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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Eικοσιέξι
προσλήψεις στον
δήμο Μάνδρας
- Ειδυλλίας

- Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
ενάντια στον κορωνοϊό

σελ. 9

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ‘’ΤΡΕΧΟΥΝ΄’’
ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
‘’ΑΝΟΙΧΤΩΝ’’ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συνάντηση θα
έχει σήμερα το
Προεδρείο της
ΚΕΔΕ με τη νέα
ηγεσία του Υπ.
Εσωτερικών
Σελ. 9

Κορωνοϊος: Επτά περιοχές
στο «κόκκινο»

Δήμος Αχαρνών:

Ξεκίνησαν τα ραντεβού
για τον εμβολιασμό
των δημοτών άνω των 85
σελ. 3

O Δήμος Φυλής, εντάσσεται
ως ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα,
στη Συμφωνία Πράσινων Πόλεων
“Green City Accord”
σελ. 8

σελ. 3

«Παγώνει» η συζήτηση της
Επιτροπής

λοιμωξιολόγων για άνοιγμα
Γυμνασίων-Λυκείων

Σελ. 7

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

Επιπλέον 93.003
θέσεις απασχόλησης τον
Δεκέμβριο
σελ. 2
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Τσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, 2102484070
ΧΑΪΔΑΡΙ

Σαρρή Νίτσα - Παγώνα Γ.Πλαταιών 49 &
Ηπείρου,2105987343
ΑΧΑΡΝΕΣ

Φιλιππάτου Αικατερίνη Β.

Λεωφόρος Αθηνών 40, 2102461015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή συννεφιά
Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νίνας, Νίνα
Αγίας Νίνας Ισαποστόλου

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

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα
που έκλεισαν λόγω Covid-19

Μ

ε βάση τη υπ’ αριθ. 86/2020
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου
Ελευσίνας ( ΑΔΑ 6Ε98ΩΡΒ-Τ35 ), οι
αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να
προβαίνουν στη απαλλαγή από το
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και
φωτισμού, σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των
μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορονοϊού COVID – 19, για το χρονικό
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί
και η διακοπή της εργασίας τους.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι
οποίες συνέχισαν τη λειτουργία τους
παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, με
παράδοση κατ’ οίκον εξαιρούνται από
την ανωτέρω απαλλαγή.
Καλούνται οι εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων που ήταν σε αναστολή εργασιών,
κατ’ εφαρμογή διατάξεων λόγω της πανδημίας
COVID-19, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του
Δήμου Ελευσίνας Αίτηση/
Υπεύθυνη Δήλωση, φωτοτυπία του λογαρια

σμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, γνωστοποίηση δραστηριότητας μέσω Α.Α.Δ.Ε, ώστε
να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες
απαλλαγής από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

Επιπλέον 93.003 θέσεις απασχόλησης τον Δεκέμβριο

Θ

ετικό ήταν τον Δεκέμβριο το
ισοζύγιο
ροών
μισθωτής
απασχ όλησης σύμφων α με τα
στοιχ εία του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", σύμφων α με σχ ετική
αν ακοίν ωση του Υ π. Εργασίας.

Συγκεκριμέν α, το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχ ωρήσεων τον Δεκέμβριο
ήταν θετικό κατά 2.116 θέσεις εργασίας,
εν ώ σημαν τική εξέλιξη αποτελεί και η
αλλαγή τάσης, καθώς τους δύο προηγούμεν ους μήν ες (Οκτώβριο και Νοέμβριο) το ισοζύγιο ήταν αρν ητικό. Τον
Δεκέμβριο καταγράφηκαν 93.370 αν αγγελίες πρόσληψης και 91.254 αποχ ωρήσεις, από τις οποίες οι 36.546 ήταν
οικειοθελείς και οι 54.708 προκύπτουν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χ ρόν ου ή λήξεις συμβάσεων ορισμέν ου χ ρόν ου.

Θετικό (+93.003 θέσεις) ήταν το ισοζύγιο της μισθωτής απασχ όλησης και για το σύν ολο του έτους 2020,
καθώς αθροιστικά το προηγούμεν ο έτος καταγράφηκαν 1.986.442 προσλήψεις και 1.893.439 αποχ ωρήσεις. Λαμβάν ον τας υπόψη και τα στοιχ εία του ΟΑΕΔ
από τις χ ειρόγραφες υποβολές η τελική τιμή του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχ όλησης για το 2020, διαμορφών εται στις 85.954 θέσεις εργασίας.

Σύμφων α με τα στοιχ εία του συστήματος "Εργάν η"
για τον Ιαν ουάριο -Δεκέμβριο του 2019, οι ν έες θέσεις
εργασίας αν ήλθαν σε 127.644. Έτσι,με βάση αποκλειστικά τα στοιχ εία του συστήματος "Εργάν η", φέτος
δημιουργήθηκαν 34.611 λιγότερες ν έες θέσεις
απασχ όλησης (127.644 -93.033).
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας αν ταν ακλούν τις
επιπτώσεις της παν δημίας, αλλά και τα άμεσα μέτρα
που έλαβε η κυβέρν ηση για την προστασία των
θέσεων εργασίας και την στήριξη εργαζομέν ων και
επιχ ειρήσεων , σημείων ει το Υ π. Εργασίας.
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ΖΕΦΥΡΙ: Με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή του

θριάσιο-3

Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του
Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στη
Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου, που έρχεται να προστεθεί στους
δύο υπάρχοντες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες φιλοξενίας
παιδιών και βρεφών.
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο με ενεργειακή αυτονομία, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές, για την υγιεινή διαμονή και την
ασφάλεια παιδιών και βρεφών καθώς και παιδιών με αναπηρία.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Ο συγκεκριμένος βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας
διαθέτει: Τμήμα βρεφών, για βρέφη από 8 μηνών μέχρι 2,5 ετών, Τμήμα
νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών και Τμήμα νηπίων με αναπηρία για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών.
Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης Φροντίδας του Ζεφυρίου
είναι χτισμένος σε τρία επίπεδα και διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο.
Στο ισόγειο υπάρχουν δύο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, μια αίθουσα
ύπνου νηπίων με αναπηρία, μια αίθουσα απασχόλησης νηπίων με αναπηρία, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κουζίνα, γραφείο διεύθυνσης,
δύο WC νηπίων , ένα WC κοινού και ένας χώρος WC – Λουτρό νηπίων με
αναπηρία.

Η συνέχεια στη σελ. 4

Δήμος Αχαρνών:

Ξεκίνησαν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό
των δημοτών άνω των 85 ετών

Ο

δήμος Αχαρνών ενημερώνει
τους συμπολίτες άνω των 85
ετών ότι μπορούν πλέον να
κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους.
Πώς κλείνουμε ραντεβού;

Οι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν μέσα στις επόμενες ώρες δύο SMS που θα περιέχουν τα εξής στοιχεία: κωδικό εμβολιασμού, ημέρα, ώρα και τόπο για το
ραντεβού.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην
άυλη συνταγογράφηση:Μπορούν να
πάνε στο φαρμακείο ή στο ΚΕΠ της
περιοχής τους με την ταυτότητα και τον
ΑΜΚΑ.

Eικοσιέξι προσλήψεις στον
δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
- Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ενάντια στον κορωνοϊό
Μπορούν να πάνε στο φαρμακείο ή
στο ΚΕΠ της περιοχής τους με την
ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ.
Μπαίνουν στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.
Πριν προχωρήσουν στο κλείσιμο των
ραντεβού, μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας. Στη
συνέχεια επιλέγουν το εμβολιαστικό
κέντρο και την ημερομηνία που τους
εξυπηρετεί για την πρώτη δόση του
εμβολίου.
Βοηθήστε τους αγαπημένους σας
που εί ναι άνω των 85 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Mπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες καθώς και οδηγίες χρήσης
γι α
την
πλατφόρμα:
https://bit.ly/2MLQqmn

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων,
προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες ενάντια στον κορωνοϊό και την
αποφυγή διασποράς του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα ) προσόντα.

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α υποβάλουν την αίτηση συμμετοχ ής ηλεκτρον ικά στην ακόλουθη διεύθυν ση: aliaskou@mandras-eidy llias.gr
Η αίτηση συμμετοχ ής, που θα υποβληθεί ηλεκτρον ικά, πρέπει απαραιτήτως
ν α εμφαν ίζεται υπογεγραμμέν η, με φυσική υπογραφή. Αν υπόγραφες αιτήσεις
δεν θα γίν ον ται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είν αι πέν τε (5) εργάσιμες ημέρες και
αρχ ίζει στις 12/01/2021 που είν αι η επόμεν η ημέρα της αν άρτησης της αν ακοίν ωσης στο χ ώρο αν ακοιν ώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η αν ωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας Δευτέρα
18/1/2021 που είν αι η καταληκτική ημερομην ία υποβολής αίτησης.
Τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμέν η αν ακοίν ωση θα απαν τών ται
μόν ο τηλεφων ικά ( 2132014926 & 2132014961).
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φορά στον ΠΟΥ γείας στις 14 Δεκεμβρίου, το βρεταν ικό παραλλαγμέν ο στέλεχ ος VOC 202012/01 έχ ει
εν τοπιστεί σε 50 χ ώρες, περιοχ ές και ζών ες, διευκριν ίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Τα αποτελέσματα των τεστ δείχ ν ουν μια καταν ομή
κατά ηλικία και φύλο παρόμοια με εκείν ες άλλων παραλλαγών π ου κυκλοφορούν . Τα δεδομέν α π ου
προκύπτουν από τον εν τοπισμό των επαφών αποκαλύπτουν «μια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα εκεί όπου
το περιστατικό αν αφοράς οφείλεται στο παραλλαγμέν ο
στέλεχ ος«.

ΠΟΥ: Σε 50 χώρες ο μεταλλαγμένος
κορωνοϊός από την Βρετανία

Σ

ε 50 χ ώρες κυκλοφορεί το παραλλαγμέν ο
στέλεχ ος του ν έου κορον οϊού που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βρεταν ία και σε 20
εκείν ο που έχ ει ταυτοποιηθεί στη Νότια
Αφρική, σύμφων α με τον Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υ γείας.
Έν α τρίτο στέλεχ ος του ν έου κορον οϊού από την
Αμαζον ία της Βραζιλίας την αν ακάλυψη του οποίου
αν ακοίν ωσε την Κυριακή η Ιαπων ία θα μπορούσε ν α
επηρεάσει την αν οσοαπόκριση και θα πρέπει ν α

μελετηθεί πιο πολύ εις βάθος, σύμφων α με τον
ΠΟΥ γείας που κάν ειλόγο στο εβδομαδιαίο δελτίο του
για «έν α αν ησυχ ητικό παραλλαγμέν ο στέλεχ ος».
«Όσο εξαπλών εται ο ιός SARS-CoV-2, τόσο έχ ει την
ευκαιρία ν α μεταλλάσσεται«, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ γείας.
«Υ ψηλά επίπεδα μόλυν σης σημαίν ει πως πρέπει ν α
περιμέν ουμε την εμφάν ιση και άλλων παραλλαγμέν ων
στελεχ ών .»
Ο SARS-CoV-2 είν αι ο ιός που ευθύν εται για την
ασθέν εια Cov id-19. Μετά την αν αφορά του για πρώτη

Το π αραλλαγμέν ο στέλεχ ος π ου ταυτοπ οιήθηκε
πρώτα στη Νότια Αφρική, 501Y .V2, το οποίο αν αφέρθηκε για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου, βρίσκεται σε
20 χ ώρες, περιοχ ές και ζών ες.

«Με αφετηρία προκαταρκτικές έρευν ες και άλλες εν
εξελίξει έρευν ες στη Νότια Αφρική, είν αι πιθαν όν το
παραλλαγμέν ο στέλεχ ος 501Y .V2 ν α είν αι πιο μεταδοτικό από τα παραλλαγμέν α στελέχ η που κυκλοφορούσαν προηγουμέν ως στη Νότια Αφρική», εκτιμά ο
ΠΟΥ στο δελτίο του που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη,
βράδυ.

«Εξάλλου, αν και το ν έο στέλεχ ος δεν φαίν εται ν α
προκαλεί μια πιο σοβαρή μορφή της ασθέν ειας, η παρατηρούμεν η ραγδαία αύξηση του αριθμού των
μολύν σεων έχ ει θέσει τα συστήματα υγείας υπό
πίεση».

Το εύρος της γεωγραφικής μετάδοσης των δύο παραλλαγμέν ων στελεχ ών είν αι προφαν ώς υποεκτιμημέν ο, προσθέτει ο ΠΟΥ γείας, λόγω του ότι βρέθηκαν σε
χ ώρες που διαθέτουν ικαν ότητα προσδιορισμού της
αλληλουχ ίας του ιού.

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Η συλλογική δουλειά φέρνει θετικά αποτελέσματα
Στον Ά όροφο έχ ουν προβλεφθεί μία αίθουσα
απασχ όλησης βρεφών , μία αίθουσα ύπν ου βρεφών ,
και άλλες τρεις βοηθητικές αίθουσες για την εξυπηρέτηση βρεφών και παιδαγωγών .
Στο υπόγειο θα εγκατασταθεί το λεβητοστάσιο, η
αποθήκη τροφίμων και άλλοι βοηθητικοί χ ώροι.
Στον περιβάλλον τα χ ώρο θα κατασκευαστούν παιδική χ αρά, και πράσιν οι χ ώροι για ελεύθερο παιγν ίδι
επίσης θα τοποθετηθούν σειρά από σκίαστρα-πέργολες.
Ο ν έος παιδικός σταθμός εξασφαλίζει άν ετες συν θήκες σε παιδιά και εργαζόμεν ους καθώς διαθέτει

φυσικό-τεχ ν ητό
φωτισμό, δυν ατότητα
αν εξάρτητης υπαίθριας
εκτόν ωσης, και απόλυτη
και
άν ετη
εξυπ ηρέτηση ατόμων
με ειδικές αν άγκες για
όλους τους χ ώρους του
συγκροτήματος εν ώ όλα
τα χ ρώματα και τα υλικά
που χ ρησιμοποιούν ται
είν αι οικολογικά.
“Το μεγάλο έργο του
Δήμου Φυλής στον
τομέα της εκπαίδευσης
συν εχ ίζεται με εν τατικούς
ρυθμούς.
Το
Ζεφύρι αποκτά τον τρίτο του παιδικό Σταθμό.

Με αυτό το έργο κάν ουμε πράξη τη δέσμευσή μας
ότι καν έν α παιδί του Δήμου Φυλής δεν θα μείν ει
εκτός παιδικών σταθμών .” υπογράμμισε σχ ετικά με
το έργο ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και
πρόσθεσε: Ευχ αριστώ θερμά τους προκατόχ ους μου
Δημάρχ ους Ζεφυρίου, Γιάν ν η Λάππα, Αποστόλη
Ζέρβα και Φωτειν ή Γιαν ν οπούλου με τους οποίους
είχ α την τιμή και τη χ αρά ν α βρίσκομαι μαζί στη

θεμελίωση του έργου, με την ευχ ή σύν τομα ν α το
επιτρέψουν οι συν θήκες και ν α κόψουμε όλοι μαζί,
την κορδέλα των εγκαιν ίων . Θερμές ευχ αριστίες
οφείλω επίσης στην Περιφέρεια και στους συν αδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου που με την στήριξη
τους συμβάλουν στην υλοποίηση των μεγάλων
έργων που βρίσκον ται σε εξέλιξη και στις τρεις Δημοτικές Εν ότητες. Τα εύσημα αξίζουν τέλος, στον Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών έργων Θαν άση Σχ ίζα και σε όλο
το επιτελείο του για τη συλλογική δουλειά που φέρν ει
διαχ ρον ικά θετικά αποτελέσματα” .
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Παράταση ‘’σωσίβιο’’ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τροπολογία με
την οποία δίνεται δεκαπενθήμερη παράταση
για τις υποθέσει
υ πε ρχ ρε ωμέ νων νοικοκυριών που αφορούν σε οφειλέτες υπαγόμενους στο νόμο
Κατσέλη, κατατέθηκε
χθες,
σύμφωνα με τον
Κώστα Τσιάρα.
Μι λώντας στο
Mega, ο υπουργός
Δι και οσύνης τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό
μειώνεται ο κίνδυνος για την πρώτη
κατοικία όλων των πολιτών και πρόσθεσε: «Δε γίνεται να μένουν εγκλω

βισμένοι οι πολίτες σε έναν νόμο που
πλέον δεν ωφελεί κανέναν».
Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η
προσπάθεια του υπουργείου έχει

στόχο
την
προστασία της
π ρ ώ τ η ς
κατοικίας όλων
όσων τη δικαιούνται.
«Έχει
γί νει
ένα πολύ μεγάλο βήμα σε μια
κρίσιμη περίοδο με μια καινούρι α δι αδι κασία που θα
π ρ ο στ α τ εύ σει
τον δανει ολήπτη που δικαιούται την προστασί α», δήλωσε και τόνι σε πως
υπάρχει περιθώριο 60 ημερών για να
συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

Πάνω από 500 καταστήματα εγγράφηκαν, κατά το πρώτο δεκαήμερο
λειτουργίας της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “agora delivery”

Ξ

Γ. Πατούλης: « Η θερμή αν ταπόκριση των επιχειρηματιών μας δίν ει τη δύν αμη ν α συν εχίσουμε
και με άλλες αν τίστοιχες δράσεις, έχον τας ως προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη και διευκόλυν ση
του εμπορικού κόσμου που δοκιμάζεται από την παν δημία»

επέρασαν τα 500,
τα
καταστήματα
π ου εγγράφηκαν
κατά το πρώτο δεκαήμερο
λειτουργίας της, στην
ηλεκτρον ική π λατφόρμα
“agora deliv ery ” π ου
π αρέχ ει η Περιφέρεια
Αττικής, μέσω της οποίας
δίν εται η δυν ατότητα
δωρεάν δημιουργίας eshop σε καταστήματα λιαν ικής και τις μικρομεσαίες
επιχ ειρήσεις.
Πρόκειται
για
έν α
σημαν τικό έργο καιν οτομίας και σπουδαιότητας
για τη στήριξη των επιχ ειρήσεων από την Περιφέρεια Αττικής, η οπ οία
διαβλέπον τας από ν ωρίς
την αν άγκη διασφάλισε
για όλες τις τοπικές επιχ ειρήσεις δωρεάν π αροχ ή
ψηφιακών καταστημάτων
για την ψηφιακή λειτουργία τους και σε συν θήκες παν δημίας.
Το “agora deliv ery ” αποτελείται από μια εφαρμογή
για έξυπ ν α κιν ητά για
τους καταν αλωτές και μια
π λατφόρμα ecommerce
για τον έμπορο για ολοκληρωμέν η παροχ ή ηλεκτρον ικού καταστήματος
άμεσα και εν τελώς δωρεάν .
Στην
εφαρμογή
παρέχ εται η δυν ατότητα
για deliv ery ή και για παραγγελία με click away , με
πληρωμή με μετρητά ή με
τραπεζικές κάρτες, εν ώ οι

επιχ ειρήσεις που εγγράφον ται δεν επιβαρύν ον ται
με καν έν α κόστος ούτε
και προμήθειες επί της
παραγγελίας.
H Περιφέρεια Αττικής με
στόχ ο ν α αν τεπ εξέλθει
άμεσα στην πολύ μεγάλη
αν άγκη για eshop π ου
σήμερα υπάρχ ει σε όλες
τις επιχ ειρήσεις και ν α τις
στηρίξει
έμπ ρακτα,
παρέχ ει δωρεάν για όλο
το 2021 το “agora deliv ery ”, που εκτός από την
εστίαση,
π εριλαμβάν ει
όλες τις κατηγορίες της λιαν ικής αλλά και τις υπηρεσίες. Καταστήματα με
επ οχ ιακά είδη, φαρμακεία, καθαριστήρια, βιβλιοπωλεία, είδη έν δυσης και
υπόδησης, είδη σπιτιού,
αν θοπωλεία, καταστήματα π αιχ ν ιδιών , οπ ωροπωλεία, ιχ θυοπωλεία, μίν ι
μάρκετ, συν εργεία και

βουλκαν ιζατέρ αλλά και
όσες επιχ ειρήσεις χ ρειάζον ται έν α eshop για τη
λειτουργία τους, ώστε ν α
παραμείν ουν αν οιχ τές με
τη χ ρήση της τεχ ν ολογίας.
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επ ισημαίν ει σχ ετικά: «« Η
θερμή αν ταπόκριση των
επιχ ειρηματιών μας δίν ει
τη δύν αμη ν α συν εχ ίσουμε
και
με
άλλες
αν τίστοιχ ες
δράσεις,
έχ ον τας ως προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη και διευκόλυν ση του
εμπορικού κόσμου που
δοκιμάζεται από την παν δημία.
Υ π οστηρίζουμε
την εργασία αξιοποιών τας
κάθε διαθέσιμο εργαλείο
και με τη συν δρομή της
τεχ ν ολογίας, προκειμέν ου
να
π αραμείν ουν αν οιχ τά τα κατα-

στήματα. Θα συν εχ ίσουμε ν α είμαστε στο πλευρό των επιχ ειρήσεων ,
με όσα μέσα διαθέτο-

υμε».
Όσες
επ ιχ ειρήσεις
εν διαφέρον ται, μπαίν ουν
στο https://agora.deliv ery / και κάν ουν την εγγραφή τους.
Η Εφαρμογή για τους
καταν αλωτές από όπου
μπορούν ν α κάν ουν τις
αγορές τους είν αι διαθέσιμη δωρεάν σε IOS και
android στα π αρακάτω
link:
https://play .google.com
/store/apps/details?id=gr.
agora.deliv ery
https://apps.apple.com/
g r / a p p / a g o r a deliv ery /id1545626014?l=
el

θριάσιο-5
Οδηγίες προς
δήμους και
περιφέρειες για τη
λειτουργία των
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ
και ΚΔΗΦ

Εγκύκλιο με πρόσθετες
οδηγίες για τη λειτουργία
προνοιακών δομών ανοικτής
φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα
Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ), εξέδωσε
η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα Μιχαηλίδου.
Με την εγκύκλιο που απευθύνεται στους δήμους και
τις περιφέρεις Δόμνη υφυπουργός ενημερώνει για τα
εξής:

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ για το
διάστημα από Δευτέρα 11
Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.
Συνεχίζεται η λειτουργία των
ΚΔΑΠμεΑ με διαχωρισμό
ενηλίκων/ ανηλίκων, είτε αυτό
περιλαμβάνει τη χρονική διάσταση (διαχωρισμός ανά
βάρδια), είτε τη χωροταξική
και τηρώντας τις οδηγίες που
έχουν δοθεί με τη σχετική
προηγούμενηεγκύκλιο.
Συνεχίζεται η λειτουργία των
Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες που
έχουν δοθεί με σχετικήεγκύκλιο και τη διενέργεια
rapid test μια φορά την εβδομάδα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της
πρόληψης της διασποράς του
κορονοϊού.
Όσον αφορά τα τεστ στους
ωφελούμενος, αυτά διενεργούνται στο βαθμό που αυτό
είναι εφικτό λόγω της αναπηρίας τους και μόνο εάν δεν
τους προκαλείται αναστάτωση (ιδίως σε περιπτώσεις
ωφελούμενων με νοητική
αναπηρία ή/και Διαταραχής
Αυτιστικού Φάσματος).

6-θριάσιο

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟΥ OIKOΤΡΟΦΕΙΟΥ

Τ

Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών

ο Κέντρο Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες
Δήμου Αχαρνών
«Αρωγή» από το 2003
μέχρι σήμερα παρέχει
υπηρεσίες ειδικής αγωγής
σε άτομα με νοητική
υστέρηση και αναπτυξιακές
διαταραχές.
Το Κέντρο διευρύνοντας
την λειτουργία του και
έχοντας σαν γνώμονα την
εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν νοητικές δυσκολίες θα ξεκινήσει
την λειτουργία της Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Βαμβακάρειου
οικοτροφείου.
Εν όψει λοιπόν της λειτουργίας του
Βαμβακάρειου, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
ένταξη ατόμων, άνω των 18 ετών, με
νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές
διαταραχές.

Συνεχίζει το φιλανθρωπικό
του έργο ο Σύλλογος Άγιος
Αλέξανδρος Γκορυτσάς
Ασπροπύργου

Συνεχίζοντας το φιλανθρωπικό του έργο ο

Σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς ΑσπρΟι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Δήμου Αχαρνών «Αρωγή», ηλεκτρονικά
στο
email
kdap.arogi@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο

210 2404444. Προτεραιότητα θα
έχουν οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Μ.Ε.Α.
«ΑΡΩΓΗ»
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ

Ενεργοποίηση τηλεφωνικής γραμμής παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο Ιλίου

Σ

ε λειτουργία βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας του Δήμου Ιλίου, με σκοπό της εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων, άπορων, κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των
μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του COVID-19.
Η γραμμή ενεργοποιείται σε ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», μέσω του
οποίου η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους
και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, όπως οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα ΑμεΑ χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και χρόνιοι πάσχοντες από νοσήματα που απειλούνται από τον κορωνοϊό (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, ανοσοκατασταλμένοι).
Στόχος είναι η εξασφάλιση της πρόσβασής τους στα βασικά αγαθά που αφορούν την διατροφή και την υγεία τους,
με τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα αξιολογούν κάθε αίτημα και θα δίνουν λύσεις σε θέματα, όπως π.χ. παράδοση φαρμάκων, τροφίμων, ζητήματα άμεσης διεκπεραίωσης με δημοτικές υπηρεσίες κ.ά.
Η καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:30, στα τηλέφωνα: 2132030011, καθώς επίσης μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο homehelp@ilion.gr.

οπύργου προσέφερε τηρώντας όλα τα μέτρα

προστασίας για μια ακόμη χρονιά

έπιπλα,

ψυγεία, φούρνους μικροκυμμάτων, γραφεία και

κρεββάτια σε νέους φοιτητές που αδυνατούν να
τα προμηθευτούν καθώς και συντοπίτες που τα

έχουν ανάγκη... τα οποία και δώρισε στο Σύλλογο η Προοδευτική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών.

Ο Πρόεδρος κ. Αντ. Κοναξής και το Δ.Σ. ευχα-

ριστούν θερμά τον Κυπριακό Σύλλογο για την

διαχρονική συνεργασία και την προσφορά του...

αλλά και τα πρώην Μέλη του Δ.Σ. που βοήθησαν στην όλη δράση αλλά και την τακτοποίηση
των πραγμάτων που δόθηκαν.

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
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« Π α γ ώ ν ε ι » η σ υ ζή τ η σ η τ η ς
Ε π ι τ ρ οπ ή ς λ ο ι μ ω ξ ι ο λ ό γ ω ν γ ι α
άνοιγμα Γυμνασ ίων-Λυκείων

θριάσιο-7

Ωσονούπω νέα
προγράμματα
εξοικονόμησης
ενέργειας σε κτίρια

Η

Δ

εν έχει προγραμματιστεί, μέχρι
στιγμής, κάποια συζήτηση με την
επιτροπή των λοιμωξιολόγων σχετικά
με το ενδεχόμενο άνοιγμα των γυμνασίων και
των λυκείων ανέφερε η υπουργός Παιδείας,
Νίκη Κεραμέως, μειώνοντας έτσι τις
πιθανότητες για επιστροφή των μεγαλύτερων
μαθητών στα θρανία από την ερχόμενη
Δευτέρα.
Η υπουργός μεταξύ άλλων έδειξε την
ικανοποίησή της για την πλήρη εφαρμογή των
μέτρων στη σχολική κοινότητα, ενώ σχετικά με
τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε
εκπαιδευτικούς τόνισε ότι τα μηνύματα είναι

θετικά, καθώς «δεν υπάρχει σχεδόν κανένα
κρούσμα».
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και προχτες η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, θέτοντας
τους προβληματισμούς της σχετικά με το αν
μπορεί να ανοίξει μόνο η Γ΄ λυκείου.

Συγκεκριμένα η υπουργός διευκρίνισε χτες
ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στο να λειτουργήσει μόνη της η Γ’ Λυκείου, καθώς –
όπως είπε – οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και
στην Α’ και στην Β’ Λυκείου.

«Σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί όπως
κάνουμε για κάθε απόφαση που αφορά στην
Παιδεία».

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

Eurostat: Η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας αυξήθηκε
με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε
στην Ελλάδα 6,3% σε σχέση με τον
Οκτώβριο και κατά 8,8% σε σύγκριση με
τον Νοέμβρι ο του 2019.Στην ΕΕ
αυξήθηκε 2,3% και σε μηνιαία βάση, ενώ
σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019
ήταν μειωμένη κατά 0,4%.
Η Ελλάδα μετά την Ιρλανδία στη βιομηχανι κή παραγωγήΤην υψηλότερη
αύξηση της παραγωγής σε ετήσια βάση
κατέγραψε η Ιρλανδία (40,8%), ενώ τις
μεγαλύτερες μειώσεις σημείωσαν η Βουλγαρία (5%), η Γαλλία (4,9%) και η
Ιταλία (4,2%).
Η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών στην ΕΕ αυξήθηκε 7% σε σχέση με τον Οκτώβριο και των ενδιάμεσων αγαθών κατά 1,5%, ενώ μειώθηκε η παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (1,2%),
των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών (1,7%) και της ενέργειας (3,9%).

προκήρυξη
ν έ ο υ
προγράμματος
για
εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίρια
κατοικιών, στοχευμένα
προγράμματα
για
επιχειρήσεις και κτίρια
του Δημοσίου, καθώς και
η αναθεώρηση του
Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης
Κτιρίων
( Κ Ε Ν Α Κ )
περιλαμβάνονται στον
σχεδιασμό
του
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
για
την
ενεργειακή εξοικονόμηση
που παρουσίασε η
γενική γραμματέας του
υπουργείου Αλεξάνδρα
Σδούκου.
Μιλώντας
σε
συνέδριο
του
Ινστιτούτου Ενέργειας
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης η κυρία
Σδούκου ανέφερε ότι το
νέο
«Εξοικονομώ»
ενδεχομένως θα έχει
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή
αρχιτεκτονική σε σχέση
με το τρέχον που
ολοκληρώνεται σε λίγες

ημέρες.
Ωστόσο πρόσθεσε,

το πρόβλημα είναι
πως τα προγράμματα
αυτά
είναι
τόσο
δημοφιλή ώστε οι
διαθέσιμοι πόροι παρά
τον πολλαπλασιασμό
τους
(συνολικά
προβλέπονται
επενδύσεις ύψους 8
δισ. ευρώ ως το 2030)
δεν επαρκούν για την
ικανοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων.
Μεταξύ
άλλων
εξετάζεται
η
προκήρυξη
δράσης
αποκλειστικά για τα
νοικοκυριά χαμηλού
εισοδήματος, η παροχή
κινήτρων
σε
επιχειρήσεις
για
επενδύσεις
στην
ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή
εξοικονόμηση.
Επιπλέον, γίνονται
κινήσεις απεμπλοκής
του
προγράμματος
« Η λ έ κ τ ρ α »
προκειμένου
να
περάσει από εφέτος
στο
στάδιο
της
υλοποίησης.
Τέλος
όπως είπε εξετάζεται η

Εγκρίθηκε η δαπάν η για την πληρωμή επιδόματος εν οικίου στις 29 Ιαν ουαρίου ύψους
33.000.000 ευρώ ώστε ν α προχωρήσει ο
ΟΠΕΚΑ στην πίστωση

Εγκρίθηκε η δαπάν η ύψους 33.000.000 ευρώ προκειμέν ου ν α χ ρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη
της δαπάν ης καταβολής της πληρωμής Επιδόματος
Εν οικίου μην ός Ιαν ουαρίου 2021.
Παράλληλα στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από
τη διάδοση του κορων οϊού έχ ει παραταθεί αυτοδίκαια
για τρεις μήν ες οι αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης με
μήν α λήξης ισχ ύος (και επαν υποβολής ν έας αίτησης)
το Νοέμβριο 2020, το Δεκέμβριο 2020 και τον Ιαν ουάριο 2021.
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O Δήμος Φυλής, εντάσσεται ως ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα,
στη Συμφωνία Πράσινων Πόλεων “Green City Accord”
Τι είναι το
Green
City
Accord

O

Δήμος Φυλής, εντάσσεται ως ο πρώτος
Δήμος στην Ελλάδα, στη Συμφωνί α
Πράσινων Πόλεων “Green City Accord”
Το Σύμφωνο Πράσινων Πόλεων “Green City
Accord” τέθηκε σε εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της
“Ευρωπαϊ κής Εβδομάδας Περι φερει ών και
Πόλεων
2020”
που
πραγματοποι ήθηκε
δι αδι κτυακά τον περασμένο Οκτώβρι ο. Ο
δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ήταν ο μόνος
Έλληνας Δήμαρχος που συμμετείχε ως μέλος της
κοινοπραξίας, με αντικείμενο την «Αξιοποίηση
της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό
επίπεδο».
Ο κ. Παππούς παρουσί ασε τι ς πέντε
αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου για την κυκλική
οι κονομί α, που αφορούν στη μεί ωση της
κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση της ηλιακής
ενέργειας, την επέκταση του δικτύου φυσικού

αερίου, την ανάπλαση της

χωματερής καθώς και την υδρολογι κή
αυτάρκεια του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η ενεργειακή
αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία,
δημοτικά κτήρια και οδοφωτισμό, η πρωτοβουλία
του γι α εγκατάσταση φυσι κού αερί ου, η
συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» και
βέβαια η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας,
μέσα από την οποί α θα δημι ουργηθεί
ενεργει ακό πάρκο στο χώρο της πρώην
χωματερής, από την οποία θα παράγεται δωρεάν
ρεύμα για αδύναμους πολίτες.
Την ικανοποίησή του για την απόφαση ένταξης
εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, τονίζοντας ότι, παρά τα προβλήματα,
παραμένει σταθερά προσανατολι σμένος στη

Το Green City
Accord, ένα νέο
κίνημα Δημάρχων
για το περιβάλλον
που ξεκίνησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μ ε την ένταξή
τους στο κίνημα, οι
πόλεις δεσμεύονται για πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές δράσεις, καθιστώντας έτσι τις
πόλεις τους καθαρότερες, υγιέστερες
και πιο αποδοτικές
στους πόρους.
Η ενίσχυση των
τοπικών δράσεων
θα βοηθήσει επίσης

στην εφαρμογή του
κεκτημένου της ΕΕ
για το περιβάλλον
και των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής
Πράσινης
Συμφωνίας.

Το
Green
City
Accord θα επικεντρωθεί στους τομείς
του
αέρα,
του
νερού, της φύσης
και της βιοποικιλότητας, των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας και
του θορύβου και
θα παρέχει υποστήριξη σε πόλεις
που είναι έτοιμες
να προχωρήσουν
προς τους ακόλουθους στόχους έως
το 2030.

δημιουργία πολιτικών φιλικών στο περιβάλλον».

Στο “Φιλόδημος ΙΙ” η «Προμήθεια

στεγάστρων στάσεων λεωφορείων
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας»

Νέα σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημο-

σιεύθηκαν την 12η Ιανουαρίουγια την ένταξη διαφόρων έργων

VIIIτου “Φιλόδημου II”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41 Αποφάσεις,που εντάσσουν

εξασφάλισε την «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.
αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις V, VIIκαι

Μέσα σε αυτές είναι και ο Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, που
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας» ύψους 46.996,00 €
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κορωνοϊος: Επτά περιοχές στο «κόκκινο»

Η

επιδημιολογική εικόνα του κορωνοϊού στη
χώρα είναι καλύτερη, αν και η βελτίωση είναι
αργή, επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Υγείας Β. Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε τις επτά περιοχές
που βρίσκονται στο «κόκκινο», με ιδιαίτερο «καμπανάκι» για την Αττική.Κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση
για την πορεία της πανδημίας και τους εμβολιασμούς, ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «η
μέση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη
χώρα είναι τα 46 έτη.
Αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η
νόσος και ότι εδώ και 15 μέρες έχουμε αύξηση των
κρουσμάτων στις ηλικιακές ομάδες από 35 έως 54
έτη».«Είναι στοιχεία τα οποία μας προβληματίζουν, γι'
αυτό και μόνιμα επανερχόμαστε στα βασικά, για τα
οποία έχουμε μιλήσει από την αρχή», τόνισε ο κ.
Κικίλιας και υπενθύμισε: μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικό, τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Νωρίτερα, ο
ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει 671 νέα κρούσματα κορωνοϊού, 25 νεκρούς και 340 διασωληνωμένους.

Οι επτά περιοχές που προβληματίζουν

«Τα περισσότερα νέα κρούσματα τα οποία έχουν
επιβεβαιωθεί τις τελευταίες 7 ημέρες ανά 100.000
πληθυσμού εμφανίζονται στις περιφερειακές ενότητες Δυτικής Αττικής,
Βοιωτίας,
Λέσβου,
Καλύμνου, Ροδόπης, Αργολίδας(η οποία μπήκε
χθες μαζί με τη Σπάρτη σε καθεστώς ολικού lockdown) και Χαλκιδικής» ανέφερε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν την «προσοχή
τους στραμμένη στην Αττική, που είναι μια πολύ μεγάλη
Περιφερειακή Ενότητα, και τον τρόπο με τον οποίο
κινείται η νόσος».«Η κάλυψη στις κλίνες ΜΕΘ μειώνεται, όχι ικανοποιητικά αλλά μειώνεται» σημείωσε ο κ.
Κικίλιας, διευκρινίζοντας ότι «παραμένει καλυμμένο το
60% των κλινών ΜΕΘ της χώρας».
«Η χώρα μας κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά από
όλο αυτό το χρονικό διάστημα του lockdown να επανέλθει σε μια μερική κανονικότητα. Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι για

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ‘’ΤΡΕΧΟΥΝ΄’’
ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ‘’ΑΝΟΙΧΤΩΝ’’ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνάντηση θα έχει σήμερα το Προεδρείο της ΚΕΔΕ με
τη νέα ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών

Μ

έσω τηλεδιάσκεψης συν εδρίασε χ θες 13 Ιαν ουαρίου 2021, η Εκτελεστική
Επιτροπή της Κεν τρικής
Έν ωσης Δήμων Ελλάδας

Στην πρώτη συν εδρίαση της ν έας
χ ρον ιάς τον ίστηκε η σημαν τική
δουλειά π ου έγιν ε την π ροηγούμεν η χ ρον ιά για την αν τιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιούργησε η παν δημία. Οι Δήμοι
έμειν αν όρθιοι -και με τη βοήθεια
του
Υ π ουργείουκαι
της
Συμμαχ ίας Αλληλεγγύης μέσω
ιδιωτών στήριξαν κάθε αν άγκη των
τοπικών κοιν ων ιών σε όλη την
Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης
Παπαστεργίου αν αφέρθηκε στην
αν άγκη επ ίσπ ευσης όλων των
αν οιχ τών θεμάτων και προαν ήγγειλε την συν άν τηση που θα έχ ει
το Προεδρείο της ΚΕΔΕ με τη ν έα
ηγεσία του Υ π. Εσωτερικών , σήμερα Πέμπτη 14 Ιαν ουαρίου 2021.
«Οφείλουμε ν α εν ημερώσουμε την
ν έα ηγεσία του Υ πουργείου Εσωτε

ρικών για ν α αν τιμετωπίσουμε τα
προβλήματα που τρέχ ουν . Η ν έα
ηγεσία του Υ π. Εσωτερικών θα
παρακολουθήσει και στο πρώτο
μας Διοικητικό Συμβούλιο στις 20
Ιαν ουαρίου, όμως στην αυριαν ή
συν άν τηση μας θα θέσουμε τα
βασικά θέματα που πρέπει άμεσα
ν α βρουν λύσεις. Κατά τη συν άν τησή μας με τον Υ πουργό Μάκη
Βορίδη και τον Αν απληρωτή Υ πουργό, Στέλιο Πέτσα θα θέσουμε,
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα
θέματα:

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Θα πρέπει ν α δούμε εκ ν έου το
όλο πρόγραμμα, αφού η έλλειψη
πλαφόν αλλά και συγκεκριμέν ης
στόχ ευσης σε κάποιες προσκλήσεις, έχ ει ήδη δημιουργήσει ζητήματα. Με τον επαν ασχ εδιασμό, θα
πρέπει ν α διασφαλίσουμε την όσο
το δυν ατόν μεγαλύτερη συμμετοχ ή
των Δήμων .

Νέο ΕΣΠΑ – Ταμείο Ανάκαμψης
Ετοιμάζουμε υπόμν ημα προς τους
αρμόδιους Υ πουργούς και προς
τον Πρωθυπουργό με τις απόψεις
μας για τον αυτοτελή ρόλο διαχ είρισης που θα πρέπει ν α έχ ει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κινητικότητα
Δυστυχ ώς δεν έγιν αν δεκτές οι
προτάσεις της ΚΕΔΕ. Τα έν τον α
παράπον α από πολλούς Δήμους
της χ ώρας είν αι πλέον καθημεριν ά, αφού κυριολεκτικά έχ ουν απο-

ψιλωθεί από υπαλλήλους και αν τιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
Η ΚΕΔΕ επαν αφέρει τις προτάσεις
της για την απαίτηση της «σύμφων ης γν ώμης του Δημάρχ ου».
Αρμοδιότητες
Σε συν έχ εια των αποφάσεων που
πήραμε στις συν εδριακές διασκέψεις, θα επιμείν ουμε στο ξεκαθάρισμα, τους πόρους και το προσωπικό για τις ν έες αρμοδιότητες.
Έπεται ο ν έος κώδικας για την
Αυτοδιοίκηση και ο ν έος εκλογικός
ν όμος.
Είσπραξη ν έου φόρου Ακίν ητης
Περιουσίας από τους Δήμους

Η πρόσφατη μελέτη που εκπον ήθηκε από τη diaNEOsis για την
απευθείας απόδοση μέρους του
ΕΝΦΙΑ έχ ει εν διαφέρον , όμως θα
π ρέπ ει ν α υπ άρξει π εραιτέρω
συζήτηση.

Συν εχ ίζουμε τις επαφές μας με το
Υ πουργείο Περιβάλλον τος και τη
ν έα ηγεσία υπ ό τον Υ π ουργό
Κώστα Σκρέκα, για ν α αν τιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
υπ άρχ ουν
στον
τομέα της
αν ακύκλωσης και των Φορέων
Διαχ είρισης Απορριμμάτων .Τέλος
π εριμέν ουμε τ ο ν έο ν όμο για
τ ις δημόσ ιες σ υμβάσ εις, «τ ο
ν έο 4412». Π ρέπ ει οι Δήμοι ν α
μπ ορούμε ν α λειτ ουργούμε με
διαφάν εια, τ αχ ύτ ητ α κ αι απ οτ ελεσ ματ ικ ότ ητ α, δήλωσ ε ο κ .
Π απ ασ τ εργίου.

τους υγειονομικούς του ΕΣΥ που κράτησαν τη χώρα
όρθια, αλλά και για τη συντριπτική πλειοψηφία των
συμπολιτών μας, που έδειξε μεγάλη ωριμότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη», είπε ο κ. Κικίλιας.

10-θριάσιο

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. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr
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Μετρό: Σταθμάρχης
θύμα ξυλοδαρμού «από
αρνητές μάσκας»

Την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε εχθ
εντός συρμού του Μετρό εργαζόμενοςυπεύθυνος σταθμού της εταιρείας την ώρα
που μετέβαινε στον χώρο εργασίας του,
επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και τη διακομιδή του σε
νοσοκομείο, καταδικάζει «απερίφραστα και
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» η
διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) ΑΕ.
Το περιστατιές κό συνέβη το μεσημέρι της
Τετάρτης, όταν στη διάρκεια της διαδρομής
από την Ανθούπολη προς την Ομόνοια, ο εν
λόγω εργαζόμενος ζήτησε από δύο νεαρούς
επιβάτες να φορέσουν τη μάσκα τους και
στον έναν εξ αυτών να κατεβάσει τα πόδια
του από το κάθισμα.
Οι δύο νεαροί αρχικά επιτέθηκαν φραστικά
στον υπεύθυνο σταθμού της ΣΤΑΣΥ, ενώ στη
συνέχεια και αφού αυτός αποβιβάστηκε
στην Ομόνοια τον ακολούθησαν και στην
αποβάθρα του σταθμού τον γρονθοκόπησαν

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΙΟΛΕΤΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η
ΣΥΜΕΛΑ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΗΓΚΟΡΙΑΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ .

με βιαιότητα, ενώ τον χτύπησαν με κλωτσιές
και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός
του.
Το θύμα με πόνους στο πρόσωπο και το
σώμα του μεταφέρθηκε σε χώρο του σταθμού, απ' όπου τον παρέλαβε μετά από λίγο
το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο, ενώ οι δράστες, «αρνητές μάσκας»
κατά τη ΣΤΑΣΥ, διέφυγαν.
Έρευνα για το περιστατικό και τον εντοπισμό των δραστών διενεργεί η Ελληνική
Αστυνομία, ενώ η ΣΤΑΣΥ δηλώνει πως θα
συμβάλει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο στην
αστυνομική έρευνα, ώστε να εντοπιστούν οι
δράστες και να τους καταλογιστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
Παράλληλα, θα συνδράμει στη λήψη όλων
των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή στο μέλλον ανάλογων βίαιων περιστατικών κατά εργαζομένων της, ενώ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να
εμπεδωθεί σε όλους τους πολίτες το αίσθημα σεβασμού που απαιτείται να έχουν
κατά τη διάρκεια της χρήσης των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς και κυρίως απέναντι
στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής σε
αυτά.
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12-θριάσιο
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε
800 μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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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θριάσιο-13

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Smartphones: Δύο ακόμα μάρκες έρχονται στην ελληνική αγορά

Αυξάνει ο ανταγωνισμός στον τομέα των smartphones στην χώρα μας, με δύο ακόμα κατασκευαστές να δρομολογούν
την «απόβασή» τους στην ελληνική αγορά, διεκδικώντας μερίδιο από την πίτα των εγχώριων χρηστών.
Ο λόγος για τις κινεζικές Vivo και Oppo, οι οποίες προετοιμάζουν την άφιξή τους εδώ και κάποιους μήνες,
αναζητώντας προσωπικό και διανομέα για την Ελλάδα.
Παρότι μάλιστα η Oppo φαίνεται ότι θα επιλέξει απλά τον δρόμο της επίσημης διανομής, η άφιξη της Vivo θα
περιλαμβάνει την ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία θα λειτουργήσει και ως Hub για τις δραστηριότητές
της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Η αρχική τους δραστηριοποίηση θα γίνει όπως αναφέρουν οι πληροφορίες με ένα διευρυμένο προϊοντικό
μείγμα το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο προσιτά smartphones όσο και μερικές από τις ναυαρχίδες τους.
Κι όλα αυτά παρότι οι πωλήσεις των συσκευών στη χώρα μας, ενόψει και της πανδημίας, ακολουθούν την
παγκόσμια καθοδική πορεία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικές πωλήσεις περίπου 2 εκατ.
συσκευών την προηγούμενη χρονιά.
Η δραστηριοποίηση δύο ακόμα κινεζικών εταιρείων στην μικρή αγορά της Ελλάδας δεν προκαλεί και
ιδιαίτερη έκπληξη αν σκεφτεί κανείς ότι το τελευταίο διάστημα και παρά τις αρρυθμίες που έχει προκαλέσει
ο κορωνοϊός και στον κλάδο των smartphones, κι άλλες εταιρείες ανακοίνωσαν την άφιξή τους.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της Real Me, η οποία έκανε την εμφάνισή της στη χώρα μας την
χρονιά που μας πέρασε λανσάροντας μάλιστα αρκετά νέα μοντέλα.
Επίσης την περσινή χρονιά άνοιξε γραφείο στην Ελλάδα, πέρα από την διανομή που υπάρχει αρκετά
χρόνια στη χώρα μας, και η κινεζική Xiaomi, τα μερίδια της οποίας καταγράφουν συνεχή άνοδο, κερδίζοντας
το έδαφος που έχει απωλέσει η Huawei μετά και την διακοπή της συνεργασίας της με την Google και κατ
επέκταση την αφαίρεση του android από τα νέα κινητά της.
Να θυμίσουμε ότι λίγο πριν εκπνεύσει η χρονιά, πορεία άλλαξε και η Honor, η μέχρι χθες θυγατρική της Huawei, η οποία πέρασε σε μια κινεζική κοινοπραξία 30 και πλέον
τεχνολογικών εταιρειών.
Για τη νέα χρονιά μάλιστα, όπως αναφέρει το insider.gr, μετά και την αποκοπή της από την Huawei, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει αρκετά νέα μοντέλα smartphones, πολλά
εκ των οποίων θα έρθουν και στη χώρα μας, ενώ θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το προϊόντικό της μείγμα και με άλλες έξυπνες συσκευές.

Ποιες είναι οι Oppo καi Vivo
Όσο για τις δύο νέες αφίξεις και παρά το μικρό brand awareness που έχουν στη χώρα μας, να σημειώσουμε ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο των smartphones
αρκετά χρόνια και μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να κερδίσουν υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των κατασκευαστών.

Συγκεκριμένα η Oppo ιδρύθηκε το 2004 λανσάροντας ως πρώτο high tech προϊόν, ένα mp3 player. Το 2008 παρουσίασε στους κινέζους χρήστες το πρώτο της κινητό τηλέφωνο
ενώ ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε την δραστηριότητά της εκτός κινεζικών συνόρων με πρώτο σταθμό την Ταϊλάνδη.

Δύο χρόνια μετά έκανε το ντεμπούτο του το Oppo Find smartphone το οποίο προωθήθηκε στη διεθνή αγορά με την βοήθεια του Leonardo DiCaprio. Έκτοτε πολλά μοντέλα
έξυπνων κινητών τηλεφώνων προστέθηκαν στο πορτφόλιό της και πλέον η εταιρεία έχει επίσημη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες.
Μάλιστα το 2019 αναδείχτηκε κορυφαίος κατασκευαστής smartphones στην κινεζική αγορά ενώ κατέκτησε και την πέμπτη θέση στην παγκόσμια λίστα.
Η έτερη κινεζική εταιρεία Vivo, αποτελεί μια ακόμα τεχνολογική εταιρεία η οποία πέρα από smartphone κι αξεσουάρ εξειδικεύεται και σε software και
οnline υπηρεσίες.

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

Ενοικιάζεται

Ενοικ ιάζεται
μονοκ ατοικ ία
στο κ έντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

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.

Ενοικιάζεται

<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο
τριάρι πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινισμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση, airconition, μεγάλη αυλή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>

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

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
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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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
λώματος Ι.Χ
Επιθυμητά Προσόντα
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

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

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

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

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

16-θριάσιο

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

