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Τι καταβάλλεται
από υπουργείο
Εργασίας, ΟΑΕΔ
και e-ΕΦΚΑ, έως
5 Μαρτίου
σελ. τις
7

Κυρ. Μητσοτάκης:
Η έξοδος από την
κρίση της
πανδημίας είναι
πια ορατή

σελ. 4

Σε 60-72 δόσεις η
ρύθμιση των
κορωνο-χρεών

σελ. 6

Παράταση της υποχρεωτικής τηλεργασίας
στο 50% μέχρι
31 Μαρτίου
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Προχωρά το σχέδιο
ενεργοποίησης της
σιδηροδρομικής γραμμής
Λιόσια-Ελευσίνα

σελ. 2

Ένα σημαντικό
έργο που δείχνει
να βγαίνει στην
επιφάνεια και πάλι,
είναι η ενεργοποίηση της γραμμής Άνω ΛιόσιαΕλευσίνα και μελλοντικά Μέγαρα.

Μ. Θεμιστοκλέους:
Εντός της εβδομάδας
οι εμβολιασμοί θα
ξεπεράσουν το 1 εκατ.
σελ. 2
Ομάδα νεαρών επιτέθηκε
στα γραφεία της ΝΔ στο
Χαϊδάρι – Δύο συλλήψεις

σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 3

SL2-FL: «Να μειωθεί
σταδιακά ο αριθμός των
32 ΠΑΕ»
Σελ. 13

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ:
«Το άνοιγμα της Γ’ Εθνικής είναι
για κάποια σωματεία
οικονομικά εύρωστα»
Σελ. 13
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ.Παγκάλου 42,
6972633469

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παπασπυρόπουλος ΧρήστοςΛεωφόρος Φυλής
197, 2102474337
ΧΑΪΔΑΡΙ

Ζενέτου Μαρία Δ.Αγίας Παρασκευής 17, Χαϊδάρι Δάσος, 2105815974
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔεκελείας 51, Αχαρνές, 13671, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448377

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του
Αιγαίου. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα
βελτιωθεί.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 και από το
απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Παγετός θα σημειωθεί κατάτόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα,
ΘαλιώΤρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα,
Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

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

Παράταση της υποχρεωτικής τηλεργασίας στο
50% μέχρι 31 Μαρτίου

Π

αρατείν εται έως τις 31
Μαρτίου η υποχ ρέωση
εφαρμογής των έκτακτων και προσωριν ών μέτρων
ως προς την οργάν ωση του
τόπου και του χ ρόν ου
εργασίας σε όλη την Επικράτεια, σύμφων α με Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση (ΚΥ Α) των
υπουργείων Οικον ομικών ,
Εργασίας, Αν άπτυξης και
Υ γείας.

Συγκεκριμέν α, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας έν αν τι του
κορον οϊού COVID-19, παρατείν ον ται έως και την 31η Μαρτίου 2021 οι εξής καν όν ες ως προς την οργάν ωση του τόπου και του χ ρόν ου εργασίας:

1.α) Επιχ ειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή
έχ ουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή
εν ότητα της χ ώρας, υποχ ρεούν ται έως τις 31/03/2021
ν α εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχ ής εργασίας στους εργαζομέν ους τους – σε όποιες
περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί ν α παρασχ εθεί με
αυτό το σύστημα – στο 50% επί του συν ολικού αριθμού των εργαζομέν ων αυτών .

β) Για την ορθή τήρηση, οφείλουν ν α προαν αγγείλουν , πριν από την έν αρξη της εργασίας, στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομέν ων τους, για
τους οποίους μπορεί ν α εφαρμοστεί το μέτρο αυτό,
συμπληρών ον τας το Έν τυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-έν τυπο ειδικού σκοπού» της παρ.
2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν . 4682/2020 (Α΄ 76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της αν ωτέρω
υποχ ρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην
επιχ είρηση-εργοδότη, κατόπιν σχ ετικού ελέγχ ου από
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομέν ων σε επιχ ειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή
έχ ουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή
εν ότητα της χ ώρας, προσαρμόζεται υποχ ρεωτικά για
το μήν α Μάρτιο κατά την έν αρξη και λήξη του, με
τρόπο ώστε αν ά μισή ώρα και εν τός δίωρου ν α προσέρχ ον ται και ν α αποχ ωρούν οι εργαζόμεν οι σε
σχ έση με την έν αρξη και τη λήξη αν τίστοιχ α του
ωραρίου τους.
Για το χ ρον ικό διάστημα εφαρμογής του παρόν τος
αν αστέλλεται η υποχ ρέωση του εργοδότη ν α
καταχ ωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάν ωσης του χ ρόν ου εργασίας των εργαζομέν ων .
Σε κάθε περίπτωση, συν εχ ίζουν ν α ισχ ύουν οι
διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς και η
υποχ ρέωση του εργοδότη για προαν αγγελία του χ ρόν ου υπερεργασίας και ν όμιμης υπερωριακής
απασχ όλησης, πριν από την πραγματοποίησή τους,
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .
Η ως άν ω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομέν ων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας
των εργαζομέν ων αυτών .

Μ. Θεμιστοκλέους: Εντός της εβδομάδας οι
εμβολιασμοί θα ξεπεράσουν το 1 εκατ.

Σ

ήμερα, μέχ ρι στιγμής, έχ ουν πραγματοποιηθεί 30.000
εμβολιασμοί και πιθαν όν
ν α φτάσουν και τους
34.000 μέχ ρι το τέλος της
ημέρας. Οι εμβολιασμοί
έχ ουν ξεπεράσει στο
σύν ολο, από την πρώτη
στιγμή, τις 915.000 και
εν τός της εβδομάδας θα
ξεπεραστεί το 1 εατομύριο, αν έφερε ο Γεν ικός
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φρον τίδας Υ γείας Μάριος
Θεμιστοκλέους, κατά την
εν ημέρωση για το Εθν ικό
Σχ έδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη ν όσο COVID19.

Αν αφέρθηκε στα στάδια
της επιχ είρησης "Ελευθερία", αλλά και στην φαρμοκοεπαγρύπν ηση, λέγον τας ότι μέχ ρι σήμερα έχ ουν
συμπληρωθεί 1.216 κίτριν ες κάρτες και ελάχ ιστα ήταν
τα περιστατικά που αφορούσαν τα εμβόλια. Συγκεκρι-

μέν α μόν ο 6 περιπτώσεις αλλεργικής αν τίδρασης.
Μίλησε επίσης και για την διαφάν εια στους εμβολιασμούς, τον ίζον τας ότι όλες οι περιπτώσεις παραβάσεων εξετάζον ται.
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Κορονοϊός-Ελλάδα: 1.176 νέα κρούσματα,
406 διασωληνωμένοι, 30 θάνατοι

Τ

α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 1.176, εκ των
οποίων 4 εν τοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχ ων στις πύλες εισόδου της
χ ώρας.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 30,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί
συν ολικά 6.534 θάν ατοι. Το 95,7% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.

Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 406 (70,4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία

O

τους είν αι 68 έτη. To 85% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω. Από την αρχ ή της παν δημίας έχ ουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.347 ασθεν είς. Οι
ν έες εισαγωγές ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 259 (ημερήσια μεταβολή -11%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είν αι 292
ασθεν είς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είν αι τα 44 έτη,
εν ώ η διάμεση ηλικία των θαν όν των είν αι τα 79 έτη.

Προχωρά το σχέδιο ενεργοποίησης της
σιδηροδρομικής γραμμής Λιόσια-Ελευσίνα

Έ

ν α σημαν τικό έργο που
δείχ ν ει ν α βγαίν ει στην
επιφάν εια και πάλι, είν αι
η εν εργοποίηση της γραμμής
Άν ω Λιόσια-Ελευσίν α και μελλον τικά Μέγαρα.

τροχ ιάς και της Ελευσίν ας. Η γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια προαστιακού τύπου και θα συν δέσει την
Δυτική Αττική με το δίκτυο ΜΣΤ της πρωτεύουσας.

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε στα γραφεία της ΝΔ στο Χαϊδάρι
– Δύο συλλήψεις

Μ

ια ομάδα ν εαρών ατόμων ,
επιτέθηκε στα γραφεία της
Νέας Δημοκρατίας στο Χαϊδάρι, στις 8 το βράδυ του Σαββάτου.
Συγκεκριμέν α, οι ν εαροί έγραψαν
συν θήματα υποστήριξης στον
Δημήτρη Κουφον τίν α.
Οι δράστες εμφαν ίστηκαν ξαφν ικά, πρόλαβαν ν α γράψουν τα
συν θήματα αλλά δεν κατάφεραν ν α
διαφύγουν καθώς Ειδικοί Φρουροί
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δυτικής Αττικής
έφτασαν άμεσα στο σημείο συν έλαβαν δύο άτομα.

Εξέφρασε την ικαν οποίηση της ΕΕ για το γεγον ός
ότι υπάρχ ει σύγκλιση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών
αν αφορικά με την αν άγκη ν α προχ ωρήσει και ν α επιταχ υν θεί η διαδικασία για το πιστοποιητικό υγείας.
Η Επιτροπή θα συν εχ ίσει ν α υποστηρίζει τη διαδικασία σχ ετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού εν όψει της επόμεν ης συν εδρίασης των ηγετών της ΕΕ
αν έφερε.

«Θα συν εχ ίσουμε επίσης τη συν εργασία μας με διεθν είς οργαν ισμούς για ν α διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε λύση έχ ει ν όημα σε επίπεδο ΕΕ - και πέραν
αυτής» σημείωσε ο κ. Σχ οιν άς.

Προσέθεσε ότι είν αι λογικό τα κράτη μέλη ν α λαμβάν ουν μέτρα για την προστασία του πληθυσμού τους,
όμως χ ωρίς στεν ό συν τον ισμό, κιν δυν εύει ν α δημιουργήσει προβλήματα και επίσης ν α διαταράξει τις
βασικές αλυσίδες εφοδιασμού. «Η αν άγκη διατήρησης
των πράσιν ων λωρίδων είν αι έν α παράδειγμα από
αυτή την άποψη» συμπλήρωσε .

«Έν α άλλο ζήτημα που έχ ει σχ έση, το οποίο
βρίσκεται στο επίκεν τρο της δημόσιας συζήτησης,
είν αι η δυν ατότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού
ως εργαλείου για τη διαχ είριση της παν δημίας» αν έφερε ο κ. Σχ οιν άς.

Υ πογράμμισε ότι «την περασμέν η εβδομάδα, υπήρξε συμφων ία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συν έχ ιση
των εργασιών για μια κοιν ή προσέγγιση σχ ετικά με το
πιστοποιητικό εμβολιασμού, η οποία απαιτεί εν τατικές
τεχ ν ικές προδιαγραφές για ν α γίν ει αυτό» και προσέθεσε ότι «πρέπει επίσης ν α εξετάσουμε τρόπους
χ ρήσης εν ός τέτοιου εργαλείου για τη διευκόλυν ση της
χ αλάρωσης των περιορισμών και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των πολιτών ».

Να θυμίσουμε ότι το 2018 είχ ε
υπογραφεί μν ημόν ιο συν εργασίας του υπουργείου Υ ΠΟΜΕ,
της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ και των
ΕΛΠΕ. Η Ασπροφώς είχ ε αν αλάβει την εκπόν ηση των σχ ετικών
μελετών .

Πρόκειται για την αν αβάθμιση
σε καν ον ικού εύρους, της παλιάς
μετρικής γραμμής που συν δέει τα
Άν ω Λιόσια, τον Ασπρόπυργο,
την Ελευσίν α και συν εχ ίζει προς
Μέγαρα και Κόριν θο. Το έργο θεωρείται σημαν τικό
λόγω της ραγδαίας αν άπτυξης του Θριάσιου Πεδίου
αλλά και της αν άγκης σύν δεσης με μέσο σταθερής

Μ. Σχοινάς: Η Κομισιόν
ετοιμάζει πακέτο για
έγκριση στις 17 Μαρτίου, για
ασφαλές άνοιγμα των
μετακινήσεων,
πιστοποιητικά εμβολιασμού
και κινητικότητα

στόχ ος είν αι μία κοιν ή κατεύθυν ση προς το
ασφαλές άν οιγμα, τόν ισε ο αν τιπρόεδρος της
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχ οιν άς κατά τη συν έν τευξη τύπου μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υ γείας.

Μ. Θεοδωρίδου: Η τήρηση των
μέτρων προστασίας ισχ ύει για εμβολιασμέν ους και μη

Ο συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων αν έρχ εται σε 192.270 (ημερήσια μεταβολή +0,6%), εκ των
οποίων 51,8% άν δρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών , 45 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.443 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

θριάσιο-3

Ο Αν τιπρόεδρος της Επιτροπής επισήμαν ε ότι «για
ν α συγκεν τρώσουμε όλα αυτά τα στοιχ εία, ετοιμάζουμε έν α πακέτο για υιοθέτηση στις 17 Μαρτίου με
επίκεν τρο τα ταξίδια και την άρση των περιορισμών ».

«Ο στόχ ος είν αι ν α καθοριστεί μια κοιν ή κατεύθυν ση προς το ασφαλές άν οιγμα. Και επιτρέψτε μου ν α
τον ίσω και τις δύο λέξεις, καθώς θέλουμε μια συν εχ ή
διαδικασία, που διατηρεί όλες τις προσπάθειες και τις
θυσίες που έχ ουν γίν ει μέχ ρι στιγμής» σημείωσε.

Η στρατηγική εμβολίων δείχ ν ει τη δύν αμη της ευρωπαϊκής συν εργασίας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
σε δράση αν έφερε τον ίζον τας ότι «Ο συν τον ισμός
είν αι η πυξίδα μας. Ο αυτοσχ εδιασμός και η ασυν έπεια δεν αποτελούν μέρος της πορείας δράσης μας».

Τέλος, ο Μαργαρίτης Σχ οιν άς έκαν ε λόγο για την
αν ησυχ ία που δημιουργούν οι μεταλλάξεις επισημαίν ον τας ότι «αυτός είν αι ο λόγος που πριν από
δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε το HERA Incubator.
Αυτό το σχ έδιο μας επιτρέπει ν α αν τιμετωπίσουμε τη
διπλή πρόκληση της αν τιμετώπισης των μεταλλάξεων
και της αύξησης της ικαν ότητας παραγωγής
εμβολίων ».

4-θριάσιο

Κυρ. Μητσοτάκης: Η έξοδος από την κρίση
της πανδημίας είναι πια ορατή

Η

έξοδος από την κρίση της παν δημίας είν αι
πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα
τα οποία θα κάν ουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχ ουμε
μπει πια στην τελική ευθεία, τόν ισε
σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τη δωρεά 18 φορητών κλιν ών
Μον άδας Εν τατικής Θεραπείας στο
Δημόσιο από την Επιτροπή «Ελλάδα
2021».
Αν αφερόμεν ος στη δωρεά των 18
φορητών κλιν ών ΜΕΘ ο κ. Μητσοτάκης
τόν ισε ότι «θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α
στεγάζον ται σε ειδικούς οικίσκους σε
όποιο ν οσοκομείο τις χ ρειάζεται» και
επισήμαν ε ότι η έδρα τους θα είν αι το
Νοσοκομείο Παπαν ικολάου στη Θεσσαλον ίκη, "έν ας κομβικός πυλών ας του
ΕΣΥ , που κράτησε και άν τεξε ειδικά τις δύσκολες
εβδομάδες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχ αν και παρεν έβησαν
ο υπουργός Υ γείας Βασίλης Κικίλιας και η Πρόεδρος
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάν ν α ΑγγελοπούλουΔασκαλάκη και από τη Μακεδον ία, ο Διοικητής της
3ης Υ γειον ομικής Περιφέρειας Παν αγιώτης Μπογιατζίδης και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γεώργιος
Παπαν ικολάου» της Θεσσαλον ίκης, Μαρία Γιογκατζή.

Ο κ. Μητσοτάκης αν αφέρθηκε εκτεν ώς στην εξέλιξη
της προσπάθειας για την αν τιμετώπιση της παν δημίας.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συν έχ εια λέγον τας ότι με τη συμπλήρωση εν ός χ ρόν ου από την
εκδήλωση της παν δημίας ν ομίζω ότι είν αι στο χ έρι
όλων μας ν α τον μετατρέψουμε και στον μον αδικό
χ ρόν ο παν δημίας.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός οι εμβολιασμοί αυτή
την εβδομάδα θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο, εν ώ
αν αγν ώρισε ότι υπάρχ ει πίεση στο σύστημα Υ γείας
ειδικά στην Αττική προσθέτον τας "την οποία πιστεύω
όμως ότι τη διαχ ειριζόμαστε, κύριε Υ πουργέ, πολύ
ικαν οποιητικά".
Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης "η σύγκριση εξάλλου με
τα στοιχ εία άλλων χ ωρών αποδεικν ύει ότι στην
πατρίδα μας εξακολουθούμε ν α αμυν όμαστε πολύ πιο
αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορον οϊού το
οποίο βέβαια έχ ει και το χ αρακτηριστικό ότι πια έχ ει
κυριαρχ ήσει έν α στέλεχ ος, το λεγόμεν ο βρεταν ικό
στέλεχ ος, το οποίο έχ ει πολύ πιο αυξημέν η μεταδοτικότητα".
Μεγάλη η κούραση

Ο κ. Μητσοτάκης αν αγν ώρισε επίσης ότι υπάρχ ει
μεγάλη κούραση, αλλά τόν ισε ότι πρέπει ν α κάν ουμε
μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε ν α μπορέσουμε ν α επαν έλθουμε σε
καν ον ικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικον ομίας αλλά
και της εκπαίδευσης.

"Θα το σχ εδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με
έξυπν ες λύσεις και με μία ν έα αμοιβαία συμφων ία
εμπιστοσύν ης με τους πολίτες: η οικον ομία ν α επαν αλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας ν α πειθαρχ ήσουμε στους καν όν ες ώστε αυτή ν α παραμείν ει
αν οιχ τή" σημείωσε.

Παρεμβάσεις συμμετεχ όν των

Στην παρέμβασή της η Πρόεδρος της Επιτροπής
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Ένοχος για διαφθορά ο
Νικολά Σαρκοζί

Ο

πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάσθηκε σήμερα σε
φυλάκιση τριών ετών ,
έν α από τα οποία χ ωρίς
αν αστολή, για διαφθορά.

Το δικαστήριο έκριν ε
τον Νικολά Σαρκοζί
έν οχ ο για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού και
για αθέμιτη άσκηση
επιρροής.

«Ελλάδα 2021» Γιάν ν α Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
σημείωσε ότι «οι κλίν ες θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε αν αλώσιμα και
διασυν δεδεμέν ες κτιριολογικά με το ν οσοκομείο, για
ν α μείν ουν και μετά το πέρας της παν δημίας για τη
στήριξη του Εθν ικού Συστήματος Υ γείας. Και η κατασκευή όπως γν ωρίζετε ήδη προχ ωράει».

Παράλληλα, η κ. Αγγελοπούλου αν έφερε: «Κύριε
Πρωθυπουργέ θέλω ν α υπεν θυμίσω ακόμα μία φορά,
όπως είπατε: όλα τα έσοδα της Επιτροπής "Ελλάδα
2021" προέρχ ον ται από την κοιν ων ία, είτε μέσω των
χ ορηγών μας, είτε και από την πώληση των ν ομισμάτων του Νομισματικού μας Προγράμματος. Στόχ ος και
δέσμευσή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είν αι και το τελευταίο ευρώ από τα χ ρήματα αυτά ν α επιστρέψουν
στην κοιν ων ία μέσα από τις δράσεις μας. Αυτό αποτελεί έν α ελάχ ιστο ευχ αριστώ προς όλους τους
συμπολίτες μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά είν αι
και υποχ ρέωση της Επιτροπής από την ίδρυσή της».
Από την πλευρά του ο υπουργός Υ γείας Βασίλης
Κικίλιας είπε ότι το ν οσοκομείο Παπαν ικολάου "είν αι
κομβικό στην προσπάθεια μας στο Εθν ικό Σύστημα
Υ γείας στη Βόρεια Ελλάδα" και έκαν ε λόγο για "μια
εθν ική προσπάθεια για ν α σωθούν ζωές" τον ίζον τας
ότι "η ελλην ική κυβέρν ηση, το Υ πουργείο Υ γείας, οι
γιατροί, οι ν οσηλευτές, όλο το προσωπικό, έδωσαν
και δίν ουν μία τεράστια μάχ η όλους αυτούς τους
μήν ες".

Αν αφερόμεν ος στους εμβολιασμούς είπε ότι η κοιν ων ία αν αγν ωρίζει το πόσο "οργαν ωμέν α δομημέν α
και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συμπολιτών
μας και με προσπάθεια ν α μην ταλαιπωρηθούν και ν α
μπορέσουν ν α εμβολιαστούν γρήγορα και με ασφάλεια, προχ ωράμε το πρόγραμμά μας".
Στην παρέμβασή του ο Διοικητής της 3ης Υ γειον ομικής Περιφέρειας Παν αγιώτης Μπογιατζίδης είπε ότι
από την αρχ ή της κρίσης μέχ ρι σήμερα το ν οσοκομείο Παπαν ικολάου ν οσήλευσε πάν ω από 2.000 ασθεν είς και ταυτόχ ρον α στις Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας ν οσήλευσε πάν ω από 280 άτομα.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπαν ικολάου» της Θεσσαλον ίκης, Μαρία Γιογκατζή στην
παρέμβασή της αν έφερε ότι "η αν αγγελία της δωρεάς
αυτής και η εγκατάσταση της στο ν οσοκομείο μας
εκλαμβάν εται και μεταφράζεται από όλους εμάς ως επιβράβευση της συν έπειας με την οποία υπηρετούμε το
σύστημα".

Ο Σαρκοζί, ο οποίος χ ρημάτισε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 μέχ ρι το 2012, αρν ήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι είν αι θύμα σε έν α κυν ήγι μαγισσών που εξαπέλυσαν οικον ομικοί εισαγγελείς, οι
οποίοι χ ρησιμοποίησαν υπέρμετρα μέσα ερευν ών τας
τις υποθέσεις του.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχ ει προθεσμία 10
ημερών για ν α εφεσιβάλει την δικαστική απόφαση.

Είν αι ο δεύτερος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, μετά
τον Ζακ Σιράκ, που καταδικάζεται για διαφθορά.
Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος έχ ει αρν ηθεί ότι έχ ει
διαπράξει οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς, άκουσε την
αν ακοίν ωση της ποιν ής του όρθιος και ατάραχ ος.
Ούτε ο ίδιος ούτε οι συν ήγοροί του έκαν αν οποιαδήποτε δήλωση κατά την έξοδό τους από την αίθουσα
του δικαστηρίου.
Το δικαστήριο επέβαλε επίσης την ίδια ποιν ή στον
πρώην αν ώτατο δικαστικό Ζιλμπέρ Αζιμπέρ και τον
δικηγόρο του πρώην προέδρου Τιερί Ερζόγκ, μαζί με
την πεν ταετή απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος
στον τελευταίο. Οι δύο κρίθηκαν επίσης έν οχ οι για
παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Το δικαστήριο έκριν ε ότι οι τρεις συν δέθηκαν σε
έν α «σύμφων ο διαφθοράς», αλλά δεν επέβαλε τις ποιν ές που ζήτησε η οικον ομική εισαγγελία, δηλαδή τέσσερα χ ρόν ια φυλάκισης, τα δύο χ ωρίς αν αστολή, και
στους τρεις, κρίν ον τας ότι η προεδρική εικόν α έχ ει
αμαυρωθεί από την υπόθεση αυτή «με καταστροφικές
συν έπειες».
Ο Νικολά Σαρκοζί θα αν τιμετωπίσει και πάλι την
γαλλική δικαιοσύν η στις 17 Μαρτίου, στην εκδίκαση
της υπόθεσης By gmalion, σχ ετικά με τις δαπάν ες της
προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2012.

Ο Νικολά Σαρκοζί αποσύρθηκε από την πολιτική το
2016, αλλά παραμέν ει πολύ δημοφιλής και με
απήχ ηση στο στρατόπεδο της γαλλικής δεξιάς. Αν τιμετωπίζει κατηγορίες στο πλαίσιο σειράς δικαστικών
υποθέσεων , αν άμεσά τους και η χ ρηματοδότηση της
ν ικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από
την Λιβύη.
Ο Νικολά Σαρκοζί, που καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών , θα ασκήσει έφεση, αν ακοίν ωσε η δικηγόρος του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα
ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου που
τον καταδίκασε σήμερα σε τριετή φυλάκιση -το έν α
έτος χ ωρίς αν αστολή- για τις κατηγορίες της διαφθοράς
και της αθέμιτης άσκησης επιρροής, αν ακοίν ωσε η
δικηγόρος του, Ζακλίν Λαφόν τ.
Μετά την αν ακοίν ωση αυτής της «εξαιρετικά
σκληρής» και «παν τελώς αβάσιμης και αδικαιολόγητης» απόφασης, ο Σαρκοζί «είν αι ήρεμος αλλά και
αποφασισμέν ος ν α συν εχ ίσει» για ν α αποδείξει την
αθωότητά του, είπε η δικηγόρος σε συν έν τευξη που
παραχ ώρησε στο τηλεοπτικό καν άλι BFM TV.
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Μενίδι: Προσωρινή
διακοπή υδροδότησης
την Τρίτη

Σ

ε απαραίτητες τεχ ν ικές εργασίες εν ός κεν τρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης θα
προχ ωρήσει η ΕΥ ΔΑΠ, με αποτέλεσμα ν α
σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή
της παροχ ής του ν ερού στο δήμο Μεν ιδίου και συγκεκριμέν α στην περιοχ ή του Ολυμπιακού Χωριού μεταξύ

των οδών Μαραθών ιας Διαδρομής, Φαν ής Χαλκιά,
Νίκου Κακλαμαν άκη και Νίκου Σιραν ίδη.

Τα προβλήματα στην υδροδότηση αν αμέν εται ν α
ξεκιν ήσουν από τις 8.00 το πρωί της Τρίτης έως την
περάτωση των εργασιών .

Από την ΕΥ ΔΑΠ, επισημαίν εται ότι θα καταβληθεί
κάθε δυν ατή προσπάθεια ελαχ ιστοποίησης της διάρκειας των εργασιών και επαν αφοράς της υδροδότησης.

θριάσιο-5

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για προσλήψεις
συμβασιούχων στους ΟΤΑ το 2021

Ο

δηγίες για τ ον π ρογραμματ ισ μό π ροσ λήψεων έκ τ ακ τ ου π ροσ ωπ ικ ού σ τ ους δήμους κ αι τ ις π εριφέρειες κ αι σ τ α Ν Π Ι Δ δίν ει
τ ο υπ ουργείο εσ ωτ ερικ ών με εγκ ύκ λιό τ ου.
Με τ ην εγκ ύκ λιο κ αθορίζον τ αι οι διαδικ ασ ίες
κ αι οι π ροθεσ μίες π ου π ρέπ ει ν α ακ ολουθηθούν
απ ό τ ους φορείς τ ης Αυτ οδιοίκ ησ ης π ροκ ειμέν ου
ν α π ροχ ωρήσ ουν σ τ ην π ρόσ ληψη τ ων σ υμβασ ιούχ ων για τ ο 2021.
Η απ οσ τ ολή τ ων αιτ ημάτ ων τ ους θα π ρέπ ει
ν α γίν ει έως 19 Μαρτ ίου κ αι 31 Μαρτ ίου,
αν αλόγως με τ ην κ ατ ηγορία τ ων σ υμβασ ιούχ ων .
Ειδικ ότ ερα οι κ ατ ηγορίες τ ων σ υμβασ ιούχ ων
αφορούν :
τ ο π ροσ ωπ ικ ό ιδιωτ ικ ού δικ αίου ορισ μέν ου
χ ρόν ου (Ι ΔΟΧ) κ αι τ η σ ύν αψη σ υμβάσ εων μίσ θωσ ης έργου (Σ ΜΕ) απ ό τ ους ΟΤΑ Α΄ κ αι Β΄ βαθμού με κ άλυψη τ ης δαπ άν ης απ ό τ ους Κεν τ ρικ ούς Αυτ οτ ελείς Π όρους (ΚΑΠ ),
τ ο π ροσ ωπ ικ ό Ι ΔΟΧ κ αι τ η σ ύν αψη Σ ΜΕ σ τ α
Ν Π Ι Δ τ ης Αυτ οδιοίκ ησ ης με π ροέλευσ η τ ων
π ισ τ ώσ εων απ ό ιδίους π όρους,
τ ην π ρόσ ληψη Διευθυν τ ών σ ε Δημοτ ικ ές Κοιν ωφελείς Επ ιχ ειρήσ εις, κ αθώς κ αι για τ ις Δημοτ ικ ές Α. Ε. ,
τ ην π ρόσ ληψη Γεν ικ ών Διευθυν τ ών σ ε ΔΕΥ Α
επ ί θητ εία,
τ ο π ροσ ωπ ικ ό Ι ΔΟΧ αν τ απ οδοτ ικ ού χ αρακ τ ήρα σ ε ΟΤΑ Α’ βαθμού κ αι Ν Π Ι Δ αυτ ών
τ ο π ροσ ωπ ικ ό Ι ΔΟΧ κ αι τ η σ ύν αψη Σ ΜΕ με
κ άλυψη τ ης δαπ άν ης υπ ό τ η μορφή αν τ ιτ ίμου σ ε

ΟΤΑ Α’ κ αι Β’ βαθμού κ αι Ν Π Ι Δ αυτ ών ,
τ ις Σ ΜΕ εκ τ ός π λαισ ίου σ υγχ ρηματ οδοτ ούμεν ων π ράξεων
τ ην αν απ λήρωσ η θέσ εων απ ασ χ ολούμεν ων
σ ε ευρωπ αϊκ ά π ρογράμματ α,
τ ο Π ρόγραμμα “Βοήθεια σ τ ο Σ π ίτ ι”.
Επ ίσ ης σ τ ην εγκ ύκ λιο ορίζον τ αι οι κ ατ ηγορίες
τ ων π ροσ λήψεων σ υμβασ ιούχ ων π ου εξαιρούν τ αι, δηλαδή δεν εμπ ίπ τ ουν σ τ ην κ ατ ηγορία
π ροσ λήψεων π ου χ ρειάζον τ αι έγκ ρισ η τ ης Π Υ Σ ,
ούτ ε χ ρειάζετ αι ν α απ οσ τ αλεί αίτ ημα σ τ ο υπ ουργείο Εσ ωτ ερικ ών . Π ρόκ ειτ αι για τ ις εξής οκ τ ώ
κ ατ ηγορίες:
1) Αρχ ικ ή π ρόσ ληψη (αρ. 14 ν . 4403/ 2016) κ αι
αν αν εώσ εις Ι ΔΟΧ (αρ. 72 ν . 4342/ 2015) σ τ ο
π λαίσ ιο σ υγχ ρηματ οδοτ ούμεν ων π ρογραμμάτ ων ,
2) Σ ΜΕ (αρ. 30 ν . 4314/ 2014) σ τ ο π λαίσ ιο
σ υγχ ρηματ οδοτ ούμεν ων π ράξεων ,
3) Επ οχ ικ ό π ροσ ωπ ικ ό για τ ην π υρασ φάλεια,
τ ις κ ατ ασ κ ην ώσ εις κ αι τ η ν αυαγοσ ωσ τ ικ ή κ άλυψη τ ων ακ τ ών (αρ. 116 ν . 4547/ 2018)
4) Π ροσ ωπ ικ ό για τ ην κ άλυψη κ ατ επ ειγουσ ών
αν αγκ ών (αρ. 41 ν . 4325/ 2015 κ αι αρ. 36
ν . 4765/ 2021)
5) Γιατ ροί εργασ ίας κ αι τ εχ ν ικ οί ασ φαλείας
(αρ. 27 ν . 4304/ 2014)
6) Π ρόσ ληψη υδρον ομέων άρδευσ ης,
7) Αν απ λήρωσ η μον αδικ ού σ τ ον κ λάδο τ ου
υπ αλλήλου,
8) Έκ τ ακ τ ο π ροσ ωπ ικ ό για τ ην εκ τ έλεσ η
έργων με αυτ επ ισ τ ασ ία.

6-θριάσιο

Σε 60-72 δόσεις η ρύθμιση των
κορωνο-χρεών

Γ

εν ν αία ρύθμιση οφειλών με 60-72
δόσεις κλειδών ει για το 2022 και
θα αφορά τα κορων οχ ρέη που
δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της
παν δημίας και κυρίως μέσα στο πρώτο
lockdown.
H κυβέρν ηση έχ ει εξαγγείλει ότι τα
χ ρέη αυτά θα πληρωθούν σε 24 άτοκες
ή 48 έν τοκες δόσεις (με
επιτόκιο 2,5%), όμως ο
αριθμός των δόσεων φαίν εται ότι τελικά θα αυξηθεί, εν ώ
είν αι πιθαν ό ν α προστεθούν και άλλες οφειλές στις…
ευκολίες πληρωμής. Η επέκταση του αριθμού των
δόσεων αποτελεί αν τικείμεν ο
συν εχ ούς διαπραγμάτευσης
αν άμεσα στην κυβέρν ηση
και τους θεσμούς, με τις
πληροφορίες ν α αν αφέρουν
ότι αν τί για 100 δόσεις που
ήταν η ελλην ική πρόταση θα
γίν ει τελικά συμβιβασμός στις
60-72.

ν α προχ ωρά είν αι η επέκταση της ν έας
ρύθμισης που έχ ει ήδη αν ακοιν ωθεί,
αλλά με προσαρμοσμέν η στα σημεία
των καιρών . Σύμφων α με πληροφορίες,
το σχ έδιο για τα κορων οχ ρέη προβλέπει τα εξής:
■ Η βάση της ρύθμισης θα κιν είται

■ Θα προβλέπεται επιβράβευση όσων
πληρών ουν με συν έπεια τις δόσεις
τους. Θα καθορίζεται εξαρχ ής έν α κούρεμα (υπάρχ ει σεν άριο για μεσοσταθμική
μείωση 20%) και το ποσό της μείωσης
θα αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις
της ρύθμισης.

Η επέκταση του αριθμού των δόσεων
αποτελεί αν τικείμεν ο συν εχ ούς διαπραγμάτευσης αν άμεσα στην κυβέρν ηση
και τους θεσμούς, με τις πληροφορίες
ν α αν αφέρουν ότι, αν τί για 100 δόσεις
που ήταν η ελλην ική πρόταση, θα γίν ει
τελικά συμβιβασμός στις 60-72 δόσεις.
Το υπουργείο Οικον ομικών διαμην ύει
ότι δεν υπάρχ ει σκέψη για κούρεμα του
κορων οχ ρέους, ωστόσο αφήν ει ορθάν οιχ το το παράθυρο για μια ad hoc
ευν οϊκή ρύθμιση. Η λύση που φαίν εται

τα 6 δισ. ευρώ!

Σημείο εν διαφέρον τος είν αι το ότι η
συζήτηση για τη διαχ είριση του ιδιωτικού χ ρέους της παν δημίας έχ ει ξεκιν ήσει και σε επίπεδο Eurogroup. Πηγές
από την E.E. αν αφέρουν ότι αυτήν τη
στιγμή οι Ευρωπαίοι μοιάζουν ν α είν αι
πάλι χ ωρισμέν οι στα δύο. Από τη μία
είν αι οι βόρειες χ ώρες που δεν θέλουν
ν α ξαν αζήσουν τα προβλήματα που
άφησε πίσω της η πρόσφατη τραπεζική
και δημοσιον ομική κρίση. Η Γερμαν ία
είν αι μία από αυτές τις χ ώρες, οι οποίες
βιών ουν και αυτές τις επιπτώσεις της
παν δημίας, αλλά έχ ουν άγχ ος για την
επόμεν η μέρα, δηλαδή για το πώς
θα καταφέρουν ν α ορθοποδήσουν μετά την εκτίν αξη των κρατικών δαπαν ών και του κρατικού
χ ρέους. Από την άλλη είν αι οι
χ ώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Αυτές προτάσσουν το θέμα της
υγειον ομικής κρίσης, επιμέν ον τας
ότι το θέμα της οικον ομίας θα
πρέπει ν α αν τιμετωπιστεί αργότερα, σε δεύτερο χ ρόν ο, κι αφού
θα έχ ει περάσει το σοκ που
βιών ουν .
Εκτός όμως από την πίεση
που ασκείται επισήμως και σε
θεσμικό επίπεδο (επιστολές επιμελητηρίων στις κοιν οτικές αρχ ές)
για τη διαγραφή του ιδιωτικού
χ ρέους που γεν ν ήθηκε κατά τη
διάρκεια της παν δημίας, οι πληροφορίες αν αφέρουν ότι κάποιοι
έχ ουν αν οίξει και θέμα διαγραφής
κρατικών χ ρεών . Το θέμα, επί
του παρόν τος, συζητιέται αν επισήμως, καθώς αποτελεί ταμπού
ειδικά για τους Βόρειους.

Γεν ν αία ρύθμιση οφειλών
με 60-72 δόσεις κλειδών ει για
το 2022 και θα αφορά τα
κορων οχ ρέη που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της παν δημίας και κυρίως
μέσα στο πρώτο lockdown.

H κυβέρν ηση έχ ει εξαγγείλει ότι τα χ ρέη αυτά θα
πληρωθούν σε 24 άτοκες ή 48 έν τοκες
δόσεις (με επιτόκιο 2,5%), όμως ο
αριθμός των δόσεων φαίν εται ότι τελικά
θα αυξηθεί, εν ώ είν αι πολύ πιθαν ό ν α
προστεθούν και άλλες οφειλές στις…
ευκολίες πληρωμής.
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στα μέτρα που ήδη έχ ουν αν ακοιν ωθεί.
Θα προβλέπει δηλαδή τη δυν ατότητα
ρύθμισης χ ρεών με 24 ή με 48 άτοκες
δόσεις και με έν α χ αμηλό επιτόκιο 2,5%
(μικρότερο από εκείν ο της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ).
■ Οι δόσεις εν δεχ ομέν ως θα φτάν ουν τι 60-72 (αν τίστοιχ α) για περιπτώσεις φυσικών και ν ομικών
προσώπων που έχ ουν πληγεί υπέρμετρα από την παν δημία. Οσο, όμως,
αυξάν εται ο αριθμός των δόσεων τόσο
θα αυξάν εται και το επιτόκιο. Οσο μικρότερος είν αι ο αριθμός των δόσεων
τόσο μικρότερη θα είν αι η επιβάρυν ση
της ρυθμισμέν ης οφειλής. Για την
εξόφληση των οφειλών σε περισσότερες από 48 δόσεις θα τεθούν εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Υ πεν θυμίζεται ότι η πληρωμή για όλες
τις φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου lockdown και έχ ουν μείν ει παρατάθηκε
μέχ ρι το τέλος του τρέχ ον τος έτους.
Πρόκειται, δηλαδή, για τον ΦΠΑ
Μαρτίου-Ιουν ίου (1ο lockdown) και του
Νοεμβρίου (2ο lockdown), αλλά και τις
δόσεις ρυθμιζόμεν ων οφειλών που
έληξαν κατά τη διάρκεια του πρώτου
lockdown.
Ολες αυτές τις οφειλές οι φορολογούμεν οι μπορούν ν α αρχ ίσουν ν α τις
εξοφλούν τμηματικά από το 2022 σε:
■ 24 μην ιαίες άτοκες δόσεις (αν τί 12
που αν ακοιν ώθηκε αρχ ικά), είτε σε 48
μην ιαίες δόσεις (αν τί 24 που αν ακοιν ώθηκε αρχ ικά) με επιτόκιο 2,5%
όπως προβλέπει η ρύθμιση που έχ ει
αν ακοιν ωθεί.

■ 60 μην ιαίες άτοκες δόσεις είτε 72
με επιτόκιο 2,5% εάν προχ ωρήσει τελικά η επέκταση των δόσεων .

Τα παραπάν ω κορων οχ ρέη, ύψους 1
δισ. ευρώ, διαφέρουν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχ ουν δημιουργηθεί μέσα στο 2020 από απλήρωτους
φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ ή ο φόρος εισοδήματος κ.λπ. για τους οποίους δεν
δόθηκε καμία αν αστολή.
Τα χ ρέη αυτά, δηλαδή οι υποχ ρεώσεις που δεν πληρώθηκαν μέσα στο
2020 και δεν καλύπτον ται από την
ομπρέλα των αν αστολών , ξεπερν ούν

Η ελλην ική πλευρά κρατάει ίσες
αποστάσεις. Επικεν τρών εται, για την
ώρα, στο ιδιωτικό χ ρέος ύψους 234 δισ.
ευρώ και συν εχ ίζει ν α ζητάει τα εξής:
■ Διατήρηση των μέτρων στήριξης
επιχ ειρήσεων – ν οικοκυριών για όσο
διαρκεί η παν δημία.

■ Διατήρηση της χ αλάρωσης των
δημοσιον ομικών καν όν ων για όσο διαρκούν οι επιπτώσεις της παν δημίας.

■ Αν τιμετώπιση κάθε χ ώρας με βάση
τα ειδικά χ αρακτηριστικά της οικον ομίας
της και όχ ι με οριζόν τιο τρόπο.

Στο υπουργείο Οικον ομικών έχ ουν
ξεκιν ήσει προ πολλού ασκήσεις επί
χ άρτου, με στόχ ο την προσαρμογή
των μέτρων στήριξης στη στρατηγική
του συμμαζέματος των επιπτώσεων
στο έλλειμμα και στο χ ρέος.

Στην προσπάθεια ν α χ ρηματοδοτηθούν μέτρα 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη
της οικον ομίας το 2020, ο κρατικός
προϋπολογισμός έχ ει εκτροχ ιαστεί με
έν α πρωτοφαν ές, πρωτογεν ές έλλειμμα,
το οποίο ξεπερν ά τα 18 δισ. ευρώ! Ο
πρόσθετος δαν εισμός της χ ώρας (που
καθίσταται αν αγκαίος για ν α διατηρηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα σε ασφαλή
επίπεδα) έχ ει εκτοξεύσει το δημόσιος
χ ρέος σε 364,864 δισ. ευρώ. Υ πεν θυμίζεται ότι η Ελλάδα μπήκε στην
εποχ ή των μν ημον ίων με δημόσιο
χ ρέος ύψους 298 δισ. ευρώ. Επιπλέον ,
κάθε μήν ας lockdown στοιχ ίζει στην
αγορά περί τα 3 δισ. ευρώ (ή 1,5 δισ.
όταν πρόκειται για μερικό lockdown).
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Τι καταβάλλεται από υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ
και e-ΕΦΚΑ, έως τις 5 Μαρτίου

Π

ληρωμές, ύψους 380 εκατ.
ευρώ περίπου, σε 747.768
δικαιούχ ους θα γίν ουν την
περίοδο 1-5 Μαρτίου 2021.
Μεταξύ άλλων , όπως αν αφέρεται
σε σχ ετική αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων , στις 5 Μαρτίου, θα
καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού
σκοπού στους εργαζόμεν ους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τέθηκαν σε αν αστολή τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας
και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων θα
γίν ουν στις 5 Μαρτίου 2021 οι εξής
καταβολές:
– Αν αστολές συμβάσεων
εργασίας μην ός Φεβρουαρίου.

– Αν αστολές συμβάσεων
εργασίας παρελθόν των μην ών για
τις οποίες έχ ουν υποβληθεί
συμπληρωματικές δηλώσεις.
– Μον ομερείς δηλώσεις τουρισμού, κλπ, παρελθόν των μην ών .

– Μηχ αν ισμός «ΣΥ ΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
επίδομα αδείας.

Εκτιμάται ότι το συν ολικό ύψος
των πληρωμών είν αι της τάξης των
250 εκατ. ευρώ και αφορά σε
570.000 περίπου δικαιούχ ους.
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν
την περίοδο 1-5 Μαρτίου οι εξής
καταβολές:
Τακτικές πληρωμές:

– 10,5 εκατ. ευρώ σε 17.700
δικαιούχ ους για επιδόματα ασθεν είας, μητρότητας, κηδείας.

– 17 εκατ. ευρώ σε 920 δικαιούχ ους για την απον ομή εφάπαξ.

– 530 χ ιλ. ευρώ σε 530 δικαιούχ ους για το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα συμπαράστασης
του τέως ΤΑΥ ΤΕΚΩ.

– 5.500 χ ιλ. ευρώ σε 11 δικαιούχ ους για κληρον ομικές παροχ ές
επικουρικής σύν ταξης.
Έκτακτες πληρωμές

– 321 χ ιλ. ευρώ σε 907 δικαιούχ ους για τη συμπληρωματική
καταβολή δωρόσημου.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίν ουν οι
εξής καταβολές:

– 52 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν
σε 116.000 δικαιούχ ους για καταβολή επιδομάτων αν εργίας και
λοιπών επιδομάτων .

– 42,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.000 δικαιούχ ους στο
πλαίσιο επιδοτούμεν ων προγραμμάτων απασχ όλησης.
– 6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.700 μητέρες για επιδοτούμεν η άδεια μητρότητας.

Επιπλέον , από αύριο Δευτέρα,
ξεκιν ά η καταβολή του πρώτου
μήν α της παράτασης των επιδομάτων αν εργίας που έληξαν τον
Ιαν ουάριο, κατόπιν της δημοσίευσης της ΚΥ Α 8534/279/24.2.2021
στο ΦΕΚ 771/26.2.2021 για τη
δίμην η παράταση των επιδομάτων
αν εργίας που έληξαν ή λήγουν
εν τός του πρώτου διμήν ου του
έτους, στο πλαίσιο των ν έων
κυβερν ητικών μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας.

Η καταβολή της παράτασης της
τακτικής επιδότησης αν εργίας, της
επιδότησης μακροχ ρόν ιας αν εργίας
και του βοηθήματος αν εργίας αυτοαπασχ ολουμέν ων , θα ολοκληρωθεί
αυτόματα με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχ ων , χ ωρίς ν α απαιτείται καμία
εν έργεια των δικαιούχ ων και δεν
υφίσταται καν έν ας λόγος προσέλευσης στα Κέν τρα Προώθησης
Απασχ όλησης (ΚΠΑ2).

Ηλ. Μόσιαλος: Έξι εμβόλια
προστατεύουν 100% από τη
νοσηλεία για την Covid-19

Έ

ξι εμβόλια είν αι κατά 100% αποτελεσματικά,
όσον αφορά την προστασία που παρέχ ουν
από ν οσηλεία ή θάν ατο, εάν μετά τον εμβολιασμό κάποιος κολλήσει κορον οϊό, είτε το επικρατούν στέλεχ ος στην Ευρώπη είτε την παραλλαγή που
κυκλοφορεί κυρίως στην Αγγλία.
Αυτό αν αφέρει σε αν άρτηση του στο Facebook ο
καθηγητής Πολιτικής της Υ γείας Ηλίας Μόσιαλος της
Σχ ολής Οικον ομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Λον δίν ου (LSE), ο οποίος παραθέτει και σχ ετικό

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση του ΟΑΕΔ, η δίμην η παράταση
αν τιστοιχ εί στα εξής ποσά:
– Τακτική επιδότηση αν εργίας –
έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ
μην ιαίως), προσαυξαν όμεν ο κατά
10% για κάθε προστατευόμεν ο
μέλος.

– Βοήθημα αν εργίας αυτοαπασχ ολουμέν ων – έως 798,5 ευρώ
(έως 399,25 ευρώ μην ιαίως).
– Επίδομα μακροχ ρόν ιας αν εργίας – έως 400 ευρώ (έως 200
ευρώ μην ιαίως).

Για όσους αν έργους έληξε η
επιδότησή τους εν τός του Ιαν ουαρίου, η καταβολή του δεύτερου
μήν α παράτασης θα ολοκληρωθεί
εν τός του Μαρτίου. Για όσους
αν έργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εν τός του Φεβρουαρίου,
η καταβολή του ποσού που αν τιστοιχ εί στον πρώτο μήν α της
παράτασης θα ολοκληρωθεί εν τός
του Μαρτίου και η καταβολή του
δεύτερου μήν α παράτασης θα
ολοκληρωθεί εν τός του Απριλίου.

Οι πληρωμές εμφαν ίζον ται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς εν τός
τριών εργάσιμων ημερών , μετά την
καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Δικαιούχ οι είν αι μόν ο όσοι παραμέν ουν άν εργοι κατά την περίοδο που αν τιστοιχ εί η παράταση
και δεν έχ ουν επωφεληθεί από
παρατάσεις της ίδιας επιδότησης.
Επιδοτούμεν οι άν εργοι που
ξεκίν ησαν ν α εργάζον ται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν
ποσό αν αλογικό με βάση τις ημέρες αν εργίας τους.

πίν ακα. Τα έξι εμβόλια είν αι των Pf izer/BioNTech,
Moderna, Οξφόρδης/AstraZeneca, Johnson &
Johnson, Nov av ax και το ρωσικό Sputnik.
Κάν ει λόγο για «τεράστια επιτυχ ία των εμβολίων »
και επισημαίν ει «πως για το στέλεχ ος της ν ότιας Αφρικής χ ρειαζόμαστε περισσότερα επιδημιολογικά και
κλιν ικά στοιχ εία για ν α βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα».
Όπως επισημαίν ει, «ίσως κάποιοι ν α εκτεθούμε
στον ιό, αφού εμβολιαστούμε. Αλλά ελπίζω ν α είν αι
καθησυχ αστικό ν α γν ωρίζουμε πως, έχ ον τας κάν ει το
εμβόλιο, δεν χ ρειάζεται ν α φοβόμαστε τόσο για τον
εαυτό μας. Και θα συν εχ ίσουμε ν α προσέχ ουμε και
τους άλλους που δεν έχ ουν εμβολιαστεί ακόμα, προσέχ ον τας για κάποιους μήν ες».

θριάσιο-7

Σε θετικό κλίμα η συζήτηση
επί του νομοσχεδίου για τις
λαϊκές αγορές

Σ

υμφων ία επί των βασικών αξόν ων του
ν ομοσχ εδίου του υπουργείου Αν άπτυξης για
τις λαϊκές αγορές, το οποίο θα κατατεθεί προς
ψήφιση στη Βουλή επευτέχ θη στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχ ή του υπ.
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Άδων ι Γεωργιάδη, του
αν . υπουργού Νίκου Παπαθαν άση, του περιφερει-

άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη, του γεν ικού γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή, Π. Σταμπουλίδη και του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ, Δ. Μουλιάτου.
Σε νέα εποχή οι λαϊκές αγορές, με νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης

Στη σύσκεψη μετείχ αν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής και εν τεταλμέν ος
περιφερειακός σύμβουλος Σταύρος Μελάς και ο διευθυν τής της διεύθυν σης λαϊκών αγορών της περιφέρειας
Χάρης Πασβαν τίδης.
Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Άδων ις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν ν α συμφων ήσουμε και ν α δούμε τους βασικούς άξον ες του ν έου
ν ομοσχ εδίου που θα προτείν ει προς ψήφιση στη
Βουλή το υπουργείο Αν άπτυξης, ώστε ν α περάσουν
οι λαϊκές αγορές σε μία ν έα εποχ ή.
Είμαι ευτυχ ής που υπήρξε πολύ θετικό κλίμα και
ταύτιση απόψεων ως προς τους βασικούς άξον ες του
ν ομοσχ εδίου, έτσι ώστε από αύριο ν α ξεκιν ήσω και
τη διαβούλευση με όλους τους υπόλοιπους φορείς και
ν α είμαστε σύν τομα έτοιμοι προς την έν αρξη της
ν ομοθετικής διαδικασίας».
Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης τόνισε:

«Η σημεριν ή μας συν άν τηση με την ηγεσία του
υπ. Αν άπτυξης, ήταν σε πολύ θετικό κλίμα. Χαίρομαι
ιδιαίτερα γιατί όπως διαπιστώθηκε από την παρουσίαση των βασικών αξόν ων του ν ομοσχ εδίου, υιοθετήθηκαν οι προτάσεις που είχ αν γίν ει από τις Ομοσπον δίες των λαϊκών αγορών και κυρίως από τον
πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ, κ. Μουλιάτο.
Είν αι αν άγκη και προτεραιότητα ν α διασφαλιστεί
πως οι λαϊκές αγορές θα προσφέρουν στους καταν αλωτές ποιοτικά και ασφαλή προϊόν τα σε χ αμηλές
τιμές, σε συν θήκες απόλυτης ν ομιμότητας και διαφάν ειας και φαίν εται πως το ν ομοσχ έδιο, αυτό το
κατοχ υρών ει».

Τέλος, ο κ. Μουλιάτος επισήμανε:
«Από την αρχ ή της συν εργασίας μας με την ηγεσία
του υπουργείου Αν άπτυξης και της Περιφέρειας, είχ αμε θέσει επιτακτικά την αν αβάθμιση των λαϊκών αγορών .
Σήμερα είν αι μία ιδιαίτερη στιγμή και μεγάλη μέρα για
τον κλάδο των λαϊκών αγορών κατόπιν συμφων ίας
του υπουργού Αν άπτυξης, κ. Άδων ι Γεωργιάδη, του
αν απληρωτή υπουργού, κ. Νίκου Παπαθαν άση, του
γεν ικού γραμματέα, κ. Πάν ου Σταμπουλίδη και του
περιφερειάρχ η Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη.
Βρισκόμαστε σε έν α σημείο που οι διεκδικήσεις
ετών γίν ον ται πλέον πραγματικότητα. Ευελπιστούμε
ότι οι λαϊκές αγορές, σε σύν τομο χ ρον ικό διάστημα,
θα αλλάξουν μορφή για το καλό της οικον ομίας και της
κοιν ων ίας. Ευχ αριστώ πολύ όσους προαν έφερα, για
όλο αυτό το έργο που έχ ει γίν ει».

8-θριάσιο

Οκτώ συλλήψεις και 1.489 περιπτώσεις παράβασης των
μέτρων για τη διασπορά του Κορωνοϊού Οι 333 στην Αττική

Ε

ν τατικοί έλεγχ οι πραγματοποιούν ται σε όλη τη χ ώρα
από τις Υ πηρεσίες της
Ελλην ικής Αστυν ομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορων οϊού.
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 62.770
έλεγχ οι, από τους οποίους οι 8.898
στο Διεθν ή Αερολιμέν α Αθην ών «Ελευθέριος Βεν ιζέλος».

κ.λπ. παραβάσεις της σχ ετικής
ν ομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χ ρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφαν είας αν ά άτομο
κ.α.).

Στις παραπάν ω περιπτώσεις
επιβλήθηκαν οι ακόλουθες
κυρώσεις για παραβίαση αν αστολής λειτουργίας κ.λπ. συν αφείς

Στην Κρήτη, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη μεζεδοπωλείου με
επιβολή 15ήμερης αν αστολής λειτουργίας και από 300 ευρώ πρόστιμο
σε (6) πελάτες, για παραβίαση
περιορισμού κίν ησης.
Επιπλέον για ιδιωτικές συν αθροίσεις και λοιπές συν αφείς παραβάσεις:
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Εμβόλια Pfizer-AstraZeneca:
80% προστασία από βαριά
νόσηση με μία δόση

Τ

ι δείχ ν ει η πρώτη συγκεν τρωτική αν άλυση της
μέχ ρι τώρα αποτελεσματικότητας των εμβολίων
στην Αγγλία.
Η πρώτη δόση των εμβολίων τόσο της Pf izer όσο
και της AstraZeneca παρέχ ουν προστασία σε
ποσοστό τουλάχ ιστον 80% έν αν τι βαριάς ν όσησης
από τον κορων οϊό και αν άγκης ν οσηλείας για τους
άν ω των 80 ετών μετά από τρεις ή τέσσερις

Στο πλαίσιο αυτό
βεβαιώθηκαν συν ολικά 1.489 παραβάσεις
και οκτώ συλλήψεις,
ως ακολούθως:

(1.160) παραβάσεις
για περιορισμό
μετακίν ησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα
πρόστιμα των 300
ευρώ

(333) στην Αττική,
(123) στη Θεσσαλον ίκη,
(112) στη Δυτική
Ελλάδα,
(103) στην Κεν τρική Μακεδον ία,
(76) στην Κρήτη,
(71) στη Στερεά Ελλάδα,
(66) στην Ήπειρο,
(60) στην Πελοπόν ν ησο,
(57) στα Ιόν ια Νησιά,
(50) στο Νότιο Αιγαίο,
(40) στην Αν ατολική Μακεδον ία
και Θράκη,
(32) στη Θεσσαλία,
(21) στο Βόρειο Αιγαίο και
(16) στη Δυτική Μακεδον ία.
Από την έν αρξη εφαρμογής του
μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχ ουν
βεβαιωθεί συν ολικά (130.052) ομοειδείς παραβάσεις.

(271) παραβάσεις για μη χ ρήση
μάσκας κ.λπ. συν αφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν (266) πρόστιμα των 300 ευρώ και (5) πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
(71) στην Αττική,
(30) στην Κεν τρική Μακεδον ία,
(20) στη Στερεά Ελλάδα,
(21) στη Θεσσαλον ίκη,
(21) στο Βόρειο Αιγαίο,
(19) στη Δυτική Ελλάδα,
(17) στην Πελοπόν ν ησο,
(15) στη Θεσσαλία,
(14) στην Αν ατολική Μακεδον ία
και Θράκη,
(13) στην Κρήτη,
(10) στην Ήπειρο,
(10) στα Ιόν ια Νησιά,
(7) στο Νότιο Αιγαίο και
(3) στη Δυτική Μακεδον ία.
Από την έν αρξη εφαρμογής των
ν έων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020),
έχ ουν βεβαιωθεί συν ολικά (40.547)
ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν (38.788) διοικητικά πρόστιμα
των (300) ευρώ και (1.759) των
(150) ευρώ.
(55) παραβάσεις και (8) συλλήψεις για καν όν ες λειτουργίας καταστημάτων , ιδιωτικών επιχ ειρήσεων

παραβάσεις των σχ ετικών διατάξεων και συγκεκριμέν α:
Στην Αττική,

– σύλληψη και 5.000 πρόστιμο
σε ιδιοκτήτη εστιατορίου, με επιβολή 15ήμερης αν αστολής λειτουργίας
και από 300 ευρώ πρόστιμο σε (4)
πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίν ησης,
– σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωριν ά υπεύθυν ο
καν τίν ας, με επιβολή 15ήμερης
αν αστολής λειτουργίας και από 300
ευρώ πρόστιμο σε (2) πελάτες, για
παραβίαση περιορισμού κίν ησης.

Στη Στερεά Ελλάδα, σύλληψη και
3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη
ταβέρν ας, με επιβολή 15ήμερης
αν αστολής λειτουργίας και από 300
ευρώ πρόστιμο σε (3) πελάτες.

Στο Νότιο Αιγαίο, από 5.000
ευρώ πρόστιμο σε (2) άτομα, για
παραβίαση καραν τίν ας.

Στην Πελοπόν ν ησο, σύλληψη
και 1.500 ευρώ σε ιερωμέν ο, για
τέλεση λειτουργίας και από 300
ευρώ πρόστιμο σε (3) παρευρισκόμεν ους, για παραβίαση περιορισμού κίν ησης.
Στη Θεσσαλία, σύλληψη και
3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωριν ά υπεύθυν ο καφετέριας – πιτσαρίας και από 300 ευρώ πρόστιμο
σε (3) πελάτες, για παραβίαση
περιορισμού κίν ησης.

Στην Ήπειρο, 10.000 ευρώ πρόστιμο και 15ήμερη αν αστολή λειτουργίας σε αίθουσα ψυχ αγωγίας –
μαζικής εστίασης και επιβολή (16)
προστίμων των (300) ευρώ σε (9)
πελάτες, για μη χ ρήση μάσκας και
παραβίαση περιορισμού κίν ησης.

Στο Νότιο Αιγαίο, σύλληψη και
3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργαν ωτή ιδιωτικής συν άθροισης σε οικία.
Στην Πελοπόν ν ησο, σύλληψη
και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργαν ωτή ιδιωτικής συν άθροισης
έξωθεν οικίας και από 300 ευρώ
πρόστιμο σε (2) παρευρισκόμεν ους, για παραβίαση περιορισμού
κίν ησης.
Στα Ιόν ια Νησιά, σύλληψη διοργαν ωτή ιδιωτικής συν άθροισης σε
οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο
σε (3) συμμετέχ ον τες, για παραβίαση περιορισμού κίν ησης.

Στην Κεν τρική Μακεδον ία, 3.000
ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια
οικίας για διοργάν ωση ιδιωτικής
συν άθροισης και από 300 ευρώ
πρόστιμο σε (3) παρευρισκόμεν ους, για παραβίαση περιορισμού
κίν ησης.
Στη Δυτική Ελλάδα, από 3.000
ευρώ πρόστιμο σε (2) διοργαν ωτές
ιδιωτικής συν άθροισης σε οικία.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα
πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχ ετικής ν ομοθεσίας
(άσκοπη μετακίν ηση, μη χ ρήση
μάσκας κ.λπ.)
Από την έν αρξη εφαρμογής των
ν έων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020)
έχ ουν βεβαιωθεί συν ολικά (3.085)
ομοειδείς παραβάσεις και έχ ουν
συλληφθεί (1.400) άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρον ικής φόρμας PLF (Passenger
Locator Form) από ταξιδιώτη. Από
την έν αρξη εφαρμογής των ν έων
μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχ ουν
βεβαιωθεί συν ολικά (52) ομοειδείς
παραβάσεις.

εβδομάδες.
Αυτό είν αι το συμπεράσματα της πρώτης
συγκεν τρωτικής αν άλυσης της μέχ ρι τώρα
αποτελεσματικότητας των εμβολίων στην Αγγλία.Τα
στοιχ εία από την υπηρεσία Δημόσια Υ γεία Αγγλίας
(PHE) δείχ ν ουν επίσης ότι αμφότερα τα εμβόλια
προστατεύουν κατά τουλάχ ιστον 60% έν αν τι της
εκδήλωσης έστω και ήπιων συμπτωμάτων κορων οϊού
τέσσερις εβδομάδες μετά από την πρώτη δόση.
Το εύρος προστασίας από το εμβόλιο της Pf izer
κατά της συμπτωματικής ασθέν ειας είν αι 57%-61% και
της AstraZeneca 60%-73%.Σε ό,τι αφορά την
αποτροπή θαν άτων , τα στοιχ εία αφορούν μόν ο το
εμβόλιο της Pf izer και δείχ ν ουν πως στους άν ω των
70 ετών ο κίν δυν ος μειών εται κατά 83%
Σχ ολιάζον τας τα πορίσματα της PHE, ο Υ πουργός
Υ γείας Ματ Χάν κοκ είπε ότι ίσως εξηγούν τη μείωση
του αριθμού εισαγωγών σε μον άδες εν τατικής
θεραπείας πολιτών άν ω των 80 ετών σε μον οψήφιο
αριθμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Η επικεφαλής εμβολιασμών στην PHE Δρ Μαίρη
Ράμσεϊ δήλωσε ότι υπάρχ ουν εν τειν όμεν ες εν δείξεις
και αυξαν όμεν η βεβαιότητα ότι τα εμβόλια «κάν ουν
πραγματική διαφορά».
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Τ

ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας επισκέφτηκε ο
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο και
Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα covid Ιατρό Φ.
Τατάκη. Στην επίσκεψή του ο Δήμαρχος, συνομίλησε με
τον Διευθυντή του Κέντρου κ. Τσιάντο, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου, συγχαίροντας
τους για το έργο που προσφέρουν, ένα έργο που έγινε
ακόμη δυσκολότερο λόγω της πανδημίας.
Όπως, είπε χαρακτηριστικά στους γιατρούς και τους
νοσηλευτές: «Αυτές τις ημέρες συμπληρώνεται ένας
χρόνος από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας.
Όλο αυτό το διάστημα, το ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και
σας ευχαριστούμε γι’ αυτό».
Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,
λειτουργεί ως Εμβολιαστικό Κέντρο τηρώντας άψογα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, ενώ ο Δήμος έχει αναλάβει τη μεταφορά
δημοτών που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούν
να προσέλθουν μόνοι τους προς εμβολιασμό.
Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι θα
συνεχίσει ο Δήμος Ελευσίνας να είναι αρωγός στους
γιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου, στο βαθμό που
του αναλογεί, στο πλαίσιο της πολύ καλής συνεργασίας
που υπάρχει μέχρι τώρα.
Ωστόσο, στη συζήτηση έγινε λόγος και για τα θέματα
στελέχωσης του Κέντρου, με τον Δήμαρχο να
αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να έρθoυν στο
Κέντρο Παιδίατρος και Ακτινολόγος.
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Ναι στην αλλαγή του Ν.4412 από την ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου στην Επιτροπή
της Βουλής: «Δεν κρύβεται η διαπλοκή στα έργα των 30 και 60.000 ευρώ»

Τ

ις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού, επί των διατάξεων του
ν ομοσχ εδίου για τις δημόσιες
συμβάσεις, τα έργα και τις προμήθειες,
παρουσίασε σήμερα Δευτέρα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου στη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. (δείτε εδώ το σχ ετικό
v ideo).
Ο Δ. Παπαστεργίου τόν ισε πως ο
υφιστάμεν ος Ν. 4412 δημιούργησε
σημαν τικά προβλήματα και δυσλειτουργίες όσον αφορά την ταχ ύτητα υλοποίησης των έργων στους δήμους, επισημαίν ον τας πως είν αι έν ας από τους
σημαν τικότερους λόγους που οι ρυθμοί
απορροφητικότητας δεν είν αι τόσο
υψηλοί, όσο επιθυμούμε.

Επαν έλαβε ότι την περίοδο αυτή,
που η αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση της
χ ώρας απαιτεί γρήγορους ρυθμούς, οι
δήμοι χ ρειάζον ται έν α σύγχ ρον ο κι
αποτελεσματικό ν ομικό πλαίσιο για τις
προμήθειες και τα έργα του Δημοσίου.
Έν α ν έο θεσμικό καθεστώς, το οποίο
θα αν τιμετωπίσει τα προβλήματα που
δημιούργησε ο Ν. 4412, θα διασφαλίζει
την απλούστευση και την ταχ ύτερη
υλοποίηση των διαδικασιών , δίν ον τας
έμφαση στην ταχ ύτητα και την αποτελεσματικότητα, χ ωρίς φυσικά ν α επιτρέπει «εκπτώσεις» όσον αφορά τη διαφάν εια και το δημόσιο έλεγχ ο.
Η αλλαγή του Ν. 4412 αποτελεί πάγιο
αίτημα της Αυτοδιοίκησης και είν αι
θετικό ότι με βάση τα όσα προτείν ον ται
στο ν έο ν ομοσχ έδιο, οι δήμοι δεν θα
αν αγκαστούν ν α ζήσουν ξαν ά δύσκολες καταστάσεις, όπως συν έβαιν ε με τις
κληρώσεις στα μικρά έργα αλλά και τη
σύν θεση των επιτροπών έργων , στις
οποίες συμμετείχ αν με κλήρωση υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες, πλην
αυτής που αποτελούσε αν αθέτουσα
αρχ ή.

Στους επικριτές του ν έου
ν ομοσχ εδίου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
έκαν ε μια ιδιαίτερη αν αφορά, λέγον τας
πως όσοι ασχ ολούν ται με τη λειτουργία
των δήμων γν ωρίζουν καλά πως η
διαπλοκή δεν κρύβεται στα έργα των 30
και 60.000 ευρώ.
Τα θετικά σημεία του νέου
νομοσχεδίου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αν έφερε πως
το ν έο ν ομοσχ έδιο περιλαμβάν ει πολλά
θετικά σημεία για τους δήμους, κάν ον τας συγκεκριμέν ες αν αφορές, η εφαρμογή των οποίων θα μας επιτρέψει ν α

κερδίσουμε το χ αμέν ο
χ ρόν ο, Θετικά σημεία όπως
:

Όσα προβλέπον ται στα
άρθρα 50 και 108, για τις
κληρώσεις των μικρών
έργων και τις συν θέσεις των
επιτροπών . Καταργούν ται οι
κληρώσεις για την αν άδειξη
των επιτροπών , που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των
διαγων ισμών . Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχ ρεωτική
η αν άρτηση της μελέτης του
έργου πριν την προκήρυξή
του, ώστε οι συμμετέχ ον τες
στο διαγων ισμό ν α μπορούν ν α διαμορφών ουν
πληρέστερη εικόν α του έργου.
Η πρόβλεψη στο άρθρο 50 για
αύξηση του ορίου στα 30.000 ευρώ για
απευθείας αν αθέσεις που αφορούν
μελέτες και προμήθειες και στα 60.000,
όταν πρόκειται για μικρά έργα.
Η πρόβλεψη στο άρθρο 15 για
εν ίσχ υση του συστήματος μελέτη –
κατασκευή, ώστε ν α μπορεί ν α εκκιν εί
η διαδικασία δημοπράτησης των έργων
με χ αμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό,
τι ισχ ύει σήμερα. Αυτός ο τρόπος αν άθεσης έχ ει ως βασική αρχ ή τη μετατόπιση της ευθύν ης των μελετών στον
Αν άδοχ ο.
Η μετατροπή του συστήματος σε
δηλωτικό από ελεγκτικό, όπως είν αι
σήμερα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύν ον ται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου. Και η Διευθύν ουσα
Υ πηρεσία απαλλάσσεται από υποχ ρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούσε ν α
αν ταποκριθεί.
Η αν τιμετώπιση των εξαιρετικά χ αμηλών προσφορών , με τα όσα προβλέπον ται στο άρθρο 32, τις οποίες όλοι
έχ ουν πληρώσει με καθυστερήσεις και
εμπλοκές έργων .
Η απλούστευση των διαδικασιών ως
προ τα στάδια κατακύρωσης μιας διαγων ιστικής διαδικασίας
Η ευελιξία ως προς την δυν ατότητα
συμπλήρωσης των δικαιολογητικών
συμμετοχ ής κατά το στάδιο της αξιολόγησης, ώστε ν α αποφεύγον ται οι ατέρμον ες διαδικασίες υποβολής εν στάσεων .
Το γεγον ός ότι εισάγεται πρόβλεψη
διαδικασίας απευθείας αν άθεσης μέσω
ηλεκτρον ικών καταλόγων (e – marketplace) με αν ώτατο όριο τις 40.000 ευρώ
αν ά είδος προμηθευόμεν ου αγαθού.
Οι αλλαγές που προτείν ει η ΚΕΔΕ
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρουσίασε
κατά τη διάρκεια της συν εδρίασης της

Επιτροπής, τις αλλαγές που προτείν ει
επί του περιεχ ομέν ου του ν ομοσχ εδίου
η αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, τις οποίες
έχ ει ήδη καταθέσει με υπόμν ημα κατά
τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που έγιν ε και έληξε στις 7 Δεκεμβρίου του 2020.
Το υπόμνημα αυτό περιέχει 18
σημεία, με τα κυριότερα από αυτά
να αναφέρουν :

Με το άρθρο 50 τροποποιείται το
άρθρο 118 του ν .4412/2016. Αφορά
τον ορισμό του αν ώτατου ορίου αν αθέσεων στο 10% των πιστώσεων της
αν αθέτουσας αρχ ής κατ’ έτος. Η διάταξη θέλει διευκριν ήσεις. Στις πιστώσεις
αυτές συμπεριλαμβάν ον ται όλα τα έργα
αν εξάρτητα από πηγές χ ρηματοδότησης, πότε και ποιος γν ωμοδοτεί;
Ως προς το άρθρο 53 παρ. 3 του
Ν/Σ. Η άν ω τροποποίηση εισάγει έν α
κατ’ ελάχ ιστον διάστημα μεταξύ πρόσκλησης και κοιν οποίησης απόφασης
αν άθεσης, πέν τε (5) εργάσιμων ημερών , ήτοι τουλάχ ιστον 7-8 ημερολογιακών , καθιερών ον τας μια σημαν τική
καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας, σε σχ έση και με το μέχ ρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο δεν
προβλέπεται συγκεκριμέν ο διάστημα. Η
σημεριν ή πρόβλεψη θέτει έν α χ ρον ικό
διάστημα το οποίο έρχ εται σε αν τίθεση
με την ευελιξία και την ταχ ύτητα που
διέπουν το χ αρακτήρα των απευθείας
αν αθέσεων .
Η υποχ ρεωτική χ ρήση ΕΣΗΔΗΣ από
τις αν αθέτουσες αρχ ές σε όλες τις διαδικασίες αν άθεσης, με αν τικείμεν ο άν ω
των 30.000,00 € αν τί των 60.000,00 €,
που ισχ ύει σήμερα, θα δημιουργήσει
μεγαλύτερη γραφειοκρατία και προβλήματα, ιδίως στους μικρούς Δήμους. Προτείν ουμε το όριο ν α μείν ει ως έχ ει σήμε-

ρα.
Επιπλέον συμπλήρωσε:

θριάσιο-9

Με το άρθρο 2 τροποποιείται το
άρθρο 32Α του ν . 4412/2016. Σήμερα
μπορούμε ν α προσφύγουμε σε απευθείας διαπραγμάτευση, σε περίπτωση

άγον ου διαγων ισμού. Με το ν έο ν όμο,
η παράγραφος αυτή καταργείται. Η μη
δυν ατότητα προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου
32 στην περίπτωση του άγον ου διαγων ισμού και η υποχ ρέωση των Αν αθετουσών Αρχ ών σε επαν αληπτικούς
διαγων ισμούς θα οδηγήσει είτε σε υπέρμετρες καθυστερήσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα, είτε σε «τεχ ν ητές»- «κατεπείγουσες» αν αθέσεις οι οποίες πιθαν ώς θα «κολλήσουν » σα επόμεν α
στάδια. Η επαν αφορά της εν λόγω
εξαίρεσης είν αι επιτακτική.
Με το άρθρο 20 τροποποιείται το
άρθρο 70 του ν .4412/2016. Ειδικότερα,
εισάγεται υποχ ρέωση της αν αθέτουσας
αρχ ής για έργα εκτιμώμεν ης αξίας άν ω
του 1.000.000 ευρώ ν α αν αρτούν τη
μελέτη κατασκευής του έργου τουλάχ ιστον δύο μήν ες πριν τη διεν έργεια του
διαγων ισμού. Τα περισσότερα έργα των
Δήμων είν αι στο όριο αυτό, το οποίο
παρότι κιν είται στη σωστή κατεύθυν ση,
φαίν εται πως θα δημιουργήσει ν έες
μεγάλες καθυστερήσεις. Θα μπορούσε
ν α μείν ει η υποχ ρεωτικότητα στη
δημοσίευση, αλλά ΜΟΝΟΝ για έργα άν ω
του κοιν οτικού ορίου (δηλ. άν ω των
5.125.000€) και για έν α (1) μήν α
μόν ον .

Με το άρθρο 10 τροποποιείται το
άρθρο 45 του ν . 4412/2016, με το
οποίο προβλέπεται πλέον η υποχ ρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρον ικού φακέλου δημόσιας σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ, όταν η διαδικασία αν άθεσης γίν εται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Θεωρούμε πως πρέπει ν α εκδοθεί σχ ετική
εγκύκλιος ΑΜΕΣΑ για αποφυγή παρερμην ειών και μελλον τικά προβλήματα στις
πληρωμές, καθώς και άμεση παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ .

10-θριάσιο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ

Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμετάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό)
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών.
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες)
Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες.
Δεν απαιτείται εμπειρία.

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν:

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ

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
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θριάσιο-11

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

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

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

12-θριάσιο

Η

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

ΕΥ ΔΑΠ αν ακοιν ών ει ότι, λόγω απαραίτητων τεχ ν ικών εργασιών σε κεν τρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχ ής του ν ερού στο Δήμο
Μεν ιδίου και συγκεκριμέν α στην περιοχ ή του Ολυμπιακού Χωριού μεταξύ των οδών Μαραθών ιας Διαδρομής, Φαν ής Χαλκιά, Νίκου Κακλαμαν άκη και Νίκου Σιραν ίδη.
Διάρκεια: από τις 8.00 το πρωί της Τρίτης 2 Μαρτίου έως την περάτωση των εργασιών .
Επισημαίν εται ότι θα καταβληθεί κάθε δυν ατή προσπάθεια ελαχ ιστοποίησης της διάρκειας των εργασιών και
επαν αφοράς της υδροδότησης.

Συλλογική Αιμοδοσία στον
Άγιο Στυλιανό Ζεφυρίου
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ΟΙ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΛΟΥ

Α

ν αλυτικά όλοι οι ορισμοί των ρεβάν ς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

Μ

ε τη συμμετοχ ή των Συλλόγων της περιοχ ής
και σε συν εργασία με τη Δημοτική Εν ότητα
Ζεφυρίου πραγματοποιήθηκε η Αιμοδοσία
του Ιερού Ναού του Αγίου Στυλιαν ού, το πρωί της
Κυριακής 28 Φεβρουαρίου.
Οι εθελον τές Αιμοδότες, άν τρες και γυν αίκες
πιστοί στο καθήκον έδωσαν για μια ακόμη φορά λίγο
από το αίμα τους προσφέρον τας έν α πολύτιμο δώρο
ζωής σε συν αν θρώπους μας που το έχ ουν αν άγκη
στη δύσκολη συγκυρία της παν δημίας.
Κον τά στους αιμοδότες βρέθηκαν ο Αν τιδήμαρχ ος
Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, οι Ιερείς του Αγίου
Στυλιαν ού, οι εκπρόσωποι και μέλη των Συλλόγων
Πελοπον ν ησίων Ζεφυρίου, Ηπειρωτών Ζεφυρίου,
του Συλλόγου “Χορέψετε – Χορέψετε”, του Συλλόγου
Γυν αικών Ζεφυρίου και του Δ.Α.Σ Ζεφυρίου.

Τετάρτη (3/3)

Όλοι τους αν αν έωσαν το ραν τεβού για την επόμεν η
Αιμοδοσία, με την ευχ ή ν α έχ ει έρθει το τέλος της
παν δημίας και η επιστροφή της καν ον ικότητας που
έχ ει λείψει σε όλους μας.

18:00 Λαμία - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Μαν ούχ ος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Τζιώτζιος (Θράκης), Δημητριάδης (Καστοριάς)
4ος: Γρατσάν ης (Τρικάλων )
20:00 Παν αθην αϊκός - ΠΑΣ Γιάν ν ιν α
Διαιτητής: Λεβν ίκοφ (Ρωσία)
Βοηθοί: Ψαρρής (Ζακύν θου), Δημητριάδης (Μακεδον ίας)
4ος: Φωτιάς (Πέλλας)
Πέμπτη (4/3)

18:00 Βόλος - ΑΕΚ
Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/ν ιας), Κολοσιών ης (Αιτ/ν ιας)
4ος: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)

20:00 Άρης - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Γκεστράν ιους (Φιν λαν δία)
Βοηθοί: Αλεξέας (Μεσσην ίας), Μποξμπάουμ (Αν ατ.
Αττικής)
4ος: Διαμαν τόπουλος (Αρκαδίας)
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Με τα ματς
της 12ης αγων ιστικής θα
συν εχ ιστεί την
Τετάρτη (03/03)
το πρωτάθλημα
της Σούπερ
Λίγκας 2.

13:30 Δόξα
Δράμας – Χαν ιά
14:00 Διαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας
15:00 Λεβαδειακός – Α.Ε. Καραϊσκάκης
15:00 Ιων ικός – Εργοτέλης
15:00 Ξάν θη – Απόλλων Λάρισας
15:30 Δημοτικό Τρικάλων , Τρίκαλα – Παν αχ αϊκή

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ:
«Το άνοιγμα της Γ’ Εθνικής είναι
για κάποια σωματεία οικονομικά εύρωστα»

Ο

Θαν άσης Τρομπούκης με δήλωσή του τάχ θηκε
κατά της έν αρξης του πρωταθλήματος της Γ’
Εθν ικής και πρότειν ε μία εν αλλακτική πρόταση για όσες ομάδες επιθυμούν ν α διεκδικήσουν την
άν οδο.Ο Θαν άσης Τρομπούκης θεωρεί δικαιότερο ν α
μην διεξαχ θεί καθόλου το πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ική,

ν α μην υποβιβαστεί καμία ομάδα στα τοπικά και όσες
ομάδες έχ ουν την οικον ομική ευρωστία ν α διεκδικήσουν την άν οδο, ν α παίξουν μεταξύ τους για αυτή.
Πιο συγκεκριμέν α είπε: «Δεν μπορείς στον
«κουβά» της αν όδου δέκα σωματείων , ν α θέλεις ν α
τους βάλεις όλους ν α παίξουν χ ωρίς ουσιαστικό
ν όημα. Αν θέλουν αυτές οι ομάδες ν α αν έβουν ας
παίξουν μεταξύ τους, για ν α κριθεί η άν οδος.
Υ πάρχ ει μεγάλη αν τίδραση από τα σωματεία της Γ’
εθν ικής, που από τη μεριά τους έχ ουν δίκιο, αφού
έτσι όπως έχ ει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχ ουν
δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και κυρίως οικον ομικά. Σε μια περίοδο που όλα είν αι κλειστά, ζητείται
από τους προέδρους ν α βάλουν ακόμη πιο βαθιά το
χ έρι στην τσέπη! Αυτό δεν μπορεί ν α γίν ει και δεν
είν αι σωστό. Ακόμη – ακόμη και στα τεστ δεν
υπάρχ ουν εγγυήσεις, που ν α εξασφαλίζεται πως θα
γίν ουν δωρεάν . Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά;
Η ΕΠΣΑ είν αι άκρως αν τίθετη με το άν οιγμα της Γ’
εθν ικής που ουσιαστικά γίν εται προς όφελος κάποιων
σωματείων που οικον ομικά είν αι εύρωστα!
Αν τίθετα έχ ουμε ν α προτείν ουμε το ίσως αυτον όητο για την περίσταση. Να μείν ουν όλες οι ομάδες
στην ίδια κατηγορία, με δεδομέν ο πως η χ ρον ιά
χ άθηκε και αν θέλουν δέκα ομάδες ν α αν έβουν ας
παίξουν μεταξύ τους, για την άν οδο. Πιστεύω πως
αυτή είν αι μια πρόταση λογική και καλύπτει όλες τις
ομάδες. Άλλωστε το έχ ω συζητήσει με κάποιους
συν αδέλφους μου και οι οποίοι δείχ ν ουν ν α συμφων ούν .

θριάσιο-13

SL2-FL: «Να μειωθεί σταδιακά
ο αριθμός των 32 ΠΑΕ»

Η

Σούπερ Λιγκ 2-Φούτμπολ Λιγκ στο σχ όλιό της
για την αν αδιάρθρωση τον ίζει ότι κιν είται
στην σωστή κατεύθυν ση η καθιέρωση των
δύο επαγγελματικών κατηγοριών , με σκοπό την
εξυγίαν ση και επαν εκκίν ηση του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου. Παράλληλα, η Λίγκα αν αφέρει ότι θα
πρέπει σταδιακά ν α οδηγηθούμε σε μείωση αφού ο
αριθμός των 32 ΠΑΕ σε μια επαγγελματική κατηγορία
κρίν εται υπερβολικός και θα πρέπει οι ομάδες που θα
αγων ίζον ται στην Super League 2, σταδιακά ν α μειωθούν .
«Η αν αδιάρθρωση στοχ εύει στη βιωσιμότητα των
ΠΑΕ. Για ν α επιτευχ θεί αυτός ο στόχ ος και ν α
πάψουν οι παθογέν ειες του παρελθόν τος θα πρέπει
αφεν ός οι ΠΑΕ που μετέχ ουν στην Super League 2
και αφετέρου η διοργαν ώτρια ν α είν αι υγιείς οικον ομικά. Επειδή και στην αιτιολογική έκθεση αν αφέρεται
ότι ο σκοπός είν αι ν α γίν ει βιώσιμο το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο για το λόγο αυτό θα πρέπει ν α εξασφαλιστούν πόροι για τις ΠΑΕ και την διοργαν ώτρια αρχ ή
για ν α λυθούν τα υφιστάμεν α προβλήματα και ν α
μην δημιουργήσουμε ν έες και περισσότερες προβληματικές ΠΑΕ», αν αφέρει η Σούπερ Λιγκ 2Φούτμπολ Λιγκ.
Κλείν ον τας σχ ολιάζει ότι στην παρ. 3, προβλέπεται ότι αν τα σωματεία της Γ Εθν ικής που αν έρχ ον ται στην Β Εθν ική κατηγορία δεν μετατραπούν σε
ΠΑΕ εν τός 30 ημερών τότε αποβάλλον ται. Θα πρέπει ν α συμπληρωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση ο
αριθμός των ομάδων της Super League 2, δεν θα
συμπληρών εται από άλλα σωματεία της Γ Εθν ικής
μέχ ρις ότου επιτευχ θεί μια ικαν οποιητική μείωση των
ομάδων που θα αγων ίζον ται στην SL2, αφού στην
εκκίν ησή της θα βρίσκον ται 32 ΠΑΕ.
Αν αλυτικά το σχ όλιο της Σούπερ Λιγκ 2 –
Φούτμπολ Λιγκ για το Άρθρο 13 Αν αδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου Τροποποίηση
των άρθρων 108 και 109 του ν .2725/1999 (Α121):
«Άρθρο 13 Αν αδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου

Τροποποίηση των άρθρων 108 και 109 του
ν .2725/1999 (Α121)

Με την υπ.αρ. 1 καθιερών ον ται δυο επαγγελματικές
κατηγορίες πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, πράγμα
που θεωρούμε ότι κιν είται στην σωστή κατεύθυν ση
με σκοπό την εξυγίαν ση και επαν εκκίν ηση του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Ασφαλώς όμως θα πρέπει σταδιακά ν α οδηγηθούμε
σε μείωση αφού ο αριθμός των 32 ΠΑΕ σε μια επαγγελματική κατηγορία κρίν εται υπερβολικός και θα πρέπει οι ομάδες που θα αγων ίζον ται στην Super
League 2, σταδιακά ν α μειωθούν .
Η αν αδιάρθρωση στοχ εύει στη βιωσιμότητα των
ΠΑΕ. Για ν α επιτευχ θεί αυτός ο στόχ ος και ν α
πάψουν οι παθογέν ειες του παρελθόν τος θα πρέπει
αφεν ός οι ΠΑΕ που μετέχ ουν στην Super League 2
και αφετέρου η διοργαν ώτρια ν α είν αι υγιείς οικον ομικά. Επειδή και στην αιτιολογική έκθεση αν αφέρεται
ότι ο σκοπός είν αι ν α γίν ει βιώσιμο το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο για το λόγο αυτό θα πρέπει ν α εξασφαλιστούν πόροι για τις ΠΑΕ και την διοργαν ώτρια αρχ ή
για ν α λυθούν τα υφιστάμεν α προβλήματα και ν α
μην δημιουργήσουμε ν έες και περισσότερες προβληματικές ΠΑΕ.
Σωστά προτείν εται με το άρθρο 15 «Κεν τρική
διαχ είριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2Τροποποίηση του άρθρου 84Α του ν . 2725/1999», η
κατ’ ελάχ ιστη τριετής παραχ ώρηση τηλεοπτικών
δικαιωμάτων . Σε αυτή τη φάση επαν εκκίν ησης και
βιωσιμότητας θα πρέπει ν α υπάρξει άμεση υπογραφή
τριετούς σύμβασης παραχ ώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τηλεοπτικό πάροχ ο με αν άλογο τίμημα για
τις ομάδες που θα μετέχ ουν στην Super League 2
που θα καλύπτει μέρος των αν ελαστικών εξόδων
τους.
Στην παρ. 3, προβλέπεται ότι αν τα σωματεία της
Γ Εθν ικής που αν έρχ ον ται στην Β Εθν ική κατηγορία
δεν μετατραπούν σε ΠΑΕ εν τός 30 ημερών τότε
αποβάλλον ται. Θα πρέπει ν α συμπληρωθεί ότι σε
αυτή την περίπτωση ο αριθμός των ομάδων της
Super League 2, δεν θα συμπληρών εται από άλλα
σωματεία της Γ Εθν ικής μέχ ρις ότου επιτευχ θεί μια
ικαν οποιητική μείωση των ομάδων που θα αγων ίζον ται στην SL2, αφού στην εκκίν ησή της θα βρίσκον ται 32 ΠΑΕ».

Πιστή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου

Οι 12 ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ 2 τηρούν κατά
γράμμα το υγειον ομικό πρωτόκολλο, όπως
αυτό εγκρίθηκε από την Υ γειον ομική επιτροπή της Γεν ικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, οι
ομάδες έχ ουν υποβληθεί σε 4891 τεστ με
μοριακό έλεγχ ο real time (RT-PCR), από τα
οποία έχ ουν προκύψει πέν τε (5) κρούσματα
(ποσοστό 1%).
Αν τίστοιχ α στην Football League, μετά τη
διασφάλιση της παράτασης του αγων ιστικού
έτους από την Ε.Ε., οι ΠΑΕ ξεκίν ησαν τις
προπον ήσεις έχ ον τας διεν εργήσει ήδη 644
τεστ, χ ωρίς καν έν α θετικό κρούσμα.
Η εν ημέρωση της Λίγκας: «Έχ ον τας ως
πρωταρχ ικό στόχ ο την θωράκιση της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των κιν δύν ων
διασποράς του ιού από την πρώτη στιγμή οι
12 ΠΑΕ της Super League 2, ακολούθησαν κατά γράμμα το υγειον ομικό πρωτόκολλο όπως αυτό εγκρίθηκε
από την Υ γειον ομική επιτροπή της Γεν ικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, οι ομάδες έχ ουν υποβληθεί σε 4891 τεστ με μοριακό έλεγχ ο real
time (RT-PCR), από τα οποία έχ ουν προκύψει πέν τε (5) κρούσματα (ποσοστό 1%).
Αν τίστοιχ α στην Football League, μετά τη διασφάλιση της παράτασης του αγων ιστικού έτους από την Ε.Ε.,
οι ΠΑΕ ξεκίν ησαν τις προπον ήσεις έχ ον τας διεν εργήσει ήδη 644 τεστ, χ ωρίς καν έν α θετικό κρούσμα».

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΡΑΝΙΔΟΥΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
•

ΟΔΗΓΟΙ

Γ,

Δ,

Ε

•
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

16-θριάσιο

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

