής.
Υ πεν θυμίζεται ότι τα παραπάν ω αποτελούν υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υ πουργού Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων , Μάκη Βορίδη για έμπρακτη στήριξη όλων των αγροτών που επλήγησαν από τον «Ιαν ό» και υλοποιούν ται λίγες μόλις ημέρες μετά την , άν ευ προηγουμέν ου σε
ταχ ύτητα, ολοκλήρωση της πληρωμής μίας γεν ν αίας προκαταβολής που έλαβαν οι πληγέν τες αγρότες.

Συνελήφθη στην Ελλάδα
ηγετικό μέλος του ISIS
Ένα από τα ηγετικά μέλη του ΙSIS συνελήφθη – όπως
αποκάλυψε χθες «Το Βήμα» – στην Τρίπολη, ύστερα
από διεθνή αναζήτηση.
Πρόκειται για έναν 27χρονο από το Τατζικιστάν στον
οποίο είχε δοθεί προ μερικών ετών άσυλο στην Ελλαδα.
Σύμφωνα με περιεχόμενο της ερυθράς αγγελίας, ο προαναφερόμενος το 2016 μετέβη μέσω Τουρκίας στη Συρία
όπου εντάχθηκε, εκπαιδεύτηκε και συμμετείχε για λογαριασμό του Iσλαμικού Κράτους σε πολεμικές συγκρούσεις
σε Συρία και Ιράκ.
Στο ίδιο έγγραφο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ενεργά μέλη του ISIS.

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
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

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.

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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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Νέα εμπόδια στην εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Κ

αθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής συμφων ίας εξυγίαν σης των Ναυπηγείων Ελευσίν ας
προς επικύρωση στο πλαίσιο του άρθρου 106
με στρατηγικό επεν δυτή την ONEX προκαλεί η παρέμβαση της AXIS S.A., εν ός εκ των βασικών μετόχ ων
της «Νεώριο», που ελέγχ ει ποσοστό της τάξης του 24%
του μετοχ ικού κεφαλαίου.
Αν και η ONEX ελέγχ ει ποσοστό υψηλότερο του 51%
της εισηγμέν ης «Νεώριο» και έτσι μπορεί ν α λαμβάν ει
αποφάσεις που απαιτούν ται για την ολοκλήρωση διαδικασίας εξυγίαν σης, η AXIS μπορεί και αξιών ει σύν ν ομα γεν ικές συν ελεύσεις προκειμέν ου ν α αν ατρέψει,
όπως σημειών ει η ίδια, όχ ι μόν ο τη συμφων ία για την
Ελευσίν α και τη μεταβίβαση των μετοχ ών στην ONEX,
που έχ ει ήδη συν τελεστεί από άλλους μετόχ ους, αλλά
και την ίδια τη συμφων ία εξυγίαν σης της άλλης ν αυπηγικής μον άδας που είχ ε μέχ ρι πρότιν ος ο όμιλος,
αυτή του Νεωρίου στη Σύρο.

Υ πεν θυμίζεται πως ν ωρίτερα φέτος τόσο ο ισχ υρός
άν δρας των ν αυπηγείων , Νίκος Ταβουλάρης, όσο και
οι άλλοι βασικοί μέτοχ οι της «Νεώριο Συμμετοχ ών »,
εξαιρουμέν ης της AXIS, μεταβίβασαν τις μετοχ ές τους
στην ONEX προκειμέν ου ν α προχ ωρήσει η διαδικασία
εξυγίαν σης. Η AXIS, πού είν αι ο δεύτερος μεγαλύτερος
μέτοχ ος σήμερα, με εξώδικο που απέστειλε πριν από
μερικές ημέρες ζητάει τη διακοπή της διαδικασίας
εξυγίαν σης των Ναυπηγείων Ελευσίν ας, αλλά και την
ακύρωση της εξυγίαν σης των Ναυπηγείων Σύρου, που
ολοκληρώθηκε πριν από περίπου έν α έτος.

Ορισμέν ες πηγές εξηγούν τις αξιώσεις αυτές ως πιέσεις στο πλαίσιο προσπάθειας ν α αν οίξει διαπραγματεύσεις με την πλευρά της ONEX, προκειμέν ου ν α
πουλήσει με υψηλό τίμημα τις μετοχ ές της η AXIS πριν
προχ ωρήσει η εξυγίαν ση και έτσι αυτές μηδεν ιστούν
σε αξία. Αλλες πηγές, όμως, συμπεριλαμβαν ομέν ης της

ONEX, ισχ υρίζον ται πως πίσω από την AXIS κρύβον ται συμφέρον τα της οικογέν ειας Ταβουλάρη και ειδικότερα ο γιος του Νίκου Ταβουλάρη, Ιωάν ν ης.

Μάλιστα, σύμφων α με έγγραφα τα οποία φέρουν ημερομην ία 16 Ιουν ίου 2005, επιβεβαιών εται ο συσχ ετισμός της AXIS με συμφέρον τα του κ. Ιωάν ν η Ταβουλάρη. Ο πατέρας του, Νίκος Ταβουλάρης, επαν έλαβε
τον ισχ υρισμό του πως ο γιος του έχ ει αν εξάρτητη από
αυτόν πορεία και οι δυο τους έχ ουν διαφων ήσει εδώ
και τουλάχ ιστον δύο χ ρόν ια.
Επιπροσθέτως, ο Νίκος Ταβουλάρης εκτιμά πως η
όψιμη αυτή έν ταση είν αι τεχ ν ητή, χ ωρίς όμως ν α
προσδιορίζει τη σκοπιμότητά της. «Δεν μπορώ ν α
καταλάβω ποιο είν αι το πρόβλημα, αφού εγώ και οι
άλλοι βασικοί μέτοχ οι έχ ουμε μεταβιβάσει τις μετοχ ές
μας στην ONEX και διαθέτει πλέον πλειοψηφία ν α
προχ ωρήσει όπως επιθυμεί», σημειών ει χ αρακτηριστικά. Η ONEX, πάν τως, σήκωσε το γάν τι που της πέταξε η AXIS με την εξώδικη αν ακοίν ωσή της και με δική
της εξώδικη δήλωση-απάν τηση χ αρακτηρίζει τα επιχ ειρήματα της AXIS ψεύδη, καταχ ρηστικά και υποκριτικά,
και ζητάει ν α μάθει την πραγματική ταυτότητα του
μετόχ ου της, εάν έχ ει μεταβιβαστεί από τον Ιωάν ν η
Ταβουλάρη η πλειοψηφία του μετοχ ικού κεφαλαίου της
AXIS σε άλλον , και αν ν αι σε ποιον , αφήν ον τας εμμέσως πλην σαφώς αιχ μές για τον τρόπο με το οποίο
έγιν ε η μεταβίβαση των μετοχ ών στην AXIS πριν από
15 έτη.
Επιπλέον , η ONEX επικαλείται ν εότερα στοιχ εία,
που δείχ ν ουν πως τα χ ρέη της «Νεώριο Συμμετοχ ών »
προσεγγίζουν τα 400 εκατομμύρια, πολύ υψηλότερο
ποσό από τα περίπου 300 εκατομμύρια που αρχ ικά
είχ ε εκτιμηθεί, και αν αφέρει πως «πιθαν ό ν α χ ρειαστεί
συν δρομή σας στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχ ές για ν α
εξηγηθούν διάφορα ύποπτα οικον ομικά ζητήματα».

Τέλος, ζητάει ν α της γν ωστοποιηθεί εάν η AXIS σκοπεύει ν α βάλει χ ρήματα ή αν έχ ει κάποιον άλλον
επεν δυτή με τον οποίον συμπορεύεται προκειμέν ου
ν α αν αλάβει τα χ ρέη εκατον τάδων εκατομμυρίων
ευρώ.

Σημειών εται πως στην τελευταία γεν ική συν έλευση
της εισηγμέν ης, οπότε και το σχ έδιο εξυγίαν σης άρχ ισε ν α τροχ οδρομεί, η AXIS δεν παρέστη. Επιπλέον η
πλευρά Νίκου Ταβουλάρη αν αφέρει πως ουδείς έχ ει
εκπροσωπήσει την AXIS τα τελευταία τουλάχ ιστον
εν ν έα χ ρόν ια στις γεν ικές συν ελεύσεις. Σε κάθε
περίπτωση, η ONEX εμφαν ίζεται αισιόδοξη πως, εφόσον ολοκληρωθεί η καταγραφή των υποχ ρεώσεων των
Ναυπηγείων Ελευσίν ας, ειδικά προς το Πολεμικό Ναυτικό όπου αποκαλύπτεται πως υπάρχ ουν σημαν τικότατες αν οιχ τές υποχ ρεώσεις, η υπογραφή συμφων ίας
εξυγίαν σης και η υποβολή της για επικύρωση από την
ελλην ική Δικαιοσύν η θα π ροχ ωρήσουν άμεσα,
εν δεχ ομέν ως και εν τός του έτους.
πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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