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Φυλακές Ασπροπύργου: Ένα “μίνι”
Εφετείο με 7 δικαστικές αίθουσες
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Ολυμπιακός: Προσφορές σε “Θριάσιο”
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Τ. Θεοδωρικάκος: Η πεμπτουσία του νόμου για τις
προσλήψεις είναι ότι για να
μπεις στο Δημόσιο πρέπει
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σελ. 7

Κορωνοϊός: Νέα
αύξηση στα κρούσματα, 2199 το τελευταίο
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΠΑΣΑΠ: «Δεν αντέχουμε
άλλο, θα διαλυθούμε από
την οικονομική ανέχεια»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: ΔΕΝ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2111820405
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη Γεωργία Δ.)Παγκάλου &
Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιν, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2105546444
MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, Μάνδρα, 19600,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2105556375
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οικονομοπούλου ΜαρίαΜεγάλου Αλεξάνδρου 40, Άνω Λιόσια,
13344, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102311635
ΧΑΪΔΑΡΙ

Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2155155727

Αχαρνές

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102477292

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΛ. Θρακομακεδόνων 22, Αχαρνές, 13672,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102466608

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102448143

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως
13 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μερόπη, Μυρόπη
Σολομών , Σολομών τας, Σόλων , Σόλων ας, Σολομων τίαΠορφ ύριος,
Πορφ υρός, Πορφ ύρης, Πορφ υρή, Πορφ υρία, Πορφ ύρα, Πορφ υρώ,
Πορφ υρούλα *
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

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 - f1 x: 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

Στη Δυτική Αττική οι 5
σημαντικότερες επενδύσεις logistics
Ελευσίνα και
Ασπρόπυργος
στον πυρήνα των
επενδύσεων

Ο

κλάδος των < ? 7 9 B C 9 3 B αποτελεί έν αν από τους κλάδους – έκπληξη της ελλην ικής
οικον ομίας, εν μέσω παν δημίας.
Αποτελεί δε ίσως το μον αδικό
τομέα του A 5 1 < 5 B C 1 C 5 στην
Ελλάδα που αν απτύσσεται
δυν αμικά, λόγω της μεγάλης
ζήτησης για ν έους σύγχ ρον ους αποθηκευτικούς χ ώρους,
που σε μεγάλο βαθμό έχ ει
προκληθεί από την εκρηκτική
άν οδο του ηλεκτρον ικού
εμπορίου.
Αυτή τη στιγμή πολλά < ? 7 9 B C 9 3 B pA ? j5 3 C B βρίσκον ται σε
εξέλιξη εν ώ άλλα στα σκαριά.
Οι μεγάλοι παίκτες του A 5 1 <
5 B C 1 C 5 μπαίν ουν δυν αμικά
στην αγορά αυτή εν ώ και
μεγάλοι A 5 C 1 9 < 5 A B
εν δυν αμών ουν ακόμη περισσότερο τις υποδομές τους για ν α
αν ταποκριθούν στις αν άγκες των
πελατών τους.

H Δυτική Αττική βρίσκεται στον
πυρήν α των επεν δύσεων αυτών ,
με την Ελευσίν α (ειδικά την περιοχ ή της Μαγούλας) και τον Ασπρόπυργο στο επίκεν τρο.

Καύκας – Ασπρόπυργος (10εκ)
Η εταιρεία εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού Καυκάς ετοιμάζεται ν α
ξεκιν ήσει την κατασκευή εν ός
ν έου κέν τρου αποθήκευσης και
διαν ομής στον Ασπρόπυργο,
20.000 τ.μ., με μια επέν δυση της
τάξης των 10 εκ. ευρώ. Το έργο
μάλιστα έχ ει δύο φάσεις: η πρώτη
περιλαμβάν ει την αν άπτυξη
13.000 τ.μ. αποθηκευτικών χ ώρων
και η δεύτερη τη δημιουργία επιπλέον 7.000 τ.μ.. Τα έργα αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσουν το 2021 με
ορίζον τα ολοκλήρωσης το 1 έτος
(τέλος 2021 – αρχ ές 2022).
T5 > BA 9 > k5 – Μαγούλα (25εκ)
O ν έος παίκτης που μπήκε

δυν αμικά στην αγορά < ? 7 9 B C 9 3 B
είν αι η ελλην ική θυγατρική του
ολλαν δικού ομίλου T5 > BA 9 > k5 . Tο
έργο αφορά την κατασκευή κέν τρου < ? 7 9 B C 9 3 B που θα αποτελείται
από 3 κτίρια αποθηκευτικών
χ ώρων και γραφείων , συν ολικού
εμβαδού 43.083 τ.μ., σε έκταση
145 στρεμμάτων , στη θέση Λέκκα,
στη περιοχ ή της Μαγούλας. Η
επέν δυση υπολογίζεται σε 25 εκ.

ευρώ εν ώ σύμφων α με πληροφορίες η T5 > BA 9 > k5 έχ ει ήδη έρθει σε
συμφων ία μίσθωσης με μεγάλο
όμιλο μεταφορών και μεγάλη
αλυσίδα λιαν εμπορίου. T? έργο έχ ει
αν αλάβει η T5 > b5 A 3 ? , θυγατρική
της T5 > BA 9 > k5 H5 < < 1 B .
Βεΐ ν ογλου (4εκ)
Έν ας από τους μεγαλύτερους
ιδιοκτήτες αποθηκευτικών χ ώρων
στην Ελλάδα, ο όμιλος Ορφεύς Βεϊν όγλου, υλοποιεί επέν δυση ύψους
4 εκ. ευρώ για τη δημιουργία ν έων
αποθηκών 8.000 τ.μ.. Η επέν δυση
αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί τα
επόμεν α χ ρόν ια. Παράλληλα, δρομολογούν ται ν έες επεν δύσεις για
επιπλέν 15.000 τ.μ. ν έων αποθηκευτικών χ ώρων . Χαρακτηριστικά
αν αφέρουμε ότι ο όμιλος διαθέτει
ήδη πάν ω από 100.000 τ.μ.
αποθηκών στην Ελλάδα, πολλές
από τις οποίες σε Ελευσίν α,
Οιν όφυτα και Σιν δο, και σκοπεύει
ν α τα διπλασιάσει. Τέλος,
σημειών εται ότι ο όμιλος έχ ει ήδη
συμφων ήσει ν α μισθώσει και μέρος

του ν έου < ? 7 9 B C 9 3 B 3 5 > C 5 A της T5 >
BA 9 > k5 στην Ελευσίν α.

Jumb? – Βοιωτία
Ο όμιλος Jumb? υλοποιεί ν έα
επέν δυση ν έων εγκαταστάσεων
< ? 7 9 B 9 C 3 B στη Βοιωτία και συγκεκριμέν α στο 85ο χ λμ της παράπλευρης οδού της Εθν ικής Οδού Αθην ών – Λαμίας. Οι εγκαταστάσεις θα
έχ ουν επιφάν εια περίπου 16.000

τ.μ. και έρχ ον ται ν α προστεθούν
στις ιδιόκτητες κεν τρικές εγκαταστάσεις < ? 7 9 B C 9 3 B της εταιρείας που
βρίσκον ται λίγο παρακάτω, στο
56ο χ λμ της Εθν ικής Οδού, στο
Νομό Αττικής.

BA 9 Q – Ασπρόπυργος (12εκ)
Ο βραχ ίον ας A 5 1 < 5 B C 1 C 5 του
ομίλου Qu5 B C , BA 9 Q PA ? p5 A C 9 5 B ,
πρόσφατα αν ακοίν ωσε οτι επεκτείν ει την επέν δυση < ? 7 9 B C 9 3 B στον
Ασπρόπυργο. Για το λόγο αυτό, η
εταιρεία προχ ώρησε στην αγορά
τριών οικοπέδων συν ολικής επιφάν ειας 27.389,50 τ.μ. στην περιοχ ή
και μάλιστα ακριβώς δίπλα στην
έκταση που υλοποιεί την επέν δυση. Με τη ν έα αυτή αγορά, η
BA 9 Q PA ? p5 A C 9 5 B σκοπεύει ν α αν απτύξει δεύτερο κτίριο αποθήκευσης
και διαν ομής επιφάν ειας περίπου
10.000 τ.μ. με σκοπό τη δημιουργία εν ός σύγχ ρον ου συγκροτήματος L? 7 9 B C 9 3 B . Το υπό κατασκευή
κτίριο < ? 7 9 B C 9 3 B αν αμέν εται ν α παραδοθεί το φθιν όπωρο του 2021 και
το έργο έχ ει αν αλάβει η Ιστός
Κατασκευαστική.

Κορωνοϊός: Θετικός ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης

Εν ημερώθηκα από Δήμαρχ ο που συν αν τήθηκα τις προηγούμεν ες μέρες,
ότι εμφάν ισε συμπτώματα #C? v 9 d19.
Αμέσως υποβλήθηκα σε έλεγχ ο και το αποτέλεσμα βγήκε θετικό.
Θα παραμείν ω το επόμεν ο διάστημα σε απομόν ωση, ασκών τας εξ αποστάσεως και με ασφάλεια τα καθήκον τα μου. #Μέν ουμε_Ασφαλείς έγραψε
στο f 1 3 5 b? ? k
Θετικός στον κορον οϊό διαγν ώστηκε ο περιφερειάρχ ης Αττικής
Γ.Πατούλης, όπως αν ακοίν ωσε ο ίδιος με αν άρτησή του στα κοιν ων ικά
δίκτυα αν αφέρον τας πως θα ασκεί αποστάσεως τα καθήκον τα του.«Εν ημερώθηκα από Δήμαρχ ο που συν αν τήθηκα τις προηγούμεν ες μέρες, ότι εμφάν ισε συμπτώματα #C? v 9 d19. Αμέσως υποβλήθηκα σε έλεγχ ο και το αποτέλεσμα βγήκε θετικό.
Θα παραμείν ω το επόμεν ο διάστημα σε απομόν ωση, ασκών τας εξ αποστάσεως και με ασφάλεια τα καθήκον τα μου. #Μέν ουμε_Ασφαλείς» αν αφέρει
ο κ. Πατούλης με αν άρτησή του στο f 1 3 5 b? ? k και το C F 9 C C 5 A
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Φυλακές Ασπροπύργου: Ένα “μίνι” Εφετείο
με 7 δικαστικές αίθουσες

Έ

ν α ν έο, μικρό δικαστικό Μέγαρο, ετοιμάζεται στις υπ ό
αν έγερση “h9 7 h C 5 3 h” φυλακές Απροπύργου, έν α σωφρον ιστικό
κατάστημα
ευρύτερα γν ωστό ως “ν έος
Κορυδαλλός”.
Το έργο εκτιμάται ότι θα
είν αι έτοιμο σε (περίπου)
δυο χ ρόν ια και στις μακέτες
του υπάρχ ει πρόβλεψη για
τη δημιουργία εν ός “μίν ι
Εφετείου”, με στόχ ο την
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων της Αθήν ας.

Εν τός των τειχ ών της
ν έας φυλακής προβλέπεται η
δημιουργία επτά δικαστικών αιθουσών καθώς και τμήματος μεταγωγών , κάτι όμως που έχ ει- ήδηπροκαλέσει αν τιδράσεις του ν ομικού κόσμου.

Το Δικαστικό Σωφρον ιστικό
Συγκρότημα Αθην ών όπως θα ον ομάζεται, θα είν αι βασισμέν ο σε ευρωπ αϊκά π ρότυπ α, με αθλητικές
εγκαταστάσεις, μον άδες απεξάρτησης, κλιν ικές και πτέρυγα για ευάλωτες ομάδες κρατουμέν ων και για
ΑμεΑ.
Οι ν έες φυλακές υψηλής τεχ ν ολογίας και υψίστης ασφάλειας με
αυτόματο κλείδωμα που θα αν τικαταστήσουν τις παλιές φυλακές του
Κορυδαλλού, βρίσκον ται στην

Ν

ευρύτερη περιοχ ή της Ελευσίν ας
δηλαδή του Θριάσιου με σύγχ ρον ες
εγκαταστάσεις χ ωρητικότητας 2.000
κρατουμέν ων .

Ήδη οι πρώτες μπουλν τόζες στη
παλιά ν ατοϊκή βάση του Ασπροπύργου έχ ουν πιάσει δουλειά και
προχ ωρούν στην κατεδάφιση των
παλιών κτισμάτων η οποία θα ολοκληρωθεί στους επ όμεν ους δύο
μήν ες.Το έργο θα κατασκευαστεί με
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα και η δημοπράτηση για τον
αν άδοχ ο του αν αμέν εται ν α γίν ει
στις αρχ ές του 2021.
Σύμφων α πάν τα με τον σχ εδιασμό, σε 12 πτέρυγες θα δημιουργηθούν κελιά που θα φιλοξεν ούν

2.000 κρατούμεν ους, οι οποίοι θα
είν αι υπόδικοι και μετά την εκδίκαση των υποθέσεων τους και την
καταδίκη τους θα προωθούν ται στις
υπόλοιπες φυλακές της χ ώρας για
ν α εκτίσουν την ποιν ή τους.

Θα έχ ει προαύλια πτερυγών έκτασης 1.000 τ.μ. με χ ώρους
πρασίν ου, μικρή υπαίθρια αθλητική
εγκατάσταση (γήπεδο μπάσκετ) και
αν οιχ τό χ ώρο συν άθροισης, ημιπτέρυγα για ΑμεΑ, κλιν ικές, γεν ικής
ν οσηλείας και Ψυχ ιατρικής, εξωτερικά ιατρεία, χ ώρους θεραπευτικών
προγραμμάτων (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ,
18και Άν ω). Μία 20μελής ομάδα επιλεγμέν ων αν δρών της Ομάδας Αν τιμετώπισης Έκν ομων Εν εργειών θα
π ραγματοπ οιεί διαρκώς ελέγχ ους
στα κελιά των κρατουμέν ων .

Σε 120 δόσεις τα χρέη της
υγειονομικής κρίσης

έα ρύθμιση οφειλών σε 100 ή 120 δόσεις σχ εδιάζει το οικον ομικό επιτελείο της κυβέρν ησης
υπό τον φόβο της δημιουργίας μιας ν έας γεν ιάς
ληξιπ ρόθεσμων χ ρεών εξαιτίας της υγειον ομικής
κρίσης.
Οι οφειλές που συσσωρεύον ται για ν α ξεκιν ήσουν
ν α αποπληρών ον ται από τον Μάιο αν ησυχ ούν την
κυβέρν ηση, καθώς είν αι αδύν ατον ν α εξυπηρετηθούν
σε 12 ή 24 δόσεις που προβλέπει η ειδική ρύθμιση, η
οποία θεσπίστηκε ειδικά για τα χ ρέη της παν δημίας.

Στις αν αστολές φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχ ρεώσεων που έχ ουν μετατεθεί για την άν οιξη του
2021, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, θα πρέπει ν α προστεθούν
και χ ρέη που δεν έχ ουν πληρωθεί και αφορούν τον
φόρο εισοδήματος, τις ν έες αν αστολές που θα αν ακοιν ωθούν τις επόμεν ες μέρες (ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων
και ασφαλιστικές εισφορές) για τον μήν α Δεκέμβριο.
Ουσιαστικά χ ιλιάδες επιχ ειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που θα αν αζητούν βηματισμό, εφόσον η παρέν θεση της υγειον ομικής κρίσης κλείσει μέχ ρι τα τέλη
του ερχ όμεν ου Απριλίου, θα βρεθούν αν τιμέτωπες με
τις παλαιές υποχ ρεώσεις της πρώτης καραν τίν ας, τις
υποχ ρεώσεις της δεύτερης καραν τίν ας, αλλά και με τις
τρέχ ουσες καταβολές του 2021 και το «ξεπάγωμα» των
τραπεζικών δόσεων . Η εξέλιξη αυτή είν αι εξαιρετικά
πιθαν ό ν α δημιουργήσει ν έα ληξιπρόθεσμα χ ρέη στο
Δημόσιο και στα ταμεία, καθώς και ν έα κόκκιν α δάν εια.

Οι πιέσεις στην αγορά
Η αγορά πιέζει για ν έες ρυθμίσεις οφειλών ή ακόμα
και «κούρεμα» των χ ρεών που έχ ουν δημιουργηθεί και,
όπως όλα δείχ ν ουν , στο υπουργείο Οικον ομικών ήδη
σχ εδιάζουν ν έα ρύθμιση οφειλών σε 100-120 δόσεις,
στην οποία εν δεχ ομέν ως ν α μπουν και χ ρέη που δεν
αφορούν μόν ο την περίοδο της παν δημίας. Σε κάθε

περίπτωση, και πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, θα εν ημερωθούν οι
θεσμοί για τις προθέσεις
της κυβέρν ησης, οι οποίοι
ωστόσο εν αν τιών ον ται σε
ευν οϊκές ρυθμίσεις καθώς,
κατά την άπ οψή τους,
διογκών ουν τα ληξιπρόθεσμα χ ρέη. Βέβαια, το οικον ομικό επιτελείο έχ ει στα
χ έρια του τα στατιστικά
στοιχ εία από την τελευταία
ρύθμιση 120 δόσεων που
είχ ε θεσπιστεί αρχ ικά επί
ΣΥ ΡΙΖΑ και βελτιώθηκε
από τη σημεριν ή κυβέρν ηση, τα οποία δείχ ν ουν
αύξηση των εισπράξεων
των
π αλαιών
χ ρεών
(αυτών που δημιουργήθηκαν από το 2019 και πριν )
αλλά και μεγάλη μείωση στον ρυθμό δημιουργίας ν έων
οφειλών .

Ταυτόχ ρον α, οι θεσμοί αν τιλαμβάν ον ται ότι σε μία
τόσο δύσκολη περίοδο, και με ορατό τον κίν δυν ο για
πολλαπλά «λουκέτα» στην αγορά, είν αι δύσκολο ν α
αποπληρωθούν σε 12 ή 24 δόσεις τα παλαιά χ ρέη και
παράλληλα ν α εξυπηρετούν ται οι τρέχ ουσες υποχ ρεώσεις, τη στιγμή που επί της ουσίας οι επιχ ειρήσεις
λαβωμέν ες απ ό την κρίση θα κάν ουν έν α ν έο
ξεκίν ημα.

Είν αι εν δεικτικό ότι σήμερα τα φορολογικά και ασφαλιστικά χ ρέη ξεπερν ούν τα 140 δισ. ευρώ και εφόσον
η κυβέρν ηση δεν προχ ωρήσει σε ν έα γεν ν αία ρύθμιση

θριάσιο-3

ΕΕΤΑΑ: Ξεκίνησαν οι
πληρωμές ΣεπτεμβρίουΟκτωβρίου για παιδικούς
σταθμούς και ΚΔΑΠ

Έ

χουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των μηνών
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για τη δράση
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», όπως ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ, φορέας υλοποίηση του έργου.
Η ΕΕΤΑΑ δεσμεύεται οι πληρωμές να ολοκληρωθούν
το ταχύτερο δυνατό, ενώ όσοι φορείς δεν μπορούν να
επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες της και επιλέξουν την
αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο προσωπικό m1 9 < του χειριστή τους. Επίσης ενημερώνει ότι τα παρουσιολόγια του μηνός Νοεμβρίου2020
θα αναρτηθούν αύριο Τετάρτη, ενώ θα υπάρξει νεώτερη
ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα
απαιτηθεί να υποβάλλουν οι φορείς για την πληρωμή
Δεκεμβρίου.

Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η λειτουργία των ΚΕΠ Κέντρου Αχαρνών,
Ολυμπιακού Χωριού και Κόκκινου
Μύλου λόγω κρουσμάτων κορονοϊού

Θ

α πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες απολυμάνσεις, ενώ ακολουθούνται πιστά όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται με ραντεβού από τα :
➡ ΚΕΠ Αγίου Διονυσίου : 210 2476059
➡ ΚΕΠ Αγίας Άννας : 210 2315009
➡ ΚΕΠ Θρακομακεδόνων : 213 2140317, 315, 303
Επιπρόσθετα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να
κλείσουν ψηφιακά ραντεβού μέσω της πλατφόρμας
myKEP< 9 v5 ➡ hC C p://F F F .7 B 9 B .7 A /.../3 9 C 9 z5 > B .../A 5 m? C 5 B 5 A v9 3 5 /myk5 p< 9 v5 και να εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική
παρουσία.

αυτά θα διογκωθούν , κάτι που θα οδηγήσει σε ν έες
αν αγκαστικές κατασχ έσεις λογαριασμών και φυσικά
αύξηση των οφειλών περίπου κατά 5 δισ. ευρώ συν ολικά, όπως αν αφέρουν πηγές του υπουργείου Οικον ο-

μικών .

Το 2021 έτος αποφάσεων
Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρν ησης θα αν ακοιν ωθούν το ν έος έτος, και αυτό καθώς στην περίπτωση που
η κυβέρν ηση αν ακοιν ώσει ν έα ρύθμιση οφειλών , αν αμέν εται ν α «παγώσουν » οι περιορισμέν ες αυτή τη στιγμή πληρωμές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά
ταμεία, εξέλιξη που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν αποκλείεται, πάν τως, το οικον ομικό επιτελείο, με
στόχ ο τη στήριξη των επιχ ειρήσεων , ν α προχ ωρήσει
στη ρύθμιση επί το ευν οϊκότερο των όρων των
πρώτων κρατικών δαν είων , «κουρεύον τας» το ποσό
που θα πρέπει ν α επιστραφεί.

4-θριάσιο

Θέμα ημερών η απόφαση για
το επίδομα θέρμανσης 2020,
πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Θέμα ημερών η απόφαση για το επίδομα θέρμαν σης
2020 το οποίο συν ολικά θα αν έλθει σε 84 εκατ. ευρώ.
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αν οίγει η πλατφόρμα.
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αν αμέν εται ν α
αν οίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμαν σης 2020, το οποίο φέτος διευρύν εται καθώς στους
δικαιούχ ους εν τάσσον ται για πρώτη φορά όσοι χ ρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υγραέριο αλλά και καυσόξυλα.
Φέτος το επίδομα θέρμαν σης θα δοθεί με βάση τις
καιρικές συν θήκες.Η λογική είν αι πως το ύψος του
επιδόματος θα υπολογίζεται με βάση το πόσες ημέρες
του χ ρόν ου η θερμοκρασία μιας περιοχ ής υποχ ωρεί
κάτω από τους 15,5 βαθμούς Κελσίου.

Ποιοι το δικαιούν ται - τα ποσά
Το επίδομα θέρμαν σης ξεκιν άει από τα 80 ευρώ και
μπορεί ν α φθάν ει τα 600-700 ευρώ και θα καταβληθεί
στους δικαιούχ ους μέχ ρι το τέλος του έτους.

Το επίδομα δικαιούν ται φυσικά πρόσωπα για τα
ακίν ητα που χ ρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά
τον χ ρόν ο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθών ον ται είτε είν αι δωρεάν παραχ ωρούμεν α ή ιδιοκατοικούν ται, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ως
εξής:
Άγαμοι φορολογούμεν οι οι οποίοι κατά το προηγούμεν ο έτος είχ αν ετήσιο συν ολικό εισόδημα μέχ ρι
12.000 ευρώ και κατείχ αν αστική ακίν ητη περιουσία
συν ολικής αν τικειμεν ικής αξίας μέχ ρι 100.000 ευρώ.

Έγγαμοι φορολογούμεν οι, καθώς και φορολογούμεν οι
που είν αι μέρη συμφών ων συμβίωσης οι οποίοι είχ αν
ετήσιο συν ολικό οικογεν ειακό εισόδημα μέχ ρι 20.000
ευρώ και κατείχ αν αστική ακίν ητη περιουσία αν τικειμεν ικής αξίας μέχ ρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό
όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάν εται κατά 2.000
ευρώ για κάθε εξαρτώμεν ο τέκν ο.

Μον ογον εϊκές οικογέν ειες με ετήσιο συν ολικό εισόδημα μέχ ρι 22.000 ευρώ που κατείχ αν αστική ακίν ητη
περιουσία αν τικειμεν ικής αξίας μέχ ρι 200.000 ευρώ. Το
εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάν εται
κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμεν ο τέκν ο μετά το
πρώτο.

Παράταση αναστολής
λειτουργίας των
υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ λόγω
Κορωνοϊού έως 18
Δεκεμβρίου 2020

Η

Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου εν ημερών ει τους
εν διαφερόμεν ους ότι, παρατείν εται η
αν αστολή λειτουργίας των συν εδριάσεων των
Υ γειον ομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από την 1η
Δεκεμβρίου 2020 μέχ ρι και την 18η Δεκεμβρίου
2020.
Τα ραν τεβού, τα οποία αν αβάλλον ται, θα προγραμματιστούν κατά προτεραιότητα και οι
αιτούν τες θα εν ημερωθούν για τη ν έα ημερομην ία και ώρα εξέτασης, μετά την επαν αλειτουργία των Υ γειον ομικών Επιτροπών .
Επισημαίν εται ότι, με απόφαση του Υ πουργού
Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων θα δοθεί
παράταση στην καταβολή συν ταξιοδοτικών
παροχ ών και προν οιακών επιδομάτων για όσα
αιτήματα παράτασης επηρεάζον ται από την
αν αβολή των συν εδριάσεων .
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Ναυπηγεία Ελευσίνας: Διαχειριστικός
έλεγχος και Axis στο επίκεντρο της ΓΣ

Α

πουσία του δεύτερου βασικού μετόχ ου της Νεώριον
Συμμετοχ ών , της εταιρείας «μυστήριο» AXIS SA, διεν εργήθηκε
τελικά η χ θεσιν ή έκτακτη γεν ική
συν έλευση για τα ν αυπηγεία Ελευσίν ας.
Στη γεν ική συν έλευση αποφασίστηκε ο διορισμός ορκωτών
για διαχ ειριστικό έλεγχ ο στη
Νεώριον Συμμετοχ ών και τα
ν αυπηγεία Ελευσίν ας για την
περίοδο 2005-2020 και η κατάθεση αιτήματος στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σχ ετικά με
εν ημέρωση για το εάν έχ ουν
τηρηθεί οι καν όν ες διαφάν ειας
και αν συν τρέχ ει περίπτωση
παραπλάν ησης του επεν δυτικού κοιν ού σε σχ έση με τον
πραγματικό μέτοχ ο της AXIS.
Ο κύριος μέτοχ ος των ν αυπηγείων , η ONEX, συμφερόν των του Πάν ου Ξεν οκώστα θα
αν αζητήσει, έτσι, πιθαν ές οικον ομικές ατασθαλίες στη Νεώριον και την ταυτότητα της AXIS.

Υ πεν θυμίζεται ότι η αγν ώστων
στοιχ είων AXIS, η οποία ελέγχ ει το
24,02% της Νεώριον Συμμετοχ ών ,
είχ ε απ οστείλει εξώδικο στη
διοίκηση της εταιρείας, με το οποίο
ζητούσε τη σύγκληση γεν ικής συν έλευσης για λήψη αποφάσεων ακύρωσης της εξυγίαν σης των ν αυπηγείων Σύρου και διακοπής αυτής
των ν αυπ ηγείων Ελευσίν ας. Τα
συγκεκριμέν α αιτήματα απορρίφθηκαν από τη γεν ική συν έλευση.

Αν αλυτικά οι απ οφάσεις της
έκτακτης γεν ικής συν έλευσης
(1) Επί του 1ου θέματος για τον
διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για
διεν έργεια διαχ ειριστικού ελέγχ ου
για τα έτη 2005–2020 στην Εταιρεία
«ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΩΝ», καθώς και στη
θυγατρική αυτής «ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απ οφασίστηκε ομόφων α, δεδομέν ου ότι
ο διαχ ειριστικός έλεγχ ος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν α βλάψει τα
συμφέρον τα της Εταιρείας, όπως
και
της
θυγατρικής
της
«ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ν α γίν ει δεκτός και ταυτόχ ρον α αποφασίστηκε ν α πραχ θούν τα ν όμιμα προκειμέν ου ν α
λάβει χ ώρα διαχ ειριστικός έλεγχ ος
και στην θυγατρικής εταιρεία
«ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(2) Επί του 2ου Θέματος αν αφορικά με έγκριση για την αποστολή
Επιστολής, η οποία αφορά την
κατάθεση αιτήματος για Εν ημέρωση
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
για το εάν έχ ουν τηρηθεί οι καν όν ες διαφάν ειας και αν συν τρέχ ει

π ερίπ τωση π αραπ λάν ησης του
επεν δυτικού κοιν ού σε σχ έση με
τον πραγματικό μέτοχ ο της εταιρείας AXIS SA., η Γεν ική Συν έλευση
αποφάσισε ομόφων α, λαμβαν ομέν ου υπόψιν της, πληθώρα δημοσιε-

υμάτων στον τύπο και για λόγους
δημοσίας τάξης και συμφέρον τος
(διαφάν ειας),
όπ ως καταθέσει
αίτημα για εν ημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Επί του 3ου Θέματος για
συμμόρφωση της εταιρείας AXIS
S.A. σύμφων α με τις διατάξεις των
άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018
(Α΄139) και όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4734/2020 (Α’ 196) περί ον ομαστικοποίησης μετοχ ών για την
καταχ ώρηση των απ αραίτητων
στοιχ είων στο Κεν τρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχ ων , αποφασίστηκε ομόφων α, λαμβαν ομέν ου
υπόψιν της πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους διαφάν ειας ως προς την λειτουργεία των
εταιρικών οργάν ων , όπως εξαν τληθούν οι κατά ν όμο εν έργειες
αν αφορικά με την «AXIS S.A.» με
σκοπ ό την απ οκατάσταση της
αλήθειας και την εύρυθμη λειτουργεία της εταιρείας.

(4) Επί του 4ου Θέματος περί
λήψη απόφασης, καθώς και παροχ ή
εν τολής και εξουσιοδότησης προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων
των αν αγκαίων , ν ομίμων , εξώδικων
και δικαστικών εν εργειών , για την
προστασία των εν ν όμων συμφερόν των και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της
«ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥ ΡΟΥ Α.Ε.» και την επαν αφορά
των πραγμάτων στη ν όμιμη κατάσταση λόγω της μη εμπρόθεσμης
και προσήκουσας υλοποίησης και
ολοκλήρωσης
της
διαδικασίας
εξυγίαν σης κατ’ άρθρο 106β, δ του
Πτωχ ευτικού Κώδικα της εν λόγω
θυγατρικής, κατά τη συμφων ία
εξυγίαν σης και τη δικαστική απόφαση που την επικύρωσε και συν ακόλουθα, της πολλαπλώς μη ν όμιμης
και επ ιβλαβούς λειτουργίας των
Ναυπηγείων Σύρου, απορρίπτεται

ομοφών ως δεδομέν ου ότι η Συμφων ία Εξυγίαν σης όπως και η υλοποίηση αυτής έλαβαν χ ώρα με βάση
την δικαστική απόφαση, το Νόμο
και το συμβατικό κείμεν ο της Συμφων ίας Εξυγίαν σης.

(5) Επί του 5ου Θέματος περί
λήψη απόφασης, καθώς και παροχ ή
εν τολής και εξουσιοδότησης προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων
των αν αγκαίων , ν ομίμων , εξώδικων
και δικαστικών εν εργειών , για την
προστασία των εν ν όμων συμφερόν των και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της
«ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμέν α για
την άμεση αν αστολή και περαιτέρω
αποχ ή από κάθε εξώδικη και δικαστική εν έργεια της Εταιρείας και της
ως άν ω θυγατρικής της κατατείν ουσας στην υπαγωγή της τελευταίας
σε καθεστώς εξυγίαν σης κατ’ άρθρο
106β, 5 του Πτωχ ευτικού Κώδικα με
φερόμεν ο – κατά τα παγκοίν ως
γν ωστά και επισήμως δηλούμεν α
και δημοσιοποιημέν α – επεν δυτή –
εταιρεία ιδίων συμφερόν των με την
εταιρεία που συμμετείχ ε ως επεν δυτής στην αν τίστοιχ η διαδικασία
εξυγίαν σης της έτερης θυγατρικής
«ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥ ΡΟΥ Α.Ε.», προς αποτροπή
επικείμεν ου άμεσου κιν δύν ου επέλευσης ζημίας στην Εταιρεία και την
θυγατρική της «ΝΑΥ ΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτεται ομοφρόν ως καθώς η απόφαση για την υπαγωγή της Εταιρείας στο άρθρο 106
ελήφθη στην αμέσως προηγούμεν η
ΓΣ της Εταιρείας η οποία έλαβε
μεγάλη δημοσιότητα και πριν τη
συν εδρίαση και μετά την έκδοση
της σχ ετικής απόφασης. Επιπροσθέτως η ως άν ω απόφαση είν αι
όχ ι μόν ο προς το συμφέρον της
εταιρείας αλλά στην πραγματικότητα
είν αι για την σωτηρία της.
Πηγή: R5 p? A C 5 A .7 A
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Ολυμπιακός: Προσφορές σε “Θριάσιο”
και “Αττικόν”

Η

π ροσφορά
της
ΚΑΕ Ολυμπ ιακός
το βράδυ της Δευτέρας
(30/11)
ήταν
πολύπλευρη. Πέρα από τα
χ ρήματα που συγκέν τρωσε για το Γεν ικό Νοσοκομείο Ρόδου στο πλαίσιο
της «M? > d1 y ’B
G1 m5
N9 7 hC A7 1 9 > B C C? v 9 d-19»
και του φιλικού αγών α με
τον Κολοσσό Ρόδου, οι
“ερυθρόλευκοι”
έκαν αν
άλλες τέσσερις δωρεές.

Λίγο πριν από την έν αρξη της τέταρτης περιόδου
ο Γεν ικός Διευθυν τής της
ΚΑΕ, Νίκος Λεπεν ιώτης,
παρέα με τον M1 > 1 7 9 > 7
D9 A 5 3 C ? A
της BWIN, Ιωάν ν η
Καπ οδίστρια, π αρέδωσαν στην
εκπ ρόσωπ ο των Γιατρών του
Κόσμου μία επιταγή με χ ριστουγεν ν ιάτικα κουτιά αλληλεγγύης (με είδη
πρώτης αν άγκης, υγειον ομικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας και λόγω
των ημερών , γλυκά και το γούρι του
ν έου έτους) για τη στήριξη ηλικιωμέν ων και μον αχ ικών αν θρώπους σε

διάφορα σημεία της Αττικής, που
έχ ουν πληγεί από τον 3 ? v 9 d-19.

Ολυμπ ιακός: Προσφορές σε
“Θριάσιο” και “Αττικόν ”
Παράλληλα, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ
π ροσέφερε 10.000 μάσκες στο
Θριάσιο, έν α από τα ν οσοκομεία
αν αφοράς της π αν δημίας στην
Ελευσίν α. Συν τοις άλλοις, δώρισε
στους εκπροσώπους του Νοσοκο-

μείου «Αττικόν » έν αν φορητό
αν απν ευστήρα βαρέως τύπου για
την μηχ αν ική υποστήριξη αν απν ευστικής λειτουργίας των ασθεν ών
εν ηλίκων και παίδων και παρέδωσε
μία επιταγή για την εν ίσχ υση του
έργου των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, έδωσε
10.000 χ ειρουργικά γάν τια στο
Νοσοκομείο της Ρόδου «Αν δρέας
Παπαν δρέου».

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία Τρίτη 1 Δεκεμβρίου
στο κλειστό γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ στο ΟΑΚΑ

Γ

. Πατούλης: «Η αιμοδοσία αποτελεί μια από τις
σημαν τικότερες πράξεις εθελον τισμού και προσφοράς προς το συν άν θρωπό μας. Η Περιφέρεια Αττικής κάν ει ό,τι είν αι δυν ατόν ώστε ν α υπάρξει
προσφορά αίματος προκειμέν ου το ιατρικό προσωπικό ν α μπορεί ν α αν ταποκριθεί στις ιδιαίτερα
αυξημέν ες αν άγκες»
Η Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με τον
Ελλην ικό Ερυθρό Σταυρό, το Αθλητικό Κέν τρο ΟΑΚΑ,
την ΠΟΣΕΑ, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και με τη
στήριξη της ΚΑΕ ΑΕΚ, του Εθν ικού Οργαν ισμού
Υ γείας και του Εθν ικού Κέν τρου Αιμοδοσίας, διοργάν ωσαν σήμερα εθελον τική αιμοδοσία.
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 10.00 π.μ. έως
τις 14:00 μ.μ., στο κλειστό γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ «Νίκος
Γκάλης» στο ΟΑΚΑ. Η λήψη έγιν ε από την Υ πηρεσία
Αιμοδοσίας του «EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥ ΘΡΟΥ ΣΤΑΥ ΡΟΥ »
σε συν εργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γεν ν ηματά, όπου και θα διατεθούν οι φιάλες
αίματος.
Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας παρόν τες ήταν ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, ο Διοικητής του
Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγεριν ός, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλος, η Αν τιπεριφερειάρχ ης Β. Τομέα Λ. Κεφαλογιάν ν η, ο Γεν ικός Διευθυν τής του ΟΑΚΑ Κ. Χαλιορής και ο Α’ προπον ητής
καλαθοσφαίρισης της ΑΕΚ Η. Παπαθεοδώρου. Τον
συν τον ισμό από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής
είχ ε η ειδική συν εργάτης Άθλησης του Περιφερειάρχ η
Αττικής Χ. Γαλαν οπούλου.
Με αφορμή την αιμοδοσία ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η αιμοδοσία αποτελεί μια από τις σημαν τικότερες
πράξεις εθελον τισμού και προσφοράς προς το συν άν θρωπό μας. Η Περιφέρεια Αττικής όλο αυτό το διάστημα της παν δημίας κάν ει ό,τι είν αι δυν ατόν ώστε
ν α υπάρξει προσφορά αίματος από εθελον τικές ομάδες. Ευχ αριστώ θέρμα τους γιατρούς, τους ν οσηλευτές
και όλους τους εθελον τές που συμβάλλουν προκειμέν ου ν α γίν ουν πράξη δράσεις, όπως τη σημεριν ή.
Συμμετέχ ουμε όλοι στην εθν ική προσπάθεια

εν ίσχ υσης της τράπεζας αίματος και βοηθάμε έμπρακτα τους συν αν θρώπους μας κατά την κρίσιμη περίοδο
της παν δημίας. Η αιμοδοσία αποτελεί μία προσφορά
αγάπης και κοιν ων ικής αλληλεγγύης προκειμέν ου το
ιατρικό και ν οσηλευτικό προσωπικό, ν α μπορεί ν α
αν ταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημέν ες αν άγκες
εκείν ων , που χ ρειάζον ται μετάγγιση αίματος».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγεριν ός ευχ αρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη για τη συν δρομή του στην
προσπάθεια εξασφάλισης αίματος και επισήμαν ε ότι
«η εθελον τική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη αν ιδιοτελούς αγάπης προς το συν άν θρωπο. Στην προσπάθεια αυτή συμπορευόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής
και τον Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη, η συμβολή του
οποίου είν αι ιδιαίτερα σημαν τική αυτή τη περίοδο που
πράγματι η εθελον τική αιμοδοσία έχ ει υποστεί έν α
μεγάλο πλήγμα καθώς πολλοί πολίτες, λόγω παν δημίας, φοβούν ται ν α προσέλθουν και ν α δώσουν
αίμα. Είν αι αν άγκη ν α καλύψουμε τις μεγάλες ελλείψεις
που υπάρχ ουν και για το λόγο αυτό προσκαλούμε
όλους τους πολίτες στις εθελον τικές αιμοδοσίες που
οργαν ών ον ται».
Θερμές ευχ αριστίες εκφράστηκαν στους εθελον τές
αιμοδότες, στους αθλητές καθώς και στο Δ.Σ. του
ΟΑΚΑ το οποίο πρόσφερε το χ ώρο για τη διεξαγωγή
της εθελον τικής αιμοδοσίας.

θριάσιο-5

«Ράπισμα» Πομπέο σε Ερντογάν:
Κατηγορεί την Τουρκία για
υπονόμευση του ΝΑΤΟ

Ο

υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προχ ώρησε
λέγον τας ότι η απόκτηση του αν τιαεροπορικού
συστήματος S-400, αποτελεί «δώρο για τη
Ρωσία» από έν α ν ατοϊκό σύμμαχ ο, όπως σημειών ουν
Ο Αμερικαν ός υπουργός Εξωτερικών , Μάικ Πομπέο
(M9 k5 P? mp5 ? ), σε μια ασυν ήθιστη για τα ν ατοϊκά
δεδομέν α παρέμβαση στο πλαίσιο της συν άν τησης
Υ ΠΕΞ του ΝΑΤΟ, τόν ισε ότι η Τουρκία εν αν τιών εται
στις αρχ ές και τη λειτουργία της Συμμαχ ίας, υπον ομεύον τας έτσι τη συν οχ ή της, αν αφέρουν διπλωματικές πηγές.
Συγκεκριμέν α, επισημαίν ουν ότι υπογράμμισε τις
προκλητικές, όπως τις αν έφερε, εν έργειες της Τουρκίας
στην Αν ατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη, τη Συρία και το
Ναγκόρν ο Καραμπάχ
.Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προχ ώρησε
λέγον τας ότι η απόκτηση του αν τιαεροπορικού συστήματος S-400, αποτελεί «δώρο για τη Ρωσία» από έν α
ν ατοϊκό σύμμαχ ο, όπως σημειών ουν .Κατέληξε, σύμφων α με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, λέγον τας ότι θα
πρέπει ν α επαν εκκιν ήσει ο μηχ αν ισμός αποκλιμάκωσης, ο οποίος δεν λειτουργεί με υπαιτιότητα της
Τουρκίας.

Ρωσία: Συνελήφθη κατά
συρροή δολοφόνος 26
γυναικών-

T? χρονικό τρόμου στο ΤαταρστάνΠαραδέχθηκε την ενοχή
του κατά την διάρκεια της ανάκρισης του, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα από το ρωσικό
υπουργείο Εσωτερικών
Ο συλληφθείς ως ύποπτος στο Ταταρστάν για τις δολοφονίες 26 ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες διέπραξε σε 12
περιοχές της Ρωσίας, παραδέχθηκε την ενοχή του κατά την
διάρκεια της ανάκρισης του, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και
δόθηκε στην δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο
Εσωτερικών.
«Δεν μπορώ να θυμηθώ την κάθε περίπτωση. Τις επέλεγα
τυχαία, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, στην αγορά, έξω από
καταστήματα, έβλεπα τις τσάντες τους, τις συνόδευα στο σπίτι
τους. Μερικές φορές οι ίδιες με φώναζαν, μερικές φορές
προθυμοποιούμουν και παρουσιαζόμουν ως συνεργάτης
εταιρείας.
Τις έπνιγα. Μου φαινόταν ότι ήταν ένας ήσυχος, γρήγορος,
ανώδυνος τρόπος για εκείνες. Τις σκότωνα για να τις ληστέψω.
Θα μπορούσα να μην τις σκοτώσω, αλλά δεν το έκανα, όλες
τους ήταν ηλικιωμένες», δήλωσε ο δολοφόνος κατά την ανάκριση

Βρυξέλλες: Σάλος με σεξουαλικό
πάρτι εν μέσω πανδημίας

Κ

αι ευρωβουλευτής μεταξύ των 25Στους συμμετέχ ον τες επιβλήθηκαν πρόστιμα καθώς παραβίασαν το < ? 3 kd? F > . Μεταξύ των 25 και ορισμέν οι διπλωμάτες. Η αστυν ομία βρήκε ν αρκωτικά
στο χ ώρο.
Σεξουαλικό πάρτι με 25 άτομα διέλυσε η
αστυν ομία στις Βρυξέλλες εν μέσω < ? 3 kd? F > . Μάλιστα
έν α από τα άτομα που συμμετείχ αν φέρεται ν α είν αι
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου σύμφων α με
τους BA uB B 5 < B T9 m5 B .
Το πάρτι έγιν ε το βράδυ της Παρασκευής, στο υπόγειο εν ός μπαρ στην οδό Ru5 d5 B P9 5 A A 5 B , στο κέν τρο των Βρυξελλών , όπως η εισαγγελία επιβεβαίωσε
στην ολλαν δόφων η βελγική εφημερίδα H5 C
N9 5 uF B b< 1 d.Στα 25 άτομα, που ήταν άν δρες στην
πλειον ότητά τους, επιβλήθηκαν πρόστιμα καθώς παραβίασαν το < ? 3 kd? F > αν έφερε πηγή της εισαγγελίας
στη επίσης ολλαν δόφων η βελγική εφημερίδα H5 C
L1 1 C B C 5 N9 5 uF B
.Σύμφων α με πηγές κάποιοι από τους 25 ήταν διπλωμάτες και έν ας ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής, τα στοιχ εία του οποίου
παραμέν ουν άγν ωστα, φέρεται ν α προσπάθησε ν α
διαφύγει, αλλά συν ελήφθη και αν ακρίθηκε από την
αστυν ομία, αν αφέρει η γαλλόφων η βελγική εφημερίδα
L1 D5 A > 9 èA 5 H5 uA 5 .Οι αστυν ομικοί βρήκαν και
κατάσχ εσαν και ν αρκωτικά

6-θριάσιο

Γέφυρα: Έγινε η πρώτη πληρωμή της κρατικής επιδότησης,
ακολουθεί και δεύτερη

Ξ

εκίνησαν απ ό οι π ρώτες π ληρωμές της κρατικής
επ ιδότησης δανείων απ ό το π ρόγραμμα
ΓΕΦΥΡΑ. Οι π ληρωμές ανήλθαν συνολικά στα
9,9 εκατ. ευρώ σε αυτή την, π ρώτη, φάση και αντιστοιχούν στην επ ιδότηση 42.449 δανείων και 26.059
δικαιούχων.
Οι π ληρωμές της επ ιδότησης δανείου, αφορούν δανειολήπ τες οι οπ οίοι π λήττονται απ ό τις οικονομικές επ ιπ τώσεις της π ανδημίας του κορονοϊού, έχουν εξυπ ηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με π ροσημείωση/υπ οθήκη
στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής π ληρωμής.

Η κρατική επ ιδότηση απ ό το π ρόγραμμα Γέφυρα,
καλύπ τει τη μηνιαία δόση των δανείων τους σε π οσοστό
έως 90%, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, π λέον, να π ληρώσουν μόνο το
μέρος της δόσης του δανείου π ου τους αναλογεί, ακριβώς
με την ίδια διαδικασία π ου ίσχυε έως τώρα.

Κάπ οιοι απ ό τους δανειολήπ τες π ου ανήκουν στην
π ρώτη φάση, π λήρωσαν, μέσα στον Νοέμβριο, τη δόση
του δανείου τους μειωμένη κατά την κρατική επ ιδότηση ,
ενώ, έως το τέλος Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει και νέα
φάση π ληρωμών της επ ιδότησης, αφού π ροηγουμένως
ολοκληρωθεί η επ εξεργασία π ρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οπ οία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στους δανειολήπ τες π ου έλαβαν ειδοπ οίηση ότι εγκρίθηκε η επ ιδότηση και έχουν μη εξυπ ηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα π ρέπ ει άμεσα
να έρθουν σε επ αφή με την τράπ εζά τους, ή την εταιρεία
διαχείρισης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το
δάνειό τους. Αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οπ οία θα
π ρέπ ει να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο χαρακτήρα,
εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η καταβολή της κρατικής
επ ιδότησης.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη λειτουργία Δημοσίου
και ΟΤΑ έως τις 7 Δεκεμβρίου

Μ

έτρα και ρυθμίσεις
για τον περιορισμό
της διασποράς του
κορον οϊού
τα
οπ οία
ισχ ύουν έως τις 7 Δεκεμβρίου, που αφορούν το
Δημόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, περιλαμβάν ει εξαιρετικά επείγουσα
εγκύκλιος του υπουργού
Εσωτερικών .
Για τις δημόσιες
υπηρεσίες ορίζονται
τα εξής:

Λειτουργία με το αν αγκαίο προσωπικό για την
παροχ ή της υπηρεσίας ή
την εκπλήρωση του έργου σύμφων α με τις οικείες διατάξεις.
Υ ποχ ρεωτική προστασία Υ παλλήλων που αν ήκουν σε ομάδες
αυξημέν ου κιν δύν ουμε χ ορήγηση
ειδικής άδειας απουσίας και παροχ ή
τηλεργασίας, όπου είν αι εφικτό.
Υ π οχ ρεωτική τηλεργασία στο
μέγιστο δυν ατό ποσοστό, εφόσον
συν άδει προς τη φύση των καθηκόν των , επιπλέον των υπαλλήλων
που αν ήκουν σε ομάδα αυξημέν ου
κιν δύν ου.
Εξυπηρέτηση κοιν ού μόν ο σε
επείγουσες περιπτώσεις και υποχ ρεωτικά κατόπιν ραν τεβού.
Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.
Συν εδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάν ων . Κατά
τη λειτουργία συλλογικών οργάν ων
που διεν εργούν διαδικασίες, στις
οποίες προβλέπεται συν έν τευξη,
αυτή διεν εργείται με την χ ρήση
ηλεκτρον ικών μέσων χ ωρίς τη
φυσική παρουσία του καλούμεν ου
σε συν έν τευξη. Στην περίπτωση
αυτή το συλλογικό όργαν ο ορίζει
τους αν αγκαίους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της διαδικασίας αν αφορικά με την ταυτοπροσωπία του

καλούμεν ου και τη μη υποβοήθησή
του από εξωγεν είς παράγον τες.
Διεν έργεια
συν αν τήσεων
εργασίας τηρουμέν ης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχ ή έως 7 ατόμων .
Για τις βεβαιώσεις κίν ησης ορίζεται ότι:

Οι υπάλληλοι του δημοσίου που
προσέρχ ον ται στις υπηρεσίες τους
για την παροχ ή αυτοπρόσωπης
εργασίας, θα πρέπει ν α έχ ουν ,
κατά τη μετακίν ησή τους αυτή, την
απ αιτούμεν η Βεβαίωση Κίν ησης.
Χορηγείται μέσω της εφαρμογής
στην ιστοσελίδα hA .1 p? 7 A 1 f 9 .7 ? v .7 A
και κατ’ εξαίρεση μέσω εν τύπου
που συμπληρών εται με ευθύν η του
αρμόδιου Προϊστάμεν ου προσωπικού.

Για την κατ΄ εξαίρεση έκδοση της
Βεβαίωσης υπεν θυμίζεται η προτυπ οπ οιημέν η φόρμα στην 20η
εγκύκλιο,
(αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/2
3-10-2020, ΑΔΑ 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9),
που διατίθεται και ηλεκτρον ικά εδώ.
Στην περίπτωση αυτή, η Βεβαίωση χ ορηγείται στον Υ πάλληλο με

Κορωνοϊός: Νέα αύξηση στα κρούσματα, 2199
το τελευταίο 24ωρο

Σ

ε 2.199 ανέρχονται τα κρούσματα κορωνοϊού που κατεγράφησαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την
ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα, σημειώθηκαν 111 θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 2.517
Παράλληλα, στους 596 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«Σήμερα ανακοινώνουμε 2199 νέα κρούσματα του νέου ιού στη
χώρα, εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 107470, εκ των οποίων το 52.9% άνδρες.
4919 (4.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 28590 (26.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
596 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 167 (28.0%) είναι γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες. T? 75.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 597 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 111 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και
2517 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1021 (40.6%) γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών
μας ήταν τα 80 έτη και το 96.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω».
Η γεωγραφική κατανομή

Από την γεωγραφική κατανομή προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη
ανέκτησε την αρνητική πρωτιά στον αριθμό των κρουσμάτων.
Αναλυτικά:

• 25 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις
πύλες εισόδου της χώρας
• 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για
έλεγχο
• 413 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής
• 538 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• 28 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαϊας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 81 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
• 66 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
• 21 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

π ρωτότυπ η
υπ ογραφή
του
αρμοδίου οργάν ου (Προϊστάμεν ος
αρμόδιας Υ πηρεσίας προσωπικού ή
του αρμόδιου κατά τόπο οργάν ου)
και φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

Για την κατ΄ εξαίρεση μετακίν ηση
των υπαλλήλων του Δημοσίου για
λόγους που συν δέον ται με την
παροχ ή αυτοπρόσωπης εργασίας,
υπεν θυμίζεται ότι οι υπάλληλοι θα
φέρουν υποχ ρεωτικά μαζί τους την
αστυν ομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κατά περίπτωση απαιτούμεν η βεβαίωση κίν ησης
σε έν τυπη ή ηλεκτρον ική μορφή.
Η βεβαίωση κίν ησης δύν αται ν α
εκδοθεί άπαξ για το σύν ολο του ως
άν ω χ ρον ικού διαστήματος μόν ο
στην περίπτωση που ο υπάλληλος
δεν θα τελεί ή δεν δύν αται ν α
παρέχ ει εξ αποστάσεως εργασία για
το σύν ολο του σχ ετικού χ ρον ικού
διαστήματος.
Επίσης με την εγκύκλιο διευκριν ίζεται ότι θα υπάρξει ν έου αν αβολή της διεξαγωγής των εκλογών
των αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και
πειθαρχ ικά συμβούλια μέχ ρι
και την 7η Δεκεμβρίου 2020

• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
• 55 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου
• 26 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
• 35 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
• 43 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας
• 112 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
• 70 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
• 72 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
• 85 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 44 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
• 41 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
• 56 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
• 28 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
• 28 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
• 40 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
• 21 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου
27 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
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Τ. Θεοδωρικάκος: Η πεμπτουσία του νόμου για
τις προσλήψεις είναι ότι για να μπεις στο Δημόσιο
πρέπει να το αξίζεις

Η

εν ίσχ υση
της
εμπ ισ τ οσ ύν ης
μεταξύ κράτους και
πολίτη είν αι το σήμα κατατεθέν των πρωτοβουλιών
και των
ν ομοθετικών
ρυθμίσεων που έχ ει λάβει
το υπουργείο Εσωτερικών ,
με π ροεξάρχ ουσα αυτή
της εν ίσχ υσης της αξιοκρατίας στον τρόπο πρόσληψης στο Δημόσιο και
της αν αβάθμισης του
ΑΣΕΠ, αν έφερε ο υπουργός Εσωτερικών
Τ.
Θεοδωρικάκος
καλωσορίζον τας τους επιτυχ όν τες
της 27ης εκπ αιδευτικής
σειράς της Εθν ικής Σχ ολής
Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης.

«Η εμπιστοσύν η είν αι το σήμα
κατατεθέν και στη μεταρρύθμιση
που ετοιμάζουμε για το σύστημα
εισαγωγής στο Δημόσιο, μέσα από
την εν ίσχ υση, την αν αβάθμιση και
τον εκσυγχ ρον ισμό του ΑΣΕΠ.
Πριν από 26 χ ρόν ια ο αείμν ηστος
Σάκης Πεπον ής είχ ε δημιουργήσει
το ΑΣΕΠ, το οποίο όλα αυτά τα
χ ρόν ια υπήρξε μια εγγύηση αν τικειμεν ικότητας. Όμως, έχ ουμε αν άγκη
ν α εν ισχ ύσουμε την αξιοκρατία, γι’
αυτό η κεν τρική κατεύθυν ση και η
πεμπτουσία του ν έου ν όμου που
ετοιμάζουμε και ο οποίος θα είν αι ο
πρώτος ν όμος που πιστεύω ότι θα
ψηφιστεί το 2021 από τη Βουλή,
είν αι ότι για ν α μπεις στο ελλην ικό
Δημόσιο πρέπει ν α το αξίζεις. Πρέπει ο κατάλληλος άν θρωπος ν α
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Και

αυτό μπορεί ν α γίν ει μόν ο μέσα
από γραπτό παν ελλήν ιο διαγων ισμό, ισότιμο, δίκαιο, αν τικειμεν ικό,
για όλους, προκειμέν ου εκεί ο καθέν ας ν α αποδείξει τις γν ώσεις και τις
επαγγελματικές δεξιότητες που έχ ει,
αλλά και τη διάθεσή του ν α προσφέρει στο ελλην ικό κράτος», είπε ο
υπουργός Εσωτερικών .

Ο υπουργός Εσωτερικών τόν ισε
ότι πρέπει ν α σπάσουν τα στερεότυπα του παρελθόν τος περί μη
αξιοκρατίας στο Δημόσιο και για έν α
κράτος που δεν εξυπηρετεί τους
πολίτες και σημείωσε ότι τα προηγούμεν α χ ρόν ια έχ ουν γίν ει σημαν τικά βήματα από πολλές κυβερν ήσεις και υπουργούς.
«Τώρα έχ ουμε αν άγκη ν α κάν ουμε έν α μεγάλο άλμα, το οποίο θα
στηρίζεται πάν ω στη λέξη εμπι-

στοσύν η. Η εμπιστοσύν η είν αι ο
κοιν ός παρον ομαστής όλων των
πρωτοβουλιών που έχ ουμε πάρει»,
επισήμαν ε ο υπουργός Εσωτερικών
και απευθυν όμεν ος στους ν έους
φοιτητές της εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα τιμήσουν αυτήν την
εμπιστοσύν η, για ν α συμπληρώσει:
«και θα γίν ετε οι φορείς της διαφάν ειας, της ακεραιότητας, της καιν οτομίας, ώστε ν α στελεχ ώσετε έν α
σύγχ ρον ο και αποτελεσματικό κράτος που θα εξυπηρετεί τον πολίτη
και την υγιή επιχ ειρηματικότητα,
που είν αι ο κιν ητήρας αν άπτυξης
της ελλην ικής οικον ομίας, αλλά και
ν α στελεχ ώσετε και την Αυτοδιοίκηση, π ροκειμέν ου ν α αν αδειχ θεί σε ισχ υρό πυλών α για την
οικον ομική αν άπ τυξη και την
ευημερία των πολιτών , την κοιν ων ική αλληλεγγύη και συν οχ ή».

Ουσιαστική παρέμβαση του Δήμου Ασπροπύργου
στην διασταύρωση

Ο

Αν τ ιδήμαρχ ος
κ. Α. Κων σταν τιν ίδης
σε
συν εν ν όηση με τον
Πρόεδρο του Συλλόγου
Κατοίκων
Παραλίας
Ασπροπύργου κ. Αν τ.
Κον αξή
φρόν τισαν
ώστε
οδοκαθαριστές
του
Δήμου
να
προχ ωρήσουν σε εκτεν ή καθαρισμό των
παρτεριών της Γέφυρας
Ασπροπύργου και των
παράπλευρων δρόμων
αυτής...
καθώς επίσης και
την Λεωφ. Δημοκρατίας
προκειμέν ου ν α καλλω

θριάσιο-7

Παράταση αιτήσεων στο Εθνικό
Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών
και Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Η

εν ίσχ υση της εμπιστοσύν ης μεταξύ κράτους
και πολίτη είν αι το σήμα κατατεθέν των πρωτοβουλιών και των ν ομοθετικών ρυθμίσεων
που έχ ει λάβει το υπουργείο Εσωτερικών , με προεξάρχ ουσα αυτή της εν ίσχ υσης της αξιοκρατίας στον
τρόπο πρόσληψης στο Δημόσιο και της αν αβάθμισης
του ΑΣΕΠ, αν έφερε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος καλωσορίζον τας τους επιτυχ όν τες της 27ης
εκπαιδευτικής σειράς της Εθν ικής Σχ ολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
«Η εμπιστοσύν η είν αι το σήμα κατατεθέν και στη
μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε για το σύστημα εισαγωγής στο Δημόσιο, μέσα από την εν ίσχ υση, την αν αβάθμιση και τον εκσυγχ ρον ισμό του ΑΣΕΠ. Πριν από
26 χ ρόν ια ο αείμν ηστος Σάκης Πεπον ής είχ ε δημιουργήσει το ΑΣΕΠ, το οποίο όλα αυτά τα χ ρόν ια υπήρξε μια εγγύηση αν τικειμεν ικότητας. Όμως, έχ ουμε
αν άγκη ν α εν ισχ ύσουμε την αξιοκρατία, γι’ αυτό η
κεν τρική κατεύθυν ση και η πεμπτουσία του ν έου
ν όμου που ετοιμάζουμε και ο οποίος θα είν αι ο
πρώτος ν όμος που πιστεύω ότι θα ψηφιστεί το 2021
από τη Βουλή, είν αι ότι για ν α μπεις στο ελλην ικό
Δημόσιο πρέπει ν α το αξίζεις. Πρέπει ο κατάλληλος
άν θρωπος ν α βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Και
αυτό μπορεί ν α γίν ει μόν ο μέσα από γραπτό παν ελλήν ιο διαγων ισμό, ισότιμο, δίκαιο, αν τικειμεν ικό, για
όλους, προκειμέν ου εκεί ο καθέν ας ν α αποδείξει τις
γν ώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχ ει,
αλλά και τη διάθεσή του ν α προσφέρει στο ελλην ικό
κράτος», είπε ο υπουργός Εσωτερικών .

Ο υπουργός Εσωτερικών τόν ισε ότι πρέπει ν α
σπάσουν τα στερεότυπα του παρελθόν τος περί μη
αξιοκρατίας στο Δημόσιο και για έν α κράτος που δεν
εξυπηρετεί τους πολίτες και σημείωσε ότι τα προηγούμεν α χ ρόν ια έχ ουν γίν ει σημαν τικά βήματα από
πολλές κυβερν ήσεις και υπουργούς.

«Τώρα έχ ουμε αν άγκη ν α κάν ουμε έν α μεγάλο
άλμα, το οποίο θα στηρίζεται πάν ω στη λέξη εμπιστοσύν η. Η εμπιστοσύν η είν αι ο κοιν ός παρον ομαστής όλων των πρωτοβουλιών που έχ ουμε πάρει»,
επισήμαν ε ο υπουργός Εσωτερικών και απευθυν όμεν ος στους ν έους φοιτητές της εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι θα τιμήσουν αυτήν την εμπιστοσύν η, για ν α
συμπληρώσει: «και θα γίν ετε οι φορείς της διαφάν ειας,
της ακεραιότητας, της καιν οτομίας, ώστε ν α στελεχ ώσετε έν α σύγχ ρον ο και αποτελεσματικό κράτος
που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και την υγιή επιχ ειρηματικότητα, που είν αι ο κιν ητήρας αν άπτυξης της
ελλην ικής οικον ομίας, αλλά και ν α στελεχ ώσετε και
την Αυτοδιοίκηση, προκειμέν ου ν α αν αδειχ θεί σε
ισχ υρό πυλών α για την οικον ομική αν άπτυξη και την
ευημερία των πολιτών , την κοιν ων ική αλληλεγγύη και
συν οχ ή».
πιστεί η είσοδος της πόλης.
Σημειών εται ότι ο καθαρισμός της Γέφυρας Ασπροπύργου και των παράπλευρων οδών αυτής όπως και
της Εθν ικής Οδού είν αι υποχ ρέωση του Υ πουργείου
Περιβάλλον τος & Κλιματικής Αλλαγής.
Ωστόσο κρίθηκε αν αγκαίο ν α γίν ει αυτό, αφού οι διερχ όμεν οι οδηγοί καθώς και οι επισκέπτες του ΙΚΑ της
περιοχ ής ρυπαίν ουν συν έχ εια τους χ ώρους αυτούς...
δείχ ν ον τας ασέβεια στον κόπο των εργαζομέν ων και
τις πλέον των 50 σακούλων απορριμμάτων που μάζεψαν .
Θερμές ευχ αριστίες στους εργαζόμεν ους για τη δουλειά τους και το πολύ καλό αποτέλεσμα.

8-θριάσιο

Και ψηφιακή καταθεση
πινακίδων-Πρόστιμο
έως και 30.000 ευρώ
στους παραβάτες

Ψ

ηφιακή κατάθεση πιν ακίδων καθιερών ει το
υπουργείο Οικον ομικών με διάταξη ν όμου η
οποία αν αμέν εται ν α κατατεθεί στη Βουλή.
Οι ιδιοκτήτες που θέλουν ν α θέσουν τα οχ ήματά τους
σε ακιν ησία το 2021 θα δηλών ουν τον αριθμό κυκλοφορίας σε ειδική ηλεκτρον ική πλατφόρμα και θα κρατούν τις πιν ακίδες σπίτι τους.

Αν εν τοπιστούν ν α κυκλοφορούν με τα οχ ήματα
τα οποία έχ ουν δηλώσει σε ακιν ησία θα έρχ ον ται
αν τιμέτωποι με τσουχ τερά πρόστιμα.

Σύμφων α με πληροφορίες του ΣΚΑΙ τα πρόστιμα
φτάν ουν τα 10.000 ευρώ την πρώτη φορά και 30.000
ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.P< 1 y V9 d5 ? Η συγκεκριμέν η διάταξη αν αμέν εται ν α κατατεθεί την Τετάρτη
2 Δεκεμβρίου στη Βουλή, εν ω το Υ ΠΟΙΚ με μια
ακόμη διάταξηθα δίν ει τη δυν ατότητα αν αβίωσης
ρυθμίσεων από πληττόμεν ους από την παν δημία
οφειλέτες οι οποίοι έχ ασαν τη ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων το διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου.
Η πλατφόρμα που είχ ε εξαγγελθει από την ΑΑΔΕ,
δεν άν οιξε ποτέ μέσα στον Νοέμβριο και
αν αδρομικά με τη ν έα διάταξη θα δίν εται η ίδια
δυν ατότητα- αν αβίωσης ρυθμίσεων που χ άθηκαν
λόγω μη καταβολής δόσης- σε όσους πληρώσουν τη
δόση του Δεκεμβρίου .

Φοροτεχ ν ικοί και φορολογούμεν οι καταγγέλουν
«αρρυθμίες» και στην υλοποίηση ψηφισμέν ων διατάξεων για την αν αστολή πληρωμής ΦΠΑ τον Νοέμβριο
όσο και για την αν αστολή πληρωμής δόσης ρυθμισμέν ης οφειλής, καθώς το «πάγωμα» των οφειλών
αυτών σύμφων α με φοροτεχ ν ικούς δεν εμφαν ίστηκε
στο T1 x9 B εν ώ φορολογούμεν οι υποστηρίζουν πως
από σήμερα άρχ ισαν ν α χ ρεών ον ται και προσαυξήσεις.
Πηγές της ΑΑΔΕ αν αγν ωρίζουν την καθυστέρηση
εμφάν ισης ν έας ημερομην ίας οφειλής του ΦΠΑ σε
αν αστολή, στο τέλος Απριλίου 2021 όπως ορίζει ο
ν όμος με δυν ατότητα ρύθμισης σε 12-24 δόσεις ,
υποστηρίζουν όμως πως δεν υπάρχ ουν αν άλογα
προβλήματα με την αν αστολή δόσης ρυθμισμέν ων
οφειλών .

Η αν αστολή πληρωμής ΦΠΑ η οποία θα έπρεπε
ν α εμφαν ίζεται χ θες στους δικαιούχ ους, επιδιώκεται
ν α εμφαν ιστεί σήμερα ή το αργότερο αύριο στο T1 x9 B .
Πολλοί φορολογούμεν οι στο μεταξύ πλήρωσαν καν ον ικά εν ώ είχ αν τη δυν ατότητα ν α μεταφέρουν το
ΦΠΑ Νοεμβρίου τον Απρίλιο του 2021.
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Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των
Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων
7 Ημέρες την εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου μας θα δίνουν για
άλλη μία φορά τον δικό τους αγώνα με γνώμονα την εξασφάλιση ενός
βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες να είναι σε θέση να
προγραμματίσουν τις εργασίες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρες.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Νότα αισιοδοξίας το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
του Δήμου Φυλής που στήθηκε στην πλατεία

Φ

ωτειν ό
φάρο
ελπίδας, εν μέσω
της
π αν δημίας,
αποτελεί το Χριστουγεν ν ιάτικο Δέν τρο του Δήμου
Φυλής, που στήθηκε το
πρωί της Τρίτης 1η Δεκεμβρίου 2020, στην Πλατεία
Ηρώων , στα Άν ω Λιόσια.
Την επ ιχ είρηση των
εργαζομέν ων του Δήμου
Φυλής για το στήσιμο του
μεγάλου δέν τρου π ου
σκόρπ ισε ν ότες αισιοδοξίας στην καρδιά των
Άν ω Λιοσίων , συν τόν ισε ο
Αν τιδήμαρχ ος Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης
Μαρίν ος Σαρλάς.
Το Χριστουγεν ν ιάτικο
Δέν τρο αποτελεί το αποκορύφωμα του εορταστικού στολισμού, ο οποίος
έχ ει ξεκιν ήσει από μέρες
και βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη. Όπως σημειών ει ο
Μαρίν ος Σαρλάς ( M1 A 9 > ? B S1 A < 1 B )
η κατεύθυν ση που έχ ει δώσει ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς είν αι
ν α δημιουργηθεί εορταστική ατμόσφαιρα και στις τρεις Δημοτικές
Εν ότητες (Άν ω Λιοσίων , Ζεφυρίου
και Φυλής), με επίκεν τρο τους μεγάλους δρόμους και τις πλατείες.
“Ο Χριστουγεν ν ιάτικος στολισμός
θα βελτιώσει την ψυχ ολογία όλων
μας αυτές τις δύσκολες μέρες. Όπως
κάθε χ ρόν ο, έτσι και φέτος, κάν ουμε το καλύτερο και αισιοδοξούμε

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
εκπαίδευσης θετών γονέων από
την Περιφέρεια Αττικής-

Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για υποψήφιους ανάδοχους γονείς

Η

Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζον τας την
αν άγκη αν άδειξης και προώθησης των
Θεσμών της Υ ιοθεσίας και της Αν αδοχ ής ως
μέσο πρόληψης και κατάργησης του ιδρυματισμού και
διασφάλισης των κατοχ υρωμέν ων δικαιωμάτων των
παιδιών , κατάρτισε και ολοκλήρωσε πρόγραμμα
εκπαίδευσης υποψήφιων θετών γον έων .
Ειδικότερα η Δ/ν ση Κοιν ων ικής Μέριμν ας, σε
συν εργασία με τις Δ/ν σεις Δημόσιας Υ γείας και
Κοιν ων ικής Μέριμν ας των Περιφερειακών Εν οτήτων
υλοποίησε 5 τμήματα εκπαίδευσης για υποψήφιους
θετούς γον είς, κατά το χ ρον ικό διάστημα Οκτωβρίου
– Νοεμβρίου 2020. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας
5 pA 5 B 5 > 3 5 .7 ? v .7 A Το πρόγραμμα είχ ε συν ολική
διάρκεια τριάν τα (30) ωρών με έξι (6) θεματικές
εν ότητες και εκπαιδεύτηκαν 115 υποψήφιοι θετοί
γον είς.

ότι σύν τομα ο εφιάλτης της παν δημίας θα τελειώσει”, τον ίζει ο
Μαρίν ος Σαρλάς ο οποίος εύχ εται
σε όλους καλές γιορτές, εν ώ δεν
παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει τους
εργαζομέν ους του Δήμου για το ζήλο
που δείχ ν ουν .
Από την πλευρά του ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς μαζί με τις
ευχ ές του για καλές γιορτές, τόν ισε.
✍“Μπορεί φέτος ν α μην έχ ουμε
τη χ αρά ν α αν ταμώσουμε στις
φωταγωγήσεις των Δέν τρων , όπως

τα προηγούμεν α χ ρόν ια, αλλά θα
είμαστε συν επείς σε αυτό που οι
συν τοπίτες μας, μικροί και μεγάλοι,
αποζητούν αυτές τις μέρες. Ευελπιστώ οι υγειον ομικές συν θήκες ν α
επιτρέψουν στην αγορά ν α δουλέψει ώστε ν α συμβάλει στη δημιουργία εορταστικού κλίματος. Όπως
και ν α έχ ει, εύχ ομαι η θαλπωρή
των Χριστουγέν ν ων και το μήν υμα
της γέν ν ησης του Χριστού ν α φτάσουν παν τού. Αυτή την περίοδο το
έχ ουμε όλοι μας αν άγκη, περισσότερο από ποτέ”, καταλήγει.

Lockdown: Την Παρασκευή οι αποφάσεις - Προς κλειστή
εστίαση- Το 2021 τα σχολείαΦαίνεται ότι τα σχολεία
πρόκειται να ανοίξουν ξανά από το νέο έτος, το 2021

Ελάχ ιστες οι π ιθαν ότητες
να
αν οίξουν στις 14
Δεκεμβρίου π ου π ροφαν ώς το < ? 3 kd? F > πάει
έως τότε με πρώτη ελπίδα
ν α αν οίξει το λιαν εμπόριο
ώστε ν α κιν ηθεί η αγορά
μέχ ρι τα Χριστούγεν ν α.
Την Παρασκευή, π ολύ
πιθαν ό και με έν α μήν υμα του ίδιου του πρωθυπουργού, θα δούμε πως
θα πορευτούμε το επόμεν ο διάστημα μέχ ρι τουλάχ ιστον και τις γιορτές.Φαίν εται ότι τα σχ ολεία
π ρόκειται
να
αν οίξουν ξαν ά από το
ν έο έτος, το 2021.
Ελάχ ιστες οι πιθαν ότητες ν α αν οίξουν στις 14
Δεκεμβρίου π ου π ροφαν ώς το < ? 3 kd? F > πάει
έως τότε με πρώτη ελπίδα
ν α αν οίξει το λιαν εμπόριο
ώστε ν α κιν ηθεί η αγορά
μέχ ρι
τα
Χριστούγεν ν α.Πολύ δύσκολα ν α
αν οίξει η εστίαση. Φαίν εται ότι
αυτές οι επιχ ειρήσεις θα παραμείν ουν κλειστές διότι φοβούν ται
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ότι η αύξηση της κιν ητικότητας μαζί
με την εστίαση μπορεί ν α δημιουργήσει ν έα προβλήματα και εξάπλωση του κορων οιου.
Αυτό που δεν θέλει η κυβέρν ηση

είν αι ν α αν οιγοκλείν ουμε μετά την
χ αλάρωση των μέτρων και γι αυτό
τα βήματα θα είν αι πολύ προσεχ τικά όπως θα αν ακοιν ωθούν την
Παρασκευή.

Στόχ ος των προγραμμάτων επιμόρφωσης ήταν ν α
προετοιμάσουν τους υποψήφιους θετούς γον είς για
την αν τιμετώπιση κάθε ζητήματος που σχ ετίζεται με
την υιοθεσία. Οι εκπαιδευτές ήταν όλοι υπάλληλοι
της Περιφέρειας Αττικής, που έχ ουν πιστοποιηθεί με
σχ ετική εκπαίδευση.

Σύμφων α με το ισχ ύον ν ομοθετικό πλαίσιο η
εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή
των υποψηφίων θετών στο Εθν ικά Μητρώα Υ ιοθεσίας
και εν συν εχ εία στην διαδικασία σύν δεσης τους με
παιδιά.

Η Περιφέρεια Αττικής συν εχ ίζον τας ν α είν αι αρωγός
της προώθησης του συγκεκριμέν ου θεσμού και
σεβόμεν η την επιθυμία των υποψήφιων θετών και
αν αδόχ ων γον έων , συν εχ ίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία, με άμεσο επόμεν ο στόχ ο την διεν έργεια
εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους
αν άδοχ ους γον είς.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης επισήμαν ε:
«Στόχ ος μας η οικογεν ειακή αποκατάσταση κάθε
παιδιού που στερείται – μόν ιμα ή προσωριν ά –
βιολογικού περιβάλλον τος. Η Περιφέρεια Αττικής θα
συν εχ ίσει το κοιν ων ικό της έργο και θα σταθεί στο
πλευρό των γον ιών που επιθυμούν ν α προσφέρουν .
Εργαζόμαστε συστηματικά για την αν άδειξη και
προώθηση της Υ ιοθεσίας και Αν αδοχ ής. Σε
συν εργασία με τα διοικητικά στελέχ η της Περιφέρειας,
τα συν αρμόδια Υ πουργεία και τους εμπλεκόμεν ους
φορείς θα κάν ουμε ό,τι είν αι δυν ατό για ν α βελτιωθεί
η σχ ετική διαδικασία».

10-θριάσιο
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ΠΑΣΑΠ: «Δεν αντέχουμε
άλλο, θα διαλυθούμε από
την οικονομική ανέχεια»

O

Παν ελλήν ιος Σύν δεσμος Αμειβομέν ων
Πετοσφαιριστών ζητάει την άμεση
επαν έν αρξη της αγων ιστική δράσης από την
Πολιτεία γιατί η κατάσταση έχ ει φτάσει στο
απροχ ώρητο.

Ο ΠΑΣΑΠ τον ίζει στην
επιστολή του πως οι ομάδες
των πρωταθλημάτων Βόλεϊ
δεν αν τέχ ουν άλλο και θα
διαλυθούν από την
οικον ομική αν έχ εια.

Αν αλυτικά η επιστολή του
ΠΑΣΑΠ: «Αγαπητοί/ες
συμπολίτες και συν αγων ιστές
στην πιο μεγάλη μάχ η του
καιρού μας,

Επιλέγουμε αυτή την προσφών ηση και
απευθυν όμαστε προς όλους, γιατί αν τιλαμβαν όμαστε
πλήρως σε ποιό περιβάλλον και υπό ποιές συν θήκες
διατυπών ουμε τις αν ησυχ ίες και τα αιτήματά μας.

Αν τιλαμβαν όμαστε ότι εσείς της πολιτικής ηγεσίας
καλείστε ν α αν τιμετωπίσετε έν αν εχ θρό που δεν
γν ωρίζετε, με τρόπους που αν ακαλύπτετε στην
πορεία, για ν α προφυλάξετε όλους εμάς. Παράλληλα,
ότι προσπαθείτε ν α κρατήσετε ζων ταν ή την
οικον ομική δραστηριότητα, μέρος της οποίας είν αι και
ο αθλητισμός. Αλλά εδώ που τα λέμε, στην περίπτωση
του αθλητισμού το έχ ετε κάν ει με τρόπο που αφήν ει
στο περιθώριο μεγάλες ομάδες επαγγελματιών και μη
επαγγελματιών . Είν αι απολύτως καταν οητό ότι δε
μπορούσατε ν α μην «αν οίξετε» τη Sup5 A L5 1 7 u5 1,
γιατί η οικον ομική και πολιτική ζημιά θα ήταν
δυσβάσταχ τη. Καταν οούμε ότι το ίδιο πράξατε και με
την B1 B k5 C L5 1 7 u5 , γιατί εγκαίρως πίεσε. Είν αι σαφές
ότι δε γίν εται ν α αν οίξετε τα πάν τα, δεν είμαστε
παράφρον ες, ούτε ζούμε σε άλλον πλαν ήτη.
Αν τιλαμβαν όμαστε ,όμως, ότι όπου φτωχ ός κι η μοίρα
του.

Δυστυχ ώς, η V? < < 5 y L5 1 7 u5 έχ ον τας προτείν ει
υγειον ομικό πρωτόκολλο και έχ ον τας εξασφαλίσει
συν εχ είς ελέγχ ους με C 5 B C στα πρότυπα των
πρωταθλημάτων που συν εχ ίζον ται, δε μπόρεσε ν α
σας πείσει-πιέσει. Μετά από έν α μήν α θέλουμε ν α
ακούσετε τις αν ησυχ ίες μας, γιατί οι επαγγελματίες του
βόλεϊ βρισκόμαστε στο τραγικό σημείο ν α σωθούμε
από τον C? v 9 d-19, αλλά ν α διαλυθούμε από την
οικον ομική αν έχ εια και την πλήρη απραξία. Μαζί μας
και το βόλεϊ στο σύν ολό του. Ζητάμε με όλη τη
δύν αμη της φων ής μας ν α μπούμε άμεσα σε
διαδικασία επαν έν αρξης με όποιες προσθήκες κρίν ετε
σε όσα σας έχ ουν προταθεί από τις αρμόδιες αρχ ές
του αθλήματος μας. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ. Η
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αθλητική μας ζωή είν αι ορισμέν ου χ ρόν ου, ελάχ ιστων
απολαβών και πλέον την έχ ετε βάλει σε αν αστολή
ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ. Κι εμείς ,όπως και όλοι οι πολίτες,
αν ησυχ ούμε για τους συγγεν είς μας, τους εαυτούς μας
, τους φίλους μας. Δεν επιθυμούμε ούτε ν α
σκοτώσουμε καν έν αν , ούτε ν α αυτοκτον ήσουμε
μεταφέρον τας τον ιό. Απαιτούμε όμως ν α
επιβιώσουμε. Κι εμείς και το άθλημά μας. Θέλουμε
χ ρον οδιάγραμμα και επαν εκκίν ηση επαν εκτιμών τας
όλα τα δεδομέν α. Εμείς θα τηρήσουμε όσα ζητήσετε.
Μην αφήν ετε το βόλεϊ ν α πεθάν ει (σε εθν ικό και
συλλογικό επίπεδο) επειδή απλώς δεν έχ ουμε
διοικητικά εξίσου δυν ατή φων ή και επιρροή με άλλους.

Ταυτόχ ρον α, απευθυν όμαστε στις δικές μας
αρμόδιες αρχ ές. Στη Λίγκα και στην
ΕΟΠΕ. Μαζί ας δώσουμε τη λύση,
θωρακίζον τας τους όρους διεξαγωγής
των πρωταθλημάτων μας, ξαν αβάζον τας
με καν όν ες άν δρες, γυν αίκες, εθν ικές
ομάδες και ηλικιακά κλιμάκια στο
γήπεδο. Σταδιακά και με πρόγραμμα. Δε
μπορούμε ν α περιμέν ουμε πότε θα μας
θυμηθούν . Πρέπει εμείς ν α τους
θυμίσουμε την παρουσία μας και την
υπευθυν ότητά μας. Επαγγελματίες
αθλητές και προπον ητές, ερασιτέχ ν ες,
αθλήτριες, παιδιά είμαστε όλοι
κλεισμέν οι στα σπίτια μας σαπίζον τας, αν ύμποροι ν α
ζητήσουμε ν α προπον ηθούμε και ν α παίξουμε με
όρους και καν όν ες. Εμείς δεν έχ ουμε καν σωματική
επαφή. Είμαστε λιγότεροι. Πιο ελεγχ όμεν οι. Αν δεν
κιν ητοποιηθούμε, αν δεν οργαν ωθούμε, αν δεν τους
πείσουμε, θα τελειώσουμε. Όλοι μαζί, ελάτε ν α
δουλέψουμε. Το μελημά σας δε γίν εται πια ν α είν αι τα
λεφτά που θα πάν ε στα σωματεία. Ο αγών ας δεν
είν αι προεκλογικός. Είν αι αγών ας επιβίωσης. Για μια
φορά ας είμαστε εν ωμέν οι και σοβαροί. Για ν α μας
πάρουν στα σοβαρά.
Η V? < < 5 y L5 1 7 u5 μπορεί και πρέπει άμεσα ν α δείξει
το δρόμο. Και ν α ακολουθήσουν με χ ρον οδιάγραμμα
όλοι οι υπόλοιποι. Τη στιγμή που το πρόβλημα της
χ ώρας μοιαζεί ν α είν αι αποκλειστικά η εστίαση και το
εμπόριο (εκεί που έτσι κι αλλιώς θα υπάρχ ει
συν ωστισμός), εμείς που και αποστάσεις τηρούμε και
τεστ κάν ουμε και χ ωρίς κόσμο θα παίζουμε, είμαστε
εν τελώς εκτός κάδρου. Ζητάμε ν α μπούμε στο κάδρο.
Γιατί αν πεθάν ει ο αθλητισμός, θα πεθάν ει η
κοιν ων ία. Μακροπρόθεσμα πολλοί/πολλές θα
εγκαταλείψουν , τα παιδιά πια δε θα στρέφον ται στα
γήπεδα και τελικώς θα γεμίσουμε ν εκροζών ταν ους
επαγγελματίες, εξαφαν ισμέν ους ερασιτέχ ν ες και
παιδιά υπέρβαρα βυθισμέν α στο N5 C f < 9 x, τον καν απέ
και το κιν ητό.

Καταν οούμε πλήρως όσα ζούμε, τους κιν δύν ους, τις
αν ησυχ ίες μας. ΔΕΝ καταν οούμε ότι δε μας
υπολογίζετε καν . Καταν οήστε κι εσείς ότι άλλη
αν αστολή δεν παίρν ει.

ΠΑΣΑΠ εκ μέρους των αθλητών και αθλητριών του
βόλεϊ με την ελπίδα ότι εκφράζουμε όλο το αθλητικό
κίν ημα».

Τ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: ΔΕΝ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ>>

ον προβληματισμό του
εξέφρασε ο
προπον ητής
Δημήτρης Σπαν ός,
για όλα όσα
συμβαίν ουν στη
χ ώρα μας σε ότι
αφορά την μη έν αρξη του πρωταθλήματος της Sup5 A < 5 1 7 u5
2.
Ο ίδιος θεωρεί ότι
εμπαίζον ται γεν ικότερα όλοι όσοι ασχ ολούν ται με την εν
λόγω κατηγορία, από τους ειδικούς, αφού όπως τόν ισε, επιθυμούν ν α διώξουν τους υγιείς προέδρους από
τις ομάδες.
Μιλών τας για το πώς βιών ει αυτή την ώρα το < ? 3 kd? F > , είπε:
«Προσπαθούμε ν α αν ταπεξέλθουμε, έχ ουμε δώσει
στους ποδοσφαιριστές ειδικό ατομικό πρόγραμμα, για
ν α μπορέσουν ν α κρατηθούν σε εγρήγορση, αλλά
μόν ο αυτό δεν φτάν ει. Πρέπει κάποια στιγμή, όλο
αυτό ν α τελειώσει. Είμαστε και εμείς άν θρωποι και
τηρούμε το υγειον ομικό πρωτόκολλο, δεν καταλαβαίν ω γιατί δεν αγων ιζόμαστε».
Και πρόσθεσε: «Υ πάρχ ουν άν θρωποι που δίν ουν
τα χ ρήματά τους, κάποια στιγμή λοιπόν θα τους
αν αγκάσουν ν α φύγουν . Πληρών ουν και ματών ουν
οικον ομικά συν εχ ώς και χ ωρίς αν τίκρισμα».
Και κατέληξε: «Ας μας πουν το πότε θα ξεκιν ήσουμε. Σε έν αν μήν α, σε είκοσι ημέρες, πότε; Μην
παίζουν με την ν οημοσύν η μας, είμαστε απογοητευμέν οι με όλο αυτό που συμβαίν ει».
πηγή: «M1 C 3 h»

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ο
ΠΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ

Σ

ε επιτυχ ημέν η επέμβαση αποκατάστασης
πρόσθιου χ ιαστού στο δεξί του πόδι υποβλήθηκε
την Δευτέρα
30 Νοεμβρίου, ο
ποδοσφαιριστής του ΑΟ
Ζωφριάς
Παν αγιώτης
Καρδαμπίκης.

Πλέον , ο
Παν αγιώτης
ξεκίν ησε ήδη
ν α μετρά
αν τίστροφα για ν α βρεθεί ξαν ά, μαζί στην ομάδα, το
ίδιο δυν ατός και έτοιμος ν α τιμήσει τη μπλε φαν έλα.
Ο ποδοσφαιριστής είχ ε τραυματιστεί στην εκτός
έδρας αν αμέτρηση με τον Βύζαν τα.

Σύσσωμη η διοίκηση, το ποδοσφαιρικό τμήμα,
φίλαθλοι και χ ορηγοί ευχ όμαστε στον Παν αγιώτη
ταχ εία αν άρρωση και άμεση επιστροφή στις επάλξεις.

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

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
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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.
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θριάσιο-13

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μ

ε χ αρά σας αν ακοιν ών ουμε το
2° Δωρεάν Εκπαιδευτικό
Σεμιν άριο Προεθν ικών Ομάδων
Δυτικής Αττικής που θα είν αι αν οιχ τό
για όλους!
Σε αυτό το διάστημα της σεζόν με
όλα αυτά που μπορεί ν α
αν τιμετωπίζουμε δεν χ άν ουμε την
διάθεση μας και συν εχ ίζον τας ν α
κάν ουμε πράξη την αγάπη μας,την
αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς
τους συν αν θρώπους μας
διοργαν ών ουμε για πρώτη φορά σε
επίπεδο Προεθν ικών Ομάδων
Σεμιν άριο με την συμμετοχ ή και
εισηγήσεις 3 μεγάλων ΠΑΕ της Αθήν ας
Ολυμπιακός (Λαζάρου Τάσος - Ρόγκας
Χρήστος)
ΑΕΚ ( Ορφαν ίδης Στέλιος )
Παν αθην αϊκός ( Μπέκας Βαγγέλης )
και την συμμετοχ ή εν ός πρώην
Διεθν ή ποδοσφαιριστή της Εθν ικής μας
ομάδας και Πρωταθλητή Ευρώπης το

2004 ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥ ΡΑΝΗ ώστε ν α
απαν τήσει < 9 v 5 στις ερωτήσεις!
Ευχ αριστούμε όλους σας πάρα πολύ
για την άμεση αν ταπόκριση σας!
Θέλουμε κάθε μέρα ν α μπορούμε ν α
μάθουμε κάτι καιν ούργιο αλλά και ν α
μπορούμε ν α είμαστε υποστηρικτικοί
και εν εργοί σε κάθε εν έργεια που
μεταλαμπαδεύει την γν ώση ΔΩΡΕΑΝ
από άν θρωπο σε άν θρωπο.
Σας καλούμε όλους Προπον ητές Παιδιά - Γον είς αλλά κάθε άν θρωπο
που θέλει ν α πάρει γν ώση από κάθε
γων ιά της Ελλάδας ν α παρακολουθήσει
το Σεμιν άριο των Προεθν ικών μας
ομάδων της Δυτικής Αττικής.
Με εκτίμηση,
Γιάν ν ης Φατόλιας
Υ πεύθυν ος Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Προ-Εθν ικών ( Μικτών )
Ομάδων Δυτικής Αττικής
Κ-14 & Κ-15
p: 6939836529

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και Προμηθειών
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής για 2 έτη» (2020-2022)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020
Αρ.Πρωτ:
32972/30-11-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο
ποσοστό μέσης έκπτωσης επί τοις εκατό επί του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού), σύµφωνα µε τις
διατάξεις των:
Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορι
σμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών
κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του
Ν.Δ/τος2396/53»

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει

N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρµόζουν το
ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52,αντίστοιχα.

Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµαταΟ.Τ.Α.






Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων»

Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρ-

ωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α - 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες διατάξεις.»

Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 263/2020

για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για
συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής» (20202022), συνολικού προϋπολογισμού 1.377.838,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.111.160,00€
χωρίς το Φ.Π.Α.), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ύψους 275.567,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% (222.232,00€ χωρίς το ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης F F F .pA ? m9 C h5 uB .7 ? v.7 A του συστήματος.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη F F F .pA ? m9 C h5 uB .7 ? v.7 A )
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:04/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.π.μ.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, της κατηγορίας / κατηγοριών, για τις οποίες
καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : hC C p://F F F .pA ? m9 C h5 uB .7 ? v.7 A . όπου η
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 103177.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότοπο hC C p://5 C .d9 1 v7 5 9 1 .7 ? v.7 A (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου F F F .fy< 9 .7 A /
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα F F F .pA ? m9 C h5 uB .7 ? v.7 A , του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Φυλή, 30-11-2020
Ο Δήμαρχος

Σχοινάς: Η Ευρώπη θα πρωταγωνιστήσει για
την παγκόσμια συνεργασία στη μετά την
πανδημία εποχή

ο

ν π ρωταγων ιστικό ρόλο της Ευρώπ ης στη μετά την π αν δημία επ οχ ή
υπ ογράμμισε ο αν τιπ ρόεδρος της Κομισιόν , Μαργαρίτης Σχ οιν άς,
μιλών τας στο διαδικτυακό φόρουμ του TR T WORLD με θέμα: «Η διεθν ής
τάξη στον μετά την π αν δημία κόσμο».«Η Ευρώπ η θα π ρωταγων ιστήσει για
την π αγκ όσμια συν εργασία στη μετά την π αν δημία επ οχ ή» τόν ισε ο
Μαργαρίτης Σχ οιν άς.
Μεταξύ τον ομιλητών ήταν και ο εκπ ρόσωπ ος της τουρκικής π ροεδρίας
Ιμπ ραήμ Καλίν , ο οπ οίος άσκησε κριτική στην Ευρώπ η, τον ίζον τας π ως σε
θέματα π αγκόσμιας συν εργασίας η Ευρώπ η κιν είται ευρωκεν τρικά.
Ο αν τιπ ρόεδρος της Ευρωπ αϊκής Επ ιτροπ ής απ άν τησε ότι αρν είται αυτόν
τον όρο, π αρά το γεγον ός ότι είν αι ελλην ικός, επ ισημαίν ον τας μεταξύ
άλλων , ότι η Ευρώπ η είν αι ο μεγαλύτερος δωρητής αν θρωπ ιστικής βοήθειας
π αγκοσμίως, με σημαν τικές π ρωτοβουλίες στο π λαίσιο του ΟΗ Ε,
π ρωταγων ιστεί σε π αγκόσμιο επ ίπ εδο στην αν τιμετώπ ιση της κλιματικής
αλλαγής και έχ ει χ ορηγήσει 37 δισ. ευρώ σε χ ώρες εκτός Ευρώπ ης για την
αν τιμετώπ ιση της π αν δημίας.Επ ιπ ροσθέτως, ο κ. Σχ οιν άς επ ισήμαν ε ότι
«ο κ όσμος μόλις βγει απ ό την π αν δημία θα αν ακαλύψει ξαν ά την αξία της
π ολύπ λευρης συν εργασίας» σημειών ον τας επ ίσης, ότι είν αι σημαν τικό τόσο
το γεγον ός ότι η ΕΕ συμφών ησε στο π ακέτο αν άκαμψης τον π ερασμέν ο
Ιούλιο, αλλά και το ότι π ροχ ώρησε στην αγορά εμβολίων απ ό όλες τις
εταιρείες π ου βρίσκον ται κον τά στο ν α π αράξουν έν α εμβόλιο,
διαβεβαιών ον τας τους Ευρωπ αίους ότι θα έχ ουν δίκαιη και καθολική
π ρόσβαση.
«Έν α απ ό τα π ιο σημαν τικά απ οτελέσματα αυτής της τραγωδίας ήταν ότι
π άν τα σε καιρούς κρίσης οι Ευρωπ αίοι αισθάν ον ται ότι είν αι καλύτερα
μαζί» τόν ισε ο αν τιπ ρόεδρος της Κομισιόν και π ροσέθεσε ότι «ο
μεγαλύτερος εχ θρός της ΕΕ είν αι ? εφησυχ ασμός και η στασιμότηταΚάθε
φορά π ου έχ ουμε εξωτερικά σοκ π ου δημιουργούν αβεβαιότητα στην κ οιν ή
μας γν ώμη, π ολύ γρήγορα τα κράτη-μέλη είτε είν αι μεγάλα είτε είν αι μικρά,
αν ατολικά ή δυτικά, όλοι π ολύ γρήγορα αν τιλαμβάν ον ται ότι η ασπ ίδα τους
είν αι μία απ οτελεσματική π ροσέγγιση της ΕΕ».
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14-θριάσιο

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

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

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

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 MAIL: irokalli8@gmail.com

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020
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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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

