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Αδήλωτα τετραγωνικά:
Ενεργοποιείται εκ νέου
η πλατφόρμα αλλά
χωρίς ευνοϊκούς όρους
σελ. 7

Μητσοτάκης:
Κλειστά μπαρνυχτερινά μαγαζιά
μέχρι να έρθει
σελ. 13
το εμβόλιο

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης
ναρκωτικών στη Δυτική ΑττικήΣυνελήφθησαν
οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
Κύκλωμα που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της
Δυτικής Αττικής και κυρίως σε Ανω Λιόσια και Ζεφύρι, εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Τροπολογία ΥΠΟΙΚ:
Αφορολόγητο και
ακατάσχετο το 50% της
αποζημίωσης για τα
«χαμένα» ενοίκια,
ρυθμίσεις και για
ακινησία ΙΧ σελ. 9
Δήμος Ασπροπύργου:
Παράταση αναστολής
λειτουργίας των
υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

σελ.3

σελ. 2-6

Ψηφιακός εξοπλισμός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ύψους 140 χιλιάδων
ΕΠΣΔΑ: ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
ευρώ για τα σχολεία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ Κ14 & Κ15
των Αχαρνών
σελ. 2

ΚΩΤΣΗΡΑΣ – ΕΡΓΟ
Κικίλιας: Την επομένη
ημέρα της παραλαβής, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
θα αρχίσουν
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σελ. 3
οι εμβολιασμοί σελ. 4

Talent City F.C:
Προσφέρουμε
ανακούφιση και
χαρίζουμε χαμόγελα

σελ. 11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου 49, Ασπρόπυργος,
19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.Δήμητρας 17, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ
2105560049
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, Μάνδρα,
19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζαλαβρά ΕλένηΛεωφόρος Φυλής 240, Άνω Λιόσια, 13343,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102471445
ΧΑΪΔΑΡΙ

TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.)Παπαν-

δρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ
2105813912

Αχαρνές

ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102403004

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448143

ABC PHARMACY BY ΠΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛεωφόρος Ιωνίας 46,

Σ

Κορωνοϊός: 2.186 νέα κρούσματα το
τελευταίο 24ωρο

ε 2.186 αν έρχ ον ται τα ν έα
κρούσματα κορων οϊού στη
χ ώρα το τελευταίο 24ωρο,
σύμφων α με την εν ημέρωση του
ΕΟΔΥ .

Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 89 θάν ατοι, με τον αριθμό
των ν εκρών ν α φτάν ει τους 2.606.
Παράλληλα, σε 613 αν έρχ ον ται
οι διασωλην ωμέν οι ασθεν είς στις
Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα αν ακοιν ών ουμε 2186
ν έα κρούσματα του ν έου ιού στη
χ ώρα, εκ των οποίων 28
εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο
συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων είν αι 109655, εκ των οποίων
το 52.9% άν δρες.

4949 (4.5%) θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό

Έναντι Ιερού Ναού Ταξιαρχών , Αχαρνές - Χαραυγή, 13673,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102440400

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

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Μετά το απόγευμα θα εκδηλωθούν
βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν.Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γλυκέριος, Γλυκερός

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αν απηρία

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

και 29023 (26.5%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

613 συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι. Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 65 ετών . 175
(28.5%) είν αι γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. To 76.2%, των διασωλην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή είν αι ηλικιωμέν οι 70
ετών και άν ω. 611 ασθεν είς έχ ουν

εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχ ουμε 89 ακόμα καταγεγραμμέν ους θαν άτους και 2606
θαν άτους συν ολικά στη χ ώρα.
1055 (40.5%) γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. Η διάμεση ηλικία
των θαν όν των συμπολιτών μας
ήταν τα 80 έτη και το 96.6% είχ ε
κάποιο υποκείμεν ο ν όσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άν ω.

Ψηφιακός εξοπλισμός ύψους 140 χιλιάδων
ευρώ για τα σχολεία των Αχαρνών

ε έκτακτη επιχ ορήγηση ύψους
140 χ ιλιάδων ευρώ προς τις
σχ ολικές επιτροπές προχ ωρά ο
δήμος Αχ αρν ών μετά από πρόταση
του Δημάρχ ου Σπύρου Βρεττού, με
σκοπό την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού κι άλλων υλικών για τις αν άγκες
των μαθητών , πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω κορον οϊού.

Ο κ. Βρεττός, σε μια κίν ηση ματ,
έφερε ως έκτακτο θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 1ης Δεκεμβρίου την
έγκριση ποσού χ ιλιάδων ευρώ για τον
εξοπλισμό των σχ ολικών μον άδων με
τα κατάλληλα τεχ ν ολογικά εργαλεία, προς διευκόλυν ση
των μαθητών τους. Συγκεκριμέν α, αποφασίστηκε οι
δύο σχ ολικές επιτροπές ν α μοιραστούν από 70 χ ιλιάδες ευρώ και ν α προχ ωρήσουν στην προμήθεια τάμπλετ που θα δοθούν σε μαθητές/τριες που τα έχ ουν
αν άγκη.

“Αν αγν ωρίζον τας τις έκτακτες και επείγουσες αν άγκες που δημιούργησε ο κορον οϊός, προχ ωράμε στον
εξοπλισμό των σχ ολικών μον άδων με τις αν αγκαίες
για την τηλεκπαίδευση ψηφιακές συσκευές και όχ ι
άλλων »τόν ισε, μεταξύ άλλων , στην εισήγησή του ο κ.
Βρεττός.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών
στη Δυτική ΑττικήΣυνελήφθησαν οκτώ
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Κ

Κύκλωμα που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και κυρίως σε Ανω Λιόσια και Ζεφύρι, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

ύκλωμα που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής
και κυρίως σε Ανω Λιόσια και Ζεφύρι, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής. Κατά την διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή ομάδων της Ε.Κ.Α.Μ και της Ο.Π.Κ.Ε, συνελήφθησαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και
δύο ακόμη άτομα.
Κύκλωμα που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και κυρίως
σε Ανω Λιόσια και Ζεφύρι, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Η συνέχεια στη σελ. 6
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ΚΩΤΣΗΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο

Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Γιώργος
Κώτσηρας εν ημερώθηκε από τον Πρόεδρο
του Πράσιν ου Ταμείου κο
Στάθη Σταθόπουλο για την
έν ταξη στον χ ρηματοδοτικό
προγραμματισμό του Πράσιν ου Ταμείου του έργο του
Δήμου Φυλής: Προμήθεια
εξοπλισμού για τη λειτουργική αν αβάθμιση χ ώρων στα
οτ2147α, 2151α και 855α
στη ΔΕ Άν ω Λιοσίων ,
συν ολικού ύψους 196.772 €.

Ο κ. Κώτσηρας έκαν ε την ακόλουθη
δήλωση: «Το Πράσιν ο Ταμείο και ο
Πρόεδρος του Στάθης Σταθόπουλος
συν εχ ίζουν τις δράσεις στήριξης της

Δυτικής Αττικής. Συν εχ ίζουμε με εν έργειες και πράξεις την προσπάθεια για
εν δυν άμωση και αν άπτυξη της Δυτικής
Αττικής με μον αδικό γν ώμον α τη
βελτίωση των συν θηκών διαβίωσης των
πολιτών .»

Σεισμός 4,4 R στην Αττική

Σεισμός σημειώθηκε
λίγο πριν τη 1 το
μεσημέρι, μεγέθους
4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχ τερ.
Σύμφων α με τις
πρώτες πληροφορίς,
επρόκειτο για μία σεισμική δόν ηση επιφαν ειακή, αφού οι αρχ ικές εκτιμήσεις αν αφέρουν ότι το εστιακό
βάθος ήταν μόλις 5
χ ιλιόμετρα.

Το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο αν αφέρει πως η σεισμική δόν ηση είχ ε μέγθος 4,5
Ρίχ τερ και σημειώθηκε 11 χ ιλιόμετρα αν ατολικά της Θήβας.

29 κρούσματα κορωνοϊού σε στρατόπεδο
της Αεροπορίας στην Τρίπολη

«

Συν αγερμός» έχ ει σημάν ει στην Τρίπολη και συγκεκριμέν α στο Γεν ικό Επιτελείο Αεροπορίας, μετά τον εν τοπισμό 29 κρουσμάτων κορων οϊού στην
124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης.
Σύμφων α με πληροφορίες, τα κρούσματα Cov id-19 έχ ουν εν τοπιστεί σε
σμην ίτες οι οποίοι παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Τρίπολη για ν α

Δήμος Ασπροπύργου: Παράταση αναστολής λειτουργίας των υγειονομικών
Επιτροπών ΚΕΠΑ

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 .

Μειώνεται ο ΦΠΑ σε παγωτά, συσκευασμένο
καφέ και τρόφιμα

Τ

υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία. Στο στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάστηκαν περίπου 800 ν εοσύλλεκτοι, 29 από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι είν αι θετικοί στον κορων οϊό. Στην πλειον ότητά τους, οι σμην ίτες
είν αι ασυμπτωματικοί ή εμφαν ίζουν ήπια συμπτώματα και βρίσκον ται σε καραν τίν α εν τός του στρατοπέδου.

Ωστόσο, δύο από τους σμην ίτες που διαπιστώθηκε ότι ν οσούν από την Cov id19 εμφάν ισαν σοβαρότερα συμπτώματα και μεταφέρθηκαν για ν οσηλεία: Ο έν ας
στο ν οσοκομείο της Τρίπολης και ο άλλος στο 251 Γεν ικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
στην Αθήν α.

ην μείωση του ΦΠΑ σε συσκευασμέν ο καφέ, συσκευασμέν ες
σάλτσες όπως η μουστάρδα αλλά
και στα παγωτά προβλέπει τροπολογία
που κατατέθηκε στην Βουλή από το
υπουργείο Οικον ομικών
Με διάταξη που περιλαμβάν εται σε
τροπολογία του υπουργείου Οικον ομικών που κατατέθηκε στην Βουλή,
προβλέπεται η μείωση του συν τελεστή
ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε
εκχ υλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκν ώματα καφέ, τσαγιού, ή ματέ
και παρασκευάσματα με βάση τα
προϊόν τα αυτά ή με βάση τον καφέ, το
τσάι ή το ματέ.
Συγκεκριμένα μειώνεται ο ΦΠΑ στα
εξής:

Κιχ ώριο φρυγμέν ο και άλλα φρυγμέν α
υποκατάστατα του καφέ και τα
εκχ υλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκν ώματα αυτών .

Ζύμες (εν εργές ή αδραν είς). Άλλοι
αδραν είς μον οκύτταροι οργαν ισμοί (με
εξαίρεση τα εμβόλια της ΔΚ 3002).
Σκόν ες για το φούσκωμα της ζύμης,
παρασκευασμέν ες.
Παρασκευάσματα για σάλτσες και
σάλτσες παρασκευασμέν ες.
Μουστάρδα παρασκευασμέν η.
Παρασκευάσματα για σούπες και
ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμέν α.
Παγωτά έστω και αν περιέχ ουν
κακάο.

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν
κατον ομάζον ται ούτε περιλαμβάν ον ται
αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα
διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζον ται και τα σύν θετα αλκοολούχ α παρασκευάσματα, άλλα από
εκείν α που γίν ον ται με βάση ευώδεις
ουσίες, των τύπων που χ ρησιμοποιούν ται για την παρασκευή ποτών .
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Δημοπρατείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Δ

ημοπρατείται από την Διεύθυν ση
Τεχ ν ικών Έργων της Περιφερειακής
Εν ότητας Πειραιά το έργο αν τιπλημμυρικής προστασίας 9,3 εκ. ευρώ στην
περιοχ ή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου
στον Δήμο Πειραιά
Γ. Πατούλης: «Με ρεαλιστικό σχ εδιασμό και
με στόχ ο την ασφάλεια των πολιτών
συν εχ ίζουμε τις παρεμβάσεις που στοχ εύουν
στην αν τιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής»
Δημοπρατείται από τη Διεύθυν ση
Τεχ ν ικών Έργων της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά το έργο της κατασκευής δικτύου
αποχ έτευσης όμβριων υδάτων στην περιοχ ή
των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο
Πειραιά.
Ο προϋπολογισμός του έργου αν έρχ εται σε
9.300.000 ευρώ, χ ρηματοδοτείται από ιδίους πόρους
της Περιφέρειας Αττικής και η καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφορών είν αι η 12η Ιαν ουαρίου
2021.
Σκοπός του έργου είν αι η αν τιμετώπιση των
πλημμυρικών φαιν ομέν ων που πλήττουν την συγκεκριμέν η περιοχ ή, με πιο χ αρακτηριστική περίπτωση
τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014, όταν οι δρόμοι της περιοχ ής μετατράπηκαν σε χ ειμάρρους παρασύρον τας και καταστρέφον τας αυτοκίν ητα και
επιχ ειρήσεις.
Αν αλυτικά με το υπό εκτέλεση έργο θα καλυφθεί η
αποχ έτευση λεκάν ης απορροής έκτασης περίπου 800
στρεμμάτων , που εκτείν εται βόρεια της λεωφόρου
Θηβών και μέχ ρι το ύψος της οδού Μπελογιάν ν η –
Τζαβέλλα με αποδέκτη το συλλεκτήρα ομβρίων της
Λεωφόρου Θηβών και συγκεκριμέν α στο τμήμα της
μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου και Δηλαβέρη.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης επισημαίν ει τα εξής:
«Τα έργα αν τιπλημμυρικής προστασίας και οι υποδομές που σχ ετίζον ται με τη θωράκιση της ασφάλειας
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αποτελούν
βασική μας προτεραιότητα. Με ρεαλιστικό σχ εδιασμό
και όραμα την αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση της Αττικής δρομολογούμε ν έα έργα όπως αυτό στον Δήμο
Πειραιά το οποίο θα εν ισχ ύσει σημαν τικά την ασφάλεια των πολιτών της περιοχ ής. Βούλησή μας είν αι ν α
προχ ωράμε με γρήγορους ρυθμούς αν απτυξιακά έργα
και υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό εν τείν ουμε τη συν εργασία μας με όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους δήμους της Αττικής. Στο στρατηγικό σχ εδιασμό μας είν αι η
υλοποίηση υποδομών με ισότιμο και δίκαιο τρόπο.
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Αυτό το επιτυγχ άν ουμε με δύο βασικά κριτήρια τον
επιμερισμό των πόρων σύμφων α με την προτεραιοποίηση των έργων και την αν αλογική καταν ομή τους
αν ά Περιφερειακή Εν ότητα».
Σε δηλώσεις της η Αν τιπεριφερειάρχ ης Πειραιά Σ.
Αν των άκου υπογράμμισε ότι:

«Συν εχ ίζον τας την προσπάθεια θωράκισης περιοχ ών της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά από τα
έν τον α καιρικά φαιν όμεν α που θέτουν σε κίν δυν ο τη
ζωή και τις περιουσίες των πολιτών , είμαστε σήμερα
στην ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσουμε τη δημοπράτηση του τέταρτου μεγάλου έργου, που είχ αμε
εν τάξει στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, αμέσως μετά
την αν άληψη των καθηκόν των μας. Πρόκειται για το
έργο της κατασκευής δικτύου αποχ έτευσης ομβρίων
υδάτων στην περιοχ ή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά, μια περιοχ ή που όπως όλοι
θυμόμαστε είχ ε πληγεί με καταστροφικά αποτελέσματα
από τις πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2014».
Επίσης η κ. Αν των άκου επισημαίν ει ότι ακολουθών τας τις οδηγίες και κατευθύν σεις του Περιφερειάρχ η Γιώργου Πατούλη για την κατά προτεραιότητα
προώθηση των αν τιπλημμυρικών έργων πέραν των
τεσσάρων έργων συν ολικού προϋπολογισμού 39,5 εκ.
που ήδη έχ ουν δημοπρατήσει για την αν τιμετώπιση
πλημμυρικών φαιν ομέν ων σε περιοχ ές των Δήμων
Περάματος, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέν τη και
Πειραιά θα συν εχ ιστούν οι παρεμβάσεις με στόχ ο
στην επόμεν η τροποποίηση του προγράμματος
έργων ν α εν ταχ θεί και το έργο της αποχ έτευσης
ομβρίων υδάτων περιοχ ών του Δήμου Κερατσιν ίου
Δραπετσών ας.

Δεύτερη ευκαιρία για τις 120 δόσεις για όσους
χρωστούν σε δήμους

εύτερη ευκαιρία για τις 120
δόσεις για όσους χ ρωστούν
σε δήμους
Την επαν έν ταξη στη ρύθμιση
των 100 και 120 δόσεων των οφειλετών που τις έχ ασαν το διάστημα
Μαρτίου-Νοεμβρίου, προβλέπει η
τροπολογία του υπουργείου Οικον ομικών που κατατέθηκε στη
Βουλή.

Δυν ατότητα επαν έν ταξης, οφειλετών με οφειλές στις ΔΟΥ και τα
Ελεγκτικά Κέν τρα και δόσεις
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής,
στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης (100
και 120 δόσεις) για την υπολειπόμεν η οφειλή και για τον εν απομείν αν τα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκε-

κριμέν ο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χ ρον ικού διαστήματος
Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αν τί
Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που
ισχ ύει σήμερα, σύμφων α με τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή.

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για
οφειλές προς τους Δήμους αφορά
φυσικά και ν ομικά πρόσωπα, εν ώ
θα υπάρξει πρόβλεψη για απαλλαγή
από πρόστιμα και προσαυξήσεις
σε όσους κάν ουν εφάπαξ εξόφληση των οφειλών τους.

Το πιο συχ ν ό χ ρέος σε δήμους
είν αι οι κλήσεις, επομέν ως, όσοι
πολίτες κι επιχ ειρήσεις έχ ουν χ ρέη
προς τους Δήμους, τα χ ρέη αυτά

θα μπορούν ν α ρυθμιστούν έως
και σε 120 δόσεις.
Υ πεν θυμίζεται ότι με απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών οι
επιχ ειρήσεις, τα γραφεία, τα καταστήματα και οι επαγγελματίες, των
οποίων η λειτουργία έχ ει αν ασταλεί
την περίοδο της καραν τίν ας, δεν
θα πληρώσουν δημοτικά τέλη.

Επίσης, σύμφων α με την τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή
είν αι αφορολόγητη και ακατάσχ ετη
η αποζημίωση που θα καταβληθεί
στους ιδιοκτήτες ακιν ήτων για το
50% των εν οικίων που απώλεσαν
λόγω της παν δημίας, εν ώ καθιερών εται η ψηφιακή κατάθεση
πιν ακίδων κυκλοφορίας για όσα
οχ ήματα τεθούν σε ακιν ησία.

Κικίλιας: Την επομένη
ημέρα της παραλαβής, θα
αρχίσουν οι εμβολιασμοί

Μ

ε την έγκριση των εμβολίων και μόλις γίνει η παραλαβή, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα,
διεμήνυσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας,
στη διάρκεια τακτικής της συνέντευξης Τύπου για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, διαβεβαιώνοντας ότι «θα
έχουμε εμβόλια που θα επαρκούν για όλους».
«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα κριθούμε όλοι για τον
τρόπο που θα κληθούμε να οργανωθούμε και να εμβολιάσουμε τους πολίτες. Γίνεται για πρώτη φορά μία συνολική
προσπάθεια στην Ευρώπη. Με το που θα εγκριθούν τα
εμβόλια, θα παραλάβουμε τα εμβόλια και την επομένη της
παραλαβής, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός», τόνισε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, πρώτοι θα εμβολιαστούν οι γιατροί και το
νοσηλευτικό προσωπικό και θα ακολουθήσουν οι ευπαθείς
ομάδες και οι άνθρωποι στα γηροκομεία. Ο κ. Κικίλιας κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν στα fake news, γνωστοποιώντας ότι «όλοι οι φορείς θα ενημερώσουν επιστημονικά
για την ασφάλεια του εμβολίου, ώστε να επιστρέψουμε σε
μια κανονικότητα και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω».
Ήδη ετοιμάζονται τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα και μπορούν να εμβολιαστούν 2 εκατομμύρια πολίτες κάθε μήνα,
επισήμανε.

Διπλασιασμός αποδοχών
Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε ότι διπλασιάζονται οι
αποδοχές των γιατρών που μετακινούνται στα Νοσοκομεία
της Περιφέρειας. «Με διάταξη που καταθέτουμε αύριο στη
Βουλή, όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές θα δουν διπλασιασμό
των μισθών τους για όσο διάστημα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στη Βόρεια Ελλάδα», είπε.
Ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε ότι «στη Βόρεια Ελλάδα, που
αντιμετωπίζει τεράστια πίεση, γίναμε όλοι μάρτυρες της
τιτάνιας προσπάθειας των νοσοκομείων. Όλα τα νοσοκομεία δοκιμάζονται και πιέζονται και η εντολή του πρωθυπουργού είναι να στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Έχουν
πάει 167 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, για να
στηρίξουν τη μάχη αυτή. Ανακοινώνω ότι, πολυμελής ομάδα
γιατρών των ΥΓΕΙΑ, Metropolitan και General, μεταβαίνουν
εθελοντικά στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξουν
την προσπάθεια. Από τον όμιλο Ιασώ ανεβαίνουν εντατικολόγοι».

3ο κύμα
Αρχικώς, κι αφού επικαλέστηκε σχετικές δηλώσεις της
Ευρωπαίας επιτρόπου για την Υγεία, Στέλλας Κυριακίδου,
επισήμανε ότι αν αρθούν τα μέτρα θα υπάρξει μια ραγδαία
αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, προσθέτοντας ότι «μπροστά μας είναι ένα 3ο κύμα» και πολλές χώρες επανέφεραν αυστηρά lockdown.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «είναι λίγοι
όσοι με fake news προσπαθούν να καταρρίψουν αυτό που
φάνταζε αδύνατο, το ΕΣΥ να είναι πιο ισχυρό από άλλα
συστήματα και να αντέχει ακόμα».
Πρώτος μίλησε ο Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής ΠΟΥ Ευρώπης, ο οποίος έλαβε μέρος στη συνέντευξη
Τύπου μέσω βίντεο.

Το μήνυμα του ΠΟΥ
Ειδικότερα, ο κ. Κλούγκε εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι
τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού «είναι ήδη εδώ», ενώ τόνισε
ότι πλέον «συζητάμε για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν
ώστε να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
όσο πιο άμεσα γίνεται»
Επιπλέον, εξήρε την προσπάθεια που κάνει η επιτροπή
εμβολιασμών στην Ελλάδα, καθώς τόνισε ότι οι Έλληνες
εμπιστεύονται τα εμβόλια περισσότερο από άλλους λαούς
στην Ευρώπη και αυτό έχει φανεί, όπως είπε, από εμβολιασμό που αφορά άλλες νόσους, όπως η ιλαρά.
Ωστόσο, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ στην
Ευρώπη έκανε ξεκάθαρο πως μόνο η κοινωνική αποστασιοποίηση και η μάσκα μπορούν να κρατήσουν χαμηλά την
επίπτωση του ιού. «Να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτά τα
μέτρα για να μην γίνει μεγάλη ζημιά» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές
συμβουλές που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό της
μετάδοσης: Η αποφυγή της στενής επαφής και των κλειστών
χώρων, αλλά και των χώρων με κλιματισμό.
«Ο εξαερισμός του χώρου είναι κομβικής σημασίας και
πρέπει όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα για να κρατήσουμε το
κύμα του κορωνοϊού σ’ αυτή τη γραμμή, ώστε να μην δούμε
ένα νέο κύμα να αναπτύσσεται», τόνισε.
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Γ. Πατούλης: «Αναγκαίο να ενισχυθεί το επίπεδο διαβούλευσης και συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με
τις Περιφερειακές και τοπικές αρχές
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ποικοδομητικές προτάσεις για την εν ίσχ υση
του ρόλου των Περιφερειών και τον αποτελεσματικότερο συν τον ισμό δράσεων με στόχ ο
την καλύτερη διαχ είριση της παν δημίας κατατέθηκαν
από τις Περιφέρειες της χ ώρας, σε σχ ετική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία
του Προέδρου της Επιτροπής Υ γείας της ΕΝΠΕ και
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
Γ. Πατούλης:
«Αν αγκαίο ν α
εν ισχ υθεί το επίπεδο
διαβούλευσης και
συν εργασίας της κεν τρικής διοίκησης με
τις Περιφερειακές και
τοπικές αρχ ές προκειμέν ου ν α είν αι πιο
ουσιαστικός ο ρόλος
της περιφερειακής
διακυβέρν ησης στην
εθν ική προσπάθεια
για την αν τιμετώπιση
της παν δημίας»
Με στόχ ο τον
καλύτερο συν τον ισμό δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχ είριση της παν δημίας και κατόπιν σχ ετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Επιτροπής
Υ γείας της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη
συμμετοχ ή Περιφερειαρχ ών της χ ώρας, Αν τιπεριφερειαρχ ών Υ γείας αλλά και εκπροσώπων των αρμόδιων
υπηρεσιών Υ γείας των 13 Περιφερειών .
Κατά την τηλεδιάσκεψη καταγράφηκαν απόψεις,
προτάσεις αλλά και προβλήματα που έχ ουν εν τοπιστεί στις Περιφέρειες της χ ώρας και τα οποία
σχ ετίζον ται με τον τρόπο διαχ είρισης και αν τιμετώπισης της παν δημίας. Έμφαση δόθηκε απ΄όλους τους
συμμετέχ ον τες, μεταξύ άλλων , στην αν άγκη
εν ίσχ υσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας και με
στελέχ ωση προσωπικού, αν αβάθμισης του επιπέδου
διαβούλευσης και συν εργασίας των περιφερειακών
αρχ ών με τους αρμόδιους φορείς της κεν τρικής
διοίκησης με στόχ ο την καλύτερη εν ημέρωση, συν τον ισμέν ης χ αρτογράφησης των ελλείψεων , συν θηκών
και δομών υγείας που υπάρχ ουν σε κάθε Περιφέρεια
συμπεριλαμβαν ομέν ης και της πυκν ότητας του
πληθυσμού, αλλά και στη σημασία αποκέν τρωσης των
σχ ετικών αρμοδιοτήτων .
Γ. Πατούλης: «Θέλουμε ως Περιφέρειες ν α συμμετέχ ουμε στην εθν ική προσπάθεια με συγκεκριμέν ους
ρόλους και ευθύν ες»
Κατά την εισήγηση του ο κ. Πατούλης και αφού
προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις του Αν τιπεριφερειάρχ η
Υ γείας Αθ. Βαθιώτη και της Γ. Διευθύν τριας Υ γείας της
Περιφέρειας Αττικής Α. Μεγάλου, οι οποίοι παρουσίασαν αν αλυτικά τις δράσεις της Περιφέρειας για την
καλύτερη υγειον ομική θωράκιση της Αττικής και την
προστασία των πολιτών , υπογράμμισε πως οι Περιφέρειες θέλουν ν α συμμετέχ ουν στην εθν ική προσπάθεια, με συγκεκριμέν ους ρόλους και ευθύν ες.
Με δεδομέν ο πως, όπως αν έφερε, κάθε Περιφέρεια
έχ ει διαφορετική υγειον ομική συμπεριφορά, επισήμαν ε την αν άγκη ν α γίν ει πλήρης χ αρτογράφηση όλων
των υγειον ομικών συν θηκών και αν αγκών σε κάθε
Περιφέρεια της χ ώρας, προκειμέν ου οι Περιφέρειες ν α
έχ ουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχ είριση της παν δημίας.
Προς αυτή την κατεύθυν ση διατύπωσε την πρόταση
ν α συσταθεί μία ομάδα εργασίας με τη συμμετοχ ή
εκπροσώπων όλων των περιφερειαρχ ών της χ ώρας η
οποία με τη συν δρομή των αρμόδιων περιφερειακών
διευθύν σεων υγείας και των κατά τόπους ιατρικών
συλλόγων και άλλων φορέων θα καταγράφει δεδομέν α,
ελλείψεις και ακολούθως θα επεξεργάζεται προτάσεις
για την επίλυση τους. Όπως σημείωσε η Επιτροπή θα
συν εδριάζει σε τακτά χ ρον ικά διαστήματα, με στόχ ο
ν α υπάρχ ει επαρκής συν τον ισμός των δράσεων ,
χ ωρίς χ ρον οτριβές.
Στη συν έχ εια ο κ. Πατούλης τόν ισε πως στο
πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρν ησης πρέπει η
συν εργασία Κεν τρικής Κυβέρν ησης, Επιστημόν ων και

Αυτοδιοικητικών Αρχ ών ν α είν αι ακόμη πιο στεν ή το
επόμεν ο διάστημα, «ώστε ν α μην βρεθούμε αν τιμέτωποι με έν α τρίτο κύμα παν δημίας, ακόμη πιο βαρύ σε
σχ έση με αυτό που διαν ύουμε» και υπογράμμισε πως
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει ν α έχ ει ρόλο
στο ζήτημα του εμβολιασμού, τόσο όσον αφορά το
γεν ικό σχ εδιασμό για τον τρόπο και το χ ρόν ο που θα
υλοποιηθεί, επισημαίν ον τας την αν άγκη ν α γίν ει
έγκαιρα χ αρτογράφηση
των εμβολιαστικών
κέν τρων στη χ ώρα.
Παράλληλα σχ ολιάζον τας τις δυσμεν είς
επιπτώσεις της παν δημίας στην οικον ομία,
υπογράμμισε την αν άγκη ν α υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης
των κλάδων της οικον ομίας που δέχ ον ται
ισχ υρό πλήγμα από
τους περιορισμούς
στην κυκλοφορία και
λειτουργία, με έμφαση
στην εστίαση και τον τουρισμό.
Ολοκληρών ον τας διατύπωσε την πεποίθηση πως
αυτή η μεγάλη υγειον ομική κρίση θα ξεπεραστεί μόν ο
με εν ότητα και συν εργασία.
Συμμετέχ ον τες στην τηλεδιάσκεψη
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχ αν οι ακόλουθοι: Από
την Περιφέρεια Αττικής εκτός από τον κ. Πατούλη, ο
κος Βαθιώτης Αθαν άσιος, Αν τ/χ ης Υ γείας, η κα Μεγάλου Άν ν α, Γεν ική Διευθύν τρια Δημόσιας Υ γείας και
Κοιν ων ικής Μέριμν ας και ο κος Σελίμης Ιωάν ν ης,
Εκτελεστικός Γραμματέας.
Από την Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας, ο Περιφερειάρχ ης και Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ., κος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο κος Χρήστος Μήττας, Αν τ/χ ης
Υ γείας, ο κος Γιάν ν ης Γιώργος, Αν τ/χ ης ΧαλκιδικήςΓεν ικός Γραμματέας της ΕΝ.ΠΕ. και ο κος Σοφοκλής
Κουρτίδης, Γεν ικός Διευθυν τής Δημόσιας Υ γείας.
Από την Περιφέρεια Αν ατολικής Μακεδον ίας Θράκης, ο Περιφερειάρχ ης κος Χρήστος Μέτιος, και ο
Αν τ/χ ης Δημόσιας Υ γείας, κος Κων /ν ος Βεν ετίδης.
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδον ίας, ο κος
Ηλίας Τοπαλίδης, Αν τ/χ ης Κοιν ων ικής Μέριμν ας.
Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχ ης,
κος Κων /ν ος Αγοραστός, ο κος Βασίλης Πιν ακάς,
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο κος
Γιώργος Ζήγρας, Προϊστάμεν ος Διεύθυν σης Υ γείας και
Κοιν ων ικής Μέριμν ας.
Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχ ης κος Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο Αν τ/χ ης για
θέματα Υ γείας, κος Χαράλαμπος Μπον άν ος.
Από την Περιφέρεια Ηπείρου, η Αν τιπεριφερειάρχ ης Πρόν οιας και Δημόσιας Υ γείας, κα Αγν ή
Νάκου.
Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο κος
Τοούλιας Αν δρέας, Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός
Σύμβουλος σε θέματα υγείας.
Από την Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου, ο κος Άγγελος
Χρον άς,εν τεταλμέν ος σύμβουλος για τα θέματα υγείας,
η κα Μαργαρίτα Σπυριδάκου, Περιφερειακή Σύμβουλος
και μέλος της Επιτροπής Υ γείας της ΕΝ.ΠΕ. και ο κος
Βασίλειος Διαμαν τόπουλος, Γεν ικός Διευθυν τής Δημόσιας Υ γείας και Κοιν ων ικής Μέριμν ας.
Από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχ ης, κος
Σταύρος Αρν αουτάκης, ο Αν τ/χ ης Υ γείας κος Λάμπρος
Βαμβακάς και ο κος Μαν ώλης Λουμπούν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής Δημόσιας Υ γείας.
Από την Περιφέρεια Ιον ίων Νήσων , η περιφερειάρχ ης Ιον ίων Νήσων , κα Ρόδη Κράτσα, ο κος
Κώστας Ζορμπάς, Αν τ/χ ης Κοιν ων ικής Συν οχ ής και ο
κος Σπύρος Σπύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος και
μέλος της Επιτροπής Υ γείας της ΕΝ.ΠΕ.
Από το Βόρειο Αιγαίο, ο κος Παν τελής Βουρλής,
Αν τ/χ ης Δημόσιας Υ γείας και Κοιν ων ικής Μέριμν ας και
ο κος Καμπούρης Στέλιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
και μέλος της Επιτροπής Υ γείας της ΕΝ.ΠΕ.

θριάσιο-5

Απόσυρση του ν/σχ για τον
εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής
και χωροταξικής νομοθεσίας ζητά
η ΚΕΔΕ

Τ

ην απόσυρση του ν ομοσχ εδίου του υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας για τον
εκσυγχ ρον ισμό της πολεοδομικής και χ ωροταξικής ν ομοθεσίας θα ζητήσει η ΚΕΔΕ μετά από ομόφων η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο
λόγος είν αι ότι δεν αγν οήθηκαν οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του ν ομοσχ εδίου.

Όπως επισημάν θηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ:
«Μας προβληματίζει το γεγον ός ότι οι προτάσεις μας
δεν ελήφθησαν ουδόλως υπόψη των συν τακτών του
ν ομοσχ εδίου, παρά τις παρεμβάσεις και τις κατ’ ιδίαν
συζητήσεις της ηγεσίας του υπουργείου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Χωροταξίας Υ ποδομών και Δικτύων της ΚΕΔΕ, Κώστα Κουκοδήμο. Δεν είν αι
δυν ατόν ν α μην έχ ουν ουσιαστικό ρόλο οι δήμοι σε
ζητήματα που αφορούν το χ ωροταξικό σχ εδιασμό
των περιοχ ών μας. Το υφιστάμεν ο κείμεν ο μετατοπίζει προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας
στο μέλλον και αυτός είν αι ο λόγος που η ΚΕΔΕ ζητάει την απόσυρση του ν ομοσχ εδίου. Εμείς θέλουμε ν α
βοηθήσουμε και όχ ι ν α παραγον τίσουμε».

Ζεφύρι: Έκρυβαν ναρκωτικά
σε… γλάστρες λουλουδιών και σε
ξύλα κρεβατιών

Η

Μίλτος Σακελλάρης

έρευνα του σκύλου της ΕΛ.ΑΣ. - Τι λένε οι δικηγόροι ενός εκ των κατηγορουμένων στο protothema.gr
«Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στην Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Στην Υπηρεσίας μας περιήλθε ανώνυμη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία στο
Ζεφύρι Αττικής υπάρχουν τρεις μονοκατοικίες με προαύλιο χώρο, στον εσωτερικό χώρο των οποίων αποκρύπτονται ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες στη συνέχεια
πωλούνται σε χονδρέμπορους διακινητές της ευρύτερης
περιοχής της Αττικής- Ωρωπού- Μαρκόπουλου».
Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στην κατάθεσή του ο
αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής σχετικά με το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στο
Ζεφύρι με τη σύλληψη τριών ατόμων.
Το protothema.gr παρουσιάζει σήμερα τις άγνωστες
λεπτομέρειες τις υπόθεσης από το διαβιβαστικό της
αστυνομίας. Η τιμή της ηρωΐνης που βρέθηκε στα τρία
σπίτι εκτιμάται στα 30.000 ευρώ, με τους αστυνομικούς
να περνούν χειροπέδες σε δύο άτομα.
«Στην υπηρεσία μας περιήλθε πληροφορία ότι δύο
ένοικοι των εφαπτόμενων οικιών με κτίσμα μη κατοικήσιμο στο Ζεφύρι αποκρύπτουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα θαμμένες κάτω από γλάστρες λουλουδιών. Επίσης εντός των οικιών του
κατέχουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται
χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
«Λόγω των συνεχόμενων ερευνών που πραγματοποιούνται στην εν λόγω περιοχή έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλες ποσότητες που παραπέμπουν σε διακίνηση ή
εμπορία τις αποκρύπτουν έξωθεν των οικιών τους
(κρυμμένες- θαμμένες) ή σε εγγύς χώρους άμεσα προσβάσιμους από τους κατόχους αυτών, έχοντες τρόπο
τινά την άμεση εξουσία των ναρκωτικών», τονίζεται στο
ίδιο έγγραφο.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου βρήκαν ναρκωτικά επιμελώς κρυμμένα
εντός ξύλου σε βάση κρεβατιού αλλά και σε γλάστρες ή
θαμμένα στο χώμα.

«Η παρούσα δικογραφία είναι διάτρητη, ελλειπής...
αλλά και ύποπτη για το περιεχόμενο αυτής της κατά τα
αλλά φερόμενης πληροφορίας! Είναι αδιανόητο να κατηγορούνται άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με
τον χώρο που βρέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες ούτε φυσικά πλησίασαν εκεί! Η αλήθεια θα φανεί!», δήλωσαν στο
protothema.gr οι συνήγοροι υπεράσπισης του ενός εκ
των κατηγορουμένων, Γιάννης Γλύκας και Αθηνά Γλύκα
Χαρβαλάκου.

6-θριάσιο

υπερύθρων , αλογόν ου ή άλλο), αυτόν ομη/μεμον ω-

Επιδότηση έως και 5.000 ευρώ για εξωτερική
θέρμανση στις επιχειρήσεις εστίασης

Το πρόγραμμα, μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και θα έχει διάρκεια δύο μηνών

Έ

ως 5000 ευρώ θα λάβουν οι επιχ ειρηματίες της
εστίασης, ώστε ν α προμηθευτούν θερμαν τικά
σώματα εξωτερικού χ ώρου.
Σύμφων α με πληροφορίες από το υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , η δράση θα έχ ει συν ολικό
προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, θα υλοποιηθεί

μέν η, ή μέρος κιν ητού εξοπλισμού που φέρει εν σωματωμέν ο θερμαν τικό σώμα εξωτερικού χ ώρου, τα οποία
είν αι/ήταν καιν ούργια και αμεταχ είριστα κατά την
αγορά τους.
Σύμφων α με τους υπολογισμούς, η δράση που αν α-
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και μέχ ρι 100 ευρώ για κάθε θερμαν τικό σώμα χ ωρίς
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγων ικών μέτρων , δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαν τικών σωμάτων , το ποσό της επιχ ορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμεν ο ακέραιο αριθμό θερμαν τικών σωμάτων .

Προμήθεια θερμαν τικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 και μετά
αλλά και πριν την έγκριση της δημοσίευση της πρόσκλησης, θα καλύπτεται από αυτήν , υπό την
προϋπόθεση ότι ο λήπτης της εν ίσχ υσης διέθετε τουλάχ ιστον έν αν εν εργό ΚΑΔ, κατά την ημερομην ία
προμήθειας και εξακολουθεί ν α τον διαθέτει κατά την
ημερομην ία υποβολής της αίτησής του προς χ ρηματοδότηση.

Το συν ολικό ποσό της δημόσιας χ ρηματοδότησης
που δύν αται ν α λάβει η κάθε επιχ είρηση (σε επίπεδο
“εν ιαίας επιχ είρησης”) από τη δράση, λαμβάν ον τας
υπόψη κάθε άλλη εν ίσχ υση που έχ ει λάβει ή θα λάβει
δυν άμει του Καν ον ισμού 1407/2013 την τελευταία
τριετία, υπολογιζόμεν η σε κυλιόμεν η βάση, δεν δύν αται ν α ξεπερν άει τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για τον τομέα των μεταφορών ).
Σύμφων α με πληροφορίες από το υπουργείο, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το σύν ολο της επιδότησης ν α είν αι ακατάσχ ετο.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για εν ίσχ υση είν αι οι:

– 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων
και κιν ητών μον άδων εστίασης. Περιλαμβάν ον ται και
όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

μέσω ΕΣΠΑ και η δημόσια χ ρηματοδότηση θα
καλύπτει μέρος του κόστους για την απόκτηση θερμαν τικών σωμάτων εξωτερικού χ ώρου οποιουδήποτε
τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάν ελ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Κατά την διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε
με τη συμμετοχή ομάδων της Ε.Κ.Α.Μ και
της Ο.Π.Κ.Ε, συνελήφθησαν οκτώ μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης και δύο
ακόμη άτομα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του
εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του
οποίου δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον
από τις αρχές Μαΐου στη διακίνηση
σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης, κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων.
Από την έρευνα πιστοποιήθηκε η
εγκληματική τους δράση και ταυτοποιήθηκε ο ρόλος εκάστου των μελών του
κυκλώματος.

μέν εται ν α ξεκιν ήσει την επόμεν η εβδομάδα και ν α
διαρκέσει 2 μήν ες, θα επιχ ορηγεί την προμήθεια εν ός
θερμαν τικού σώματος αν ά 10 τ.μ. ν όμιμα αδειοδοτημέν ου εξωτερικού χ ώρου ή παραχ ωρημέν ου με βάση
την αίτηση που έχ ει υποβάλει ο δυν ητικός λήπτης της

Ειδικότερα:το ηγετικό μέλος ήταν
υπεύθυνο για την εύρεση των ναρκωτικών και την καθοδήγηση των υπολοίπων μελών, προκειμένου οι ποσότητες
ηρωίνης να νοθευτούν, να αποθηκευτούν
και ακολούθως να διακινηθούν από τα
υπόλοιπα μέλη της οργανώσεως σε διάφορους διακινητές και χρήστες ναρκωτικών,δύο άλλα μέλη της οργάνωσης
ήταν υπεύθυνα για την νόθευση της
ηρωίνης, την καθοδήγηση των υπολοίπων στην ιεραρχία μελών, προκειμένου οι ποσότητες αυτές να αποθηκευτούν
και να διακινηθούν περαιτέρω,άλλο μέλος
δρούσε ως υπεύθυνος για την ασφαλή
μεταφορά και τη διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών με επιβατικά οχήματα,
εκ των οποίων ένα διέθετε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών
και για την εύρεση κατάλληλων χώρων
απόκρυψης των ναρκωτικών (καβάτζες),

– 56.29.20 : Υ πηρεσίες καν τίν ας. Περιλαμβάν ον ται
και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

– 56.30 : Δραστηριότητες παροχ ής ποτών . Περιλαμβάν ον ται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

καιπέντε ακόμα μέλη ήταν υπεύθυνα για
την αποθήκευση των ναρκωτικών και την
περαιτέρω διακίνηση τους σε διάφορους
χρήστες ναρκωτικών στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής κυρίως των Δήμων Αχαρνών και Φυλής (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι)
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική
επιχείρηση, που εξελίχθητε από
μεσημβρινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου
έως πρωινές ώρες της 2ας Δεκεμβρίου,
με τη συμμετοχή ομάδων της Ε.Κ.Α.Μ.
και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν (8) μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης και (2)
ακόμα άτομα.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:(263) γραμμ. ηρωίνης, (4,8) γραμμ.
κοκαΐνης, (8) γραμμ. κάνναβης και (27)
φαρμακευτικά δισκία,πιστόλι με (2) γεμιστήρες και (62) φυσίγγια,(5) οχήματα,19.625 ευρώ,(12) κινητά τηλέφωνα,(2)
ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καιπλήθος καταγραφικών μηχανημάτων και καμερών
.Συνεργός και μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης, είναι και έτερος ημεδαπός,

προσωρινά κρατούμενος σε Κατάστημα
Κράτησης, ο οποίος συνελήφθη ομοίως
από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών την 26/11/2020, για κατοχή προς
περαιτέρω διάθεση, ποσότητας ηρωίνης
βάρους (240) γραμμαρίων.
Από τη μεθοδολογία δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης, τη δημιουργία
κατάλληλων υποδομών για τα διάφορα
στάδια διακίνησης των ναρκωτικών, την
καταγραφή σημειώσεων των διακινηθέντων ποσοτήτων και των εισπραχθέντων
χρηματικών ποσών (δηλ. σε μορφή λογιστικού απολογισμού), σε συνδυασμό με
την πολυτελή διαβίωσή τους (πολυτελείς
οικίες και οχήματα), χωρίς να εμφανίζουν
κάποια νόμιμη επαγγελματική ενασχόληση, προκύπτει η κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής στην εγκληματική τους
δράση, από την οποία αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά
.Οι συλληφθέντες, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγούνται στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
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Νέα τακτική «ολοκληρωτικών» ελέγχων
για τις μετακινήσεις

Ν

έα τακτική για τον
έλεγχ ο των άσκοπων
μετακιν ήσεων εφαρμόζει τα τελευταία 24ωρα η
ΕΛ.ΑΣ.
Από την περασμέν η Παρασκευή συγκεκριμέν α, αστυν ομικοί των Ομάδων Ελέγχ ου και
Πρόληψης Τροχ αίων Ατυχ ημάτων (ΟΕΠΤΑ) διεν εργούν τους
λεγόμεν ους «ολοκληρωτικούς
ελέγχ ους». Διακόπτουν δηλαδή
εν τελώς την κυκλοφορία κατά
μήκος κεν τρικών οδικών αξόν ων της πρωτεύουσας και
ελέγχ ουν όλους αν εξαιρέτως
τους οδηγούς των οχ ημάτων
εάν έχ ουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη
μετακίν ησή τους.

Τα σημεία στα οποία στήν ον ται τα συγκεκριμέν α
μπλόκα εν αλλάσσον ται συν εχ ώς και πραγματοποιούν ται σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Χθες, εν δεικτικά, αστυν ομικοί της ΟΕΠΤΑ διεν εργούσαν ελέγχ ους στη Βασ. Σοφίας, στην Κατεχ άκη,
στην πλατεία Ομον οίας, εν ώ τις επόμεν ες ημέρες
έλεγχ οι αν αμέν εται ν α πραγματοποιηθούν και περιφερειακά του κέν τρου.
«Οι παραβάτες οδηγοί αν τιστοιχ ούν στο 7% έως
10% όσων συν ολικά ελέγχ ον ται», δήλωσε στην «Κ»
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Σε καθημεριν ή βάση, επιπλέον 40 σταθερά μπλόκα πραγματοποιεί η Τροχ αία
στον ν ομό Αττικής.
Αυξημέν α πάλι τα κρούσματα

Π

Η

Μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχ ή του κόσμου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ΚΕΔΕ
καταγράφει και επικαιροποιεί τις θέσεις της και τοποθετείται στις ν έες προκλήσεις που καλούν ται ν α αν τιμετωπίσουν Δήμαρχ οι και αιρετοί.

Χθες, ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε 2.199 ν έα εργαστηριακώς επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου και 111
θαν άτους. Τα περισσότερα ν έα κρούσματα που
δηλώθηκαν χ θες εν τοπίστηκαν ξαν ά στη Θεσσαλον ίκη (538), εν ώ στην περιφέρεια Αττικής έγιν αν
413 ν έες διαγν ώσεις. Η επιδημία επιμέν ει στη Λάρισα
(112 ν έα κρούσματα), εν ώ σταθερά υψηλό είν αι το
επιδημιολογικό φορτίο σε Πέλλα (85 κρούσματα),
Δράμα (81), Ξάν θη (72), Μαγν ησία (70) και Ημαθία
(66).

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διασωλην ωμέν ων
έχ ει τάση μείωσης. Χθες ν οσηλεύον ταν 596 ασθεν είς,
έν αν τι 600 προχ θές και 603 την Κυριακή. Ωστόσο η
πίεση παραμέν ει έν τον η στα ν οσοκομεία της χ ώρας
και κυρίως της Β. Ελλάδας, τόσο στα ν οσοκομεία της
πόλης της Θεσσαλον ίκης, όπου αν και διαφαίν εται μια
μικρή μείωση στις ν έες εισαγωγές η κατάσταση παραμέν ει οριακή στις ΜΕΘ, όσο και στους όμορους
ν ομούς.

πρόσθετα δημοτικά τέλη στους δημότες τους οι οποίοι

Μετά την πρώτη φάση των
δηλώσεων ν α έχ ει ολοκληρωθεί, η
πλατφόρμα αν αμέν εται ν α τεθεί σε
λειτουργία εκ ν έου. Οι όροι όμως
αυτή τη φορά δεν θα είν αι ευν οϊκοί
για τους ιδιοκτήτες όσο ήταν το διάστημα από τον Μάρτιο μέχ ρι και τον
Σεπτέμβριο του 2020. Ουσιαστικά,
θα ακολουθηθεί το "μον τέλο" που
ισχ ύει για την ν ομιμοποίηση των
αυθαιρέτων . Αν τί για πλήρη απαλλαγή των προστίμων που επιβάλλον ται
στην μη αποκάλυψη των κρυφών
τετραγων ικών , θα επιβάλλεται έν α
ποσοστό του προστίμου.

θα έρθουν αν τιμέτωποι με δύο διαφορετικές χ ρεώσεις:

Συν ολικά, υποβλήθηκαν 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις
και αποκαλύφθηκαν 60 εκατομμύρια τετραγων ικά
μέτρα, τα οποία ήταν –στην πλειοψηφία τους- γν ωστά
στις φορολογικές αρχ ές αλλά άγν ωστα στις δημοτικές.
Από το τέλος Οκτωβρίου, οι δημοτικοί υπάλληλοι
έχ ουν πιάσει δουλειά προκειμέν ου ν α κάν ουν τον
έλεγχ ο αυτών των δηλώσεων και ν α καταλογίσουν τα

2. Την καταβολή περισσότερων δημοτικών τελών
για το διάστημα από εδώ και στο εξής καθώς πλέον , η
επιφάν εια του ακιν ήτου θα φαίν εται μεγαλύτερη και
στις βάσεις δεδομέν ων των δήμων .

Η ηλεκτρον ική πλατφόρμα για τη δήλωση των "ξεχ ασμέν ων " τετραγων ικών στους δήμους άν οιξε για
πρώτη φορά στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020 λίγες
ημέρες πριν ξεσπάσει η παν δημία στην Ελλάδα.
Παρέμειν ε αν οικτή –ύστερα από διαδοχ ικές παρατάσεις που δόθηκαν - μέχ ρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας: Δυνατή Αυτοδιοίκηση
για Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου,
8η Συνεδριακή Διάσκεψη
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Κεν τρική Έν ωση Δήμων Ελλάδας σε συν εργασία με την Περιφερειακή Έν ωση Δήμων
Κεν τρικής Μακεδον ίας διοργαν ών ουν την 8η
Συν εδριακή Διάσκεψη που λόγω των ειδικών συν θηκών της παν δημίας θα διεξαχ θεί υβριδικά μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου.

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ενεργοποιείται εκ νέου η
πλατφόρμα αλλά χωρίς ευνοϊκούς όρους

ρος εν εργοποίηση βαίν ει εκ ν έου η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγων ικά, ικαν οποιών τας σχ ετικό
αίτημα των ιδιοκτητών ακιν ήτων .

θριάσιο-7

1. Την αύξηση των δημοτικών τελών που
πληρών ουν για το χ ρον ικό διάστημα από την
1/1/2020 έως και 31/12/2020. Αθροιστικά για όλη τη
χ ώρα, είν αι έν α ποσό της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ.
Το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών , έχ ει ήδη μπει σε
διαδικασία ν α συν τάξει τροπολογία που θα επιτρέπει
την καταβολή αυτού του ποσού σε δόσεις είτε μέσω
του λογαριασμού της ΔΕΗ (που είν αι και το πιθαν ότερο) είτε απευθείας στους δήμους.

Οι σημαν τικές προτάσεις και τα συμπεράσματα
όλων των Συν εδριακών Διασκέψεων θα αποτελέσουν
τη βάση για τον διάλογο της ΚΕΔΕ με το Υ πουργείο
Εσωτερικών στο πλαίσιο του ν έου ν ομοσχ εδίου για
την Πολυπεπίπεδη Διακυβέρν ηση, τις ν έες αρμοδιότητες, την καταστατική θέση των αιρετών , και τις αλλαγές που απαιτούν ται για μια σύγχ ρον η και ακόμη πιο
αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με αφορμή την 8η Συν εδριακή Διάσκεψη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Παρά τις δυσκολίες και την αγων ία όλων μας για
τις συν έπειες της παν δημίας, η ΚΕΔΕ, και το σύν ολο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχ ουμε πλήρη επίγν ωση
των προκλήσεων που έχ ουμε ν α αν τιμετωπίσουμε
για το αύριο της Ελλάδας.

Οι Συν εδριακές Διασκέψεις, έχ ουμε ήδη την εμπειρία των επτά προηγούμεν ων , μας έχ ουν δώσει την
ευκαιρία μέσα από δημοκρατικό διάλογο ν α ξαν αφτιάξουμε τον χ άρτη της επόμεν ης μέρας για μια Τοπική
Αυτοδιοίκηση με λόγο, πόρους, και όραμα για ν α
εκπληρών ουμε όλα όσα περιμέν ουν οι πολίτες που
μας εμπιστεύον ται.
Οι ν έες ξεκάθαρες αρμοδιότητες, μακριά από τις
αγκυλώσεις του παρελθόν τος, με τις αλλαγές στον
4412, η συμμετοχ ή μας στο Ταμείο Αν άκαμψης και
στη διαχ είριση τμήματος του ΕΣΠΑ θα κάν ουν την
Αυτοδιοίκηση έν α αποτελεσματικό εργαλείο αν άπτυξης της πατρίδας μας».

8-θριάσιο

Θήβα: Έσπασαν οι τάφοι στο
νεκροταφείο του χωριού που
ήταν το επίκεντρο του σεισμού

Δ

εν καταγράφηκαν μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και
κτίρια, παρά μόν ο
στο ν εκροταφείο
του χ ωριού.
Αν ατριχ ιαστικές
είν αι οι εικόν ες των
ζημιών που προκάλεσε το χ τύπημα
του Εγκέλαδου στο
χ ωριό Καλλιθέα
Θηβών .
Τα φωτογραφικά
ν τοκουμέν τα
αποτυπών ουν τις
καταστροφές που
καταγράφηκαν στο
ν εκροταφείο του
χ ωριού, όπου από

την έν ταση του σεισμού, έσπασαν οι τάφοι. Σύμφων α με τις μαρτυρίες κατοίκων , η σεισμική δόν ηση δεν
προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια και κτίρια, παρά
μόν ο περιορισμέν ης έκτασης με πτώση αν τικειμέν ων .
Ο σεισμός εν τάσεως 4,4 βαθμών της κλίμακας
Ρίχ τερ που σημειώθηκε στις 12.54, 11 χ ιλιόμετρα
αν ατολικά της Θήβας, έγιν ε αισθητός και στην
Αθήν α.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

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.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
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Τροπολογία ΥΠΟΙΚ: Αφορολόγητο και ακατάσχετο το 50% της
αποζημίωσης για τα «χαμένα» ενοίκια, ρυθμίσεις και για ακινησία ΙΧ

Τ

ροπολογία Υ ΠΟΙΚ: Αφορολόγητο
και ακατάσχ ετο το 50% της αποζημίωσης για τα «χ αμέν α» εν οίκια,
ρυθμίσεις και για ακιν ησία ΙΧ
Την επαν έν ταξη στη ρύθμιση των
100 και 120 δόσεων των οφειλετών
που τις έχ ασαν το διάστημα Μαρτίου Νοεμβρίου, προβλέπει η τροπολογία του
υπουργείου Οικον ομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Επίσης σύμφων α με
την τροπολογία είν αι αφορολόγητη και
ακατάσχ ετη η αποζημίωση που θα
καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακιν ήτων
για το 50% των εν οικίων που απώλεσαν λόγω της παν δημίας, εν ώ καθιερών εται η ψηφιακή «κατάθεση»
πιν ακίδων για όσα οχ ήματα τεθούν σε
ακιν ησία.

- Απαλλάσσεται από τη φορολογία το
εισόδημα από μισθωτή εργασία που
αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και
αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι

εκατό ευρώ.

- Επαν ακαθορίζον ται κατηγορίες
προϊόν των στα οποία επιβάλλεται
φόρος καταν άλωσης και ειδικότερα

- Το ποσό της επιστροφής του 50%
της μείωσης των μισθωμάτων , στο
πλαίσιο αν τιμετώπισης των επιπτώσεων του κορον οϊού COV1D-19,
είν αι αφορολόγητο, αν εκχ ώρητο και
ακατάσχ ετο στα χ έρια του Δημοσίου ή
τρίτων , δεν δεσμεύεται, και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμέν α χ ρέη προς
το Δημόσιο, τα ν ομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ., τα ν ομικά
πρόσωπα των τελευταίων , τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

- Αφορολόγητες, ακατάσχ ετες και
αν εκχ ώρητες θα είν αι οι εν ισχ ύσεις
που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχ ορήγησης επιχ ειρήσεων
εστίασης για την προμήθεια θερμαν τικών σωμάτων εξωτερικού χ ώρου.

- Επιστρέφεται το τέλος ταξιν όμησης
σε αυτούς που το κατέβαλαν , σε
περίπτωση οχ ημάτων , τα οποία δεν
ταξιν ομήθηκαν , με συν έπεια ν α μην
κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της
χ ώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χ ώρες ή
αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της
Ε.Ε..
Συμπληρών ον ται διατάξεις αν αφορικά
με τη θέση σε ακιν ησία επιβατικών
ιδιωτικής χ ρήσης οχ ημάτων και μοτοσυκλετών .
Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

Ειδικότερα η τροπολογία, με σειρά
ρυθμίσεων, προβλέπει μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

- Τη δυν ατότητα επαν έν ταξης, οφειλετών με οφειλές στις ΔΟΥ . και τα Ελεγκτικά Κέν τρα και δόσεις ρυθμίσεων
τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης ( 100 και 120 δόσεις) για
την υπολειπόμεν η οφειλή και για τον
εν απομείν αν τα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμέν ο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του
χ ρον ικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αν τί Μαρτίου-Οκτωβρίου
2020 που ισχ ύει σήμερα.

ποτών .

είν αι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής,
σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με
ελλην ική σημαία, τα οποία εκτελούν
αποκλειστικά διεθν είς πλόες.

- Παρέχ εται δυν ατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου
Καταν άλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων , που
αν αλογεί στις ετήσιες καταν αλώσεις καυσίμων κιν ητήρων , σε αλιείς, δικαιούχ ους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων ,
κατοίκους μικρών και απομακρυσμέν ων
ν ησιών , όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ν αυτιλίας. Η
προκαταβολή είν αι ακατάσχ ετη και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμέν ες οφειλές
προς τη Φορολογική Διοίκηση και το
Δημόσιο εν γέν ει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
- Χαρακτηρίζεται ως απλή τελων ειακή
παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχ ει ως
αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών , φόρων και λοιπών επιβαρύν σεων υγρών καυσίμων , που
εισπράττον ται από τις τελων ειακές
αρχ ές και που δεν υπερβαίν ουν συν ολικά τα πεν ήν τα ευρώ, και τιμωρείται με
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύν σεων , το οποίο
δεν δύν αται ν α είν αι κατώτερο των

αυτές των υγρών αν απλήρωσης ηλεκτρον ικών τσιγάρων και των οριζόμεν ων
περιπτώσεων καφέ.

- Επεκτείν ον ται απαλλαγές από τον
Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χ ρησιμοποίησής της και για την
παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζον ται για αν θρώπιν η
και κτην ιατρική χ ρήση.

- Θεσπίζον ται οι προϋποθέσεις για τη
διακίν ηση, υπό καθεστώς αν αστολής,
των υποκειμέν ων σε Ε.Φ.Κ. εν εργειακών προϊόν των , που προορίζον ται για
εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχ ημάτων
και ορίζεται το ύψος του προστίμου για
κάθε περίπτωση παραβίασής τους.
- Εν τάσσον ται στο μειωμέν ο συν τελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%)
και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα
παρασκευασμέν η, παρασκευάσματα
διατροφής που δεν κατον ομάζον ται
ούτε περιλαμβάν ον ται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε
οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζον ται,
σύν θετα αλκοολούχ α παρασκευάσματα,
άλλα από εκείν α που γίν ον ται με βάση
ευώδεις ουσίες, των τύπων που χ ρησιμοποιούν ται για την παρασκευή

- Δηλών εται, εφεξής, ηλεκτρον ικά,
μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov .gr - Ε.Ψ.Π.),
η ακιν ησία για τα ως άν ω μηχ αν οκίν ητα
μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχ ο
αυτών . Επίσης, ορίζεται ο χ ρόν ος
δήλωσης της ακιν ησίας για την απολαβή
της σχ ετικής έκπτωσης από τα τέλη
κυκλοφορίας.
- Επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ, πέραν
των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ,
εάν εν τοπισθεί όχ ημα ν α κυκλοφορεί ή
ν α είν αι σταθμευμέν ο και ν α φέρει
πιν ακίδες αριθμού κυκλοφορίας, εν ώ
έχ ει δηλωθεί σε ακιν ησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία έτη το
δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή
κατόχ ου του οχ ήματος.

- Παρέχ εται η δυν ατότητα δημιουργίας, με κοιν ή απόφαση των οριζόμεν ων οργάν ων , ειδικού ιστότοπου στην
gov .gr - Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόν ο
τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο
μητρώο οχ ημάτων της ΑΑΔΕ., θα
παρέχ ον ται δημόσιες πληροφορίες,
σχ ετικά με την κατάσταση κίν ησης ή
ακιν ησίας των οχ ημάτων για τα οποία
έχ ει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην
Ελλάδα, την τρέχ ουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχ όν δήλωσή τους ως
απωλεσθέν των ή κλαπέν των και άλλες
πληροφορίες.

10-θριάσιο

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
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ΕΠΣΔΑ: ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ Κ14 & Κ15

Τ

ο Σάββατο 5/12/2020 και ώρα 18.00 θα
πραγματοποιηθεί OnLine σεμιν άριο μέσω της
πλατφόρμας ZOOM. Meeting id: 4973803182
Passcode: 2020 Υ ποχ ρεωτική είν αι η συμμετοχ ή
για τους αθλητές που βρίσκον ται στις προεπιλογές
των Προεθν ικών Ομάδων Κ14 & Κ15
Για την Κ14:

Talent City F.C: Προσφέρουμε
ανακούφιση και χαρίζουμε
χαμόγελα

Τ

ο δίκτυο της Talent City F.C. , σε μια προσπάθεια ν α προσφέρει αγάπη και αν ακούφιση σε
συν αν θρώπους μας που μαστίζον ται από την
οικον ομική και κοιν ων ική κρίση, αποφάσισε ν α βοηθ-

ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
(ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ) ΝΕΤΗΣ ΚΩΝ.-ΒΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΜΑΖΓΑΣ-ΓΚΙΟΛΙΑΣΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ ΛΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) ΚΕΛΛΗΣ-ΜΥ ΡΤΑΪ-ΣΤΑΥ ΡΑΚΗΣ-ΜΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ) ΤΣΙΚΑΛΑΣΑΛΑΜΑΝΟΣ-ΑΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ) ΜΑΥ ΡΙΔΗΣ-ΓΚΙΝΗΣ-ΧΕΡΟΛΙΔΗΣ (ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ )
ΧΙΩΤΗΣ-ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ( ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ) ΔΟΥ ΚΑΣ-ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ ΛΙΔΗΣ-ΓΩΓΟΥ ΒΙΤΗΣ
(ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ) ΜΟΥ ΧΟ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ
(ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ).
Για την Κ15:

ΠΑΤΙΣΤΗΣ-ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ-ΟΥ ΡΑϊ-ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ-ΝΑΣΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ) ΛΙΑΣΚΟΣΤΟΓΙΑΣ-ΚΥ ΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΜΥ ΛΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ-ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΡΟΥ ΤΣΟΣ-ΤΣΕΒΑΣΡΕΤΖΕΠΗΣ-ΛΙΟΣΗΣ-ΦΥ ΤΟΖΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ-ΝΤΟΥ ΚΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣ-ΦΛΑΒΙΟΣΥ ΡΟΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) ΦΟΡΤΟΥ ΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ (ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ) ΔΟΥ ΜΕΝΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ) ΜΥ ΡΤΟ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ) ΤΟΥ ΡΤΑΣ-ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ) ΜΠΑΣΑ (ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ).

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο: ΕΥΧΕΣ....

Η ομάδα A.O Παν λιοσιακός, εύχ εται σε όλες και

όλους έν αν όμορφο Δεκέμβρη.
Καλά Χριστούγεν ν α με πολλή υγεία και πολλή
αγάπη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα
Ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό
Λογιστή με προυπηρεσία
Από 1-3 χρόνια, για πλήρη
απάσχόληση, κάτοικο περιοχής
Θριασίου Πεδίου.πληροφορίες Κος
Πέτρος-τηλ.6976623623Email:petrpapama@yahoo.gr

ΤZEΛΑΙ ΟΛΣΙΝΤΟ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ο

ποδοσφαιριστής του Μεγαρικού Τζελάι
Ολσίν το έστειλε ευχ αριστήριο και μίλησε για
την ομάδα του αλλά και τον cov id 19.
Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω όλους τους συμπαίκτες
μου και φίλους για την στήριξη που μου δώσαν ε σε
μια φάση δύσκολη της ζωής μου και ν α πω πολλά
ευχ αριστώ στον πρόεδρο
μου Κων σταν τίν ο Καράμπελα που με στήριξε και
με βοηθησε πάρα πολύ!!
Τέλος καλά όλα καλά ειλικριν ά σας ευχ αριστώ
παρά πολύ !!!
<<Δεν θέλω ν α πω
πολλά απλά ότι είμαστε
ν έα ομάδα και σίγουρα θα
χ ρειαστεί χ ρόν ος ν α δείξει
αυτά τα πράγματα που
πρέπει και ν α βρεί τα
πατήματα της γιατί έχ ει
εξαιρετικούς παίχ τες και
μπορούμε ν α κάν ουμε
πολλά πράγματα σίγουρα
τα πρώτα αποτελέσματα
δεν μας βοήθησαν , πιστεύω σιγά σιγά θα δείξουμε
πολλά πράγματα και θα κάν ουμε μια πολύ καλή πορεία!!!
Όσο αφορά αυτή την διακοπή για το COVID-19
σίγουρα προκαλεί μεγάλο κακό στις ομάδες αλλά και
σε όλο τον κόσμο.
Ελπίζω όσο πιο γρήγορα ν α τελειώσει, δεν θα ήθελα
ν α πω κάτι παρά πάν ω μόν ο ν α έχ ουμε υγεία και ν α
προσέχ ουμε όλοι όχ ι μόν ο τον COVID-19 αλλά και
όλα τα αλλά που προκαλεί όλο αυτό όπως στεν αχ ώρια
και άγχ oς!
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ήσει παιδιά και οικογέν ειες που έχ ουν έρθει αν τιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της ζωής.
Αποφασίσαμε, λοιπόν , ν α μαζέψουμε τρόφιμα και
είδη πρώτης αν άγκης και ν α τα προσφέρουμε σε
άπορες οικογέν ειες μικρών αθλητών .
Η παράδοση των τροφίμων θα γίν εται κατόπιν
τηλεφων ικής επικοιν ων ίας με την κυρία Ξεν οχ ρήστου
Νίν α, υπεύθυν η επικοιν ων ίας του δικτύου μας, στο
6981774095.
Καταλαβαίν ουμε ότι οι κοιν ων ικές δράσεις σε τέτοιους καιρούς είν αι δύσκολες. Ας δείξουμε, όμως, ότι σε
εμάς, όσους ασχ ολούμαστε με τις ακαδημίες, η
ΑΓΑΠΗ και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η υπερτερούν , παρά τις
μεγάλες στερήσεις, που όλοι μας έχ ουμε υποστεί.
Μπορούμε ν α δώσουμε κάτι από το υστέρημά μας.
Είν αι κάλεσμα αν θρωπιάς και πιστεύουμε ότι όλοι θα
αν ταποκριθείτε θετικά! ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!
Προσφέρουμε αν ακούφιση και χ αρίζουμε χ αμόγελα !

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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Μητσοτάκης: Κλειστά μπαρ- νυχτερινά
μαγαζιά μέχρι να έρθει το εμβόλιο

Σ

τη συζήτηση στο πλαίσιο του
31ου Greek Economic Summit,
συμμετέχ ει και ο CEO της
Pf izer, 'Αλμπερτ Μπουρλά, για τον
οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης τόν ισε πως "είμαστε υπερήφαν οι που έχ ουμε έν αν Έλλην α ν α
ηγείται της εταιρείας που έχ ει βρει τη
λύση σε έν α τόσο μεγάλο πρόβλημα,
δηλαδή τη λύση στην παν δημία".
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίν ισε ότι κάποιες δραστηριότητες δεν πρέπει ν α λειτουργήσουν
μέχ ρι ν α έχ ουμε τα εμβόλια όπως για
παράδειγμα η ν υχ τεριν ή διασκέδαση,
τα μπαρ και μεταμεσον ύχ τια διασκέδαση. «Δεν μπορεί ν α έχ ουμε αν θρώπους ν α συν ωστίζον ται σε μπαρ μέχ ρι ν α
έχ ουμε τα εμβόλια»
«Η παν δημία είν αι δραματικός
καταλύτης αλλαγών . Αν τιμετωπίζουμε
αποτελεσματικά το δεύτερο κύμα, αλλά
προχ ωράμε με επιθετικό τρόπο στις
μεταρρυθμίσεις που έχ ουμε σχ εδιάσει,
χ ωρίς ν α χ άν ουμε χ ρόν ο», τόν ισε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση
στο 31ο ετήσιο Greek Economic

Summit που διοργαν ών ει το Ελλην οαμερικαν ικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
«Η Ελλάδα θα είν αι έν ας από τους
ν ικητές μετά την παν δημία. Το δεύτερο
κύμα είν αι μεγαλύτερη πρόκληση από
το πρώτο, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα
θα καταφέρουμε ν α το ελέγξουμε»,
αν έφερε ο πρωθυπουργός και σχ ετικά
με την επόμεν η μέρα της παν δημίας
υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ν α υποτιμούμε την παραγωγική δυν αμική της
χ ώρας που θα οδηγήσει στην αν άκαμψη.
Πρέπει ν α προστατεύσουμε τις θέσεις
εργασίας και τη ρευστότητα ιδίως στις
μικρές επιχ ειρήσεις και ν α δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για επεν δύσεις
στην Ελλάδα».Ο κ. Μητσοτάκης τόν ισε
πάν τως ότι ακόμα και σ' αυτούς τους
δύσκολους καιρούς υπάρχ ουν εταιρείες
που επεν δύουν στην Ελλάδα, εν ώ
αν αφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της
κυβέρν ησης για τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και
τόν ισε ιδιαίτερα την πρόθεση του ιδίου
και της κυβέρν ησης ν α προχ ωρήσουν
οι μεταρρυθμίσεις παρά την παν δημία.
Αν αφέρθηκε, μάλιστα, χ αρακτηριστιΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. Πρωτ.:
268082/2-12-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης άνω των ορίων για την ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ” για τη προμήθεια
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορονοιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.480,00 € με ΦΠΑ 6%, (προϋπολογισμός
άνευ ΦΠΑ:58.000,00 € ).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο
βάσει τιμής ,ανά άρθρο
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 101462

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
01/12/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/12/2020 και ώρα 12:00μ.μ.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781
Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε είκοσι τρεις (3)
μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ.
260281/24.11.2020 Διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος
όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: ele.nona@athens.gr.
Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/11/2020.
Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
και ΘΡΙΑΣΙΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣκαι θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ.ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

κά στο ν ομοσχ έδιο που βρίσκεται
στη Βουλή για τις
χ ρήσεις γης.
«Η παν δημία
μας έκαν ε πιο
σοφούς, αν τιμετωπίζουμε μια
δύσκολη κρίση
και βλέπουμε τα
δυν ατά και
αδύν ατα σημεία
μας, αλλά είμαστε
ακόμη πιο αφοσιωμέν οι στην
μεταρρυθμιστική ατζέν τα μας.
Είν αι αν άγκη και προτεραιότητά μας
και με το Ταμείο Αν άκαμψης δεν θα
χ άσουμε την ευκαιρία ν α αν ασυγκροτήσουμε τη χ ώρα και ν α προχ ωρήσουμε
μπροστά», επισήμαν ε ο πρωθυπουργός και σχ ετικά με την παν δημία
σχ ολίασε πως «είμαστε αφοσιωμέν οι για
ν α σώσουμε ζωές κάθε μέρα και αυτή
είν αι η πιο σημαν τική πρόκληση τώρα»
."Είμαστε υπερήφαν οι για τον Άλμπερτ Μπουρλά - Έχ ουμε καταπληκτικούς
αν θρώπους στην Ελλάδα"Στη συζήτηση
στο πλαίσιο του 31ου Greek Economic
Summit, συμμετέχ ει και ο CEO της
Pf izer, 'Αλμπερτ Μπουρλά, για τον
οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης τόν ισε πως "είμαστε υπερήφαν οι που έχ ουμε έν αν Έλλην α ν α
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ηγείται της εταιρείας που έχ ει βρει τη
λύση σε έν α τόσο μεγάλο πρόβλημα,
δηλαδή τη λύση στην παν δημία".
Πρόσθεσε, όμως, ότι μπορεί ν α μιλήσει και για το πώς και γιατί η Pf izer επέλεξε πριν ακόμη την παν δημία ν α
επεν δύσει στην Ελλάδα και τόν ισε ότι
η χ ώρα διαθέτει έν α αν θρώπιν ο δυν αμικό με ταλέν τα και ικαν ότητες. "Έχ ουμε καταπληκτικούς αν θρώπους στην
Ελλάδα", είπε χ αρακτηριστικά.Από την
πλευρά του, ο κ. Μπουρλά, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, επισήμαν ε
σχ ετικά με το εμβόλιο ότι αν καταφέρουμε και εμβολιαστεί έγκαιρα ακόμη κι
έν α μικρό τμήμα του πληθυσμού, τότε
σίγουρα θα έχ ουμε καλύτερα αποτελέσματα στη μάχ η κατά της παν δημίας.
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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

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
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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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

