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ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ>>
σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη Γεωργία

Δ.)Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου
Ίλιν, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Αεράκης Νικόλαος Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω Λιόσια,
13341, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙ

Ζενέτου Μαρία Δ.Αγίας Παρασκευής 17, Χαϊδάρι Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ

Γκιόκα Ευδοξία Γ.Θρακομακεδόνων 127, Αχαρνές,
13679, ΑΤΤΙΚΗΣ2102430587

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

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και
καταιγίδες που πρόσκαιρα θα είναι ισχυρές.Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ στρεφόμενοι το
βράδυ σε δυτικούς βορειοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία:
Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ξεν οφών , Ξεν οφών τας, Φών τας, Φόν τας, Φόν ης,
Ξεν οφων τία, Ξεν οφων τίν α, Ξεν οφούλα, Ξεν οφών τη,
Ξέν ια *

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

Βορίδης για αύξηση θητείας Αιρετών και
κατάργηση 4ης κάλπης

Μ

ε απόλυτο και σαφέστατο
τρόπο, ο Υ πουργός Εσωτερικών έκοψε κάθε κουβέν τα για το ζήτημα εκλογής των
αιρετών οργάν ων των Κοιν οτήτων σε ξεχ ωριστή κάλπη, ξεκαθαρίζον τας ότι αποτελεί «
ΕΙΛΗΜΜΈΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της
Κυβέρν ησης για κατάργηση της
4ης κάλπης».

Επιπλέον , έδωσε στο φως
ακόμα μια σημαν τική παράμετρο,
ότι εξετάζουν αύξηση της θητείας
των Αιρετών (εν ν οείται της επόμεν ης θητείας, όχ ι της τρέχ ουσας).

« Βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με τους Δημάρχ ους και εξετάζεται η αύξηση της θητείας τους από
4 σε 5 έτη με προκαθορισμέν ο
χ ρόν ο διεξαγωγής των εκλογών ».

Ουσιαστικά, δηλαδή, προαν ήγγειλε ότι η δημοτική θητεία θα επαν έλθει στη χ ρον ική διάρκεια που τη
θέσπισε το ΠΑΣΟΚ το 2010, όταν
στην αρχ ική μορφή της παρ.1 του
αρ.9 του Καλλικράτη (ν .3852/2010)
είχ ε ορίσει ότι «Ο Δήμαρχ ος και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σύμβουλοι
της Δημοτικής ή Τοπικής Κοιν ότητας και οι Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοιν ότητας εκλέγον ται κάθε 5
χ ρόν ια».

Κατά τα λοιπά, επαν έλαβε
σημεία του επικείμεν ου
Νομοσχ εδίου, τα οποία είχ αν ξαν ά
αν ακοιν ωθεί:
- « ο ν έος εκλογικός ν όμος
προβλέπει μείωση των Δημοτικών
Συμβούλων , εν δεχ ομέν ως και των
Περιφερειακών »

- « Ο Δήμαρχ ος θα εκλέγεται με
πολύ μικρότερο ποσοστό από τον
πρώτο γύρο και θα παίρν ει τα 3/5
των δημοτικών εδρών που θα του
εξασφαλίζουν την πλειοψηφία »

- « Θα προβλέπεται και έν α
ελάχ ιστο όριο εισόδου στο δημοτικό συμβούλιο, κάτι αν άλογο με το
3% που προβλέπεται στις εθν ικές

εκλογές ».

Σημείωσε, επίσης, ότι « εν τός
των επόμεν ων ημερών πρόκειται
ν α αν ακοιν ωθούν και τα ποσοστά
και συν ολικά η θέση της κυβέρν ησης ».
Ακολουθεί, η ΕΠΙΣΗΜΗ Αν ακοίν ωση του Υ πουργείου:

“ Τις πτυχ ές του ν ομοσχ εδίου το
οποίο θα αν αμορφώσει τον εκλογικό χ άρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέγραψε την Παρασκευή 22 Ιαν ουαρίου ο Υ πουργός
Εσωτερικών , Μάκης Βορίδης σε
συν έν τευξη που παραχ ώρησε στο
«Ράδιο Θεσσαλον ίκη 94,5». Ο κ.
Βορίδης αν έφερε ότι πρόκειται ν α
παρουσιάσει το ν ομοσχ έδιο στο
προσεχ ές Υ πουργικό Συμβούλιο,
το οποίο είν αι προγραμματισμέν ο
για την Πέμπτη 28 Ιαν ουαρίου,
κάν ον τας λόγο για έν α σύστημα
εν ισχ υμέν ης αν αλογικής.

Αν αφερόμεν ος στην πρόσφατη
εμπειρία του ισχ ύον τος εκλογικού
ν όμου χ ρησιμοποίησε το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλον ίκης
για ν α καταδείξει την αποτυχ ία του
εγχ ειρήματος καθώς, όπως παρατήρησε, προκάλεσε τον κατακερματισμό της διοίκησης. «Πριν
εκπαιδευτούμε στην κουλτούρα της
συν εργασίας, θα πρέπει ν α εκπαιδευτούμε στην κουλτούρα της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και
εμείς – όλες οι πολιτικές δυν άμεις –

οφείλουμε ν α βάλουμε στο κέν τρο
της συζήτησης μας τον πολίτη.
Εμείς υπάρχ ουμε για ν α υπηρετούμε τον πολίτη και τους στόχ ους
του δημοσίου συμφέρον τος» δήλωσε χ αρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Σταχ υολογών τας τις επικείμεν ες
αλλαγές του εκλογικού ν όμου ο κ.
Βορίδης επεσήμαν ε ότι «ο Δήμαρχ ος θα εκλέγεται με πολύ μικρότερο ποσοστό από τον πρώτο γύρο
και θα παίρν ει τα 3/5 των δημοτικών εδρών που θα του εξασφαλίζουν την πλειοψηφία εν ώ θα
προβλέπεται και έν α ελάχ ιστο όριο
εισόδου στο δημοτικό συμβούλιο,
κάτι αν άλογο με το 3% που προβλέπεται στις εθν ικές εκλογές».

Ερωτηθείς για τα ακριβή ποσοστά σημείωσε ότι «εν τός των επόμεν ων ημερών πρόκειται ν α αν ακοιν ωθούν και τα ποσοστά και
συν ολικά η θέση της κυβέρν ησης»
προαν αγγέλον τας παράλληλα την
ειλημμέν η απόφαση της Κυβέρν ησης για κατάργηση της 4ης κάλπης με Κοιν ότητες και Διαμερίσματα ν α μοιράζον ται κοιν ό ψηφοδέλτιο. Ο Υ πουργός πρόσθεσε πως
ο ν έος εκλογικός ν όμος προβλέπει
μείωση των Δημοτικών
Συμβούλων , εν δεχ ομέν ως και των
Περιφερειακών , τον ίζον τας ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση
με τους Δημάρχ ους και εξετάζεται η
αύξηση της θητείας τους από 4 σε
5 έτη με προκαθορισμέν ο χ ρόν ο
διεξαγωγής των εκλογών . ”

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Δεν προβλέπεται διακοπή
λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου

Μ

ε επιστολή προς το Δήμαρχ ο Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης Χρήστο Ε. Στάθη, ο Διοικητής της
2ης Υ .ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, αποσαφήν ισε ότι
δεν υπάρχ ει σχ εδιασμός της Υ πηρεσίας ή εν τολή από το Υ πουργείο Υ γείας που ν α προβλέπει τη διακοπή λειτουργίας του Περιφερειακού
Ιατρείου Μάν δρας.
Αφορμή για την επιστολή που απέστειλε ο κος Ροϊλός αποτέλεσε φημολογία που αν απτύχ θηκε τις προηγούμεν ες ημέρες κάν ον τας λόγο για κλείσιμο του Π.Ι. Μάν δρας.
Ο Δήμαρχ ος ευχ αρίστησε τον Διοικητή της 2ης Υ .ΠΕ. Πειραιώς και
Αιγαίου για την άμεση εν ημέρωση η οποία επιβεβαιών ει ότι ούτε υπήρχ ε,
ούτε προκύπτει λόγος αν ησυχ ίας και ως εκ τούτων η φημολογία τίθεται στο
περιθώριο ως αν υπόστατη.
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Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Αν.
Υπουργό Εσωτερικών Σ. Πέτσα με αντικείμενο την πορεία εξέλιξης των
έργων ανάπλασης του Φ αληρικού Όρμου

Γ

. Πατούλης: «Το εμβληματικό έργο της αν άπλασης
προχ ωρά καν ον ικά με γρήγορους ρυθμούς-Η Α’ Φάση αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί μέχ ρι τα
τέλη Μαΐ ου του 2021-Ξεκιν ά
άμεσα η Β’ Φάση»
Την πορεία υλοποίησης του
έργου αν άπλασης του Φαληρικού
Όρμου παρουσίασε αν αλυτικά
στον Αν . Υ πουργό Εσωτερικών
Σ. Πέτσα, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης μαζί με τους Διευθυν τές των αρμόδιων τεχ ν ικών
υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Στη σχ ετική συν άν τηση
εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής
συμμετείχ αν επίσης ο Γ. Γραμματέας του Υ π. Εσωτερικών Μ. Σταυριαν ουδάκης, ο Διευθυν τής
Τεχ ν ικών έργων της Περιφέρειας
Αλ. Καλογερόπουλος, ο Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της
Περιφέρειας Δ. Δρόσης και η Διευθύν τρια Αν απτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ.
Μίσκα.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως
από την πρώτη στιγμή αν άληψης
των καθηκόν των του, έθεσε το
εμβληματικό αυτό έργο ως προτεραιότητα, δίν ον τας παράλληλα
οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για επιτάχ υν ση των σχ ετικών διαδικασιών . Σ΄αυτό το
πλαίσιο, όπως αν έφερε, δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια, με
πρωτοβουλία του, ειδικό παρατηρητήριο, μέσω του οποίου, παρακολουθείται καθημεριν ά και βήμα-

Μ

βήμα η πορεία υλοποίησης των
έργων και επιλύον ται άμεσα προβλήματα που πιθαν ώς προκύπτουν .
Όπως αν έφερε και στον Αν .
Υ πουργό, η ν έα διοίκηση της Περιφέρειας αν έλαβε το έργο με πολλά
προβλήματα και αν έφικτα χ ρον οδιαγράμματα, ωστόσο μετά τη σχ ετική επιτάχ υν ση των ρυθμών , το
ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων
της Α΄Φάσης από 57 αν έβηκε στο
85%.
«Η Α’ Φάση του έργου θα έχ ει
ολοκληρωθεί μέχ ρι τα τέλη Μαΐ ου
του 2021» ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχ ης.
Σχ ετικά με τη Β’ Φάση του έργου
εν ημέρωσε τον κ. Πέτσα πως
εν τός των επόμεν ων ημερών θα
υπογραφεί η σχ ετική σύμβαση με
τον οικον ομικό-ν ομικό Σύμβουλο,
ο οποίος επελέγη με στόχ ο τη διερεύν ηση των λύσεων που προ-

κρίν ον ται για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του έργου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα αν αλάβει ν α
υποστηρίξει Νομικό/Οικον ομικά και
Τεχ ν ικά το εγχ είρημα για την
εξεύρεση Πόρων από διαφορετικές
πηγές Χρηματοδότησης (ΕΤΕΠ,
ΕΣΠΑ, Ίδιοι Πόροι, Ταμείο Αν άκαμψης αλλά και ν α παρέχ ει υποστήριξη στη διαδικασία δημοπράτησης
καθώς και στο σχ έδιο για την αξιοποίηση και την λειτουργική βιωσιμότητα του Πάρκου μετά την
κατασκευαστική ολοκλήρωσή του.
Από την πλευρά του ο κ.
Πέτσας τόν ισε πως και για την
κυβέρν ηση αυτό το έργο πν οής
είν αι προτεραιότητα και επεσήμαν ε
ότι θα συν εχ ιστεί η εποικοδομητική και στεν ή συν εργασία με την
Περιφέρεια με στόχ ο ν α προχ ωρούν τα σχ ετικά έργα με ταχ ύτητα
και αρτιότητα.

Βανδαλισμοί στα γραφεία του
Ελληνορουμανικού συλλόγου

ε έν α σοκαριστικό θέαμα ήρθαν
αν τιμέτωποι οι υπεύθυν οι του
ελλην ορουμαν ικού συλλόγου
στον Ασπρόπυργο.

Ο δήμος Ασπροπύργου έχ ει παραχ ωρήσει χ ώρους του 8ου δημοτικού
και σε άλλους συλλόγους στα γραφεία
των οποίων παρατηρήθηκαν επίσης

Προσερχ όμεν οι στα γραφεία σε κτήριο του 8ου δημοτικού στη Φούσα,
διαπίστωσαν πως ο χ ώρος είχ ε παραβιαστεί απο αγν ώστους και αν τικείμεν α
που είχ αν παραχ ωρηθεί απο την πρεσβεία της Ρουμαν ίας στην Αθήν α είχ αν
καταστραφεί.

σημάδια παραβίασης

Λόγω του σκληρού λοκτν άουν στην
πόλη οι υπεύθυν οι είχ αν πάν ω απο 2
εβδομάδες ν α βρεθούν στον χ ώρο,
πράγμα το οποίο καθιστά αν έφικτο τον
χ ρον ικό προσδιορισμό των βαν δαλισμών .

θριάσιο-3

Ελευσίνα και λιμάνια στην
ατζέντα της συνάντησης
Γεωργιάδη – Πάιατ

Ο

ι προοπτικές στις ελλην οαμερικαν ικές σχ έσεις, με τη ν έα κυβέρν ηση των ΗΠΑ, και η
πορεία των αμερικαν ικών επεν δύσεων στην
Ελλάδα αποτέλεσαν θέματα της σημεριν ής συν άν -

τησης του υπουργού Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
Άδων ι Γεωργιάδη με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι
Πάιατ.

Σύμφων α με αν άρτηση του υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων στο twitter, ο κ. Γεωργιάδης
«συζήτησε με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ τις
προοπτικές στις ελλην οαμερικαν ικές σχ έσεις με τη
ν έα κυβέρν ηση των ΗΠΑ και την εξέλιξη των έργων
στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας, το καζίν ο της Mohegan
στο Ελλην ικό και τους διαγων ισμούς των λιμαν ιών
Καβάλας και Αλεξαν δρούπολης.

Ο συνωστισμός έξω από τα μαγαζιά φέρνει
αλλαγές – Σχέδιο για αγορές με χρονόμετρο

«

Κόκκιν ος συν αγερμός» έχ ει σημάν ει σε κυβέρν ηση και ειδικούς από τις εικόν ες συν ωστισμού στους κεν τρικούς εμπορικούς δρόμους το Σαββατοκύριακο.
Οι πολίτες, με την αποστολή του κωδικού «2» στο 13033, έχ ουν την δυν ατότητα, μέσα σε δυο ώρες ν α πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.
Αυτό ωστόσο που διαπιστώθηκε είν αι ότι αρκετοί
ήταν εκείν οι που έστειλαν
περισσότερα του εν ός SMS,
προκειμέν ου ν α πολλαπλασιάσουν τον χ ρόν ο που
βρίσκον ταν εκτός σπιτιού.
Στο «τραπέζι» του υπουργείου Αν άπτυξης έχ ουν μπει
μια σειρά από μέτρα προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστεί το
πρόβλημα και ν α μην αν αγκαστεί η κυβέρν ηση ν α κλείσει
ξαν ά τα καταστηήματα.
Εφαρμογή, η οποία θα χ ρον ομετρά τις ώρες που οι καταν αλωτές κάν ουν τις αγορές τους, μέσα από την πλατφόρμα του e-katanaloti, προαν ήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλών τας
στον ΣΚΑΪ.
Διαψεύδον τας κατηγορηματικά για μια ακόμα φορά τα σεν άρια περί «κόφτη» στα
SMS προς τον πεν ταψήφιο αριθμό 13033, σημείωσε ότι «μπορεί ν α υπάρξουν
άλλα συστήματα σε σχ έση με το χ ρον όμετρο από την πλατφόρμα του ekatanaloti, τα οποία συζητάμε με τον υπουργό Αν άπτυξης, Άδων ι Γεωργιάδη».
Όπως αν έφερε την πρώτη εβδομάδα «αν οίγματος» του λιαν εμπορίου, η αύξηση
των SMS ήταν λελογισμέν η, κλείν ον τας στο +13%.
«Υ πάρχ ει και μια υποκατάσταση στους εργαζόμεν ους στο λιαν εμπόριο, οι
οποίοι πλέον χ ρησιμοποιούν φόρμες, άρα στην πραγματικότητα το ποσοστό
κίν ησης είν αι λίγο μεγαλύτερο, όμως στον αριθμό των
Η συνέχεια στη σελ. 13
SMS είμαστε μόν ο +13%, κατά μέσο όρο δηλαδή

4-θριάσιο

Mε τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020,
κατασκευάζεται νέο διώροφο κτίριο στην έκταση του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη

Γ

. Πατούλης: «Με τη χ ρηματοδότηση του κτιρίου η Περιφέρεια Αττικής συν εισφέρει
στην καλύτερη λειτουργία του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών και
εν γέν ει στην έρευν α και καιν οτομία»
Το «πράσιν ο φως» για την
κατασκευή ν έου διώροφου κτιρίου
στην έκταση του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών (ΕΕΑ) στον
λόφο Κουφού στην Πεν τέλη έδωσε
η ΕΥ Δ ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, η ΕΥ Δ ΕΠ Αττικής
εν έκριν ε το σχ έδιο σύμβασης του
έργου: «Προσθήκη, κατ’ επέκταση
του ΙΑΑΔΕΤ, ν έου διώροφου
κτιρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ
στο Λόφο Κουφού Πεν τέλης»,
προϋπολογισμού 500 χ ιλ. €, το
οποίο χ ρηματοδοτείται από τον
Άξον α Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020 και περιλαμβάν ει εργαστηριακούς χ ώρους και
γραφεία του Ιν στιτούτου Αστρον ομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).

Σημειών εται ότι μέσω του ΠΕΠ
Αττικής, στην ως άν ω έκταση του
Αστεροσκοπείου, χ ρηματοδοτείται
και η κατασκευή κτιρίου επιφάν ειας
2.511 τ.μ., προϋπολογισμού 2,7
εκ. € (επισυν άπτεται σχ ετικό
φωτογραφικό υλικό) που θα στεγάσει το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο
καθώς επίσης και η διαμόρφωση

του περιβάλλον τα χ ώρου (κατασκευή πεζοδρόμων , υπαίθριων κλιμάκων και ραμπών ΑΜΕΑ κλπ).

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών , το Εθν ικό Αστεροσκοπείο, θα αποκτήσει έν αν
σύγχ ρον ο και λειτουργικό χ ώρο
(κτίρια και εργαστήρια), εν οποιών τας τις ερευν ητικές υποδομές, βελτιστοποιών τας τις ερευν ητικές δράσεις του ΕΑΑ και συμβάλλον τας ουσιαστικά στη συν ολική
συγκέν τρωση και αξιοποίηση του
ερευν ητικού εξοπλισμού (σεισμολογικοί σταθμοί καταγραφής, επιταχ υν σιογράφοι κλπ).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Είν αι χ αρά μας ν α συν εισφέρο-

υμε στην καλύτερη λειτουργία του
Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών
και εν γέν ει στην έρευν α και καιν οτομία. Η εύρυθμη λειτουργία του
Αστεροσκοπείου, άλλωστε, είν αι
συν ών υμη με την εξέλιξη της έρευν ας, καθώς επίσης και με την αν άπτυξη υπηρεσιών προς όφελος
των πολιτών αλλά και των ερευν ητών και επιχ ειρήσεων της Αττικής. Αξιοποιών τας τους πόρους
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με
τον καλύτερο δυν ατό τρόπο,
χ ρηματοδοτούμε έν α σύν ολο κτιριακών παρεμβάσεων στο λόφο της
Πεν τέλης, όπου σύν τομα θα στεγαστεί το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο
εν ώ συν άμα επεκτείν ον ται τα γραφεία και τα εργαστήρια του
ΙΑΑΔΕΤ, συμβάλλον τας καθοριστικά στην εν οποίηση των ερευν ητικών δραστηριοτήτων του
ΕΕΑ».
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Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στον τομέα της
αιγοπροβατοτροφίας σε μικρούς
παραγωγούς, κατέθεσε
ερώτηση Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας
Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε ερώτηση προς
τον Υ πουργό Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων , κ.
Σπήλιο Λιβαν ό με θέμα τη χ ορήγηση κρατικών
εν ισχ ύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σε
μικρούς παραγωγούς.
Αν αλυτικά η κατατεθείσα ερώτηση έχ ει ως εξής:
“Με βάση την υπ’ 119/245028/7-9-2020 ΚΥ Α (ΦΕΚ
τεύχ ος Β’ 3836/9.09.2020), παραγωγοί που διαθέτουν
ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχ ιστον 20 θηλυκά εν ήλικα (άν ω του εν ός έτους) αιγοπρόβατα και οι οποίοι
έχ ουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμέν ες μεταποιητικές
μον άδες εν τός του 2019, δύν αν ται ν α υποβάλλουν
αίτηση για άμεση επιχ ορήγηση μέσω κρατικής οικον ομικής εν ίσχ υσης.
Έχ ουν διαπιστωθεί, όμως, περιπτώσεις στις οποίες
εν ώ οι παραγωγοί που προαν αφέρθηκαν πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις, δε συμβαίν ει το ίδιο με τις
εγκεκριμέν ες μεταποιητικές μον άδες με τις οποίες
συν εργάζον ται.
Υ πάρχ ουν περιπτώσεις στις οποίες οι μεταποιητικές μον άδες δεν είν αι συν επείς απέν αν τι στο πρόγραμμα του Ελλην ικού Γεωργικού Οργαν ισμού
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.), κατά συν έπεια, οι παραγωγοί
εν ώ υπέβαλαν την αίτησή τους ως όφειλαν δεν
επωφελήθηκαν της κρατικής οικον ομικής εν ίσχ υσης.
Μετά τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υ πουργός:
Τι προτίθεστε ν α κάν ετε ώστε ν α μπορέσουν ν α
υποβάλουν έν σταση οι παραγωγοί που πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις για την κρατική εν ίσχ υση;”

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε
πληρώνονται οι αναστολές
Ιανουαρίου

T

ο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου προγραμματίζεται ν α πραγματοποιηθεί στους δικαιούχ ους

η καταβολή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύψους 534
ευρώ για τις
αν αστολές
συμβάσεων

εργασίας
τον μήν α
Ιαν ουάριο,
όπως αν ακοίν ωσε το υπουργείο Εργασίας.

Υ πεν θυμίζεται ότι είν αι δυν ατή η υποβολή
δηλώσεων αν αστολών συμβάσεων εργασίας και
ορθών

επαν αλήψεων για τον μήν α Ιαν ουάριο 2021 έως και
στις 31 Ιαν ουαρίου.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας
και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων :
«Υ πεν θυμίζουμε ότι είν αι δυν ατή η υποβολή
δηλώσεων αν αστολών συμβάσεων εργασίας και
ορθών επαν αλήψεων για τον μήν α Ιαν ουάριο 2021
έως και την 31/1/2021. Επίσης, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αν αστολές συμβάσεων
εργασίας τον μήν α Ιαν ουάριο, προγραμματίζεται ν α
πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου».
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Αττικής, Θανάσης Μπούρας
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Σπήλιο Λιβαν ό με θέμα τη χ ορήγηση κρατικών
εν ισχ ύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σε
μικρούς παραγωγούς.
Αν αλυτικά η κατατεθείσα ερώτηση έχ ει ως εξής:
“Με βάση την υπ’ 119/245028/7-9-2020 ΚΥ Α (ΦΕΚ
τεύχ ος Β’ 3836/9.09.2020), παραγωγοί που διαθέτουν
ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχ ιστον 20 θηλυκά εν ήλικα (άν ω του εν ός έτους) αιγοπρόβατα και οι οποίοι
έχ ουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμέν ες μεταποιητικές
μον άδες εν τός του 2019, δύν αν ται ν α υποβάλλουν
αίτηση για άμεση επιχ ορήγηση μέσω κρατικής οικον ομικής εν ίσχ υσης.
Έχ ουν διαπιστωθεί, όμως, περιπτώσεις στις οποίες
εν ώ οι παραγωγοί που προαν αφέρθηκαν πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις, δε συμβαίν ει το ίδιο με τις
εγκεκριμέν ες μεταποιητικές μον άδες με τις οποίες
συν εργάζον ται.
Υ πάρχ ουν περιπτώσεις στις οποίες οι μεταποιητικές μον άδες δεν είν αι συν επείς απέν αν τι στο πρόγραμμα του Ελλην ικού Γεωργικού Οργαν ισμού
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.), κατά συν έπεια, οι παραγωγοί
εν ώ υπέβαλαν την αίτησή τους ως όφειλαν δεν
επωφελήθηκαν της κρατικής οικον ομικής εν ίσχ υσης.
Μετά τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υ πουργός:
Τι προτίθεστε ν α κάν ετε ώστε ν α μπορέσουν ν α
υποβάλουν έν σταση οι παραγωγοί που πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις για την κρατική εν ίσχ υση;”

Ολοκληρώθηκαν μετά από 3 ώρες
οι διερευνητικές επαφές ΕλλάδαςΤουρκίας

Σ

ύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Αθήνας
συμφωνήθηκε όπως ο επόμενος γύρος λάβει
χώρα στην Αθήνα
Ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές επαφές ΕλλάδαςΤουρκίας με την ελληνική αποστολή να αποχωρεί από το
παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ. Ξεκίνησαν περίπου στις 11 η
ώρα και διήρκησαν περίπου 3 ώρες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Αθήνας ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών ολοκληρώθηκε και συμφωνήθηκε όπως
ο επόμενος γύρος λάβει χώρα στην Αθήνα

θριάσιο-5

Σ

Ποια είναι η μέθοδος PLOFKRAAK που
χρησιμοποιούσαν για την ανατίναξη ATM

υν ελήφθη 30χ ρον ος
ημεδαπός από την
ΕΛ.ΑΣ, μέλος εγκληματικής οργάν ωσης που διέπραττε
διαρρήξεις Α.Τ.Μ. με τη μέθοδο
PLOFKRAAK. Η μέθοδος αυτή
είν αι διοχ έτευση εύφλεκτου
αερίου στο εσωτερικό του ΑΤΜ
και πρόκληση έκρηξης ώστε ν α
αν οίξει το μηχ άν ημα.

Με τη σύληψη του 30χ ρον ου,
εξιχ ν ιάσθηκαν (12) περιπτώσεις διαρρήξεων και απόπειρας διαρρήξεων ΑΤΜ, (8)
κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκιν ήτων και
(3) κλοπές πιν ακίδων κυκλοφορίας

Συν ελήφθη, βραδιν ές ώρες της
23-1-2021 στις Αχ αρν ές, από
αστυν ομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., διότι
σε βάρος του εκκρεμούσε έν ταλμα
σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάν ωσης, διακεκριμέν ες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά
συν αυτουργία και κατ' εξακολούθηση, εκρήξεις και λοιπές παραβάσεις
σχ ετικές με εκρηκτικές ύλες και
φθορά ξέν ης ιδιοκτησίας.
Το αν ωτέρω έν ταλμα είχ ε εκδοθεί
μετά από δικογραφία που είχ ε
σχ ηματισθεί από το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής.

Όπως διαπιστώθηκε από την
έρευν α της αν ωτέρω Υ πηρεσίας ο
30χ ρον ος μαζί με συν εργούς του,
τουλάχ ιστον από τον Νοέμβριο
του 2017, είχ αν συστήσει και
εν ταχ θεί σε εγκληματική οργάν ωση
που διέπραττε διαρρήξεις Α.Τ.Μ. με
τη μέθοδο PLOFKRAAK (διοχ έτευση εύφλεκτου αερίου στο εσωτερικό του ΑΤΜ και πρόκληση
έκρηξης), σε διάφορες περιοχ ές της
Αττικής και της Ευβοίας.

Για την εγκληματική τους δράση
χ ρησιμοποιούσαν κλεμμέν α
αυτοκίν ητα, στα οποία συν ήθως
τοποθετούσαν πιν ακίδες που
είχ αν αφαιρέσει από άλλα οχ ήματα. Στη

.Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε λίγη ώρα το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών θα εκδώσει μια ανακοίνωση για
το αποτέλεσμα και στη συνέχεια θα υπάρξουν κι άλλες
επαφές μεταξύ των δυο πλευρών.
Στη φάση αυτή των διερευνητικών επαφών συμμετείχε και ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Ιμπραήμ
Καλίν κι γι’ αυτό θεωρείται ότι η προεδρία προσπάθησε
να δώσει τον τόνο, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό
τι συζητήθηκε. Play VideoΣτο μεταξύ, τα μέλη της
ελληνικής αποστολής αναμένεται να ενημερώσουν
άμεσα την Αθήνα για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Σημειώνεται ότι οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διαπραγματεύσεις, αλλά άτυπες συζητήσεις που καταγράφονται οι θέσεις της κάθε πλευράς.
Οι ανακοινώσεις πάντως που αναμένονται από τα

συν έχ εια τα εγκατέλειπαν σε
απόμερα σημεία και τα πυρπολούσαν για ν α εξαφαν ίσουν τα
ίχ ν η τους.

Από την μέχ ρι σήμερα έρευν α
εξιχ ν ιάσθηκαν :

-5- διαρρήξεις Α.Τ.Μ
-7- απόπειρες διάρρηξης Α.Τ.Μ
-8- κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκιν ήτων
-3- κλοπές πιν ακίδων κυκλοφορίας
Το σύν ολο των αφαιρεθέν των
χ ρηματικών ποσών , από τις προαν αφερόμεν ες διαρρήξεις, υπερβαίν ει τις 120.000 ευρώ
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.

υπουργεία Εξωτερικών δε θα αφορούν τόσο στο περιεχόμενο των επαφών τους, αλλά αν θα υπάρξει επόμενος γύρος στην Αθήνα.
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Πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 2.520 ευρώ
για ανέργους -Πώς θα κάνετε αίτηση

Η

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υ πουργείου Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Απασχ όλησης και Κοιν ων ικής
Οικον ομίας, Υ ποδιεύθυν ση ΙΙ –
Δράσεων Τομέα Απασχ όλησης (ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), άρθρου 3 του
Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως
έχ ει τροποποιηθεί και ισχ ύει ως
σήμερα) αν αλαμβάν ει την υλοποίηση της πράξης: «Συμβουλευτική, Υ ποστήριξη, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση και Προώθηση στην
Απασχ όληση Αν έργων ηλικίας 30-49
ετών σε τεχ ν ικές
δεξιότητες κλάδων
αιχ μής», με κωδικό
ΟΠΣ 5037981.

φόρμα «Αίτηση συμμετοχ ής».

Εφιστάται η προσοχ ή των αν έργων στη συμπλήρωση όλων των
απαιτούμεν ων πεδίων της Αίτησης
συμμετοχ ής. Σημειών εται ότι η
«Αίτηση συμμετοχ ής» επέχ ει θέση
Υ πεύθυν ης Δήλωσης και ότι δεν
θα δίν εται η δυν ατότητα διόρθωσης
των στοιχ είων της αίτησης συμμετοχ ής μετά την υποβολή αυτής
στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.
Κατά την υποβολή της Αίτησης

Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην συγκεκριμένη δάση για
ανέργους είναι η
1η Φεβρουαρίου
2021, 14:00.

Τι Περιλαμβάν ει η
Δράση
Η δράση
«Συμβουλευτική,
Υ ποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην
Απασχ όληση Αν έργων ηλικίας 3049 ετών σε τεχ ν ικές δεξιότητες
κλάδων αιχ μής» απευθύν εται σε
10.000 άν εργους δικαιούχ ους, που
επιθυμούν ν α εν ταχ θούν δυν αμικά στην αγορά εργασίας. H δράση
περιλαμβάν ει:
Υ πηρεσίες επαγγελματικής
συμβουλευτικής (4 συν εδρίες)
Υ πηρεσίες συν εχ ιζόμεν ης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης
σε ειδικότητες κλάδων αιχ μής (200
ώρες)
Πιστοποίηση των γν ώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης
Πρακτική άσκηση αν έργων σε
επιχ ειρήσεις, on the job training
(380 ώρες)
Πώς γίν εται η υποβολή της
αίτησης
Κάθε εν διαφερόμεν ος για ν α
εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμέν ων και ν α συμμετέχ ει στην παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και ν α υποβάλει σε ηλεκτρον ική μορφή, μέσω
διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα
(http://www.v oucher.gov .gr) τη

Συμμετοχ ής στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.v oucher.gov .gr
ελέγχ ον ται αυτόματα τα ατομικά
στοιχ εία του αιτούν τος μέσω του
μητρώου αν εργίας του ΟΑΕΔ και
σε περίπτωση μη ταυτοποίησής
τους δεν επιτρέπει την υποβολή
της Αίτησης.
2. Να «διαφυλάξει» την αίτησή
του σε ηλεκτρον ικό μέσο, όπως
επίσης και το αποδεικτικό της
υποβολής της αίτησής του, το
οποίο αν αγράφει τον «Κωδικό
Αριθμό Υ ποβολής Αίτησης Συμμετοχ ής» (ΚΑΥ ΑΣ), καθώς και την
ακριβή ημερομην ία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥ ΑΣ είν αι
αυστηρά προσωπικός και μον αδικός για κάθε αίτηση συμμετοχ ής,
χ ορηγείται αυτόματα από το οικείο
μηχ αν ογραφικό σύστημα με την
υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χ ρησιμοποιείται αν τί για το ον οματεπών υμο του αιτούν τος σε όλα τα
29 έγγραφα (Μητρώα, πίν ακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύον ται στο πλαίσιο της παρούσας.
3. Στην περίπτωση που έχ ει
αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία
σε προγράμματα κοιν ωφελούς
εργασίας, ο ωφελούμεν ος θα πρέ-

πει ν α επιλέξει το σχ ετικό πεδίο
της Αίτησης.

Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα
Δικαίωμα συμμετοχ ής στο πρόγραμμα έχ ουν 10.000 άν εργοι που
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Είν αι εγγεγραμμέν οι στα μητρώα
αν έργων του ΟΑΕΔ
Είν αι απόφοιτοι τουλάχ ιστον
υποχ ρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Είν αι ηλικίας
30-49 ετών
Επιλογή &
Έν ταξη στο Πρόγραμμα
Η επιλογή των
αν έργων και η
εγγραφή τους στο
Μητρώο Ωφελούμεν ων θα
γίν ει με μοριοδότηση, σύμφων α με
τα ακόλουθα κριτήρια:
Διάρκεια
συν εχ όμεν ης
αν εργίας
Εισόδημα ατομικό/οικογεν ειακό
(φορολογικό έτος 2019)
Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοιν ωφελούς εργασίας
Η μέγιστη μοριοδότηση είν αι τα
90 μόρια.

Αν τικείμεν α Κατάρτισης
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάν ει
θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες
των παρακάτω κλάδων :
Βιομηχ αν ία, μεταποίηση και
κατασκευές
Κοιν ων ική φρον τίδα
Τουρισμός και επισιτισμός
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη
μέθοδο της επιταγής κατάρτισης
(training v oucher).

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το συν ολικό εκπαιδευτικό επίδομα είν αι €2.520 και περιλαμβάν ει:
Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
€1.000, διάρκειας 200 ωρών
Επίδομα πρακτικής άσκησης
€1.520, διάρκειας 380 ωρών
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε
όλες τις Περιφέρειες της χ ώρας και
το φυσικό αν τικείμεν ό της θα πρέπει ν α έχ ει ολοκληρωθεί έως τις
31/03/2022 και το οικον ομικό μέχ ρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Συνελήφθη γιατρός για
υπόθεση με παράνομες
συνταγογραφήσεις

Δ

ικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχ ηματίστηκε
από την Υ πηρεσία Εσωτερικών Υ ποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας, σε βάρος ιατρού Κέν τρου
Υ γείας της Αττικής και ιδιώτιδας, για υπόθεση που
σχ ετίζεται με παράν ομες συν ταγογραφήσεις φαρμά-

κων .

Στο πλαίσιο της έρευν ας διακριβώθηκαν παράν ομες
συν ταγογραφήσεις φαρμάκων , σε Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμέν ων εν αγν οία τους, που χ αρακτηρίζον ται ως
ν αρκωτικά.

Ειδικότερα για τον τελευταίο χ ρόν ο και συγκεκριμέν α από 1-1-2019 έως 22-1-2021, διαπιστώθηκε η
παράν ομη συν ταγογράφηση (175) συσκευασιών
φαρμάκων , που περιείχ αν (5.250) δισκία, σε δέκα
(10) διαφορετικά άτομα.
Επιπλέον , προέκυψαν περιπτώσεις συν ταγογράφησης φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων «κατά παραγγελία», μετά από συν εν ν όηση, μέσω τηλεφων ικής
επικοιν ων ίας ή γραπτού μην ύματος.
Οι συλληφθέν τες με τη δικογραφία που
σχ ηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον
αρμόδιο Εισαγγελέα και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε
κύρια αν άκριση.

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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: Πόσοι και ποιοι θα έχουν
εμβολιστεί μέχρι το καλοκαίρι

Ξ

επερν άμε καθημεριν ά τους 7.000 εμβολιασμούς, μέχ ρι το καλοκαίρι πιστεύουμε θα έχ ει
εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού της
Ελλάδας και κυρίως οι πολίτες που είν αι πιο ευπαθής
και ευάλωτοι στον ιό,τόν ισε μιλών τας το για το θέμα
των εμβολιασμών ο Γεν ικός Γραμματέας Πρωτοβάθ-

μιας Φρον τίδας Υ γείας Μάριος Θεμιστοκλέους,στην
εν ημέρωση του υπουργείου Υ γείας για την πορεία της
παν δημίας κορων οιού στη χ ώρα.

Ο ρυθμός εμβολιασμού εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων , εξήγησε.
Σύμφων α με τον Γεν ικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας
Φρον τίδας Υ γείας,

η Ελλάδα έχ ον τας αυξήσει την δυν αμική και τον
ρυθμό των εμβολιασμών έχ ει καταφέρει σε κυλιόμεν ο
μέσο όρο μιας εβδομάδας ν α βρίσκεται στην 10η θέση
των χ ωρών της ΕΕ όσον αφορά τους εμβολιασμούς.
Παράλληλα ο κος Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε πως
μέχ ρι τέλος του Φεβρουαρίουθα έχ ουμε λάβει 815.000
δόσεις από την Pf izer και μέχ ρι τέλος Μαρτίου
1.415.000 δόσεις συν ολικά.

Από την AstraZeneca θα παραλάβουμε 410.000
δόσεις μέχ ρι τέληΦεβρουαρίου και άλλες 330.000 μέχ ρι
τέλη Μαρτίου.

Επιπρόσθετα, αν αφερόμεν ος στα κρούσματα στο
γηροκομείο Αμαρουσίου,επεσήμαν ε και πάλι την
αν άγκη τήρησης των μέτρων .

θριάσιο-7

Έρχεται πρόγραμμα «επιδότησης» λογαριασμών Ποιους αφορά & τι θα καλύπτει

Έ

ν α ακόμα μέτρο στήριξης
ετοιμάζεται ν α φέρει η
κυβέρν ηση για την
εν ίσχ υση της ρευστότητας τόσο
των επιχ ειρήσεων όσο και των
επαγγελματιών , οι οποίοι έχ ουν
πληγεί σημαν τικά από την παν δημία.

Πρόκειται για επιδότηση
πάγιων δαπαν ών , η οποία θα
κυμαίν εται από 70 έως 90% και
αφορά όλες τις πληττόμεν ες
επιχ ειρήσεις. Θα επιδοτούν ται τα
εν οίκια, οι ΔΕΚΟ, η μισθοδοσία,
η ύδρευση, η εν έργεια, οι τηλεπικοιν ων ίες κλπ. Η εν ίσχ υση μπορεί ν α φτάσει και τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Βασική προϋπόθεση
είν αι η μείωση του τζίρου πάν ω
από 30%. Το ν έο αυτό πρόγραμμα αν αμέν εται την άν οιξη.

Πληρωμές εν οικίων : Ποιοι δε θα πληρώσουν καθόλου τον Ιαν ουάριο και Φεβρουάριο
Αν αφορικά με τα εν οίκια, έχ ει «κλειδώσει» για τις
κλειστές επιχ ειρήσεις έως 15/1 ν α μην πληρώσουν
καθόλου εν οίκιο για τους μήν ες Ιαν ουάριο και Φεβρουάριο. Εξετάζεται επέκταση της αν αστολής εν οικίου
μέχ ρι και τον Μάρτιο.
Για όλες τις οικον ομικές εξελίξεις μίλησαν στην
εκπομπή «Κοιν ων ία Ώρα MEGA» η οικον ομική
συν τάκτρια της εφημερίδας «Τα Νέα», Μαρία Βουργάν α, ο φοροτεχ χ ν ικός, Μαρίν ος Αμπελιώτης και ο
σύμβουλος εργασιακών θεμάτων , Βασίλης Πρασσάς.

Σύμφων α με την κυρία Βουργάν α, όσοι ήταν μέχ ρι
τις 15 Γεν άρη κλειστοί, θα έχ ουν μηδεν ικό εν οίκιο.
Όσες επιχ ειρήσεις παραμείν ουν κλειστές μέχ ρι και
τον Μάρτιο θα έχ ουν επίσης μηδεν ικό εν οίκιο. Για τις
πληττόμεν ες επιχ ειρήσεις, το ποσό του εν οικίου θα
αν έρχ εται στο 60%.

Οι πληρωμές για την επιστρεπτέα προκαταβολή θα
ξεκιν ήσουν την Τετάρτη (27/1). Το ποσό που θα μοιραστεί, αν έρχ εται στο 1,5 δισ.

Project manager για τις εκκρεμείς συν τάξεις
Από την πλευρά του ο κ. Πρασσάς μίλησε για τον
μάν ατζερ εκκρεμών συν τάξεων εξηγών τας πως πρόκειται για έν αν υπεύθυν ο τεχ ν οκράτη ο οποίος θα
ασχ οληθεί με τους αλγορίθμους και την επίσπευση
των διαδικασιών . Σε εκκρεμότητα βρίσκον ται 160.000
κύριες συν τάξεις, 52.000 επικουρικές συν τάξεις και
8.200 εφάπαξ βοηθήματα. Στόχ ος είν αι η εν ίσχ υση
στελέχ ωσης του προσωπικού για ν α εκκαθαρίζον ται
25.000 συν τάξεις το μήν α, ώστε μέχ ρι το καλοκαίρι
ν α έχ ουν ολοκληρωθεί οι μισές από τις εκκρεμότητες.

Ξεκιν ούν οι πληρωμές για το επίδομα θέρμαν σης
Για το επίδομα θέρμαν σης μίλησε ο κ. Αμπελιώτης
υποστηρίζον τας πως θα καταβληθεί από τις 29/1 κι
έπειτα. Το ποσό θα κυμαν θεί από 80 έως 650 ευρώ
και η αίτηση θα πρέπει ν α έχ ει υποβληθεί μέχ ρι 14/1,
εν ώ τα τιμολόγια μέχ ρι 31/12.

8-θριάσιο

Γεωγραφική κατανομή: 207
κρούσματα στην Αττική, 32 στη
Θεσσαλονίκη

Σ

τον Βόρειο και Κεν τρικό Τομέα
βρίσκον ται τα περισσότερα από
τα 207 κρούσματα που
εν τοπίστηκαν στην Αττική, σχ εδόν τα
μισά δηλαδή από τα 436 που αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ τη Δευτέρα.
Αν αλυτικά:

23 κρούσματα στην ΠΕ Αν ατολικής
Αττικής
65 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου
Τομέα Αθην ών

22 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθην ών

9 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
44 κρούσματα στην ΠΕ Κεν τρικού
Τομέα Αθην ών

20 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα
Αθην ών
23 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

32 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλον ίκης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρν αν ίας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Αχ αΐ ας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβεν ών
9 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

21 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύν θου
3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
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Πέντε ναυάγια και επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία απομακρύνθηκαν οριστικά από τον κόλπο της Ελευσίνας

Μ

ετά 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.

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαν ν ίν ων
4 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάν ης

10 κρούσματα στην Π.Ε. Κοριν θίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Λακων ίας
14 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγν ησίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσην ίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόν ου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Νήσων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάν θης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πρεβέζης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμν ου
2 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
3 κρούσματα στην Π.Ε Χαλκιδικής

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.
Ε/Γ-Τ/Ρ “KAPTAIN MARKOS” (πρώην “ΚΑΜΕΛΙΑ Ι”), σημαίας ΗΠΑ Delawareπρώην 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 οεπιβλαβές 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 .

Εν δεικτικό είν αι ότι τους τελευταίους 10 μήν ες έχ ουν απομακρυν θεί οριστικά
από την περιοχ ή της Ελευσίν ας συν ολικά 8 ν αυάγια και επικίν δυν α επιβλαβή
πλοία εν ώ έχ ουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες αν έλκυσης σε ακόμη 3 ν αυάγια για
την απομάκρυν σή τους.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι από το 2009 καν έν α επιβλαβές πλοίο-ν αυάγιο δεν είχ ε
απομακρυν θεί οριστικά από την περιοχ ή

Στο Θριάσιο μεταφέρονται 500
πρακτορεία μεταφορών
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Ένα πλήρες
μεταφορικό
σύστημα που θα
αυξήσει τη
λειτουργικότητα
των logistics

Τ

άξη στο «χ άος» του Ελαιών α με
τη μετεγκατάσταση των περίπου
500 πρακτορείων μεταφορών
στον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό
Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ)
στο Θριάσιο Πεδίο, γν ωστό και ως
Θριάσιο ΙΙ, δημιουργών τας έν α πλήρες
μεταφορικό σύστημα που θα αυξήσει τη
λειτουργικότητα των logistics, επιχ ειρεί
η κυβέρν ηση.

Σύμφων α με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ναυτεμπορική”, το υπουργείο
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , με τη
σύμφων η γν ώμη του πρωθυπουργικού
γραφείου και της διυπουργικής επιτροπής, προκρίν ει την αρχ ική πρόταση
εν ίσχ υσης υποδομών του κλάδου των
Logistics με την οριστική έν ταξή τους
στο Ταμείο Αν άκαμψης.

Το έδαφος προλείαν ε ο υπουργός
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Άδων ις
Γεωργιάδης σε διαδικτυακή εκδήλωση
των εμπόρων , όπου, αφού σημείωσε
ότι η εικόν α της αγοράς μετά τον
Cov id-19 θα είν αι διαφορετική, εκτίμησε
ότι αυξάν εται η αν άγκη για μεγαλύτερα
κέν τρα logistics και πιο ισχ υρές εταιρείες ταχ υμεταφορών .

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι στις προθέσεις της κυβέρν ησης είν αι η μετεγκατάσταση ν α χ ρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Αν άκαμψης σε ποσοστό 30%,
εν ώ για το υπόλοιπο 70% της ιδιωτικής
συμμετοχ ής δύν αται ν α λάβει δημόσιες
εγγυήσεις. Ο χ ρον ικός ορίζον τας
αρχ ικών ν ομικών δεσμεύσεων είν αι 2
έτη και της ολοκλήρωσής τους τα 6 έτη,
γεγον ός που αποκλείει τα μη ώριμα
έργα. Οι επιλέξιμες δαπάν ες αφορούν
υποδομές κάθε είδους έργων , όπως
οδικά, υδραυλικά, ειδικά κτηριακά, ειδικό
εξοπλισμό, μηχ αν ολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρον ικής διασύν δεσης, διατηρών τας πράσιν ους περιβαλλον τικούς
στόχ ους.

Οι δημόσιες επεν δύσεις υποδομών
εφοδιαστικής, αν αφέρουν παράγον τες
της αγοράς, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και θα εκκιν ήσουν τις ξέν ες
άμεσες επεν δύσεις (FDI). Η εν ίσχ υση
που προκρίν εται αφορά την Αττική και
τη Δυτική Θεσσαλον ίκη με πύλες έλξης
τα εμπορικά τους λιμάν ια που θα λειτουργούν ως hub υψηλής ζήτησης μεταφορών για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης ευρωπαϊκής εν δοχ ώρας, γειτον ικών
λιμέν ων , Ασίας και Αφρικής. Άμεση
στόχ ευση η παροχ ή υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμεν ης αξίας στον ευρύτερο
κλάδο των logistics και της ελαφράς

μεταποίησης.
Στα θετικά της πρότασης για μετεγκατάσταση των πρακτορείων μεταφορών
στην περιοχ ή εμπορευματικού σταθμού
του ΟΣΕ είν αι το γεγον ός ότι στην Αττική η αν άπτυξη των υποδομών εστιάζεται στο Θριάσιο Πεδίο, όπου όλες οι
σημαν τικές δραστηριότητες logistics της
κεν τρικής Ελλάδας συγκεν τρών ον ται
και υποστηρίζον ται εθν ικά από τα
πρακτορεία μεταφορών του Ελαιών α.
Επιπλέον υποδομή αποτελεί ο άξον ας
Υ λίκης, ο οποίος θα συν δέσει τις παραγωγικές περιοχ ές Κοριν θίας, Βοιωτίας με

οτη υπόθεση του διαγων ισμού για το
Θριάσιο Εμπορευματικό Κέν τρο
Ιδιωτών , γν ωστό και ως Θριάσιο Ι, θα
έχ ουμε το επόμεν ο διάστημα. Όπως
έγραψε η εφημερίδα ΝΑΥ ΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
την περασμέν η Τετάρτη, η απάν τηση
από την Κομισιόν (DG Competition)
στην επιστολή που εστάλη από την
ελλην ική πλευρά αν ατρέπει βασικούς
όρους της σύμβασης παραχ ώρησης και
ζητεί αν απροσαρμογή των οικον ομικών
δεδομέν ων . Πρόκειται για αλλαγές που
λογικά θα κριθεί από τον παραχ ωρησιούχ ο αν καθιστούν το έργο βιώσιμο ή
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αχ ώρησης ν α είν αι για 50 έτη.

Η πρώτη αφορούσε τα πρώτα 12
χ ρόν ια με ελάχ ιστο ετήσιο εγγυημέν ο
έσοδο τα 500.000 ευρώ, διαμορφών ον τας δαπάν η ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η
δεύτερη, τα υπόλοιπα 38 χ ρόν ια, με
1,5 εκατ. ευρώ το εγγυημέν ο έσοδο αν ά
έτος και τίμημα 57 εκατ. ευρώ.

Οι δύο πλευρές, παραχ ωρησιούχ ος
και ΓΑΙΑΟΣΕ, έχ ουν πάρει πεν τάμην η
παράταση στην υλοποίηση των υποχ ρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση. Μεταξύ Ε.Ε. και Ελλην ικού
Δημοσίου υπάρχ ει καταρχ ήν συμφων ία
η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την
έγκριση της σύμβασης τον διπλασιασμό
του τιμήματος της παραχ ώρησης και θα
αποτελέσει πλέον τη βάση των συζητήσεων με τον παραχ ωρησιούχ ο για ν α
κλείσει ο φάκελος.
Διαβούλευση παραχώρησης του
Θριασίου ΙΙ

το Θριάσιο Πεδίο παρακάμπτον τας τη
μητροπολιτική Αθήν α.

Παράλληλα, προβλέπεται η διακίν ηση
φορτίων με άυλα έγγραφα, κοιν ού f ormat για την επικοιν ων ία των συστημάτων , κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλου τελων ειακού και φορολογικού πλαισίου, ως υποδομές ψηφιοποίησης.
Νόμιμες άδειες

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι έν ας σημαν τικός αριθμός από τις συγκεκριμέν ες
επιχ ειρήσεις που έχ ουν έδρα την
ευρύτερη περιοχ ή του Ελαιών α δεν
διαθέτει ν όμιμη άδεια. Η συν τριπτική
πλειον ότητα εξαρτάται από τις διετείς
παρατάσεις λειτουργίας που εκδίδον ται
με υπουργικές αποφάσεις. Οι εικόν ες
των παραπηγμάτων , του κυκλοφοριακού χ άους και της γεν ικότερης επιβάρυν σης στην περιοχ ή είν αι καθημεριν ές,
καθώς ακόμη και οι ν όμιμες εγκαταστάσεις σχ εδιάστηκαν σε εποχ ές με μικρότερα φορτηγά και πολύ χ αμηλότερο
μεταφορικό έργο.

Η αν αμεν όμεν η έγκριση της Ε.Ε.,
υπογραμμίζουν οι ίδιοι παράγον τες,
προτρέπει την ελλην ική κυβέρν ηση ν α
προχ ωρήσει άμεσα στις κατάλληλες
δημόσιες ρυθμίσεις. Παράλληλα, θα πρέπει ν α διασφαλιστεί ότι θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της Ε.Ε. σχ ετικά
με τις ν ομικές εκκρεμότητες του διαγων ισμού Θριασίου με όποιο τίμημα,
καθώς το πρόσχ ημα επιστροφής
χ ρημάτων αποτελεί επί 15ετία τροχ οπέδη αν άπτυξης.
Διπλάσιο τίμημα ζητά η Κομισιόν
για το Θριάσιο Ι
Εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πολύκρ-

μη, αφού εμφαν ώς αν ατρέπουν τους
όρους του διαγων ισμού. Σύμφων α με
καλά πληροφορημέν ες πηγές, η Κομισιόν ζητά αύξηση του ετήσιου τιμήματος
και μείωση του χ ρόν ου παραχ ώρησης
από 60 στα 37 έτη.

Η εμπλοκή στις Βρυξέλλες κρατά
σχ εδόν δύο χ ρόν ια, που χ άθηκαν για
τη μεγαλύτερη επέν δυση στον χ ώρο
των logistics της χ ώρας. Η ΘΕΚ Α.Ε.
(80% η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, 20% η Goldair
Cargo) αν έλαβε την κατασκευή και
διαχ είριση του εμπορευματικού κέν τρου
με τίμημα 31 εκατ. ευρώ, τα 10 εκατ.
από τα οποία αφορούν το εφάπαξ
τίμημα και τα υπόλοιπα το ετήσιο μίσθωμα. Η σύμβαση επίσης προβλέπει και
επέν δυση 150 εκατ. ευρώ σε διάστημα
πέν τε ετών , για την κατασκευή του
μεγαλύτερου εμπορευματικού κέν τρου
στη χ ώρα.
Το ν έο πλαίσιο, το οποίο κοιν οποιήθηκε στο υπουργείο από τη Γεν ική
Διεύθυν ση Αν ταγων ισμού (DG Comp)
προβλέπει, σύμφων α με πληροφορίες,
συν ολικό τίμημα ύψους 62 εκατ. ευρώ,
αλλά και διευκολύν σεις με μετάθεση
πληρωμών προς τον αν άδοχ ο του
έργου. Από τα χ ρήματα αυτά, τα 20
εκατ. ευρώ αφορούν εφάπαξ τίμημα,
αν τί προκαταβολής 10 εκατ. ευρώ που
ήταν η προηγούμεν η συμφων ία, με
ελάχ ιστο ετήσιο εγγυημέν ο έσοδο τα
700.000 ευρώ αν ά έτος από 350.000
ευρώ προηγουμέν ως. Σύμφων α με στελέχ η του υπουργείου Υ ποδομών , Μεταφορών , το προτειν όμεν ο τίμημα επαν έρχ εται στα επίπεδα των αρχ ικών
όρων του διαγων ισμού – πριν από της
αλλαγές που έγιν αν επί ΣΥ ΡΙΖΑ, όπως
προκηρύχ θηκε το καλοκαίρι του 2016.
Τότε είχ ε προβλεφθεί η καταβολή 63
εκατ. ευρώ, ποσό που μοιραζόταν σε
δύο περιόδους, με τη διάρκεια της παρ-

Σε προκαταρκτική διαβούλευση με
όλους τους εν διαφερόμεν ους επί των
σχ εδίων τευχ ών του διαγων ισμού για
την αν άθεση με σύμβαση παραχ ώρησης της λειτουργίας, συν τήρησης, εκμετάλλευσης, ολοκλήρωσης μελετών και
κατασκευής έργου, όπως και της προμήθειας εξοπλισμού του Θριασίου ΙΙ,
προχ ωρεί το προσεχ ές διάστημα το
υπουργείο Υ ποδομών και Μεταφορών .

Το εγχ είρημα της παραχ ώρησης του
Θριασίου ΙΙ, που γειτν ιάζει με την έκταση όπου η κοιν οπραξία Goldair – ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ έχ ει επιλεγεί για ν α αν απτύξει
εμπορευματικό κέν τρο, καρκιν οβατεί
εδώ και πολλά χ ρόν ια. Επί κυβέρν ησης
ΣΥ ΡΙΖΑ είχ ε προκηρυχ θεί διαγων ισμός
για την παραχ ώρηση του ακιν ήτου,
αλλά η διαδικασία απέβη άγον η πριν
από περίπου έν αν χ ρόν ο. Κι αυτό
διότι καν έν α από τα τρία σχ ήματα
(Pearl, Goldair, Damco – Foodlink) που
είχ αν περάσει στην τελική φάση του
διαγων ισμού δεν υπέβαλε δεσμευτική
προσφορά.

Ωστόσο, η ελλην ική πολιτεία θα πρέπει ν α ολοκληρώσει το συν τομότερο
δυν ατό τον διαγων ισμό, ειδάλλως η
Κομισιόν εν δέχ εται ν α απαιτήσει την
επιστροφή διατεθέν των πόρων και
κον δυλίων της τάξεως των 235 εκατ. Τα
κεφάλαια αυτά είχ αν διατεθεί μέσω του
Ταμείου Συν οχ ής 2000-2006, με το σκεπτικό ότι θα δημιουργηθεί στο Θριάσιο
έν ας εν ιαίος χ ώρος δραστηριοτήτων
εξυπηρέτησης του εμπορευματικού
μεταφορικού έργου που ήταν διάσπαρτο στην Αττική. Το υπ. Υ ποδομών
προσαν ατολίζεται στην επαν αδημοπράτηση του διαγων ισμού για την παραχ ώρηση του ακιν ήτου 1.450 στρεμ.
Μέσω της διαβούλευσης επιδιώκει ν α
διαμορφωθεί μία σύμβαση παραχ ώρησης η οποία θα είν αι ελκυστική για την
πραγματοποίηση της επέν δυσης και
παράλληλα θα είν αι συμβατή και θα ικαν οποιεί την επιχ ειρηματική στρατηγική
του ΟΣΕ που αποτελεί τον κύριο του
έργου.
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ΠΣΑΠ: «Δώστε λύση τώρα σε Football League και Γ’ Εθνική!»

Ο

ΠΣΑΠ με αφορμή τη μη εξέταση από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων του αιτήματος της
Football League για επαν έν αρξη των ομαδικών προπον ήσεων στις ομάδες της κατηγορίας,
έστειλε στον πρωθυπουργό της Ελλάδος κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υ φυπουργό Αθλητισμού
κύριο Λευτέρη Αυγεν άκη, την κάτωθι επιστολή:
«Αξιότιμοι κύριοι,

θα θέλαμε ν α σας θυμίσουμε πως ο αθλητισμός είν αι
το μεγαλύτερο αν τιρατσιστικό κίν ημα στον
κόσμο. Μπορούν ν α συν υπάρξουν και ν α
συν εργαστούν άν θρωποι διαφορετικής ηλικίας,
εθν ικότητας, θρησκείας, φύλου ή χ ρώματος.

ν α πιστέψουμε πως δεν καταλαβαίν ετε την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας, καθώς σας την έχ ουμε
θίξει επαν ειλημμέν α. Δεν θέλουμε ν α πιστέψουμε πως
δεν καταλαβαίν ετε πως εμείς στην πραγματικότητα
δεν σας ζητάμε ν α λειτουργήσουμε τώρα, αλλά ν α μας
δοθεί το δικαίωμα ν α μπορέσουμε ν α προετοιμαστούμε ώστε ν α είμαστε έτοιμοι ν α λειτουργήσουμε
έν α μήν α μετά. Δεν θέλουμε ν α πιστέψουμε πως δεν
αν αγν ωρίζετε ότι παιχ ν ίδι είν αι το ποδόσφαιρο και
όχ ι οι ζωές μας, σταματήστε λοιπόν ν α παίζετε με
αυτές.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ: <<ΕΧΟΥΜΕ
ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ>>

Ο

Βαγγέλης Βρεκούσης τόν ισε:Επειδή διαβάζω
πολλά για την αγάπη κάποιων για το ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο,παραθέτω και άλλη μια
άποψη έτσι για ν α υπάρχ ει.
Έχ ω την αίσθηση ότι μάλλον έχ ουμε ξεχ άσει,τι

Ο αθλητισμός είν αι εκείν ος που μάχ εται
εν άν τια στις διακρίσεις και την αδικία. Στη
χ ώρα μας όμως με την κυβερν ητική πολιτική
που ασκείτε στον αθλητισμό κάν ετε εκατον τάδες επαγγελματίες αθλητές της Football League
και όχ ι μόν ο ν α βιών ουν όλα τα παραπάν ω
στο πετσί τους, πιο έν τον α από ποτέ. Βλέπουν τους συν αδέλφους τους ν α εργάζον ται
καν ον ικά (και σωστά) εν ώ οι ίδιοι δυστυχ ώς
όχ ι, παρότι τηρείται από όλους το ίδιο υγειον ομικό πρωτόκολλο.

Γιν όμαστε καθημεριν ά μάρτυρες στη λειτουργία όλο
και περισσότερων κλάδων , που στη πράξη δεν εφαρμόζουν ούτε τα μισά μέτρα πρόληψης και προστασίας σε σχ έση με τον δικό μας. Ο κορον οϊός είν αι
εδώ και αυτό δεν το αμφισβητεί καν είς, αλλά δεν γίν εται ν α ακουμπάει μόν ο τους “αδύν αμους”. Τραν ταχ τά
παραδείγματα είν αι οι αποφάσεις σας για τα πρωταθλήματα της Football League και της Α’ εθν ικής
γυν αικών , που ακροβατούν στα όρια της πρόκλησης.

Το πρώτο είν αι το μον αδικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, όχ ι μόν ο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την
Ευρώπη, που όχ ι μόν ο δεν έχ ει αρχ ίσει καν , αλλά
και δεν διεξάγον ται ούτε οι απαραίτητες προπον ήσεις. Το δεύτερο είν αι το μον αδικό εθν ικό πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας που επίσης δεν έχ ει σχ ετική άδεια,
παρότι την ίδια στιγμή οι αθλήτριες εκπροσωπούν και
την Εθν ική μας ομάδα. Να μην ξεχ ν άμε πως λίγους
μήν ες πριν ζήσαμε την μεγαλύτερη ν τροπή του
σύγχ ρον ου αθλητισμού, όταν η Εθν ική ομάδα
γυν αικών αν αγκάστηκε ν α αγων ιστεί σε επίσημο
αγών α με την αν τίστοιχ η της Γερμαν ίας εν μέσω
απαγόρευσης προπον ήσεων και χ ωρίς καν είς σας ν α
σκεφτεί πόσο επικίν δυν ο ήταν όλο αυτό.

Πλέον βρισκόμαστε στα όρια της ψυχ ικής κατάρρευσης, από την συν εχ όμεν η κοροϊδία που εισπράττουμε από την κυβέρν ησή σας. Το αίτημά μας για ν α
μας επιτραπούν οι ομαδικές προπον ήσεις συν εχ ώς
μεταφέρετε από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Η Παρασκευή γίν εται Τρίτη, η Τρίτη Πέμπτη, η Πέμπτη Παρασκευή και πάλι από την αρχ ή. Δεν θέλουμε

Για ν α καταλαβαίν ετε και το μέγεθος της ταλαιπωρίας που βιών ουμε ο έν ας μήν ας μετά σημαίν ει
πως θα αγων ιστούμε ξαν ά σε επίσημο αγών α
περίπου έν α χ ρόν ο ύστερα από την περσιν ή διακοπή του πρωταθλήματός μας. Αν όλη αυτή η απάν θρωπη αν τιμετώπιση συμβαίν ει στον επαγγελματικό
αθλητισμό, τρομάζουμε και μόν ο στη σκέψη τι θα
προκύψει στον ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό. Δυστυχ ώς
κάθε μέρα αποδεικν ύεται πως στερείστε σχ εδίου
στην επαν εκκίν ηση του αθλητισμού. Στη Γ’ Εθν ική
με τους χ ιλιάδες των ποδοσφαιριστών που περιμέν ουν ν α διεκδικήσουν τα όν ειρα τους, με τους χ ιλιάδες αθλητές των υπολοίπων αθλημάτων που μπροστά
τους υπάρχ ει μόν ο σκοτάδι, με τα παιδιά μας στις
ακαδημίες που παρότι μπορούν ν α καθίσουν στο ίδιο
θραν ίο με τον φίλο τους, δεν μπορούν ν α παίξουν
και ν α προπον ηθούν μαζί του. Ξεχ ν άτε πως
βρίσκον ται στην πιο ευαίσθητη και κομβική στιγμή
της ηλικίας τους και την ώρα της διαμόρφωσης του
χ αρακτήρα τους, εσείς τους μπολιάζετε τη συν ήθεια
της προκατάληψης ως κάτι φυσιολογικό.
Ο αθλητισμός είν αι ο μόν ος που από τα αρχ αία
χ ρόν ια ύψων ε το αν άστημα του και σταματούσε τα
τύμπαν α του πολέμου. Το ίδιο θα μπορούσε ν α κάν ει
και τώρα, ως μια διέξοδο στον άν θρωπο κάθε ηλικίας
για την αν τιμετώπιση των ψυχ ικών επιπτώσεων του
δύσκολου διαστήματος που βιών ει η αν θρωπότητα».
Εμάς πάν τα θα μας βασαν ίζει έν α “ΓΙΑΤΙ”. Γιατί δεν
τον εκμεταλλευόμαστε».

σημαίν ει ερασιτεχ ν ικός αθλητισμός και ξαφν ικά προσπαθούμε συν έχ εια ν α τον συγκρίν ουμε συν έχ εια με
τον επαγγελματικό.
Το μόν ο βέβαιο είν αι ότι σίγουρα ερασιτεχ ν ικός αθλητισμός δεν είν αι ποιός θα προβιβαστεί ή θα υποβιβαστεί,ούτε ο πρώτος αλλά ούτε και ο τελευταίος.
Βεβαίως ν α αν οίξουν λοιπόν τα γήπεδα για προπον ήσεις όλων των ερασιτεχ ν ών αθλητών σε όλα τα
ερασιτεχ ν ικά αθλήματα με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης όμως ας δώσουν επιτέλους οι αρμόδιοι οριστική διακοπή όλων των ερασιτεχ ν ικών πρωταθλημάτων
και όχ ι την χ αριστική βολή τους.
Οικον ομική εν ίσχ υση άμεσα από όλους τους φορείς,ΕΠΟ,Superleague,Περιφέρεια και Δήμους με στόχ ο
την επαν έν αρξη των πρωταθλημάτων μετά το καλοκαίρι.
Και επιτέλους ας σταματήσει ο πόλεμος, η ειρων εία
και οι αν ακοιν ώσεις μόν ο προς μία κατεύθυν ση και
ας μιλήσει κάποιος για την πλήρη αδιαφορία όλων
αυτών των μεγάλων ομάδων ,παραγόν των της
Superleague που από την μία στηρίζουν τα πάν τα
στην πληγωμέν η κοιν ων ία και οικον ομία με δωρεές
πλήν του ερασιτεχ ν ικού ποδοσφαίρου που χ ωρίς
αυτό δεν θα υπήρχ αν όλοι αυτοί.
Απλά εκεί δεν αγγίζουμε γιατί πον άει..είν αι οι ομάδες που αγαπάμε, χ ειροκροτάμε,αγοράζουμε διαρκείας,παίρν ουμε καθημεριν ά τις εφημερίδες
τους,ψων ίζουμε φαν έλες για τα παιδιά μας ν α ν οιώθουν περήφαν α αλλά για την ομάδα της γειτον ιάς λέμε
έλα μωρέ κάποιος κουτός θα πληρώσει θα τα καταφέρουν ...
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Η

ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές για την 4η αγων ιστική της Σούπερ Λιγκ 2 την Τετάρτη 27/1.

Παν αχ αϊκή - Καραϊσκάκης Άρτας (15.00 ERT
SPORTS, Αγυιάς)
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθήν ας)
Βοηθοί: Μπουρζοβίτης, Τριαν τάφυλλος (Κοριν θίας)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθήν ας)

Χαν ιά - Εργοτέλης (15:00 ERT SPORTS, Περιβολίων )
Διαιτητής: Καδδάς (Αχ αΐ ας)
Βοηθοί: Οικον όμου (Αχ αΐ ας), Βεργέτης (Αργολίδας)
4ος: Μπακογιάν ν ης (Αθήν ας)

ΟΦΙ - Απόλλων Λάρισας (15:00 ERT SPORTS, Βουζουν εράκειο)
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν . Αττικής)
Βοηθοί: Πλακάς (Δυτ. Αττικής), Βιτσεν τζάτος (Αν .
Αττικής)
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Διαγόρας - Ιων ικός (15:00 ERT SPORTS, Δημ. Στάδιο Ρόδου)
Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθήν ας), Φίλος (Βοιωτίας)
4ος: Κακουλίδης (Θράκης)

Τρίκαλα - Δόξα Δράμας (15:00 ERT SPORTS, Δημ.
Στάδιο Τρικάλων )
Διαιτητής: Μαλούτας* (Ημαθίας)
Βοηθοί: Μαλαν δρής (Χαλκιδικής), Μπαλιάκας (Κοζάν ης)
4ος: Μελτζαν ίδης (Ημαθίας)
Λεβαδειακός - Ξάν θη (15.30 ΕΡΤ3, Δημ. Στάδιο
Λιβαδειάς)
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Νίκζας, Μάν ος (Λάρισας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής).
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Ο ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Ο

λοκληρώθηκε η εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων του σωματείου ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ της Γ.Γ.Α..

Η ομάδα είν αι μέσα στις εν ν έα που έχ ουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ποδόσφαιρο στην
Δυτική Αττική και η πρώτη από Ασπρόπυργο.
Ο Γιάν ν ης Τσακίρης ευχ αριστεί την οικογέν εια του
τα μέλη της διοίκησης και τον Γεν ικό γραμματέα της
ομάδας Κώστα Βαλσαρά για την πολύτιμη βοήθεια του
στην συγκέν τρωση όλων των δικαιολογητικών .
Πρέπει ν α βοηθήσουν οι θεσμοί ν α μπορέσουν
όλες οι ομάδες ν α μπούν ε στο μητρώο Τέλος ευχ αριστώ τις υπηρεσίες της ΓΓΑ και της περιφέρειας για την
συν εισφορά τους.

Όλα κρίνονται την Παρασκευή σε
Football League – Γ’ Εθνική

Τ

ην προσεχ ή Παρασκευή θα παρθούν οι αποφάσεις για τη Football League και τη Γ’ Εθν ική.

Στην αν αμον ή
και με το… ακουστικό στο χ έρι
βρίσκον ται
Football League
και Γ’ Εθν ική.
Σύμφων α με την
τελευταία εν ημέρωση από τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιά την
προσεχ ή Παρασκευή θα συν εδριάσει η αρμόδια
επιτροπή και για
το άν οιγμα της
αθλητικής δραστηριότητας.
Football
League και Γ’ Εθν ική παραμέν ουν εδώ και καιρό
στον … πάγο και άπαν τες περιμέν ουν τις εξελίξεις για
ν α επιστρέψουν στις προπον ήσεις. Αυτό είν αι το
βασικο αίτημα που έχ ει κατατεθεί από τις δύο κατηγορίες στους Λοιμωξιολόγους και εξακολουθεί ν α είν αι
αν απάν τητο με συν εχ όμεν ες αν αβολές και παράταση
στην αγων ία.
Αυτή η αγων ία, εκτός απροόπτου, θα τελειώσει στις
29 Ιαν ουαρίου για το σύν ολο των ομαδικών πρωταθλημάτων που δεν έχ ουν ακόμη ξεκιν ήσει και ευελπιστούν ν α επιστρέψουν στη δράση με το υγειον ομικό
πρωτόκολλο που ήδη εφαρμόζεται.
Θυμίζουμε ότι εκτός από την FL και την Γ’ Εθν ική,
τα… σπουδαία περιμέν ουν επίσης το μπάσκετ
γυν αικών , το βόλεϊ γυν αικών , το πόλο αν δρών και
γυν αικών και το χ άν τμπολ αν δρών και γυν αικών .

Talent City FC: ΤΕΛΟΣ
ΑΝΟΧΗΣ! ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦH!

Σ

ε αυτοσχ έδια γήπεδα και ξερές αλάν ες διαδραματίζον ται πλεον οι μη επίσημες "αγων ιστικες"
των γειτον ικών ομαδων ...
Οι αλάν ες αποτελούσαν παλαιόθεν το σημείο αν αφοράς της κάθε γειτον ιάς. Ο τόπος συν άθροισης και συν άν τησης των παιδιών .
Όλοι αυτοί οι
αυτοσχ εδιοι αγων ιστικοι χ ώροι φιλοξεν ούν
κάθε απόγευμα … 20
περίπου παιδιά ηλικίας
από 5 ως 15
χ ρον ών … τα οποία
πλέον έχ ουν σκληραγωγηθεί!!!
Ποδόσφαιρο στην
αυτοσχ έδια αλάν α
που έχ ουν δημιουργήσει σε έν α χ ωράφι… στην καρδιά της γειτον ιάς, που τις περισσότερες φορές θυμίζει
«ζούγκλα» από τα χ όρτα. Δύο πορτοκαλί ξεθωριασμέν ες κορύν ες… τοποθετημέν ες δεξιά και αριστερά για
ν α «σημαδευτεί» το τέρμα, και τα παιδιά κλωτσούν
την μπάλα ακούραστα και παθιασμέν α... «Αυτοσχ εδιάζουμε μόν οι μας, για ν α μπορούμε ν α παίξουμε
μπάλα. Δεν είν αι όμως και ό,τι καλύτερο» επισημαίν ει
ο μεγαλύτερος της παρέας και αρχ ηγός, αφού είν αι και
ο κάτοχ ος της μπαλας... και κουν άει το κεφάλι του
απογοητευμέν ος, δείχ ν ον τας τα σημάδια στα πόδια
του από τα χ τυπήματα...
Το γήπεδο… χ ωμάτιν ο, γεμάτο πέτρες και χ ωρίς
καμία ασφάλεια. Στο τέλος της ημέρας εκτός από αποκαμωμέν α τα παιδιά… μετρούν και τις πληγές τους
από χ τυπήματα...
«Πρέπει ν α μας επιτρέψουν την επιστροφή στις
προπον ήσεις..
Το έχ ουμε ζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν έχ ει
γίν ει τίποτα ακόμη» μας λέει με παράπον ο και κλωτσάει την μπάλα με πείσμα… για ν α δείξει το δίκαιο
του αιτήματός τους..
Υ Γ. :τα παραπάν ω αφορούν σε πραγματικό
γεγον ότα..
ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ! ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ!
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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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Δ. Παπαστεργίου: Η αλλαγή του εκλογικού νόμου και του
Ν.4412 θα δώσουν έναν αέρα δυναμικής στην Αυτοδιοίκηση

Συν εδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ΔΣ της ΚΕΔΕ
με τη συμμετοχ ή του υπουργού Εσωτερικών Μ.
Βορίδη, του αν απληρωτή υπουργού Σ. Πέτσα και του
γεν ικού γραμματέα του Υ ΠΕΣ Μ. Σταυριαν ουδάκη.
«Έχ ουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες για την αλλαγή
των αρμοδιοτήτων και την πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση. Επεν δύουμε σε μια ειλικριν ή και γόν ιμη συν εργασία με το υπουργείο Εσωτερικών » τόν ισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, ο οποίος αν αφέρθηκε στα βασικά θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Εκλογικός ν όμος – Πρέπει ν α αλλάξει, χ ωρίς ν α
αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα την αλλαγή των αρμοδιοτήτων . Με χ αρά ακούμε ότι επιτέλους θα λυθεί το
πρόβλημα στην κυβερν ησιμότητα των Δήμων , που
δημιούργησε η απλή αν αλογική.
Αρμοδιότητες – Η ΚΕΔΕ θα καταθέσει μέσα στις
επόμεν ες μέρες τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
όπως προέκυψαν από τον εξαν τλητικό συν εδριακό
διάλογο με τους Δήμους όλης της Ελλάδας. Είν αι η
ώρα ν α ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες και μέσα από
την Πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση ν α προχ ωρήσουμε
στην βελτιστοποίηση του έργου της Τ.Α., προς όφελος των τοπικών κοιν ων ιών .
Πρόγραμμα «Αν τών ης Τρίτσης» – Οφείλουμε ν α
τρέξουμε τις διαδικασίες αλλά και από την πλευρά του
Υ πουργείου πρέπει ν α συμφων ήσουμε στον ορισμό
πλαφόν αν ά ομάδα έργων , ώστε ν α μην υπάρξουν
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

περίπου 4.000.000
την ημέρα», δήλωσε χ αρακτηριστικά

ο κ. Πιερρακάκης.
Εξήγησε δε ότι κόφτης στα γραπτά μην ύματα δεν
μπορεί ν α μπει, γιατί το σύστημα έχ ει σχ εδιαστεί έτσι
ώστε ν α είν αι ισοδύν αμο του χ αρτιού. «Εκ των πραγμάτων έν α ποσοστό της περιφέρειας χ ρησιμοποιεί
χ αρτί, εν ώ εξαρχ ής υπήρχ αν συγκεκριμέν ες διατυπώσεις στις συμφων ίες που είχ αμε με τους τηλεπικοιν ων ιακούς παρόχ ους για το πώς δουλεύει αυτό το
σύστημα, συν επώς κόφτης δε θα μπει», επισήμαν ε.
Ο γεν ικός γραμματέας Εμπορίου, σχ ολιάζον τας τις
εικόν ες συν ωστισμού είπε ότι με το ν α στέλν ουν
διπλό και τριπλό SMS για ν α παραμείν ουν στα καταστήματα «κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους».
«Πρέπει ο καθέν ας ν α δείξει αυτοπειθαρχ ία, ν α
σεβαστεί τον εαυτό του. Μην ν ομίζει ότι με τα επαν αλαμβαν όμεν α SMS κοροϊδεύει το κράτος, τον εαυτό
του κοροϊδεύει», τόν ισε κ. Σταμπουλίδης.
μιλών τας στον ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε και εκείν τις
πληροφορίες ότι η κυβέρν ηση εξετάζει σχ έδιο για τις
ώρες που θα επιτρέπεται οι πολίτες ν α κάν ουν τα
ψών ια τους, προκειμέν ου ν α αποφεύγεται ο συν ωστισμός, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διαχ είριση της
παν δημίας.
Ο Γεν ικός Γραμματέας Εμπορίου δήλωσε πως έν α
από τα μέτρα που εξετάζον ται είν αι ν α χ ρησιμοποιηθεί η ηλεκτρον ική εφαρμογή e-katanalotis, προκειμέν ου ο πολίτης ν α βλέπει στο κιν ητό του τον διαθέσιμο χ ρόν ο που έχ ει προκειμέν ου ν α ολοκληρώσει τη
μετακίν ησή του, επισημαίν ον τας όμως ότι υπάρχ ουν
κάποιες δυσκολίες, όπως είν αι ότι ορισμέν ες ηλικιακές
ομάδες δεν έχ ουν τη δυν ατότητα ν α τη χ ρησιμοποιήσουν .
Είν αι λάθος ν α θεωρούμε ότι στέλν ον τας πολλά
SMS, ξεγελάμε το σύστημα και το Κράτος, τόν ισε ο κ.
Σταμπουλίδης, εξηγών τας πως φέρν ουμε σε δύσκολη
θέση την πολιτεία που καλείται ν α λάβει περιοριστικά
μέτρα, εν ώ συμπλήρωσε πως έχ ουμε πατριωτική
ευθύν η για ν α προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας.
Πως η αστυν ομία θα πιάν ει όσους σβήν ουν
μην ύματα για ν α κάν ουν τα ψών ια τους περισσότερη
ώρα
Ο συν δικαλιστής της ΕΛΑΣ, Στράτος Μπαλάσκας
μιλών τας στο OPEN, υποστήριξε ότι «βγήκαν όλοι
έξω. Είχ αμε ουρές 100 και 200 μέτρων κυρίως σε
καταστήματα έν δυσης και υπόδησης και ιδιαίτερα
στην Ερμού. Όμως έγιν ε χ αμός σε όλη την Ελλάδα, τη
Θεσσαλον ίκη, τη Λάρισα, τον Βόλο και την Πάτρα.
Δεν μπορούσαμε ν α προβλέψουμε ότι θα είν αι σε
αυτή την έκταση».

αποκλεισμοί από το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα.
ΕΣΠΑ και Ταμείο Αν άκαμψης – Θέλουμε αρωγό το
Υ ΠΕΣ που το θεωρούμε σπίτι μας για ν α
κατοχ υρώσουμε την ουσιαστική συμμετοχ ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχ εδιασμό και την υλοποίηση
των προγραμμάτων . Οι θέσεις της ΚΕΔΕ έχ ουν έγκαιρα κατατεθεί και ελπίζουμε ότι θα γίν ουν δεκτές.
Η ΚΕΔΕ θα αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υ πουργούς με τις προτάσεις
της που είν αι μελετημέν ες και δεν χ ρειάζον ται περαιτέρω ν ομοθετικές ρυθμίσεις.
Η ΚΕΔΕ θέλει ν α συμμετέχ ει στην Προετοιμασία,
στο Σχ εδιασμό, στην Υ λοποίηση και την αξιολόγηση
με τη συμμετοχ ή της στις αν τίστοιχ ες επιτροπές που
ήδη υπάρχ ουν .
Κιν ητικότητα – Η αποψίλωση των Δήμων μας πρέ-

Σύμφων α με τον ίδιο βεβαιώθηκαν πολλά πρόστιμα
έξω από τα καταστήματα για υπέρβαση ορίου SMS με
τον κ. Μπαλάσκα ν α εξηγεί ότι εφαρμόστηκε μια ν έα
εν τολή: «ν α μπορούμε ν α ελέγχ ουμε τα SMS και ν α
κάν ουμε αν τιπαραβολή με την ώρα της απόδειξης
αγοράς».
Ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε ότι διαπιστώθηκε πως
αρκετοί πολίτες έσβην αν τα SMS και έστελν αν άλλα,
εν ώ κάποιοι δεν είχ αν στείλει καθόλου. Σε κάποιες
περιπτώσεις «παρατηρήθηκαν αποκλίσεις 4, 5, 6 και
7 ωρών (από το όριο των 2 ωρών )».
Σύψας: Παίζουμε με τη φωτιά, δεν ξέρω αν με αυτές
τις εικόν ες μπορεί ν α μείν ει αν οιχ τή η αγορά
«Καμπαν άκια κιν δύν ου» έκρουσε ο λοιμωξιολόγος
Νίκος Σύψας, σχ ολιάζον τας τις εικόν ες συν ωστισμού
στην αγορά.
Όπως είπε ο κ. Σύψας μιλών τας στο MEGA, θα
πρέπει άμεσα ν α ληφθούν μέτρα κατά της κιν ητικότητας εκφράζον τας παράλληλα την αν ησυχ ία του για
την εξέλιξη της παν δημίας.
«Η επιδημία είν αι ακόμα άσχ ημη, εν ώ έχ ει έρθει και
η μετάλλαξη η οποία μεταδίδεται ταχ ύτατα. Είν αι εξαιρετικά επικίν δυν ο ν α παραμείν ει αν οιχ τή η αγορά αν
συν εχ ιστούν αυτές οι εικόν ες» αν έφερε ο Νίκος
Σύψας, εν ώ άφησε αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο για άμεση
εισήγηση από την επιτροπή λοιμωξιολόγων για κλείσιμο της αγοράς. «Παίζουμε με τη φωτιά. Δεν ξέρω αν
με τις εικόν ες αυτές θα μπορεί ν α συν εχ ίσει η αγορά
ν α είν αι αν οιχ τή», είπε ο καθηγητής, εν ώ παραλλήλισε την κατάσταση με τις εικόν ες συν ωστισμού τα Χριστούγεν ν α στο Λον δίν ο. «Είχ αμε δει τα Χριστούγεν ν α
στο Harrod’s και δείτε τώρα που είν αι το Λον δίν ο. Οι
εικόν ες της Ερμού δεν μας δείχ ν ουν αποστάσεις αλλά
συν ωστισμό», αν έφερε χ αρακτηριστικά ο Νίκος
Σύψας.
Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλών τας για τις εικόν ες
του Σαββατοκύριακου με την έν τον η κιν ητικότητα,
σημείωσε ότι «προφαν ώς υπάρχ ει αν ησυχ ία για αν αζωπύρωση των κρουσμάτων ». Εν ώ, δεν απέκλεισε το
εν δεχ όμεν ο, σε περίπτωση που αυξηθούν τα
κρούσματα «ν α γίν ει εισήγηση για κλείσιμο του λιαν εμπορίου». Όπως εξήγησε, «αυξημέν η κιν ητικότητα
σημαίν ει αυξημέν α κρούσματα».
Υ πογράμμισε δε, πως η επιτροπή είχ ε τον ίσει ότι
μον αδική προϋπόθεση ν α αν οίξει το λιαν εμπόριο
ήταν η τήρηση του δίωρου. Κάλεσε παράλληλα, την
Πολιτεία ν α βρει έν αν τρόπο, ώστε ν α μπορεί ν α τηρηθεί. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, σημείωσε ότι
δεν υπάρχ ει ακόμα ο κίν δυν ος ν α επηρεαστεί, λόγω
της μετάλλαξης. Όμως, όπως τόν ισε, «καθυστερών τας
τους εμβολιασμούς δίν ουμε την ευκαιρία ν α μεταλλάσσεται και ν α εξαπλών εται».
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πει ν α σταματήσει και ν α μπορέσουμε με ικαν ά στελέχ η ν α προωθήσουμε τις πολιτικές μας που θα μας
κάν ουν ακόμη πιο χ ρήσιμους στους πολίτες.
Πλατφόρμα τετραγων ικών – Η επιτυχ ία της πλατφόρμας είν αι δεδομέν η και εκείν ο που πρέπει
ν α δούμε μαζί με το Υ ΠΕΣ, είν αι η επαν αλειτουργία της, με διαφοροποιημέν ος όρους.
Διαχ είριση Απορριμμάτων – Θέλουμε ν α είν αι
ξεκάθαρο ότι τα απορρίμματα και η διαχ είρισή
τους είν αι αποκλειστική αρμοδιότητα του Α’
Βαθμού Αυτοδιοίκησης
Εμβολιασμός προσωπικού ΟΤΑ και Δημοτικής
Αστυν ομίας
Ζητάμε ν α υπάρξει ισότιμη μεταχ είριση του
αν θρώπιν ου δυν αμικού της αυτοδιοίκησης,
όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του cov id19. Δηλαδή ν α υπάρξει μέριμν α για τον εμβολιασμό δημοτικών υπαλλήλων κρίσιμων υπηρεσιών (δημοτική αστυν ομία, κοιν ων ικές δομές,
βοήθεια στο σπίτι, καθαριότητα κλπ.), που βρίσκον ται στην «πρώτη γραμμή» για την καταπολέμηση της
παν δημίας από το Μάρτιο του 2020 ως σήμερα, μαζί
με το πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης, χ ωρίς
όμως αυτό ν α αποβεί σε βάρος άλλων ομάδων
πολιτών , των οποίων είν αι προγραμματισμέν ος βάση
των οδηγιών της αρμόδιας εθν ικής επιτροπής ο εμβολιασμός.
Συν ηγορούμε στο αίτημα Δημάρχ ων για παράταση
του υφισταμέν ου προγράμματος και έγκαιρη προκήρυξη ν έου προγράμματος απασχ όλησης κοιν ωφελούς
χ αρακτήρα.
Η επείγουσα κατάσταση που έχ ει δημιουργηθεί
λόγω της παν δημίας, υποχ ρεών ει τους Δήμους ν α
αν αζητήσουν τρόπους παραμον ής των εργαζόμεν ων
που απασχ ολούν ται σήμερα μέσω του καθεστώτος
κοιν ωφελούς εργασίας, για ν α αν τεπεξέλθουν στις
αν άγκες τους.

Αν η παράταση των συμβάσεων δεν είν αι εφικτή,
τότε είν αι απαραίτητο η ν έα προκήρυξη του προγράμματος ν α γίν ει έγκαιρα , ώστε το ν έο προσωπικό ν α
αν αλάβει καθήκον τα πριν ακόμη λήξουν οι υφιστάμεν ες συμβάσεις. Τα οκτάμην α αποτελούν λύση για τις
εποχ ικές αν άγκες των Δήμων . Πρέπει ν α ζητήσουμε
η εκκίν ηση του οκταμήν ου ν α προσμετράται από την
ημερομην ία υπογραφής και όχ ι τον Νοέμβριο ώστε ν α
μην χ ρειάζεται ν α απολύουμε εργαζόμεν ους που μας
χ ρειάζον ται το καλοκαίρι. Για το θέμα αυτό θα εν ημερώσουμε το Υ ΠΕΣ και τον ΟΑΕΔ αλλά και θα ζητήσουμε ν α υπάρξει συν άν τηση με τη ν έα πολιτική ηγεσία
του Υ πουργείου Απασχ όλησης .

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
ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2296021028
Email : info@exmetal.gr

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

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

