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Σε αυξημένη ετοιμότητα
εν όψει κακοκαιρίας
ο Δήμος Φυλής

Νέο νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας:

σελ. 3

Παράπτωμα οι καταλήψεις χώρων
πανεπιστημίων, πολύ αυστηρό το νέο
πειθαρχικό πλαίσιο

ΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΟΡΙΑΚΑ
Μακροσκελές υπόμνημα
με αιτήματα κατέθεσε

η ΚΕΔΕ στους Μ. Βορίδη
και Στ. Πέτσα

σελ. 9-13

Συμφωνούν ειδικοί και Bloomberg

Ευρωζώνη:
«Μαύρα μαντάτα» και για
το α΄ τρίμηνο του 2021

σελ. 6

Τρια δισ. ευρώ το κόστος για
κάθε μήνα lockdown
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Χρήστο Ταραντίλη

σελ. 8

599 νέα κρούσματα και 33 θάνατοι
- Στους 328 οι διασωληνωμένοι

Σελ. 3

ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ

Αγωνία για την εστίαση: Με λουκέτο απειλείται
το 50% των επιχειρήσεων, λέει η ΓΣΕΒΕΕ

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σελ. 2-4

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΡΑ

Πανδημία και στήριξη των

νοικοκυριών στην 1η συνεδρίαση του Δ.Σ.
Ασπροπύργου για το 2021

σελ. 9

σελ. 7

Δήμος Αχαρνών:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για
αγορά οικοπέδων εντός της περιφέρειας
του Παλαιού Μενιδίου
σελ. 5
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα,
2105558731
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παπασπυρόπουλος Χρήστος

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84,2105985845
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κύπρου 52-54, 2102400171

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης
Η θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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

Συμφωνούν ειδικοί και Bloomberg
Ευρωζώνη : «Μαύρα μαντάτα» και για
το πρώτο τρίμηνο του 2021
«Μαύρα» είναι τα μαντάτα που έρχονται για τις οικονομίες της ευρωζώνης από αρκετούς μεγάλους τραπεζικούς, χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς
ομίλους. Τουλάχιστον όσον αφορά στο πρώτο
τρίμηνο του 2021, καθώς η κατάσταση παραμένει
δραματική στα περισσότερα μέτωπα, όπως φαίνεται και σε σχετικό και εξαιρετικά αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ του Bloomberg.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε προς παράταση της ύφεσης και προς μία ακόμη «βουτιά» της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι που μεταθέτει την πολυπόθητη ανάκαμψη για το δεύτερο τρίμηνο του έτους ή
και πιο αργά. Τα lockdown και ο αργός ρυθμός στους
εμβολιασμούς «δεν βοηθούν», αναφέρει η επικεφαλής
οικονομολόγος της γερμανικής Allianz, προσθέτοντας
πως «το πιο μεγάλο πρόβλημα» έχει να κάνει με τη διαρκή παράταση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία
ξεκίνησαν ως μάλλον πιο ήπια».
Μια από τις χειρότερες προβλέψεις έρχεται από το
ίδιο το Bloomberg, που εκτιμά ότι η συρρίκνωση του
ΑΕΠ της ευρωζώνης στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου
θα φτάσει το 4%, όταν πριν το ξέσπασμα του δεύτερου
κύματος της πανδημίας έκανε λόγο για ανάπτυξη της
τάξης του 1,3%. Ανάλογη, όμως, είναι η εικόνα που
δίνουν και οι υπόλοιποι.
Η JPMorgan, για του λόγου το αληθές, η οποία διαπιστώνει συρρίκνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά

9% στο τελευταίο τρίμηνο του 2020, προβλέπει μια
νέα υποχώρηση κατά 1%, έναντι ανάπτυξης με ρυθμό
2% που εκτιμούσε νωρίτερα. Η UBS, από την πλευρά
της, κάνει λόγο για συρρίκνωση της τάξης του 0,4%,
έναντι ανάπτυξης 2,4% στην προηγούμενη έκθεσή της.
Όσο για την ολλανδική ING, αφού διαπιστώνει ότι η
εμβολιαστική εκστρατεία «είναι αργή και, σε αρκετές
περιπτώσεις, χαοτική», θεωρεί ότι μια επιπλέον αρνητική επίπτωση θα υπάρξει από το Brexit. Έτσι, καταλήγει
στο συμπέρασμα πως «το καλύτερο σενάριο» είναι η
μηδενική μεταβολή του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, ενώ
εμφανίζεται βέβαιη πως η ευρωζώνη δεν θα επανέλθει
στα προ κρίσης επίπεδα πριν τα μέσα του 2023.
Η συνέχεια στη σελ. 4

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Συν εχίζουμε ν α εργαζόμαστε αδιάκοπα

προς την κατεύθυν ση εκσυγχρον ισμού
των συν θηκών ασφαλείας στην ευρύτερη
περιοχή της Δυτικής Αττικής.»

Ο

Βουλευτής Δυτικής Αττικής κος Γιώργος
Κώτσηρας, είχ ε καταθέσει στις 22/12/2020,
Κοιν οβουλευτική Ερώτηση απευθυν όμεν η
στο Υ πουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την
εν ίσχ υση των Αστυν ομικών Διευθύν σεων της Δυτικής Αττικής μέσω του ν έου εξοπλιστικού προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ..
Ο Υ φυπ ουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Οικον όμου απάν τησε στον κ. Κώτσηρα, πως
έχ ουν ήδη παρθεί οι αν αγκαίες πρωτοβουλίες για
την αν αν έωση του υλικοτεχ ν ικού εξοπλισμού των
αστυν ομικών Υ πηρεσιών , προκειμέν ου αυτές ν α
εκπληρών ουν την αποστολή τους, εν ώ του κατέστησε γν ωστό, ότι κατά το παρελθόν έτος, στις
Υ πηρεσίες που αστυν ομεύουν την ευρύτερη περιοχ ή
της Δυτικής Αττικής έχ ει καταν εμηθεί, ήδη, σημαν τικός αριθμός οχ ημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών (25).
Ο κ. Κώτσηρας, αφού επικοιν ών ησε με το Υ πουργείο Προστασίας του Πολίτη, επεσήμαν ε το εν διαφέρον του για την περαιτέρω εν ίσχ υση των Αστυν ομικών Τμημάτων της Δυτικής Αττικής, δεδομέν ης της

επιβαρυμέν ης κατάστασης που επικρατεί στην
περιοχ ή.
Ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Κώτσηρας, έκαν ε
την ακόλουθη δήλωση: «Η ασφάλεια των πολιτών
είν αι απόλυτη προτεραιότητά μας. Είν αι ιδιαιτέρως
σημαν τικό ότι η ηγεσία του Υ πουργείου Προστασίας
του Πολίτη έχ ει ως στόχ ο την εν ίσχ υση των Αστυν ομικών Τμημάτων της Δυτικής Αττικής και θα
συν εχ ίσουμε ν α εργαζόμαστε αδιάκοπα προς την
κατεύθυν ση εκσυγχ ρον ισμού των συν θηκών ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής.»
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Σε πλήρη εξέλιξη το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ασπροπύργου
Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων σε πολλούς δρόμους της πόλης
Σε πλήρη εξέλιξη το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ασπροπύργου για την κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων σε
δρόμους της πόλης
Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ασπροπύργου
τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπό την επίβλεψη του
Αντιδημάρχου, κ. Αναστάσιου Παπαδόπουλου προχωρούν σε
εργασίες κατασκευής νέων πεζοδρομίων αλλά και αποκατάστασης
των είδη υπαρχόντων σε δρόμους της πόλης.
Συγκεκριμένα, εργασίες επιδιόρθωσης, με την αντικατάσταση
των φθαρμένων πλακών και την τοποθέτηση νέων πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Αγίας Μαρίνης, Κριεζή, 28ης Οκτωβρίου,
Ευαγγελιστρίας και στη θέση Ρουπάκι. Παράλληλα, νέα κατασκευή πεζοδρομίων ξεκίνησε περιμετρικά του Αγροκηπίου.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ

Σε αυξημένη ετοιμότητα εν όψ ει κακοκαιρίας ο Δήμος Φυλής

Σ

ε αυξημένη ετοιμότητα από εχθές
και για όσο διάστημα διαρκέσει η
επερχόμενη
κακοκαι ρί α,
βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Φυλής.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τα
επόμενα 24ωρα αναμένονται χιονοπτώσεις και παγετός, που ενδέχεται να
επηρεάσουν και την Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Δημάρχου Χρήστου Παππού η
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας Μιχάλης Οικονομάκης, επισημαίνει,
ότι τα οχήματα του Δήμου, αλατιέρες, εκχιονιστικά, JCB κ.τ.λ, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.
Επίσης προσθέτει πως “εφόσον χρειαστεί, θα

διατεθούν επαρκείς ποσότητες αλατιού, για την
αντιμετώπιση του παγετού”.
“Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Αττικής,
κάνουμε όπως σε κάθε ανάλογη περίσταση, όλες
τις ενδεδειγμένες ενέργειες και λαμβάνουμε όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα, για την αντιμετώπιση των
καιρικών φαινομένων. Κυρίαρχος στόχος μας
είναι, όλοι οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί και οι
συμπολίτες μας να κινούνται με απόλυτη ασφάλεια” τονίζει ο Μιχάλης Οικονομάκης.
Σε αυξημένη ετοιμότητα εξάλλου, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν επί μέρους ζητήματα, που
ενδέχεται να προκύψουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται όλοι οι Αντιδήμαρχοι – Αναπληρωτές Δήμαρχοι και τα Τοπικά Συμβούλια των
Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Χασιάς καθώς και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φυλής.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΡΑ

599 νέα κρούσματα και 33 θάνατοι
- Στους 328 οι διασωληνωμένοι

Ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε σήμερα 599 ν έα κρούσματα
της λοίμωξης του ν έου κορον οϊού (COVID-19), εκ
των οποίων 4 εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων στις
πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων αν έρχ εται στα 147.283, εκ των
οποίων 52,1% είν αι άν δρες.
Κατά την ιχ ν ηλάτιση βρέθηκε ότι 5.682 (3,9%) θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και
44.815 (30,4%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.
Από τα σημεριν ά κρούσματα, 227 εν τοπίστηκαν
στην περιφέρει Αττικής και 69 στην περιφέρεια
Θεσσαλον ίκης.
Επιπλέον , 328 άτομα ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι. Η διάμεση ηλικία τους είν αι 69 ετών . Από
αυτούς 227 (69,2%) είν αι άν δρες. To 88,1%, των
διασωλην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή είν αι
ηλικιωμέν οι 70 ετών και άν ω.
Εν τω μεταξύ, 1.006 ασθεν είς έχ ουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ από την αρχ ή της παν δημίας.
Τέλος, ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε 33 ν έους θαν άτους
από τη ν όσο COVID-19, φθάν ον τας τους 5.387
θαν άτους συν ολικά στη χ ώρα, εκ των οποίων
3.183 (59,1%) άν δρες. Η διάμεση ηλικία των θαν όν των ήταν τα 79 έτη και το 95,4% είχ ε κάποιο υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου

• Το κοινό θα προσέρχεται
κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα: 8:00 π.μ – 8:00 μ.μ.
Τρίτη: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Τετάρτη: 8:00 π.μ – 8:00 μ.μ.

Πέμπτη: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

• Το κοινό προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη κατόπιν
ραντεβού
• Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το κοινό και
τους υπαλλήλους

• Στο χώρο της Βι βλι οθήκης μπορούν να
βρίσκονται ταυτόχρονα μέχρι 2 άτομα
Η συνέχεια από τη σελ. 2

Στήριξη από κυβερνήσεις και ΕΚΤ
Υπό αυτό το πρίσμα, όλες οι ελπίδες εναποτίθενται πρακτικά στο δεύτερο εξάμηνο. Στο μεταξύ,
όπως τόνισε οικονομικός αναλυτής της UBS στο

Bloomberg, «αναμένουμε από
τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να
υποστηρίζουν την ανάκαμψη, με
μια στροφή από την τόνωση του
εισοδήματος στην τόνωση της ζήτησης». «Η συνέχιση της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής το
2021 και σε σημαντικό διάστημα
του 2022 μοιάζει να είναι βέβαιη»,
προσθέτει.
Η διαπίστωση αφορά, φυσικά,
και την ΕΚΤ, η οποία έχει ήδη παρατείνει το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων ως τον Μάρτιο του
2022, ενώ διατηρεί το βασικό της
επιτόκιο δανεισμού κοντά στο μηδέν. Η πολιτική
της αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

• Ο χρόνος παραμονής στο χώρο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 10΄λεπτά
• Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με τον υπάλληλο της βιβλιοθήκης απαιτείται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου

• Τα επιστρεφόμενα τεκμήρια, τοποθετούνται σε
πλαστική συσκευασία και μένουν εκτός χρήσης για
72 ώρες
• Δεν συνιστάται η προσέλευση παιδιών κάτω των
10 ετών
Η λειτουργία του αναγνωστηρίου αναστέλλεται.
Τ ηλέφωνο:
210
haidarilibrary@gmail.com

5821-574,

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρωτόκολλο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Τουλάχι στον 400.000 αι τήσει ς
Επιστρεπτέα προκαταβολή 5 : Εξετάζεται ολιγοήμερη παράταση

Ανοιχτό παράθυρο για ολιγοήμερη παράταση της Επιστρεπτέας 5 αφήνει το οικονομικό επιτελείο, το οποίο
πρόγραμμα μέχρι στιγμής
συγκεντρώνει πάνω από
400.000 αιτήσεις και οδηγεί
σε χρηματοδότηση 1,5 δισ.
ευρώ τον Ιανουάριο.
Η
τρέχουσα προθεσμία της
15ης Ιανουαρίου συμπίπτει με
την τελευταία ημέρα κατά την
οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια
για τον Δεκέμβριο και έτσι
αγορά και λογιστές, ζητούν
παράταση με δεδομένο και
τον
αυξημένο
φόρτο
εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν στην
πλατφόρμα για το διάστημα ΣεπτεμβρίουΔεκεμβρίου 2020 τον κύκλο εργασιών για
κάθε μήνα (επιχειρήσεις υποκείμενες σε
ΦΠΑ), ενώ όσες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ πρέπει να δηλώσουν τα
ακαθάριστα έσοδα διακριτά κάθε μήνα, το
σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του φορο

λογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα
1.000 ευρώ και σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι ενισχύσεις από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού
σχήματος
ενσωματώνονται στον αλγόριθμο,
βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης από
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
5.
Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας (Πρώτο
πρόγραμμα της ΕΡΤ) σχετικά
με το αίτημα της αγοράς για
παράταση του 5ου κύκλου
Επιστρεπτέας επισήμανε ότι
από την άλλη υπάρχει και η
αγορά που πιέζει να κλείσει η
πλατφόρμα για να γίνει γρήγορα εκταμίευση των πόρων.
Τόνισε ωστόσο ότι είναι κάτι
που να σταθμίσει αύριο το
οικονομικό επιτελείο, ανάλογα με το πώς θα
εξελίσσεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων
και διευκρίνισε πως αν υπάρχει παράταση
«θα είναι ολιγοήμερη». Συμπλήρωσε επίσης
πως ο βασικός σχεδιασμός περιλαμβάνει
έναν ακόμα κύκλο Επιστρεπτέας, ανεξάρτητα
με το πώς θα κινηθεί η οικονομία το επόμενο
δίμηνο.

Συντάξεις : Πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές για τον Φεβρουάριο

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό
Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων
και επικουρικών συντάξεων:

Κύριες και επικουρικές συντάξεις
Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6,
8.
Στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Στις 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν
κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ,
τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Αντιπρόεδρος
Βουλευτής Δυτικής
Αττικής – ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φίλες και φίλοι,

Συμβάλλοντας στην προστασία από
την πανδημία του κορωνοϊού , φέτος
ο
κ. Θανάσης
Μπούρας, Αντιπρόεδρος της Βου

λής και Bουλευτής
Δυτικής Αττικής θα δεχθεί ευχές για την
ονομαστι κή
του
εορτή
την
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, αποκλειστικά και μόνο, μέσω τηλεφώνου
(2103303066,
2103303363,
2103303041) και ηλεκτρονι κού
ταχυδρομεί ου
(bouras@parl i ament.gr, vice.president_c@parliament.gr).

Μέν ουμε ασφαλείς προστατεύον τας εμάς και τους γύρω μας!
Αξιοποιούμε όλα τα μέσα τηλεπικοιν ων ίας για ν α έχουμε μια καλή
χρον ιά με υγεία!

θριάσιο-5
Δήμος Αχαρνών:
Εκδήλωση
ενδιαφέροντος
για αγορά
οικοπέδων εντός
της περιφέρειας
του Παλαιού
Μενιδίου

ΟΔήμος Αχαρνών σε
συνέχεια του «Έργου
της Ολιστικής Ανάπλασης του Ιστορικού
Κέντρου» και προκειμένου να βελτιώσει
την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, αναζητά
προς αγορά οικόπεδα
ελεύθερα βαρών εντός
της κτηματικής περιφέρειας του παλαιού
Μενιδίου.

Κατόπιν τούτου, οι
ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν κάποια ιδιοκτησία τους στο Δήμο,
θα πρέπει, εντός
τριάντα ημερολογιακών ημερών από
την ανάρτηση της
παρούσης, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου, η
οποία θα συνοδεύεται
από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :

Τον τίτλο ιδιοκτησίας
με συνημμένο το
πιστοποιητικό μεταγραφής.
Απόσπασμα Κτηματολογίου.
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε συντεταγμένες
ΕΓΣΑ 87 (προαιρετικά).

6-θριάσιο

Νέο νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας:
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Παράπτωμα οι καταλήψεις χώρων πανεπιστημίων, πολύ
αυστηρό το νέο πειθαρχικό πλαίσιο

Το νέο σχέδιο για τη φύλαξη και τη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
των πανεπιστημίων περιλαμβάνει το
νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Το νέο πειθαρχικό πλαίσιο
προβλέπει έως και οριστική διαγραφή
φοιτητών ενώ οι καταλήψεις των παναπιστημιακών χώρων θα θεωρούνται
παράπτωμα. Ποια είναι τα πειθαρχικά
παραπτώματα που ελέγχονται με βάση
το νομοσχέδιο.
Πέρα από τη θέσπιση χρονικών
ορίων φοίτησης που στοχεύουν στην
εξάλειψη
του
φαινομένου
των
«αιώνιων φοιτητών», το υπ. Παιδείας,
σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρουσίασε τις αναλυτικές διατάξεις
του νομοσχεδίου για τη φύλαξη των πανεπιστημίων.

Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου για τη φύλαξη των
πανεπιστημίων προβλέπουν τα εξής:

Εγκαθίσταται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης
πρόσβασης εισόδου – εξόδου στα ΑΕΙ. Εφαρμογή στην
είσοδο όλων των εξωτερικών χώρων των ΑΕΙ, και σε
περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό, τότε σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους/κτίρια.
Έκδοση κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης από
κάθε ΑΕΙ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αυτό λαμβάνεται
υπόψιν κατά την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΑΕΙ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επισημοποίησαν χθες τις εξαγγελίες για την ίδρυση ενός
νέου σώματος που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο
τη φύλαξη των πανεπιστημίων.

Πρόκειται για την Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία, σε πρώτη φάση, θα τοποθετηθεί σε πέντε ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πατρών) και
θα αποτελείται από 1.000 αστυνομικούς (ειδικοί φρουροί). Οι αστυνομικοί θα φορούν ειδική στολή, θα λάβουν
ειδική εκπαίδευση και δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα,

διαγραφή φοιτητών
Καίριας σημασίας είναι και οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο στα
ΑΕΙ. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σήμερα δεν
υπάρχει συγκροτημένο, συνολικό
πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου για τα
ΑΕΙ, παρά μόνο διάσπαρτες διατάξεις για τα μέλη ΔΕΠ, με σημαντικές
ελλείψεις ως προς τους φοιτητές.

παρά μόνο γκλοπς και σπρέι πιπεριού.

Ο διαμοιρασμός των αστυνομικών (αντιστοιχούν μεσοσταθμικά 200 ανά βάρδια) θα γίνεται ανάλογα με τις
ανάγκες του ιδρύματος και τις περιστάσεις.

Χρυσοχοΐδης: Επιχειρούμε να αλλάξουμε την
κατάσταση που υπάρχει στα ελληνικά ΑΕΙ
Η ΟΠΠΙ θα ασκεί προανακριτικά καθήκοντα, θα λαμβάνει εντολές και λογοδοτεί στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ θα είναι σε
άμεση συνεργασία με τον Πρύτανη ή αρμόδιο για θέματα προστασίας Αντιπρύτανη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
σημείωσε χθες ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην
οποία καταγράφονται τόσες βίαιες επιθέσεις κατά πανεπιστημιακών και φοιτητών.
«Τα πανεπιστήμια αποτελούν κρίσιμες δημόσιες υποδομές, που δέχονται απειλές ασφαλείας και προστασίας
διεθνώς. […] Με το νομοσχέδιο αυτό φέρνουμε ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και ασφάλειας των
ΑΕΙ, επιχειρώντας να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή
που υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια», επισήμανε ο
κ. Χρυσοχοϊδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι σε περίπτωση μεγάλης επίθεσης σε πανεπιστήμια κατά την οποία απειλούνται ζωές ή κρίσιμες
υποδομές θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης
με εξωτερικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ.
Το νέο πειθαρχικό πλαίσιο προβλέπει έως και οριστική

Με το νέο νομοσχέδιο θεσπίζεται
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου, ενώ θεσπίζεται και το
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών
(συμμετέχουν ο αρμόδιος Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας της οικείας Σχολής, Πρόεδρος
Τμήματος, δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωπος
φοιτητών).
Ποια πειθαρχικά παραπτώματα θα ελέγχονται:

η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων
η λογοκλοπή
η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος
η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του
ιδρύματος (εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής
λειτουργίας)
η χρήση απαγορευμένων ουσιών εντός του ιδρύματος
και
η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών -η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος
εντός ΑΕΙ
Τι ποινές προβλέπει το νέο πειθαρχικό πλαίσιο
Οι πειθαρχικές ποινές που εισάγει το νέο νομοσχέδιο
είναι οι εξής:
έγγραφη επίπληξη
απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις συγκεκριμένου
μαθήματος ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους
προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού
ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος
προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας (1 έως
24 μήνες)
οριστική διαγραφή

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 αρ άτασ η γι α τ ι ς δ η λώ σ ε ι ς τω ν γ ρα φε ί ων
ευ ρέ σ εω ς ε ργ ασ ί ας σ το Ε ργ άνη

Γ

ια την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των
υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε) και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α) , παρατείνεται
η προθεσμία υποβολής των σχετικών
εντύπων μέχρι 25 Ιανουαρίου σύμφωνα με
ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των
εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας μέσω των
ειδικών εντύπων «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ»
και «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ» ήταν μέχρι
αύριο 15 Ιανουαρίου 2021.
Ειδικότερα κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί
νόμιμα τη δραστηριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο
που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει
ηλεκτρονικά την εξαμηνιαία
έκθεση δραστηριότητας στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επίσης κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί
νόμιμα τη δραστηριότητα της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και είναι εγγεγραμμένο
στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκθεση δραστηριότητας.

ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ

Αγωνία για την εστίαση: Με λουκέτο απειλείται το 50%
των επιχειρήσεων, λέει η ΓΣΕΒΕΕ

Τ

η στιγμή που
αναμένεται
η
ανακοίνωση των
αποφάσεων την Παρασκευή για το μέλλον του
λιανεμπορίου, ο κλάδος
της εστίασης παραμένει
κλειστός με τους φόβους
για το μέλλον πολλών
επιχειρήσεων και των
εργαζόμενων σε αυτές να
εντείνονται.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» ο
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε
στο λιανεμπόριο τονίζοντας ότι όλα δείχνουν ότι
οδεύουμε προς άνοιγμα.
«Φαίνεται ότι θα πάμε σε
αυτή τη λογική, δηλαδή
ένα μέρος των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε click
away και μόνο τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμήματα σε

click in shop.
Ο ίδιος ωστόσο τόνισε
ότι αίτημα των επαγγελματιών είναι το μέτρο
του click in shop να
ισχύσει για όλες τις
επιχειρήσεις κι όχι μόνο
για ένδυση, υπόδηση,
κοσμηματοπωλεία. Αναφερόμενος
στις
εκπτώσεις που έχουν
ήδη ξεκινήσει τόνισε ότι
πέρυσι ο τζίρος ήτα 5
δισεκατομμύρια ευρώ.
«Αν χαθεί και αυτός ο
τζίρος τότε τα προβλήματα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι τραγικά
στο μέλλον», σημείωσε
και τόνισε ότι έχει κατατεθεί αίτημα για παράταση
της
περιόδου
των
εκπτώσεων.
Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η

εστίαση μίλησε στο ΟPEN
TVαπό το Γκάζι όπου σε
ένα μόνο τετράγωνο
έκλεισαν δέκα καταστήματα εστίασης, είπε: «Έχουμε 80.000 επιχειρήσεις εστίασης και το
50% βρίσκεται μπροστά
στο φάσμα του λουκέτου».
Συνεχίζοντας ο κ. Καββαθάς επεσήμανε ότι το
πρόβλημα δεν εστιάζεται
μόνο στα αστικά κέντρα,
αλλά και στα προάστια και

στην περιφέρεια. «Στη
Θεσσαλονίκη μόνο στο
κέντρο της πόλης έχουν
κλείσει 40 καταστήματα
εστίασης τον τελευταίο
ενάμιση μήνα. Έχουμε
κλειστές επιχειρήσεις και
σε Ρόδο, Χανιά, στα
προάστια της Αθήνας,
Κηφισιά, Ερυθραία. Την
εικόνα θα τη δούμε καθαρή όταν ξανά ανοίξει η
εστίαση. Τότε θα δούμε
πόσα λουκέτα θα έχουμε».

θριάσιο-7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΣΕ)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Το
Παγκόσμιο
Συμβούλιο
Ειρήνης
(ΠΣΕ) καταδικάζει και
απορρίπτει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο
την πρόσφατη απόφαση
του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να συμπεριλάβει για άλλη μια φορά
την Κούβα στον μονομερή κατάλογο κρατών που
υποθάλπουν την τρομοκρατία. Αυτή η κυνική και
υποκριτική ενέργεια της
κυβέρνησης των ΗΠΑ
στοχεύει στην επιβολή
νέων καταναγκαστικών
μέτρων εναντίον ενός
λαού και μιας χώρας που
υπερασπίζεται εδώ και
62 χρόνια το δικαίωμά
τους να καθορίσουν το
μέλλον τους.
Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός με τις μακρόχρονες ανατρεπτικές ενέργειες, τις παρεμβάσεις και
κάθε είδους κυρώσεις και
αποκλεισμούς, δεν έχει
εγκαταλείψει ποτέ τις
φιλοδοξίες του να επιβάλει ένα καθεστώς όπως
ήταν πριν από τον θρίαμβο της κουβανικής επανάστασης το 1959. Αυτή
η πρόσφατη απόφαση
των ΗΠΑ αποτελεί
επίσης ένα μέσο για τη
δυσφήμιση της Κούβας,
μιας χώρας που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για τους
φτωχούς και τους καταπιεσμένους λαούς στον
κόσμο. Η γνήσια και ανιδιοτελής αλληλεγγύη που
επέδειξε από την αρχή
της επανάστασης η
Κούβα απέναντι στους
λαούς του κόσμου είναι
τεράστιας σημασίας.

Οι ιμπεριαλιστές των
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
στον κόσμο δεν έχουν
κανένα ηθικό ούτε πολιτικό
ανάστημα
να
κρίνουν και να χαρακτηρίζουν μια χώρα όπως
η Κούβα. Η απόφαση του
Υπουργείου Εξωτερικών
των ΗΠΑ αποτελεί πράξη
εκδίκησης απέναντι σε
μια χώρα που αρνείται να
υποκύψει στις απαιτήσεις
του ιμπεριαλισμού και
ένα απειλητικό μήνυμα
προς άλλους λαούς στον
κόσμο.
Ως
ΠΣΕ
δεν
εκπλησσόμαστε καθόλου από αυτήν την εξέλιξη, ούτε έχουμε την
παραμικρή ψευδαίσθηση
ότι αντικατοπτρίζει τις
συνεχείς και διαδοχικές
πολιτικές περισσότερων
από 10 κυβερνήσεων
των ΗΠΑ (Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών)
εναντίον του λαού της
Κούβας, όπως συνέβη με
δεκάδες ιμπεριαλιστικών
πολέμων και επεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια
σε όλο τον κόσμο, πάντα
με το πρόσχημα της
«αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», όταν οι λαοί
του κόσμου γνωρίζουν
πολύ καλά ότι είναι ο
ιμπεριαλισμός, οι μηχανισμοί και οι πρόθυμοι
βοηθοί του, που τρομοκρατούν τους λαούς.
Το ΠΣΕ καλεί τα μέλη
και τους φίλους του να
καταγγείλουν αυτήν την
ενέργεια των ΗΠΑ και να
ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους με τον γενναίο
λαό της Κούβας.
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8-θριάσιο

ΤΡΟΜΟΣ ΣΕ HOTSPOT
Άνδρας πήρε τσεκούρι και απειλούσε
όποιον έβρισκε μπροστά του

Λ ιμ ε ν αρχ ε ί ο Ελ ε υσ ί νας

Δ ε ν αφ ο ρ ά σ ε ρύ π α ν σ η α πό
χημικά ή πετ ρελαιοιειδή
ο αφ ρ ό ς σ τ ο Β ο υρ κ ά ρ ι

Με α φ ο ρ μ ή τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η α φ ρ ώ δ ο υ ς υ λ ι κ ο ύ σ τ η ν επ ι φ ά ν ε ι α τ η ς θ ά λ α σ σ α ς σ τ ο

Β ο υ ρ κ ά ρ ι ο Δ ή μ ο ς Με γ α ρ έ ω ν α π ε ύ θ υ ν ε
α ί τ ημ α δ ι ερ εύ ν ησ ης σ τ ο Λ ι με ν α ρχ εί ο
Ε λ ε υσ ί ν α ς .

Με τ ά α π ό έ λ ε γ χ ο α π ό α ρ μ ό δ ι ο κ λ ι μ ά κ ι ο
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο hotspot Θερμοπυλών το
μεσημέρι της Πέμπτης, με πρωταγωνιστή έναν Ιρακινό φιλοξενούμενο.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr
o δράστης με ένα τσεκούρι άρχισε να απειλεί όποιον βρισκόταν
μπροστά του και να προκαλεί

φθορές στι ς εγκαταστάσει ς,
προκαλώντας τρόμο στη Δομή.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για
το περιστατικό και λίγο μετά τις 3
του είχαν περάσει χειροπέδες,
ενώ τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.
Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ζητούσε

σε σχέση με την παραμονή του
στη χώρα μας ή αν θα του απαγγελθούν κι άλλες κατηγορίες
εκτός από αυτές των φθορών και
της απειλής - εξύβρισης.
Την προανάκριση διενεργεί η
Υποδι εύθυνση
Ασφαλεί ας
Λαμίας.

η α ρ χ ι κ ή α π ά ν τ η σ η τ ου Λ ι μ ε ν α ρ χ ε ί ου

ή τ α ν ό τ ι τ ο δ ι ά σπ α ρ τ ο α φ ρ ώ δ ε ς ε π ι π -

λ έ ο ν υ λ ι κ ό κα τ ά μή κ ος τ ης α κτ ή ς δ ε ν
α φ ο ρ ά σ ε ρ ύ π α ν ση α π ό χ η μ ι κ ά ή π ε τ ρ ε λαι ο ε ιδ ή

και

ε νδ ε χ ομ έ ν ω ς

απο τελ εί

υ λ ι κ ό φ υ τ ι κ ή ς – ο ρ γ α ν ι κ ή ς π ρ ο έλ ε υ σ η ς .

Προσ θέτε ι δ ε ότι το σ υγκε κριμέ νο
φ α ι ν ό με ν ο εί ν αι
π εριοχή .

σ υνη θισ μέ νο σ την

Τρια δισ. ευρώ το κόστος για κάθε μήνα lockdown
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Χρήστο Ταραντίλη

Α

γων ία για την πορεία της παν δημίας σε αγορά και οικον ομικό
επιτελείο με την κλειστή οικον ομία ν α πιέζει τα δημόσια οικον ομικά
αλλά και την πορεία του ΑΕΠ το 2021.
Από την κυβέρν ηση επιχ ειρείται ν α
αν οίξει το εμπόριο εφόσον δοθεί το
«πράσιν ο φως» από τους επιστήμον ες, όπου το πιθαν ό άν οιγμα θα συν οδεύεται από αυστηρούς όρους ως προς
τον τρόπο λειτουργίας και με τη μέθοδο
του click away .
Σύμφων α με τον κυβερν ητικό εκπρόσωπο Χρήστο Ταραν τίλη έν ας μήν ας
lockdown στοιχ ίζει 3 δισ. ευρώ ή και
περισσότερο , εν ώ ο υπουργός Οικον ομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλών τας
στο ραδιόφων ο της ΕΡΤ τόν ισε ότι με
βάση τις εκτιμήσεις η ύφεση την προηγούμεν η χ ρον ιά ήταν οριακά χ αμηλότερη του 10% του ΑΕΠ και υπογράμμισε
όμως ότι για τα επίσημα στοιχ εία θα
πρέπει ν α περιμέν ουμε την αν ακοίν ωση στατιστικής υπ ηρεσίας για τα
στοιχ εία του 4ου τριμήν ου.
Σύμφων α
με
τον
υπ ουργό
υπάρχ ουν χ ρήματα για την στήριξη
της οικον ομίας, με τα ταμειακά διαθέσιμα ν α φτάν ουν τα 32 δισ. ευρώ και
σημείωσε ότι τα χ ρήματα αυτά θα αν αν εών ον ται από κοιν οτικούς πόρους

και τον δαν εισμό από τις αγορές. Σχ ετικά με τα χ ρήματα από το Ταμείο Αν άκαμψης είπ ε ότι θα αρχ ίσουν ν α
εισρέουν από το πρώτο εξάμην ο με
την προκαταβολή του 13% που θα
αν τιστοιχ εί σε ποσοστό πάν ω από το
1% του ΑΕΠ και συν ολικά 5,5 δισ. ως
το τέλος του χ ρόν ου.
Εκτός από το Ταμείο αν άκαμψης, η
Ελλάδα έχ ει ν α ωφεληθεί και από τον
Κοιν οτικό προϋπολογισμό μέσω του
ΕΣΠΑ αλλά και από τις Ευρωπαϊκές
π ρωτοβουλίες του SURE για την
εν ίσχ υση της απασχ όλησης, αλλά και
από τις εγγυήσεις χ ρηματοδοτήσεων
της ΕΤΕπ.
Από το οικον ομικό επιτελείο γίν εται
σαφές σε όλους τους τόν ους πως θα
συν εχ ιστούν για όσο χ ρειαστεί τα
μέτρα στήριξης των εργαζομέν ων και
τα μειωμέν α εν οίκια, εν ώ αν έφερε ότι
τα μέτρα στήριξης θα επεκταθούν και
θα εμπλουτιστούν μέσα στο χ ρόν ο
αν άλογα με τις συν θήκες. Πριν λίγες
ημέρες, ο αν απ ληρωτής υπ ουργός
Οικον ομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης
είχ ε αν αφέρει πως στην περίπτωση
που η χ ώρα μαστίζεται από την παν δημία και κατά το τρίτο τρίμην ο θα
υπάρξει πρόβλημα.

Απέκλεισε ωστόσο το εν δεχ όμεν ο
μιας ν έας χ ρεοκοπίας και δεν θα έρθουν ν έα μν ημόν ια, καθώς το βασικό
είν αι ν α γίν ει προσεκτική διαχ είριση
του δημόσιου χ ρήματος. Η παραδοχ ή
πως τα μέτρα θα χ αλαρών ουν από τον
Απ ρίλιο π ροβλέπ ον ται και στον
ελλην ικό προϋπολογισμό. “Δεν είμαστε
ταπ ί, γιατί καταφέραμε ν α αν τιμετωπίσουμε την κρίση με εξατομικευμέν α μέτρα», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100.3 ο
αν απληρωτής υπουργός Οικον ομικών ,

Θεόδωρος Σκυλακάκης. Τόν ισε δε ότι η
επόμεν η φάση των μέτρων θα είν αι
ακόμα πιο εξατομικευμέν η, καθώς οι
πόροι δεν είν αι απεριόριστοι.
Υ πεν θυμίζεται πως στον προϋπολογισμό π ροβλέπ ον ται εκτιμήσεις για
αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,8% το 2021
και ύφεση το 2020 10,5%, με έλλειμμα
11,5 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα
της χ ώρας είν αι στα 32 δισ. ευρώ, εν ώ
έχ ουν προϋπολογιστεί για το 2021
μέτρα ύψους 7,5 δισ. ευρώ.
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θριάσιο-9

- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΄΄ΤΟ ΒΗΜΑ’’

Καταδικάζουμε με τον πιο αποφαντικό τρόπο το περιεχόμενο του δημοσιεύματος και τον χαρακτηρισμό «ρωσικής προέλευσης».
Στην Ελευσίνα αλλά και στον Ασπρόπυργο, κατοικούν Έλληνες Συμπατριώτες μας, διωχθέντες από το Κεμαλικό καθεστώς
και απόγονοι σφαγιασθέντων Ποντίων Ελληνικής καταγωγής.

Επιστολή Δημάρχου Ελευσίνας προς την Εφημερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ».

Καταδικάζω με τον πιο αποφαντικό τρόπο τον χαρακτηρισμό «ρωσικής προέλευσης».

Στο φύλλο της Εφημερίδας σας την 16η Δεκεμβρίου
2020, υπάρχει άρθρο – που μόνο ως λιβελλογράφημα
μπορεί να χαρακτηριστεί - με τίτλο «Κορωνοϊός: Δεκαπλάσια τα κρούσματα στη δυτική Αττική από άλλες περιοχές της Αθήνας», το οποίο έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και θυμό σε όλους μας, μιας και υιοθετεί ανυπόστατες και αμφιβόλου προέλευσης δηλώσεις, που
ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Σας γνωρίζω ότι στην Ελευσίνα αλλά και στον Ασπρόπυργο, κατοικούν Έλληνες Συμπατριώτες μας, διωχθέντες από το Κεμαλικό καθεστώς και απόγονοι σφαγιασθέντων Ποντίων Ελληνικής καταγωγής.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Συγκεκριμένα ο συντάκτης σας γράφει ότι για την έξαρση της πανδημίας όσα συμβαίνουν «…οφείλονται σε
άτομα ρωσικής καταγωγής ή ρομά που δεν λαμβάνουν
μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και σε επαγγελματικούς
χώρους, προχωρούν σε μεγάλες οικογενειακές συνάξεις και δεν επιδεικνύουν καμία προσοχή…».

Είναι επαίσχυντος και άκρως προσβλητικός.

Οι Έλληνες Συμπατριώτες μας, νεοπρόσφυγες από την
πρώην ΕΣΣΔ, ζουν από την πρώτη στιγμή της επιστροφής τους στην Πατρίδα μας, σε πλήρη αρμονία με τους
υπόλοιπους κατοίκους της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
Η προσφορά τους δε, είναι ανεκτίμητη, μιας και έχουν
συμβάλλει με την παρουσία τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
Γι’ αυτούς τους λόγους, αποδοκιμάζω το ρυπαρό σας
δημοσίευμα, που ουδεμία σχέση δεν έχει με την Δημο-

κρατική πορεία της Εφημερίδας σας.
Σας καλώ όχι μόνο να δημοσιοποιήσετε την επιστολή
μου, αλλά και να αποκαταστήσετε με καινούριο δημοσίευμα την αλήθεια.

Επίσης σας καλώ να μας γνωστοποιήσετε το «υψηλόβαθμο στέλεχος» του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, που προέβη σε αυτό τον κατάπτυστο και ανιστόρητο χαρακτηρισμό.
Είμαι σίγουρος ότι ως έγκριτη Εφημερίδα θα αποκαταστήσετε την αλήθεια.

Σας εύχομαι να έχετε μια δημιουργική χρονιά, γεμάτη
επιτυχίες.
Με τιμή

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύριος Ν. Οικονόμου

Οι δήμοι λειτουργούν οριακά
ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πανδημία και στήριξη των νοικοκυριών στην 1η συνεδρίαση Μακροσκελές υπόμνημα με αιτήματα
κατέθεσε η ΚΕΔΕ
του Δ.Σ. Ασπροπύργου για το 2021
στους Μ. Βορίδη και Στ. Πέτσα

Μ

ε την προειδοποίηση ότι οι δήμοι
τη ς χ ώ ρ α ς λ ε ιτο υ ρ γο ύ ν πλ έ ο ν
οριακά
αλλά και με ένα βαρύ
πακέτο οικονο μικών αιτημάτων για τη
βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά που πρεπει
να μπει η Αυτοδιοίκηση, το προεδρείο της
ΚΕΔΕ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη τη νέα
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τις δηλώσεις που ακολούθησαν δεν φάνηκε,
προς το παρόν, να δεσμεύεται η ηγεσία του ΥΠΕΣ
για τα οικονομικά αιτήματά της Αυτοδιοίκησης,
πέραν από τις γενικές διαβεβαιώσεις ότι θα είναι
δίπλα της, ώστε να συζητούνται και να προχωρούν
οι καλύτερες δυνατές λύσεις.

Συνολικά 22 θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της 1ης
Συνεδρί αση του Δημοτι κού
Συμβουλί ου Ασπροπύργου ,
για το 2021, που θα γίνει μέσω
τηλεδι άσκεψης την Τ ρί τη 19
Ιανουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ..

Θέμα 1ο : Εν ημέρωση για την
παν δημία του COVID-19 και
μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας.
Εισηγητής:
Ο
Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κος Νικόλαος
Ι. Μελετίου.

Ξεχωρίζουν επίσης τα θέματα
όπως : η Σύναψη Σύμβασης
Διαδημοτικής Συνεργασίας του
Δήμου Ασπροπύργου με τον
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας με
τί τλο:
«ΣΥΜΒΑΣΗ

Δ Ι Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
Τ ΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΣΤ Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ ΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τ ΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ
–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΠΟ
Τ ΗΝ
ΑΝΤ ΙΣΤ ΟΙΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ ΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»., η Σύσταση
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας , με εισηγήτρια τη Διευθύντρι α Κοι νωνι κής Προστασίας κα Ευθυμία Τσίγκου κι
ο Ορισμός μελών Δημοτικής
Επι τροπής Περι βάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας,
Επίσης, η Εντεταλμένη Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών
Δομών, κα Γεωργία Πηλιχού, θα
εισηγηθεί τον ορισμό μελών

της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου
Δι και ολογητι κών
δυνητικά ωφελούμενων, από το
Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης του Δήμου «Ο Πλησίον»,
(σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήματοςαρ.
απόφασης
68/2012 Δημοτι κού Συμβουλί ου), και ορι σμός Νόμι μου
Εκπροσώπου για τη Διαχείριση
των Τραπεζικών Λογαριασμών,
του ανωτέρω Κοινωνικού Καταστήματος, για το έτος 2021.
Παράλληλα, στη συνεδρίαση θα
τεθούν θέματα που αφορούν τον
τομέα της εκπαίδευσης και τα
σχολικά κυλικεία.
Τέλος πολλά θέματα αφορούν
τη σύσταση τριμελών επιτροπών
ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση στο μακροσκελές υπόμνημα
που κατέθεσε το προεδρείο της ΚΕΔΕ στους κ.κ.
Βορίδη και Πέτσα υπογραμμίζεται ότι η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μειώσεις
χρηματοδότησης που ξεπερνούν το 60%. Και
πλέον οι μειώσεις αυτές έχουν πλήξει τον σκληρό
πυρήνα των ανελαστικών δαπανών των δήμων και
σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα μικρών ΟΤΑ, το
κόστος μισθοδοσίας δεν καλύπτεται από την τακτική επιχορήγηση. Επιπλέον, εξακολουθεί να μην
αποδίδονται στους δήμους οι θεσμοθετημένοι
πόροι τους.
Η συνέχεια στη σελ. 13

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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Η Υπηρεσία Πρασίνου
του Δήμου Αχαρνών
συνεχίζει τις καθημερινές
της παρεμβάσεις
Και την εβδομάδα αυτή η Υπηρεσία
Πρασίνου του Δήμου Αχαρνώ ν
ξεκίνησε δυνατά τις καθημερινές
παρεμβάσεις με κλάδεμα δέντρων
αυτή τη φορά, στην οδό Βεροίας
στους Θρακομακεδόνες.

θριάσιο-11

Σε καθημερινή βάση συνεχίζονται οι
συντονισμένες δράσεις της Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνώ ν, με
στόχο να αλλάξουν την εικόνα της
πόλης και να βελτιώσουν τη ζωή
των δημοτών. Οι παρεμβάσεις της
Υπηρεσίας
Πρασίνου
θα
συνεχίσουν να πραγματοποιούνται
και σε υπόλοιπες περιοχές με
γνώμονα την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και την ανανέωση, διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου
στην πόλη.

Toν εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία και των
ηλικιωμένων που δεν μπορούν να μετακινηθούν,
προτίθεται να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής και o
ΙΣΑ διαθέτοντας στο Υπουργείο Υγείας τα
εξειδικευμένα κλιμάκιά τους

Γ. Πατούλης: «Δέκα Κιν ητές Ομάδες με εξειδικευμέν ο
ιατρικό και ν οσηλευτικό π ροσωπ ικό και δύο
ασθεν οφόρα διατίθεν ται προκειμέν ου ν α εν ισχ υθεί το
Εθν ικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και ν α εμβολιαστεί
άμεσα η ευαίσθητη αυτή ομάδα του πληθυσμού»
Toν εμβολιασμό των ατόμων με αν απηρία και των
ηλικιωμέν ων που δεν μπορούν ν α μετακιν ηθούν
προτίθεται ν α αν αλάβει ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής,
διαθέτον τας για τον σκοπό αυτό στο Υ πουργείο
Υ γείας, τα εξειδικευμέν α κλιμάκιά τους, προκειμέν ου ν α
συμβάλλουν στο Εθν ικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

ΓΑΜΟΣ

Πρόκειται για δύο
ασθεν οφόρα και 10
κιν ητές
Ομάδες
Επ ισκέψεων
στο
Σ π ί τ ι ,
στελεχ ωμέν ες
με
εξειδικ ευμέν ο
ιατρικό
και

ν οσηλευτικό προσωπικό.
Σχ ολιάζον τας το θέμα, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόν ισε τα εξής: «Ο
εμβολιασμός των ατόμων με κιν ητικά προβλήματα και
των ηλικιωμέν ων που δεν μπορούν ν α μετακιν ηθούν
είν αι έν α ζήτημα που μας έχ ει απασχ ολήσει ιδιαιτέρως
καθώς π ρόκειται για μία ευαίσθητη ομάδα του
πληθυσμού που κιν δυν εύει από τις επιπλοκές της

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 .

Cov id-19 λοίμωξης και θα πρέπει ν α προηγηθεί στον
εμβολιασμό. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής και
ο ΙΣΑ, προτίθεν ται ν α διαθέσουν στο Υ πουργείο
Υ γείας, τα εξειδικευμέν α κλιμάκιά τους και δύο
ασθεν οφόρα προκειμέν ου ν α εν ισχ υθεί το Εθν ικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμού και ν α π ραγματοπ οιηθεί
άμεσα και με ασφάλεια, ο εμβολιασμός της ευαίσθητης
αυτής ομάδας του πληθυσμού.
Πρέπει ν α επισημαν θεί ότι το εξειδικευμέν ο ιατρικό και
ν οσηλευτικό προσωπικό των Κιν ητών Ομάδων του
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής έχ ουν διεν εργήσει
όλους αυτούς τους μήν ες εκατον τάδες rapid test
συμβάλλον τας σημαν τικά στην
επ ιδημιολογική
επιτήρηση του Λεκαν οπεδίου. Είμαστε κον τά στον
κάθε πολίτη της Αττικής και ειδικά σε εκείν ους που
έχ ουν τη μεγαλύτερη αν άγκη».

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΚΥΤΕΡΣΛΟΧ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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12-θριάσιο

48

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

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

θριάσιο-13

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΕΧ METAL AE
1.
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Ε Ρ Γ Α Τ ΟΤ Ε Χ ΝΙΤ ΗΣ
ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Κ Ω Ν
ΕΞΑΡΤ ΗΜΑΤ ΩΝ ΣΤ ΗΝ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η
ΠΕΡΙΟΧΗ
Τ ΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2.
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Μ ΗΧΑΝΟΛΟΓ ΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ
ΑΠΟ
ΑΝΩΝΗΜΗ
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Κ Ω Ν
ΕΞΑΡΤ ΗΜΑΤ ΩΝ ΣΤ ΗΝ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η
ΠΕΡΙΟΧΗ
Τ ΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ
ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ
ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠ Ι ΚΟ Ι ΝΩ ΝΙ ΑΣ :
22960-21028
Email :
info@exmetal.gr

Η συν έχ εια από τη σελίδα 9

«Με βάση τα παραπάν ω, αν αφέρει ΚΕΔΕ, γίν εται φαν ερό
πως δεν είν αι δυν ατόν «ν α σηκώσουν » άλλο οι Δήμοι το βάρος
της λειτουργίας εν ός «ν έου Κράτους», αν δεν υλοποιηθούν ν έες
πολιτικές, που στόχ ο θα έχ ουν την εν ίσχ υση της οικον ομικής
αυτοτέλειας των Δήμων , καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό
εκσυγχ ρον ισμό τους». Επισημαίν ει μάλιστα «ότι όταν στις 27
χ ώρες της ΕΕ το μέσο ποσοστό των εσόδων της Αυτοδιοίκησης
στο ΑΕΠ αν τιστοιχ εί σε 11,8% στην Ελλάδα φθάν ει μόλις στο
3,5% (με δεδομέν η μάλιστα τη μείωση του ελλην ικού ΑΕΠ λόγω
της ύφεσης των τελευταίων χ ρόν ων ).
Για ν α μπορέσει η χ ώρα μας ν α επαν ακάμψει σε βιώσιμη αν απτυξιακή τροχ ιά και ν α συγκλίν ει με το Ευρωπαϊκό κεκτημέν ο
πρέπει η συμμετοχ ή της Τ.Α. ν α αν έλθει, τα επόμεν α έτη, τουλάχ ιστον στο 8% του ΑΕΠ της χ ώρας».
Αναγκαία βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικον ομικών πόρων
που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των δήμων και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , η ΚΕΔΕ ζητά σειρά μέτρων
όπως:

Να μειωθεί το επιτόκιο δαν εισμού των Δήμων από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δαν είων .

Να προωθηθεί η μεταφορά φορολογικής εξουσίας στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, που θα συν οδεύεται και με έν αν αποτελεσματικό
μηχ αν ισμό είσπραξης τοπικών εσόδων - το σύστημα αυτό ν α
είν αι φορολογικά ουδέτερο και ν α μην οδηγεί σε αύξηση φόρων αν τιθέτως, ν α οδηγήσει σε μείωση της συν ολικής φορολογικής
επιβάρυν σης- αλλά σε αν ακαταν ομή φορολογικών εσόδων αν άμεσα στα επίπεδα Διοίκησης.
Να προχ ωρήσει η απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συν όλου
των πόρων που προβλέπον ται από το Ν. 3852/2010 (Συμμετοχ ή στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το
χ ρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ) - Άμεση έν αρξη των διαπραγματεύσεων καταν ομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέν των
Αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων , με προτεραιότητα σε μικρούς,
ορειν ούς και ν ησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχ ειριστική επάρκεια. Οι χ ρηματοδοτήσεις που γίν ον ται μέσω του ΠΔΕ κι
αφορούν σε έργα τοπικής σημασίας και εν τός των ορίων των
Δήμων , πρέπει ν α δίν ον ται απ’ ευθείας στους Δήμους.

Απόδοση των πόρων που είν αι αν αγκαίοι για τη συν τήρηση
και λειτουργία μεταφερόμεν ων δομών .

«Επαν απατρισμός» όλων των ιστορικών πόρων (φόρος
ζύθου, βοσκοτόπια, πετρελαιοειδή, περιορισμός τέλους παρεπιδημούν των , απαλλαγές παραχ ωρησιούχ ων ) που τα τελευταία χ ρόν ια αποσπάστηκαν από τους δήμους.
Να επαν έλθει το ποσοστό καταν ομής εσόδων του Πράσιν ου
Ταμείου στους Δήμους από 2,5% που είν αι σήμερα, στο αρχ ικό
10%, κυρίως για έργα περιβάλλον τος και ποιότητας ζωής. Σε
πρώτη φάση, επιστροφή των τόκων των χ ρημάτων του Πράσιν ου Ταμείου, προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών
κοιν ων ιών
Να υπάρξει μια ν έα γεν ν αία ρύθμιση που θα δίν ει τη δυν ατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς Δήμους σε πολλές δόσεις.
Να υπάρξει προσδιορισμός και Τροποποίηση του Αλγορίθμου
υπολογισμού και Καταν ομής των ΚΑΠ, με περαιτέρω στήριξη των
μικρών ν ησιωτικών και ορειν ών Δήμων .

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

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

