ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &
ΜΕΓΑΡΩΝ

Bridging: Η Εικονική
Επιχείρηση του 1ου
ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
που γεφυρώνει
τις γενιές

σελ. 9

Προκηρύσσονται
διαγωνισμοί για τα
πρώτα 50 τοπικά
πολεοδομικά σχέδια

σελ. 6

σελ. 2

Συμβολική βράβευση των νέων
φοιτητών του
Δήμου Φυλής

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 4130 Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σελ. 7

Εργατικές κατοικίες
Ελευσίνας: Λύση μετά 16
χρόνια στην αναμονή

Για περισσότερο απο
μια δεκαετία ήταν αντιμέτωποι με το τέρας
της Ελληνικής γραφειοκρατίας βρίσκονταν οι
δικαιούχοι των διαμερισμάτων στις εργατικές
κατοικίες της
Ελευσίνας.

Σελ. 3

Ολες οι αλλαγές στους φόρους ακινήτων: ΕΝΦΙΑ, μεταβιβάσεις και τέλη Ανατροπές στις
αντικειμενικές

σελ. 11

Π. Τόμσεν: Ανάχωμα στις
μεταρρυθμίσεις το πελατειακό σύστημα της Ελλάδας
σελ. 4

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δύο ανακοινώσεις η Ενωση
Ασπροπύργου
Σελ. 13

Πώς να ρυθμίσετε
δάνειο με εγγύηση του
Δημοσίου σε έως 120
δόσεις

σελ. 8
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος
Δημοκρατίας 20, Ασπρόπυργος, 2105573243
Ελευσίνα

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

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα,
2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙονίου Πελάγους 42Β &
Πηνειού, Άνω Λιόσια, 2102474311
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γιαννακή Μαρία Ι.Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς, Όπισθεν Κολυμβητηρίου, Χαϊδάρι, 2105813087
ΑΧΑΡΝΕΣ

Δάβρη ΕλευθερίαΔεκελείας 90, Αχαρνές,
2102477724

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Από
αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3
βαθμούς χαμηλότερη.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευψύχιος, Εύψυχος, Ευψύχης, Ευψυχία,
Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα

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

ΔΗΛΩΣΗ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΜΕΓΑΡΩΝ

Μ

ε αφορμή την προσωριν ή
μετατροπή του Γεν ικού
Νοσοκομείου Ελευσίν ας
«ΘΡΙΑΣΙΟ» σε ν οσοκομείο
COVID, για τις αν άγκες
εν ίσχ υσης του Εθν ικού Συστήματος Υ γείας κατά τη διάρκεια της
παν δημίας στη χ ώρα μας, ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας δήλωσε:

«Το Υ πουργείο Υ γείας με
απόφαση της 2ης Υ .ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (Α.Π.:23788/
7.4.2021) εν ισχ ύει με ιατρικό
προσωπικό τα δύο τοπικά Κέν τρα Υ γείας, σε Ελευσίν α και
Μέγαρα, επισημαίν ον τας την
αν άγκη 24ωρης λειτουργίας και τη δυν ατότητα συν έχ ισης λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων , μη παραβλέπον τας την αγων ία και τα δίκαια αιτήματα της τοπικής
κοιν ων ίας, προκειμέν ου η Δυτική Αττική ν α είν αι
θωρακισμέν η σε ό,τι αφορά την υγειον ομική περίθαλψη των πολιτών και κατοίκων της.

Η προάσπιση της Δημόσιας Υ γείας, ακόμα και υπό
αυτές τις ιδιαίτερες και δύσκολες συν θήκες που βιών ουμε όλοι μας είν αι απόλυτη προτεραιότητα».

Κορονοϊός: 3.228 κρούσματα, 776 διασωληνωμένοι, 73 θάνατοι

Τ

α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα
της ν όσου cov id-19, που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ , είν αι 3.228,
εκ των οποίων 10 εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της
χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 288.230
(ημερήσια μεταβολή
+1,1%), εκ των οποίων
51,4% άν δρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών ,
102 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.844 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.

Ο αριθμός των ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 776 (64,8%
άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 67 έτη. To 83%
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 1.825 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων ασθεν ών Cov id-19 στα
ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 595 (ημερήσια μεταβολή +13,55%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είν αι 522 ασθεν είς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είν αι 44 έτη.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 73,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί
συν ολικά 8.680 θάν ατοι. Το 95,6% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω. Η διάμεση
ηλικία των θαν όν των είν αι 79 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 4.305.364 κλιν ικά δείγματα, εν ώ
από Μον άδες Υ γείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διε-

ν εργούν ελέγχ ους Rapid Ag έχ ουν ελεγχ θεί 2.631.307
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είν αι 47.717
δειγματοληπτικοί έλεγχ οι.

Γεωγραφική καταν ομή κρουσμάτων

Η γεωγραφική καταν ομή των 3.228 κρουσμάτων
cov id-19 που αν ακοίν ωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχ ει ως
εξής:174 κρούσματα στην ΠΕ Αν ατολικής Αττικής
196 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθην ών
246 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθην ών
117 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

454 κρούσματα στην ΠΕ Κεν τρικού Τομέα Αθην ών

132 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθην ών
245 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

14 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων
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Εργατικές κατοικίες Ελευσίνας: Λύση
μετά 16 χρόνια στην αναμονή

Γ

ια περισσότερο απο μια
δεκαετία ήταν αν τιμέτωποι
με το τέρας της Ελλην ικής
γραφειοκρατίας βρίσκον ταν οι
δικαιούχ οι των διαμερισμάτων
στις εργατικές κατοικίες της Ελευσίν ας.

Οι εργατικές κατοικίες οι οποίες
αν ήκουν στην δικαιοδοσία του
ΟΑΕΔ, δεν παραδίδον ταν στους
δικαιούχ ους της που ταλαιπωρήθηκαν από την οικον ομική
κρίση και αν αγκάζον ταν τόσα
χ ρόν ια ν α πληρών ουν εν οίκιο,
τη στιγμή που τυπικά έχ ουν δικό
τους σπίτι. Οι κατοικίες αυτές
έμεν αν αν αξιοποίητες και ήταν
εκτεθιμέν ες σε φθορές και λεηλασίες.

Οι δικαιούχ οι επι σειρά ετών δεν μπορούσαν ν α
βγάλουν άκρη μετους αρμόδιους. Εν ώ όλα έδειχ ν αν
ότι οι κατοικίες είν αι ετοιμοπαράδοτες, δεν υπήρχ ε
καμία επίσημη απάν τηση από τον ΟΑΕΔ για το
χ ρόν ο παράδοσης.

Την παρασκευή 9/4 θα παραδοθούν και οι πρώτες

Ο χ ρήστης Alexis έστειλε Σήμερα στις 6:23 μ.μ.
Για περισσότερο απο μια δεκαετία ήταν αν τιμέτωποι
με το τέρας της Ελλην ικής γραφειοκρατίας βρίσκον ταν
οι δικαιούχ οι των διαμερισμάτων στις εργατικές
κατοικίες της Ελευσίν ας.

Οι εργατικές κατοικίες οι οποίες αν ήκουν στην
δικαιοδοσία του ΟΑΕΔ, δεν παραδίδον ταν στους
δικαιούχ ους της που ταλαιπωρήθηκαν από την οικον ομική κρίση και αν αγκάζον ταν τόσα χ ρόν ια ν α
πληρών ουν εν οίκιο, τη στιγμή
που τυπικά έχ ουν δικό τους
σπίτι. Οι κατοικίες αυτές έμεν αν αν αξιοποίητες και ήταν
εκτεθιμέν ες σε φθορές και
λεηλασίες.

Οι δικαιούχ οι επι σειρά ετών
δεν μπορούσαν ν α βγάλουν
άκρη μετους αρμόδιους. Εν ώ
όλα έδειχ ν αν ότι οι κατοικίες
είν αι ετοιμοπαράδοτες, δεν
υπήρχ ε καμία επίσημη απάν τηση από τον ΟΑΕΔ για το
χ ρόν ο παράδοσης.

40 κατοικίες του οικισμού «Ελευσίν α V» παρουσία του
Υ πουργού Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή του Οργαν ισμού
Σπύρου Πρωτοψάλτη

Την παρασκευή 9/4 θα παραδοθούν και οι πρώτες 40
κατοικίες του οικισμού «Ελευσίν α V» παρουσία του
Υ πουργού Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή του Οργαν ισμού
Σπύρου Πρωτοψάλτη

Εν τός του οικισμού υπάρχ ει παλαιό διατηρητέο
βιομηχ αν ικό κτίσμα της πρώην «Ελαιουργικής» το
οποίο θα αποκατασταθεί για πολιτιστικές χ ρήσεις, στο
πλαίσιο των αν αγκών του Δήμου Ελευσίν ας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2023, μέσω
προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Αν άπτυξης
που θα συν αφθεί μεταξύ του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του Υ πουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας
Αττικής.

Εν τός του οικισμού υπάρχ ει παλαιό διατηρητέο
βιομηχ αν ικό κτίσμα της πρώην «Ελαιουργικής» το
οποίο θα αποκατασταθεί για πολιτιστικές χ ρήσεις, στο
πλαίσιο των αν αγκών του Δήμου Ελευσίν ας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2023, μέσω
προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Αν άπτυξης
που θα συν αφθεί μεταξύ του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του Υ πουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας
Αττικής.

Ο οικισμός «Ελευσίν α ΙV» περιλαμβάν ει 40
κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή καθώς
και 2 καταστήματα, μια αίθουσα συγκέν τρωσης και
διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα χ ώρο.

Ομοίως ο οικισμός «Ελευσίν α V» περιλαμβάν ει 40
κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή και υπόγεια και διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα χ ώρο. Εν τός του
οικισμού υπάρχ ουν τα διατηρητέα κτίρια «ΙΡΙΣ» και
«Καμιν άδα», τα οποία επίσης θα αποκατασταθούν
μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής αν άπτυξης μεταξύ του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του
Υ πουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής,
συν ολικού προϋπολογισμού 2.200.000€ που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και θα χ ρηματοδοτηθεί
από τον ΟΑΕΔ έως του ποσού των 1.600.000 €.

θριάσιο-3

Δωρεάν Rapid Tests στον
Δήμο Ελευσίνας

Ο

Δήμος Ελευσίν ας, σε συν εργασία με τον
ΕΟΔΥ , πραγματοποιεί εν τατικούς ελέγχ ους
ταχ είας αν ίχ ν ευσης κορων οϊού (rapid tests),
με στόχ ο την ασφάλεια των δημοτών σε Ελευσίν α &
Μαγούλα, δεδομέν ης και της επαν εκκίν ησης του λια-

ν εμπορίου.
Έτσι λοιπόν , τη Δευτέρα 12 Απριλίου, από τις
10:00 έως και τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν έλεγχ οι
στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίν ας, εν ώ την Τρίτη 13
Απριλίου, από τις 10:00 έως και τις 15:00, κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην Κεν τρική Πλατεία
Μαγούλας.
Ο εργαστηριακός έλεγχ ος αφορά σε όλους τους
δημότες της Ελευσίν ας & της Μαγούλας, οι οποίοι θα
προσέρχ ον ται πεζοί στα αν ωτέρω σημεία.
Κατά την προσέλευσή σας, θα χ ρειαστεί ν α αποστείλετε τον αριθμό 1 στο 13033 και ν α γν ωρίζετε τον
ΑΜΚΑ ή τον αριθμό της αστυν ομικής σας ταυτότητας.
Στον χ ώρο, όπου θα διεν εργούν ται τα tests, οι
προσερχ όμεν οι οφείλουν ν α τηρούν όλα τα προβλεπόμεν α υγειον ομικά μέτρα προστασίας από τον
κορων οϊό.

Μενδώνη σε Τσίπρα:
«Ελάτε να σας ξεναγήσω
στην Ακρόπολη»

Μ

ε επιστολή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίν α
Μεν δών η, προσκαλεί τον πρόεδρο του
ΣΥ ΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για ξεν άγηση στην
Ακρόπολη.
Σύμφων α με την επιστολή, η ξεν άγηση θα γίν ει
από τον καθηγητή Μαν ώλη Κορρέ.
Ολόκληρη η επιστολή:

Ο οικισμός «Ελευσίν α ΙV» περιλαμβάν ει 40
κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή καθώς
και 2 καταστήματα, μια αίθουσα συγκέν τρωσης και
διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα χ ώρο.

Ομοίως ο οικισμός «Ελευσίν α V» περιλαμβάν ει 40
κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή και υπόγεια και διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα χ ώρο. Εν τός του
οικισμού υπάρχ ουν τα διατηρητέα κτίρια «ΙΡΙΣ» και
«Καμιν άδα», τα οποία επίσης θα αποκατασταθούν
μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής αν άπτυξης μεταξύ του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του
Υ πουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής,
συν ολικού προϋπολογισμού 2.200.000€ που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και θα χ ρηματοδοτηθεί
από τον ΟΑΕΔ έως του ποσού των 1.600.000 €.

«Παρακολουθώ με προσοχ ή τις δηλώσεις σας σχ ετικά με τα έργα και τις εργασίες αποκατάστασης που
εκτελούν ται από το Υ πουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Ιερό Βράχ ο της Ακρόπολης και στα επ’
αυτού κείμεν α μν ημεία και αν τιλαμβάν ομαι ότι έχ ετε
έν τον ο και ιδιαίτερο εν διαφέρον για τον χ ώρο. Ως εκ
τούτου, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, ν α σας προσκαλέσω και ν α σας ξεν αγήσουμε μαζί με τον Ακαδημαϊκό
καθηγητή κ. Μαν ώλη Κορρέ, όποτε το πρόγραμμά σας
το επιτρέπει».
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4-θριάσιο

Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση των self tests
από τα φαρμακεία

Ξ

εκίν ησε, σήμερα, η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία των self
tests αν ίχ ν ευσης αν τιγόν ου
Cov id-19, αποκλειστικά σε μαθητές
Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς.
Η χ ορήγηση γίν εται με την επίδειξη του
ΑΜΚΑ και μαζί με το κιτ του self test ο
δικαιούχ ος παραλαμβάν ει από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη
σωστή λήψη του δείγματος.

Η καταχ ώρηση των self tests αν ά
ΑΜΚΑ γίν εται σε πραγματικό χ ρόν ο για
ν α αποφευχ θούν φαιν όμεν α πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά
φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Τα self
tests είν αι ριν ικά ταχ είας αν ίχ ν ευσης
(ριν ικό δείγμα αν τί για
ριν οφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) , γίν εται στο σπίτι
και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Διευκριν ίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και
ασυμπτωματικά άτομα, εν ώ όταν έν ας πολίτης έχ ει
συμπτώματα λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχ α ή και
άλλα, το αρν ητικό τεστ θα πρέπει πάν τα ν α επιβεβαιών εται και με έν α μοριακό έλεγχ ο. Συν επώς κάν ουμε συχ ν ά self test, ακόμα κι αν δεν έχ ουμε κάποιο
σύμπτωμα ότι ν οσούμε από COVID-19, καθώς έν ας
στους τρεις φορείς του ιού είν αι ασυμπτωματικός.

Τ

Επισημαίν εται ότι το self test πραγματοποιείται
από 24 έως 48 ώρες πριν την έν αρξη των μαθημάτων
και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρν ητικό) θα δηλών εται στην πλατφόρμα self -testing.gov .gr, η λειτουργία
της οποίας ξεκίν ησε χ θες. Ωστόσο, η φόρμα δήλωσης
του αποτελέσματος θα είν αι λειτουργική από την Κυριακή, 24 ώρες πριν την έν αρξη των μαθημάτων . Σε
περίπτωση θετικού αποτελέσματος χ ρειάζεται ν α γίν ει
επαν αληπτικό τεστ αν τιγόν ου από επαγγελματία
υγείας.

Π. Τόμσεν: Ανάχωμα στις μεταρρυθμίσεις το
πελατειακό σύστημα της Ελλάδας

Σ

ε επίπεδο Ευρωζών ης γεν ικότερα θα δημιουργηθούν
σημαν τικές πιέσεις για μείωση
των χ ρεών και θα υπάρξουν μεγάλες
πιέσεις για λιτότητα στο μέλλον μετά
την παν δημία εκτίμησε ο πρώην διευθυν τής του Ευρωπαϊκού Τμήματος
του Διεθν ούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), Πολ Τόμσεν , μιλών τας στο
διαδικτυακό συν έδριο του
Economist.
Η ευρωπαϊκή κρίση αν έφερε ο
κ.Τόμσεν δεν επέφερε τις αλλαγές
που θα έπρεπε ν α γίν ουν σε επίπεδο Ευρώπης και επισήμαν ε ότι διογκών εται το χ ρέος σε χ ώρες όπως η
Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα.

Μιλών τας ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κ.Τόμσεν
έκαν ε λόγο για «παθογέν ειες που γεν ν ά το πελατειακό της σύστημα», επισημαίν ον τας πως η χ ώρα
προχ ωρεί σε ορισμέν ες παρεμβάσεις στους τομείς
ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεις στον τομέα ψηφιακής μετάπτωσης, αλλά πρέπει ν α γίν ουν και άλλες.
Αν έφερε δε πως η κυβέρν ηση Γ. Παπαν δρέου έκαν ε
προσπάθειες στον τομέα κρίσιμων μεταρρυθμίσεων ,
όπως το εργασιακό, που «δεν ευοδώθηκαν λόγω του
πελατειακού κράτους».
Από την πλευρά του, ο πρώην επικεφαλής του
EuroWorking Group και ν υν οικον ομολόγος της Ευρω-

Συλλυπητήριο μήνυμα του
Δημάρχου Ασπροπύργου για
την απώλεια του Διευθυντή της
Πνευμονολογικής Κλινικής του
ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Μιχάλη Κόμη

α ειλικριν ή του
συλλυπητήρια
εκφράζει ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου για
την απώλεια του Διευθυν τή της Πν ευμον ολογικής Κλιν ικής του
Θριάσιου Νοσοκομείου,
Μιχ άλη Κόμη. Δύν αμη
και κουράγιο εύχ εται
στην οικογέν ειά του και
τους οικείους του αλλά
και στους συν εργάτες του, ιατρούς και ν οσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου.
Πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη, ιατρός πρώτης
γραμμής για την αν τιμετώπιση της Παν δημίας του
COVID-19, με το καθημεριν ό του παρών , έδωσε
αγών α για την υγεία των συν αν θρώπων του.
Εύχ ομαι από καρδιάς Καλό Παράδεισο.

Μέσα στη Μ. Εβδομάδα
αναμένεται να πιστωθούν οι
προκαταβολές συντάξεων

Ε

ν τός της Μεγάλης Εβδομάδας αν αμέν εται ν α
πιστωθούν οι προκαταβολές συν τάξεων , σε
όσους υπέβαλαν την ψηφιακή αίτηση χ ορήγησης του ποσού προκαταβολής έν αν τι της σύν ταξης.
Σύμφων α με πληροφορίες του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί μία καταβολή που θα αφορά όλους τους
δικαιούχ ους.
Σχ ετικά με την ακριβή ημερομην ία πληρωμής θα
υπάρξει αν ακοίν ωση από τον e-ΕΦΚΑ, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων .

παϊκής Έν ωσης, Τόμας Βίζερ αν έφερε ότι στην
ελλην ική περίπτωση έγιν ε λαν θασμέν α η διαπίστωση
ότι το μον αδικό πρόβλημα ήταν το δημοσιον ομικό
πρόβλημα και το γεγον ός αυτό είχ ε συν έπειες στην
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Όταν
εκδηλώθηκε αρχ ικά η κρίση, δεν υπήρχ ε κάποιος
στην Ευρώπη που ν α μπορούσε ν α βάλει κάτω έν α
τέτοιο πρόγραμμα προσαρμογής όπως αυτό στην
Ελλάδα.

Ο κ. Βίζερ επισήμαν ε γεν ικότερα ότι στην αρχ ή της
κρίσης στην Ευρωζών η υπήρχ ε απουσία των απαιτούμεν ων εργαλείων , τα οποία έπρεπε ν α δημιουργήσεις εκείν η την ώρα από την αρχ ή.

Γερμανία: Φαρμακευτική
εταιρεία κατασκευάζει
εργοστάσιο παραγωγής
εμβολίων AstraZeneca

Τ

ην αν έγερση εργοστασίου στο οπ οίο θα
παράγεται το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της
Cov id ξεκίν ησε η γερμαν ική φαρμακευτική
εταιρεία IDT-Biologika στην π εριοχ ή ΝτεσάουΡοσλάου, στην Σαξον ία Άν χ αλτ.
Σύμφων α με την εταιρεία, η οποία επεν δύει για την
επ έκταση των εγκαταστάσεών της π ερίπ ου 100
εκατομμύρια ευρώ, η παραγωγή θα μπορεί ν α ξεκιν ήσει
στις αρχ ές του 2023. Επιπλέον , θα δημιουργηθεί
εργοστάσιο εμφιάλωσης του εμβολίου, εν ώ, όπως
αν ακοίν ωσε η IDT, το έργο θα ολοκληρωθεί στον μισό
χ ρόν ο από ό,τι συν ηθίζεται.
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Συνάντηση Κυρ.Μητσοτάκη με πολίτες 64-93 ετών που
εμβολιάστηκαν: Βοηθείστε να πείσουμε ηλικιωμένους
συμπολίτες μας να εμβολιαστούν

Τ

ην αν άγκη ν α ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις
τους και ν α πειστούν οι
πολίτες ν α εμβολιαστούν για
ν α θωρακιστούν απέν αν τι
στην παν δημία επισήμαν ε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος συν αν τήθηκε σήμερα στο μέγαρο
Μαξίμου με επτά εμβολιασμέν ους για την Cov id-19
πολίτες, 64 έως 93 ετών .

Ο πρωθυπουργός τόν ισε με
έμφαση ότι οι πολίτες πρέπει
«ν α καταλάβουν καταρχ άς ότι
το ρίσκο του ν α είν αι καν είς
αν εμβολίαστος είν αι πολύ
μεγάλο» και προσέθεσε: «Μην
κοροϊδευόμαστε, ο κορον οϊός
είν αι κακή αρρώστια και όσο πιο μεγάλος είσαι τόσο
πιο επικίν δυν ο είν αι ν α πάθεις κάποια σοβαρή επιπλοκή. Για ν α σας δώσω έν α, μόν ο, στατιστικό
στοιχ είο -το οποίο ν ομίζω ότι έχ ει έν α εν διαφέρον -,
κοίταζα λίγο τις διασωλην ώσεις του μήν α Μαρτίου και
από τις 200 διασωλην ώσεις που κάν αμε τον Μάρτιο
μόν ο τρεις αφορούσαν συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν
πλήρως εμβολιασμέν οι. Οι 197 από τις 200 διασωλην ώσεις ήταν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχ αν
πλήρως εμβολιαστεί» είπε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω, κυρίως, ν α ακουστεί η δική σας φων ή για ν α
μπορέσουμε ν α πείσουμε συμπολίτες μας, πιο ηλικιωμέν ους, που δεν έχ ουν πάρει ακόμα την απόφαση
ν α εμβολιαστούν , ότι πρέπει ν α το κάν ουν . Διότι
σήμερα έχ ουμε εμβόλια διαθέσιμα για συμπολίτες μας
μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχ ουν εμβολιαστεί, και
πρέπει ν α τους πείσουμε, ν α τους πείσετε, ν α με
βοηθήσετε ν α τους πείσουμε, ότι πρέπει ν α πάν ε ν α
εμβολιαστούν », είπε ο πρωθυπουργός κατά την έν αρξη της συζήτησης.

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η χ ώρα μας
ξεπέρασε το φράγμα των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών και τόν ισε ότι «από την πρώτη στιγμή που
ξεκίν ησε η παν δημία είπαμε ότι ο μόν ος τρόπος ν α
μπορέσουμε ν α αφήσουμε την περιπέτεια αυτή πίσω
μας είν αι ν α καταφέρουμε ν α εμβολιάσουμε έν α μεγάλο μέρος του πληθυσμού όσο το δυν ατόν πιο γρήγορα».
Είπε ότι «δυστυχ ώς ο ρυθμός των εμβολίων καθο-

θριάσιο-5

Σχέδιο φοροελαφρύνσεων με
στόχο την ανάπτυξη, ποιοι φόροι
αναμένεται να μειωθούν και πότε

Π

εριθώρια π ροώθησης φορολογικών ελαφρύν σεων αν άλογα με τις δυν ατότητες που θα
αφήσουν τα δημοσιον ομικά στοιχ εία της
χ ώρας, αφήν ει η κυβέρν ηση. Η λίστα με τις παρεμβάσεις στη φορολογία θα συμπεριληφθούν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιον ομικής Στρατηγικής 20222025 που αν αμέν εται ν α υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα τέλη Απριλίου.
Το δρόμο άν οιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προαν αγγέλλον τας το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης και
το 2022, καθώς είν αι έν α από τα μέτρα που θα μπορούσε ν α μον ιμοποιηθεί στη συν έχ εια αν άλογα βέβαια
και με την πορεία των δημοσιον ομικών πραγμάτων
στη χ ώρα. Η παρέμβαση γίν εται στο πλαίσιο εφαρμογής φορολογικών ελαφρύν σεων που η κυβέρν ηση είχ ε
εξαγγείλει προεκλογικά, αλλά καθυστερούν εξαιτίας της
υγειον ομικής κρίσης.

ρίζεται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Έν ωσης»,
προσθέτον τας πως «η Ευρώπη αγοράζει τα εμβόλια
μαζικά και τα δίν ει στα κράτη-μέλη κατά αν αλογία του
πληθυσμού τους» και επισήμαν ε ότι η Ευρώπη πήρε
τη σωστή απόφαση ν α τα αγοράσει μαζί και ν α τα
μοιράσει με δίκαιο τρόπο «διότι σκεφτείτε τι θα συν έβαιν ε αν έπρεπε ν α αν ταγων ιζόμαστε, ας πούμε, τη
Γερμαν ία ή τη Γαλλία για ν α βρίσκουμε εμβόλια».

Ο πρωθυπουργός αν έφερε επίσης ότι υπήρχ αν
καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. «Θα έχ ουμε πολλά περισσότερα εμβόλια τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούν ιο»
είπε προσθέτον τας πως «βέβαια, από την πρώτη
στιγμή είπαμε ότι θέλουμε ν α εμβολιάσουμε τους
μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Γιατί; Διότι αυτοί κιν δυν εύουν περισσότερο στην περίπτωση που κολλήσουν κορον οϊό».
«Δεν υπάρχ ει καν είς λόγος, κάποιος ν α μην εμβολιαστεί. Καν είς. Διότι ξέρουμε πια ότι τα εμβόλια είν αι
και ασφαλή και αποτελεσματικά και σας δίν ουν και
εσάς -παρά τα μέτρα- τη δυν ατότητα και την άν εση
ν α αισθαν θείτε καλύτερα», αν έφερε ο πρωθυπουργός,
σημειών ον τας ότι αυτή η ασφάλεια αφορά όλες τις
πτυχ ές της καθημεριν ότητας, όπως η επίσκεψη στο
μαγαζί της γειτον ιάς. «Το κάν ετε με τη μάσκα σας,
πάν τα, αλλά με άλλη ασφάλεια σε σχ έση με το ν α
μην ήσασταν εμβολιασμέν οι», είπε ο κ.Μητσοτάκης
και προσέθεσε: «Είδα το πώς λειτούργησε το λιαν εμπόριο, τα καταστήματα. Kαι οι μαγαζάτορες με πολλή
προσοχ ή και οι πελάτες με πολλή προσοχ ή και θα
πάμε καλά».

Στόχ ος είν αι οι παρεμβάσεις ν α εφαρμοστούν , χ ωρίς
ν α προκαλέσουν πρόβλημα στα δημοσιον ομικά της
χ ώρας. Οι όποιες παρεμβάσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές θα υλοποιηθούν με γν ώμη την πορεία
της οικον ομίας. Σε αυτό τον τομέα η κυβέρν ηση υπολογίζει στη συν δρομή των κον δυλίων του Ταμείου Αν άκαμψης τα οποία θα τον ώσουν τα δημόσια έσοδα και
θα δημιουργήσουν δημοσιον ομικά περιθώρια χ ρηματοδότησης των φοροελαφρύν σεων .

Είν αι χ αρακτηριστική η δήλωση του υπουργού Οικον ομικών Χ. Σταϊκούρα στη Βουλή ότι πέρα των άλλων
το Ταμείο Αν άκαμψης θα εν ισχ ύσει τα έσοδα του
δημοσίου κατά περίπου 2,8 ποσοστιαίες μον άδες του
ΑΕΠ δίν ον τας τη δυν ατότητα μειώσεων στη φορολογία.

Στόχ ος είν αι οι παρεμβάσεις ν α περιορίσουν το φορολογικό βάρος το οποίο σηκών ουν οι επιχ ειρήσεις,
καθώς η βελτίωση σε αυτό το πεδίο θα εν ισχ ύσει την
αν ταγων ιστικότητα και θα βοηθήσει την αν άπτυξη.
Πρόθεση είν αι ν α υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για
περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με ταυτόχ ρον η μείωση του αν ώτατου πλαφόν .

Στο σχ έδιο υπάρχ ει ακόμα, η πλήρης κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση του
εταιρικού φόρου και των συν τελεστών του ΦΠΑ .

Αν αλυτικότερα το πακέτο και το χ ρον οδιάγραμμα
υλοποίησης του προβλέπουν τα εξής:
2022

- Αν αστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς
ιδιωτικού τομέα, εισοδήματα από επιχ ειρηματική δραστηριότητα, εν οίκια, τόκους, μερίσματα.
- Διατήρηση της μείωσης των εισφορών κατά τρεις
μον άδες και μείωση μισής ποσοστιαίας μον άδας για τις
εισφορές της επικουρικής ασφάλιση.
- Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% με την εφαρμογή των
ν έων αν τικειμεν ικών αξιών .
2023

- Πλήρης κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης τόσο για
ιδιωτικό όσο δημόσιο τομέα και συν ταξιούχ ους
- Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά
0,60%
- Μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος

- Μείωση συν τελεστή φορολογίας για τις επιχ ειρήσεις
στο 20% από 24% που έχ ει διαμορφωθεί σήμερα.
2024

-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

-Καθιέρωση δύο βασικών συν τελεστών ΦΠΑ 11% και
22%, από 13% και 24% σήμερα, με διατήρηση του
απομειωμέν ου συν τελεστή ΦΠΑ στο 6%.

6-θριάσιο

Προκηρύσσονται διαγωνισμοί για τα πρώτα
50 τοπικά πολεοδομικά σχέδια

Στόχος να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ανάθεση των νέων σχεδίων

Τ

ην προκήρυξη διαγων ισμού για την κατάρτιση
των πρώτων πεν ήν τα τοπικών πολεοδομικών
σχ εδίων έως τον Ιούν ιο προαν αγγέλλει το υπουργείο Περιβάλλον τος. Το έργο θα συμπεριλάβει περί
τις 800 δημοτικές εν ότητες και θα αν ατεθεί σε ιδιώτες
μέσα από τέσσερις ομάδες αν αθέσεων . Στα σοβαρά
μειον εκτήματα της προσπάθειας, η κατάρτισή τους σε
επίπεδο δημοτικής εν ότητας ακόμα και στα μικρά
αιγαιοπελαγίτικα ν ησιά (παρά τις περί του αν τιθέτου
διαβεβαιώσεις), επιλογή που μπορεί
ν α οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις.

Το πρόγραμμα κατάρτισης πολεοδομικών σχ εδίων στο μεγαλύτερο μέρος
της χ ώρας ήταν το θέμα εσπερίδας
που διοργάν ωσε χ θες το Τεχ ν ικό
Επιμελητήριο, στο οποίο υποκαθιστά
το υπουργείο Περιβάλλον τος στην
προκήρυξη των διαγων ισμών . «Είν αι
έν α μεγάλο στοίχ ημα, που αφορά
πάν ω από το 75-80% της Ελλάδας
(800 από τις 1.135 δημοτικές εν ότητες). Στόχ ος μας είν αι ν α βάλουμε
τάξη, καθορίζον τας χ ρήσεις γης και
όρους δόμησης», αν έφερε ο υπουργός χ ωροταξίας,
Νίκος Ταγαράς. όπως αν έφερε, το πρόγραμμα θα
χ ρηματοδοτηθεί με 245 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Αν άκαμψης, επομέν ως ο συν ολικός του προϋπολογισμός θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. Επίσης αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος θα
αν ατεθούν μελέτες για ζών ες υποδοχ ής συν τελεστή,
για οριοθέτηση οικισμών και για την καταγραφή δημοτικών οδών . Τέλος, ο κ. Ταγαράς προαν ήγγειλε επαν εξέταση της δυν ατότητας ν ομιμοποίησης αυθαιρέτων
κατηγορίας 5: «μιλάμε για σχ ολεία, για δημοτικά κτίρια,
αλλά και ευρύτερα για λόγους ισότητας (σσ. όσων δεν
έχ ουν ν ομιμοποιηθεί) με όσους έχ ουν ήδη ρυθμίσει
κτίρια της κατηγορίας 5», αν έφερε.

prokiry ssontai-diagonismoi-gia-ta-prota-50-topikapoleodomika-schedia0
Περισσότερες λεπτομέρειες σχ ετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης πολεοδομικών σχ εδίων έδωσε ο
γεν ικός γραμματέας, Ευθύμης Μπακογιάν ν ης. Όπως
αν έφερε, από το πρόγραμμα θα εξαιρεθούν όσοι
δήμοι έχ ουν σήμερα υπό ολοκλήρωση προγράμματα
κατάρτισης γεν ικών πολεοδομικών σχ εδίων , εν ώ
προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχ ές που δεν έχ ουν
καθόλου σχ εδιασμό και δέχ ον ται αν απτυξιακές ή
άλλες πιέσεις.

Πάν τως από εν δεικτικούς χ άρτες που παρουσίασε
ο κ. Μπακογιάν ν ης προκύπτει ότι παρά τις περί του
αν τιθέτου δηλώσεις του υπουργείου, ο πολεοδομικός
σχ εδιασμός θα αν ατεθεί σε επίπεδο δημοτικής εν ότητας ακόμα και στα μικρά και μεσαία ν ησιά (λ.χ .
Ρόδος, Χίος, Κεφαλλον ιά, Σάμος, Νάξος): για παράδειγμα θα αν ατεθεί μια μελέτη για το δημοτικό διαμέρισμα
Χώρας Νάξου και άλλη μελέτη για το υπόλοιπο ν ησί. Η
επιλογή αυτή είν αι καταφαν ώς αν τιεπιστημον ική,
καθώς κατακερματίζει ευαίσθητες χ ωρικές εν ότητες,
στις οποίες τα ζητήματα πρέπει ν α αν τιμετωπίζον ται
με εν ιαίο τρόπο και σχ εδιασμό (εκτός κι αν το μόν ο
ζήτημα που αν τιμετωπίζουν λχ οι Κυκλάδες είν αι
σύμφων α με την προσέγγιση του υπουργείου Περιβάλ-

λον τος η επέκταση των σχ εδίων πόλης ή η χ ωροθέτηση ν έων τουριστικών μον άδων ).
Παράλληλα, το υπουργείο θα αν αθέσει (με συν οπτικές διαδικασίες, όπως έγιν ε ήδη στην περίπτωση της
Ελαφον ήσου) δέκα ειδικά πολεοδομικά σχ έδια, πέραν
εκείν ων που έχ ουν εξαγγελθεί ότι θα αν ατεθούν για
Μύκον ο, Σαν τορίν η και δήμο Μίν ωα- Πεδιάδας.
Παράλληλα, θα αν ατεθούν μελέτες για:

Τις ζών ες υποδοχ ής συν τελεστή (ΖΥ Σ). «Στόχ ος
είν αι ν α εκπον ηθούν αυτοτελείς πολεοδομικές μελέτες
για ΖΥ Σ
για 600
δημοτικές
εν ότητες,
αλλά ν α
οριστούν
και άλλες
μέσω των
τοπικών ή
γεν ικών
πολεοδομικών
σχ εδίων
αν έφερε».
Στόχ ος
είν αι
«όπου είν αι εφικτό ν α αυξηθεί ο συν ετεστής δόμησης». Οι ΖΥ Σ θα συν οδεύον ται από μελέτη περιβαλλον τικών επιπτώσεων .
Την οριοθέτηση οικισμών σε 170 δημοτικά διαμερίσματα. Σύμφων α με τον κ. Μπακογιάν ν η, πρόκειται
για ειδικές περιπτώσεις όπου οι παλιές αποφάσεις οριοθέτησης ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τον καθορισμό δημοτικών οδών . Στόχ ος είν αι ν α
συν ταχ θούν αυτοτελείς μελέτες για 300 δημοτικές
εν ότητες. Δεν έχ ει ξεκαθαριστεί πάν τως σε ποια
κατεύθυν ση θα γίν ουν όλα αυτά, καθώς δεν
υπάρχ ουν ακόμα συγκεκριμέν ες προδιαγραφές. Το
ζήτημα σχ ετίζεται με την εκτός σχ εδίου δόμηση και
«απαλείφθηκε» από το πολεοδομικό ν ομοσχ έδιο του
2020 λόγω αν τιδράσεων .
Όσον αφορά στο μεγάλο έργο, της εκπόν ησης
τοπικών πολεοδομικών σχ εδίων , τόσο ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασιν ός, όσο και ο κ. Μπακογιάν ν ης απηύθυν αν έκκληση στα μελετητικά γραφεία, ν α
μην υποβάλλουν προσφυγές ή εν στάσεις στους διαγων ισμούς, προκειμέν ου ν α μην καθυστερήσουν οι
αν αθέσεις των μελετών . Ο κ. Μπακογιάν ν ης
προχ ώρησε έν α βήμα περισσότερο, ζητών τας από
τους μελετητές… ν α μην προσφέρουν μεγάλες
εκπτώσεις. «Το κρίσιμο είν αι τα μελετητικά γραφεία ν α
μην έρθουν σε μια συγκρουσιακή κατάσταση.
Υ πάρχ ει πάρα πολλή δουλειά για όλες τις ειδικότητες.
Πρέπει ν α γίν ει μια προσπάθεια ν α απασχ οληθεί το
σύν ολο του επιστημον ικού δυν αμικού χ ωρίς πολύ
μεγάλες εκπτώσεις γιατί και οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις
ουσιαστικά δημιουργούν δυσλειτουργίες στην τελική
ολοκλήρωση του έργου», αν έφερε.
«Ο στόχ ος ν α ολοκληρώσουμε τον πολεοδομικό
σχ εδιασμό σε έν αν χ ρόν ο που ακούγεται μη ρεαλιστικός. Το παρελθόν μας έχ ει διδάξει ότι και το έν α
δέκατο ν α πετύχ ουμε, θα είν αι επίτευγμα- που θα
επιτύχ ουμε το 100%», αν έφερε ο κ. Στασιν ός. «Πρέπει οι μηχ αν ικοί ν α είμαστε όλοι μαζί, χ ωρίς διαμάχ ες
στα δικαστήρια και προσφυγές».
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Ο κορωνοϊός «απογείωσε»
τις τηλεοπτικές πλατφόρμες
και τις online εφαρμογές

Α

λλαγές στις συν ήθειες των Ελλήν ων έφερε ο
οικιακός εγκλεισμός λόγω της παν δημίας, με
έν α μεγάλο μέρος του κόσμου –κυρίως ν έοι–
ν α δείχ ν ει την προτίμησή του σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Netf lix καθώς και σε υπηρεσίες
αποστολής μην υμάτων όπως το Messenger Facebook
και το Viber.
Σύμφων α με έρευν α της Εθν ικής Επιτροπής Τηλεπικοιν ων ιών και Ταχ υδρομείων (ΕΕΤΤ), το 94% όσων

διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο έκαν ε χ ρήση
κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας (Ov er The Top
Serv ices, OTT) γεν ικώς μέσα στο 2020, με περίπου 6
στους 10 ν α έχ ουν κάν ει χ ρήση τουλάχ ιστον μιας
διαδικτυακής υπηρεσίας παρακολούθησης τηλεοπτικού περιεχ ομέν ου (Netf lix, ERTf lix κ.λπ.). Παράλληλα, 9 στους 10 έχ ουν στείλει γραπτά μην ύματα
μέσω εφαρμογών OTT (89%), εν ώ αν τίστοιχ ο ποσοστό, ήτοι 89%, έχ ουν πραγματοποιήσει βιν τεοκλήσεις
(Sky pe, Zoom κ.λπ.). Οσον αφορά το προφίλ των
χ ρηστών , σχ εδόν καθολική είν αι η διείσδυση στις
ν εαρότερες ηλικίες (16-34 ετών ), εν ώ μειών εται σε
χ ρήστες μεγαλύτερης ηλικίας. Υ ψηλό ωστόσο είν αι το
ποσοστό όσων χ ρησιμοποιούν OTT υπηρεσίες για
την πραγματοποίηση βιν τεοκλήσεων στην ηλικιακή
ομάδα άν ω των 65 ετών .

Σύμφων α με τα ευρήματα της έρευν ας, από τις
αρχ ές του 2020 έως και τώρα, ο απόλυτος κυρίαρχ ος
στις προτιμήσεις των χ ρηστών είν αι το Netf lix, το
οποίο χ ρησιμοποιούν πάν ω από 8 στους 10 χ ρήστες
υπηρεσιών ΟΤΤ, εν ώ έπεται το ERTf lix, το οποίο και
επιλέγει το 26% των χ ρηστών . Ακολουθούν η εφαρμογή της Cosmote TV (21%) και η Nov a (10%). Tη
ν εοαφιχ θείσα πλατφόρμα Cinobo χ ρησιμοποιεί προς
το παρόν το 1% των χ ρηστών . Αξιοσημείωτο είν αι
ότι 5 στους 10 ξεκίν ησαν ν α χ ρησιμοποιούν εφαρμογές τηλεοπτικού περιεχ ομέν ου μετά τον Μάρτιο του
2020, δηλαδή εν μέσω παν δημίας.
Οσον αφορά την αποστολή μην υμάτων , την πρωτοκαθεδρία έχ ει το Facebook Messenger (83%) και με
ελάχ ιστη διαφορά ακολουθεί η υπηρεσία Viber (82%).
Επον ται το Instagram Direct (37%) και το WhatsApp
(27%). Στις εφαρμογές βιν τεοκλήσεων , μεγάλη είν αι η
προτίμηση του κόσμου και πάλι για το Messenger και
το Viber, που χ ρησιμοποιούν 7 στους 10 χ ρήστες,
και ακολουθούν το Sky pe (32%) και το Zoom (25%).
Αν αφορικά με τις εφαρμογές τηλεοπτικού περιεχ ομέν ου, η χ ρήση φθάν ει τις 2,5 ώρες καθημεριν ά, με
τους ν έους 16-34 ετών και τους φοιτητές ν α χ ρησιμοποιούν πολύ συχ ν ά αυτές τις υπηρεσίες, εν ώ η μέση
χ ρήση υπηρεσιών ΟΤΤ για αν ταλλαγή μην υμάτων
αγγίζει τα 150 μην ύματα την εβδομάδα.

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Συμβολική βράβευση των νέων φοιτητών
του Δήμου Φυλής

Μ

πορεί οι υγειον ομικές
συν θήκες και τα μέτρα
κατά της παν δημίας ν α
μην επέτρεψαν φέτος τη διοργάν ωση της κορυφαίας εκδήλωσης - βράβευσης των ν έων
Ακαδημαϊκών Πολιτών αλλά ο
Δήμος Φυλής, δεν ξέχ ασε...
Έτσι το πρωί της Πέμπτης 8
Απριλίου 2021, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου στα
πρόσωπα έξι επιτυχ όν των
μαθητών και των αν τίστοιχ ων
Διευθυν τών από κάθε Λύκειο, ο
Δήμος Φυλής τίμησε τους 318
ν έους φοιτητές Άν ω Λιοσίων –
Ζεφυρίου και Φυλής.
Την απέριττη εκδήλωση που
έγιν ε με όλα τα μέτρα προστασίας, άν οιξε ο Πρόεδρος
της Β' Βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας, ο οποίος καλωσόρισε με θερμά
λόγια επιτυχ όν τες και καθηγητές, έχ ον τας στο πλευρό
του, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή
Αρβαν ιτάκη και τον Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού.
Ο Νίκος Χατζητρακόσιας επεσήμαν ε, πως
δυστυχ ώς οι προσδοκίες για τη μεγάλη γιορτή, που
γίν εται κάθε χ ρόν ο, παρουσία επιτυχ όν των , γον ιών
και εκπαιδευτικών φέτος δεν κατέστη δυν ατό ν α
εκπληρωθούν , λόγω της παν δημίας. Ωστόσο, ο Δήμος
Φυλής δεν θα μπορούσε παρά ν α κάν ει, ότι και τα
προηγούμεν α χ ρόν ια. Δηλαδή, ν α επιβραβεύσει
εμπράκτως του ν έους Ακαδημαϊκούς Πολίτες του, με
το συμβολικό ποσό των 200 ευρώ που από αύριο
Παρασκευή 9 Απριλίου, θα πιστωθεί στο λογαριασμό
του κάθε ν έου φοιτητή.
Ο Νίκος Χατζητρακόσιας συν εχ άρη τους επιτυχ όν τες αλλά και τους Λυκειάρχ ες και τους ευχ ήθηκε ν α

έχ ουν μια καλή φοιτητική ζωή.
Τα συγχ αρητήρια της σε εκπαιδευτικούς και επιτυχ όν τες έδωσε με τη σειρά της η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβαν ιτάκη η οποία ευχ ήθηκε
στους ν έους Ακαδημαϊκούς Πολίτες καλή πρόοδο στο
ν έο τους ξεκίν ημα, με τη συμβουλή ν α είν αι επιμελείς
ώστε ν α ολοκληρώσουν επιτυχ ώς τις σπουδές τους.
Έν α μεγάλο “μπράβο”, σε επιτυχ όν τες , εκπαιδευτικούς και γον είς απηύθυν ε κλείν ον τας τη σεμν ή τελετή ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος
ευχ ήθηκε ν α έχ ουν μια όμορφη φοιτητική ζωή ν α
ολοκληρώσουν γρήγορα τις σπουδές τους και ν α τις
εξελίξουν καθώς βρισκόμαστε πλέον στην εποχ ή της
συν εχ ούς επιστημον ικής εκπαίδευσης και της
εξειδίκευσης. Ο Χρήστος Παππούς τέλος, έδωσε τη
δέσμευση ότι ο Δήμος Φυλής θα βρίσκεται κον τά τους
και στα επόμεν α σημαν τικά τους βήματα.
Η λιτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις συμβολικές
βραβεύσεις των φοιτητών .

Κατάσχεσε φορτηγό που απέρριψε μπάζα ο
Δήμος Φυλής

ΚΗΡΥΞΕ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΥΣ
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ

Π

όλεμο εν αν τίον των
ασυν είδητων που
ρυπαίν ουν με μπάζα τον
αστικό, περιαστικό και δασικό
χ ώρο έχ ει κηρύξει ο Δήμος Φυλής.
Χαρακτηριστικό της αγαν άκτησης
που επικρατεί στο Δήμο, λόγω της
αν εξέλεγκτης απόρριψης χ ιλιάδων
κυβικών μέτρων μπάζων ετησίως,
είν αι έν α περιστατικό που συν έβη
το πρωί της Τετάρτης 7 Απριλίου
2021, με πρωταγων ιστή τον Αν τιδήμαρχ ο Μιχ άλη Οικον ομάκη.
Ο Αν τιδήμαρχ ος βρέθηκε ο ίδιος
σε έν αν από τους χ ώρους απόρριψης μπάζων , μετά από πολυήμερη παρακολούθηση
του σημείου από τη Δημοτική Αστυν ομία και την
Υ πηρεσία Καθαριότητας. Όταν ο οδηγός του φορτηγού αρν ήθηκε ν α σταματήσει, ο Αν τιδήμαρχ ος τον
κατεδίωξε με το αυτοκίν ητό του, μέχ ρι που ο πρώτος
αν αγκάστηκε ν α εγκαταλείψει το φορτηγό σε χ ώρο
στάθμευσης πρατηρίου βεν ζίν ης προκειμέν ου ν α διαφύγει. Ο Μιχ άλης Οικον ομάκης κάλεσε την Υ πηρεσία
η οποία μετέφερε το όχ ημα στο Αστυν ομικό Τμήμα
και κατέθεσε μήν υση κατά της ιδιοκτήτριας. Παράλληλα ζήτησε ν α κατασχ εθεί το φορτηγό, όπως προβλέπει ο ν όμος και κάλεσε την Υ πηρεσία ν α επιβάλει
τα πρόστιμα που προβλέπει ο Καν ον ισμός Καθαριότητας του Δήμου.

«Θα συν εχ ίσουμε τον πόλεμο εν αν τίον των
ασυν είδητων που παραβαίν ουν , εσκεμμέν α, το ν όμο
για ν α μην πληρώσουν το κόστος εν απόθεσης των
μπάζων στις μον άδες αν ακύκλωσης. Η εν τολή του
Δημάρχ ου Χρήστου Παππού είν αι κατηγορηματική,
ώστε ν α μην βιάζεται το περιβάλλον και ν α μην
υποχ ρεών εται ο Δήμος ν α πληρών ει, κάθε χ ρόν ο,
υπέρογκα ποσά για ν α απαλλαγεί από τα μπάζα όλης
της Αττικής. Με βαριά πρόστιμα, αγωγές, κατάσχ εση
των οχ ημάτων και άσκηση ποιν ικών διώξεων οι
ασυν είδητοι θα καταλάβουν ότι ο Δήμος δεν παίζει»,
τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Μιχ άλης Οικον ομάκης.

θριάσιο-7

8-θριάσιο

Η πανδημία συρρικνώνει τη μεσαία τάξη σε
όλο τον κόσμο

Η

Κίν α, στην οποία βάσει του ορισμού του Pew
Research Center κατοικεί το 1/3 της παγκόσμιας μεσαίας τάξης, φαίν εται ν α αν ακάμπτει
ταχ ύτατα, αλλά πολλές άλλες αν απτυσσόμεν ες χ ώρες
βλέπουν την οικον ομική τους προοπτική ν α επιδειν ών εται.

Περίπου 150 εκατ.. άν θρωποι βρέθηκαν χ αμηλότερα στην κοιν ων ική και οικον ομική κλίμακα στη διάρκεια του 2020 και είν αι η
πρώτη τόσο μεγάλη οπισθοχ ώρηση μετά σχ εδόν
τρεις δεκαετίες σε ό,τι
αφορά το βιοτικό επίπεδο
του παγκόσμιου πληθυσμού. Η επέκταση αλλά
και η άν οδος της μεσαίας
τάξης σε παγκόσμιο
επίπεδο ήταν μία από τις
σημαν τικότερες τάσεις
που χ αρακτήρισαν την
παγκόσμια οικον ομία τις
τελευταίες δεκαετίες. Η προσδοκία πως αυτή η δεξαμεν ή καταν αλωτών θα εξακολουθούσε ν α αυξάν εται
αδιάκοπα, παράλληλα με το εισόδημα των αν απτυσσόμεν ων χ ωρών , υπήρξε κεν τρική υπόθεση
πάν ω στην οποία θεμελίωσαν τα επιχ ειρηματικά τους
σχ έδια οι πολυεθν ικές και τη σύν θεση του χ αρτοφυλακίου τους οι επαγγελματίες επεν δυτές. Είν αι, όμως,
τώρα μία ακόμη από τις οικον ομικές αλήθειες που
έχ ουν αν ατραπεί εξαιτίας της παν δημίας. Επί χ ρόν ια
εκατομμύρια άν θρωποι έβγαιν αν από τη φτώχ εια
χ άρη στο διεθν ές εμπόριο. Τώρα εκατομμύρια άν θρωποι διολισθαίν ουν ξαν ά στην έν δεια ή σε χ αμηλό βιοτικό επίπεδο.

Σύμφων α με σχ ετική έρευν α του Pew Research
Center, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 η
παγκόσμια μεσαία τάξη συρρικν ώθηκε το περασμέν ο
έτος. Περίπου 150 εκατ. άν θρωποι, όσο δηλαδή το
άθροισμα των πληθυσμών Γερμαν ίας και Βρεταν ίας,
υποχ ώρησαν στην κοιν ων ικοοικον ομική κλίμακα.
Και η μεγαλύτερη μείωση κατεγράφη στη Νότια Ασία
και την υποσαχ άρια Αφρική.
Δεν είν αι εύκολο ν α προσδιορίσει καν είς τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται αυτή η μεσαία τάξη και το
κέν τρο Pew το εξετάζει για περισσότερο από μία
δεκαετία. Σε μια πρώτη προσέγγιση, το μεσαίο εισόδημα, δηλαδή αυτό που κυμαίν εται από 10,01 ώς 20
δολάρια την ημέρα, αλλά με στοιχ εία που γεφυρών ουν
τις διαφορές αν άμεσα στην αγοραστική δύν αμη σε
διάφορες χ ώρες. Αλλοι φορείς, όπως για παράδειγμα το
Brookings Institution, έχ ουν επιλέξει έν αν ευρύτερο
ορισμό για το μεσαίο εισόδημα, αυτό που κυμαίν εται
από 10 ώς 100 δολάρια την ημέρα. Σε αυτήν την
εισοδηματική κατηγορία εν τάσσον ται περίπου 2,5 δισ.
άν θρωποι, περίπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Πίσω από αυτούς τους μεγάλους αριθμούς,
όμως, κρύβον ται πολλές προσωπικές ιστορίες. Κάποιες από αυτές αφορούν την κατάκτηση της επιτυχ ίας
έπειτα από χ ρόν ια σκληρής δουλειάς, μιας επιτυχ ίας
όμως που εξαφαν ίστηκε εν μια ν υκτί. Κάποιες άλλες

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς και
έκλεβαν ηλικιωμένους – Τους χτυπούσαν
και τους απειλούσαν

Σ

τα χέρια της αστυνομίας έπεσε συμμορία που διέπραττε συστηματικά ληστείες και κλοπές από σπίτια ηλικιωμένων στα Μεσόγεια Αττικής και συγκεκριμένα στο Κορ-

ωπί.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν σε Παιανίας Ζεφύρι και Αχαρνές
μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, τρία άτομα,
ηλικίας 33, 19 και 20 ετών, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, στη συμμορία συμμετείχαν και άλλα δύο
άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν
συστήσει συμμορία με σκοπό ληστείες και κλοπές. Συγκεκριμένα απογευματινές και βραδινές ώρες με ένα αυτοκίνητο
μεγάλη ιπποδύναμης ξεκινούσαν από το Ζεφύρι και το Μενίδι,

αφορούν τις καλοπληρωμέν ες θέσεις εργασίας. Αν άμεσά τους και οι ιστορίες αν θρώπων που είχ αν τη
δυν ατότητα ν α προσφέρουν στον εαυτό τους την
πολυτέλεια εν ός καλού δείπν ου σε εστιατόριο ή την
πρόσβαση στο Ιν τερν ετ και τώρα δεν την έχ ουν . Ή
ακόμη και τα όν ειρα για έν α διαμέρισμα ή έν α
αυτοκίν ητο τα οποία αν αβάλλον ται.

Για όσους χ ρειάζεται ν α αγων ιστούν για το βιοτικό
τους επίπεδο σήμερα, το
μέλλον φαίν εται πολύ
πιο αβέβαιο σε σύγκριση
με τα προηγούμεν α χ ρόν ια. Η Κίν α, στην οποία
βάσει του ορισμού του
Pew κατοικεί το 1/3 της
παγκόσμιας μεσαίας
τάξης, φαίν εται ν α αν ακάμπτει ταχ ύτατα, αλλά
πολλές άλλες αν απτυσσόμεν ες χ ώρες βλέπουν την οικον ομική
τους προοπτική ν α επιδειν ών εται. Στην τελευταία
έκθεσή του για την παγκόσμια οικον ομία, το ΔΝΤ
εκτιμά πως το 2024 θα είν αι κατά 3% μικρότερη σε
σύγκριση με τα μεγέθη που θα είχ ε αν δεν μεσολαβούσε η παν δημία. Αυτό οφείλεται, όμως, στο ότι οι
κυβερν ήσεις του αν απτυσσόμεν ου κόσμου δεν είχ αν
επαρκείς πόρους για ν α στηρίξουν την αν άκαμψη
των οικον ομιών τους όπως έγιν ε στις ΗΠΑ και στην
Ευρώπη.

Οι αποκλίσεις είν αι εν τυπωσιακές. Το 2021 αν αμέν εται πως η Ιν δία θα έχ ει ΑΕΠ κατά 5,2% μικρότερο
από αυτό που θα είχ ε χ ωρίς την παν δημία σύμφων α
με τις εκτιμήσεις της Bloomberg Economics. Της
Ιν δον ησίας το ΑΕΠ θα είν αι κατά 9,2% μικρότερο,
εν ώ των ΗΠΑ μόλις κατά 1,6% μικρότερο. Η Κάρμεν
Ράιν χ αρτ, κορυφαία οικον ομολόγος της Παγκόσμιας
Τράπεζας, εκφράζει φόβους πως μόλις τώρα αρχ ίζουμε
ν α βλέπουμε τις δευτερογεν είς οικον ομικές επιπτώσεις
της παν δημίας και εκλαμβάν ουμε ως βιώσιμη αν άκαμψη τους πρώτους ικαν οποιητικούς ρυθμούς αν άπτυξης.
Οι εμβολιασμοί προχ ωρούν πολύ πιο αργά στις
φτωχ ές χ ώρες που δεν έχ ουν ακόμη επαρκή πρόσβαση στα εμβόλια. Η κ. Ράιν χ αρτ τον ίζει επίσης
πως σε πολλές αν αδυόμεν ες οικον ομίες οι τράπεζες
αν ησυχ ούν μήπως τα δάν εια που χ ορήγησαν τα
προηγούμεν α χ ρόν ια σε επιχ ειρήσεις και καταν αλωτές
πρόκειται τώρα ν α τους προκαλέσουν ζημίες.
Εν δεχ ομέν ως θα μειώσουν τις πιστώσεις καθυστερών τας την αν άκαμψη. Εκφράζει, άλλωστε, φόβους
πως οι κυβερν ήσεις ορισμέν ων χ ωρών θα αν αγκαστούν ν α υιοθετήσουν πρόωρα πολιτικές λιτότητας,
καθώς δεν θα είν αι σε θέση ν α αποπληρώσουν τα
χ ρέη που έχ ουν επωμιστεί. Κι εν ώ ο πληθωρισμός
παραμέν ει σε χ αμηλά επίπεδα σε ΗΠΑ και Ευρώπη,
σε χ ώρες όπως η Βραζιλία εκτιν άσσον ται στα ύψη οι
τιμές των τροφίμων , αν αγκάζον τας τις κεν τρικές τράπεζες ν α αυξήσουν πρόωρα το κόστος του δαν εισμού.
με στόχο κυρίως οικισμούς στο Κορωπί Αττικής. Στη συγκεκριμένη περιοχή αναζητούσαν σπίτι όπου έμεναν ηλικιωμένοι.
Μόλις εντόπιζαν το σπίτι που ήθελαν έμπαιναν σε αυτό,
έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους,
με χειρουργικές μάσκες, κουκούλες και φορώντας γάντια στα
χέρια, παραβιάζοντας την είσοδο.
Τους απειλούσαν με μαχαίρια
Στις περιπτώσεις των ληστειών, συμπεριφέρονταν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με ιδιαίτερη σκληρότητα σε ηλικιωμένους, τους
οποίους ακινητοποιούσαν είτε με χρήση σωματικής βίας είτε
απειλώντας τους με μαχαίρια. Ένας από τους δράστες τους
επιτηρούσε, ενώ οι υπόλοιποι ερευνούσαν τους χώρους και
αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα
αντικείμενα αξίας.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στις κλοπές που έκαναν προσποιούντο τους αστυνομικούς, προκειμένου να μπουν σε σπίτι ηλικιωμένων.
Φεύγοντας από τα σπίτια των ηλικιωμένων οι δράστες έκρυ-
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Πώς να ρυθμίσετε δάνειο με
εγγύηση του Δημοσίου σε
έως 120 δόσεις

Π

ώς ν α ρυθμίσετε δάν ειο με εγγύηση του
Δημοσίου σε έως 120 δόσεις

Ρύθμιση με έως και 120 δόσεις για τα δάν εια με
εγγύηση του Ελλην ικού Δημοσίου τα οποία εκδόθηκαν
έως το 2012, «τρέχ ει» πλέον στη πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 4 Μαϊου για βεβαιωμέν ες οφειλές από τις 7/10/2019 έως και την ημερομην ία υποβολής της αίτησης, εν ώ για οφειλές οι οποίες
θα βεβαιωθούν μετά τις 29 Απριλίου 2021 η προθεσμία
θα είν αι 6 μήν ες μετά τη βεβαίωση.

Η ρύθμιση θα γίν ει μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία
λειτουργεί στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέν τρα της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων Εσόδων και αφορά τα
δάν εια, τα οποία χ ορηγήθηκαν έως και το 2012, με
εγγύηση του Ελλην ικού Δημοσίου, της Ελλην ικής Αν απτυξιακής Τράπεζας (πρώην «Εθν ικό Ταμείο Επιχ ειρηματικότητας και Αν άπτυξης ΑΕ») ή του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχ ειρήσεων
ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ), και έχ ουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις
τράπεζες έως τις 7.10.2019.
Σύμφων α με την απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής:

Η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται στην Υ πηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό
Κέν τρο), που είν αι αρμόδια για την είσπραξη (πληροφορίες στον ειδικό πίν ακα της Ε.2073/2021 και στην
Προσωποποιημέν η Πληροφόρηση στο my TAXISnet).
Οι προθεσμίες είν αι οι εξής:

Μέχ ρι την Τρίτη 4/5/2021*, για οφειλές που έχ ουν
βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχ ρι και την ημερομην ία
υποβολής της αίτησης
Πώς ν α υποβάλλετε την αίτηση

Για τη διευκόλυν σή τους, οι φορολογούμεν οι μπορούν ν α υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους, αποστέλλον τας mail στην αρμόδια Υ πηρεσία, με θέμα,
«Ρύθμιση 120 δόσεων για δάν εια με εγγύηση
Δημοσίου».
Στο mail αυτό, συμπληρών ουν και επισυν άπτουν
την υπεύθυν η δήλωση που είν αι διαθέσιμη στην
Εν ιαία Ψηφιακή Πύλη Gov .gr,

Για λόγους χ ρηστής διοίκησης, παρέχ εται η δυν ατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στους
οφειλέτες, π ου απ ό τις 27/10/2020 (ημερομην ία
δημοσίευσης του ν . 4738/2020 που θέσπισε τη ρύθμιση των 120 δόσεων ) έχ ουν εν τάξει τις οφειλές αυτές
στην πάγια ρύθμιση του ν . 4152/2013.
Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν ν α εν τάξουν το υπόλοιπο των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση έως και 120
δόσεων .

βαν τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων ή έκοβαν τα καλώδια του
σταθερού τηλεφώνου για να μην γίνει επικοινωνία με την
Αστυνομία. Όσον αφορά στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών.
Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα
σπίτια των ληστών βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος συσκευών
κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, κοσμήματα, ρολόγια, κατάλληλα τροποποιημένο διαρρηκτικό εργαλείο, πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής βιντεοληπτικού
υλικού με εξωτερικές κάμερες ασφαλείας και το χρηματικό
ποσό των 385 ευρώ.
Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 6 ληστείες και
3 περιπτώσεις κλοπών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την εγκληματική
δράση της συμμορίας.
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Bridging: Η Εικονική Επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου που γεφυρώνει τις γενιές

το πλαίσιο της συμμετοχ ής τους στο πρόγραμμα «Μαθητική Εικον ική Επιχ είρηση» του Junior
Achiev ement Greece οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου, εν μέσω παν δημίας και παρά τις αν τιξοότητες δημιούργησαν μια ν έα μαθητική εικον ική
επιχ είρηση με στοιχ εία καιν οτομίας και έν τον ο κοιν ων ικό αν τίκτυπο, αφού αξιοποιεί σύγχ ρον ες τεχ ν ολογίες για ν α βοηθήσει τους μεγαλύτερους ν α επικοιν ων ήσουν , αλλά και ν α μετατρέψουν το απόσταγμα
εμπειριών σε μια δημιουργική αφήγηση με τα ν έα
μέσα.

Δεν ήθελαν ν α δημιουργήσουν μια ακόμα τηλεφων ική γραμμή στήριξης, ούτε ν α αν τικαταστήσουν τα
ΚΑΠΗ και τις λέσχ ες φιλίας ή το f acebook. Θέλησαν
ν α δημιουργήσουν έν α «διαδικτυακό καφεν εδάκι»,
όπου άτομα ηλικίας από 65 ετών και άν ω θα επικοιν ων ούν διαδικτυακά, ατομικά ή σε ομάδα, με τους
μαθητές και άλλους εθελον τές, για ν α κουβεν τιάσουν ,
ν α σχ ολιάσουν την επικαιρότητα, ν α παίξουν
παιχ ν ίδια γν ώσεων και το κυριότερο, ν α μοιραστούν
ιστορίες και εμπειρίες ζωής. Στόχ ος των μαθητών είν αι
αφεν ός ν α διατηρήσουν τους μεγαλύτερους στα δεδομέν α της σύγχ ρον ης εποχ ής και αφετέρου ν α καταγράψουν τις ιστορίες τους, ώστε ν α τις διατηρήσουν
στο χ ρόν ο, αλλά και ν α τις αν αβιώσουν με δημιουργικό τρόπο, με σύγχ ρον α μέσα. Έρευν ες έδειξαν ότι η
παραμον ή των μον αχ ικών ατόμων στο κοιν ων ικό
γίγν εσθαι βελτιών ει την ποιότητα και αυξάν ει το
προσδόκιμο ζωής.

αν ακαλύψουν δεξιότητες που
χ ρειάζον ται στην επαγγελματική
τους σταδιοδρομία ή ν α πάρουν
ιδέες για μελλον τικά επαγγέλματα.

«Η καιν οτομία της επιχ είρησης
έγκειται στο γεγον ός ότι συγκεν τρών ει, αξιολογεί και συν δυάζει
τις αν άγκες των μελών -πελατών
για επικοιν ων ία με την
αν τίστοιχ η διαθεσιμότητα των
εθελον τών της, με έξυπν ο και
απλό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας της. Εάν έχ ει δυσκολία ο
ίδιος ο πελάτης ν α έρθει σε
επαφή με τα μέλη της επιχ είρησης, μπορεί ν α το κάν ει ο φρον τιστής του. Στόχ ος μας είν αι ν α
δημιουργείται μια σταθερή σχ έση
αξίας μεταξύ των εθελον τών και
των πελατών και όχ ι μια περιστασιακή βοήθεια όπως συμβαίν ει
στις γραμμές ψυχ ολογικής στήριξης», δηλών ει ο Βαγγέλης Κατσούρης από το τμήμα
Marketing.

«To brandname προέκυψε χ ωρίς πολλή σκέψη…»,
δηλών ει ο μαθητής Κων σταν τίν ος Μπορμπόκης, Διευθυν τής Marketing της επιχ είρησης. «Το ζητούμεν ο
για μας ήταν μια γέφυρα επικοιν ων ίας μεταξύ της
ευαίσθητης τρίτης ηλικίας που απομον ώθηκε ξαφν ικά,
με τη ν έα γεν ιά που εν μέσω εγκλεισμού έχ ασε την
επαφή με γιαγιάδες και παππούδες. Έτσι, γεν ν ήθηκε
η εικον ική επιχ είρηση Bridging «Γεφυρών ον τας τις
γεν ιές». Οι δυσκολίες που αν τιμετωπίζουν οι άν θρωποι της τρίτης ηλικίας με την τεχ ν ολογία εν εργοποίησαν το αίσθημα ευθύν ης της «Bridging», ώστε ν α
αποδείξει στο target group ότι μπορεί ν α τα καταφέρει
και ν α απολαύσει τη χ αρά της επικοιν ων ίας κατά την
παν δημία αλλά και αργότερα που θα επιστρέψουμε σε
καν ον ικούς ρυθμούς».
Η Φωτειν ή Τσομκαλίδου, Διευθύν τρια Οικον ομικών ,
περιγράφει την πρακτική λειτουργία της Bridging: «Η
εικον ική μας επιχ είρηση προσφέρει μια υπηρεσία
χ αμηλού κόστους (low budget) και υψηλής ωφέλειας.
Αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες συσκευές smartphones,
tablets, υπολογιστές αλλά και εφαρμογές (applications)
που είν αι διαδεδομέν ες και δεν έχ ουν κόστος χ ρήσης, όπως το v iber, sky pe, messenger κλπ. ώστε ν α
υπάρχ ει ευελιξία στις αν άγκες κάθε χ ρήστη». Ο Διευθυν τής Παραγωγής Αχ άν τ Μοχ άμμαν τ μιλά για τον
κεν τρικό ρόλο των εθελον τών : «Ο πιο σημαν τικό
όπλο μας είν αι οι εθελον τές μας. Επικοιν ων ών τας με

θετική διάθεση «αν ταλλάσσουν » τη χ αρά της προσφοράς με την προσωπική τους εξέλιξη, που έρχ εται
πάν τα όταν το παρελθόν συν διαλέγεται με το σήμερα», δηλών ει ο Γεράσιμος Νικολάου, Διευθυν τής HR.
Πολλοί μαθητές/εθελον τές έχ ουν βοηθηθεί στο ν α

Σημαν τικές προσωπικότητες μεταξύ των οποίων και
η Μαρία Δ. Ευθυμίου, καθηγήτρια Ιστορίας στο ΕΚΠΑ
στηρίζουν την μαθητική επιχ είρηση. Η κα Ευθυμίου
δήλωσε: «Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου με
την καθοδήγηση φωτισμέν ων δασκάλων πήραν την
απόφαση ν α δράσουν με τρόπο ουσιαστικό και γόν ιμο μέσα στην παν δημία. Να γεφυρώσουν τις γεν ιές.
Να βγάλουν καλό μέσα από το κακό. Να μην αφήσουν τον ιό ν α ν ικήσει. Δεν υπάρχ ει μεγαλύτερο
μάθημα ζωής. Τους ευχ αριστούμε».

Η Bridging «Γεφυρών ον τας τις γεν ιές» αξιοποιεί όχ ι
μόν ο έν α ισχ υρό δίκτυο πρεσβευτών αν ά τον κόσμο,
αλλά και τις επαφές της με θεσμικούς φορείς, ώστε ν α
αν τλήσει χ ρηματοδότηση από προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», δηλών ει
η σύμβουλος κυρία Γεωργία Δημητροπούλου, από τον
όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που μεταφέρει τον
τεχ ν οκρατικό τρόπο σκέψης και τον μεθοδικό τρόπο
δράσης με εν θουσιασμό.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου έχ ουν δημιουργήσει στο σχ ολείο τους
μια κυψέλη επιχ ειρηματικότητας. Εδώ και τέσσερα
συν εχ όμεν α χ ρόν ια δίν ουν το παρόν με αξιόλογες
και πολυβραβευμέν ες επιχ ειρήσεις.

Η επιχ είρηση αποτελείται από 15 μαθητές/στελέχ η.
Η ομάδα

«Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιχ είρησης ν α προσελκύει άτομα που δεν έχ ουν ευχ έρεια στη χ ρήση
των ν έων μέσων , αλλά και λόγω των αυξημέν ων περιοριστικών μέτρων στη Δυτική Αττική όπου βρίσκεται
το σχ ολείο, έχ ει δοθεί έμφαση στην προώθηση της
επιχ είρησης μέσω τηλεφων ικών συν ομιλιών και διαδικτυακών συν αν τήσεων , εν ώ παράλληλα χ ρησιμοποιούν ται και τα μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης»,
δηλών ουν οι υπεύθυν οι καθηγητές Γεωργία Γιωτοπούλου και Γεώργιος Βολοβότσης, οι οποίοι εν θαρρύν ουν , καθοδηγούν , εμψυχ ών ουν και διαμεσολαβούν .

Η επιχ είρηση έχ ει ήδη συγκεν τρώσει έν αν μεγάλο
αριθμό μεμον ωμέν ων μελών από όλη την Ελλάδα,
αλλά και ομαδικές εγγραφές από το Γηροκομείο Πειραιά
και όμορους Δήμους. «Η καλύτερη διαφήμιση είν αι οι
δηλώσεις των μελών , των συν εργατών και η λειτουργία
του word of mouth. Η μεγαλύτερη επιβράβευση έρχ εται κάθε φορά που αν εβαίν ει έν α ν έο βίν τεο από
μέλος ή συν εργάτη σχ ετικά με τη θετική του εμπειρία
από την εμπλοκή του με την Bridging «Γεφυρών ον τας
τις γεν ιές», τον ίζει η Γεωργία Γιάρτσεβα από το τμήμα
Marketing.

Τμήμα Παραγωγής: Μοχ άμμαν τ Αχ άν τ, Μαργαρίτης
Λεων ίδας, Μαράτος Σταύρος
Τμήμα Αν θρώπιν ου Δυν αμικού: Νικολάου Γεράσιμος, Λαζαρίδης Γεώργιος, Ζερζελίδης Κων σταν τίν ος

Τμήμα Οικον ομικών : Τσομκαλίδου Φωτειν ή, Τσάτσα
Ελευθερία, Τριαν ταφυλλίδου Ελέν η, Κωσταρά Βασιλική, Σιριν ίδου Κλεαρέτη
Λειτουργεί Out of Sourcing

Τμήμα Marketing/Πωλήσεων : Μπορμπόκης Κων σταν τίν ος, Κατσούρης Ευάγγελος, Γιάρτσεβα Γεωργία,
Μαυρίδου Όλγα, Λυσαίος Παν τελεήμων

Συν εργάτης της ομάδας στο τμήμα Marketing/Πωλήσεων η μαθήτρια Χατζημάρκου Άν ν α-Γεωργία (2ο ΓΕΛ
Κω)

Υ πεύθυν οι καθηγητές: Γιωτοπούλου Γεωργία,
Βολοβότσης Γεώργιος

Εθελόν τρια σύμβουλος: Δημητροπούλου Γεωργία

10-θριάσιο
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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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Ολες οι αλλαγές στους φόρους ακινήτων: ΕΝΦΙΑ, μεταβιβάσεις
και τέλη - Ανατροπές στις αντικειμενικές

Ο

λες οι αλλαγές στους φόρους ακιν ήτων :
ΕΝΦΙΑ, μεταβιβάσεις και τέλη - Αν ατροπές
στις αν τικειμεν ικές
Υ πό τη σκιά της παν δημίας, έν α ν έα σκην ικό έχ ει
αρχ ίσει ν α διαμορφών εται στη φορολογία των ακιν ήτων με τις ν έες αν τικειμεν ικές αξίες ν α αποτελούν
καταλύτη των αλλαγών που έρχ ον ται στον φορολογικό χ άρτη των ακιν ήτων .
Στο υπουργείο Οικον ομικών βρίσκεται σε εξέλιξη η
άσκηση ευθυγράμμισης των αν τικειμεν ικών με τις
εμπορικές αξίες και η επέκταση του αν τικειμεν ικού
συστήματος σε 3.000 ν έες περιοχ ές σε όλη τη χ ώρα.
Η ειδική ομάδα που έχ ει αν αλάβει το έργο της αν απροσαρμογής περν άει από κόσκιν ο και αξιολογεί τις
τιμές ζών ης για κάθε δήμο και οικισμό που έχ ουν
εισηγηθεί οι ιδιώτες εκτιμητές ακιν ήτων και τις
συγκρίν ει με τα στοιχ εία που διαθέτει από το Μητρώο
αξιών μεταβιβάσεων ακιν ήτων , τα μισθωτήρια συμβόλαια και τα στοιχ εία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με την ολοκλήρωση της άσκησης καθορισμού των
ν έων τιμών ζών ης σε όλη τη χ ώρα θα αρχ ίσουν ν α
ξεδιπλών ον ται οι αν ατροπές στο φορολογικό τοπίο οι
οποίες περιλαμβάν ουν παρεμβάσεις στα εξής μέτωπα:
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος για την ακίν ητη περιουσία που θα
κληθούν ν α πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων , όπως όλα δείχ ν ουν , θα παγώσει στα περσιν ά
επίπεδα καθώς εξετάζεται ν α υπολογιστεί με τις
ισχ ύουσες αν τικειμεν ικές αξίες ακόμη στην περίπτωση που μέχ ρι τον Αύγουστο έχ ουν καθοριστεί οι ν έες
τιμές ζών ης.
Αυτό σημαίν ει ότι η ν έα μείωση του ΕΝΦΙΑ 8%

κατά μέσω όρο, για την οποία έχ ει δεσμευτεί η
κυβέρν ηση , αν αβάλλεται για το επόμεν ο έτος.

Ο δημοσιον ομικός χ ώρος 300-400 εκατ. ευρώ, που
εκτιμάται ότι θα προκύψει από την αν απροσαρμογή
των αν τικειμεν ικών αξιών και κυρίως από την επέκταση του συστήματος των τιμών ζών ης στις 3.000
ν έες περιοχ ές σε όλη τη χ ώρα, θα χ ρησιμοποιηθεί για
ν α εξουδετερωθούν οι επιβαρύν σεις που θα
προκύψουν στον ΕΝΦΙΑ μετά το άλμα των αν τικειμεν ικών σε πολλές περιοχ ές της χ ώρας.
Το σχ έδιο προβλέπει μείωση των συν τελεστών
υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.
Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ: Στο τραπέζι του οικον ομικού επιτελείου βρίσκεται το σεν άριο της κατάργησης
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. Περίπου 450.000 φορολογούμεν οι καλούν ται κάθε χ ρόν ο ν α πληρώσουν
διπλό φόρο ακιν ήτων , αφού επωμίζον ται καν ον ικά
τον ΕΝΦΙΑ με τους συν τελεστές που ισχ ύουν για
όλους τους φορολογούμεν ους και επιπρόσθετα
καλούν ται ν α πληρώσουν καπέλο με κλιμακωτούς
συν τελεστές από 0,15% έως και 1,15%.
Για περίπου 50.000 ν ομικά πρόσωπα ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται με συν τελεστή 5,5 % εν ώ
για ακίν ητα τα οποία ιδιοχ ρησιμοποιούν ται για την
παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχ ειρηματικής
δραστηριότητας, αν εξαρτήτως αν τικειμέν ου εργασιών ,
υπολογίζεται στο 1%.
Η Επιτροπή Πασσαρίδη, στην έκθεσή της για το
σχ έδιο αν άπτυξης της ελλην ικής οικον ομίας, ν α
εισηγείται την κατάργηση του συμπληρωματικού

θριάσιο-11
ΕΝΦΙΑ,
καθώς
όπως αν αφέρεται, θα
έδιν ε
ισχ υρή
ώθηση
στην οικον ομική
αν άπτυξη.
Φόροι
μεταβίβασης: Αφορολόγητες θα παραμείν ουν και μετά
την εν εργοποίηση των ν έων αν τικειμεν ικών αξιών οι
περισσότερες μεταβιβάσεις και γον ικές παροχ ές ακιν ήτων πρώτης κατοικίας λόγω της διατήρησης των
αφορολόγητων ορίων που εφαρμόζον ται σήμερα.

Ωστόσο λόγω αύξησης των αν τικειμεν ικών αξιών
ειδικά στις περιοχ ές που θα αποκτήσουν για πρώτη
φορά τιμές ζών ης οι αγοραπωλησίες ακιν ήτων θα
κοστίζουν ακριβότερα θα τραβήξουν την αν ηφόρα.
Τέλος ακίν ητης Περιουσίας - δημοτικά τέλη: Οι ν έες
αν τικειμεν ικές αξίες θα προκαλέσουν ν τόμιν ο
αλλαγών σε φόρους και τέλη που επιβαρύν ουν την
ακίν ητη περιουσία των ν οικοκυριών και επιβάλλον ται
μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Τεκμήριο κατοικίας: Οι αν ατροπές στις τιμές ζών ης
των ακιν ήτων θα συμπαρασύρουν και το τεκμήριο
διαβίωσης για τις κατοικίες στο οποίο εγκλωβίζον ται
κάθε χ ρόν ο χ ιλιάδες φορολογούμεν οι.
Οι μεγαλύτερες επιβαρύν σεις θα προκύψουν για
τους φορολογούμεν ους με ιδιόκτητη, μισθωμέν η ή
δωρεάν παραχ ωρούμεν η κατοικία σε περιοχ ές όπου
οι αν τικειμεν ικές αξίες θα βρεθούν πάν ω από το όριο
των 2.800 ευρώ αν ά τετραγων ικό μέτρο, καθώς το
τεκμήριο αυτομάτως θα αυξηθεί κατά 40%.

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
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12-θριάσιο

Υπ. Εργασίας: Παράταση έως 12/4 για υποβολή
δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Απριλίου Αναπροσαρμογή των παραρτημάτων με τους ΚΑΔ

Έ

ως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, παρατείν εται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
αν αστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομέν ων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το
μήν α Απρίλιο 2021.

Από τις 13 Απριλίου 2021, οι επιχ ειρήσεις-εργοδότες
θα μπορούν ν α προαν αγγέλλουν
αν αστολές συμβάσεων εργασίας
εργαζομέν ων , μη έχ ον τας τη
δυν ατότητα μεταβολής των
δηλώσεων για χ ρον ικό διάστημα
από 1/4/2021 έως και 12/4/2021.
Επιπλέον , όπως αν αφέρεται
σε σχ ετική αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων , με τη
δημοσίευση της Κοιν ής Υ πουργικής Απόφασης (ΚΥ Α) που αφορά
στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του κορον οϊού COVID19, από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου
2021, αν απροσαρμόζον ται τα
παραρτήματα με τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (κυρίως για το λιαν εμπόριο) και οι επιχ ειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν τις
δηλώσεις αν αστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομέν ων , λαμβάν ον τας υπόψη τα παραρτήματα Α1 (για
όλη την Επικράτεια) και Β1 (περιοχ ές πολύ αυξημέν ου κιν δύν ου).
Ειδικότερα:

Α. Επιχ ειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία τους με εν τολή δημόσιας αρχ ής σε
όλη την Επικράτεια:

Όσες επιχ ειρήσεις υπάγον ται σε ΚΑΔ που έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία τους με εν τολή δημόσιας αρχ ής
(παράρτημα Α1), αν εξαρτήτως αν έχ ουν επιτρεπόμεν ες ή μη δραστηριότητες, υποχ ρεούν ται ν α θέσουν
σε αν αστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομέν ων τους, εκτός από αυτούς που απασχ ολούν ται σε
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ΚΑΔ που έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία τους με εν τολή
δημόσιας αρχ ής (παράρτημα Β1), αν εξαρτήτως αν
έχ ουν επιτρεπόμεν ες ή μη δραστηριότητες, υποχ ρεούν ται ν α θέσουν σε αν αστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομέν ων τους, εκτός από αυτούς
που απασχ ολούν ται σε επιτρεπόμεν ες δραστηριότητες.

Επισημαίν εται ότι τα παραρτήματα Α και Β που
παρατίθεν ται στην από 31/3/2021 αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων ,
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αφορούν
στο χ ρον ικό διάστημα από 1/4/2021 έως και
4/4/2021. Σε συν δυασμό με τα παραρτήματα Α1 και Β1, που επισυν άπτον ται,
διευκριν ίζον ται τα εξής:

1. Μία επιχ είρηση που έχ ει ήδη υποβάλει δήλωση αν αστολής, βάσει ΚΑΔ του
παραρτήματος Α και εξακολουθεί ν α
βρίσκεται στο παράρτημα Α1, δεν απαιτείται αλλαγή καθεστώτος υπαγωγής,
καθώς παραμέν ει κλειστή με εν τολή δημόσιας αρχ ής.

επιτρεπόμεν ες δραστηριότητες.

Σημειών εται ότι στο παράρτημα Α1 προστίθεν ται οι
ΚΑΔ του λιαν εμπορίου.

Β. Επιχ ειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία τους με εν τολή δημόσιας αρχ ής σε
περιοχ ές πολύ αυξημέν ου κιν δύν ου:
Όσες επιχ ειρήσεις-εργοδότες εδρεύουν ή έχ ουν
παραρτήματα σε περιοχ ές που εν τάσσον ται στο
επίπεδο πολύ αυξημέν ου κιν δύν ου και υπάγον ται σε

2. Μία επιχ είρηση που έχ ει ήδη υποβάλει δήλωση αν αστολής, βάσει ΚΑΔ του
παραρτήματος Β και εξακολουθεί ν α
βρίσκεται στο παράρτημα Β1, δεν απαιτείται αλλαγή καθεστώτος υπαγωγής,
καθώς παραμέν ει κλειστή με εν τολή δημόσιας αρχ ής.

3. Μία επιχ είρηση που έχ ει ήδη υποβάλει δήλωση
αν αστολής, βάσει ΚΑΔ του παραρτήματος Γ ως
πληττόμεν η και από 5/4/2021 εν τάσσεται στο
παράρτημα Α1 (λιαν εμπόριο), θα πρέπει ν α προβεί
σε ορθή επαν άληψη της αρχ ικής δήλωσης, αλλάζον τας
μόν ο το χ ρον ικό διάστημα κατά το οποίο παρέμειν ε
πληττόμεν η, ήτοι από 1/4/2021 έως και 4/4/2021.
Επίσης, υποβάλλει ν έα δήλωση από 5/4/2021 ως κλειστή με εν τολή δημόσιας αρχ ής. Σε περίπτωση που
δεν ήταν επιλέξιμη ως πληττόμεν η (έως και 4/4/2021),
υποβάλλει δήλωση αν αστολής ως κλειστή από
5/4/2021.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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O Aκράτητος ανακοίνωσε 4 προσθήκες

Ο

Ακράτητος αν ακοίν ωσε
την απόκτηση τεσσάρων
ποδοσφαιριστών . Πρόκειται για τους: 27χ ρον ο τερματοφύλακα Νικόλα Καραμαλίγκα με
θητεία σε Ατρόμητο
Αθην ών (Κ20), ΑΟ Αν θούπολη,
ΑΟ Σύρου, Αχ αρν αικό, Έν ωση
Περιστερίου, Φοίν ικα Περιστερίου, ΑΟ Καραβά, Παλαιό Φάληρο & ΑΟ Αργον αύτη.
Τον 23χ ρον ο μπακ-χ αφ
Κώστα Φουρίκη με προυπηρεσία
σε Ηρακλή Θεσσαλον ίκης,
Ασπρόπυργο, Σπάρτη & ΠΑΕ
Κέρκυρα.
Τον Σταύρο Μάν αλη γεν ν ηθείς το 1994 ο οποίος αγων ίζεται σαν αριστερό στόπερ & αριστερό μπακ. Προηγούμεν ες ομάδες του οι Αχ αρν αικός, Αστέρας Βάρης,
Φωστήρας, Ολυμπιακός Βόλου & Ολυμπιακός Αγ.Στεφάν ου. Ο Σταύρος με την
εμπειρία του σε επίπεδο Β & Γ Εθν ικής αν αμέν εται ν α βοηθήσει σημαν τικά την
ομάδα .
Τον Αν τών η Πετειν ό (γεν .2002) ο οποίος σε επίπεδο ακαδημιών αγων ίστηκε
U14 σε S.S Maceratese, U15 σε Καλλιθέα, U16 & U17 στον Απόλλων Σμύρν ης,
U18 & U19 στον Ιων ικό.
Η διοίκηση Τους καλοσωρίζει στην οικογέν εια του Ακράτητου και τους εύχ εται
πάν τα επιτυχ ίες.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Oι αγώνες του
Σαββατοκύριακου σε
σούπερ λίγκ 2, Football
League, και Γ΄Εθνική
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 10/04/2021, 12:45
Επισκοπή – Καλλιθέα

Σάββατο 10/04/2021, 15:00

Αιγάλεω – Έν ωση
Παν ασπροπυργιακού

Σάββατο 10/04/2021, 15:00
Ρόδος Α.Σ. – Καλαμάτα

Σάββατο 10/04/2021, 15:00
Ιάλυσος – Σαν τορίν η 2020

Σάββατο 10/04/2021, 15:00
Αστέρας Βλαχ ιώτη – Νίκη Βόλου
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 10/04/2021, 15:00

Θεσπρωτός 2019 – Τρίγλια Π.Ο.

Σάββατο 10/04/2021, 15:00

Βέροια Ν.Π.Σ. – Αλμωπός Αριδαίας
Σάββατο 10/04/2021, 12:00, ΕΡΤ3
Καβάλα Α.Ο – Πιερικός

Σάββατο 10/04/2021, 15:00

Ολυμπιακός Βόλου 1937 – Απόλλων
Πόν του
Σάββατο 10/04/2021, 15:00

Α.Ε.Π. Κοζάν ης – Παν σερραϊκός
Τα παιχνίδια της Super League 2
το Σαββατοκύριακο
Το αν αλυτικό πρόγραμμα των
αγών ων της 20ης αγων ιστικής ημέρας
του Πρωταθλήματος Super League 2.

Σάββατο 10/4/2021 14:45 ERTSPORTS

Ιων ικός Α.Ο. 1965 – Δόξα Δράμας
2017
Σάββατο 10/4/2021 14:45 ΕΡΤ3

Απόλλων Λάρισας – Λεβαδειακός
Α.Π.Ο.
Κυριακή 11/4/2021 14:45 ERTSPORTS 3

Δύο ανακοινώσεις η Ενωση Ασπροπύργου

Δ

ύο πολύ σημαν τικές προσθήκες έγιν αν στο τεχ ν ικό επιτελείο της ΠΑΕ
Έν ωση Ασπροπύργου.
Ο Γιώργος Παπαλάμπρος είν αι απόφοιτος της σχ ολής ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο
ποδόσφαιρο και έχ ε περάσει στο παρελθόν απ ό Παν αθην αϊκό, Ιων ικό, ΟΦΗ,
Ηρακλή, Λεβαδειακό, Απόλλων α Καλαμαριάς, Κέρκυρα, Καλλιθέα, εν ώ ήταν γυμν αστής του Παν ιων ίου και το 2006 αλλά και
την περίοδο 2013-14.
Ο Βαγγέλης Πουλακίδας είν αι απόφοιτος
με »ΑΡΙΣΤΑ» της ιατρικής σχ ολής La
Sapienza στη Ρώμη, εν ώ κατά την ειδίκευσή του στην ορθοπεδική χ ειρουργική εργάστηκε στα
● ΓΝ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ Γ ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
● ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
● ΓΝ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΝΕΥ ΡΟΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ(ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥ ΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ)
● ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ (1 ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ)
απ οκτών τας μεγάλη εμπ ειρία στην αν τιμετώπ ιση καταγμάτων , αθλητικών
κακώσεων καθώς επίσης και αν οικτών και αρθροσκοπικών χ ειρουργικών τεχ ν ικών .
Είν αι επίσης 1ος ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥ ΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ACKERMANN (ΣΟΥ ΗΔΙΑΣ).
Η διοίκηση της Έν ωσης Ασπροπύργου καλωσορίζει τον γυμν αστή Γιώργο
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟ, και Δρ. Ευάγγελο ΠΟΥ ΛΑΚΙΔΑ στην οικογέν ειά της και τους εύχ εται καλή επιτυχ ία στην εκπλήρωση των στόχ ων της ομάδας.

Τρίκαλα Α.Ο. – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Αρτας
Κυριακή 11/4/2021 14:45 ΕΡΤ3

Α.Ο. Ξάν θη – Διαγόρας Γ.Σ. 1905

Κυριακή 11/4/2021 14:45 ERTSPORTS

Εργοτέλης Γ.Σ. 88 – Ο.Φ. Ιεράπετρας
1970
Κυριακή 11/4/2021 14:45 ERTSPORTS 2
Παν αχ αϊκή 1891 – Χαν ιά

ΓΈΘΝΙΚΗ(5η αγωνιστική)
Το πρόγραμμα στον 6ο 7ο και 8ο
όμιλο στη Γ΄ Εθν ική
6ος όμιλος -(16:30)

Παν ν αξιακός- Ηλιούπολη(13:30)
Φωστήρας- ΑΕ Μυκόν ου(13:30)

Αήττητος Σπάτων - Παν ιών ιος

Χαραυγιακός- Μαρκό

Προοδευτική- Εθν ικός
7ος όμιλος(16:30)

Ναύπλιο 2007- Εν ωση Ερμιον ίδας

Ατρόμητος Χιλιομοδίου- Αγιος Ιερόθεος
ΠΑΟ Ρουφ- Αρης Σκάλας
Παν αρκαδικός- Μολαϊκός

Παν γυθεατικός- Φοίν ικας Επιδαύρου
Κορων ίδα Κοιλάδας- ΑΕ Κηφισιάς
8ος όμιλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η(9/4/2021)

Πυθαγόρας- Αετός Λουτρών 17:00

ΚΥ ΡΙΑΚΗ(16:30)

Καραβάς- ΑΟ Πυλίου(11.30)

Αιολικός- Μικρασιατική Χίου(15.30)
Κερατσίν ι- Ακράτητος

Κ.Αστέρας Βάρης- Παν ελευσιν ιακός
Αίας Σαλαμίν ας- Θύελλα Ραφήν ας

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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

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

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
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑπαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι- πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
τοβάθμια Εκπαίδευση
Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι Επιθυμητά Προσόντα
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι Ηλικία: έως 40 ετών
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
αυτοκινήτου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΟΔΗΓΟΙ
Γ,
Δ,
Ε ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
πέδου
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
λώματος Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG
Επιθυμητά Προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Επιθυμητά Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεπέδου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΠροϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

