ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΑΥΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Πέθανε ο Μάκης Μαΐλης,
ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου,
στις 16.00, στο χώρο της «Ελαιουργικής»,
στην Ελευσίνα
Σελ. 8

Rapid test στην πλατεία Καράβου

ΠΕΝΤΕ ΝΑΥΑΓΙΑ

‘’Καμπανάκι’’
από τον Δήμαρχο
Ελευσίνας

- Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας

σελ. 2-4

σελ. 2

του ΣΕΒΑ σήμερα

στην κεντρική πλατεία Αχαρνών
σελ. 8

Aποτελούσε «υγειονομική βόμβα»

Έφοδο
σε παράνομο
μίνι-καζίνο
στην Αττική

Η Ελλάδα μεγαλώνει

Πέρασε με 284 ψήφους το νομοσχέδιο για

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ:

σελ. 3-13

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

To «112» αναμε την υπηρεσία
«eCall»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 7

την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο

βαθμίζεται
Σελ. 7

σελ. 3

και επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία
απομακρύνθηκαν οριστικά από τον
κόλπο της Ελευσίνας

Αύξηση του αριθμού των
ενεργών κρουσμάτων από τα
43 στις 11/01 στα 59 στις 18/01
Συγκέντρωση και διαμαρτυρία
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α & 2105577744
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ , Λεωφόρος Γεννηματά 3,
Μαγούλα, 2105558731
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81,
2102481114
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ., Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973
ΑΧΑΡΝΕΣ

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή συννεφιά
Η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγν ή, Αγν ούλα,Ευγέν ιος, Ευγέν ης
Μάξιμος, Μάξιμη, Νεόφυτος, Νεοφύτη
Πάτροκλος

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

‘’Καμπανάκι’’ από τον Δήμαρχο Ελευσίνας

Αύξηση του αριθμού των ενεργών κρουσμάτων από τα
43 στις 11/01 στα 59 στις 18/01

Μ

ετά την πάροδο
των τελευταίων
δύο
εβδομάδων, όπου διαπιστωνόταν
βαθμιαία αποκλιμάκωση
του αριθμού των ενεργών
κρουσμάτων
και
των
νοσηλευόμενων ασθενών,
από την νέα ενημέρωση της
Πολιτικής Προστασίας που
λάβαμε, διαπιστώνεται πως
υφίσταται αύξηση του αριθμού των ενεργών κρουσμάτων από τα 43 στις 11/01
στα 59 στις 18/01.
Η ίδια αυξητική τάση ακολουθείται και στον αριθμό
των νοσηλευόμενων ασθενών, που έχει αυξηθεί επίσης από τους 7 νοσηλευόμενους στις 11/01 στους 12 νοσηλευόμενους συνδημότες
μας στις 18/01.
Αυτή η αύξηση είναι άκρως ανησυχητική και θα
ήθελα να επιστήσω τη προσοχή όλων μας.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω επιδημιολογικά
στοιχεία και την αυξητική τάση που διαπιστώνουμε μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα, θα ήθελα να καλέσω το
σύνολο των Δημοτών να τηρήσει τα μέτρα ατομικής
προστασίας με ιδιαίτερη ευλάβεια και υπευθυνότητα.

Καλώ σε επαγρύπνηση όλες και όλους, με δεδομένη
μάλιστα την επανεκκίνηση της αγοράς.
Χρέος όλων μας, να διατηρήσουμε τον Δήμο μας
ασφαλή.
Υπομονή, Επιμονή και είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρουμε!
Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους Συνδημότες
μας, που ασθενούν.
AΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Άρθρο των Δημοτικών Συμβούλων - Ιατρών
Φώτη Τατάκη και Γιώργου Κουρούνη

Τα επιδημιολογικά δεδομέν α της ευρύτερης περιοχ ής της Δυτικής Αττικής
υπαγορεύουν πως παραμέν ουμε σε συγκριτικά
αυξημέν α επίπεδα επιδημιολογικού φορτίου με
τάσεις, οι οποίες θα πρέπει ν α παρακολουθηθούν
στεν ά τις π ροσεχ είς
ημέρες, προκειμέν ου ν α
είμαστε βέβαιοι για το οριστικό αποτύπωμα ολόκληρης της εορταστικής
π εριόδου εν συν όλω,
επιθεωρών τας τα όψιμα
αποτελέσματα της εορταστικής μας συμπεριφοράς
και απ οτιμών τας τον
βαθμό συμμόρφωσης μας
προς τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Πάν τως, αισιόδοξο στοιχ είο αποτελεί η διαρκής
αποκλιμάκωση του μέσου όρου των εν εργών κρουσμάτων των τελευταίων επτά ημερών , καταγράφον τας ως δείκτης, μια σταθερή, βαθμιαία αποκλιμάκωση
της περιοχ ής.
Στο επίπεδο αν άλυσης του Δήμου Ελευσίν ας, παρατηρείται -μετά τη πάροδο μιας περιόδου δύο εβδομάδων - αύξηση του αριθμού των εν εργών κρουσμάτων
σε επίπεδα χ αμηλότερα βεβαίως της 28ης Δεκεμβρίου

(59 εν εργά κρούσματα την 18η Ιαν ουαρίου 2021),
εν ώ ο αριθμός των ν οσηλευομέν ων , έν ας «σκληρός»
επιδημιολογικός δείκτης, καταγράφει επίσης αυξητική
τροχ ιά, καθώς πλέον οι ν οσηλευόμεν οι ασθεν είς
αν έρχ ον ται στους 12 συν δημότες μας, σε σχ έση με
τους 7 ν οσηλευομέν ους ασθεν είς της 11ης Ιαν ουαρίου 2021.
Οι τάσεις αυτές θα επιθεωρηθούν στεν ά τις προσεχ είς ημέρες, καθώς οι διαγν ώσεις της προηγούμεν ης εβδομάδας, κατόπιν σειράς αργιών , προσέθεσαν
Η συνέχεια στη σελ. 4

ΠΕΝΤΕ ΝΑΥΑΓΙΑ
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θριάσιο-3

και επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία απομακρύνθηκαν
οριστικά από τον κόλπο της Ελευσίνας

Μετά από συν τον ισμέν ες εν έργειες της Διοίκησης του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, πέν τε
ακόμη ν αυάγια και επικίν δυν α-επιβλαβή πλοία, τα οποία ήταν εγκαταλελειμμέν α επί σειρά ετών εν τός της
ζών ης Λιμέν α Ελευσίν ας, αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, επιβαρύν ον τας το θαλάσσιο περιβάλλον , απομακρύν θηκαν
οριστικά από την περιοχ ή.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αν έλκυσης απομακρύν θηκαν από τον κόλπο της Ελευσίν ας
τα παρακάτω ν αυάγια:
•
Ε/Γ -Τ/Ρ “VIOLETA”, σημαίας Ον δούρας, το οποίο βρισκόταν ελλιμεν ισμέν ο στην περιοχ ή Κρόν ος από
τις 28/6/2008 και χ αρακτηρίστηκε ν αυάγιο την 1η Σεπτεμβρίου 2010.
•
Φ/Γ -Ο/Γ “ΕΥ ΓΕΝΙΑ Π” ( Ν.Π 987), που ελλιμεν ίστηκε στην περιοχ ή Κρόν ος στις 3/09/2008 και κατέστη ν αυάγιο στις 14/07/2015.
•
Θ/Γ “THELE”, σημαίας Delaware- πρώην Παν αμά, που ελλιμεν ίστηκε στην προβλήτα πρώην Αλιευτικής το 2003 και χ αρακτηρίστηκε ν αυάγιο στις 25/03/2009.
“ΕΥΓΕΝΙΑ Π”
• Ε/Γ-Τ/Ρ “KAPTAIN MARKOS” (πρώην “ΚΑΜΕΛΙΑ Ι”), σημαίας ΗΠΑ
Delaware-πρώην σημαίας Ον δούρας, το οποίο ήταν ελλιμεν ισμέν ο στην περιοχ ή Κρόν ος από τις 21/11/2008 και χ αρακτηρίστηκε
ν αυάγιο στις 12/12/2009.
Επίσης, απομακρύν θηκε ρυμουλκούμεν ο το χ αρακτηρισμέν ο ως επικίν δυν ο- επιβλαβές πλοίο:
• Φ/Γ “ΣΗ ΣΤΑΡ” (ΝΠ 10973), που ήταν ελλιμεν ισμέν ο στην περιοχ ή Καλυμπάκι από 10/08/2009.
Η Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ θεωρεί άκρως σημαν τικό το έργο της οριστικής απομάκρυν σης επικίν δυν ων -επιβλαβών πλοίων και
ν αυαγίων για την αποσυμφόρηση του ήδη βεβαρημέν ου θαλάσσιου χ ώρου της Ελευσίν ας και την προστασία του περιβάλλον τος
ώστε ν α πάψει η περιοχ ή ν α αποτελεί “ν εκροταφείο πλοίων ” και βιομηχ αν ικών αποβλήτων .
Ενδεικτικό είναι ότι τους τελευταίους 10 μήνες έχουν απομακρυνθεί οριστικά από την περιοχή της Ελευσίνας συνολικά
8 ναυάγια και επικίνδυνα επιβλαβή πλοία ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέλκυσης σε ακόμη 3 ναυάγια για την
απομάκρυνσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2009 κανένα επιβλαβές πλοίο-ναυάγιο δεν είχε απομακρυνθεί οριστικά από την περιοχή.
“ΚΑΜΕΛΙΑ Ι”

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Rapid test στην πλατεία Καράβου

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας θα
πραγματοποιήσεi σήμερα Πέμπτη και την Παρασκευή 22/1 δωρεάν έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test Covid-19).
Οι δημότες θα μπορούν να προσέρχονται:
στην πλατεία Καράβου,10:00 - 15:00
όπου θα υποβάλλονται στο τεστ ΔΩΡΕΑΝ γρήγορα και με ασφάλεια.
Όσοι προσέλθουν θα πρέπει:

Να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και να έχουν μαζί
τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Να δηλώσουν έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω sms.
Να έχουν αποστείλει μήνυμα (sms) με τον
αριθμό 1⃣ στο 13033 για τη μετακίνησή τους
Να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (αποστάσεις, χρήση μάσκας κτλ).

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

To «112» αναβαθμίζεται
με την υπηρεσία «eCall»

Το «112», ο ευρωπαϊκός αι ρθμός κλήσης
έκτακτων αναγκών, αναβαθμίζεται με τη δυνατότητα αποστολής περισσότερων στοι χεί ων στι ς
κλήσεις «eCall» αυτόματα από τα οχήματα, σε
περίπτωση ατυχήματος.
Ως κλήση «eCall» θεωρείται η κλήση έκτακτης
ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό
«112». Σε περίπτωση ατυχήματος, τα οχήματα
που διαθέτουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα
ενημερώνουν αυτόματα το «112» στέλνοντας μήνυμα με τα στοιχεία και τη θέση του οχήματος.
Ουσιαστικά, όταν ένα αυτοκίνητο εμπλακεί σε
ατύχημα, θα μπορεί το ίδιο να στέλνει μήνυμα στο
«112» μέσω αυτόματου συστήματος, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η ενέργεια του οδηγού ή κάποιου επιβάτη, οι οποίοι, ενδεχομένως να μην είναι
σε θέση να επικοινωνήσουν.
Η υπηρεσία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
από τον οδηγό σε περιπτώσεις που έχει χάσει
τον προσανατολισμό του ή χρειάζεται βοήθεια.
Σήμερα κατά την κλήση «eCall», η συσκευή IVS
που βρίσκεται εντός του οχήματος στέλνει αυτόματα μια ελάχιστη δέσμη δεδομένων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θέση του οχήματος
(με βάση το GPS της συσκευής IVS), τον αριθμό
πλαισίου, το καύσιμο και τη μάρκα/μοντέλο του
οχήματος.
Η συνέχεια στη σελ. 13
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4-θριάσιο
Συνεχίζεται από σελ. 2

ομολογουμέν ως υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στον
Δήμο μας και έτσι οφείλουμε ν α παρακολουθήσουμε
στεν ά και παράλληλα πολύ προσεκτικά την πορεία
και την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομέν ων .
Ευχ όμαστε ταχ εία αν άρρωση στους ν οσούν τες
συν δημότες μας και σας απευθύν ουμε έκκληση για
επαγρύπν ιση, συστήν ον τας απαρέγκλιτη τήρηση
των μέτρων ατομικής προστασίας, έγκαιρη απομόν ωση και διεν έργεια άμεσου εργαστηριακού ελέγχ ου των
συμπτωματικών ασθεν ών , καθώς και τακτικό έλεγχ ο όλων ημών - σε κάθε δυν ατή ευκαιρία, με στόχ ο την

προστασία του κοιν ων ικού συν όλου και εν γέν ει
της κοιν ότητας μας από γεν ικευμέν η διασπορά.
Τα αν ωτέρω αποτελούν τη μον αδική δικλείδα προστασίας μας, εν ώ απευθύν ουμε κάλεσμα εμβολιασμού
των συμπολιτών μας το ταχ ύτερο δυν ατό, σύμφων α
με τον προγραμματισμό και τη προτεραιότητα, που
ορίζεται από τη Πολιτεία.
Φώτιος-Παν αγιώτης Τατάκης,
Γεώργιος Κουρούν ης

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής ανακοινώνει ότι:
Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χαϊδαρίου, γεννηθέντες το έτος 2003,
κλάσης 2024, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων στα ΚΕΠ ή στο
Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, από 2/1/2021 έως 31/3/2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την υπ’αριθ.421/2020
Διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών, ιδρύεται αθλητικό
Σωματείο με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», με έδρα
στον Δήμο Ασπροπύργου,
σκοπό και λοιπούς όρους
λειτουργίας όπως αναφέρονται στο από 7-10-2020
Καταστατικό.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κων/νος Φ.Τσεβάς
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θριάσιο-5

IEΛΚΑ : Ανησυχία για μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματα στις ώρες αιχμής

Προτείνει επαναφορά του μέγιστου
αριθμού ατόμων για όλα τα
καταστήματα στα ισχύοντα ως τις
17/1 (1 άτομο ανά 10 τ.μ.), με στόχο
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών
και την κανονικότητα στην προμήθεια
βασικών καταναλωτικών αγαθών

Ανησυχητικά ευρήματα για την εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού καταγράφει το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνάς Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)
με αφορμή την κοινή Υπουργική Απόφαση της 16ης
Ιανουαρίου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060, στο πλαίσιο του
παρατηρητηρίου των εξελίξεων της Πανδημίας για την
αγορά του Λιανεμπορίου τροφίμων.
Τα ευρήματα αυτά, όπως επισημαίνει το ΙΕΛΚΑ,
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και στρεβλώσεις το επόμενο διάστημα στα καταστήματα λιανικής.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΙΕΛΚΑ:

Η προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η
οποία έχει ως στόχο το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου
ύστερα από μήνες, δηλαδή την ελάφρυνση των μέτρων,
ειδικά στην περίπτωση του λιανεμπορίου τροφίμων
εφαρμόζει πιο αυστηρά μέτρα.
Η αλλαγή στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων
Συγκεκριμένα, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
ατόμων, από 1 άτομο ανά 10 τ.μ. που ίσχυε μέχρι την
Κυριακή 17/1, από τη Δευτέρα 18/1 γίνεται 1 άτομο ανά
25 τ.μ.. Σε καμία χώρα της Ευρώπης από όσες έχουμε
διαθέσιμα στοιχεία δεν υπάρχει τόσο αυστηρός περιορισμός πρόσβασης στα καταστήματα τροφίμων, ενώ
έχουν πολλαπλάσιο επιδημιολογικό φορτίο σε σχέση με
την Ελλάδα.
Αυτή η αλλαγή στην περίπτωση των καταστημάτων
τροφίμων δημιουργεί σημαντικό περιορισμό στη
δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού κατά 60%. Όπως
φαίνεται στον πίνακα 2, με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2020, ο μέσος αριθμός πελατών ανά κατάστημα
ανά ημέρα στα σουπερμάρκετ είναι 858 άτομα. Με τα
νέα μέτρα, η μέση εκτιμώμενη ημερήσια δυνατότητα
εξυπηρέτησης πελατών μειώνεται από 1.245 πελάτες
(100 ανά ώρα) σε μόλις 479 πελάτες (40 ανά ώρα). Για
την ακρίβεια 479 «επισκέπτες», καθώς συχνά και ειδικά το Σάββατο, οι επισκέψεις γίνονται από περισσότερα
από μέλη του νοικοκυριού, μειώνοντας περεταίρω τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης του καταστήματος.
Σημειώνεται ότι οι τιμές αυτές είναι μέσοι όροι. Δεν
υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή πελατών στο χρόνο

ούτε μέσα στην εβδομάδα, ούτε μέσα στην ημέρα. Την
Παρασκευή και το Σάββατο η επισκεψιμότητα αυξάνεται
σημαντικά συγκριτικά με τις υπόλοιπες ημέρες. Υπάρχει
αυξημένη συγκέντρωση επισκεπτών το πρωί και
κυρίως το απόγευμα όλες τις καθημερινές.

Οι συνέπειες
Είναι σαφές ότι αυτός ο αριθμός δυνατότητας
εξυπηρέτησης πελατών δεν επαρκεί για να εξυπηρετηθούν σωστά οι πελάτες. Το αποτέλεσμα αυτής της
μείωσης στη δυνατότητα εξυπηρέτησης θα είναι
αναπόφευκτα η δημιουργία ουρών εκτός των καταστημάτων, όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, με
δύσκολες καιρικές συνθήκες. Θεωρούμε ότι οι συνέπειες θα είναι οι εξής:

Συνωστισμός εκτός των καταστημάτων στις ουρές. Ο
συνωστισμός έξω από τα καταστήματα – που δεν
υπήρχε μέχρι σήμερα – είναι δυνητικά πιο επικίνδυνος
από τη γρήγορη εξυπηρέτηση όπως γινόταν μέχρι
σήμερα μέσα στα καταστήματα.

Αύξηση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης λόγω των
ουρών. Π.χ. αντί για 1 ώρα επίσκεψη θα χρειάζεται 1
ώρα συν 15 λεπτά αναμονή για είσοδο στο κατάστημα.
Με δεδομένο μάλιστα τον περιορισμό του 2ωρου χρόνου για αγορές από το 13033, πρακτικά μειώνοντας
τον διαθέσιμο χρόνο επίσκεψης για να αγοραστούν
προϊόντα πρώτης ανάγκης.
Εμφάνιση ανησυχίας, θυμού, αν όχι και πανικού, στο
αγοραστικό κοινό λόγω των ουρών κάτι που θα μεταφραστεί και σε αγοραστική συμπεριφορά.

Λάθος επικοινωνιακό μήνυμα προς τον καταναλωτήπολίτη τόσο σε σχέση με την πορεία της πανδημίας, όσο
και σε σχέση με την ασφάλεια των αγορών του.

Η λειτουργία της αγοράς στις γιορτές
Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά την περίοδο των εορτών
λειτούργησε άψογα με τα τότε ισχύοντα μέτρα και δεν
επηρεάστηκε η πορεία της πανδημίας. Ειδικά για τα
καταστήματα τροφίμων που παρέμειναν ανοιχτά καθόλη
τη διάρκεια της πανδημίας, με τα ισχύοντα ως τις 17/1
μέτρα ΔΕΝ επηρέασαν την πορεία της, ούτε την Άνοιξη
του 2020, ούτε το Φθινόπωρο 2020. Άλλωστε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,
δήλωσε ότι «καμιά ένδειξη ή απόδειξη δεν υπάρχει,
δεν προκύπτει, από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε ιχνηλατήσει για συρροές, ή για επιδημιολογικά
clusters στα σούπερ μάρκετ ή στα σχολεία.»
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου δήλωσε «διέψευσα όλες τις φήμες που προέκυψαν ότι δήθεν τα
σούπερ μάρκετ είναι εστίες υπερμετάδοσης κορονοϊού.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μίλησα με τον ΕΟΔΥ
και δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό δεδομένο που
να τεκμηριώνει αυτή την άποψη. Αντιθέτως έχει αποδειχθεί ότι η αγορά σούπερ μάρκετ έχει κινηθεί με
τρόπο μεγάλης υγειονομικής ασφάλειας».
Η εμπειρία που έχουμε είναι ότι, το ίδιο θα ισχύει και
για τους άλλους κλάδους του λιανεμπορίου. Δεν αποτελούν τα ίδια τα καταστήματα πηγές υπερμετάδοσης του
ιού, όσο ο συνωστισμός σε ουρές εκτός των καταστημάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν την ανάγκη για πιο αυστηρά μέτρα σε σχέση με
τον μέγιστο αριθμό ατόμων εντός των καταστημάτων
του λιανεμπορίου εν γένει, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Άλλωστε από την αρχή της
υγειονομικής κρίσης, τόσο το λιανεμπόριο συνολικά,
όσο και το ειδικά το λιανεμπόριο τροφίμων τηρούν
αυστηρά τα μέτρα της πολιτείας, εφαρμόζοντας μάλιστα
συχνά υγειονομικά πρωτόκολλα αυστηρότερα σε σχέση
με τα νομοθετημένα.
Οι προτάσεις του ΙΕΛΚΑ
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ως ερευνητικός οργανισμός καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις:

Την επαναφορά του μέγιστου αριθμού ατόμων για
όλα τα καταστήματα στα ισχύοντα ως τις 17/1 (1 άτομο
ανά 10 τ.μ.), με στόχο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την κανονικότητα στην προμήθεια βασικών
καταναλωτικών αγαθών.
Την επαναφορά της λήξης του ωραρίου λειτουργίας
για τα καταστήματα τροφίμων στις 20:30 για να δοθεί
χρόνος για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης στους
εργαζόμενους των καταστημάτων του λοιπού λιανεμπορίου
Την υιοθέτηση διαφορετικού διακριτού κωδικού
μετακίνησης στο 13033 για τα καταστήματα τροφίμων σε
σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα του λιανεμπορίου
(π.χ. το «7»), προκειμένου να διαχωριστεί ο χρόνος
των αγορών για είδη πρώτης ανάγκης σε σχέση με τα
λοιπά είδη.

6-θριάσιο

Οι 3 λόγοι που δεν προχώρησε ο διαγωνισμός για την
προμήθεια λεωφορείων, από την Περιφέρεια Αττικής
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‘’Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο: Σπίρτζης και προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας’’
Για την τραγική κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής και τις μεγάλες ελλείψεις σε
λεωφορεία, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι όσοι επέτρεψαν τα προηγούμενα χρόνια, μέσω των πράξεων και
παραλείψεων τους, να απαξιωθούν οι δημόσιες συγκοινωνίας της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας.
Από το 2015 ως το 2019 δεν είχε προκηρυχθεί ούτε
ένας διαγωνισμός για την προμήθεια νέων λεωφορείων,
οι εργασίες επέκτασης του Μετρό καρκινοβατούσαν, το
Τραμ είχε απαξιωθεί και η προηγούμενη Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής παρακολουθούσε αμέτοχη τις
εξελίξεις. Το μόνο που έκανε, ήταν να θυμηθεί λίγους
μήνες πριν τις εκλογές, να εγκρίνει τη διάθεση χρημάτων
μέσω του ΕΣΠΑ, για να στηρίξει την τότε πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Μεταφορών και τη διοίκηση του ΟΑΣΑ,
για να αγοράσουν 92 λεωφορεία, όταν γνώριζαν όλοι ότι
οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούσαν τον αριθμό των
500 λεωφορείων. Όμως ούτε αυτή η αγορά των 92 λεωφορείων προχώρησε, για τρεις λόγους.

Ο πρώτος λόγος, ήταν η λανθασμένη απόφαση της
προηγούμενης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να
προκρίνει την αγορά με ευρωπαϊκά χρήματα λεωφορείων, με τεχνολογία diesel. Μια τεχνολογία που δεν
συμβαδίζει με τη νέα πράσινη πολιτική της Ε.Ε., η οποία
δεν χρηματοδοτεί αυτού του είδους τις προμήθειες.

Αλεξάνδρα

Ο δεύτερος λόγος που δεν προχώρησε η προμήθεια,
οφείλεται στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής λειτούργησε με προχειρότητα και με προφανή κομματικά κίνητρα,
αφού ενέκρινε μια χρηματοδότηση χωρίς να λάβει
υπόψη της ότι η τότε Διοίκηση του ΟΑΣΑ, δεν είχε ούτε
το σχέδιο αλλά και ούτε την ικανότητα να προχωρήσει τη
δημοπράτηση του διαγωνισμού.
Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κατατεθούν ποτέ
απο τον ΟΑΣΑ τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσει
η διαγωνιστική διαδικασία για την αγορά λεωφορείων.
Αντίθετα με τον ΟΑΣΑ, άλλες υπηρεσίες του Κράτους
όπως η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα,
αξιοποίησαν τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής,
προχώρησαν στην υλοποίηση των δικών τους διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθεύθηκαν τα απαραίτητα
για τη λειτουργία των υπηρεσιών τους οχήματα.
Ουσιαστικά, υπήρξε απίστευτη προχειρότητα, ανευθυνότητα και αδιαφορία απο πλευράς της τότε Διοίκησης
της Περιφέρειας Αττικής , του Υπουργείου Μεταφορών
και του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην προχωρήσει τελικά καμία διαδικασία αγοράς νέων λεωφορείων.
Ο τρίτος λόγος, είναι η αποδεδειγμένη αδιαφορία κι
ανικανότητα της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου
Μεταφορών να ενισχύσει με νέα οχήματα το στόλο των

λεωφορείων της Αττικής . Γι αυτό δεν έγινε την περίοδο
2015-2019 ούτε ένας νέος διαγωνισμός.

Ας αντιληφθεί λοιπόν η προηγούμενη Περιφερειάρχης
ότι όσες φορές κι αν επαναλάβει τους ψευδείς ισχυρισμούς της σχετικά με το ζήτημα της μη υλοποίησης της
προμήθειας των 92 λεωφορείων, κανένας δεν θα την
πιστέψει, πλην ίσως του ολιγάριθμου κοινού της κομματικής εφημερίδας που φιλοξενεί τις απόψεις της. Οι προσωπικές της ευθύνες και στο ζήτημα αυτό είναι τεράστιες.
Η ένοχη σιωπή κι ανοχή της απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση από τη μια και η αδράνεια της από
την άλλη, κληρονόμησαν στους πολίτες της Αττικής
πολλά προβλήματα, τα οποία προσπαθεί η σημερινή
Περιφερειακή Αρχή να επιλύσει.

Σδούκου:

Επτά αλλαγές

στο πρόγραµµα
«Κινούµαι

Ηλεκτρικά»

για επιδότηση
ηλεκτρικών
οχηµάτων

Αλλαγές στο πρόγραµµα «Κινούµαι Ηλεκτρικά» που παρέχει
επιδοτήσεις για αγορά
ηλεκτρικών οχηµάτων
µε στόχο να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην
εφαρµογή του ανήγγειλε η ΓΓ Ενέργειας &
Ορυκτών
Πρώτων
Υλών,
Αλεξάνδρα
Σδούκου µιλώντας στο
4ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που διοργανώνει η Ελληνική
Εταιρεία Ενεργειακής
Οικονοµίας.
Οι αλλαγές

Η αύξηση του ποσού
που επιδοτεί την απόσυρση για τα ταξί.Η
άρση της υποχρέωσης

αγοράς του οχήµατος
στη λήξη της χρονοµίσθωσης.Η αύξηση
του αριθµού των επιδοτούµενων οχηµάτων
ανά εταιρεία, από 3
που είναι σήµερα σε
10.Η διευκόλυνση της
δανειοδότησης
των
εταιριών για αγορά
ηλεκτρικών οχηµάτων
µε
παροχή
της
δυνατότητας εκχώρησης της επιδότησης
στην
τράπεζα.Η
δυνατότητα ενίσχυσης
ορισµένων
κλάδων
επιχειρήσεων
όπως
είναι
οι
εταιρίες
ενοικίασης οχηµάτων
και τα ξενοδοχεία, για
αγορά
ηλεκτρικών
ποδηλάτων.
Η
δυνατότητα
ενίσχυσης επιχειρήσεων και για αγορά
φορτιστών,
που
παρέχεται
σήµερα
µόνο σε ιδιώτες.Η

ένταξη
∆ηµοτικών
επιχειρήσεων
και
ΝΠΙ∆ του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα στη
δράση, για επιδότηση
αγοράς
ηλεκτρικών
οχηµάτων.
Η κυρία Σδούκου
τόνισε ότι µε την εφαρµογή του προγράµµατος
σηµειώθηκε
εντυπωσιακή αύξηση
των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων µε
αποτέλεσµα την υπερκάλυψη του στόχου
που είχε τεθεί για το
2020.
Συγκεκριµένα το
2020 έγιναν 2150 ταξινοµήσεις ηλεκτρικών
οχηµάτων
(έναντι
στόχου 1265) µέγεθος
που αντιστοιχεί στο
2,6 % του συνόλου ενώ
είναι ενδεικτικό ότι το
∆εκέµβριο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάλυψαν το 10 % των

πωλήσεων. Στο πρόγραµµα
υπεβλήθησαν
10.000 αιτήσεις και
απορροφήθηκαν
9
εκατ. Ευρώ ποσό που
«µεταφράζεται»
σε
κύκλο εργασιών ύψους
42 εκατ. Ευρώ στην
αγορά.Σηµείωσε,
τέλος, ότι σύµφωνα µε
τον προγραµµατισµό
το 2021 θα χωροθετηθούν 10.000 σηµεία
φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων ενώ µε τα
κονδύλια του Ταµείου
Ανάκαµψης θα επιδιωχθεί η εφαρµογή
προγράµµατος επιδότησης για αγορά και
εγκατάσταση φορτιστών καθώς και η στήριξη της πράσινης βιοµηχανίας
ηλεκτροκίνησης για την ανάπτυξη παραγωγικών
µονάδων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ

ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021 ΘΑ
ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΟΣΩΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,
ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ
ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ.
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ!
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ!
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θριάσιο-7

Aποτελούσε «υγειονομική βόμβα»

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική

Έφοδο σε παράνομο μίνικαζίνο στην Αττική, το οποίο
αποτελούσε
«υγειονομική
βόμβα», πραγματοποίησε η
Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία
επέβαλε συνολικά πρόστιμα
14.000 ευρώ.

Ορκίστηκε ο 46ος
πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάϊντεν :

«Θα πολεμήσω για όλους
τους Αμερικανούς»

Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά
παίγνια και λειτουργούσε κατά
παράβαση των μέτρων για την
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, εντοπίστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου.

Η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, που
εργάζονταν ως προσωρινά υπεύθυνοι στο κατάστημα,
καθώς και τρεις παίκτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια. Στο εσωτερικό του καταστήματος
εντοπίστηκαν ακόμη δύο άτομα - θαμώνες, για τους
οποίους δεν προέκυψε συμμετοχή σε παίγνια.Σύμφωνα
με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των
συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης
διαδικασίας για τα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ σε
βάρος προσωρινά υπεύθυνου η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση της νομοθεσίας για την πρόληψη ασθενειών και τα προσωπικά δεδομένα.
Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται, ως
συγκατηγορούμενος για τα ίδια αδικήματα και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος απουσίαζε κατά τον
έλεγχο και αναζητείται για να συλληφθεί.Στους συλληφθέντες, τον ιδιοκτήτη και τους θαμώνες του καταστήματος
βεβαιώθηκαν συνολικά, διοικητικά πρόστιμα 14.000
ευρώ, για παράνομη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά παράβαση των νόμων για την
προστασία της δημόσιας

υγείας, για παραβάσεις των μέτρων αποτροπής και
διάδοσης του κορωνοϊού και για άσκοπη μετακίνηση,
ενώ επιπλέον επιβλήθηκε και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα.Κατά την έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:·
19 πλήρεις
ηλεκτρονικοί υπολογιστές,·
3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές - server·
2 οθόνες, καταγραφικό και (4) κάμερες και·
2.500 ευρώ
Τα κατασχεμένα παρελκόμενα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι κάμερες θα αποσταλούν για φύλαξη στις
αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού,
το καταγραφικό, οι σκληροί δίσκοι και οι server θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για
εξέταση ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι προσωρινά υπεύθυνοι, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του κ. Εισαγγελέα
Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Η Ελλάδα μεγαλώνει

Πέρασε με 284 ψήφους το νομοσχέδιο για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο

Μ

ε ευρύτατη πλειοψηφία 284 βουλευτών
ψηφίστηκε πριν από λίγο στη Βουλή το
νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών
για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας
στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο πέλαγος.

Ιόνιο, σε ένα σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου χώρου
της. Εμφατικά εξάλλου επισημαίνει ότι η επέκταση των
χωρικών υδάτων στο Ιόνιο είναι η βάση για τη διεύρυνση του κλίματος εθνικής ομοψυχίας.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπερψήφισαν το
νομοσχέδιο ζητούν αυτό να είναι το πρώτο βήμα μιας
συνολικότερης πορείας για την πλήρη άσκηση αυτού
του δικαιώματος παντού στην ελληνική επικράτεια, στην
Κρήτη, στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια
περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το
Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου», έλαβε 284
ψήφους «υπέρ», 16 ψήφους «παρών» και καμία ψήφο
«κατά». Εξασφάλισε, δηλαδή, την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθμού των βουλευτών, που το Σύνταγμα
επιτάσσει στην περίπτωση μεταβολής στα όρια της επικράτειας.
Στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της επέκτασης της
αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο Πέλαγος τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.
«Παρών» ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Μητσοτάκης: Επέκταση στα 12 νμ στην Κρήτη και
αλλού όποτε επιλέξουμε

Τα κόμματα -με εξαίρεση το ΚΚΕ, που για τους δικούς
του παραδοσιακούς λόγους ψήφισε «παρών», αλλά και
τον Κ. Ζουράρι, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του
ήδη από τις επιτροπές- συναίνεσαν στην αλλαγή του
γεωγραφικού χάρτη της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ιστορικό το νομοσχέδιο και ιστορική τη σημερινή ημέρα, διότι η Βουλή αποφασίζει την αύξηση, με ειρηνικά μέσα, της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και γιατί, για πρώτη φορά, επεκτείνεται η αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο

«Περισσότερο από δύο αιώνες μετά στην ίδια περιοχή
η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά», ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του. Διατηρούμε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στην Κρήτη κι
αλλού όταν το επιλέξουμε, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της ομιλίας του για την επέκταση της
θαλάσσιας κυριαρχίας της χώρας στο Ιόνιο στα 12 νμ.
«Διπλασιάζουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο», τόνισε
ο πρωθυπουργός.
«Στην αρχή του 2021 κάνουμε το δεύτερο μεγάλο
βήμα, η χώρα μας επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια την
κυριαρχία της στο Ιόνιο», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ
καθαρό μήνυμα σε όσους προσπαθούν με απειλές να
στερήσουν από την πατρίδα μας ότι της επιτρέπουν οι
διεθνές συνθήκες και κανόνες».

Ο Τζο Μπάιντεν έγινε
και επίσημα ο 46ος

πρόεδρος των ΗΠΑ,
σε μία τελετή ορκω-

μοσίας που πραγματοποιήθηκε στη σκιά
της πανδημίας, της
εισβολής στο

Καπιτώλιο αλλά και

δίχως τον απερχόμενο πρόεδρο για

πρώτη φορά από το
1869.

Υπό τη «σκιά» της
πανδημίας, αλλά και
της
πρωτοφανούς
πόλωσης που αφήνει
πίσω της η προεδρία
του Ντόναλντ Τραμπ,
με νωπές ακόμη τις
μνήμες από την εισβολή των οπαδών του
στο Καπιτώλιο, ο Τζο

Μπάιντεν ορκίστηκε
46ος πρόεδρος των
ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας
το βαρύ φορτίο να επαναφέρει τη χώρα στις
«παραδοσιακές» γραμμές της μετά από μια
τετραετία που επανακαθόρισε και διατάραξε
το
αμερικανικό
αποτύπωμα στο διεθνές στερέωμα.
Τόσο τα περιοριστικά
μέτρα κατά του κοροναϊού, όσο και τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί στον απόηχο των
γεγονότων της 6ης
Ιανουαρίου,
έχουν
συνθέσει ένα πρωτόγνωρο παζλ για την
ορκωμοσία του νέου
προέδρου, η οποία
ξεκίνησε λίγο μετά τις
11:00 (τοπική ώρα, στις
18:00 ώρα Ελλάδας).

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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Συγκέντρωση και διαμαρτυρία του ΣΕΒΑ
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών

Σε μαζική εξόρμηση την Πέμπτη 21
Γενάρη, στις 12 μ. στην Πλατεία του
Αγ. Βλάση και σε παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 μ.μ. στη δημοτική αρχή
για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των
μικρών επαγγελματιών καλεί ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Αχαρνών λόγω και του
«σκληρού lockdown» που έχει επιβληθεί στο δήμο.
Σε ανακοίνωση αναφέρει:

Πέθανε ο Μάκης Μαΐλης, ιστορικό
στέλεχος του ΚΚΕ
Η κηδεία του θα είναι
πολιτική και θα γίνει την
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, στις 16.00, στο χώρο
της «Ελαιουργικής», στην
Ελευσίνα (Ιερά Οδός και
Μουρίκη).

Πέθαν ε
μετά
απ ό
πολύμην η μάχ η ο σύν τροφος
Μάκης Μαΐ λης, μέλος της Κεν τρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και
υπ εύθυν ος του Τμήματος
Ιστορίας.

Ο Μάκης Μαΐ λης γεν ν ήθηκε
στην Ελευσίν α στις 21 Ιαν ουαρίου του 1950. Το 1969 εν τάχ θηκε στην ΚΝΕ και το 1973 οργαν ώθηκε στο ΚΚΕ.
Συμμετείχ ε στις καταλήψεις της Νομικής και στην εξέγερση του Πολυτεχ ν είου, την
περίοδο του αν τιδικτατορικού αγών α.

Στο 10ο Συν έδριο ΚΚΕ (1978) εκλέχ τηκε αν απληρωματικό μέλος της ΚΕ και στο
12ο Συν έδριο (1987) εκλέχ τηκε τακτικό μέλος της. Την περίοδο 1989-1991 είχ ε
πρωταγων ιστικό ρόλο στην πλειοψηφία του κόμματος κατά της διάρκεια της εσωτερικής διαμάχ ης που οδήγησε στη διάσπαση του ΚΚΕ.
Παρέμειν ε μέλος της ΚΕ μέχ ρι το θάν ατό του. Διετέλεσε επίσης μέλος του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ, εν ώ αν έλαβε σειρά υπεύθυν ων χ ρεώσεων , όπως υπεύθυν ος του
Τμήματος Ιστορίας, υπεύθυν ος του Γραφείου Τύπου της ΚΕ, στον «Ριζοσπάστη»,
τον 902 κ.ά.

«Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε την κυβέρνηση να καταφεύγει
στην εύκολη λύση της έντασης των
περιοριστικών μέτρων, θέτοντας και
τον δήμο μας σε κατάσταση “σκληρού
lockdown”. Την ίδια στιγμή βέβαια
δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό
μέτρο αντιμετώπισης των πραγματικών αιτιών της διασποράς του κορονοϊού.

Δεν έχει επιβάλει ως όφειλε εντατικούς ελέγχους στους μεγάλους χώρους δουλειάς (εργοστάσια, supermarket), παρ’ ότι εκεί εστιάζουν οι επιστήμονες το μεγάλο πρόβλημα αλλά
και ο ίδιος ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας που ομολόγησε ότι εκτός από
τα κρούσματα παίζει ρόλο και η κινητικότητα που έχουν οι διάφορες περιοχές, όπως το Μενίδι όπου καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη την
Αττική πηγαινοέρχονται στους χώρους εργασίας τους.

Δεν ενίσχυσε τις δημόσιες συγκοινωνίες όπου καθημερινά υπάρχει
απίστευτος συνωστισμός, με τα μέσα
να γίνονται κινητές υγειονομικές βόμβες.

Δεν θωράκισε το Κέντρο Υγείας του
Δήμου Αχαρνών, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες συνδημότες μας να αναζητούν λύση για το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας είτε σε πολύ απομακρυσμένα και εξίσου υποβαθμισμένα
νοσοκομεία, είτε βάζοντας βαθιά το
χέρι στην τσέπη απευθυνόμενοι σε
ιδιώτες γιατρούς.
Για τους παραπάνω λόγους είναι
που και οι μικροί επαγγελματίες του
Μενιδίου γινόμαστε τα εύκολα θύματα του “Κυβερνητικού Προκρούστη”,
του συνεχούς “άνοιξε-κλείσε”, ζώντας
καθημερινά στην αβεβαιότητα για το
μέλλον των επιχειρήσεων και του
εισοδήματός μας.

Πόσο μάλλον που ήδη τα χρέη σε
ενοίκια, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εφορία κ.λπ. μας περιμένουν
συσσωρευμένα στη γωνία, ενώ

ακόμα και το μέτρο του clickaway,
δεν αποτελεί παρά “παρηγοριά στον
άρρωστο” για τις μικρές συνοικιακές
επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποδομή για να το υποστηρίξουν και
βρίσκονται άοπλες απέναντι στον
ανταγωνισμό των μεγάλων e–shops.

Από κοντά και η δημοτική αρχή
Αχαρνών που μετά την ανακοίνωση
των νέων μέτρων, αρκέστηκε στην
επίκληση της ατομικής ευθύνης
καλώντας μας «να τηρήσουμε τα
προβλεπόμενα μέτρα με σύνεση και
σοβαρότητα». Τη στιγμή που δεν έχει
απαντήσει σε τρία (3) υπομνήματα
του ΣΕΒΑ με τα δίκαια αιτήματα των
επαγγελματιών της πόλης μας και
πόσο μάλλον που δεν τα έχει φέρει
καν σε συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το ΔΣ του ΣΕΒΑ μεταφέροντας τις
ανησυχίες των συναδέλφων μας
μικρών επαγγελματιών της περιοχής
μας δηλώνουμε ότι θα σταθούμε
δίπλα τους στην προσπάθεια των επόμενων ημερών που θα είμαστε
ανοιχτοί να καλύψουμε μέρος των
απωλειών του προηγούμενου διαστήματος.
Ταυτόχρονα το μυαλό μας παραμένει στους συναδέλφους μας επαγγελματίες όπως π.χ. της εστίασης και
όχι μόνο, που συνεχίζουν να ζουν το
μαρτύριο των κλειστών καταστημάτων. Συνεχίζουμε να δείχνουμε την
αλληλεγγύη μας σε κάθε συνάδελφο
που αντιμετωπίζει ζητήματα επιβίωσης, ώστε όλοι μαζί να ορθοποδήσουμε την επόμενη μέρα.

Ταυτόχρονα καλούμε σε επαγρύπνηση τις επόμενες μέρες και
ζητάμε από τους συναδέλφους να
έρχονται σε άμεση επαφή είτε για
ζητήματα κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ., είτε για άδικα πρόστιμα
σε σχέση με την λειτουργία των καταστημάτων.
Καλούμε σε μαζική εξόρμηση με τα
αιτήματά μας, την Πέμπτη 21/1, στις
12 μ. στην Πλατεία του Αγ. Βλάση και
εν συνεχεία στη 1 μ.μ. σε παράσταση
διαμαρτυρίας και παράδοση των αιτημάτων μας και των υπογραφών που
έχουμε συγκεντρώσει στην δημοτική
αρχή.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε για μέτρα στήριξης των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της
περιοχής μας, σε πείσμα όσων θεωρούν τα δικαιώματά μας περιττό
κόστος».
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Κακλαμανάκης και Μπεκατώρου
ζητούν να κληθούν 8 νέοι μάρτυρες

Εισαγγελική έρευνα για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Ο

κτώ πρόσωπα που θα φωτίσουν με τις
καταθέσεις τους την εισαγγελική έρευνα για τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, προτείνονται στον εισαγγελέα
Κωνσταντίνο
Σιμιτζόγλου
από
τους
Ολυμπιονίκες Νίκο Κακλαμάνακη και Σοφία
Μπεκατώρου.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές υπέβαλαν, δια της
συνηγόρου τους Έλλης Ρούσου, αίτημα στον κ.
Σιμιτζόγλου, που διατελεί επί σειρά ετών αθλητικός Εισαγγελέας, με το οποίο ζητούν την
κλήση και εξέταση οκτώ νέων μαρτύρων στο
πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί ο εισαγγελικός λειτουργός με αφορμή καταγγελίες του
Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.
Παράλληλα, η κ. Ρούσου ζητά από τον εισαγγελέα να αναζητήσει κρίσιμα έγγραφα που θα διευκολύνουν την διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι καταγγελίες του Νίκου Κακλαμανάκη
Αφετηρία για όσα εξελίσσονται με κεντρικό
σημείο την Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, που τελεί
30 χρόνια υπό ίδια, σχεδόν, ηγεσία και πλέον
ερευνά ο εισαγγελέας, ήταν οι καταγγελίες του
δύο φορές Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη στη
Βουλή, για σοβαρές, ποινικά και μη, πράξεις
μορφών βίας παραγόντων της Ομοσπονδίας σε
βάρος αθλητών και σωρεία πράξεων κατάχρησης εξουσίας. Οι καταγγελίες εκείνες προκάλεσαν
ντόμινο εξελίξεων εντός του χώρου.

Ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης τον Νοέμβριο του 2019, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου κλήθηκε ενόψει του νέου αθλητικού νόμου, είχε προβεί σε
καταγγελίες σε βάρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) κάνοντας λόγο για «ομερτά».
Ο αθλητής είχε πει μεταξύ άλλων: «Πόσο αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές
διοικήσεις των ομοσπονδιών; Ενέχονται μήπως
σε κατάχρηση εξουσίας με αθέμιτες και παράνο

μες πρακτικές ενάντια στο δημόσιο συμφέρον
διαχρονικά; Δεν υπάρχει διαχείριση υγιής του
δημοσίου χρήματος, δεν υπάρχει έλεγχος κατά
των φαι νομένων κατάχρησης, υπεξαί ρεσης.
Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γκρεμίσετε τείχη διαφθοράς, τείχη της κατάχρησης εξουσίας, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και τείχη περιφρόνησης».
Είχε επίσης αναφέρει πως είχε αποκλειστεί το
1988 από τους Ολυμπιακούς της Σεούλ με
«αδιαφανείς διαδικασίες» και πως με αφορμή
καταγγελίες του, το 1999, «κυκλοφορούσα με
μπράβους μέχρι και το 2018» καθώς δεχόταν
απειλές.
Οι ισχυρισμοί του κ. Κακλαμανάκη στην πορεία
ενισχύθηκαν και από καταγγελίες συναθλητών
του, κορυφαία ονόματα του αθλήματος, όπως η
Σοφία Μπεκατώρου, ο Τάκης Μάντης, ο Παύλος
Καγιαλής κ.ά., οι οποίοι μαζί με τον κ. Κακλαμανάκη σε δηλώσεις τους σε Video teaser αναφέρουν πως άνθρωποι της Ομοσπονδίας φέρεται να
έχουν πει ότι εάν θέλουν έναν αθλητή «τον καταστρέφουν σε μία νύχτα», ενώ καταγγέλλουν κλίμα
τρομοκρατίας, συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι» κ.ά.
Η τοποθέτηση του κ. Κακλαμανάκη στη Βουλή
προκάλεσε τον περασμένο Ιούνιο την κατάθεση
αγωγής σε βάρος του από την διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία διεκδικεί από τον κορυφαίο
αθλητή ποσό αποζημίωσης 100.000 ευρώ για
ηθική βλάβη από συκοφαντική δυσφήμιση.

10-θριάσιο

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

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

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

θριάσιο-11

Talent City FC: ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ! ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ: <<ΒΛΕΠΟΥΜΕ
ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ>>

Ο οργανωμένος
αθλητισμός
έδωσε εξετάσεις
στην
πιστή
εφαρμογή
και
την
ευλαβική
τήρηση
των
υγε ιονομικών
π ρ ω το κ ό λ λ ω ν
και
πήρε
άριστα!!!
Υ π ή ρ ξ α ν
ε λ ά χ ι σ τ α
κρούσματα στο
ελεγχόμενο και
π ε ι θ α ρ χη μ έ ν ο
περιβάλλον, στο
οποίο ούτως ή άλλως είχε εκπαιδευτεί να δραστηριοποιείται και πριν την
πανδημία!!!

Ο ποδοσφαιριστής
Χρήστος Τασουλής
αναφέρθηκε στο Πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ, στα
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και στις ακαδημίες, τονίζοντας:
«Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμέναμε να γίνει μία
κίνηση για την Super League 2. Ευτυχώς
έγινε και ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο
που μας πέρασε. Ευελπιστούμε να πάρει
σειρά η Football League. Βλέπουμε πως
σιγά σιγά ανοίγουν τα πάντα.
Είναι απαράδεκτο να μην έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις οι συνάδελφοί μας
της Football League, που θα τηρήσουν
όλα τα πρωτόκολλα. Σειρά να πάρουν
μετά τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και
οι ακαδημίες. Χωρίς τη βάση δεν υπάρχει
ποδόσφαιρο».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ:
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Μ

ε βάση τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις της πολιτείας για ίση μεταχείριση εν μέσω πανδημίας
covid 19 το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει
απόλυτη απομόνωση όλων των ερασιτεχνών αθλητών
και αθλημάτων....
ν κάποιος μπορεί να επικαλεστεί ότι στα ατομικά αθλήματα αυτό δεν ευσταθεί διότι μπορεί
κάποιος να προπονηθεί μόνος του στα ομαδικά αθλήματα αυτό καταρρίπτεται κάθε είδους ευαισθησία για την νοητική και σωματική άσκηση των αθλητών...Κανείς μέχρι σήμερα ακόμη και ο πιο ένθερμος
υποστηρικτής όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και της
ιατρικής επιστήμης δεν έχει καταλάβει τον ακριβή λόγο
της μη επανέναρξης των πρωταθλημάτων.
Η επανλαμβανομενες δικαιολογίες για τα τεστ είναι
αβάσιμες όταν με την άδεια της πολιτείας γίνετε επανεκκίνηση της λειτουργίας των καταστημάτων. Ειλικρινά αναρωτιέμαι αν όλοι οι υπάλληλοι και οι καταστηματάρχες και οι πελάτες έχουν την απαραίτητη υγειονομική κάλυψη που απαίτητε για την λειτουργία των
καταστημάτων. Και αν ναι ποια είναι αυτή και με τι
κόστος?
Για να ξέρουμε να κάνουμε το ίδιο...Αναρωτιέμαι
ποιά είναι η υγειονομική κάλυψη των επιβατών στα
μέτρο η στα λεωφορεία που επιτρέπει στους πολίτες τη
χρήση των ΜΜΜ και ποια είναι τα στοιχεία που αποτρέπουν τη χρήση ταξί πέραν του ενός ατόμου ατόμου...Κάνω αυτούς τους συσχετισμούς για να δείξω ότι

Α

εδώ υπάρχει η έννοια
του παραλόγου στη λογική του κάθε ενός κυβερνώντα και η απόψη ότι
κυβερνούν
κατά το
δοκούν και με γνώμονα
τη στέρηση της ελευθερίας..... μία Ελευθερία
που τελικά είναι περιζήτητη από κλάδο σε κλάδο
... και από κοινωνική
τάξη σε κοινωνική τάξη.
Νομίζω ότι η λύση
που μπορεί να δώσει η
πολιτεία στο πρόβλημα ειναι είναι να αναλάβει για τα
τρέχων πρωταθλήματα τις αμοιβές των διαιτητών και να
αφήσει τα Τεστ στις ομάδες οι οποίες θα είναι και
υπεύθυνες για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΠΣ όπως
έγινε και στην αρχή της περιόδου.
Αν ζητάμε από τις ομάδες να έχουν την αντίστοιχη
συμπεριφορά με τις επαγγελματικές ομάδες τοτε θα
πρέπει και η πολιτεία να συμπεριφερθεί αναλόγως. Αν
όλα αυτά δεν περάσουν η αντίδραση θα πρεπει να
είναι καμία ομάδα να μη δηλώσει συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές των ΕΠΣ και καμία ομάδα να μην
κατέβει στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων
Όποτε και αν αυτά γίνουν αν βέβαια οι ομάδες
έχουν σκοπό να ενταχθούν υπέρ της επανέναρξης.....
γιατί σίγουρα κάποιες από αυτές τρίβουν τα χέρια τους
από χαρά για τη διακοπή για ευνόητους λόγους....!!!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ....ΠΡΠΟΝΗΤΗΣ ΟΥΕΦΑ Β'

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Ανακοινώρηκε το αγωνιστικό
πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της Super League 2.
Αναλυτικά:

Σάββατο 23/01/2021 14:45
AEL FC ARENA, Απόλλων Λάρισας –
Διαγόρας ΕΡΤ3
Κυριακή 24/01/2021, 14:00
Δημοτικό Αγίων Αναργύρων,
Καραϊσκάκης Άρτας – Χανιά
Γήπεδο Παναχαϊκής Αγυιάς,
Παναχαϊκή 1891 – ΟΦ Ιεράπετρας

Κυριακή 24/01/2021, 14:45
Νεάπολης Νίκαιας, Ιωνικός – Τρίκαλα
ΕΡΤ3
Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης –
Λεβαδειακός
Ο αγώνας ΑΟ Ξάνθη – Δόξα Δράμας
αναβάλλεται.
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12-θριάσιο

48

ΓΑΜΟΣ

O MΠΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣΤΟ
ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΗΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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θριάσιο-13

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΚΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΒΑ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΣΑΠ:
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Η

ΛΥΣΗ

ΤΩΝ

Ο ΠΣΑΠ έστειλε επιστολή στους κ.κ. Αυγεν άκη και Μαυρωτά, τον ίζον τάς τους πως πρέπει άμεσα ν α δώσουν λύση
στους εκατον τάδες των ποδοσφαιριστών της Football
League που πλέον , πέρα από την καταστροφική ζημιά
που έχ ουν υποστεί στην αθλητική και επαγγελματική τους
υπόσταση, πολλοί από αυτούς έρχ ον ται αν τιμέτωποι και
με το «φάν τασμα» της κατάθλιψης.Η εν ημέρωση του
ΠΣΑΠ:
«Ο ΠΣΑΠ με ν έα επιστολή προς τον υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Λευτέρη Αυγεν άκη και τον γγα κύριο Γιώργο
Μαυρωτά, εκφράζει τον έν τον ο προβληματισμό του για την
ν έα αν αβολή της συζήτησης από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων , του αιτήματος της Football League για ν α επιστρέψουν οι ομάδες στις ομάδικες προπον ήσεις που αρχ ικά μετατέθηκε από την Παρασκευή 15/01.

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

ΕΧ METAL AE

1.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

2.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ
ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
22960-21028
Email : info@exmetal.gr

Στόχος του Μνημονίου είναι η διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» με τη βάση δεδομένων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παροχή στοιχείων στις κλήσεις «eCall».
Η συν έχ εια από τη σελίδα 3

Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Πολιτικής
Προστασί ας και Δι αχεί ρι σης
Κρίσεων κ. Νίκος Χαρδαλιάς και
ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Κοινωνίας της Πληροφορίας κ.
Σταύρος Ασθενίδης.
Στόχος του Μνημονίου είναι η
δι ασύνδεση του Συστήματος
Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης
Ανάγκης «112» με τη βάση
δεδομένων αδει ών κυκλοφορίας οχημάτων που τηρεί το
Υπουργεί ο Υποδομών και
Μεταφορών γι α την παροχή
στοιχείων στις κλήσεις «eCall».
Για την υλοποίηση του έργου,
το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών θα παράσχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων
στοιχείων οχημάτων που τηρεί,

Αριθμός Κυκλοφορίας
Αριθμός Πλαισίου

Κωδικός Οχήματος
Περιγραφή Αμάξης
Μάρκα Οχήματος
ενώ το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, μέσω του Αναδόχου
του ΟΤΕ ΑΕ, θα αναπτύξει την
διασύνδεση της βάσης δεδομένων με το Σύστημα Διαχείρισης
Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης
112.
Με το Μνημόνιο Συνεργασίας
θα εξασφαλισθεί η πρόσβαση
στο πρωτόκολλο επικοινωνίας
του «112» με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, έτσι ώστε με την κλήση
«eCall» θα παρέχονται τα εξής
στοιχεία:

Εμπορική Ονομασία Οχήματος
Χρώμα

Καύσιμο

Ημερομηνί α
Πρώτης Άδειας

Χορήγησης

Ημερομηνί α
Χορήγησης
Πρώτης Άδειας Διεθνώς

Σημειώνεται πως δεν θα αποστέλλονται προσωπικά στοιχεία,
όπως το ονοματεπώνυμο του
ιδιοκτήτη.

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 21 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

