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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Βροχές και ισχυροί άνεμοι 

Η θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυ-

σοστομία, Χρυσοστομίτσα *
Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολο-

καυτώματος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου
2105546444

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21,  Ζεφύρι, 2102322141

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γεωργοπούλου Αδαμαντία - Μαρία

Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market, 2105324590

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Κορονοϊός: Η διασπορά των 842 νέων κρουσμάτων 
--  ΞΞεεφφεεύύγγεειι  ηη  ΑΑττττιικκήή  μμεε  442277
Στα 842 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας, όπως ανα-

κοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τρίτης (26/01). Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 153.226.

ΓΓιιααγγιιάά  πποουυ  πποούύλλααγγεε  ηηρρωωίίννηη  κκιι
εεππααιιρρννεε  33  σσυυννττάάξξεειιςς
Διεκδικεί αποζημίωση 100.000 ευρώ από το κράτος

Πουλούσε το... εμπόρευμά
της σε λαϊκές αγορές όπου
εργαζόταν μαζί με τον
σύζυγο της και το εγγόνι
της.

Η
74χ ρον η Ε.Κ. είχ ε καταδικα-
στεί αρχ ικά σε 8 χ ρόν ια
κάθειρξη για εμπόριο ν αρκω-

τικών , είχ ε εκτίσει πέν τε χ ρόν ια
και τώρα στρέφεται κατά του
Ελλην ικού Δημοσίου ζητών τας
αποζημίωση επειδή η ποιν ή της
στο Πεν ταμελές Εφετείο Κακουργ-
ημάτων  μειώθηκε σε 18 μήν ες φυλά-
κιση και ως εκ τούτου είχ ε μείν ει
στη φυλακή περισσότερο από την
ποιν ή που τελικά της επιβλήθηκε.

Ο δικηγόρος της, Στάθης Μητσο-
κάλης, καταθέτει και αίτηση αν αίρε-
σης στο Εφετείο, επιδιώκον τας την
πλήρη αθώωση της 74χ ρον ης,
αν οίγον τας το δρόμο για την  διεκ-
δίκηση ακόμα μεγαλύτερης αποζ-
ημίωσης από το Ελλην ικό Δημόσιο,
το ύψος της οποίας μπορεί ν α φτά-
σει έως και τις 100.000 ευρώ.

Το εν τυπωσιακό είν αι ότι εν ώ η
συγκεκριμέν η γυν αίκα έχ ει συλληφ-
θεί πάν ω από 15 φορές τα τελευ-
ταία 20 χ ρόν ια για σοβαρά αδικήμα-
τα, γεμίζον τας ποιν ικό μητρώο τεσ-
σάρων  σελίδων  με κατηγορίες
όπως, εμπόριο ν αρκωτικών  ακόμα
και με την  επιβαρυν τική περίσταση
της χ ρήσης αν ηλίκου, για εισαγωγή
ν αρκωτικών  σε σωφρον ιστικό
κατάστημα αλλά και για διακεκριμέ-
ν ες κλοπές, πέτυχ ε ν α αφεθεί
ελεύθερη και ζητά τώρα την  αθώωση
της.

Σύμφων α με την  κατάθεση μάρτ-
υρα, η 64χ ρον η τότε γυν αίκα που-
λούσε το εμπόρευμα της (φιξάκια
ηρωϊν ης) στις λαϊκές αγορές, όπου
εργαζόταν  μαζί με τον  σύζυγο της
και το εγγόν ι της. 

Σύμφων α με άλλο μάρτυρα της
υπόθεσης, η γιαγιά από τα Άν ω Λιό-
σια είχ ε στήσει και δεύτερο παράρτ-
ημα μέσα στο ίδιο της το σπίτι. 

Συγκεκριμέν α, όπως αν αφέρει ο
αστυν ομικός που έλαβε την  κατάθ-
εση του βασικού μάρτυρα: «Του
είπα αν  γν ωρίζει ον ομαστικά τα
άτομα από τα οποία ψων ίζει. Μου
λέει δεν  γν ωρίζω τα ον όματα αλλά
γν ωρίζω τα σπίτια. Είχ ε δώσει 20
ευρώ για το φιξάκι. 

Μας υπέδειξε την  οικία της 1ης
κατηγορούμεν ης όπου μέν ει μαζί με
τον  σύζυγο της. Τον  ρώτησα πως
γίν εται η συν αλλαγή, μου λέει ότι
βρίσκεται εκτός οικείας ο Παν α-
γιώτης και τον  οδηγεί στην  οικεία.
Τα έχ ει μέσα στα στήθη της και στη
μέση είχ ε το τσαν τάκι με τα χ ρήμα-
τα».

Οι αστυν ομικοί προχ ώρησαν  στη
σύλληψη της 64χ ρον ης και κατά
την  απολογία της, αρν ήθηκε ότι
έχ ει με το εμπόριο ν αρκωτικών .
Είπε ότι είν αι τοξικομαν ής και πως
έχ ει άλλα τρία εγγόν ια τοξικομαν είς,
αποκαλύπτον τας δε ότι λαμβάν ει
τρεις συν τάξεις, μια σύν ταξη
πολύτεκν ου, την  σύν ταξη του
συζύγου της που ήταν  30 χ ρόν ια
καθαριστής στο δήμο Άν ω Λιοσίων
καθώς και αν απηρική σύν ταξη. «Τα
εγγόν ια μου παίρν ουν  σύν ταξη
πολυτέκν ων  από τη μητέρα τους
που πέθαν ε και δουλεύω και στη
λαϊκή», συμπλήρωσε, χ ωρίς όμως
ν α πείσει το δικαστήριο που την
καταδίκασε αρχ ικά όπως αν αφέρο-
υμε πιο πάν ω σε 8 χ ρόν ια κάθει-
ρξη, για ν α εκτίσει τελικά τα 5 και
στη συν έχ εια ν α μειωθεί η ποιν ή
της στους 18 μήν ες φυλάκιση.

Ο συν ήγορος της, Στάθης Μητσο-
κάλης, λέει στο protothema.gr ότι
«από τη στιγμή που ήδη, από το
Εφετείο, έχ ει κριθεί ότι αδίκως
παρέμειν ε τόσα χ ρόν ια στη φυλα-
κή, έχ ει δικαίωμα ν α αν αζητήσει και
την  αποζημίωση που δικαιούται για
τον  παραπάν ω χ ρόν ο που κρα-
τήθηκε, πέραν  της ποιν ής που τελι-
κά της επιβλήθηκε. Μια αποζημίωση
που μπορεί ν α φτάσει και τις
100.000 ευρώ. Αυτή θα είν αι η
ελάχ ιστη αλλά όχ ι αρκετή ικαν ο-
ποίηση της, εκτός κι αν  υπάρχ ει
κάποιος που θα έν οιωθε καλά αν
είχ ε μείν ει άδικα τρία χ ρόν ια στη
φυλακή».

Πηγή: protothema.gr

Αν αλυτικά η διασπορά
των  ν έων  κρουσμάτων
αν ά Περιφερειακή Εν ότ-
ητα:

Αττική 427
Ειδικότερα στην  Αττική:

- Ανατολική Αττική 45

- Βόρειος Τομέας Αθη-
νών 76

- Δυτική Αττική 28

- Δυτικός Τομέας Αθη-
νών 67

- Κεντρικός Τομέας
Αθηνών 113

- Νότιος Τομέας Αθη-
νών 43

- Πειραιάς 55

Θεσσαλον ίκη 65
Αιτωλοακαρν αν ία 7
Αργολίδα 5
Αρκαδία 7
Αχ αΐα 29
Βοιωτία 13
Έβρος 10
Εύβοια 38
Ζάκυν θος 3

Ηλεία 5
Ημαθία 3
Ηράκλειο 7
Θάσος 1
Θεσπρωτία 1
Θήρα 3
Ιωάν ν ιν α 1
Καβάλα 4
Καρδίτσα 14
Κέρκυρα 2
Κιλκίς 5
Κοζάν η 16
Κορίν θια 6
Λακων ία 6
Λάρισα 37
Λασίθι 1
Λέσβος 14

Μαγν ήσια 13
Μεσσην ία 2
Μύκον ος 6
Ξάν θη 12
Πάρος 1
Πέλλα 4
Πιερία 4
Ρέθυμν ο 1
Ροδόπη 6
Ρόδος 1
Σέρρες 9
Τρίκαλα 3
Φθιώτιδας 1
Φλώριν α 1
Χαλκιδική 16
Χαν ιά 3
Υπό διερεύν ηση 4
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Τ
ις οφειλόμεν ες τιμές απέδωσε στον  εκλιπόν τα
πρώην  Δήμαρχ ο Ζεφυρίου Απόστολο Ζέρβα ο
Δήμος Φυλής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, που συν εδρίασε, εκτάκτως,
την  Τρίτη 26 Ιαν ουαρίου 2021, αποφάσισε ν α τελεστεί,
τιμής έν εκεν , η κηδεία, δημοσία δαπάν η, στον  Ιερό
Ναό Παν αγίας Γρηγορούσης Ζεφυρίου, την  Τετάρτη 27
Ιαν ουαρίου 2020 και ώρα 12:00. Στο σχ ετικό Ψήφισμα
προβλέπον ται, επίσης, τα εξής:

1. Να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο θερμά
συλλυπητήρια στην  οικογέν εια, για τον  αιφν ίδιο θάν α-
το του εκλιπόν τος πρώην  Δημάρχ ου 

2. Nα εκπροσωπηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο
από μέλη του στην  εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί
στον  Ιερό Ναό Παν αγίας Γρηγορούσας, σήμερα 27-01-
2021 και ώρα 12:00

3. Να κατατεθούν  στη μν ήμη του εκλιπόν τος
στεφάν ια, εκ μέρους του Δημάρχ ου και του Δημοτικού
Συμβουλίου Φυλής

4. Να κλείσουν  οι υπηρεσίες της Δημοτικής
Εν ότητας Ζεφυρίου την  ημέρα της κηδείας, σε έν δειξη
πέν θους

5. Να κυματίσει μεσίστια η σημαία στα δημοτικά
κτίρια για τρεις (3) ημέρες.

Μετά την  εξόδιο ακολουθία η σορός του εκλιπόν τος
θα μεταφερθεί στην  τελευταία του κατοικία, στο Κοιμ-
ητήριο της Δημοτικής Εν ότητας Φυλής. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος Απόστολου Ζέρβα.

Ο Απόστολος Ζέρβας, Δήμαρχ ος Ζεφυρίου από το
1991 – 1994 & 1999 – 2002   και  Πρόεδρος  Δημοτι-
κού  Συμβουλίου 2007 – 2010 άφησε  σημαν τική παρ-
ακαταθήκη ήθους και κοιν ων ικής προσφοράς  με το
έργο του, τη ζωή του και την  αυτοδιοικητική του πορ-
εία.Ας είν αι αιων ία η μν ήμη του.

Ο Δήμος Ασπροπύργου συμβάλει στην υποστήριξη
των επιχειρήσεων της πόλης

Στηρίζοντας το Project του Ε.Ε.Α. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους»

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
Τιμές απέδωσε ο Δήμος Φυλής στον εκλιπόντα Τιμές απέδωσε ο Δήμος Φυλής στον εκλιπόντα 
πρώην Δήμαρχο Ζεφυρίου Απόστολο Ζέρβα πρώην Δήμαρχο Ζεφυρίου Απόστολο Ζέρβα 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου θέλοντας να συμβάλει
στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της
πόλης, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και συμμετέχει
στην πρωτοπόρα δράση του, για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στηρίζοντας το Project  «Ηλεκτρο-
νικό Εμπόριο για όλους», που αφορά τη δωρεάν
δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων για τις επιχει-
ρήσεις- μέλη του Ε.Ε.Α.

Αυτό είναι ένα  πρωτοπόρο και καθοριστικό βήμα για
το μέλλον των επιχειρήσεων και ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου μαζί με το Ε.Ε.Α., στηρίζουν έμπρακτα την
επιχειρηματικότητα καθώς από μελέτη που εκπο-
νήθηκε κρίνεται απαραίτητο ότι πλέον οι επιχειρήσεις
πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την άμεση ψηφ-

ιακή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Η έναρξη της δράσης υπολογίζεται εντός του πρώτου

τριμήνου 2021, με υπεύθυνο παρακολούθησης και
υλοποίησης τον Α’ Αντιπρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Νίκο
Γρέντζελο.

Επιπρόσθετα, το Ε.Ε.Α. παρέχει δωρεάν συμβου-
λευτικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις-μέλη του, ανα-
φορικά με νομικά (nomikh@eaa.gr), φορολογικά
(forologika@eea.gr) και εργατικά ζητήματα (ergatolo-
gos@eea.gr). Όσοι ενδιαφερόμενοι  επιθυμούν τη
συμμετοχή τους  στο Project «Ηλεκτρονικό Εμπόριο
για όλους» του Ε.Ε.Α. και την δωρεάν δημιουργία
Ηλεκτρονικού Καταστήματος για την επιχείρησή τους
μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα ενδιαφέροντος
εδώ.    

Κλειστό λόγω κορονοϊού,
μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου,

το Ταμείο του Δήμου Φυλής

Γν ωστοποιούμε στους συν δημότες μας ότι το Ταμείο
του Δήμου Φυλής θα παραμείν ει κλειστό, λόγω
κρούσματος κορον οϊού, από την  Τρίτη 26 μέχ ρι και
την  Παρασκευή 29 Ιαν ουαρίου 2021. 
Θα επαν αλειτουργήσει από τη Δευτέρα, 1η Φεβρουα-
ρίου 2021, με τα προγραμματισμέν α ραν τεβού. Τα ραν -
τεβού που είχ αν  προσδιοριστεί για τις ημέρες που το
Ταμείο θα παραμείν ει κλειστό, θα επαν απροσδιορι-
στούν , με πρωτοβουλία των  συν δημοτών  μας.  
Το Δημαρχ είο θα απολυμαν θεί και θα τηρηθούν  απα-
ρέγκλιτα τα πρωτόκολλα του Εθν ικού Οργαν ισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Γιώργος Αβράμης
Αν τιδήμαρχ ος Εσόδων

Συλλυπητήρια Δημάρχου Χρήστου
Παππού για την απώλεια του
πρώην Δημάρχου Ζεφυρίου Από-
στολου Ζέρβα

Τη βαθειά του θλίψη για την απώλεια του Από-
στολου Ζέρβα εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. “Υπήρξε ένας συνεπής και
άξιος αυτοδιοικητικός που αγωνίστηκε για τον
τόπο μας, χωρίς ποτέ να ξεχάσει την ιδιαίτερη
πατρίδα του το Ριζό (Αράχωβα) Μουργκάνας
Θεσπρωτίας. Μας άφησε παρακαταθήκη τα βιβλία
του και  το έργο του στο Ζεφύρι . Θερμά
συλλυπητήρια στη Γεωργία και το Μηνά. Η
απώλεια είναι για εκείνους πολύ μεγαλύτερη”,
δήλωσε ο Χρήστος Παππούς.
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Επίδομα θέρμανσης: Από την Παρασκεύη οι πληρωμές
Το επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και
εναλλακτικές ύλες, όπως τα καυσόξυλα και το φυσικό αέριο.

Ξ
εκινά την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 η καταβολή του φετινού επιδόματος θέρμανσης η
οποία θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά σε αγορές που έγιναν μέχρι και τις 21 Δεκεμ-
βρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει

αγορές έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.
Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι για τις ανάγκες θέρμανσης οι πολίτες δεν

χρησιμοποιούν μόνο πετρέλαιο, αλλά και άλλες εναλλακτικές θερμαντικές ύλες, όπως φυσικό αέριο και
καυσόξυλα, διεύρυνε την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν τις συγκε-
κριμένες λύσεις για θέρμανση.

Στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης, φέτος έγιναν για πρώτη φορά αποδεκτά τιμολόγια αγοράς καυσόξ-
υλων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι νέοι δικαιούχοι είναι
περίπου 124.000 καταναλωτές φυσικού αερίου, καταναλωτές καυσόξυλων, βιομάζας και υγραερίου,
πέραν των 564.000 καταναλωτών πετρελαίου, σε σύνολο περίπου 688.000 αιτήσεων.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Προσπελάσιμος από όλους 
ανεξαιρέτως τους πεζούς πολίτες
ο πεζόδρομος της Σχολής 
Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης
είχε συνάντηση εχθές με τον Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Στεφανή Αλκιβιάδη,για το
θέμα της κατασκευής του πεζόδρομου της Σχο-
λής Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Σταμούλης
δήλωσε : ΄΄Ει ́χαμε μι ́α άριστη συνεργασι ́α, με
πνεύμα κατανόησης από τον Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Στεφανή Αλκιβιάδη, από την
οποι ́α προέκυψε, ότι  στον πεζόδρομο της
Σχολής Πυροβολικού, που πολύ σύντομα απο-
περατώνεται, ΔΕΝ πρόκειται να τοποθετηθούν
μπάρες και θα ει ́ναι ανοιχτός και προσπελάσιμος
από όλους ανεξαιρέτως τους πεζούς πολι ́τες
(και όχι μόνο από τους μαθητές και συνοδούς)
και καθόλο το εικοσιτετράωρο. Ευχαριστούμε
πολύ τον τέως Αρχηγό Στρατού  και νυν Υφυπο-
υργό κ. Στεφανή Αλκιβιάδη.

Παράταση έως 31/3 για τις 
αιτήσεις επιστροφής ή 
διαγραφής ΕΦΚ στο κρασί
Έως τις 31 Μαρτίου παρατάθηκε η προθεσμία

υποβολής των αιτήσεων από τους μικρούς οινο-
παραγωγούς προς τα τελωνεία, σχετικά με την επι-
στροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης που εισπράχθηκε ή βεβαιώθηκε αντίστοιχα,
για αποθέματα κρασιού τα οποία δεν 

είχαν διατεθεί στην κατανάλωση έως και την ημερ-
ομηνία κατάργησης του φόρου, 31 Δεκεμβρίου
2018.
Η απόφαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπο-

υργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο
«ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.
Τα δύο υπουργεία βρίσκονται σε στενή συνερ-

γασία για την στήριξη του οινοπαραγωγικού
τομέα» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπο-
υργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά
Ο υπολογισμός του ποσού που θα καταβληθεί

ως επίδομα θέρμανσης είναι φέτος εξατομικευμέ-
νος, αφού εξαρτάται από δύο νέες παραμέτρο-
υς.

Η πρώτη σχετίζεται με την περιοχή
κατοικίας των δικαιούχων, η οποία καθορίζε-
ται από τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυ-
νσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ενώ η
δεύτερη αφορά στον αριθμό των ανήλικων
μελών της οικογένειας, με το κάθε ανήλικο
μέλος να δίνει προσαύξηση του επιδόματος
κατά 10% και ελάχιστο ποσό, ανεξαρτήτως
άλλων παραγόντων, τα 80 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού βασίζεται -σύμφω-
να με το υπουργείο Οικονομικών- σε μελέτη της
ΕΜΥ, η οποία χώρισε την Ελλάδα σε 200.000
τετράγωνα (διαστάσεων 750μ×750μ), ώστε να
αποτυπώνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οι
κλιματικές και γεωγραφικές παράμετροι.
Έτσι, σε κάθε περιοχή το ύψος του επιδόματος 

θέρμανσης υπολογίζεται με
βάση το υψόμετρο, την

απόσταση από τη
θάλασσα, αλλά και

τον αριθμό των
ημερών κατά τη
διάρκεια του χρό-
νου που έχει θερ-
μοκρασίες χαμ-
ηλότερες των
15.5 βαθμών Κελ-

σίου (βαθμοημέρ-
ες).

Το ύψος του επιδό-
ματος καθορίζεται στο

ποσό των 220 ευρώ πολ-
λαπλασιαζόμενο με τον

συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό, στον οποίο
βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσ-
διορίζεται στο Παράρτημα της σχετικής Υπουργι-
κής Απόφασης που δημοσιεύθηκε ήδη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεχίζεται η λειτουργία του 
Σταθμού για την δωρεάν
διενέργεια  rapid tests διάγνωσης
του κορωνοϊού στο Χαϊδάρι

Σ
υνεχίζεται η λειτουργία του Σταθμού για την
δωρεάν διενέργεια  rapid tests διάγνωσης
του κορωνοϊού στο Χαϊδάρι, με άμεση και

χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση όλων όσων
προσέρχονται για να υποβληθούν στο test.
Ο Σταθμός δημιουργήθηκε από τον ΕΟΔΥ σε
συνεργασία με τον Δήμο Χαϊδαρίου και φιλοξε-
νείται στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου
Χαϊδαρίου (είσοδος από οδό Αναγεννήσεως).
Στη Δυτική Αθήνα Σταθμοί λειτουργούν επίσης
από τον ΕΟΔΥ Σταθμοί διενέργειας rapid tests
στο Περιστέρι και στο Ίλιον.
Οι ώρες διεν έργειας των  rapid tests είν αι
9.00 – 15.00 καθημεριν ά εκτός Σαββάτου και
Κυριακής. Δεν  απαιτείται κλείσιμο ραν τεβού.
Οδηγίες για τους πολίτες:
— Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.
— Να έχετε μαζί σας ταυτότητα.
— Θα σας ζητηθεί να δώσετε κινητό τηλέφωνο
για την αποστολή του αποτελέσματος.
— Να έχετε στείλει τον αριθμό 1 στο 13033 για
τη μετακίνηση σας.
— Όποιοι είναι θετικοί θα ενημερωθούν τηλεφ-
ωνικά και θα τους δοθούν οι απαραίτητες
οδηγίες.
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ΣΣύύλλλληηψψηη  6655χχρροοννοουυ  γγιιααττρροούύ  γγιιαα  ««φφαακκεελλάάκκιι»»
σσεε  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
Για δωροληψία κατηγορείται 65χρο-

νος γιατρός δημόσιου νοσοκομείου της
Αττικής, ο οποίος συνελήφθη από την
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ σε βάρος
του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφ-
ωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, ο γιατρός συνελή-
φθη χθες, Δευτέρα, μέσα στο νοσοκο-
μείο, μετά από σχετική καταγγελία, ενώ
στην κατοχή του βρέθηκε προσημειω-
μένο χρηματικό ποσό που είχε λάβει
από ασθενή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμό-
διο εισαγγελέα.

Την επέκταση του Μετρό 
στις Αχαρνές πρότεινε ο 
Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ 
Χάρης Δαμάσκος στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Με ανάρτησή του στη σελίδα του στο
facebook, o Xάρης Δαμάσκος τονίζει τα
εξής: 

Επισκέφθηκα τον  καλό φιλ́ο Νίκο
Κουρέτα ,Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στα πλαίσια της συνερ-

γασίας ΣΤΑΣΥ και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Ενημερώθηκα εκτενώς για την πορειά του σχεδιασμού και των
έργων επέκτασης της Γραμμής 2, με τρείς νέους σταθμούς από Ανθούπολη ως Αγ. Νικόλαο, της νέας
Γραμμής 4 και συζητήσαμε θέματα που αφορούν  τις δύο εταιρείες.

Συζητήσαμε επίσης την πιθανότητα της περαιτέρω επέκτασης της Γραμμής 2 βορειότερα του
Αγ.Νικολάου που έχει ήδη ανακοινωθεί, μέχρι τις Αχαρνές. Εξήγησα ότι αυτή η πιθανή επέκταση θα
εξυπηρετήσει πάνω από 250.000 πολίτες που αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο του
μετρό. 

Ο κος Κουρέτας υποσχέθηκε να διερευνήσει την δυνατότητα ένταξης του Δήμου Αχαρνών στον
στρατηγικό σχεδιασμό των επεκτάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Στο τέλος της εβδομάδας
λύνονται τα προβλήματα
της COSMOTE    
Αναφορικά με προβλήματα στο δίκτυο
της COSMOTE, που παρατηρούνται  στο
Δήμο Φυλής, η Αντιδήμαρχος Ελένη Λιά-
κου γνωστοποίησε ότι οι υπεύθυνοι της
εταιρίας τη διαβεβαίωσαν πως η κατάστα-
ση θα ομαλοποιηθεί την προσεχή Παρασ-
κευή 29-01-2021.   

Υποχρεωτική από 1 Φεβρουαρίου
η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Σ
ε ισχ ύ από 1η Φεβρουαρίου η Ηλεκτρον ική
Ταυτότητα Κτιρίου - Αποτρέπον ται ν έες αυθαι-
ρεσίες, διασφαλίζεται η περιουσία των

πολιτών , τέλος στη γραφειοκρατία, επιταχ ύν ον ται οι
επεν δύσεις.

Από την  1η Φεβρουαρίου 2021 η Ηλεκτρον ική Ταυ-
τότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημέν ης Ιδιοκτησίας
παύει την  προαιρετική – πιλοτική της λειτουργία και
τίθεται εν  ισχ ύ ως υποχ ρεωτική.

«Η Ηλεκτρον ική Ταυτότητα Κτιρίου είν αι μια κορ-
υφαία μεταρρύθμιση που ιδιαίτερα ικαν οποιημέν ος,
που τώρα ως υφυπουργός Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας, υπογράφω την  οριστική εν εργοποίησή της»,
αν αφέρει χ αρακτηριστικά ο κ. Ταγαράς.

«Το όφελος είν αι πολλαπλό. Και για τους ιδιοκτήτες,
και για το περιβάλλον  και για την  οικον ομία», αν έφε-
ρε ο κ. Ταγαράς.

Όπως εξήγησε, «αρχ ικά, με την  Ηλεκτρον ική Ταυ-
τότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημέν ης Ιδιοκτησίας
μπαίν ει σημαν τικό αν τικίν ητρο σε μελλον τικές αυθαι-
ρεσίες καθώς μόν ον  με την  απόκτησή της η τακτο-
ποίηση των  αυθαιρέτων  θα θεωρείται ολοκληρωμέν η.

Παράλληλα, οι πολίτες διασφαλίζουν  την  περιουσία
τους και γλυτών ουν  πολλές χ αμέν ες εργατοώρες από
την  «γραφειοκρατία του χ αρτιού» καθώς όλα θα
γίν ον ται ψηφιακά».
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Κινητοποίηση εκπαιδευτικών την Πέμπτη 28/1 για το ωράριο των νηπιαγωγείων

ΚΚΛΛΑΑΔΔΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΛΛΛΛΩΩΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ

ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

Με μέριμνα του Αντιδημάρχου κ. Α. Κων-
σταντινίδη και του Προέδρου του Συλλό-
γου κ. Αντ. Κοναξή εργαζόμενοι του Τμή-

ματος Πρασίνου του Δήμου Ασπροπύργου
προχώρησαν για ακόμα μια φορά σε κλάδεμα και
καλλωπισμό του προαύλιου χώρου του Παιδικού
Σταθμού Παραλίας Ασπροπύργου.Επίσης, πραγ-
ματοποιήθηκε καθαρισμός και κλάδεμα με φρον-
τίδα του Αντιδημάρχου κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδη
έμπροσθεν του Αθλητικού Κέντρου των Νεοκ-
τίστων από εργαζόμενους του Δήμου.

Γ. Πατούλης: « Η Περιφέρεια Αττικής θα
συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε ευάλωτο
συμπολίτη μας με όσα μέσα διαθέτει»

Τρόφιμα και είδη πρώτης αν άγκης θα διαν εμηθούν
τον  Φεβρουάριο από την  Περιφέρεια Αττικής, σε
11.174 ωφελούμεν ους που διαμέν ουν  σε Δήμους της
Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιώς και Νήσων , στο
πλαίσιο του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συν δρομής για το Ταμείο Ευρ-
ωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).

Οι διαν ομές θα πραγματοποιηθούν  από 3 έως 24
Φεβρουαρίου 2021 και θα δοθούν  είδη παν τοπωλείου,
είδη βασικής υλικής συν δρομής, ν ωπά και είδη οπωρ-
οπωλείου καθώς και βρεφικά είδη και είδη υγιειν ής.

Οι διαν ομές θα πραγματοποιηθούν  σύμφων α με το
εξής χ ρον οδιάγραμμα:

3/2 Ιερά Μητρόπολη  Νίκαιας
4-5/2             Δήμος Κερατσιν ίου-Δραπετσών ας 
8-9-10/2       Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρεν τη  
11/2              Δήμος Κορυδαλλού
12/2              Δήμος Αίγιν ας
12/2              Δήμος Σπετσών  
15-16-17/2   Δήμος Πειραιά 
18-19/2 Δήμος Σαλαμίν ας 
18-19/2 Δήμος Περάματος 
22/2 Δήμος Κυθήρων  
22/2              Δήμος Αγκιστρίου
24/2 Δήμος Πόρου 
24/2 Δήμος Τροιζην ίας -Μεθάν ων

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίν ει
σχ ετικά:Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επι-
σημαίν ει σχ ετικά:

«Καν έν ας πολίτης δεν  πρέπει ν α ν ιώθει μόν ος
σ΄αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η Περιφέρεια Αττικής θα
συν εχ ίσει ν α στηρίζει έμπρακτα κάθε ευάλωτο συν ά-
ν θρωπό μας. Είν αι ηθική μας υποχ ρέωση και απόλυτη
προτεραιότητά μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο στόχ ος μας ν α
απορροφήσουμε όσο το δυν ατόν  μεγαλύτερα ποσά για
τους πολίτες της Αττικής που έχ ουν  αν άγκη και ν α τα
αξιοποιήσουμε με γρήγορες διαδικασίες».

Να σημειωθεί πως η διαν ομή  θα πραγματοποιηθεί
τηρών τας αυστηρά τους καν ον ισμούς ατομικής υγιει-
ν ής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας
Υγείας για την  πρόληψη της διασποράς του ν έου κορ-
ων οϊού COVID-19, που έχ ουν  τεθεί από την  Κείμεν η
Νομοθεσία. 

Σε 11.174 ωφελούμενους της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
Θα διανεμηθούν τον Φεβρουάριο, 

τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο του
προγράμματος ΤΕΒΑ

Την  άμεση απόσυρση της απόφα-
σης που δημοσιεύτηκε στις 15/1 σε
ΦΕΚ και αλλάζει την  ώρα αποχ ώρη-
σης των  ν ηπίων  (από τις 13.00 στις
13.10) από τα Νηπιαγωγεία, ζήτησαν
με Συγκεν τρώσεις στην  Αθήν α στο
υπουργείο Παιδείας και σε άλλες
πόλεις, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ)
. Θυμίζουμε ότι με την  ΥΑ αυτή η
κυβέρν ηση αύξησε το ωράριο των
ν ηπιαγωγών  κατά 1 ώρα την  εβδομά-
δα μετά από αυτή του 2016 επί
ΣΥΡΙΖΑ που ήταν  κατά 2,5 - 3,5
ώρες την  εβδομάδα.
Εκπρόσωποι ΣΥΛΛΟΓΩΝ της Αττικής κατήγγειλαν  την  απόφαση του υπουργείου αν αδεικν ύον τας πως το συγκε-

κριμέν ο μέτρο όχ ι μόν ο δεν  λύν ει τα πραγματικά προβλήματα των  Nηπιαγωγείων  στα οποία η κυβέρν ηση επιλέ-
γει ν α κλείν ει τα μάτια, αλλά δημιουργεί και επιπλέον  προβλήματα λειτουργίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά αλλά
και στους ίδιους τους γον είς.  Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν  για μια ακόμα φορά τις πόρτες του Υπ. Παιδείας κλειστές
και από εκεί απηύθυν αν  κάλεσμα συμμετοχ ής στο συλλαλητήριο που διοργαν ών εται την  Πέμπτη στα Προπύλαια,
μαζί με φοιτητές και μαθητές. 

Εμβολιασμό δημοτικών υπαλλήλων που βρίσκονται
στην «πρώτη γραμμή» ζητά η ΚΕΔΕ

Να υπάρξει μέριμνα για τον εμβολιασμό δημοτικών υπαλλήλων που προσφέρουν υπηρεσίες  «πρώτης γραμμής» ζητά η ΚΕΔΕ.
Όπως επισημάνθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ, το αίτημα αφορά  στην ισότιμη μεταχείριση του ανθρώπινου δυνα-
μικού της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού,
Δηλαδή να συμπεριληφθούν στο προγραμματισμό οι εργαζόμενοι στη δημοτική αστυνομία, τις κοινωνικές δομές, το Βοήθεια
στο Σπίτι, την καθαριότητα κ.λ.π. που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» για την καταπολέμηση της πανδημίας από το Μάρ-
τιο του 2020 ως σήμερα, μαζί με το πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο όπως υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ,  αυτό να συμβεί χωρίς να αποβεί  σε βάρος άλλων ομάδων πολιτών, των οποίων είναι
προγραμματισμένος ο εμβολιασμός τους βάση των οδηγιών της αρμόδιας εθν ικής επιτροπής.



Α γ α π η τ ο ί
γονείς/κηδεμόνες

Όπως κάθε χρόνο, οι
παιδικοί και βρεφικοί
σταθμοί μας θα πραγμα-
τοποιήσουν την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
τους.

Τα μέτρα προφύλαξης
από τον covid-19 , με
στόχο την προστασία της
υγείας όλων, μας αναγκά-
ζουν να πραγματοποιούμε
γιορτές και εκδηλώσεις
χωρίς την παρουσία
γονέων. ‘Έτσι  σας ενημε-
ρώνουμε, ότι  η κοπή της
πίτας των σταθμών, θα
γίνει στον χώρο τους, από
την Τετάρτη 28/1 έως την
Παρασκευή 30/1. Μετά
την κοπή της πίτας, θα
ακολουθήσει κλήρωση
δώρων( ανά τμήμα ) για
τους μικρούς μας φίλους.

Φωτογραφικό υλικό
από την γιορτή αυτή όπως
και από δραστηριότητες,
καθημερινές εργασίες και
παιδαγωγικά προγράμμα-
τα των σταθμών, μπορείτε 

να βρείτε στην σελίδα
μας στο διαδίκτυο
www.psdf.gr . 

Επίσης, μπορείτε να
παρακολουθήσετε μαζί με
τα παιδιά σας, βίντεο με
κουκλοθέατρο, αφήγηση
παραμυθιών, κατασκευές
κ.α. υλικό το οποίο ανα-
νεώνεται κάθε μήνα από
τους παιδαγωγούς μας.

Με τον τρόπο αυτό
προσπαθούμε να φέρο-
υμε την καθημερινότητα
των σταθμών, όσο είναι
δυνατόν, κοντά στους
γονείς με την ελπίδα να
έρθει γρήγορα η στιγμή
που θα γιορτάσουμε και
πάλι έχοντας κοντά μας
όλους εσάς!

Σας ευχόμαστε ολό-
ψυχα καλή χρονιά με
υγεία!  

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ

Παιδικών/Βρεφικών
Σταθμών

Καμαρινόπουλος 
Παναγιώτης
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Ποιοι ααααππππααααγγγγοοοορρρρεεεεύύύύοοοοννννττττααααιιιι     νννναααα    ααααπππποοοολλλλυυυυθθθθοοοούύύύνννν μετά
το τέλος του μέτρου της αναστολής συμβάσεων
Οδηγίες για την καταγγελία συμβάσεων μετά

από αναστολές και διατήρηση των θέσεων
εργασίας δίνει εγκύκλιος του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότε-
ρα το υπουργείο Εργασίας έγινε αποδέκτης πολ-
λών ερωτημάτων αναφορικά με την απαγόρευση
καταγγελιών και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων
εργασίας.

Προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση
αυτών των θεμάτων το υπουργείο Εργασίας ανα-
φέρει:

1. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλε-
ται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής
για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο
χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους
τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προ-
βούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης
εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή
είναι άκυρη. Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων ανα-
στέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημά-
των τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών, για όσο χρονικό διάστημα δια-
ρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι
έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή
παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων
των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστο-
λή, για τον μήνα Δεκέμβριο.

2.Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Δεκέμ-
βριο 2020 

τονίζεται ότι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, για τον μήνα Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το
πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το
ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο
με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε
περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομέ-
νων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας

χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διά-
στημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του
μέτρου της αναστολής.

Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο χρο-
νικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους
τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προ-
βούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης
εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή
είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργα-
ζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας
χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διάστημα νοείται το
συνολικό χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδό-
τες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του
μηνός Δεκεμβρίου, ήτοι το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία που έθεσαν σε αναστολή τη σύμβαση
εργασίας του πρώτου εργαζόμενου/ων εντός του μηνός
Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευ-
ταίας αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων
της επιχείρησης εντός του ίδιου μήνα.

Πότε επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης
Η υποχρέωση διατήρησης της θέσης δεν υφίσταται

όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της,
όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή,
το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο
χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότ-
ησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει
κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας κι εκπλήξεις στους Παιδικούς 

Σταθμούς  Άνω Λιοσίων 

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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Η χώρα αποκτά Εθνικό Πρό-
γραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαι-
ρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Με Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β 182) προβλέπονται μέτρα
για τη μείωση των εθνικών
εκπομπών ορισμένων ατμοσφ-
αιρικών ρύπων για τα έτη 2020
έως 2029 και από το 2030 και
μετά, για τους ρύπους διοξειδίου
του θείου (SO2), οξειδίων του
αζώτου (NOx), πτητικών οργα-
νικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOC),
αμμωνίας (NH3) και λεπτών αιωρούμενων
σωματιδίων (ΑΣ2,5).

Οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που περι-
λαμβάνει το ΕΠΕΑΡ αφορούν στον αγροτικό
τομέα, τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και
τον τομέα των μεταφορών.Υπενθυμίζεται ότι το
ΕΠΕΑΡ είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου
και έλαβε χώρα εκτενής δημόσια διαβούλευση
με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εύστοχες παρ-
ατηρήσεις αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτι-
κές που περιέχονται στο θεσμοθετημένο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Πρόγραμμα 
Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Επίθεση με μαχαίρι
στη Φρανκφούρτη: 
Αρκετοί τραυματίες,
τρεις σοβαρά
Επίθεση με μαχαίρι
στη Φρανκφούρτη:
Αρκετοί τραυματίες,
τρεις σοβαρά

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν -μερικοί από αυτούς σοβαρά-
σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σιδηροδρομικό
σταθμό στη Φρανκφούρτη, περίπου στις 9 το πρωί, όπως
μεταδίδει το thetoc.gr.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον δράστη.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση, ανέφερε
η Frankfurter Allgemeine, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει
κίνδυνο.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην εφημερίδα ότι ο δράστης φαινό-
ταν να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών και φάνηκε να επιλέγει
τα θύματά του τυχαία.
Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ωστόσο ότι η Αστυνομία εξετάζει
όλα τα ενδεχόμενα. "Οι ακριβείς περιστάσεις του εγκλήματος
αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο της έρευνας. Δεν
υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος. Θα ακολουθήσουν περισσό-
τερες πληροφορίες ", έγραψε στο twitter η Αστυνομία της Φραν-
κφούρτης.

Ηανάσχεση των συνεπειών της
πανδημίας στην απασχόληση
και ειδικά στους πληττόμενους

κλάδους, και οι επικείμενες νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
στα εργασιακά, την κατάρτιση και την
επικουρική ασφάλιση αποτέλεσε
θέμα της προχθεσινής τηλεδιάσκεψης
αντιπροσωπείας της Ελληνικής Συνο-
μοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρ-
ηματικότητας και της ηγεσίας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΣΕΕ,
ήταν η πρώτη «συνάντηση γνωριμίας»
με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και ο
πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιώργος
Καρανίκας εστίασε στην ανάγκη το υπο-
υργείο και ο ΟΑΕΔ να επικεντρωθούν

άμεσα με στοχευμένες δράσεις και επι-
δοτούμενα προγράμματα στην προ-
στασία των ήδη υπαρχουσών θέσεων
εργασίας, τουλάχιστον έως το τέλος του
2021.Όπως εξήγησε, το εμπόριο είναι
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο
μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική
οικονομία, με 720 χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Ωστόσο, η αναμενόμενη λήξη των προ-

γραμμάτων αναστολής εργασίας και η
συσσώρευση τεράστιου όγκου ασφαλι-
στικών και φορολογικών οφειλών, μετά
από μια μακρά περίοδο υποτονικού ή και
μηδενικού τζίρου για την πλειονότητα
των εμπορικών επιχειρήσεων, υποθη-
κεύουν άμεσα την ικανότητα τους να
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομέ-
νων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ως
εκ τούτου, μοναδική λύση και πρόταση

της ΕΣΕΕ αποτελεί να
θεσπίσει η πολιτεία σοβα-
ρά κίνητρα προς αυτή την
κατεύθυνση.
Στο πεδίο των εργασιακών
θεμάτων, όπως αναφέρει
η ανακοίνωση, ο πρόεδρ-
ος της ΕΣΕΕ τόνισε πως η Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρ-
ηματικότητας ανέκαθεν υποστηρίζει την
ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση
στη διαδικασία διαβούλευσης για το
ύψος του κατώτατου μισθού. Υπογράμ-
μισε όμως πως, λόγω και της πανδημίας,
η διασφάλιση και διεύρυνση του κεκτημέ-
νου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
της Πολιτείας, ως το κατεξοχήν μέσο
προστασίας της κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε να επανέ-
λθει το συντομότερο δυνατόν στους κοι-
νωνικούς εταίρους η αποφασιστική
αρμοδιότητα για τον καθορισμό του
κατώτατου μισθού στο πλαίσιο της Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας.Στα ζητήματα της κατάρτισης ο
κ. Καρανίκας επεσήμανε ότι η «επόμενη
μέρα» της πανδημίας, απαιτεί αναβάθμι-
ση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατι-
κού δυναμικού, γι αυτό και είναι απαρ-
αίτητη η θεσμική ενίσχυση των κοινω-
νικών εταίρων και των επιστημονικών
τους ινστιτούτων στο πλαίσιο του νέου
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Σημείωσε μάλιστα πως το ΚΑΕΛΕ, που
είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας της
ΕΣΕΕ, διαθέτει αποδεδειγμένα υψηλή

τεχνογνωσία και εμπειρία σε έργα ψηφ-
ιακής κατάρτισης εργαζομένων, εμπόρ-
ων και ελεύθερων επαγγελματιών.Σε
δήλωσή του ο κ. Καρανίκας
ανέφερε:«Ακούσαμε με εξαιρετικό ενδια-
φέρον την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας να μας εξηγεί το περ-
ιεχόμενο των τριών σημαντικών επικείμε-
νων νομοθετικών παρεμβάσεων του που
αφορούν στα εργασιακά ζητήματα, στην
κατάρτιση και στην θέσπιση της νέας
επικουρικής σύνταξης. 

Η ΕΣΕΕ θα συμμετάσχει ενεργά στη
δημόσια διαβούλευση για όλα τα θέματα.

Η στενή και ειλικρινής συνεργασία της
κυβέρνησης με τους εκπρόσωπους της
αγοράς, μπορεί να βγάλει τη χώρα από
τη στενωπό της διπλής κρίσης, με τις
λιγότερες δυνατές απώλειες».
Στην ανακοίνωση, τέλος, αναφέρεται ότι
στη συνάντηση, από πλευράς υπουρ-
γείου, εκτός του κ. Χατζηδάκη συμμε-
τείχαν ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφ-
αλίσεων Πάνος Τσακλόγλου, η γενική
γραμματέας Εργασίας 'Αννα Στρατινάκη,
η γενική γραμματέας Κοινωνικών Υποθ-
έσεων Παυλίνα Καρασιώτου και ο διε-
υθυντής του Γραφείου του Υπουργού
Παναγιώτης Δουφεξής.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Επιδότηση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων
εργασίας έως το τέλος του 2021 ζητούν οι έμποροι
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Για "ανθρωποκτονία" κάνει λόγο η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη

Π
εριπλέκεται η υπόθεση του θανάτου του πρώην
υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη καθώς
υπάρχουν καταγγελίες ότι ενδέχεται στην υπόθ-

εση να εμπλέκεται και δεύτερο σκάφος. Σημειώνεται ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατροδικαστή, ο Σήφης Βαλ-
υράκης βρήκε τον θάνατο από βαριές κρανιοεγκεφαλι-
κές κακώσεις που πιθανότητα προήλθαν από την προ-
πέλα σκάφους.

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη Μίνα, επικαλείται
μαρτυρίες από ψαράδες, που κάνουν λόγο για την παρ-
ουσία στην περιοχή που συνέβη το ατύχημα και άλλου
σκάφους, αλιευτικού σκάφους, που πιθανώς συνδέεται
με τον θάνατο του πρώην υπουργού.

Μάλιστα η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, έστειλε
και την επιστολή που μπορείτε να δείτε παρακάτω στον
υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία κάνει λόγο
για το άλλο σκάφος και κάνει λόγο ακόμα και για ανθρ-
ωποκτονία.

Και άλλα σκάφη στο σημείο του συμβάντος
Αυτό που ισχυρίζεται η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη

είναι ότι στο σημείο του συμβάντος υπήρχαν και άλλα
σκάφη και ένα από αυτό ενδεχομένως να παρενόχλησε
το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και να προκάλεσε το
δυστύχημα.

Ειδικότερα, στην επιστολή της αναφέρει τα εξής:
"Δύο μέρες μετά το τραγικό γεγονός που οδήγησε

στην απώλεια της ζωής του αείμνηστου συζύγου μου, οι
άνθρωποι στη μικρή κοινωνία της Ερέτριας μιλούν και
ίσως καταθέτουν στην τοπική αρχή στοιχεία για την
εμπλοκή επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, που 

σημαίνει ότι είναι ισχυρή αν όχι βεβαία η εκδοχή της
ανθρωποκτονίας.

Τα επαγγελματικά σκάφη στην περιοχή είναι λίγα και
πολύ λιγότερα αυτά που βρίσκονταν στην θάλασσα κατά
το χρόνο του συμβάντος.

Σας ζητούμε λοιπόν να ενεργήσετε άμεσα έτσι ώστε οι
έρευνες να επισπευθούν και να ενισχυθούν για να μην
επικρατήσει η λήθη και η συγκάλυψη".

Πλακιωτάκης: Θα υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος
Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος

στην υπόθεση του θανάτου του συζύγου της, εξέφρασε
ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη
σύζυγο του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα.

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε επίσης ότι η εμπειρία του Λιμε-
νικού Σώματος σε τέτοιες υποθέσεις ναυτικών
δυστυχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ό,τι υπάρξει
σχετικά με την υπόθεση να είναι βέβαιη πως θα απο-
καλυφθεί.

Σημειώνεται ότι ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για
κακώσεις που προκλήθηκαν από θλων και τέμνον
όργανο, αλλά δεν διευκρινίζεται αν η προπέλα είναι
αυτή του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη που προκάλεσε
τις κακώσεις ή ενός άλλου σκάφους.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για αλιευτικό σκάφος
που έκανε κυματισμούς γύρω από το φουσκωτό του
Σήφη Βαλυράκη και πιθανώς να έχει σχέση με το
συμβάν. Μάλιστα το eviathema.gr, μεταφέρει μαρτυρίες
που αναφέρουν ότι το φουσκωτό του 78χρονου δέχθη-
κε παρενόχληση από άλλο αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που μετέδωσε στην
εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτος, το άλλο σκάφος το
οποίο ίσως να εμπλέκεται στο συμβάν που οδήγησε
στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, είδε το φουσκωτό να
απομακρύνεται χωρίς να υπάρχει κανείς επάνω, αλλά
δεν αντέδρασε.

Το χτύπημα της προπέλας η αιτία θανάτου, λέει ο
ιατροδικαστής

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία του
θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, όπως δήλωσε ο ιατροδι-
καστής που εξέτασε το σώμα του πρώην υπουργού,
Νίκος Καλογριάς.

Συμπεραίνεται ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη
προκλήθηκε από την προπέλα του σκάφους του, καθώς
για άγνωστη αιτία έπεσε στη θάλασσα. Ο ιατροδικαστής
εντόπισε και κακώσεις στην πλάγια αριστερή του λαιμού,
καθώς και σημάδια πνιγμού, που όμως χαρακτηρίζεται
ως δευτερεύουσα αιτία θανάτου. Ο κ. Καλογριάς δεν
διαπίστωσε να είχε υποστεί νωρίτερα έμφραγμα

Εξάρθρωση σπείρας που
αποθήκευε και διακινούσε ναρ-
κωτικά στο προαύλιο της Πανε-
πιστημιούπολης

Ε
ξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση
Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας
Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα

μέλη της οποίας κατείχαν, αποθήκευαν και
διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικά (ακα-
τέργαστη κάνναβη και mdma ) στον προαύλιο
και περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών
εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στου
Ζωγράφου.

Στους παραπάνω χώρους πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα, οργανωμένη αστυνομική
επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας
εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε διάφο-
ρα σημεία, 217 συσκευασίες ακατέργαστης
κάνναβης, έτοιμες προς πώληση, καθώς και
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά
πέντε άτομα, από τα όποια, τρεις είναι μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης (δύο Αλβανοί
και ένας Έλληνας).

Σημειώνεται ότι δυο μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης (ημεδαπός και αλλοδαπός) συνε-
λήφθησαν μετά από συναλλαγή που πραγ-
ματοποίησαν στον περιβάλλοντα χώρο των
φοιτητικών εστιών, πουλώντας ποσότητες 6,5
και 1,6 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε δυο
επίσης συλληφθέντες (ένας Έλληνας και
ένας Αιγύπτιος).

Από την έρευνα που προηγήθηκε διακρ-
ιβώθηκε η συστηματική δράση της εγκληματι-
κής οργάνωσης, η όποια διέθετε επαγγελμα-
τικού τύπου διάρθρωση και οργανωμένη υπο-
δομή, ενώ χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη
μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ) για
την αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση –
πώληση των ναρκωτικών.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργά-
νωσης απέκρυπταν – αποθήκευαν τα ναρκω-
τικά σε δέντρα, υδρορροές και άλλα σημεία
του προαύλιου και περιβάλλοντα χώρου των
φοιτητικών εστιών, καθώς και σε όχημα που
βρίσκονταν στο χώρο, για το οποίο, όπως
προέκυψε, είχε δηλωθεί κλοπή από το 2015.

Η διακίνηση και οι αγοραπωλησίες των
ναρκωτικών πραγματοποιούνταν ομοίως
στον υπαίθριο και περιβάλλοντα χώρο των
φοιτητικών εστιών, χώρους τους οποίους τα
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτηρ-
ούσαν, όπως και τις οικίες τους, που βρίσκον-
ταν στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν, μεταξύ άλλων, 359,6 γραμ. ακατέργα-
στης κάνναβης, μικροποσότητα mdma, 3.530
ευρώ και 4 κινητά τηλέφωνα,

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων
σχηματίσθηκε δικογραφία για τα - κατά
περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής
οργάνωσης και της νομοθεσίας για τα ναρκω-
τικά και τους αλλοδαπούς.

Μ
πορεί  να έπεσαν οι
υπογραφές για την
προμήθεια των υπε-

ρσύγχρονων γαλλικών
μαχητικών Rafale ωστόσο
αυτό είναι  μόνο το πρώτο
βήμα στην προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων. 
Σειρά παίρνουν οι φρεγάτες,
καθώς όπως αποκάλυψε η
υπουργός Άμυνας της Γαλλίας
Φλοράνς Παρλί, τις επόμενες ημέρες έρχεται και η πρόταση για την προ-
μήθεια τεσσάρων πλοίων.
H πρόταση αφορά δύο φρεγάτες, με αεράμυνα περιοχής, δηλαδή με την
διαμόρφωση Belh@rra που έχει χτιστεί με τις προδιαγραφές του πολεμικού
ναυτικού και δύο φρεγάτες  πολλαπλών ρόλων FDI.

Η εν διάμεση λύση  

Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα θέλει ταυτόχρονα πλοίο ενδιάμεση λύσης και
σύμφωνα με πληροφορίες η γαλλική πρόταση κάνει λόγο για 2 φρεγάτες La
Fayette, οι οποίες πριν δοθούν στην Ελλάδα  θα εκσυγχρονιστούν και φαίνε-
ται πως καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που έχει σε αυτή τη φάση η
χώρα μας.

Ταυτόχρονα η Ελλάδα ζητά τον εκσυγχρονισμό των 4 ΜΕΚΟ, των φρεγατών
που βρίσκονταν στην Ανατολική Μεσόγειο, όλο αυτό το διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση η πρόταση θα αξιολογηθεί αναλυτικά μόλις έρθει στα
χέρια των Ελλήνων επιτελών σε κάθε περίπτωση πάντως το 2021 φαίνεται
πως θα είναι «χρονιά πολεμικού ναυτικού» με τις όποιες πρωτοβουλίες να
αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων μηνών.

Η Ελλάδα προ μεγάλων αποφάσεων

 Υπουργός Άμυνας Γαλλίας Φλοράνς Παρλί 
Τις επόμενες ημέρες έρχεται και η πρόταση για

την προμήθεια τεσσάρων πλοίων
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  
ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑττττιικκήήςς    ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιό-
μενες 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 κυλιόμε-
νες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396
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«Εδώ και τώρα  επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους»

Ανακοίνωση εξέδωσαν  ομάδες  της Γ Εθνικής εκφράζοντας την επιθυμία
τους για την άμεση επιστροφή των σωματείων στις προπονήσεις και τη
σταδιακή επανέναρξη του Πρωταθλήματος.
«Οι Διοικήσεις των αθλητικών σωματείων εκφράζουν την επιθυμία μας για την
άμεση επιστροφή των ομάδων μας στις προπονήσεις και τη σταδιακή επανένα-
ρξη του Πρωταθλήματος της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας.
Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τη νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα, που αντιμε-
τωπίζουμε, λόγω του κορωνοιού και τις ολέθριες επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους τομείς της καθημερινότ-
ητας και δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η επιτροπή των λοιμωξιολόγων κάνει τις εισηγήσεις της με βάση τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα κάθε περιόδου. Ωστόσο, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι ο επιπολασμός και η διασπορά του ιού
στους αγωνιστικούς  χώρους και στις αθλητικές διοργανώσεις κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, καθώς η πιθ-
ανότητα μετάδοσης και διασποράς του ιού σε ανοικτούς χώρους, είναι πολύ μικρή.
Δεδομένου ότι οι αγώνες των πρωταθλημάτων της Super League 1 και Super League 2 έχουν ήδη ξεκινήσει και
δεδομένου ότι η χώρα μας αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, πανευρωπαϊκά, που δε διεξάγεται ο ερασιτεχνικός αθλ-
ητισμός και από τις ελάχιστες εξαιρέσεις παγκοσμίως, φρονούμε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί και το Πρωτάθλημα της
Γ΄Εθνικής Κατηγορίας, καθώς η επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους θα επιφέρει πολλαπλάσια οφέλη (για κοι-
νωνικούς, ψυχολογικούς και οικονομικούς λόγους).
Η επανεκκίνηση αυτή, σαφώς θα πρέπει να γίνει με την τήρηση ενός αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου, που θα
οριστεί από την πολιτεία, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό και η προστασία της πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα της Συντεταγμένης Πολιτείας.

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΣΥΜΠΑΙΧΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 2021

Μετά από επίσημη πρόσκληση της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού θα συμμετάσχει ο Γυμναστικός
Σύλλογος Μεγάρων την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου
2021, στον ανοιχτό διαδυκτιακό διάλογο με θέμα:
"Αθλητισμός 2021 - Συμπαίχτες στην Μεταρρύθμι-
ση", ο οποίος θα γίνει με νόμιμα ερασιτεχνικά
σωματεία του Μητρώου, Ολυμπιονίκες και εκπρ-
οσώπους αθλητικών φορέων της χώρας μας.
Στον διάλογο, τον οποίο θα συντονίσει ο Υφυπο-
υργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγε-
νάκης, θα συζητηθούν προτάσεις και ο συντονι-
σμός δράσεων για την αντιμετώπιση παθογενειών
και η ανασυγκρότηση του αθλητικού οικοδομήμα-
τος.

S.L 2:   ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος Super League 2.

Σάββατο (30/1 – 14:45)

Τρίκαλα-Λεβαδειακός ΕΡΤ3
Ξάνθη-Χανιά

Κυριακή (31/1 – 14:45)

Καραϊσκάκης-Εργοτέλης ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας-Παναχαϊκή
Ιωνικός-ΟΦ Ιεράπετρας
Δόξα Δράμας-Διαγόρας 

To πρόγραμμα των ρεβάνς
του Κυπέλλου Ελλάδας

Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις στους
επαναληπτικούς αγώνες Κυπέλλου Ελλάδαςπου
θα δώσουν τα εισιτήρια για τα προημιτελικά του
θεσμού
Τρεις αναμετρήσεις ορίστηκαν για τις 3
Φεβρουαρίου, ενώ οι άλλες τρεις που
απομένουν θα διεξαχθούν στις 4 του ίδιου μήνα,
ημέρα Πέμπτη.

Τετάρτη (03/02)

15:00 Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα
17:15 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
19:30 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ

Πέμπτη (04/02)

15:00 ΟΦΗ - ΝΠΣ Βόλος
17:15 Αστέρας Τρίπολης - Άρης

OI ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Σε αγωνιστική δράση σήμερα για την 4η αγωνιστική
της Σούπερ Λιγκ 2. Αναλυτικά οι αγώνες και οι
διαιτητές.

Παναχαϊκή - Καραϊσκάκης Άρτας (15.00 ERT
SPORTS, Αγυιάς)
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Βοηθοί: Μπουρζοβίτης, Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθήνας)

Χανιά - Εργοτέλης (15:00 ERT SPORTS,
Περιβολίων)
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Βεργέτης (Αργολίδας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)

ΟΦΙ - Απόλλων Λάρισας (15:00 ERT SPORTS,
Βουζουνεράκειο)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Πλακάς (Δυτ. Αττικής), Βιτσεντζάτος (Αν.
Αττικής)
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου)

Διαγόρας - Ιωνικός (15:00 ERT SPORTS, Δημ.
Στάδιο Ρόδου)

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθήνας), Φίλος (Βοιωτίας)
4ος: Κακουλίδης (Θράκης)

Τρίκαλα - Δόξα Δράμας (15:00 ERT SPORTS, Δημ.
Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Μαλούτας* (Ημαθίας)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής), Μπαλιάκας
(Κοζάνης)
4ος: Μελτζανίδης (Ημαθίας)

Λεβαδειακός - Ξάνθη (15.30 ΕΡΤ3, Δημ. Στάδιο
Λιβαδειάς)
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Νίκζας, Μάνος (Λάρισας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής).

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ:  
«Τώρα θέλει να κάνει αναδιάρθρωση 
ο Αυγενάκης»

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ,
Δημοσθέν ης Κουπτσίδης  αν αφέρθηκε στο θέμα της
αν αδιάρθρωσης.

«Θέλει ν α κάν ει αν αδιάρθρωση ο Υφυπουργός εν
μέσω αγων ιστικής περιόδου. Όταν  λέγαμε το καλοκαίρι
ν α κάν ει αν αδιάρθρωση δεν  άκουγε ο Αυγεν άκης και
έλεγε φέρτε προτάσεις. Τώρα θέλει ν α κάν ει αν αδιάρθ-
ρωση».
Για τα ερασιτεχ ν ικά σωματεία τόν ισε: «Ο ερασι-

τεχ ν ικός αθλητισμός πεθαίν ει. Από τα 2.600 σωματεία
πήραν  αθλητική αν αγν ώριση λιγότερα από 1.000».
Για την  αν αβολή στην  προγραμματισμέν η συν άν τηση
αν άμεσα στην  ΕΠΟ, την  FIFA και την  UEFA με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγεν άκη: «Σε έγγραφο
της FIFA και της UEFA υπάρχ ουν  συγκεκριμέν ες
παρατηρήσεις και ο κ. Αυγεν άκης δεν  δέχ εται ν α
συζητήσει, εδώ αν έβαλλε την  συν άν τηση μας μισή
ώρα πριν  γίν ει» και συμπλήρωσε: «Η μεθόδευση είν αι
αθλητική και όχ ι πολιτική. Υπάρχ ουν  αθλητικά συμφ-
έρον τα. Δεν  ξέρω από πού. Αν  γίν ει ο διάλογος θα
φαν εί από πού υπάρχ ει κατεύθυν ση. Ο Υφυπουργός
αποφεύγει τον  δημόσιο διάλογο με την  Ελλην ικό Ομο-
σπον δία».
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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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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

ΓΑΜΟΣ 
O  MΠΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΕΒΑΣΤΗΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ  ΙΛΙΟΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  Η ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΤΟ  ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΠΟΥ  ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός 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 καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, 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 επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες 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, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. 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 αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων 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: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής 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 γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER

ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com

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.  

Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται
μονοκατοικία

στο κέντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

Ενοικιάζεται 
<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο

τριάρι πλησίον  supermarket 
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινι-
σμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμαν-

ση,  airconition, μεγάλη αυλή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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 Ελευ-
σίνα, 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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


