ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Διεξαγωγή rapid test σε πεζούς

Σελ. 3

την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
στην Πλατεία Δημαρχείου

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 4081 Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
Αρχίζουν οι πληρωμές για δώρο
Χριστουγέννων, αποζημιώζεις ειδικού
σκοπού και "Συν-Εργασία"
- Από την Παρασκευή οι πρώτες πληρωμές
στους δικαιούχους.

σελ. 5

ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σύψας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να
μην ανοίξουν τα σχολεια
- Πιθανή κι η επιστροφή του click away

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ
σελ. 9

Δέσμευση κυβέρνησης
για προστασία Λίμνης
Κουμουνδούρου

Στο πλαίσιο ερώτησης του βουλευτή μετά από
ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη

Εφιαλτική πρόβλεψη Σαρηγιάννη για 2.000
κρούσματα την ημέρα στα τέλη Μαρτίου
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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

σελ. 2

Δωρεάν δειγματοληψίες
στον Δήμο Ελευσίνας

Κυριακή 31/1 από 10:00 - 15:00 στην Πλατεία
Ηρώων Ελευσίνας και
Σελ. 7

Δευτέρα 01/2 στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας
σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 6 & 8

ΕΠΟ:«Η επιβίωση εκατοντάδων
οικογενειών βρίσκεται
πλέον σε άμεσο κίνδυνο»

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1

Σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25,2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.
Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,
2102475608
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γεωργοπούλου Αδαμαντία - Μαρία

Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market, 2105324590
ΑΧΑΡΝΕΣ

Στεφανίδης Στέφανος Ν.

Δημοκρατίας 274, Αχαρνές, 2102310318

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχές και τσουχτερό κρύο
Η θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομέν ων

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

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα
που έκλεισαν λόγω Covid-19
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

O

Δήμος
Ελευσίν ας
εν ημερών ει ότι οι αρμόδιες
υπηρεσίες συν εχ ίζουν ν α
προβαίν ουν στη απαλλαγή από το
αν ταποδοτικό τέλος καθαριότητας
και φωτισμού, σε επιχ ειρήσεις που
διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω
των
μέτρων
απ οτροπ ής της
διασποράς του κορον οϊού COVID
– 19, για το χ ρον ικό διάστημα που
ισχ ύουν οι π εριορισμοί και η
διακοπή της εργασίας τους.
Διευκριν ίζεται ότι οι επιχ ειρήσεις
υγειον ομικού
εν διαφέρον τος
(ταβέρν ες, ταχ υφαγεία, καφετέριες
κ.α.) οι οποίες
συν έχ ισαν τη
λειτουργία τους π αρέχ ον τας τις
υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’
οίκον
εξαιρούν ται
απ ό
την
αν ωτέρω απαλλαγή.
Καλούν ται οι εκπρόσωποι των
επ ιχ ειρήσεων
π ου ήταν
σε
αν αστολή εργασιών , κατ’ εφαρμογή
διατάξεων λόγω της π αν δημίας
COVID-19, ν α καταθέσουν στο
πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίν ας

Αίτηση/Υ π εύθυν η
Δήλωση,
φωτοτυπ ία
του
λογαριασμού
καταν άλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
γν ωστοπ οίηση
δραστηριότητας

μέσω
Α.Α.Δ.Ε,
ώστε
να
δρομολογηθούν οι αν τίστοιχ ες
διαδικασίες απαλλαγής από το τέλος
καθαριότητας και φωτισμού.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑ
100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανησυχητικά αυξημένο το επιδημιολογικό φορτίο
Με φόντο το άνοιγμα της
αγοράς και των σχολείων,
αυξάνεται και πάλι ανησυχητικά το επιδημιολογικό φορτίο
στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που
παρουσίασε χθες ο υπουργός
Υγεί ας Βασί λης Κι κί λι ας, με
βάση τις πληροφορίες του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο επταήμερος μέσος όρος είναι 447
κρούσματα την ημέρα, με μέση
ηλικία τα 48 χρόνια.

Αύξηση σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα, όμως,
καταγράφεται σε άτομα άνω των
75 ετών, κάτι που όπως σχολίασε ο υπουργός, είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό.
Τα ενεργά κρούσματα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι σήμερα
5.324, εκ των οποίων τα 2.374
είναι στην Αττική και τα 951 στην
Κεντρική Μακεδονία.

Όπως έκανε γνωστό, ο μέσος
όρος των διασωληνωμένων που

εχθες Τετάρτη ανέρχονται σε
277 είναι τα 69 έτη, ενώ σε
ποσοστό 86,9% έχουν υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι από 70 ετών και άνω.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ.
Κικίλιας, οι περιοχές που αντιμετωπί ζουν το μεγαλύτερο
πρόβλημα με το υψηλότερο
επιδημιολογικό φορτίο (*περισσότερα κρούσματα ανά 100.000
κατοίκους), είναι:

Σαντορίνη
Μύκονος
Βοιωτία
Ροδόπη
Δυτική Αττική
Λακωνία

Επίσης, αυξητική τάση παρουσιάζουν :
Μαγν ησία,
Εύβοια, Αχαΐα, Αττική και ειδικά βόρειος και κεν τρικός
τομέας.
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θριάσιο-3

Ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, Αλκιβιάδης
Στεφανής, στη Νέα Πέραμο
Ε πιθεώρησε την πρόοδο

των εργασιών

του πεζοδρόμου στη Σχολή Πυροβολικού

Δωρεάν δειγματοληψίες στον Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας σε αγαστή́ συνεργασία με τον
Εθνικό́ Οργανισμό́ Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού
(rapid test Covid-19) την:
Κυριακή 31/1 από 10:00 - 15:00 στην Πλατεία
Ηρώων Ελευσίνας και
Δευτέρα 01/2 από 10:00 - 15:00 στο Δημοτικό
Ιατρείο Μαγούλας (Αρτέμιδος 3).
Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά σε όλους τους
δημότες της Ελευσίνας & της Μαγούλας, οι οποίοι θα
προσέρχονται πεζοί στα ανωτέρω σημεία.

Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί:
•
Να αποστείλετε τον αριθμό 1 στο 13033
•
Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό της
αστυνομικής σας ταυτότητας
Δεδομένης της επανεκκίνησης της Β/Βάθμιας
Εκπαίδευσης, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους
συνδημότες μας, τη μαθητική αλλά και εκπαιδευτική
κοινότητα, να προσέλθουν στους χώρους διεξαγωγής
των ελέγχων, προκειμένου να εξεταστούν και να διασφαλιστεί η ομαλή επαναφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η εύρυθμη καθημερινότητα στον
Δήμο μας.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Διεξαγωγή rapid test σε
πεζούς την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
στην Πλατεία Δημαρχείου

Ο

Δήμος Ασπ ροπ ύργου εν ημερών ει τους
κατοίκους ότι, την Παρασκευή, 29 Ιαν ουαρίου
2021 θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί
έλεγχ οι για τον COVID-19 σε πεζούς στην Πλατεία
Δημαρχ είου από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00.
Παρακαλούν ται οι πολίτες για την παρουσία τους στις
εξετάσεις COVID-19, ώστε ν α συμβάλλουν στην
διαπίστωση της έκτασης της διασποράς.

Για τη μετακίν ησή τους προς το σημείο που θα
γίν ουν τα τεστ θα πρέπει ν α στείλουν μήν υμα στο
13033 με κωδικό 1 που αφορά ιατρικούς λόγους.
Για κάθε περαιτέρω εν ημέρωση ή διευκρίν ιση οι
πολίτες μπορούν ν α επικοιν ων ούν στα τηλέφων α
2132006542, 2132006514, 2132006409, 2132006410
και στο Κέν τρο Αν αφοράς Ευπαθών Ομάδων στο
τηλέφων ο 2105575596.

Τ

η Νέα Πέραμο και συγκεκριμένα τη Σχολή Πυροβολικού επισκέφθηκε χθες ο Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας , Αλκινιάδης Στεφανής.

Κατά την επίσκεψή του εν ημερώθηκε για τις τρέχ ουσες
δραστηριότητες της Σχ ολής, συν ομίλησε με το προσωπικό και παρακολούθησε μέρος της διεξαγόμεν ης
τηλεκπαίδευσης του τμήματος Αν θυπολοχ αγών και
Μόν ιμων Λοχ ίων .
Όπως αν ακοιν ώθηκε, ο Αλκιβιάδης Στεφαν ής επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών του πεζοδρόμου
που κατασκευάζεται στο παραλιακό τμήμα της Σχ ολής
για τη διευκόλυν ση της μετακίν ησης των πολιτών και
συν αν τήθηκε με το δήμαρχ ο Μεγαρέων Γρ. Σταμούλη.

Οδηγίες στους ΟΤΑ για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ-μεΑ και ΚΔΗΦ έως 1η Φεβρουαρίου

Εγκύκλιο με «πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)
και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)»
εξέδωσε η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα Μιχαηλίδου.

Με την Εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε η Υφυπουργός ενημερώνει για τα ακόλουθα:
« α. Συνέχιση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)., για το διάστημα ισχύος
της απόφασης και συγκεκριμένα: από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6.00.
β. Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ),
με την προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) ανά εβδομάδα στους εργαζόμενους.
Επίσης, συνιστάται ο διαχωρισμός παιδιών – ενηλίκων, όπου
υφίστανται παράλληλα και οι δύο ηλικιακές ομάδες. Ο διαχωρισμός μπορεί να είναι χρονικός (ανά βάρδια) ή χωροταξικός,
και τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ( 2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A4446%CE
%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A7%CE%92%CE%A7
και
4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F3%CE%A946%CE
%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-0%CE%98%CE%93 ) σχετικές Εγκυκλίους.
γ. Συνέχιση της λειτουργίας των Kέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες
που έχουν δοθεί με τις (2, 4) σχετικές Εγκυκλίους, και παρακαλούμε για τη διενέργεια rapid τεστ μια φορά την εβδομάδα, τόσο
στους εργαζόμενους όσο και στους ωφελούμενους στο πλαίσιο
της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.
Αναφορικά με τα τεστ στους ωφελούμενους, αυτά διενεργούνται στο βαθμό που αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της αναπηρίας τους και μόνο εάν δεν τους προκαλείται αναστάτωση
(ιδίως σε περιπτώσεις ωφελούμενων με νοητική αναπηρία
ή/και Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος). »

4-θριάσιο

ΠΟΥ: Σε 70 χώρες εντοπίζεται η βρετανική μετάλλαξη,
σε 31 η νοτιοαφρικανική

Ο

αριθμός των χ ωρών και εδαφών όπου έχ ει
εν τοπιστεί η βρεταν ική παραλλαγή του ν έου
κορον οϊού αν έρχ ον ταν σε 70 έως τις 25
Ιαν ουαρίου, δέκα περισσότερες από τις 12 Ιαν ουαρίου, αν ακοίν ωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός
Υ γείας.
Η ν οτιοαφρικαν ική παραλλαγή του ιού, η οποία,
όπως και η βρεταν ική, είν αι πολύ πιο μεταδοτική
από ό,τι το αρχ ικό στέλεχ ος του SARS-CoV-2,
συν έχ ισε επ ίσης ν α εξαπ λών εται και π λέον
εν τοπίζεται σε 31 χ ώρες και εδάφη, (8 χ ώρες παραπάν ω), αν έφερε ο ΠΟΥ στην εβδομαδιαία επιδημιολογική αν ασκόπηση.

Επανεντάσσεται στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ο Θ. Ζαγοράκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωβουλευτή Θεόδωρο Ζαγοράκη. Ο Θεόδωρος Ζαγοράκης επανεντάσσεται στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι ύστερα από διερευνητικές
συζητήσεις, προτίθεται να διεκδικήσει την ηγεσία της μεγαλύτερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, της ΕΠΟ, προκειμένου να υπηρετήσει από
άλλη θέση το ελληνικό ποδόσφαιρο και να εφαρμόσει το νέο ολιστικό σχέδιο για τη θεσμική αναμόρφωσή του. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Θεόδωρου Ζαγοράκη και εξέφρασε την
εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του .
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Θρήνος στα Ψαχνά Ευβοίας:
Πέθανε βρέφος 3,5 μηνών Ψάχνουν τα αίτια του θανάτου

Σοκ στην τοπική κοινωνία στα Ψαχνά Ευβοίας
προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους, μόλις 3,5
ετών. Άγνωστα είναι ακόμα τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία.
Λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης οι
γονείς μετέφεραν το βρέφος στο Κέντρο Υγείας.
Ήταν χωρίς αισθήσεις κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες.Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες
προσπάθειες για να κρατήσουν το μωρό στη
ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, όπως
γράφει το eviathema.
Τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του βρέφους θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα
γίνει.

Συνάντηση Λιβανού - Πιερρακάκη για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός επισκέφθηκε
εχθές τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.
Οι δύο Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά το σχέδιο που αφορά
στα επόμενα βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα, ο
οποίος αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης.
Ο κ. Λιβανός, άλλωστε, από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του,
έχει υπογραμμίσει τη σημασία και τα οφέλη της τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής.
Ήδη έγινε το πρώτο βήμα με την ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ, η οποία συνιστά ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον, καθώς διασφαλίζει την άμεση εκτίμηση των ζημιών
με τρόπο ακριβή και δίκαιο.
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θριάσιο-5

Αρχίζουν οι πληρωμές για
δώρο Χριστουγέννων,
αποζημιώζεις ειδικού σκοπού
και "Συν-Εργασία"

- Από την Παρασκευή οι πρώτες
πληρωμές στους δικαιούχους.

Χ

ρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν οι
δικαιούχ οι του προγράμματος "Συν -Εργασία",
του δώρου Χριστουγέν ν ων αλλά και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι πληρωμές θα γίν ουν σε
δύο φάσεις, αρχ ίζον τας από την Παρασκευή 29
Ιαν ουαρίου και στη συν έχ εια από τις 4 Φεβρουαρίου, με απόφαση της Γεν ικής Γραμματέως Εργασίας
Άν ν ας Στρατιν άκη.

Από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 θα
καταβληθούν:
- Τα ποσά που αν αλογούν στους δικαιούχ ους του
προγράμματος "ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ" για Οκτώβριο και
Νοέμβριο 2020 -μετά και την διαδικασία των διασταυρώσεων -, σε συν άρτηση με το άρθρο 112 του ν .
4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) και την Κοιν ή Υ πουργική
Απ όφαση
3297/110/22-01-2021
(ΦΕΚ
Β΄
240/25.01.2021), καθώς και το δώρο Χριστουγέν ν ων
για όλους τους μήν ες μέχ ρι και τον Νοέμβριο 2020.

- Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού λόγω των αν αστολών των συμβάσεων εργασίας καθώς και το αν αλογούν δώρο Χριστουγέν ν ων μέχ ρι τον Δεκέμβριο
2020 σε δικαιούχ ους που είτε προέβησαν σε ορθές
επαν αλήψεις-διορθώσεις, είτε συμπεριλαμβάν ον ται
στην τελική εκκαθαριστική λίστα πληρωμών μέχ ρι
και τον Δεκέμβριο 2020.
- Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού στους δικαιούχ ους με μον ομερή δήλωση (καλλιτέχ ν ες, ξεν αγοί, τουριστικοί συν οδοί / ξεν οδοχ οϋπάλληλοι και οδηγοί
τουριστικών λεωφορείων ) που είτε προέβησαν σε
ορθές επαν αλήψεις – διορθώσεις, είτε ολοκληρώθηκε
επιτυχ ώς η διαδικασία διασταυρώσεων .
Από την Πέμπτη 04/02/2021 θα καταβληθούν:
- Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού λόγω αν αστολών
των συμβάσεων εργασίας εργαζομέν ων για τον
Ιαν ουάριο 2021.

- Η οικον ομική εν ίσχ υση βραχ υχ ρόν ιας εργασίας Μηχ αν ισμός "ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ" για τον Δεκέμβριο
2020.
- Η αν αλογία Δώρου Χριστουγέν ν ων για το Δεκέμβριο 2020 στο πλαίσιο του "ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τον Νοέμβριο
και Δεκέμβριο 2020 των Επαγγελματιών της Τέχ ν ης
και του Πολιτισμού που είχ αν εγγραφεί στο Μητρώο
Καλλιτεχ ν ών μέχ ρι την 10η Ιαν ουαρίου 2021.
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6-θριάσιο

Έκτακτη σύσκεψη σήμερα

Σύψας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα
σχολεια - Πιθανή η επιστροφή του click away

Α

νήσυχος για την κατάσταση της διασποράς του κορονοϊού στην Αττική εμφανίστηκε ο καθηγητής Νίκος Σύψας,
μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων,
μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Ο καθηγητής άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τελικά
τα Λύκεια και να επιστρέψει η λειτουργία των
καταστημάτων στο click away.
Όπως είπε η Αττική βρίσκεται μία ανάσα
πριν το κόκκινο, κάτι που μπορεί να συμβεί
αύριο, και μπορεί να οδηγήσει αυτόματα στην
επιβολή μέτρων στην περιφέρεια.

Ο καθηγητής έκανε λόγο για ανησυχητική εικόνα καθώς από την Παρασκευή υπάρχει
συνεχής αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στην
Αττική και το Rt, ο δείκτης μεταδοτικότητας,
βρίσκεται στο 0,98 την στιγμή που το όριο συναγερμού είναι το 1, όριο το οποίο ίσως αγγίξει η
περιφέρεια ακόμα και αύριο καθώς το
«πλησιάζει επιθετικά».
Για τον λόγο αυτό,σήμερα συνεδριάζουν οι
επιδημιολόγοι της Επιτροπής για την εξέταση
κάποιων δεδομένων για την Αττική. Την Παρασκευή θα συνεδριάσουν όλοι όσοι είναι στην
Επιτροπή για να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.
Στο «τραπέζι» βρίσκεται το ενδεχόμενο να
μην ανοίξουν τελικά τα Λύκεια όπως έχει αποφασιστεί, ενδεχομένως και τα Γυμνάσια.

«Έχω εξαιρετικές αμφιβολίες με τα νούμερα
που βλέπω να ανοίξουν γυμνάσια – λύκεια τουλάχιστον Αττική αλλα αν η Αττική μπει στο κόκκινο δεν θα ανοίξουν όπως δεν έχουν ανοίξει σε
καμία περιοχή της Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι αυτό ισχύει για όλες τις
περιοχές που είναι κόκκινες ενώ σημείωσε ότι
δίπλα στην Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια είναι
ήδη κόκκινες πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή
η περιοχή μετατρέπεται σε ένα hotspot, μια
καυτή περιοχής της επιδημίας».
Σύμφωνα με τον κ. Σύψα, την Πέμπτη θα
υπάρχει και εικόνα για τη διασπορά της μετάλλαξης του κορονοϊου στην Ελλάδα, εκτιμώντας
ότι βρίσκεται παντού στην χώρα.

Σχετικά με την αιτία της νέας «έκρηξης» ο
καθηγητής σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει φανεί η
επίδραση από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ
εκτίμησε ότι βασικότερος λόγος είναι ο καιρός
και ο τρόπος που εξελίσσεται η επιδημία εν
μέσω του χειμώνα.
Έκτακτη σύσκεψη σήμερα

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων. Στη σύσκεψη αναμένεται
να γίνει περαιτέρω ανάλυση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η Αττική και η αυξητική τάση
στα κρούσματα που προβληματίζει.
Κυρίως, όμως, αύριο αναμένονται και τα νεότερα στοιχεία για τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του ιού στη χώρα μας. Θυμίζουμε ότι επισήμως και σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων με μεταλλαγμένο στέλεχος
στη χώρα μας ήταν 59, ωστόσο πληροφορίες
ανέφεραν πως τουλάχιστον άλλα 3 κρούσματα
είχαν εντοπιστεί. Ο αριθμός δεν αποκλείεται
να αυξηθεί περαιτέρω.

Δήμος Αχαρνών: Αποκομιδη ογκωδών αντικειμένων
από 27 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου

Ο
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το
νέο
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Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες να είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις εργασίε ς τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθ ους αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρ ες.

Την απόφαση ένταξης προς χρηματοδότηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης
σε σχολεία και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Δήμο Αμαρουσίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.2 εκ.
ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, παρουσία του Δημάρχου Θ. Αμπατζόγλου
Γ. Πατούλης: « Εν ισχ ύουμε το μητροπολιτικό χ αρακτήρα του Δήμου Αμαρουσίου με έργα που έχ ουν ισχ υρό αν απτυξιακό πρόσημο»

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
υπέγραψε την απόφαση έν ταξης προς
χ ρηματοδότηση των έργων εν εργειακής
αν αβάθμισης σε δημοτικά κτίρια του
Δήμου Αμαρουσίου, συν ολικού προυπολογισμού 1.2 εκ. ευρώ (επιλέξιμη
δημόσια δαπάν η 533χ ιλιάδες ευρώ),
παρουσία του Δημάρχ ου Αμαρουσίου
Θ. Αμπατζόγλου.
Ειδικότερα προβλέπεται η εν εργειακή
αν αβάθμιση του 1ου Γυμν ασίου και του
1ου Λυκείου Αμαρουσίου, καθώς και του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Όπ ως
τόν ισε ο κ. Πατούλης τα συγκεκριμέν α
έργα θα διασφαλίσουν εξοικον όμηση
εν έργειας 340 χ ιλ KWh, επισημαίν ον τας πως για τη διοίκηση της Περιφέρειας, π ρωτοβουλίες π ου συμβάλλουν
ουσιαστικά στην εξισορρόπηση του
περιβαλλον τικού ισοζυγίου της Αττικής,
είν αι προτεραιότητα.
Την έμφαση που δίν ει ο Περιφερειάρχ ης σε ζητήματα που σχ ετίζον ται με
την περιβαλλον τική αν αβάθμιση καταδεικν ύει το γεγον ός πως από την ημέρα
που αν άληψης καθηκόν των της ν έας
Διοίκησης της Περιφέρειας, έχ ουν εγκριθεί 25 αιτήσεις χ ρηματοδότησης συν ολικής δημόσιας δαπάν ης 20 εκ. € σε διάφορους Δήμους της Αττικής, εν ώ σε
φάση τελικής έν ταξης βρίσκον ται ακόμα

20 αιτήσεις συν ολικού προϋπολογισμού
14,5 εκ. €, οι οποίες και θα εν ταχ θούν
στο προσεχ ές διάστημα.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχ ος Αμαρουσίου ευχ αρίστησε τον Περιφερειάρχ η και εξήρε την περιβαλλον τική
σημασία της συγκεκριμέν ης δράσης.
Στη συζήτηση μετείχ αν επ ίσης ο
Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής Αρχ ής
της Περιφέρειας Δ. Δρόσης και η Διευθύν τρια Αν απτυξιακού Προγραμματισμού Μ. Μίσκα.
Γ. Πατούλης: « Άμεσα θα ξεκιν ήσουν
τα έργα διευθέτησης στο ρέμα Σαπφούς»
Κατά τη συζήτηση στο επίκεν τρο
βρέθηκαν έργα αν τιπλημμυρικής προστασίας αλλά και υποδομών που υλοποιεί η Περιφέρεια στο Μαρούσι με τον
κ. Πατούλη ν α επισημαίν ει πως προτεραιότητα για τη διοίκηση είν αι το
εμβληματικό έργο της διευθέτησης του
ρέματος Σαπφούς.
Όπως εν ημέρωσε τον Δήμαρχ ο το
έργο έχ ει εξασφαλισμέν η χ ρηματοδότηση και με δεδομέν ο ότι οι μελέτες είν αι
σε τελικό στάδιο, άμεσα θα προχ ωρήσει
η δημοπράτηση του. «Πρόκειται για έν α
έργο που θα συμβάλλει στην ουσιαστική
αν τιπλημμυρική θωράκιση του Αμαρουσίου και σ΄αυτό το π λαίσιο το
προχ ωράμε, χ ωρίς την παραμικρή χ ρον οτριβή», τόν ισε χ αρακτηριστικά.

Παράλληλα συζητήθηκε η πρόοδος του
έργου απορροής ομβρίων στο Κέν τρο
Αμαρουσίου - αν αμέν εται άμεσα η
εισήγησή του στην Οικον ομική Επιτροπή της Περιφέρειας, καθώς και του
αν τιπλημμυρικού έργου της Κοκκιν ιάς.
Ο Περιφερειάρχ ης εστίασε στο ζήτημα
της κατασκευής γηπέδου στο Μαρούσι,
υπογραμμίζον τας πως το έργο θα έχ ει
τη χ ρηματοδότηση της Περιφέρειας
καθώς είν αι αν αγκαίο για τους πολίτες
του Αμαρουσίου, εν ώ υπογραμμίστηκε
πως στην τελική ευθεία δημοπράτησης
είν αι και τα έργα επέκτασης της λεωφόρου Κύμης.
Επιπρόσθετα ο κ. Πατούλης εν ημέρωσε τον κ. Αμπατζόγλου πως η Περιφέρ-

εια, θα χ ρηματοδοτήσει την κατασκευή
άλλων τεσσάρων πεζογεφυρών –εκτός
από τις 6 που έχ ουν προβλεφθεί στην
Αττική- στις οποίες θα συμπεριλαμβάν εται και αυτή στο ύψος του Υ ΓΕΙΑ, έν α
σημείο ιδιαίτερα επικίν δυν ο για τους
πεζούς, εν ώ συζητήθηκε και η υλοποίηση των δύο αν ισόπεδων κόμβων
στη λεωφόρο Κηφισίας.

Τέλος στο π λαίσιο της ήδη εκτελούμεν ης εργολαβίας ασφαλτοστρώσεων
της Περιφέρειας Αττικής στις οδούς Περικλέους και Πεν τέλης στο Μαρούσι,
δόθηκε υπόσχ εση από τον Περιφερειάρχ η για επέκταση του έργου ασφαλτοστρώσεων και στις οδούς Θησέως - Χατζηαν των ίου - Παπαφλέσσα.
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θριάσιο-7

Δέσμευση κυβέρνησης για προστασία Λίμνης Κουμουνδούρου
Στο πλαίσιο ερώτησης του βουλευτή μετά από ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη

Σε
ζώνη
ειδικής,
απολύτου,
προστασίας
εντάσσεται η Λίμνη Κουμουνδούρου στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του δήμου Ασπροπύργου

Στο πλαίσιο του σχεδίου
προστασίας και αποκατάστασης της Λίμνης, το Γενικό
Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
παραχωρεί καταρχήν έξι
στρέμματα από το παρακείμενο στρατόπεδο Ξηρογιάννη και δηλώνει ότι
ενδέχεται να αποδεσμεύσει
και επιπλέον έκταση

Την πρόταση για τον
Αρχαιολογικό Περίπατο της
Ιεράς Οδού επανέφερε ο Κ.
Αρσένης

Για την αποκατάσταση, προστασία και
επισκεψιμότητα της Λίμνης Κουμουνδούρου δεσμεύθηκε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γ. Αρμυράς, στο πλαίσιο
επίκαιρης ερώτησης του Κρίτωνα
Αρσένη, βουλευτή ΜέΡΑ25 Δυτικής Αθήνας, σχετικά με την επείγουσα κατάσταση της σημαντικής – περιβαλλοντικά και
ιστορικά – Λίμνης που κινδυνεύει από
αφανισμό.
Ο βουλευτής ζήτησε, επίσης, από τη
νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος να δεσμευθεί – εκ νέου – για τη
δημιουργία Περιφερειακού Πάρκου
Ποικίλου Όρους. Και επανέφερε παλαιότερη πρόταση - δική του και τοπικών
Κινήσεων Πολιτών - για την ανάδειξη του
Αρχαιολογικού Περιπάτου της Ιεράς
Οδού.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός
Περιπάτου που θα ενώνει τους αρχαιολογικούς χώρους (Ιερά Οδός, Μονή
Δαφνίου, Ιερό Αφροδίτης, Ιερό Απόλλωνος, Μνημείο της Πυθιονίκης), τα ιστορικά μνημεία (Μπλοκ 15) και το φυσικό
τοπίο (Λίμνη Κουμουνδούρου, Παραλία
Σκαραμαγκά, Αρχαία Σπήλαια). Ο
Περίπατος θα προσφέρει τη μοναδική
εμπειρία ενός τμήματος της Ιερά Οδού –
της αρχαιότερης οδού της Ευρώπης που περνούσε μπροστά από το Ιερό της
Αφροδίτης, στη συνοικία της Αφαίας Σκαραμαγκά και στη συνέχεια διακλαδιζόταν
σε δύο τμήματα. Το πρώτο, παραλιακά,
ακολουθούσε σχεδόν την πορεία του
σημερινού δρόμου προς την Κόρινθο.
Το δεύτερο ανηφόριζε τους πρώτους
λόφους του Όρους Αιγάλεω και κατέληγε,
συναντώντας το πρώτο, στις δυο λατρευτικές Λίμνες των Ρειτών, των οποίων τα
νερά πήγαζαν και πηγάζουν από τις υπόγειες πηγές της Πάρνηθας. Οι δυο λίμνες
ήταν “τεχνητές”. Σχηματίστηκαν στην
αρχαιότητα, όταν η διάνοιξη της Ιεράς
Οδού έφραξε την έξοδο των πηγών προς
τη θάλασσα. Η πρώτη είναι η σημερινή
Λίμνη Κουμουνδούρου και ήταν αφιερωμένη στην Περσεφόνη. Η δεύτερη ήταν
αφιερωμένη στη μητέρα της Δήμητρα,

αλλά δυστυχώς αποξηράθηκε τη δεκαετία του 1970 προκειμένου να εγκατασταθούν στη θέση της τα διυλιστήρια
Ασπροπύργου.

«Η Λίμνη, που κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος του 1974 και χαρακτηρίστηκε “ζώνη περιαστικού πάρκου” το
1999, κινδυνεύει να αφανισθεί εξαιτίας
της διαρροής πετρελαίου από τα διυλιστήρια και τις δεξαμενές καυσίμων του
στρατοπέδου Ξηρογιάννη, αλλά και τη
μόλυνση από τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ
Φυλής» είπε ο Κ. Αρσένης. Και συνέχισε:
«Υπάρχει, ήδη, από το 1991 μελέτη του
Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ) που
προέβλεπε τη δημιουργία πάρκου περιπάτου από το Δαφνί έως τη Λίμνη. Η
μελέτη ανασύρθηκε εκ νέου το 2001,
αλλά παρέμεινε σε επίπεδο εξαγγελιών.
Σήμερα, ζητώ η Λίμνη να ανακηρυχθεί
ζώνη απολύτου προστασίας, να απεγκλωβιστεί από το στρατόπεδο, να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης,
ανάδειξης, διαχείρισης και προστασίας
του υγροτόπου».
Υφυπουργός Περιβάλλοντος: «Ποιος
είπε ότι δεν θα προστατέψουμε τη Λίμνη
Κουμουνδούρου; Το αντίθετο!» τόνισε ο

Γ. Αμυράς και ενημέρωσε ότι σε λίγο
καιρό δημοσιεύεται σε ΦΕΚ το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Ασπροπύργου, του οποίου η Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«ορίζει ρητά ότι η Λίμνη αποτελεί τόπο
ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, τόπο
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημαντικό υγροβιότοπο για την Αττική. Χαρακτηρίζεται υγροβιότοπος α’ προτεραιότητας και θα ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας. Θα επιτρέπονται οι
πεζοπορικές διαδρομές και θα μπουν
κιόσκια ορνιθοπαρατήρησης». Ο υπουργός, επίσης, ανακοίνωσε ότι το ΓΕΣ
παραχωρεί καταρχήν έξι στρέμματα στο
χώρο απολύτου προστασίας της Λίμνης
και ότι «θα εξετάσει μελλοντικό αίτημα
για αποδέσμευση μεγαλύτερης έκτασης».
«Περιμένουμε να μας πείτε, εάν
δεσμεύεσθε στη δημιουργία Περιφερειακού Πάρκου Ποικίλου Όρους, που είναι
πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της
Δυτικής Αθήνας, μέρος του οποίου θα
είναι και η Λίμνη. Είναι επίσης σημαντικό,
να δημιουργηθεί ο μεγάλος περιβαλλοντικός και πολιτιστικός πόρος, που αποτελεί ο μεγάλος πολιτιστικός, αρχαιολογικός περίπατος» κατέληξε ο Κ. Αρσένης.

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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Πρόσληψη Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Κοινότητας/
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, σαράντα επτά Δήμων της χώρας.

Η

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο
υλοποίησης
του
Έργου
«Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών», έχει προκηρύξει πενήντα οκτώ
(58) θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
για την πρόσληψη Διαπολιτισμικών
Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα
Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών, σαράντα επτά (47) Δήμων
της χώρας.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ
ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή στο
διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
(www.eetaa.gr),
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣà
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων,
θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσα
από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
(www.eetaa.gr).

Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση
των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’
βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»,
«Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος»,
«Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία»,
«Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα», στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού του

ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, θα
καταρτίσει τους Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού, θα προσλάβει και θα εκπαιδεύσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, τους οποίους εν συνεχεία θα διαθέσει για απασχόληση σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών.
Για την επιλογή των Διαπολιτισμικών
Μεσολαβητών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με την
έγκριση του ΑΣΕΠ, δημοσίευσε οκτώ (8)

Ανακοινώσεις για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου και Κρήτης. Τα κύρια και επικουρικά προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
των υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και οποιαδήποτε
πρόσθετη πληροφορία, αναφέρονται
αναλυτικά στις σχετικές Ανακοινώσεις
ΣΟΧ1/2020, ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020,
ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020,
ΣΟΧ7/2020, ΣΟΧ8/2020 και στα συνοδευτικά
σε
αυτές
Παραρτήματα
[«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις ‘’Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων’’ και Ειδικό Παράρτημα (Α2)
Απόδειξης Γλωσσομάθειας].

Με τις δέουσες τιμές τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του
πρώην Δημάρχου Ζεφυρίου Απόστολου Ζέρβα

Μ

ε τις
τιμές που
αρμόζουν
στην
προσωπικότητα και
στο έργο του, τελέστηκε η
εξόδιος ακολουθία του
πρώην Δημάρχου Ζεφυρίου, Απόστολου Ζέρβα, το
μεσημέρι της Τετάρτης 27
Ιανουαρίου 2021.
Τον εκλιπόντα Δήμαρχο
αποχαιρέτησαν στον Ιερό
Ναό της Παναγίας Γρηγορούσης ο αγαπημένος του
γιος Μηνάς, η σύζυγός του Γεωργία,
συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του από το
χώρο της αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι
της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου και
Δημότες που τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας, παρά το τσουχτερό κρύο ,
έμειναν στον αύλειο χώρο του Ναού και
στους εξωτερικούς χώρους για το ύστατο
χαίρε.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα και Ιερέων που
εκπροσώπησαν τις ενορίες από τις τρεις
Δημοτικές Ενότητες, Ζεφυρίου, Άνω
Λιοσίων και Φυλής.
Ρίγη συγκίνησης προκάλεσαν με τους
επικήδειους αποχαιρετισμούς τους, ο

Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος και η πρώην Δήμαρχος
Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε, εκτάκτως, την Τρίτη 26
Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε
τιμής ένεκεν, η κηδεία, να τελεστεί, δημοσία δαπάνη
Σύσσωμο
το
Δημοτικό
Συμβούλιο εξέφρασε τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος , οι Υπηρεσίες της Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου έμειναν κλειστές σε
ένδειξη πένθους και η σημαία θα
κυματίζει μεσίστια στα δημοτικά κτίρια
για τρεις ημέρες.
Ο Απόστολος Ζέρβας, που είχε πολλά
ακόμη να δώσει στον τόπο κι έφυγε

πρόωρα από τον Δήμο Φυλής, διετέλεσε
Δήμαρχος Ζεφυρίου τις τετραετίες 19911994 και 1999-2002 και Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου τη τετραετία
2007-2010.
Συνέγραψε τα βιβλία “Σε βρήκα Κώστα
Ζέρβα” (2009), “Αράχωβα το χωριό μας”
(2010), “Ό,τι θυμιέμαι” (2011) και την
ιστορική έκδοση του Δήμου Φυλής
“Ζεφύρι- Νεότερη διαδρομή 1950-2010”
(2019).
Διακρίθηκε για το ήθος,την ευρυμάθεια
και την αγάπη του για τη ζωή.
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Εφιαλτική Πρόβλεψη Σαρηγιάννη για 2.000 κρούσματα την ημέρα στα τέλη Μαρτίου

Ο

καθηγητής Υγειονομικής
και
Περιβαλλοντικής
Μηχανικής στο ΑΠΘ,
Δημοσθένης
Σαρηγιάννης,
μιλώντας στο Mega το μεσημέρι
της Τετάρτης, έκανε λόγο για
1.700 κρούσματα την ημέρα στα
μέσα Μαρτίου και 2.000 στα τέλη
του ίδου μήνα, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των μοντέλων για την
εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα.

υμε τη διασπορά. Αν δεν γίνει
αυτό καλό θα ήταν να μην ανοίξουμε στα τυφλά. Τεχνικά μπορούμε
να το κάνουμε».

«Βλέπουμε μια ήπια αύξηση, τα
842 κρούσματα δεν ήταν εντυπωσιακός αριθμός καθώς ήμασταν σε
αυξητική τροχιά τις τελευταίες
ημέρες άσχετα αν δεν φαινόταν
στα κρούσματα επειδή κάναμε
μικρό αριθμό τεστ» ανέφερε αρχικά ο καθηγητής στο Mega σχολιάζοντας τα κρούσματα.
«Ο αριθμός 842 είναι μεγαλύτερος κι από ό,τι προέβλεπαν τα μοντέλα μας, το παρατηρούμε με ενδιαφέρον, όχι με ανησυχία, να δούμε τι θα
γίνει σήμερα (σ.σ. ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 858 κρούσματα) και αύριο», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το πώς θα είμαστε σε 15 ημέρες,

σημείωσε: «Το θέμα είναι το τί θα κάνουμε από Δευτέρα, το αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Είμαι υπέρ του
ανοίγματος αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πολύ
αυξημένο αριθμό τεστ ανίχνευσης και πολύ διευρυμένο
αριθμό αλληλουχίσεων των δειγμάτων ώστε να βλέπο

«Σε 15 μέρες περίπου με το
άνοιγμα των σχολείων θα φτάσουμε τα 1.000 κρούσματα και λίγο
παραπάνω. Μετά θα εξαρτηθεί. Με
δεδομένο το μεταλλαγμένο στέλεχος που θα επιδρά πλέον στη
διασπορά θα βλέπουμε αύξηση
μεγαλύτερη και θα πάμε προς Φλεβάρη και Μάρτη σε αυξημένα
κρούσματα», επισημαίνει ο κ.
Σαρηγιάννης και τονίζει ότι «στις
15 Μαρτίου θα είμαστε γύρω στα
1.700 κρούσματα την ημέρα και
τέλος του Μάρτη θα φτάσουμε στα
2.000. Δεν θα είναι δραματικοί οι
αριθμοί στο επίπεδο του Νοεμβρίου».

«Θα υποστεί μεγάλη πίεση το Ε.Σ.Υ. Τώρα είμαστε
μισοάδειοι αλλά θα γεμίσουμε σχετικά γρήγορα, σύμφωνα με τα μοντέλα στις 31 Μαρτίου ο ημερήσιος αριθμός
νεκρών θα ανέρχεται στους 50».

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ
Αναστολή όλων των δανει ακών
υποχρεώσεων προς Δημόσιο και
Τράπεζες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
Απόδοση της επιστρεπτέας προκαταβολής στους επαγγελματί ες της
πόλης χωρίς περικοπές και πρόβλεψη για «χάρισμα» αυτής.

Ψ

ήφισμα εξεδωσε ο δήμος
Αχαρνών με το οποίο
ζητά από την Πολιτεία να
λάβει αποφάσεις που θα
στηρίξουν την πόλη και τους
δημότες της:

Από τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική
Προστασία :
Τ ον καθημερινό προγραμματισμό
και τη διενέργεια rapidtest σε περιοχές του Δήμου μας που ο ΕΟΔΥ
κρίνει ότι χρειάζεται επειδή υπάρχει
αυξημένο υιικόφορτίο.
Την καθημερινή μας ενημέρωση για
τα νέα κρούσματα, αλλά και την πορεία των ενεργών κρουσμάτων.
Την πλήρη χαρτογράφηση των κρουσμάτων και την ενημέρωσή μας γι’
αυτή, προκειμένου να στρέψουμε την
προσοχή μας σε στοχευμένες περιοχές του Δήμου μας.

Τη διενέργεια rapidtest σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Από τα Υπουργεία Οικον ομικών
και Εσωτερικών :
Την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πληγέντων.
Τη διαγραφή προστίμων και τόκων
για τα χρέη της ατομικής ασφάλισης.
Την επιδότηση των τιμολογίων για
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο γι α τι ς
επιχειρήσεις που πλήττονται.
Καμί α δι ακοπή παροχών λόγω
οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά
το διάστημα της πανδημίας.
Απαλλαγή των λογαριασμών από τις
εισφορές υπέρ τρίτων.
Επιδότηση ενοικίου στο μεγαλύτερο
δυνατό ποσοστό για όσους βρίσκονται στην περιοχή μας, όπου ισχύουν
περιοριστικά μέτρα.

Από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών :
Την ενίσχυση των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών με επιπλέον οχήματα, ώστε να υπάρχουν συχνότερα
δρομολόγια με λιγότερους επιβάτες:
-Α10 και Β10 από και προς Αθήνα

-740 Αγ. Άννα –Ολυμπιακό Χωριό
-755 Κόκκινος Μύλος

-724 και 725 Θρακομακεδόνες –Νέα
Ιωνία

Την ενίσχυση των δρομολογίων των
προαστιακών γραμμών Αθήνα –Χαλκίδα –Αθήνα και Άνω Λιόσια –Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Από το Υπουργείο Υγείας :
Την άμεση ενίσχυση με το αναγκαίο
ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και την υλικοτεχνική υποδομή
ώστε το Κέντρο Υγείας Αχαρνών να
συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του για όσο χρονικό διάστημα
το προσωπι κό του θα έχει την
ευθύνη επάνδρωσης και λειτουργίας

των εμβολιαστικών κέντρων.
•Την επίταξη της Πολυκλινικής του
Ολυμπιακού Χωριού, την ευθύνη
λει τουργί ας της οποί ας έχει η
ΑΕΜΥ, για όσο διάστημα διαρκεί το
Lockdown.
Η δαπάνη από την επίταξη αυτή να
μην επι βαρύνει τα ασφαλι στι κά
ταμεία, αλλά να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον από την Πολιτική Προστασία:
Επίσκεψη του Υφυπουργού στον
Δήμο μας για ενημέρωση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
Τον ορισμό ενός εκπροσώπου της
Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα
είναι αρμόδιος για την καθημερινή
ενημέρωση του Δήμου.
Από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων :

Μείωση των μαθητών ανά αίθουσα
στα 15 άτομα.
Τη δυνατότητα διενέργειας τακτικών
επαναλαμβανόμενων rapidtest στο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
Από την Περιφέρεια :
Την ένταξη επιχειρήσεων της πόλης
μας στα προγράμματα οικονομικής
ενίσχυσης.
Το παρόν θα αποσταλεί σε όλα τα
αρμόδι α Υπουργεί α, το Γραφεί ο
Πρωθυπουργού, όλους τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής και την
Περιφέρεια. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

10-θριάσιο

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ,
αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας
Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και
Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα
40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Ποδοσφαιριστές Γ' Εθν ικής:
«Εκτίθεστε με τον πιο φαιδρό
τρόπο, φλερτάρουμε με την
εξαθλίωση»
Κραυγή αγωνίας από τους αθλητές του πρωταθλήματος για το μέλλον της κατηγορίας
Η Γ' Εθνική παραμένει εκτός δράσης και περιμένει να μάθει την Παρασκευή (29/1) εάν θα
πάρει το πράσινο φως για την επανεκκίνησης
της δράσης.
Οι παίκτες της κατηγορίας έξέδωσαν μάλιστα
νέα αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία κάνουν
λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
πλέον σε ό,τι αφορά την επιβίωσή τους.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν:
Δυστυχώς, η πανδημία του Covid-19 που
βιώνει όλος ο πλανήτης είναι πλέον συνυφασμένη και εδραιωμένη με την καθημερινότητα
μας, αποτελώντας ακόμα μια τραγική νέα τάξη
δεδομένων, και παρόλο που δεν έχουμε
ακόμα βιώσει εξ ολοκλήρου στο πετσί μας το
τεράστιο μέγεθος των απερίγραπτων αρνητικών συνεπειών της που θα επιφέρει στο
μέλλον σε πολυμορφικό επίπεδο, ταυτόχρονα
όμως, μας υποχρεώνει να πορευτούμε μαζί
της, σε κάθε πτυχή της ζωή μας.
Αυτή η θλιβερή "συμβίωση" όμως, απαιτεί
αποφάσεις και μέτρα που ναι μεν θα δίνουν
καθολική προτεραιότητα εμπράκτως στην διαφύλαξη της υγείας των πολιτών αλλά με αξιοκρατική, ισότιμη, δίκαιη και βασισμένη σε κάθε
λογής αντικειμενική και ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση ώστε όλοι να εισπράττουμε
το αίσθημα του δικαίου, πέραν του πρωταρχικού στόχου που δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη ζωή.
Γιατί, ναι μεν η ανθρώπινη ζωή αποτελεί την
μέγιστη προτεραιότητα, αλλά όχι με την
έννοια του "υπάρχω", αλλά του "Ζω"!
Οφείλουμε λοιπόν, να μην συμβιβαστούμε
με την ψευδαίσθηση του να "υπάρχουμε" , έτσι
απλά, ώστε να καταγράφουμε μόνο τις ώρες,
μέρες που περνούν μέχρι να επέλθει το τέλος
της εν λόγω καταγραφής, αλλά να ΖΗΣΟΥΜΕ
την κάθε στιγμή μας με τον "πλούτο" που της
αναλογεί !
Βάσει αυτού, πριν λίγο καιρό, όλοι εμείς που
"υπηρετούμε" τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό και
συγκεκριμένα όλοι οι ποδοσφαιριστές των
εκάστοτε Ερασιτεχνικών Σωματείων ανά την
Ελλάδα, ορθώσαμε το "ανάστημα" μας μέσω
του λόγου μας, βγάζοντας μια ύστατη "κραυγή
αγωνίας" ώστε όλοι εσείς που εμπλέκεστε με
τον Αθλητισμό (και ειδικότερα με αυτό, που
μόνο στα χαρτιά, ονομάζεται Ερασιτεχνικό
Ποδόσφαιρο, αφού "βαδίζει".
Διαμορφώνεται αλλά και στη ουσία τελείται

θριάσιο-11

σε επαγγελματικά πρότυπα) να μπαίνατε στην
διαδικασία να μας ανακοινώσετε ξεκάθαρα και
με συγκεκριμένο πλάνο στο τι μέλλει γενέσθαι
ώστε ο καθένας από εμάς να διαχειριστεί σε μια
σταθερή βάση, το ζοφερό μέλλον του, αφού
ένα σημαντικό ποσοστό πλειοψηφίας του Ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή "ζει", αυτός αλλά και η
οικογένεια του συνάμα, αποκλειστικά και
μόνο με το εισόδημα που του προσφέρει το
Αθλητικό Σωματείο που αγωνίζεται, και που
εδώ και τρεις μήνες είναι άνεργος και ξεκρέμαστος χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, χωρίς
πότε να έχει μπει σε αναστολή, ο οποίος φλερτάρει εντονότατα πλέον με την εξαθλίωση !
Επιπροσθέτως, διακυβεύεται ακόμα και η
ψυχική του ισορροπία για τον απλούστατο
λόγο, ότι ο Αθλητισμός γενικότερα αποτελεί
τον θεμέλιο λίθο της Σωματικής αλλά και τις
Ψυχικής υγείας που με τέτοιες αναβλητικές και
προκλητικά ανισότιμες (ανύπαρκτες) "αποφάσεις" σας, τον κατακεραυνώνεται , τον καταρρακώνεται με τον πιο αναίσχυντο, άδικο και μη
αξιοκρατικό τρόπο
Με απόγνωση αλλά και μια μικρή ελπίδα
προσδοκούσαμε την ανάσταση αλλά και την
ανάταση του δύσμοιρου ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με αξιοκρατία αλλά και ισοτιμία όπως
προαναφέραμε.
Αντί αυτού όμως, συνεχίζουμε να βιώνουμε
ένα παροιμιώδες Θέατρο του Παραλόγου που
ακόμα και ο Αριστοφάνης (μέγιστος σατιρικός
ποιητής της αρχαιότητας) αλλά και ο Αισχύλος
(μεγάλος τραγωδός της Αρχαίας Ελλάδας) θα
το ζήλευαν αλλά και θα αποτελούσε μοναδική
πηγή έμπνευσης για αυτούς, με όλες αυτές τις
αναβολές που εξελίσσονται πλέον σε περίγελο
και έχουν ήδη οδηγήσει την υπομονή μας, σε
καταστάσεις υπό το μηδέν!!!
Εκτίθεστε όλοι εσείς που κρατάτε τα κλειδιά
του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού στα χέρια σας
και εκτίθεστε με τον πιο φαιδρό τρόπο από
την στιγμή που όχι μόνο αγνοείτε προκλητικά
την βαρύνουσα σημασία της υπόστασης όλων
εκείνων των εναπομεινάντων Ερασιτεχνικών
Σωματείων, που όπως ήδη τονίσαμε, αποτελούν την ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ της ποδοσφαιρικής ελίτ, που τόσο ιδιοτελώς και μονομερώς εξυπηρετείτε!
Πως είναι δυνατόν λοιπόν, να υποτιμάτε
τόσο ξεδιάντροπα την νοημοσύνη μας, πως
είναι δυνατόν να μην υπάρχει ίχνος ευθιξίας
ώστε να δοθεί το πράσινο φως για να πατήσουμε ξανά το "χορτάρι" το συντομότερο δυνατό,
πώς είναι δυνατόν να μην έχετε ήδη σκύψει με
ευλάβεια και στο δικό μας πολύ ευαίσθητο
κομμάτι το οποίο συνεπάγεται με το "οξυγόνο"
και τα "θεμέλια" του Αθλητισμού γενικότερα,
πόσο μάλλον όταν πλέον υπάρχουν επίσημες
και
θεσμικές
διαβεβαιώσεις,
για
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και στο
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ γενικότερα
(με όλες εκείνες τις πρέπουσες λεπτομέρειες

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:

και προεκτάσεις του φυσικά) καθώς και για
υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο με τεστ
COVID 19 από διαπιστευμένα εργαστήρια
πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις/αγώνες,
ειδικότερα!
Και στην περίπτωση που δεν δοθεί τελικά το
"πράσινο φως" (κάτι που ούτε η φαντασία
αρνείται να δεχθεί ότι θα συμβεί), παρόλο τις
προαναφερθέντες διαβεβαιώσεις περί υγειονομικού πρωτόκολλου με όλες τις προεκτάσεις
του, που θα σας εκθέσει ανεπανόρθωτα αν
τυχόν δώσετε "κόκκινη σήμανση", θα ήταν
εξαιρετικά ενδιαφέρον και φυσικά απαίτηση
μας, να διαβάσουμε τα πρακτικά αλλά και τις
επιστημονικές τοποθετήσεις / επιχειρήματα
που ενδεχομένως να τελεσιδικήσουν σε μια
τέτοια απόφαση!
Εκτίθεστε λοιπόν κύριοι μέρα με την μέρα,
για τις μονομερείς και ιδιοτελείς αποφάσεις
σας, που μόνο ουσιαστική μερίμνα για την
υγεία του πολίτη δεν αποδεικνύουν, από την
στιγμή που σχεδόν πλέον τα πάντα είναι
"ανοιχτά", με πλήθος κόσμου να ερωτοτροπεί
με τον ιό (άπειρα τα παραδείγματα που βλέπουν και διαβάζουν τα ματάκια μας εδώ και
τόσους μήνες με αποκορύφωμα τις εικόνες των
τελευταίων ημερών από "στοιβαγμένα πλήθη")
χωρίς καμία ουσιαστική δικλίδα υγειονομικής
προστασίας, αφήνοντας τελευταίο και βαριά
λαβωμένο τον Ερασιτέχνη αθλητή/ποδοσφαιριστή να ψυχορραγεί χωρίς ίχνος ελέους.
Λάβετε υπόψη σας όμως, ότι δεν θα ανεχθούμε άλλο αυτή την ανυπέρβλητη κοροϊδία
και ταυτόχρονα απαιτούμε να δοθεί ένα τέλος
σε αυτή την παρωδία χωρίς κάποια περαιτέρω
αναβολή από αυτήν, της 29ης Ιανουαρίου του
2021
Είναι πλέον πασιφανές, ότι εκτός των
άλλων, δολοφονείται ΚΑΙ το Ερασιτεχνικό
Ποδόσφαιρο. Απομένει μόνο να δούμε ποιοι
θα είναι εκείνοι που θα πατήσουν την σκανδάλη ή θα προσφέρουν μια ελπιδοφόρα
σανίδα σωτηρίας σε ότι πιο υγιές διαθέτει το
Αθλητικό ιδεώδες.
Με την σύμφωνη αλλά και σύσσωμη γνώμη
και θέση ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών από
ΟΛΟΥΣ τους Ομίλους της Γ’ Εθνικής.
*** Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, για
ακόμα μια φορά, τον πιο ρομαντικό ΟΠΑΔΟ
των Ελληνικών γηπέδων που βοήθησε στα
μέγιστα για την σύνταξη της εν λόγω ανακοίνωσης και όχι μόνο.
*** Προσυπογράφουν εξ‘ αυτών, ως εκπρόσωποι των όλων, οι κάτωθι ποδοσφαιριστές:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΑΣΟΣ, ΒΕΡΤΖΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ,
ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΤΕΝΙΖ
ΜΠΑΙΚΑΡΑ,ΙΣΜΑΕΛ ΜΠΛΑΝΚΟ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1

Όλοι περιμένουμε την Παρασκευή τι θα πούνε οι επιστήμονες για το ποδόσφαιρο.
Στην πραγματικότητα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς περιμένουμε να πούνε.
Άντε το πολύ να πούνε ξεκινάνε οι προπονήσεις στην Football League
Δεν ξέρω από που πηγάζει η αισιοδοξία κάποιον για κάτι άλλο για τις χαμηλότερες κατηγορίες και για τις ακαδημίες
αν τα δεις με ρεαλιστική ματιά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό στο ερασιτεχνικό επίπεδο
Κάποιοι μιλούν για τεστ ραπιτ (που δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο)
και μάλιστα με χρηματοδότηση από Κρατικό χρήμα μερικοί το πάνε και ακόμα παραπέρα με
χρηματοδότηση λέει και της διαιτησίας και της μετακινήσεις τον ομάδων όλα αυτά φαντάζουν και ακούγονται αισιόδοξα όχι όμως ρεαλιστικά.
Το πρωτόκολλο αυτή την στιγμή για τον αθλητισμό είναι ένα και αν κάποιος είναι ρεαλιστής μπορεί να το δει είναι ακριβώς το ίδιο
στη Superleague 1 Superleague 2 και στη Football League και κάποιοι φαντάζονται αυτό ότι μπορεί να αλλάξει για τις από κάτω κατηγορίες.
Οι ειδικοί μαζί με αυτούς που αποφασίζουν έχουν τεράστιες ευθύνες πλέον γιατί δεν είναι ξεκάθαρη και αυτό έχει κούραση τον κόσμο
του αθλητισμού και όχι μόνο οπότε εύκολα ο καθένας μπορεί να κάνει σενάρια ρεαλιστικά η όχι
που δεν βοηθούν στον προγραμματισμό που χρειάζεται να κάνει κάποιος για την επανεκκίνηση
Για να το πω με ποδοσφαιρικούς Όρους εμένα μου θυμίζει ποδοσφαιρικό αγώνα πού βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις και περιμένουμε πότε ο διαιτητής θα σφυρίξει την λήξη.
Το ποδόσφαιρο όμως δεν είναι ένας αγώνας οπότε πρέπει να ετοιμάζεσαι για τον επόμενο αυτό είναι προγραμματισμός και δεν
τελειώνει ποτέ απλά όλα αυτά που έχουν συμβεί σήμερα όλοι χάσαμε ένα παιχνίδι πάμε όμως στο επόμενο
Το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός δεν τελειώνει ποτέ.

ΕΠΟ: «Η επιβίωση εκατοντάδων
οικογενειών βρίσκεται πλέον σε
άμεσο κίνδυνο»

Η

Ομοσπον δία ζητά από τους «ειδικούς» ν α
εγκριθεί το υγειον ομικό πρωτόκολλο και ν α
ξεκιν ήσουν ομαδικές προπον ήσεις σε FL, Γ’
Εθν ική και Α’ Εθν ική γυν αικών
Η Ομοσπον δία ζητά από τους «ειδικούς» ν α εγκριθεί το υγειον ομικό πρωτόκολλο και ν α ξεκιν ήσουν ομαδικές προπον ήσεις σε FL, Γ’ Εθν ική και Α’ Εθν ική
γυν αικών
Η ΕΠΟ εξέδωσε χ θες Τετάρτη (27/1) αν ακοίν ωση
στην οποία αν αφέρει ότι έχ ει καταθέσει σχ ετικό προτειν όμεν ο σχ εδιασμό για την έν αρξη των προπον ήσεων σε Γ’ Εθν ική και Football League. Οι άν θρωποι
της Ομοσπον δίας κάν ουν έκκληση στους αρμόδιους
επιστήμον ες, ζητών τας τους ν α εγκριθεί το υγειον ομικό πρωτόκολλο, διότι βρίσκον ται σε άμεσο κίν δυν ο
εκατον τάδες οικογέν ειες, που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση της ΕΠΟ:
«Δεκάδες επαγγελματικές και ερασιτεχ ν ικές ομάδες,
εκατον τάδες εργαζόμεν οι στο χ ώρο του ποδοσφαίρου
με τις οικογέν ειές τους και χ ιλιάδες ποδοσφαιριστές και
ποδοσφαιρίστριες ζουν καθημεριν ά με την αγων ία και
την προσμον ή της επιστροφής στους αγων ιστικούς
χ ώρους και την καν ον ικότητα της καθημεριν ής τους
δραστηριότητας.
Η απόφαση γι αυτό βρίσκεται στα χ έρια των
αρμοδίων επιστημόν ων που έχ ουν επιφορτιστεί με τη
λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προάσπιση
της δημόσιας υγείας.
Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η Ελλην ική Ποδοσφαιρική Ομοσπον δία έχ ει ήδη καταθέσει τον σχ ετικό
προτειν όμεν ο σχ εδιασμό -που περιλαμβάν ει και το
απαιτούμεν ο πλήρες υγειον ομικο πρωτόκολλο- και με
αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες και διαρκείς επικοιν ων ίες
προς τους Υ πουργούς κ.κ. Βορίδη και Κικίλια, τον
Υ φυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Αυγεν άκη και
τον Γεν ικό Γραμματέα του Υ π.Υ γείας κ. Πρεζεράκο,
έχ ει εν θαρρύν ει επαν ειλημμέν α την επιτροπή των
επιστημόν ων , ώστε ν α προχ ωρήσει στην έγκριση του
πρωτοκόλλου (ή και τη βελτίωσή του εφόσον αυτό
κρίν εται απαραίτητο) και κατά συν έπεια στην αποδοχ ή του αιτήματος έν αρξης των προπον ήσεων των
ομάδων της Football league, της Γ΄ Εθν ικής κατηγορίας και της Α΄ Εθν ικής κατηγορίας γυν αικών .
Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις διαχ είρισης της
υφιστάμεν ης κατάστασης, ζητούμε από όλους ν α
αν τιληφθούν ότι τα χ ρον ικά περιθώρια δυν ατότητας
διεξαγωγής των εν λόγω πρωταθλημάτων εξαν τλούν ται
και η επιβίωση εκατον τάδων οικογεν ειών βρίσκεται
πλέον σε άμεσο κίν δυν ο»

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

12-θριάσιο
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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
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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 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

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

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.

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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
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•
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΛΑΡΚ
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. •
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
αυτοκινήτου
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
•
ΦΥΛΑΚΕΣ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΑπαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπι- ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
κού ασφαλείας
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Απόφοιτος
Μέσης αυτοκινήτου

Εκπαίδευσης
MARKETING ASSISΠροϋπηρεσία: Επιθυμητή •
TANT
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
μου Κολεγίου στους τομείς
Επιθυμητά Προσόντα
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Απαραίτητα Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
πέδου
Άριστή γνώση Microsoft
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ- Office
Άριστη γνώση Social Media
λώματος Ι.Χ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

16-θριάσιο

ΚΕΔΕ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επιστολή, στον πρωθυπουργό,
με τις θέσεις των Δήμων για το νέο ΕΣΠΑ
- Ήρθε η ώ ρα για δραστικές αλλαγές στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Ε

- Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των Προγραμμάτων

πιστολή, στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη
με τις θέσεις των Δήμων για
το νέο ΕΣΠΑ, απέστειλε ο
πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε δήλωσή
του, τονίζει ότι στην επιστολή "περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις" και δηλώνει "αισιόδοξος ότι θα
αξιοποιηθούν από τη σημερινή
ηγεσία της χώρας, προς όφελος των
τοπικών μας κοινωνιών".
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ αναφέρει:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στις πρόσφατες συνεδριακές διασκέψεις της, διαμόρφωσε ένα σύνολο θέσεων και προτάσεων που
αφορούν τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του
νέου ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καθίσταται
ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού το διάστημα αυτό διαμορφώνεται η νέα προγραμματική περίοδος, η
οποία μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και το
πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", αποτελούν
ίσως την τελευταία ευκαιρία για τη Χώρα και
τους Δήμους για να αναστρέψουν το αρνητικό
κλίμα, προσθέτοντας ένα ξεκάθαρο θετικό
πρόσημο στην ανάπτυξη.

Οι Δήμοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της
χώρας.

Οι Δήμοι μέσω της ΚΕΔΕ, τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι μπορούν να επιτελέσουν
σημαντικό ρόλο στην Εθνική αυτή προσπάθεια,
κάτι που την προηγούμενη χρονιά διαφάνηκε
και από τις προτάσεις που κατέθεσαν για τον
Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από τη συμμετοχή τους, για πρώτη φορά, στην επιτροπή
αξιολόγησης του "Αντώνης Τρίτσης".
Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όπου οι
Δήμοι δεν συμμετείχαν σε κανένα στάδιο, ούτε
στο σχεδιασμό, αλλά και ούτε στην υλοποίηση,
όντας παρόντες μόνον στις διακοσμητικού
τύπου επιτροπές παρακολούθησης. Ακόμη και
οι πολλά υποσχόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), δεν
δούλεψαν αφού ο ρόλος τους κινούταν στη
σφαίρα της δυνητικότητας και όχι της υποχρεωτικότητας.
Αποτέλεσμα του κενού αυτού ήταν: η έλλειψη
χρονοπρογραμματισμού, αφού πολλές φορές
οι Δήμοι μαθαίνανε τις προσκλήσεις από τον
τύπο, η έλλειψη ετοιμότητας και ωριμότητας
έργων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης αλλά και η
στρεβλή στόχευση, αφού δεν εισακούστηκε η
φωνή τους κατά τον αρχικό σχεδιασμό.
Ήρθε η ώρα για δραστικές αλλαγές στη
διαχείριση του ΕΣΠΑ

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η διαμορφωμένη κατάσταση πρέπει να αλλάξει.

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο παρέχει
σημαντικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους
Δήμους, σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής. Επομένως δεν χρειάζεται η "νομική"
μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά η διεύρυνση του
ρόλου των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) στο σχεδιασμό και
της εφαρμογή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
απαραίτητο να αφορά όλες τις λειτουργίες της
Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ (Προετοιμασία,
σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση) όπως εξάλλου αναφέρεται και στην 2η εγκύκλιο για τον σχεδιασμό
των Προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο και το
Κοινοτικό κεκτημένο που στηρίζεται στις αρχές
της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και
της εγγύτητας, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί
η ουσιαστική συνεργασία και η συνέργεια
Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων όσον
αφορά στο σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την
υποστήριξη της εφαρμογής των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Οι νέες προτάσεις της ΚΕΔΕ
Για την αντιμετώπιση των κύριων πηγών
προβλημάτων με επιπτώσεις στο χρόνο υλοποίησης των έργων προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τόσο στο στάδιο σχεδιασμού των προγραμμάτων, όσο και στη συμμετοχή των Δήμων στην υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα:
1. Στάδιο σχεδιασμού των Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών)

Για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο σχεδιασμό προτείνονται τα ακόλουθα:

- Για κάθε Τομεακό Πρόγραμμα (ΤΠ),
συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Ομάδα Σχεδιασμού
Προγράμματος, καθώς και στις τυχόν ειδικές
ομάδες ανά δημόσια πολιτική, με στόχο την
ολοκλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών
και των δημοτικών κοινωνικών δομών.

- Για κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ),
συμμετοχή των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων (ΠΕΔ) στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, καθώς και στις Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής. Η Επιτροπή Σχεδιασμού είναι σκόπιμο να υποστηρίζεται από
ομάδες εργασίας, ανά δημόσια πολιτική
(Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Υποδομές,
Κοινωνική πολιτική κλπ), στις οποίες θα
συμμετέχουν στελέχη που προτείνουν οι ΠΕΔ.
- Δημιουργία – θεσμοθέτηση, σε περιφερειακό επίπεδο, κοινού οργάνου της Περιφέρειας
και της ΠΕΔ, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης
Αναπτυξιακοί Φορείς της Τ.Α. που υλοποιούν
προγράμματα Leader.

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού – Ανάπτυξης (π.χ. με τη
βελτίωση του θεσμού των ΠΕΑΣ), ως κοινού
οργάνου κάθε Περιφέρειας με την αντίστοιχη
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), για την
συστηματική συνεργασία της Περιφέρειας και
των Δήμων προκειμένου να διασφαλιστεί ο
συντονισμός της περιφερειακής και της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής, η επιστημονική
υποστήριξη και η κοινωνική συναίνεση στον
περιφερειακό και τον τοπικό αναπτυξιακό
προγραμματισμό.
- Στη νέα Προγραμματική Περίοδο, περίοπτη
θέση καταλαμβάνουν οι δράσεις των
"έξυπνων πόλεων" που αφορούν σχεδόν
αποκλειστικά Δήμους. Προτείνουμε οι πόροι
για τη σύγχρονη διακυβέρνηση των πόλεων, να
τεθούν υπό ενιαίο συντονισμό, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των επιπτώσεων από Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ

Ειδικά για το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5),

- Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ειδικά για το σχεδιασμό
του Στόχου Πολιτικής 5 για την αξιοποίηση του
μοντέλου των Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων, θα πρέπει να είναι επικεφαλής
σχετικής Ομάδας ή "δομής", εκπρόσωπος της
ΚΕΔΕ.
- Εκχώρηση της κεντρικής διαχείρισης των
Προγραμμάτων ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) και ΤΑΠΤοΚ σε Ενδιάμεσο
Φορέα άμεσα συνεργαζόμενο με την ΚΕΔΕ
(πχ. ΕΥΔ ΥΠΕΣ, ΕΕΤΑΑ, ΜΟΔ)
- Δημιουργία Επιτελικής Ομάδας Καθοδήγησης, στην οποία θα συμμετέχουν αρμόδια
στελέχη του ΥΠΑΝΕ, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και
της ΕΕΤΑΑ με αντικείμενο, σε πρώτη φάση,
την εκπόνηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού
σχεδίου για τον ΣΠ5 και εν συνεχεία την υλοποίησή του.

- Επίσης είναι αναγκαία η άμεση συμμετοχή
των Περιφερειών και των Δήμων στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του Προγράμματος
για την Αγροτική Ανάπτυξη.
- Καθοριστική συμμετοχή της πρωτοβάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης (ειδική αναπτυξιακή ρήτρα, φορολογικό
και επενδυτικό καθεστώς, χωρικό σχέδιο, ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών
και αεροπορικών έργων υποδομής κ.α.
- Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιβίωση
και ανάπτυξη των αγροτικών και νησιωτικών
περιοχών. Με συμμετοχή της Τ.Α. δημιουργία
τοπικών δομών αγροτικής ανάπτυξης σε γεωργία και κτηνοτροφία, αγροτικό εξηλεκτρισμό,
κτηνοτροφικά πάρκα, βελτίωση αγροτικών
υποδομών (αγροτικής οδοποιίας, δικτύων
άρδευσης κλπ), ενημέρωση και υποστήριξη
για την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών,
έργα δασικής αναψυχής, δασική οδοποιία.
2. Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην εφαρμογή των Προγραμμάτων:

Για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην εφαρμογή των προγραμμάτων προτείνονται τα ακόλουθα:
- Θεσμοθέτηση ευέλικτων και λειτουργικών
Επιτροπών Παρακολούθησης, προκειμένου
να λειτουργούν ως πραγματικά θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης (monitoring).

- Θεσμοθέτηση διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού των Προσκλήσεων και έγκαιρη
ενημέρωση των Δήμων ως δικαιούχων στο νέο
ΕΣΠΑ. Συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ,
μέσω της διαβούλευσης, στη διαμόρφωση των
Προσκλήσεων.
- Δημιουργία Προγράμματος υποστήριξης
των δικαιούχων με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ. Διάθεση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για
δράσεις θεσμικής υποστήριξης των Δήμων και
τη συγκρότηση δομών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε επίπεδο ΠΕΔ. Ενίσχυση
του θεσμού της "διοικητικής υποστήριξης" των
μικρών Δήμων.
- Συστηματική παρακολούθηση των δράσεων
του Στόχου Πολιτικής 5 μέσω της προαναφερόμενης Επιτελικής Ομάδας Καθοδήγησης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου
δήλωσε σχετικά: "Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι οι Δήμοι μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικό παράγοντα στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της
χώρας. Δεν μπορεί άλλωστε να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, χωρίς τοπική ανάπτυξη, χωρίς
εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις των
τοπικών μας κοινωνιών.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι πλέον οι Δήμοι πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών
προγραμμάτων που θα τρέξουν το επόμενο
διάστημα, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τις
Περιφέρειες και την ΕΝΠΕ. Έχουμε και τη
γνώση και την εμπειρία αλλά και την ικανότητα
να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό της
επόμενης ημέρας για τη χώρας μας. Έχει γίνει
σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα, όμως μπορούμε ακόμη καλύτερα, διορθώνοντας λάθη και
παραλείψεις παλιών προσεγγίσεων που ήθελαν τους Δήμους απλούς θεατές των ΕΣΠΑ.
Ήρθε η ώρα για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, η ώρα να εμπιστευθούμε περισσότερο την Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της.
Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλα προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας Κ. Μητσοτάκη επιστολή , στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στις πρόσφατες συνεδριακές
μας διασκέψεις.
Είμαι αισιόδοξος ότι οι προτάσεις αυτές θα
αξιοποιηθούν από τη σημερινή ηγεσία της
χώρας , προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια άλλωστε, δεν περισσεύει κανείς".

