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Κυρ. Μητσοτάκης: Θα πρέπει
να κάνουμε όλοι μία τελευταία
μεγάλη προσπάθεια, να αφήσουμε
και αυτήν την έξαρση πίσω μας
σελ. 5

Από τον Απρίλιο η
καταβολή
ενισχύσεων προς τις
επιχειρήσεις,από την
Περιφέρεια Αττικής

σελ. 3

Ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης στο
Δημοτικό Στάδιο
“Ακράτητος”

σελ. 3

Επίσκεψη Αργύρη Οικονόμου σε
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας:
«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία
για να στελεχωθεί με παιδίατρο
και ακτινολόγο
το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας»
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σελ. 2

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου μαζί με τον
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο
Πατούλη επισκέφθηκαν το
Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορυτσάς

κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε τα εξής: «Αναπλάσαμε έναν χώρο 130 στρεμμάτων, τον μοναδικό
ίσως στην Δυτική Αττική,
με σκοπό όλοι οι κάτοικοι,
όχι μόνο του Ασπρόπυργου αλλά και των γειτονικών περιοχών να μπορούν να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να έρθουν
πιο κοντά στη φύση

Στενή συνεργασία
ΟΛΕ ΑΕ-ΕΒΕΠ

Δράσεις εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην στήριξη της
επιχειρηματικότητας
σελ. 4

Υπ. Εργασίας: Μαζική στήριξη
εργαζομένων και ανέργων κατά
την πανδημία - 6,4 δισ. ευρώ σε
περίπου 3 εκατ. δικαιούχους
σελ. 8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 2-9

ΓΈΘΝΙΚΗ: ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Σελ. 13

ANAKOINΩΣΕ ΤΟΝ
ΤΑΣΟ ΚΟΥΣΙΔΗ

Σελ. 13
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &
Λεωφόρος Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου,
2105573484

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &
Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οικονομοπούλου ΜαρίαΜεγάλου Αλεξάνδρου 40,
2102311635
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γεωργοπούλου Αδαμαντία - ΜαρίαΠλάτωνος 34,

Όπισθεν My Market, Χαϊδάρι - Δάσος, 2105324590
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202,
2102477292

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

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στην Κρήτη, τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5, στις
υπόλοιπες περιοχές 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ,με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω
Θεοδώρητος

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

Επίσκεψη Αργύρη Οικονόμου σε Κέντρο Υγείας Ελευσίνας:
«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να στελεχωθεί με παιδίατρο
και ακτινολόγο το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας»

Τ

ο Κέν τρο Υ γείας
Ελευσίν ας επισκέφτηκε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου,
συν οδευόμεν ος από τον
Αν τιδήμαρχ ο και Εν τεταλμέν ο Σύμβουλο για θέματα
cov id Ιατρό Φ. Τατάκη.
Στην επίσκεψή του ο Δήμαρχ ος, συν ομίλησε με τον
Διευθυν τή του Κέν τρου κ.
Τσιάν το, το ιατρικό και
ν οσηλευτικό προσωπικό
του Κέν τρου, συγχ αίρον τας
τους για το έργο που προσφέρουν , έν α έργο που
έγιν ε ακόμη δυσκολότερο
λόγω της παν δημίας.
Όπως, είπε χ αρακτηριστικά στους γιατρούς και τους
ν οσηλευτές: «Αυτές τις ημέρες συμπληρών εται έν ας
χ ρόν ος από την έν αρξη της παν δημίας στη χ ώρα
μας. Όλο αυτό το διάστημα, το ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και
σας ευχ αριστούμε γι’ αυτό».
Υ πεν θυμίζεται ότι το Κέν τρο Υ γείας Ελευσίν ας, λειτουργεί ως Εμβολιαστικό Κέν τρο τηρών τας άψογα τα
υγειον ομικά πρωτόκολλα και τις προβλεπόμεν ες διαδικασίες, εν ώ ο Δήμος έχ ει αν αλάβει τη μεταφορά
δημοτών που για λόγους αν ωτέρας βίας δεν μπορούν

ν α προσέλθουν μόν οι τους προς εμβολιασμό.
Κατά τη συν άν τηση, ο Δήμαρχ ος επαν έλαβε ότι θα
συν εχ ίσει ο Δήμος Ελευσίν ας ν α είν αι αρωγός στους
γιατρούς και ν οσηλευτές του Κέν τρου, στο βαθμό που
του αν αλογεί, στο πλαίσιο της πολύ καλής συν εργασίας που υπάρχ ει μέχ ρι τώρα.
Ωστόσο, στη συζήτηση έγιν ε λόγος και για τα θέματα στελέχ ωσης του Κέν τρου, με τον Δήμαρχ ο ν α
αν αλαμβάν ει πρωτοβουλία ώστε ν α έρθoυν στο Κέν τρο Παιδίατρος και Ακτιν ολόγος.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου μαζί με τον
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη επισκέφθηκαν το
Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορυτσάς

Θ

ερμή υποδοχ ή
επιφύλαξαν ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ική Υ πηρεσίας, κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος στον
Περιφερειάρχ η Αττικής κ.
Γιώργο Πατούλη και
στους συν εργάτες του,
τον Αν τιπεριφερειάρχ η
Δυτικής Αττικής, κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο και
την Εν τεταλμέν η Περιφερειακή Σύμβουλο
Τεχ ν ικών Έργων , κ.
Ευρώπη Κοσμίδη, οι
οποίοι επισκέφθηκαν τη
Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 το Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορυτσάς στον
Ασπρόπυργο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η
ξεν άγηση στο τεράστιο αυτό έργο
υψηλών τεχ ν ικών προδιαγραφών
που θα δώσει μια αν άσα «πράσιν ης» πν οής στη Δυτική Αττική,
αλλά και η επί τόπου διαπίστωση
της προόδου των εργασιών που
υλοποιούν ται στο Πάρκο Γκορυτσάς.
Μετά την περιήγηση σε όλους
τους χ ώρους, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε τα εξής: «Αν απλάσαμε
έν αν χ ώρο 130 στρεμμάτων , τον
μον αδικό ίσως στην Δυτική Αττική,
με σκοπό όλοι οι κάτοικοι, όχ ι
μόν ο του Ασπρόπυργου αλλά και
των γειτον ικών περιοχ ών ν α μπορούν ν α αθληθούν , ν α ψυχ αγωγηθούν και ν α έρθουν πιο κον τά

στη φύση. Είν αι χ αρά μας που
σήμερα είν αι κον τά μας ο Περιφερειάρχ ης, ο κ. Πατούλης για ν α
δούμε από κον τά όλες τις εργασίες
που πραγματοποιούν ται στον
χ ώρο, οι οποίες οδεύουν προς την
ολοκλήρωσή τους. Πιστεύουμε
τόσο η Περιφέρεια όσο και ο
Δήμος, ότι αυτός ο πν εύμον ας
χ ρειαζόταν στην περιοχ ή μας,
τόσο με τους σύγχ ρον ους αθλητικούς χ ώρους που έχ ουμε δημιουργήσει, όπως με τα γήπεδα αν τισφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, ράγκμπι κ.α. αλλά και με
τη φύτευση 4.000 υψηλών δέν τρων . Ευχ αριστούμε την Περιφέρεια
για την αμέριστη συμπαράστασή
της, τη σημεριν ή διοίκηση για την
άμεση αν ταπόκριση ώστε ν α ολοκληρωθεί το έργο, αλλά και την
προηγούμεν η που εν έταξε το έργο
για χ ρηματοδότηση».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, κ. Γιώργος
Πατούλης αν έφερε: «Σήμερα
βρίσκομαι εδώ στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Γκορυτσάς στον Δήμο
Ασπροπύργου, με διάθεση ν α
δώσουμε ακόμα περισσότερα στην
περιοχ ή μέσα από τους 12 αθλητικούς χ ώρους που αν απτύχ θηκαν
και εν ός έργου τριών εκατομμυρίων
επτακοσίων χ ιλιάδων ευρώ. Μπορέσαμε ν α δημιουργήσουμε έν αν
πν εύμον α όχ ι μόν ο ψυχ αγωγίας
και πρασίν ου αλλά και άθλησης και
ευεξίας. Υ πό αυτή την έν ν οια η
Περιφέρεια Αττικής προσαρμοσμέν η στο δικό της σχ έδιο, προσπαθεί καθημεριν ά ν α δώσει στα
παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους
μια άλλη μορφή ζωής, πιο ποιοτική.
Συνεχίζεται από σελ. 9
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Ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης στο Δημοτικό
Στάδιο “Ακράτητος”

Σ

το Δημοτικό Στάδιο
“Ακράτητος” βρέθηκε
το μεσημέρι της Δευτέρας 1η Μαρτίου ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, όπου ξεκίν ησε το
σημαν τικό έργο της συν ολικής αν αβάθμισης του αγων ιστικού χ ώρου, με αν τικατάσταση του υφιστάμεν ου
χ λοοτάπητα από συν θετικό
τελευταίας γεν ιάς.
“Με την πλήρη αν ακατασκευή του χ λοοτάπητα στο
Δημοτικό Στάδιο Ακρατήτου
συν εχ ίζουμε μια σειρά
έργων που έχ ουν ξεκιν ήσει
από την προηγούμεν η
δημοτική περίοδο, με στόχ ο
οι αθλητικές υποδομές μας ν α καλύψουν τις διαρκώς
αυξαν όμεν ες αν άγκες της ν εολαίας μας για άθληση.
Αυτή την περίοδο, αρχ ής γεν ομέν ης από το εμβληματικό για την πόλη μας γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ , γίν εται μια ν έα εκκίν ηση αποκατάστασης των μεγάλων
γηπέδων που θα έχ ει και συν έχ εια με τη δημιουργία
ν έων αθλητικών χ ώρων και υποδομών ” υπογραμμίζει
σχ ετικά, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Με το ν έο χ λοοτάπητα θα εξυπηρετηθούν οι αν άγκες μεγαλύτερου αριθμού αθλουμέν ων , χ ωρίς κόστος
συν τήρησης καθώς ο φυσικός είχ ε υψηλό κόστος
συν τήρησης και περιορισμέν ο ωράριο προπον ητικής
και αγων ιστικής χ ρήσης.
Η χ ρηματοδότηση του έργου ύψους 500 χ ιλ ευρώ,
εν τάχ θηκε στο Πρόγραμμα του Υ πουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 και τις διαδικασίες, σύμφων α με

τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού, περαίωσαν , με ταχ ύτατους ρυθμούς, ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών Έργων Θαν άσης Σχ ίζας και ο
ειδικός συν εργάτης Δημάρχ ου Γιάν ν ης Λιάκος, στη
βάση της Μελέτης που συν τάχ θηκε από την Τεχ ν ική
Υ πηρεσία.
Στην έν αρξη των εργασιών παρέστη και ο Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης που έχ ει σημαν τικούς
δεσμούς με το γήπεδο, καθώς έχ ει υπάρξει ποδοσφαιριστής του Ακρατήτου και παραμέν ει μάχ ιμος με την
ομάδα Παλαιμάχ ων του ιστορικού σωματείου.
Η αν ακατασκευή του αγων ιστικού χ ώρου προέκυψε
λόγω της ακαταλληλότητας του υφιστάμεν ου χ λωοτάπητα, που έχ ει καταστραφεί από την εν τατική χ ρήση
και εγκυμον εί κίν δυν ο ατυχ ημάτων για τους αθλητές.

Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς
τις επιχειρήσεις,από την Περιφέρεια Αττικής

Α

πό τον προσεχ ή Απρίλιο αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει τμηματικά, η καταβολή των χ ρηματικών
εν ισχ ύσεων προς τις επιχ ειρήσεις της Αττικής,
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εν ίσχ υση Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχ ειρήσεων που επλήγησαν από
την παν δημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χ ρηματοδότηση
από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Όπως είν αι γν ωστό, στις 20 Ιαν ουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των αιτήσεων
χ ρηματοδότησης. Στο διάστημα που προηγήθηκε, επιτεύχ θηκε
•
η δυν ατότητα συμμετοχ ής περισσότερων
επιχ ειρήσεων στο πρόγραμμα (με διεύρυν ση του αριθμού των πληττόμεν ων επιχ ειρηματικών δραστηριοτήτων , μέσα από την αύξηση του αριθμού των ΚΑΔ
που δικαιούν το ν α συμμετάσχ ουν )
•
η αύξηση του αρχ ικά διαθέσιμου προϋπολογισμού, που έφθασε τελικά στα 250 εκ. €
•
η μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου των
επιχ ειρήσεων (βεβαιώσεις πρωτοδικείων κλπ)
Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμν α για την υποστήριξη των επιχ ειρήσεων στην υποβολή των προτάσεών τους ( μέσα από τη λειτουργία helpdesk, παροχ ής υπηρεσιών τηλεφων ικής εξυπηρέτησης, χ ρήση
διάφορων εργαλείων υποστήριξης).
Υ ποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα για χ ρηματοδότηση

Υ ποβλήθηκαν συν ολικά 42.254 αιτήματα από
38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχ ειρήσεις, εν ώ ο συν ολικός αιτούμεν ος προϋπολογισμός
αγγίζει το 1,2 δις ευρώ. Σύμφων α με τα στοιχ εία που
έχ ουν καταχ ωρηθεί από τις ίδιες τις επιχ ειρήσεις στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Εν ισχ ύσεων
(ΠΣΚΕ) και λαμβάν ον τας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, η βάση για τις πολύ
μικρές επιχ ειρήσεις διαμορφών εται περίπου στο 45

και για τις μικρές περίπου στο 60.
Σε κάθε περίπτωση οι
αν ωτέρω βάσεις δεν είν αι
οριστικές καθώς
προκύπτουν με βάση τα
στοιχ εία που έχ ουν
δηλώσει οι ίδιες οι επιχ ειρήσεις.
Στο προσεχ ές διάστημα, η Διαχ ειριστική
Αρχ ή της Περιφέρειας
Αττικής και ο
ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα
προχ ωρήσουν σε
αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων , με
σκοπό τον έλεγχ ο της
πληρότητας και της ορθότητας των στοιχ είων
που υποβλήθηκαν , την
επιβεβαίωση της βαθμολογίας και τον επαν -υπολογισμό της, όπου βρεθεί
λάθος. Η διαδικασία της
αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων έν ταξης και απόρριψης με βάση τους εγκεκριμέν ους πίν ακες κατάταξης που θα προκύψουν από
την αν ωτέρω διαδικασία.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τον Μάιο του 2021,
από τον Απρίλιο οι εκταμιεύσεις
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζον ται εν τατικά ώστε η
αξιολόγηση ν α ολοκληρωθεί το συν τομότερο δυν ατό,
με δεδομέν ο τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που
υποβλήθηκαν .
Στόχ ος είν αι οι αποφάσεις έγκρισης ν α εκδίδον ται
σε κύκλους και ν α έχ ουν ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχ ρι τον Μάιο του 2021, εν ώ οι σχ ετικές εκταμιεύσεις των χ ρημάτων θα μπορούν ν α εκτελούν ται
παράλληλα με εκκίν ηση τον Απρίλιο του 2021.

θριάσιο-3

Κορονοϊός-Ελλάδα: 2.353 κρούσματα,
422 διασωληνωμένοι, 23 θάνατοι

Τ

α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα
της ν όσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 2.353, εκ των οποίων 18
εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων αν έρχ εται
σε 194.582 (ημερήσια μεταβολή +1,2%), εκ των
οποίων 51,8% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών , 60 θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.368
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 422 (69,9% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68 έτη. To 84,6% 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 1.364ασθεν είς.
Οι ν έες εισαγωγές ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 289 (ημερήσια μεταβολή
+11,58%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είν αι 291 ασθεν είς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είν αι 44έτη (εύρος 0,2 έως 105 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των θαν όν των είν αι 79 έτη (εύρος 15 έως
103 έτη).
Από την 1η Ιαν ουαρίου 2020 μέχ ρι σήμερα, στα
εργαστήρια που διεν εργούν ελέγχ ους για τον ν έο
κορον οϊό (SARS-CoV-2) και που δηλών ουν συστηματικά το σύν ολο των δειγμάτων που ελέγχ ουν , έχ ουν
συν ολικά ελεγχ θεί 3.687.088 κλιν ικά δείγματα, εν ώ
από Μον άδες Υ γείας και κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διεν εργούν ελέγχ ους Rapid Ag έχ ουν ελεγχ θεί 1.627.965
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είν αι 43.055
δειγματοληπτικοί έλεγχ οι.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 23,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί
συν ολικά 6.557 θάν ατοι. Το 95,7% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.
Διαφάν εια και λογοδοσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Οι οριστικοί πίν ακες και οι αποφάσεις έν ταξης θα
δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους : της ΕΥ Δ
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ), του ΕΦΕΠΑΕ
(www.ef epae.gr ), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) καθώς

και στην ιστοσελίδα www.ependy seis.gr.
Στην περίπτωση των εν ταγμέν ων πράξεων θα
αποσταλεί ηλεκτρον ικά επιστολή στο κάθε δικαιούχ ο,
στη δηλωμέν η κατά την υποβολή ηλεκτρον ική δ/ν ση
επικοιν ων ίας, στην οποία θα περιλαμβάν εται το χ ρον οδιάγραμμα και η αν αλογούσα δημόσια δαπάν η.
Οι επιχ ειρήσεις που δεν εν τάσσον ται στο πρόγραμμα, θα εν ημερωθούν επίσης ηλεκτρον ικά για το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για τον λόγο απόρριψης
καθώς και για τη δυν ατότητα και τους όρους άσκησης
έν στασης εν τός συγκεκριμέν ης προθεσμίας.
•
Σε κάθε περίπτωση οι τρόποι επικοιν ων ίας
παραμέν ουν :
•
για τηλεφων ική επικοιν ων ία τηλ. 213 0166100
και

4-θριάσιο

Στενή συνεργασία ΟΛΕ ΑΕ-ΕΒΕΠ

Δράσεις εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην
στήριξη της επιχειρηματικότητας

Δ

ράσεις εμπορικού και βιομηχ αν ικού εν διαφέρον τος, που
συμβάλλουν στην στήριξη της
επιχ ειρηματικότητας και στοχ εύουν
στην βελτίωση της αν ταγων ιστικότητας,
προωθεί ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας ΑΕ προκειμέν ου ν α αν αδειχ τεί η
Ελευσίν α σε περιφερειακή δύν αμη του
Πειραιά, κυρίως, στη διακίν ηση χ ύδην
φορτίων .
Συγκεκριμέν α, εν ισχ ύεται η συν εργασία του Λιμέν ος Ελευσίν ας με το
Εμπορικό και Βιομηχ αν ικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) κατόπιν σχ ετικής πρωτοβουλίας του Διευθύν ον τος
Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαριν άκη, στο πλαίσιο μίας “μάρκετιν γκ' προσέγγισης του Οργαν ισμού
στον επιχ ειρηματικό κόσμο για τα πολλαπλά πλεον εκτήματα και τις δυν ατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής
κίν ησης από τις λιμεν ικές υπηρεσίες
στην Ελευσίν α.
Ειδικότερα, με επιστολή του προς το
ΕΒΕΠ ο κ. Καμαριν άκης απεύθυν ε
πρόταση συν εργασίας μεταξύ Ο.Λ.Ε.
ΑΕ – Ε.Β.Ε.Π. σε θέματα αν άπτυξης
που δρομολογεί ο Οργαν ισμός με εξωστρεφείς και καιν οτόμους σχ εδιασμούς
για την ν αυτική “αν αγέν ν ηση” του
Λιμέν α Ελευσίν ας. Στο κείμεν ο της επιστολής αν αφέρεται ο σημαν τικός ρόλος
του Λιμέν α Ελευσίν ας στη διακίν ηση
των χ ύδην φορτίων καθώς και οι σχ εδιασμοί του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που μεταξύ
άλλων αφορούν :
•
Τη μετατροπή του λιμέν α Ελευσίν ας σε “πράσιν ο λιμέν α- ECO port”,
στο πλαίσιο της ν έας εποχ ής εξω-

στρέφειας που διακρίν ει τον φορέα
διαχ είρισης του, εν άν τια στο ρεύμα
που θέλει εδώ και δεκαετίες την περιοχ ή της Ελευσίν ας “ν εκροταφείο
πλοίων ”.
•
Τη δημιουργία Εμπορευματικού
Κέν τρου, αξιοποιών τας τη γειτν ίαση
του Λιμέν α με το εθν ικό οδικό δίκτυο,
το τρέν ο και το αεροδρόμιο της περιοχ ής.
•
Την αν άγκη δημιουργίας “πράσιν ου” διαλυτηρίου πλοίων με προδιαγραφές λειτουργίας κατά τα πρότυπα
και τη σχ ετική ν ομοθεσία της ΕΕ, στο
πλαίσιο της αν άπτυξης της κυκλικής
οικον ομίας στην Ελλάδα.
•
Τη χ άραξη της “Θαλάσσιας
Ιεράς Οδού” που θα συν δέει τον Πειραιά και τους όμορους Δήμους με την
Ελευσίν α, στο πλαίσιο της ELEVSIS
2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.
Για την προώθηση των αν ωτέρω
θεμάτων ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ επιζητεί την
συν δρομή και την εν εργό συμπαράσταση του Επιμελητηρίου με τη συγκρότηση κοιν ής ομάδας εργασίας, προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν οι βιομηχ αν ίες
και οι εμπορικές εγκαταστάσεις, που
είν αι διάσπαρτες στο Θριάσιο πεδίο και
την περιοχ ή Ασπροπύργου, για τα
οφέλη της χ ρήσης των λιμεν ικών εγκαταστάσεων της Ελευσίν ας στη
διακίν ηση φορτίων .
Η πρόταση συν εργασίας του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ έγιν ε δεκτή από το Ε.Β.Ε.Π. και
εν εκρίθη ομόφων α από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου κατά τη
συν εδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου

Συνεχείς παρεμβάσεις του
δήμου Ασπροπύργου σε
κοινόχρηστους χώρους

Α

ν και κλειστά λόγω της παν δημίας .... με μέριμν α του Αν τιδημάρχ ου κ. Α. Κων σταν τιν ίδη
και του Προέδρου του τοπικού Συλλόγου κ.
Αν τ. Κον αξή εργαζόμεν οι του Δήμου Ασπροπύργου
προχ ώρησαν σε καλλωπισμό, αποψίλωση και κλάδε-

μα των δέν δρων του προαύλιου χ ώρου του 2ου
Γυμν ασίου & του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της
Παραλίας Ασπροπύργου... ώστε ν α είν αι έτοιμα ν α
υποδεχ θούν παιδιά & εκπαιδευτικούς όταν η Πολιτεία
το επιτρέψει...
Παρόμοιες εργασίες θα γίν ουν τις επόμεν ες ημέρες
στο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο της περιοχ ής....
Θερμές ευχ αριστίες στους εργαζόμεν ους για την
βοήθεια τους....

2021. Σε απαν τητική επιστολή του ο
πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π κ. Βασίλης
Κορκίδης αν αφέρει ότι το Επιμελητήριο
“είν αι αρωγός σε κάθε προσπάθεια για
σχ εδιασμό και υλοποίηση δράσεων και
πρωτοβουλιών που συμβάλουν στη
βέλτιστη αν άπτυξη των Λιμέν ων της
Επιμελητηριακής του Περιφέρειας και
των δραστηριοτήτων που προωθούν το
ν αυτιλιακό επιχ ειρείν και την Εθν ική
Οικον ομία, εν γέν ει” και “τάσσεται
υπέρ των προσπαθειών αν αβίωσης
της ν αυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, η αν αζωογόν ηση της οποίας
στην παρούσα οικον ομική συγκυρία
προσλαμβάν ει ιδιάζουσα σημασία για
την παροχ ή της αν αγκαίας στήριξης
της ν αυτιλία στη χ ώρα”.
Στο πλαίσιο της συν εργασίας των δύο
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φορέων πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχ αν από την
πλευρά του Επιμελητηρίου ο υπεύθυν ος Ε.Β.Ε.Π. παραρτήματος Δυτικής
Αττικής κ. Κων σταν τίν ος Καμπόλης και
από την πλευρά του Ο.Λ.Ε. ΑΕ ο Διευθύν ων Σύμβουλος κ. Απόστολος

Καμαριν άκης, ο υπεύθυν ος Λιμεν ικών
Υ ποδομών και μέλος του ΔΣ Οργαν ισμού κ. Κων σταν τίν ος Χρήστου, ο
πρόεδρος του Συν δέσμου Φορτοεκφορτωτών Ελευσίν ας και μέλος του ΔΣ του
Οργαν ισμού κ. Χρήστος Κατσoγιάν ν ης
και ο υπεύθυν ος Τμήματος Εταιρικής
Κοιν ων ικής Ευθύν ης, Ποιότητας, Περιβάλλον τος κ. Γεώργιος Κον τούλης. Κατά
τη διάσκεψη έγιν ε εποικοδομητική
συζήτηση σχ ετικά με τις προοπτικές
βελτίωσης της αν ταγων ιστικότητας των
λιμεν ικών υπηρεσιών στην εξυπηρέτησης της εμπορευματικής κίν ησης.
Το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στο
προσεχ ές Συμβούλιο Χρηστών Λιμέν α
Ελευσίν ας, στο οποίο συμμετέχ ουν και
εκπρόσωποι του Ε.Β.Ε.Π.

Προς αυστηρό lockdown 15 ημερών σε όλη τη
χώρα - Άμεση εφαρμογή ζητούν οι ειδικοί

Α

υστηρότερο lockdown σε όλη
τη χ ώρα διάρκειας 15
ημερών , εισηγείται η υποεπιτροπή των ειδικών στην επιτροπή
των Εμπειρογν ωμόν ων του υπουργείου Υ γείας, μετά την εκτίν αξη των
ν έων κρουσμάτων κορων οϊού και τις
2.353 ν έες μολύν σεις που αν ακοίν ωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ .
Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αν αφέρουν
ότι οι ειδικοί ζητούν το σκληρό lockdown ν α ξεκιν ήσει άμεσα, από τις 6
το πρωί της Πέμπτης και έως την
Καθαρά Δευτέρα, 15 Μαρτίου.
Τετάρτη, στις 11 το πρωί θα γίν ει η
έκτακτη συν εδρίαση της Επιτροπής
και οι αποφάσεις θα αν ακοιν ωθούν
το απόγευμα κατά την εν ημέρωση
στο υπουργείο Υ γείας.
Παράλληλα καθώς τα ν οσοκομεία της Αττικής δέχ ον ται ασφυκτική πίεση, το υπουργείο Υ γείας προχ ωρά
σε αν αδιάταξη προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστούν οι
αυξημέν ες αν άγκες.Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 312
ΜΕΘ Cov id και στόχ ος είν αι μέχ ρι το τέλος της εβδομάδας ν α αυξηθούν σε 340.
Για ν α επιτευχ θεί αυτός ο στόχ ος, μετατρέπον ται
απλές ΜΕΘ σε ΜΕΘ Cov id στα δημόσια ν οσοκομεία.
Ήδη στο Αττικό αυξήθηκαν κατά 10 οι ΜΕΘ Cov id,
στον Ευαγγελισμό θα προστεθούν ακόμη 12 και στο
Τζάν ν ειο θα λειτουργήσουν ακόμη 10 κλίν ες ΜΕΘ ως
Cov id.
Παράλληλα για ν α εν ισχ υθεί το σύστημα non cov id
ασθεν είς που χ ρειάζον ται εν τατική θεραπεία, θα μετα-

φέρον ται σε ιδιωτικές κλιν ικές που ήδη έχ ουν διαθέσει στο ΕΣΥ 110 με 120 κρεβάτια ΜΕΘ.
Πληροφορίες του σταθμού μας αν αφέρουν ότι
«κλείδωσε» συμφων ία με τον ιδιωτικό τομέα για ν α
διαθέσουν πάν ω από 200 απλές κλίν ες για τη
ν οσηλεία ασθεν ών .Μία ακόμη κίν ηση για την αν ακούφιση του ΕΣΥ γίν εται μέσω της μετατροπής του
Σισμαν ογλείου σε Νοσοκομείο αποκλειστικά για περιστατικά κορων οϊού. Θα ν οσηλεύει ασθεν είς που δεν
χ ρειάζον ται διασωλήν ωση και εν τατική θεραπεία.
Ήδη λειτουργούν αποκλειστικά ως Cov id ν οσοκομεία το Ελπίς, η Παμμακάριστος και το Αγία
Βαρβάρα. Επίσης, πληροφορίες αν αφέρουν ότι το
ν οσοκομείο ΝΙΜΤΣ θα υποδέχ εται πλέον μόν ο ασθεν είς non Cov id

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Τηλεδιάσκεψη Αργύρη Οικονόμου με Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη:

Έ

ρχ εται επιπλέον
εν ίσχ υση για τις επιχ ειρήσεις της Ελευσίν ας
που ήταν σε αν αστολή την
περίοδο των Χριστουγέν ν ων , με
τη μορφή μη επιστρεπτέας
επιχ ορήγησης.

Αργύρης Οικον όμου: «Οι τοπικές επιχ ειρήσεις επλήγησαν
ιδιαίτερα από το lockdown των
Χριστουγέν ν ων και είν αι δίκαιο
τώρα ν α εν ισχ υθούν ».

Μέσω τηλεδιάσκεψης
συν ομίλησε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου, με
τον Υ πουργό Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , κ. Άδων ι Γεωργιάδη.
Αν τικείμεν ο της συζήτησης, ήταν η
Πρόσκληση που αν αμέν εται ν α
εκδοθεί το επόμεν ο διάστημα, για
την εν ίσχ υση των μικρών και
πολύ μικρών επιχ ειρήσεων που
επλήγησαν από το lockdown των
Χριστουγέν ν ων .
Υ πεν θυμίζεται, ότι όλο το προηγούμεν ο διάστημα ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας, είχ ε επισημάν ει στα
κυβερν ητικά στελέχ η ότι οι μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις της περιοχ ής,
λόγω του χ ριστουγεν ν ιάτικου lockdown, είχ αν χ άσει μεγάλο μέρος

του ετήσιου τζίρου τους, γεγον ός
που τις επιβάρυν ε ακόμη περισσότερο μετά από μια ολόκληρη χ ρον ιά περιορισμών εξαιτίας της παν δημίας.
Έτσι τώρα, η Ελευσίν α εν τάσσεται σ’ έν α ειδικό πρόγραμμα
εν ίσχ υσης. Η πρόσκληση που
αν αμέν εται ν α εκδοθεί τις επόμεν ες ημέρες θα περιλαμβάν ει χ ρηματοδότηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχ ορήγησης. Πρωταρχ ικός
στόχ ος της δράσης είν αι ν α παρασχ εθεί στοχ ευμέν α, δημόσια
στήριξη προκειμέν ου ν α διασφαλι-

στεί ότι στην αγορά θα υπάρξει
επαρκής ρευστότητα για την αν τιμετώπιση των επιπτώσεων της
ν όσου COVID-19.
Στη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν ,
επίσης, αν απτυξιακά θέματα που
αφορούν την Ελευσίν α και τη
Μαγούλα, καθώς και οι τρέχ ουσες
εξελίξεις αν αφορικά με τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας, όπου ο Δήμαρχ ος επαν έλαβε την πάγια θέση
του για εξυγίαν ση των Ναυπηγείων , με άμεση λειτουργία τους
και δικαίωση των εργαζομέν ων .

Κυρ. Μητσοτάκης: Θα πρέπει να κάνουμε όλοι
μία τελευταία μεγάλη προσπάθεια, να αφήσουμε
και αυτήν την έξαρση πίσω μας

Τ

η Μον άδα Εν τατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ευχ αρίστησε τους γιατρούς και τους ν οσηλευτές που
δίν ουν ν ύχ τα και μέρα τον αγών α, δίπλα στους ασθεν είς, κατά της παν δημίας της Cov id-19.
«Καθώς τώρα το Εθν ικό Σύστημα Υ γείας πιέζεται και
κάθε ημέρα αν οίγουμε και καιν ούργια επιπλέον κρεβάτια, θα πρέπει ν α κάν ουμε όλοι μία τελευταία μεγάλη
προσπάθεια, ν α αφήσουμε και αυτήν την έξαρση
πίσω μας», τόν ισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζον τας την ευγν ωμοσύν η του στο υγειον ομικό προσωπικό.

«Ήρθα ν α σας πω έν α μεγάλο ευχ αριστώ, στο πρόσωπό σας, σε όλους τους εργαζόμεν ους εδώ στη ν έα
Μον άδα Εν τατικής του "Σωτηρία"» αν έφερε ο πρωθυπουργός στην επικεφαλής της ν έας ΜΕΘ, η οποία
εγκαιν ιάστηκε τον περασμέν ο Οκτώβριο, Μαρία Νταγάν ου.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα και πρέπει ν α εξηγήσουμε και στους πολίτες είν αι ότι τα καιν ούργια στελέχ η
του ιού -οι μεταλλάξεις, οι λεγόμεν ες βρεταν ικές μεταλλάξεις- κάν ουν τον ιό πιο μεταδοτικό. Αυτό εξηγεί και
την απότομη αύξηση των κρουσμάτων παρά το
γεγον ός ότι έχ ουμε πάρει μέτρα προστασίας και βρισκόμαστε ουσιαστικά σε lockdown στην Αττική εδώ και
κάποιες εβδομάδες. Και ευτυχ ώς που το κάν αμε, διότι
αν δεν το είχ αμε κάν ει τα πράγματα θα ήταν πολύ
χ ειρότερα», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υ πογράμμισε ότι ο ιός δεν επιτρέπει εφησυχ ασμό
έως ότου οικοδομηθεί τείχ ος αν οσίας μέσω της εκστρατείας εμβολιασμού. «Να θυμόμαστε πάν τα ότι ο ιός
καραδοκεί παν τού, βλέπετε εσείς περιστατικά - και
είν αι σημαν τικό ν α το λέμε αυτό - έχ ουμε περιστατικά
ν έων αν θρώπων χ ωρίς υποκείμεν α ν οσήματα. Μας

αιφν ιδιάζει αυτός
ο ιός, γι' αυτό η
προσοχ ή πρέπει
ν α είν αι η μέγιστη. Μέχ ρι ν α
εμβολιαστούν
τουλάχ ιστον οι
συμπολίτες μας
για ν α χ τίσουμε
το τείχ ος αν οσίας
δεν μπορούμε ν α
κάν ουμε τίποτα
παραπάν ω από
αυτά τα οποία
μας έχ ετε πει
εσείς ότι πρέπει
ν α κάν ουμε και
είν αι αποτελεσματικά»,
σημείωσε ο
πρωθυπουργός
κατά τη συν ομιλία του με την
κ. Νταγάν ου.

Επισήμαν ε δε,
ότι όλο και περισσότεροι
Έλλην ες δηλών ουν διατεθειμέν οι ν α εμβολιαστούν ,
καθώς εμπεδών εται η ασφάλεια των εμβολίων και η
πολιτεία κερδίζει την εμπιστοσύν η των πολιτών .

«Με τους εμβολιασμούς δεν έχ ουμε πρόβλημα αυτή
τη στιγμή. Δηλαδή το πρόβλημά μας είν αι το αν άποδο, ο κόσμος θέλει ν α εμβολιαστεί, είν αι μια μεγάλη
επιτυχ ία το γεγον ός ότι σε όλες τις έρευν ες της κοιν ής
γν ώμης αυξάν εται το ποσοστό των συμπολιτών μας
που θέλουν ν α εμβολιαστούν . Αυτό γίν εται γιατί διαπιστών ουν ότι τα εμβόλια είν αι ασφαλή και αποτελεσμα-

θριάσιο-5

Ωρολογιακή βόμβα για τους
οδηγούς ο «στόλος» των
ανασφάλιστων οχημάτων
στους δρόμους

Ω

ρολογιακή βόμβα για τους οδηγούς ο «στόλος» των
ανασφάλιστων οχημάτων στους δρόμουςΤην
εκτίμηση για 555.402 οχήματα ανασφάλιστων
οχημάτων κάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Δημήτρης
Ζορμπάς. Τα οχήματα αυτά αποτελούν απειλή για όσους
οδηγούς τύχει και εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα με ένα
από αυτά
«Γίνεται προσπάθεια ενοποίησης των μητρώων, όλων
των φορέων από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και επομένως ακριβής εντοπισμός των ανασφαλιστων
οχημάτων» όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Δημήτρης Ζορμπάς.
Όπως γνωστοποιεί ο ίδιος, τα στοιχεία που παραθέτει
είναι από την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής αυτοκινήτων, κατά τη γενική συνέλευση της ένωσης.
Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής:
«Το 2020 έγιναν 643.718 έλεγχοι-ερωτήματα από την
Τροχαία-Λιμεναρχειο-ΑΑΔΕ και δεν βρέθηκαν ασφαλισμένα 56.757 δηλαδή ποσοστό 8,82%. Αν λάβουμε υπόψιν μας
τα ασφαλισθέντα οχήματα που ήταν 6.261.993 το 2019 και
6.299.174 το 2020 τότε με βάση αυτό το ποσοστό προκύπτει
μια εκτίμηση ανασφάλιστων οχημάτων, 555.402 οχήματα.
Για την επίλυση του θέματος γίνεται προσπάθεια ενοποίησης των μητρώων όλων των φορέων από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και επομένως ακριβής
εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων και εφαρμογή
των διατάξεων της Νομοθεσίας. (Στοιχεία από την ενημέρωση της επιτροπής αυτοκινήτων στην ΓΣ της ΕΑΕΕ)».

τικά και ν ομίζω ότι έχ ουν εμπιστοσύν η και στην
πολιτεία, η οποία έχ ει δρομολογήσει αυτήν την διαδικασία με επαγγελματισμό και με σεβασμό επίσης
στους συμπολίτες μας οι οποίοι έρχ ον ται ν α εμβολιαστούν », δήλωσε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι
από τον Απρίλιο η διαθεσιμότητα των εμβολίων θα
αυξηθεί σημαν τικά. «'Αρα, θα μπορούμε ν α προχ ωράμε και πολύ πιο γρήγορα», είπε.

H κ. Νταγάν ου σημείωσε ότι από τις 26 Οκτωβρίου
που άρχ ισε ν α λειτουργεί η ν έα ΜΕΘ για ασθεν είς με
Cov id έχ ουν ν οσηλευτεί μέχ ρι σήμερα 220 άν θρωποι.
Ο πρωθυπουργός, τον οποίο συν όδευε ο αν απληρωτής υπουργός Υ γείας Βασίλης Κον τοζαμάν ης,
συν ομίλησε με τη διευθύν τρια της ν έας ΜΕΘ Μαρία
Νταγάν ου, τους γιατρούς και τους ν οσηλευτές, καθώς
και με τον διοικητή του ν οσοκομείου Σωκράτη
Μητσιάδη.

6-θριάσιο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Οι Δικαιούχοι, τα κριτήρια
και το ύψος αποζημίωσης

Ε

πιστρεπτέα Προκαταβολή 6:
Οι Δικαιούχ οι, τα κριτήρια
και το ύψος αποζημίωσης
Έως τις 16 Μαρτίου οι αιτήσεις Μέν ουν εκτός χ ιλιάδες επιχ ειρήσεις και επαγγελματίες
Αν τίστροφα μετρά ο χ ρόν ο για
ν α ξεκιν ήσουν οι πληρωμές σε
όσους εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους
για την Επιστρεπτέα προκαταβολή
6, μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης. Και σε αυτό
τον κύκλο το βασικό κριτήριο παραμέν ει η μείωση τζίρου που καταγράφηκε τον Ιαν ουάριου, η οποία
θα πρέπει ν α είν αι σε ποσοστό
τουλάχ ιστον 20%.
Σύμφων α με την απόφαση το
μον τέλο για τον προσδιορισμό του
ύψους της εν ίσχ υσης προσδιορίζεται τυποποιημέν α, ως εξής:
α) Για τις επιχ ειρήσεις που είν αι
υποκείμεν ες σε ΦΠΑ:
Εν ίσχ υση = [(Κύκλος εργασιών
αν αφοράς - κύκλος εργασιών
μην ός Ιαν ουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ] [αποζημιώσεις εργαζομέν ων σε
αν αστολή]
όπου:

αα) Ο κύκλος εργασιών μην ός
Ιαν ουαρίου 2021 και ο κύκλος
εργασιών αν αφοράς, όπως ορίζον ται στην παρούσα απόφαση. Σε
περίπτωση που ο κύκλος εργασιών
Ιαν ουαρίου 2021, όπως έχ ει
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα
«my BusinessSupport» είν αι αρν ητικός, θεωρείται για τους σκοπούς
υπολογισμού της εν ίσχ υσης ίσος
με μηδέν .

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συν ολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός
312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019
αφαιρουμέν ου του συν όλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367
δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμέν ου με το συν ολικό κύκλο

εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε
περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είν αι μικρότερη του 10% ή ο συν ολικός
κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους
2019 είν αι μηδεν ικός, θεωρείται ίση
με 10%. Σε περίπτωση που η
ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είν αι μεγαλύτερη του 60%,
θεωρείται ίση με 60%.

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομέν ων σε αν αστολή, αν αφέρον ται
στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
που αν αλογούν στους εργαζομέν ους της επιχ είρησης οι οποίοι
βρίσκον ταν σε προσωριν ή αν αστολή σύμβασης εργασίας, από 1η
Ιαν ουαρίου 2021 έως 31η Ιαν ουαρίου 2021, σύμφων α με τις
δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούν ται στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζον ται αν ά επιχ είρηση σε
μην ιαία βάση, ως το ποσοστό των
ημερών του Ιαν ουαρίου 2021 που
ήταν σε αν αστολή εργασίας κάθε
εργαζόμεν ος, πολλαπλασιαζόμεν ο
με 534.

β) Για τις επιχ ειρήσεις που δεν
είν αι υποκείμεν ες σε ΦΠΑ ή είν αι
υποκείμεν ες και απαλλασσόμεν ες
από το ΦΠΑ:

Εν ίσχ υση = [(Ακαθάριστα έσοδα

αν αφοράς - Ακαθάριστα έσοδα
μην ός Ιαν ουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων - εξόδων ] [αποζημιώσεις εργαζομέν ων σε
αν αστολή]

Για όσες επιχ ειρήσεις έχ ουν
κλείσει με κρατική εν τολή (περιγράφον ται οι σχ ετικοί ΚΑΔ στο
Παράρτημα IV), η εν ίσχ υση δεν
μπορεί ν α είν αι μικρότερη από:
1.000 ευρώ για επιχ ειρήσεις
δικαιούχ ους που δεν απασχ ολούσαν καν έν α εργαζόμεν ο κατά
την 1η Ιαν ουαρίου 2021,
2.000 ευρώ για επιχ ειρήσεις
δικαιούχ ους που απασχ ολούν
έν αν (1) έως πέν τε (5) εργαζόμεν ους με σχ έση εξαρτημέν ης
εργασίας την 1η Ιαν ουαρίου 2021,
4.000 ευρώ για επιχ ειρήσεις
δικαιούχ ους που απασχ ολούν άν ω
των πέν τε (5) εργαζομέν ων και
έως είκοσι (20) εργαζομέν ους με
σχ έση εξαρτημέν ης εργασίας την
1η Ιαν ουαρίου 2021,
8.000 ευρώ για επιχ ειρήσεις
δικαιούχ ους που απασχ ολούν άν ω
των είκοσι (20) εργαζομέν ων με
σχ έση εξαρτημέν ης εργασίας την
1η Ιαν ουαρίου 2021.
Για τις λοιπές επιχ ειρήσεις η
εν ίσχ υση που προκύπτει δεν
μπορεί ν α είν αι κατώτερη των 500
ευρώ.

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Κερατσίνι : Κρεμασμένος στο
σπίτι του βρέθηκε 15χρονος

Έ

ν ας 15χ ρον ος μαθητής βρέθηκε κρεμασμέν ος
μέσα στο σπίτι του στο Κερατσίν ι από τη
μητέρα του
Το αγόρι εν τόπισε ν εκρό η μητέρα του, η οποία και
κάλεσε την αστυν ομία.
Οι πρώτες πληροφορίες των αστυν ομικών από τις
έως τώρα έρευν ες αν αφέρουν πως το ν εαρό αγόρι

φαίν εται ν α αυτοκτόν ησε. Προς το παρόν , σύμφων α
με τα ίδια στοιχ εία, έχ ει αποκλειστεί η εγκληματική
εν έργεια.
Ωστόσο, δεν είν αι απόλυτα ξεκάθαρο το τι ακριβώς
οδήγησε τον 15χ ρον ο σε αυτή του την πράξη.
Τετάρτη, ή το πρωί της Παρασκευής, αν αμέν εται
ν α πραγματοποιηθεί η ν εκροτομή στη σορό του
15χ ρον ου μαθητή.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή
των δικαιολογητικών

Εξοικον ομώ – Αυτον ομώ: Αν οίγει η πλατφόρμα για
την υποβολή των δικαιολογητικών
Στις 10:00 το πρωί σήμερα 2 Μαρτίου αν οίγει η
πλατφόρμα του Εξοικον ομώ Αυτον ομώ για την υποβολή δικαιολογητικών . Η φάση αυτή είν αι εν ιαία για
όλους τους τύπους αίτησης και αν εξαρτήτως περιφέρειας.
Αφορά αιτήσεις για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα
της χ ώρας που έχ ουν ήδη εγκριθεί σε πρώτο στάδιο.
Τώρα είν αι η ώρα για την υποβολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρον ική μορφή.

Αφού υποβληθούν , θα γίν ει έλεγχ ος για την πιστότητα και την ακρίβειά τους και εάν δεν είν αι αυτά που
προβλέπον ται ή αυτά που είχ αν δηλωθεί στην πρώτη
φάση ότι ισχ ύουν τότε η αίτηση σταματάει.
Ποια είν αι τα δικαιολογητικά:
Στοιχ εία ταυτότητας

Υ πεύθυν η δήλωση συν αίν εσης
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

Kτηματολόγιο
ENΦIA, E9
Eκκαθαριστικό E1, E2
ΔEH εκκαθαριστικός λογαριασμός με στοιχ εία TAΠ
Χρειάζον ται ακόμη:
Άδεια,
κάτοψη,
τομή,
διάγραμμα κάλυψης,
τοπογραφικό,
καθώς και ρύθμιση αυθαιρέτων .
Το επόμεν ο πρόγραμμα «Εξοικον ομώ – Αυτον ομώ»
αν αμέν εται ν α αν ακοιν ωθεί τον Σεπτέμβριο.
Το Πρόγραμμα «Εξοικον ομώ-Αυτον ομώ» χ ρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχ ρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Σχέδιο ενεργοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής
Άγιοι Ανάργυροι-Σταθμός Λαρίσης

Σ

τη γραμμή εκκίν ησης μπάιν ει ο σχ εδιασμός για
την εν εργοποίηση της αδραν οποιημέν ης
παλιάς μετρικής γραμμής του σιδηροδρόμου
που θα συν δέει το Πάρκο Τρίτση και το Κέν τρο
Τεχ ν ολογίας στους Αγίους Αν αργύρους με το Σταθμό
Λαρίσης.
Αυτό προέκυψε από την προχ θεσιν ή εξαγγελία του
Πρωθυπουργού για την μετατροπή του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΕ στην περιοχ ή των Αγίων Αν αργύρων σε Κέν τρο Τεχ ν ολογίας με στόχ ο την αν αβάθμιση
όλης της περιοχ ής.
Το εν διαφέρον σε αυτό το εγχ είρημα θα πάρει
σάρκα και οστά σύμφων α με πληροφορίες, με προγραμματική σύμβαση που πρόκειται ν α υπογραφεί τις
προσεχ είς ημέρες μεταξύ του ΟΣΕ και του Δήμου
Αγίων Αν αργύρων -Καματερού.

Τι θα διερευν ηθεί
Βάσει αυτής της σύμβασης θα διερευν ηθεί η βέλτιστη λύση για την επαν αλειτουργία της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 2,5 χ ιλιομέτρων
που βρίσκεται στην περιοχ ή των Αγίων Αν αργύρων
και η οποία περν ά από το μελλον τικό Κέν τρο Τεχ ν ολογίας.
Σύμφων α με τις ίδιες πηγές, στόχ ος είν αι ν α λειτουργήσει μία αρχ ικά δημοτική γραμμή και θα διερευν ηθεί πως αυτή η ξεκομμέν η σήμερα γραμμή θα μπορέσει
με μία εν ωτική γραμμή ν α συν δεθεί με τον κύριο σιδηροδρομικό άξον α που καταλήγει στο Σταθμό Λαρίσης.
Αυτό πρακτικά θα μπορούσε ν α σημάν ει την λειτουργία εν ός light train με σύγχ ρον η τεχ ν ολογία καυσίμου όπως το υδρογόν ο για την αποφυγή επιπλέον
κόστους εγκατάστασης ηλεκτροκίν ησης.

Το σχ έδιο είν αι ιδιαίτερα
φιλόδοξο και έχ ει ήδη κεν τρίσει το εν διαφέρον . Βέβαια
πηγές που γν ωρίζουν πολύ
καλά το θέμα είν αι σκεπτικοί
με τις δυν ατότητες σύν δεσης
με τον τετραπλό διάδρομο.
Από τους Αγίους Αν αργύρους
και μέχ ρι σχ εδόν τον Κεν τρικό Σταθμό της Αθήν ας, η
γραμμή είν αι είτε υπογειοποιημέν η, είτε υπογειοποιείται
(αν αφερόμαστε στην υπό
κατασκευή σιδηροδρομική
σήραγγα Σεπολίων ). Ωστόσο
αυτό είν αι μία υπόθεση
εργασίας που θα φαν εί μετά
από σχ ετική μελέτη.

Μία παλιά πρόταση
Εδώ θα πρέπει επίσης ν α προσθέσουμε πως εν αλλακτικά, υπάρχ ει από το 2005 μελέτη που έχ ει εκπον ήσει το Εργαστήρι Αστικού Περιβάλλον τος του ΕΜΠ
για τον ΟΑΣΑ και η οποία προέβλεπε μία γραμμή
Τραμ που ξεκιν ούσε από τα Άν ω Λιόσια και χ ρησιμοποιών τας την παλιά σιδ. γραμμή μέχ ρι Αγ.Αν αργύρους
κατέληγε στο σταθμό Μετρό Κάτω Πατήσια. Η σύν δεση επιτυγχ αν όταν μέσω διέλευσης του Τραμ από την
οδό Λιοσίων (για 200 μέτρα περίπου), την Στρατηγού
Καλάρη και τερματισμό στον στο σταθμό. Η διάρκεια
της διαδρομής από τα Άν ω Λιόσια είχ ε υπολογιστεί σε
περίπου 17 λεπτά.

θριάσιο-7

Προχ ωρά και το σχ έδιο επαν εργοποίησης της γραμμής Λιόσια-Ελευσίν α
Σύμφων α με ασφαλείς πληροφορίες, έν α άλλο
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. 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 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.

8-θριάσιο

Τ

Υπ. Εργασίας: Μαζική στήριξη εργαζομένων και
ανέργων κατά την πανδημία - 6,4 δισ. ευρώ σε
περίπου 3 εκατ. δικαιούχους

ο μεγαλύτερο και μαζικότερο πρόγραμμα
στήριξης εργαζομένων και ανέργων, που
έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων από την έναρξη της πανδημίας,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Μέχρι στιγμής, μέσω του προγράμματος
αυτού, που είναι δυναμικό και θα συνεχιστεί
όσο συνεχίζεται και η πανδημία, έχουν διατεθεί
περί τα 6,4 δισ. ευρώ σε περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η «βεντάλια» των μέτρων
στήριξης περιλαμβάνει τόσο οριζόντια μέτρα (πχ
αναστολές συμβάσεων με καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πλήττονται σημαντικά από την πανδημία, πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», κλπ) όσο και στοχευμένα μέτρα σε
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι, για
παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του
τουρισμού, του πολιτισμού και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες.
Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για
κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, τα μέτρα για
τους εργαζόμενους φτάνουν προς το παρόν τα
4,7 δισ. ευρώ. (3,2 δισ. ευρώ μέτρα απευθείας
στήριξης μισθών και 1,5 δισ. ευρώ για κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας
του Φεβρουαρίου, που θα γίνει την Παρασκευή,
καθώς και η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των
400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι, ειδικά, οι αναστολές συμβάσεων είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός διατήρησης θέσεων εργασίας
και έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα για την
ανάσχεση της ανεργίας, όπως προκύπτει και από
τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σε
σχέση με τη διακύμανση της ανεργίας, μετά την
έναρξη της πανδημίας, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη
καλύτερη επίδοση στην ΕΕ, μετά την Ιταλία, στη
συγκράτηση θέσεων εργασίας (δεύτερη μικρότερη αύξηση της ανεργίας), χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι η ανεργία είναι χαμηλή.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει απλώσει δίχτυ προστασίας και, μέσω
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς μέσω των διάφορων δράσεων, κατά την περίοδο της πανδημίας, έχουν
δοθεί 1,5 δισ. ευρώ.
Ένας τρίτος πυλώνας του συστήματος στήριξης
είναι τα προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ 20142020, που υλοποιούνται από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η στήριξη, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα ενισχυθεί
το επόμενο διάστημα, καθώς το υπουργείο ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο την επεξεργασία των
προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
και τα οποία θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για
την επόμενη ημέρα.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η
σημασία των μέτρων που ελήφθησαν για την
ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης εντός της
πανδημίας, που προσεγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ
και αφορούν σε τουλάχιστον 500.000 ωφελούμε-

νους.
Η Ελλάδα δαπανά ποσά που είναι πάνω από το
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με
το ΑΕΠ. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές του προϋπολογισμού,
ώστε να στηριχθεί η οικονομία σε αυτήν την πολύ
δύσκολη συγκυρία, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «'Αλλοι
μιλούν με μεγάλα λόγια, η κυβέρνηση μιλάει με
έργα για την εργασία και την κοινωνική προστασία. Τόσο με τα επιδόματα ειδικού σκοπού για
τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, όσο και με τα
προγράμματα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους, το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε μια σημαντική στήριξη σε εργαζόμενους και ανέργους. Παρακολουθούμε τις
εξελίξεις, βλέπουμε τα κενά και τις ανάγκες, που
προκύπτουν, προσαρμόζοντας τα μέτρα. Παράλληλα, έχουμε πάντοτε το βλέμμα στην επόμενη
από τον κορονοϊό ημέρα, για να γίνει η μετάβαση
στην αγορά εργασίας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα, που
έχουν ληφθεί, μέχρι στιγμής, συνοψίζονται ως
εξής:
Πυλώνας πρώτος: Μέτρα στήριξης εργαζομένων
Αναστολές συμβάσεων εργασίας: 2,4 δισ. ευρώ
σε 1,13 εκατ. μοναδικούς ωφελούμενους.
Δώρο Πάσχα αναστολών: 105 εκατ. ευρώ.
Μονομερείς δηλώσεις (τουρισμός, καλλιτέχνες): 161,4 εκατ. ευρώ σε 120.000 περίπου
ωφελούμενους.
Επιστήμονες: 115 εκατ. ευρώ σε 181.046 ωφελούμενους.
Ειδικές κατηγορίες: 50 εκατ. ευρώ σε 62.000
ωφελούμενους.
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: 67,5 εκατ. ευρώ σε 70.835
ωφελούμενους.
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών από eΕΦΚΑ
Εκτιμώμενο ύψος 1,5 δισ. ευρώ (Μάρτιος
2020-Φεβρουάριος 2021).
Σημειώνεται ότι, στις 5 Μαρτίου, θα γίνουν
πληρωμές (αναστολές συμβάσεων Φεβρουαρίου
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και παρελθόντων μηνών εκτιμώμενου ύψους 250
εκατ. ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα
αναμένεται η καταβολή 40 εκατ. ευρώ, μέσω
ΟΑΕΔ, για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος
των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες).

Πυλώνας δεύτερος: ΟΑΕΔ: Μέτρα στήριξης
ανέργων

Παροχές ΟΑΕΔ: Έχουν δοθεί περίπου 1,5
δισ. ευρώ σε τακτικές και έκτακτες παροχές, που
επιμερίζονται ως εξής:
1,1 δισ. ευρώ σε επιδόματα τακτικής ανεργίας
και λοιπές παροχές.

349,5 εκατ. ευρώ σε έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις (400 ευρώ μακροχρόνια ανέργων,
παρατάσεις επιδότησης ανεργίας, οικονομική
ενίσχυση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα
επαναπρόσληψης).
Από τις τακτικές και έκτακτες παροχές του
ΟΑΕΔ έχουν ωφεληθεί 755.000 άνεργοι και
52.000 εργαζόμενες μητέρες.
Πυλώνας τρίτος: Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα του υπουργείου, μέσω ΕΣΠΑ:
Για την περίοδο της πανδημίας, μέσω διαφόρων
προγραμμάτων, έχουν διατεθεί 238 εκατ. ευρώ
σε 47.000 περίπου ωφελούμενους.
Πυλώνας τέταρτος: Μέτρα για την ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεγγύης εν μέσω πανδημίας

Διπλή καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Δεκέμβριο του 2020: 56 εκατ. ευρώ
σε 500.000 δικαιούχους.

Έκτακτο επίδομα με βάση τα τέκνα σε νοικοκυριά δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: 8,6 εκατ. ευρώ σε 50.128 δικαιούχους.
Ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
με έκτακτο προσωπικό: 12 εκατ. ευρώ.

Μέτρα προστασίας και υλικοτεχνικής βοήθειας
ιδιωτικών και δημοσίων Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων: 2 εκατ. ευρώ.
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ΕΜΑ: Στις 11 Μαρτίου η
απόφαση για την έγκριση του
εμβολίου Johnson &
Johnson

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Χαίρομαι που εδώ σήμερα με
τον , επί χ ρόν ια φίλο και
συν εργάτη Δήμαρχ ο, τον κ.
Μελετίου, είδαμε με την
επίσκεψή μας ότι όλα βαίν ουν
καλώς και ότι το Πάρκο Γκορυτσάς θα το χ αρούν όχ ι μόν ο
οι σημεριν ές γεν ιές αλλά και οι
επόμεν ες».
Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, η Αν τιδήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-

Ο

λαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη, ο Αν τιδήμαρχ ος Περιβάλλον τος, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας, κ. Θεμιστοκλής Τσίγκος, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ,
κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΑ, κ. Παν τελής
Σαββίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ.
Γεώργιος Φίλης.

Ανατροπές στο ωράριο των εργαζομένων Όλες οι αλλαγές που έρχονται

Α

ν ατροπές στο ωράριο των εργαζομέν ων - Όλες οι αλλαγές που
έρχ ον ται
Μία σειρά ν έων ρυθμίσεων στην
αγορά εργασίας με την εφαρμογή ηλεκτρον ικής κάρτας εργασίας σε μεγάλες
επιχ ειρήσεις, της τηλεργασίας με ν έους
όρους και της διευθέτησης του χ ρόν ου
εργασίας θα περιλαμβάν ει το ν έο σχ έδιο ν όμου για την αν αμόρφωση της
αγοράς εργασίας που θα καταθέσει το
υπουργείο Εργασίας μέσα στον μήν α.

Σύμφων α εξάλλου με την πρόσφατη
έκθεση της Κομισιόν το σχ έδιο ν όμου
για την εργατική μεταρρύθμιση θα κατατεθεί στο Κοιν οβούλιο τον Μάρτιο και
θα ν ομοθετηθεί τον Απρίλιο εν ώ θα
ζητηθεί και η γν ώμη των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάν ων .

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης οι ρυθμίσεις που θα
συν δέον ται με τη διευθέτηση του χ ρόν ου εργασίας θα βασίζον ται στα ευρωπαϊκά δεδομέν α εν ώ η φιλοσοφία πίσω
από το εργασιακό ν ομοσχ έδιο, όπως
είπε, είν αι η προώθηση της αν ταγων ιστικότητας μαζί με την θωράκιση της
κοιν ων ικής συν οχ ής.

Μεταξύ άλλων , στο ν έο θεσμικό
πλαίσιο, που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμέν ου ν α γν ωμοδοτήσει, περιλαμβάν ον ται η κατάργηση
της διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης
μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχ ν ιτών
η θεσμική θωράκιση της τηλεργασίας, η
εφαρμογή της ν έας ηλεκτρον ικής κάρτας
εργασίας αλλά και η διευθέτηση του
χ ρόν ου εργασίας που θα προβλέπουν
συμψηφισμό ωρών εργασίας επιπλέον
του 8ώρου (έως και 2 ωρών επιπλέον
την ημέρα) με μείωση του 8ωρου σε

άλλες εργάσιμες ημέρες, ρεπό ή άδεια.

Παράλληλα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υ πουργείου Εργασίας, πρόκειται ν α
υλοποιηθεί το επόμεν ο διάστημα ο
μηχ αν ισμός πλήρους ψηφιοποίησης του
χ ρόν ου εργασίας και ν α εφαρμοστεί η
χ ρήση Κάρτας Εργασίας. Σκοπός της
δράσης είν αι η επέκταση σε όλη την
αγορά εργασίας της χ ρήσης της Κάρτας
Εργασίας, μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-of f ice υποδομής στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχ ή και επεξεργασία των εν λόγω στοιχ είων .
Ηλεκτρον ική κάρτα εργασίας
Με στόχ ο την μείωση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους για
257.000 επιχ ειρήσεις αλλά και την
καταβολή των υπερωριών και τον περιορισμό της μερικής απασχ όλησης για
περισσότερα από 2 εκατομμύρια εργαζομέν ους, έρχ εται στη Βουλή το σχ έδιο
ν όμου του υπουργείου Εργασίας και
Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .

Σύμφων α με πληροφορίες θα τεθεί σε
πιλοτική εφαρμογή η ηλεκτρον ική κάρτα
εργασίας σε μεγάλες επιχ ειρήσεις.

Ειδικότερα θα καταγράφεται η ώρα
εισόδου και εξόδου των εργαζομέν ων
με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και την διασταύρωση των υπερωριών που δηλών ον ται
από τους εργοδότες. Τα στοιχ εία αυτά
θα καταγράφον ται σε ηλεκτρον ικό ρολόι
παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση)
και θα διαβιβάζον ται αυτόματα με ηλεκτρον ικό τρόπο στο σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ», όπου και θα διασταυρών ον ται. Η χ ρήση της ηλεκτρον ικής
κάρτας θα ξεκιν ήσει πιλοτικά σε μεγάλες
επιχ ειρήσεις με περισσότερους από 50
εργαζόμεν ους, σε τράπεζες, αλλά και σε
σούπερ μάρκετ και θα υπάρξει υποχ ρ-

Ευρωπαϊκός Οργαν ισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
αν ακοίν ωσε ότι θα συν εδριάσει στις 11
Μαρτίου για ν α αποφασίσει αν θα δώσει το
«πράσιν ο φως» για τη χ ρήση του εμβολίου της
Johnson & Johnson στην Ευρωπαϊκή Έν ωση.
«Η
επιτροπή
φαρμάκων
για
αν θρώπιν η
χ ρήση θα
αν ακοιν ώσει
τις
συστάσεις
της για το
εμβόλιο της
Janssen για
την Cov id-19 στις 11 Μαρτίου, μετά από ειδική
συν εδρίαση», αν έφερε μέσω του Twitter ο ΕΜΑ.
Το μον οδοσικό εμβόλιο, το οποίο δεν απαιτεί πολύ
χ αμηλές θερμοκρασίες για τη συν τήρησή του, θα γίν ει
το τέταρτο που θα χ ρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη,
εφόσον εγκριθεί από τον ΕΜΑ.
Σημειών εται ότι η J&J υπέβαλε το αίτημα έγκρισης
του εμβολίου τον Φεβρουάριο και ο ΕΜΑ είχ ε
αν ακοιν ώσει ότι η απόφασή του δεν επρόκειτο ν α
αν ακοιν ωθεί πριν από τα μέσα Μαρτίου.

εωτική εφαρμογή σε όλες
τις επιχ ειρήσεις έως το
τέλος του 2021. Με την
χ ρήση της ηλεκτρον ικής
κάρτας θα καταγράφον ται όλες οι υπερωρίες, οι οποίες θα πρέπει στη συν έχ εια ν α αποπληρών ον ται

Ψηφιακό ωράριο
Αμέσως μετά την ψήφιση του σχ εδίου
ν όμου και την έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων όλες οι επιχ ειρήσεις της
χ ώρας θα πρέπει ν α μπουν στην ηλεκτρον ική πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και
ν α συμπληρώσουν τα ν έα απλοποιημέν α έν τυπα που θα έχ ουν αν αρτηθεί για
την έν αρξη της λειτουργίας του «ψηφιακού ωραρίου». Οι εργοδότες θα
δηλών ουν τα σχ ήματα ωραρίου ή τροποποίησης ωραρίου με ψηφιακές επιλογές, επιδεχ όμεν ες αυτόματης επεξεργασίας και διασταύρωσης σε πραγματικό
χ ρόν ο και θα σταματήσει η υποβολή
κειμέν ου ή σαρωμέν ου αρχ είου pdf
όπως γιν όταν μέχ ρι σήμερα.
Σύμφων α με τα στοιχ εία του υπουργείου Εργασίας, καθημεριν ά υποβάλλον ται 38.000 δηλώσεις για μεταβολές ωραρίου που επηρεάζουν 100.000 θέσεις
εργασίας.

Σύμφων α με στελέχ η του υπουργείου
Εργασίας, με το ν έο σύστημα θα απαιτούν ται λίγες, απλές και αυτοματοποιημέν ες κιν ήσεις για την καταγραφή του
ωραρίου του συν όλου των εργαζομέν ων
στη χ ώρα, αλλά και των μεταβολών στις
ώρες εργασίας μέσω της αν αβάθμισηςτου συστήματος. Με αυτό τον
τρόπο θα γίν εται αυτοματοποιημέν α
πλέον και ο έλεγχ ος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, οι οποίοι πριν μπουν σε μια
επιχ είρηση θα έχ ουν την πλήρη ηλεκτρον ική καταγραφή όλων των ωρών
απασχ όλησης και των μεταβολών τους
για το σύν ολο των εργαζομέν ων που
απασχ ολούν ται. Με αυτό τον τρόπο θα
υπάρχ ει καλύτερη διασταύρωση των

στοιχ είων για την τήρηση της εργατικήςν ομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε διαφορετική περίπτωση.

Η εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου
έρχ εται ν α συμπληρώσει την αύξηση
του κόστους κατά 12% των υπερωριών
που προωθεί το υπουργείο Εργασίας με
στόχ ο ν α πατάξει την ψευδώς δηλωμέν η μερική απασχ όληση των εργαζομέν ων .

Διευθέτηση χ ρόν ου εργασίας
Σύμφων α με πληροφορίες εξετάζεται
στην περίπτωση που συμφων ηθεί και
από τις δύο πλευρές (εργαζόμεν οςεργοδότης) ν α μπορεί ν α υπάρξει υπέρβαση του χ ρόν ου απασχ όλησης μιας
ημέρας ως υπερωρία που θα πληρών εται σε είδος. Αν αλυτικότερα θα μπορεί ο
εργαζόμεν ος ν α συμφων ήσει ότι θα
εργαστεί πχ μία ημέρα δύο ώρες παραπάν ω από το 8ωρο του και ν α συμφων ήσει με τον εργοδότη για αν τίστοιχ η
μείωση του ωραρίου την επόμεν η ημέρα
ή ν α το πάρει ως ρεπό. Αν αλυτικότερα
ο εργοδότης θα μπορεί σε συν εν ν όηση
με τον εργαζόμεν ο ν α αν απροσαρμόζει
το ωράριο του εργαζομέν ου τον ημερήσιο χ ρόν ο εργασίας εξετάζεται ν α
υπάρχ ει δυν ατότητα αν απροσαρμογής
του ημερησίου χ ρόν ου εργασίας χ ωρίς
όμως ν α μειών εται το συν ολικό πλήθος
των καν ον ικών ωρών εργασίας αν ά
εβδομάδα. Για παράδειγμα θα μπορούσε
έν ας εργαζόμεν ος, αν τί για το διάστημα
8 π. μ. – 4 μ. μ. κάθε μέρα αν ά εβδομάδα, ν α εργάζεται 9 π. μ. – 5 μ. μ. είτε
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είτε
για κάποιες μέρες της εβδομάδας.
Η όποια παρέμβαση θα στηριχ θεί στη
βάση της ελευθερίας του εργαζομέν ου
ν α αποφασίζει τον επιπλέον χ ρόν ο
που επιθυμεί ν α εργαστεί, αλλά και των
διαφορών που ισχ ύουν ως προς τα
αν ώτατα όρια υπερωριών αν άμεσα στη
βιομηχ αν ία, το εμπόριο και τις τράπεζες.

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

Διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού για παιδιά από 5 έως 105 ετών

Ο

Δήμος Αχ αρν ών και η
Δημοτική
Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση Δήμου
Αχ αρν ών - ΔΗΚΕΑ,
υπό το καθεστώς
των περιοριστικών
μέτρων , δίν ει την
ευκαιρία στα παιδιά
της πόλης μας ν α
πάρουν μέρος σε
έν α πρωτότυπο διαδικτυακό παιχ ν ίδι,
συν δυάζον τας τη
γν ώση και τη διασκέδαση.
Τα παιδιά μέσα από έν α ταξίδι 30 στάσεων θα:
✅ Γν ωρίσουν μεγάλες και ιστορικές προσωπικότητες.
✅ Περιηγηθούν στα σημαν τικότερα μουσεία του κόσμου.
✅ Αποκρυπτογραφήσουν πειρατικά μην ύματα, σταυρόλεξα και ακροστοιχ ίδες.
✅ Παίξουν παιχ ν ίδια λογικής, παρατηρητικότητας και στρατηγικής.
✅ Συν θέσουν παζλ και θα χ αθούν σε λαβυρίν θους.
✅ Λάβουν προσωπικό πειρατικό έπαιν ο ως αν αμν ηστικό.
Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Εν διαφέρον τος https://treasure-hunt.gr/registrationf ormdikea/ και
εν ημερωθείτε για τις αν αλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχ ής.
Επιβιβαστείτε έγκαιρα❗
Το ταξίδι του πειρατή μας ξεκιν ά και ολοκληρών εται την Κυριακή 21 Μαρτίου❗
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ΥΠΟΨΗΦ ΙΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΕΓΚΕΛΗΣ
O Δημήτρης
Τσαγκέλης(φωτό) θα είν αι
υποψήφιος για μέλος της
Ελλην ικής Ομοσπον δίας
Γυμν αστικής στις εκλογές
τις 31/3 στο συν δυασμό
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΥ ΜΑΝΣΤΙΚΗ με επικεφαλής τον Στάθη Σταθόπουλο.
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OI ΔIAITHTEΣ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Σ

ε αγων ιστική δράση σήμερα η εμβόλιμη 12η
αγων ιστική της Super League 2.

13:30 Δόξα Δράμας-Χαν ιά
Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Κηλικιώτης (Ξάν θης)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

14:00 Διαγόρας-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθην ών )
Βοηθοί: Οικον όμου Κ. (Δυτ. Αττικής), Κακαφών ης
(Αχ αΐ ας)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)
15:00 Ιων ικός-Εργοτέλης
Διαιτητής: Περράκης (Αθην ών )
Βοηθοί: Πριόν ας (Ευβοίας), Μπουρτζοβίτης (Κοριν θίας)
4ος: Τσουκαλάς (Αθην ών )
15:00 Ξάν θη-Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Κουβαλάκης (Δράμας), Αν αστασιάδης
(Σερρών )
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

15:00 Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραν των άκης (Ηρακλείου), Καλύβας
(Φθιώτιδας)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
15:30 Τρίκαλα-Παν αχ αϊκή
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/ν ιας)
Βοηθοί: Τσιλίκας (Αιτ/ν ιας), Στάικος (Λάρισας)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

ANAKOINΩΣΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ
ΚΟΥΣΙΔΗ

Ο

Ακράτητος f c αν ακοίν ωσε την έν αρξη συν εργασίας με τον προπον ητή τερματοφυλάκων
Τάκη Κουσίδη.
Ο 52χ ρον ος προπον ητής με θητεία σε Έν ωση
Ασπροπύργου, Ολυμπιακό Λιοσίων , Ελλάς Πον τίων ,
Ίκαρο Καλλιθέας , Αν θούπολη , Αχ ιλλέα Κορυδαλλού

όπως επίσης και με συμμετοχ ές σε διεθν ή camp
στην Γερμαν ία και στην Πολων ία για προώθηση και
αξιολόγηση τερματοφυλάκων υπό την αιγίδα της Mainz
FC αν αμέν εται ν α βοηθήσει σημαν τικά με τις γν ώσεις
και την εμπειρία του τους goalkeepers της ομάδας
μας.
Του ευχ όμαστε καλή επιτυχ ία στο έργο του.
Εκ του Δ.Σ

θριάσιο-13

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΕΔΟ ΤΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Σ

το Δημοτικό Στάδιο «Ακράτητος» βρέθηκε ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, όπου ξεκίν ησε το
σημαν τικό έργο της συν ολικής αν αβάθμισης του αγων ιστικού χ ώρου,
με αν τικατάσταση του υφιστάμεν ου
χ λοοτάπητα από συν θετικό τελευταίας γεν ιάς.

«Με την πλήρη αν ακατασκευή
του χ λοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ακρατήτου συν εχ ίζουμε μια
σειρά έργων που έχ ουν ξεκιν ήσει
από την προηγούμεν η δημοτική
περίοδο, με στόχ ο οι αθλητικές
υποδομές μας ν α καλύψουν τις διαρκώς αυξαν όμεν ες αν άγκες της ν εολαίας μας για άθληση. Αυτή την
περίοδο, αρχ ής γεν ομέν ης από το εμβληματικό για
την πόλη μας γήπεδο του “Ακρατήτου”, γίν εται μια
ν έα εκκίν ηση αποκατάστασης των μεγάλων γηπέδων
που θα έχ ει και συν έχ εια με τη δημιουργία ν έων αθλητικών χ ώρων και υποδομών » υπογραμμίζει σχ ετικά,
ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Με το ν έο χ λοοτάπητα θα εξυπηρετηθούν οι αν άγκες μεγαλύτερου αριθμού αθλουμέν ων , χ ωρίς κόστος
συν τήρησης καθώς ο φυσικός είχ ε υψηλό κόστος
συν τήρησης και περιορισμέν ο ωράριο προπον ητικής
και αγων ιστικής χ ρήσης.

ΓΈΘΝΙΚΗ: ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Με αν ακοίν ωση που υπογράφουν οι ομάδες της Γ΄Εθν ικής
θέλουν ν α υπερασπιστούν το
δίκαιο τους για τα όσα θέλουν
ν α προτείν ουν κάποιοι όσο
αν αφορά την συν έχ ιση του
πρωταθλήματος στην Γ' Εθν ική
κατηγορία....

" Αγαπητοί κύριοι της ΕΠΟ
Επειδή δεν θέλουμε ν α γίν ουμε μετά Χριστό προφήτες,και
χ ωρίς ν α ρίχ ν ουμε οποιαδήποτε μομφή στην Ομοσπον δία
μας,...θα θέλαμε ν α σας εν ημερώσουμε ότι γίν ετε μια προσπάθεια ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ν α
εκμιεύσουν την υπογραφή ομάδων και ν α σας προτρέψουν
ν α διαφοροποιησετε την μέχ ρι
τώρα απόφαση σας( σκεπτικό)
για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου από την αγων ιστική που σταμάτησε το πρωτάθλημα.
Η " πρόταση " τους είν αι ν α ξεκιν ήσει από την
αρχ ή το πρωτάθλημα( 15 αγων ιστικές) και ν α " κλέψετε" από τις ομάδες τους βαθμούς που έχ ουν πάρει .
Κύριοι αυτήν την άδικη απόφαση δεν θα την

Η χ ρηματοδότηση του έργου, ύψους 500 χ ιλ ευρώ,
εν τάχ θηκε στο Πρόγραμμα του Υ πουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 και τις διαδικασίες, σύμφων α με
τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού, περαίωσαν , με ταχ ύτατους ρυθμούς, ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών Έργων Θαν άσης Σχ ίζας και ο
ειδικός συν εργάτης Δημάρχ ου Γιάν ν ης Λιάκος, στη

βάση της Μελέτης που συν τάχ θηκε από την Τεχ ν ική
Υ πηρεσία.

Στην έν αρξη των εργασιών παρέστη και ο Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης που έχ ει σημαν τικούς
δεσμούς με το γήπεδο, καθώς έχ ει υπάρξει ποδοσφαιριστής του Ακρατήτου και παραμέν ει μάχ ιμος με την
ομάδα Παλαιμάχ ων του ιστορικού σωματείου.
Η αν ακατασκευή του αγων ιστικού χ ώρου προέκυψε
λόγω της ακαταλληλότητας του υφιστάμεν ου χ λωοτάπητα, που έχ ει καταστραφεί από την εν τατική χ ρήση
και εγκυμον εί κίν δυν ο ατυχ ημάτων για τους αθλητές.

δεχ τούμε εμείς και αν ου μη γέν ν ειτω την αποδεχ τείτε θα κιν ήσουμε όλες τις ν όμιμες διαδικασίες για
τα υπερασπίσουμε τα συμφέρον τα μας.
Αυτό που δεν μπορούμε ν α καταλάβουμε είν αι ΠΩΣ
ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Υ .Γ.Κυριοι ν α ξέρετε ότι τα " βατράχ ια" είν αι πιο
πολλά από τα " βουβάλια"!!!!!
Υ .Γ.2 Κύριοι ν α ξέρετε ..." το φων άζει ο κλέφτης ν α
φοβηθεί ο ν οικοκύρης εμάς δεν μας αρμόζει!!!
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ!!!!».

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

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021
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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

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

