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Επιπλέον κονδύλια για τα έργα
της Πολιτιστικής
στην Ελευσίνα

Self-tests: Τι ισχύει
από 19 Απριλίου
για εργαζόμενους
και εργοδότες-Για
ποιους είναι
υποχρεωτικό

σελ. 9

Χρ. Σταϊκούρας: Μετά το
Πάσχα οι φορολογικές
δηλώσεις - Ποιοι γλιτώνουν
τα τεκμήρια
σελ. 4

“Έξυπνα” ηλιακά
παγκάκια εγκατέστησε ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην Ελευσίνα
σελ. 4

σελ. 2

Συντάξεις, επιδόματα
ανεργίας και αποζημίωση
ειδικού σκοπού – Όλες οι
πληρωμές Δημοσίου έως
23 Απριλίου
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σελ. 7

Κοντοζαμάνης απο «Θριάσιο»:
Το ΕΣΥ παρέχει τις απαραίτητες
υπηρεσίες στους κατοίκους της
Δυτικής Αττικής

Βρισκόμαστε σήμερα στο
Θριάσιο Νοσοκομείο,
όπου, για μια ακόμη φορά,
θέλω να τονίσω ότι κατά
τη μετατροπή του σε
Νοσοκομείο για τη διαχείριση μόνο των κρουσμάτων
κορονοϊού, έχουν ληφθεί
όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι
της ευρύτερης περιοχής

Τέλη κυκλοφορίας με
το μήνα για όσους
έχουν καταθέσει
πινακίδες –
παραδείγματα σελ. 5

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογραφίας με «βιτρίνα» μινι
μάρκετ στον Ασπρόπυργο

σελ. 2

Σελ. 3

Ο Ασπρόπυργος
τσίμπησε βαθμό στην
Σαντορίνη

Σελ. 13

Ασθενοφόρο του Ελληνικού
Στρατού και Κινητό Χειρουργείο
για την περίπτωση εργατικού
ατυχήματος στην Ελευσίνα.
σελ. 9
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105580218
Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.Βενιζέλου Ελευθερίου 61,
Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗ Σ2105548498

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές Κατοικίες,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

IKIAPHARM.COM - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι
ΙΚΑ, Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102484070
ΧΑΪΔΑΡΙ

TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος

Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105813912
ΑΧΑΡΝΕΣ

Δάβρη ΕλευθερίαΔεκελείας 90, Αχαρνές, 13671,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102477724

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

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Βελτίωση του
καιρού από το απόγευμα.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, με ενίσχυση
από το απόγευμα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ
Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και
Διονύσιος

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

Επιπλέον κονδύλια για τα έργα της Πολιτιστικής
στην Ελευσίνα

Μ

ε επιπλέον κον δύλια εν ισχ ύεται το
έργο της στερέωσης, αποκατάστασης
και αν άδειξης του αρχ αιολογικού
χ ώρου της Ελευσίν ας και τα έργα της πύλης
εισόδου.
Οπως αν ακοιν ώθηκε χ θες, η Περιφέρεια
Αττικής θα προσθέσει 650.000 ευρώ στο
ποσό του 1,65 εκατ. ευρώ που έχ ει διατεθεί
μέχ ρι τώρα μέσω του επιχ ειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014-20», για τη στερέωση
των βραχ ωδών πραν ών του Πλουτών ειου
μν ημείου και τη μεταφορά αρχ ιτεκτον ικών
μελών . Στη συν άν τησή τους στον αρχ αιολογικό χ ώρο, ο περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και η υπουργός Πολιτισμού Λίν α
Μεν δών η συζήτησαν για την αν άγκη ν α εξασφαλιστεί
επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ για τα έργα της εισόδου.
Η αν αδιαμόρφωση της πύλης εισόδου του αρχ αιολογικού χ ώρου, που έχ ει εγκριθεί από το ΚΑΣ, συν δέεται με την αν άδειξη της Ιεράς Οδού, η οποία διασχ ίζει
την πλατεία Ηρώων (την οποία θα αν απλάσει ο
δήμος) στο κέν τρο της Ελευσίν ας και καταλήγει στον
αρχ αιολογικό χ ώρο.
Η πρόταση αν άδειξης περιλαμβάν ει την προβολή
των αν ασκαμμέν ων τμημάτων της Ιεράς Οδού στην
Ελευσίν α, την αν άδειξη των αρχ αιοτήτων πλησίον
της ρωμαϊκής αυλής εν τός του αρχ αιολογικού χ ώρου,
καθώς και τη δημιουργία υπαίθριας έκθεσης γλυπτών
σε ακίν ητο που έχ ει απαλλοτριωθεί από το Υ ΠΠΟΑ
έν αν τι της εισόδου. Επίσης, θα κατασκευαστούν ν έα
εκδοτήρια εισιτηρίων και θα απομακρυν θούν οι αρχ αιολογικές αποθήκες.
Τα υπόλοιπα έργα στον αρχ αιολογικό χ ώρο αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης του επισκέψιμου
χ ώρου από άτομα με αν απηρία, την τακτοποίηση
των εκατον τάδων διάσπαρτων αρχ ιτεκτον ικών
μελών , την αν αβάθμιση των κτιριακών υποδομών και
την επαν έκθεση του μουσείου με χ ορηγία του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάν δρας Καν ελλόπουλου. Επεμβάσεις θα γίν ουν στους χ ώρους μεταξύ των Μικρών και
των Μεγάλων Προπυλαίων , στην περιοχ ή του Τελεστηρίου, στο Πεισιστράτιο Τείχ ος, καθώς και στην
περιοχ ή δυτικά της Βόρειας Πύλης. Παράλληλα, προ-

γραμματίζον ται εργασίες συν τήρησης στο κωδων οστάσιο και στον τοιχ ογραφικό διάκοσμο του ν αού των
Εισοδίων της Θεοτόκου της Μεσοσπορίτισσας.
Στόχ ος του υπουργείου Πολιτισμού, όπως είπε η κ.
Μεν δών η, είν αι τα έργα του αρχ αιολογικού χ ώρου ν α
έχ ουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022, πριν από
την έν αρξη του έτους της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Παράλληλα προχ ωράει και η εξαγορά του Παλαιού
Ελαιουργείου, ιδιοκτησίας της Εθν ικής Τράπεζας, από
το υπουργείο Πολιτισμού για ν α χ ωροθετηθεί εκεί το
ν έο Αρχ αιολογικό Μουσείο της Ελευσίν ας. Το Παλαιό
Ελαιουργείο ήταν ο κύριος χ ώρος διεξαγωγής του εικαστικού, θεατρικού και μουσικού προγράμματος του
φεστιβάλ των Αισχ υλείων . Ο κ. Πατούλης αν ακοίν ωσε
επίσης τη χ ρηματοδότηση της αν ακατασκευής της
Ελαιουργικής με 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από λίγες
ημέρες έγιν ε γν ωστό ότι οι αποθήκες της Ελαιουργικής, ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, παραχ ωρούν ται στον
Δήμο Ελευσίν ας έως το 2040. Το επόμεν ο διάστημα
θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου
και περιφέρειας, η οποία θα αν αλάβει τη μελέτη και
την αν ακατασκευή του χ ώρου, έκτασης 1.000 τ.μ.,
προκειμέν ου ν α χ ρησιμοποιηθεί από την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Ελευσίν ας μέσα στο 2023. Το έργο αποκατάστασης του παλιού εργοστασίου χ ρωμάτων «Ιρις»
και η μετατροπή του σε πολυχ ώρο πολιτιστικών δράσεων θα επαν αδημοπρατηθεί, καθώς στον πρώτο διαγων ισμό δεν υπήρξε αν ταπόκριση.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογραφίας με
«βιτρίνα» μινι μάρκετ στον Ασπρόπυργο

Το κύκλωμα είχε τη δυνατότητα να πλαστογραφεί ή να υφαρπάζει μεγάλη γκάμα
δικαιολογητικών

Σ

ε «βιτρίν α» για την κατασκευής πλαστών διαβατηρίων που έφταν αν έως
και τα 1.500 ευρώ το έν α, είχ αν
μετατρέψει έν α μίν ι μάρκετ στον Ασπρόπυργο τρεις αλλοδαποί που συν ελήφθησαν
από αστυν ομικούς του τμήματος διαχ είρισης
μεταν άστευσης.
Όπως προέκυψε από την έρευν α, προέβαιν αν στην κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία
εγγράφων και πιστοποιητικών , τα οποία
στη συν έχ εια κατέθεταν σε Δημόσιες
Υ πηρεσίες, με σκοπό την εξαπάτησή τους
και την υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων , με τελικό
σκοπό τη ν ομιμοποίηση παράτυπων μεταν αστών .
Ως βιτρίν α για την κάλυψη των παράν ομων δραστηριοτήτων τους χ ρησιμοποιούσαν κατάστημα mini
market στην περιοχ ή του Ασπροπύργου, στο οποίο
οι εν διαφερόμεν οι αλλοδαποί συμφων ούσαν με τα
μέλη του κυκλώματος την τιμή για την έκδοση άδειας
διαμον ής, αν αλαμβάν ον τας τη σύν ταξη και υποβολή
φακέλου δικαιολογητικών στην αν τίστοιχ η Υ πηρεσία.
Οι τιμές για κατάρτιση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών , αν έρχ ον ταν στα 1.500 ευρώ, εν ώ σε
περίπτωση κατάρτισης μεμον ωμέν ων δικαιολογητικών , οι τιμές κυμαίν ον ταν από 150 έως 300 ευρώ,
αν άλογα με το είδος του πιστοποιητικού.

Το κύκλωμα είχ ε τη δυν ατότητα ν α πλαστογραφεί ή
ν α υφαρπάζει μεγάλη γκάμα δικαιολογητικών , όπως
βεβαιώσεις απόδοσης Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις απογραφής
Ε.Φ.Κ.Α., βεβαιώσεις Α.Μ.Κ.Α., πλαστές ιατρικές
βεβαιώσεις Νοσοκομείων , πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμον ής.
Παράλληλα είχ αν μετατρέψει σε ξεν ών α για παράν ομους μεταν άστες έν α διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο,
λαμβάν ον τας 150 ευρώ το μήν α αν ά άτομο. Οι
αστυν ομικοί κατάσχ εσαν 18 διαβατήρια,2 δελτία ταυτότητας, 9 άδειες διαμον ής,5βεβαιώσεις κατάθεσης
δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμον ής,14
βεβαιώσεις κρατικού ν οσοκομείου και 5.345 ευρώ.
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Κορωνοϊός: Στα 1.829 νέα κρούσματα – Νέο ρεκόρ
διασωληνωμένων

Γ

ια μία ακόμη ημέρα ο ν έος αριθμός
διασωλην ωμέν ων ασθεν ών στις
ΜΕΘ με Cov id-19 αυξάν ει την
αν ησυχ ία για την εξέλιξη της παν δημίας
στη χ ώρα μας.
Το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός τους
αν ήλθε σε 841 έν αν τι 837 χ θες εν ώ
καταγράφηκαν ακόμη 65 θάν ατοι και
1.829 ν έα κρούσματα.

Τα κρούσματα αυτά εν τοπίστηκαν σε
σύν ολο 7.690 μοριακών και 17.479 rapid
test.

Συγκριμέν α, σύμφων α με την αν ακοίν ωση το ΕΟΔΥ τα ν έα εργαστηριακά
επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είν αι 1.829, εκ των οποίων 3 εν τοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχ ων στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των κρουσμάτων αν έρχ εται σε 315.273
(ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.3%
άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών , 57 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 3.374 είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 65,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί
συν ολικά 9.462 θάν ατοι. Το 95.5% είχ ε
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.

Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 841 (61.7% άν δρες). Η διάμεση ηλικία

τους είν αι 68 έτη. To 85.5% 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 1.941 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 495 (ημερήσια μεταβολή -2.37%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είν αι 519
ασθεν είς.
Γεωγραφική καταν ομή των κρουσμάτων

96 κρούσματα στην ΠΕ Αν ατολικής Αττικής
88 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθην ών
78 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
118 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθην ών
296 κρούσματα στην ΠΕ Κεν τρικού Τομέα Αθην ών
124 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθην ών
113 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

θριάσιο-3

Συνάντηση Εργασίας είχε ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου με
την Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλο κ. Μαρία Ζέρβα

Σ

το Δημαρχ ιακό Μέγαρο Ασπροπύργου υποδέχ θηκε την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2021 ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου την Εν τεταλμέν η Περιφερειακή Σύμβουλο
Αττικής για
θέματα
Αν άπτυξης
Περιφερειακών Προγραμμάτων
και
Ευπαθών
Κοιν ων ικών
Ομάδων ,
κ. Μαρία
Ζέρβα.
Στην συν άν τησή τους αν αφέρθηκαν προτάσεις,
πρωτοβουλίες και θέματα για τις ευπαθείς κοιν ων ικά
ομάδες του πληθυσμού από τον Δήμαρχ ο Ασπροπύργου που αφορούν τις αρμοδιότητες της κ. Ζέρβα.
Όπως δήλωσε χ αρακτηριστικά ο Δήμαρχ ος: Επιδιώκουμε μια σταθερή συν εργασία με την Περιφέρεια
σε προγράμματα για τις ευπαθείς κοιν ων ικά ομάδες
και επιδιώκουμε ν α διευρύν ουμε αυτή τη συν εργασία
με επιτυχ ία, όπως συν έβη και το καλοκαίρι του 2020,
όπου η κ. Ζέρβα υποστήριξε μια δράση που αφορούσε τη ψυχ αγωγία παιδιών , από αυτές τις κοιν ων ικές ομάδες σε κατασκήν ωση.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχ ει κοιν ή συν ισταμέν η στη
διαμόρφωση προγραμμάτων και δράσεων και για το
λόγο αυτό ο Δήμαρχ ος, κ. Νικόλαος Μελετίου
δεσμεύτηκε ν α αποστείλει άμεσα τις προτάσεις του.

Κοντοζαμάνης απο «Θριάσιο»: Το ΕΣΥ παρέχει τις απαραίτητες
υπηρεσίες στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Ε

πίσκεψη Αν απληρωτή Υ πουργού Υ γείας Βασίλη Κον τοζαμάν η στην υγειον ομική
μον άδα του Ελλην ικού Στρατού
που σταθμεύει στο ΓΝ Ελευσίν ας
"Θριάσιο"
Ο Αν απληρωτής Υ πουργός
Υ γείας Βασίλης Κον τοζαμάν ης
επισκέφθηκε σήμερα το Γεν ικό
Νοσοκομείο Ελευσίν ας Θριάσιο,
όπου σταθμεύει Κιν ητό Χειρουργείο
Εκστρατείας και μια πλήρως στελεχ ωμέν η προν οσοκομειακή μον άδα του Ελλην ικού Στρατού, προκειμέν ου ν α επικουρήσει το Νοσοκομείο σε περίπτωση βιομηχ αν ικού ατυχ ήματος στην ευρύτερη περιοχ ή.
Μετά το τέλος της επίσκεψής του, ο κ. Κον τοζαμάν ης έκαν ε την ακόλουθη δήλωση:

“Το Ε.Σ.Υ . στέκεται όρθιο και παρέχ ει τις απαραίτητες υπηρεσίες σε όλους τους συμπολίτες μας. Από
τις υπηρεσίες αυτές δεν εξαιρούν ται οι κάτοικοι της
Δυτικής Αττικής.
Βρισκόμαστε σήμερα στο Θριάσιο Νοσοκομείο,
όπου, για μια ακόμη φορά, θέλω ν α τον ίσω ότι κατά
τη μετατροπή του σε Νοσοκομείο για τη διαχ είριση
μόν ο των κρουσμάτων κορον οϊού, έχ ουν ληφθεί όλα
τα απαραίτητα μέτρα προκειμέν ου ν α εξυπηρετούν ται
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχ ής .

Καταρχ άς, το
Νοσοκομείο έχ ει
το προσωπικό
και τις υποδομές
ν α αν τιμετωπίσει πλήρως
οποιοδήποτε
έκτακτο περιστατικό χ ρήζει
άμεσης παροχ ής
βοήθειας.

Το ΕΚΑΒ, με
τους διασώστες
του και όλο το
υγειον ομικό
προσωπικό, διακομίζει τα μη
επείγον τα περιστατικά σε
εφημερεύον τα Νοσοκομεία.

Τα Κέν τρα Υ γείας Ελευσίν ας και Μεγάρων λειτουργούν , πλέον , σε 24ωρη βάση,
ακόμη και τις ημέρες που το Θριάσιο Νοσοκομείο
ήταν σε εφημερία.

Επίσης, στο χ ώρο του Θριάσιου Νοσοκομείου σταθμεύει έν α Κιν ητό Χειρουργείο Εκστρατείας και μια
Μον άδα Προν οσοκομειακής Φρον τίδας του Ελλην ικού
Στρατού, προκειμέν ου ν α επικουρήσει το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που υπάρξει στην περιοχ ή βιομηχ αν ικό ατύχ ημα. Γν ωρίζουμε όλοι ότι η περιοχ ή έχ ει

μεγάλες βιομηχ αν ίες και χ ιλιάδες προσωπικό.

Τέλος, θέλω ν α ευχ αριστήσω, στο πρόσωπο του
Διοικητή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 401, το προσωπικό των Εν όπλων Δυν άμεων , που μαζί με όλο το
προσωπικό του Εθν ικού Συστήματος Υ γείας και όλους
τους υγειον ομικούς σε όλη την Ελλάδα, δίν ουμε την
ύστατη μάχ η αυτή τη στιγμή για ν α ν ικήσουμε την
παν δημία. Θα τα καταφέρουμε”.

4-θριάσιο

Μητσοτάκης: Τα έργα στη Διώρυγα Κορίνθου θα
αναβαθμίσουν όλη την περιοχή

«

Μετά από πάρα πολλά χ ρόν ια γίν εται μία
ουσιαστική παρέμβαση στη διώρυγα,
ύψους 9 εκατομμυρίων », δήλωσε ο
πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εν ημέρωσης
που είχ ε για το σχ έδιο αποκατάστασης που
βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά το κλείσιμο της
διώρυγας λόγω κατολισθήσεων .
«Είν αι μία αν αγκαία παρέμβαση προκειμέν ου
ν α εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της διέλευσης
από τη Διώρυγα. Είν αι έν α πολύ εν τυπωσιακό
έργο, δεν πρέπει ν α ξεχ ν άμε ότι είν αι έν α
έργο του 19ου αιών α, το οποίο εγκαιν ιάστηκε
από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η ώρα
τον 21ο αιών α ν α γίν ουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε ν α αν αδειχ θεί η σημασία
της», τόν ισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι για λόγους ασφαλείας
η Διώρυγα θα παραμείν ει κλειστή για έν α χ ρον ικό διάστημα, εν ώ ζήτησε από τους συν αρμόδιους φορείς
καταβάλλουν κάθε δυν ατή προσπάθεια για το ταχ ύτερο δυν ατό άν οιγμά της στη ν αυσιπλοΐ α. Παράλληλα
επισήμαν ε ότι τα έργα στη Διώρυγα αποτελούν έν αυσμα για την συν ολικότερη αν αβάθμιση της ευρύτερης
περιοχ ής, η οποία έχ ει «αν απτυξιακή δυν αμική», εν ώ
τόν ισε πως η Διώρυγα αποτελεί «πάρα πολύ σημαν τικό αξιοθέατο». «Ξεχ ν άμε πόσοι έρχ ον ται και επισκέπτον ται τη Διώρυγα για ν α δουν έν α τεχ ν ικό έργο
το οποίο είν αι μον αδικό στην Ευρώπη», αν έφερε.
Κατά το διάστημα της επίσκεψης του στη Διώρυγα,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε για την πορεία του
έργου και την σημασία του για την ευρύτερη περιοχ ή
με τον Διευθύν ον τα Σύμβουλο της Διώρυγας Κορίν θου
Α.Ε. Βασίλη Αν δρικόπουλο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παν τελή Παν τελίδη, τον Διευθύν ον τα Σύμβουλο της Ελλην ικής Εταιρείας Συμμετοχ ών και Περιουσίας Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Υ φυπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων και βουλευτή
Κοριν θίας Χρίστο Δήμα, τον Υ φυπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας και βουλευτή Κοριν θίας Νίκο Ταγαρά, τη βουλευτή ΝΔ Κοριν θίας Μαριλέν α Σούκουλη και
τον Περιφερειάρχ η Πελοπον ν ήσου Παν αγιώτη Νίκα,
Διώρυγα Κορίν θου: μία από τις μόλις τρεις υπάρχ ουσες τεχ ν ητές διώρυγες στον κόσμο

“Έξυπνα” ηλιακά παγκάκια
εγκατέστησε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην
Ελευσίνα

Χρ. Σταϊκούρας: Μετά το
Πάσχα οι φορολογικές
δηλώσεις - Ποιοι γλιτώνουν
τα τεκμήρια

Μ

ετά το Πάσχ α θα αν οίξει η ηλεκτρον ική πλατφόρμα για ν α υποβληθούν οι φετιν ές φορολογικές δηλώσεις, και η καταληκτική ημερομην ία θα είν αι η 31η Ιουλίου.

Το πρόβλημα εμφαν ίστηκε αρχ ικά το 2018. Μετά τις
μεγάλες καταπτώσεις που καταγράφηκαν τον φετιν ό
Ιαν ουάριο και Φεβρουάριο στην πλευρά της Πελοπον ν ήσου, η κυβέρν ηση αν έθεσε με διαδικασίες f asttrack στο Υ πουργείο Υ ποδομών και Μεταφορών την
εκπόν ηση μελετών (γεωτεχ ν ική έρευν α, γεωτεχ ν ικές
μελέτες, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, περιβαλλον τικές μελέτες και μελέτες λιμεν ικών έργων ), και την
υλοποίηση του έργου αποκατάστασης.

Οι προκαταρκτικές εργασίες όσον αφορά τις μελέτες
έχ ουν αρχ ίσει. Το στάδιο εκπόν ησης των μελετών
αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Στη
συν έχ εια θα γίν ει η δημοπράτηση του έργου και θα
αρχ ίσουν οι πρόδρομες εργασίες στα πραν ή.
Το όλο έργο, προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων
ευρώ, έχ ει εν ταχ θεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων .

Ο σχ εδιασμός που έχ ει γίν ει αποβλέπει στην
ευρύτερη επίλυση του προβλήματος των καταπτώσεων . Μεταξύ άλλων , θα εγκατασταθεί πλήρες
σύστημα γεωτεχ ν ικής παρακολούθησης που θα επιδεικν ύει πιθαν ά ν έα προβλήματα σε σημεία της
Διώρυγας, προκειμέν ου ν α αποφευχ θούν μελλον τικές
μεγάλες ζημιές που θα μπορούσαν ν α διακόψουν την
απρόσκοπτη λειτουργία της. Η διώρυγα είν αι κομβικής
σημασίας για το εμπόριο και τις μεταφορές, εν ώ αποτελεί μία από τις μόλις τρεις υπάρχ ουσες τεχ ν ητές
διώρυγες στον κόσμο.

“

Έξυπν α” ηλιακά παγκάκια τοποθέτησε ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας ΑΕ σε χ ώρους αν αψυχ ής
και περιπάτου της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν ος (ΧΖΛ)
Ελευσίν ας και συγκεκριμέν α στη θέση Νέα Μαρίν α,
αν αβαθμίζον τας ακόμη περισσότερο σημεία του παραλιακού μετώπου της πόλης, δικαιοδοσίας του.
Τα “έξυπν α” ηλιακά παγκάκια είν αι μια καιν οτομία
που εν τάσσεται στον γεν ικότερο σχ εδιασμό σειράς
τεχ ν ικών εργασιών , που υλοποιεί ο ΟΛΕ κατόπιν
σχ ετικής απόφασης του Διευθύν ον τος Συμβούλου του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαριν άκη, για τον
εκσυγχ ρον ισμό της εικόν ας του παραλιακού μετώπου
της Ελευσίν ας και την αν αβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Τα “έξυπν α” παγκάκια, κατασκευασμέν α από ατσάλι
και ξύλο σε μον τέρν ο σχ εδιασμό, προσφέρουν στους
χ ρήστες πολλές περισσότερες υπηρεσίες από την
αν άπαυση. Πρόκειται για έν αν ολοκληρωμέν ο ψηφιακό σταθμό διευκολύν σεων . Διαθέτουν εν σωματωμέν ες κυψέλες που μετατρέπουν την ηλιακή εν έργεια σε
ηλεκτρική και εν σωματωμέν ο Wi-Fi router, εν ώ παράλληλα διαθέτουν 2 θύρες USB, όπου καθέν ας μπορεί
ν α φορτίσει δωρεάν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
και 2 θύρες ασύρματης φόρτωσης, εφόσον τα κιν ητά
διαθέτουν τεχ ν ολογία επαγωγικής φόρτισης.
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Το έργο υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στο πλαίσιο της μελέτης για την καλύτερη αξιοποίηση της χ ερσαίας ζών ης
λιμέν ος Ελευσίν ας, με στόχ ο:
•
την εξυπηρέτηση κατοίκων στη ευρύτερη
περιοχ ή του Λιμέν α της Ελευσίν ας σε τομείς εν έργειας, όπως η δωρεάν ασύρματη φόρτιση κιν ητών τηλεφών ων ή φορητών υπολογιστών καθώς και η δωρεάν
χ ρήση του διαδικτύου απεριόριστα,
•
την αισθητική αν αβάθμιση της περιοχ ής εν όψει της αν ακήρυξης της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023
•
την εξοικείωση των πολιτών με το διαδίκτυο
και τις σύγχ ρον ες τεχ ν ολογίες.
Σημειών εται ότι τα “έξυπν α” παγκάκια ελέγχ ον ται με
εξειδικευμέν ο ηλεκτρον ικό σύστημα ασφαλείας για την
αποτροπή δολιοφθοράς ή κλοπής.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικον ομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, επισημαίν ον τας, παράλληλα, ότι αυξάν εται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου
έως τέλος Ιουλίου. Εν ώ, όσοι υποβάλλουν τις
δηλώσεις μέσα στον Αύγουστο δεν θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμοι, αλλά θα πρέπει ν α καταβάλλουν διπλή
δόση στο τέλος του μήν α (όπως και πέρυσι) και ο
αριθμός των δόσεων θα είν αι 8.

Μιλών τας στην τηλεόραση του OPEN, ο υπουργός
αν έφερε πως συζητείται με τους θεσμούς -και οι αποφάσεις θα αν ακοιν ωθούν αυτήν την εβδομάδα- το
θέμα του «παγώματος» των τεκμηρίων διαβίωσης για
συγκεκριμέν ες κατηγορίες πολιτών . Ειδικότερα, θα
πρόκειται για:
* Ελεύθερους επαγγελματίες που έχ ουν πληγεί

* Εργαζόμεν ους που είν αι σε αν αστολή

* Εργαζόμεν ους είν αι στο πρόγραμμα «ΣΥ ΝΕΡΓΑΣΙΑ»

* Ιδιοκτήτες ακιν ήτων των οποίων έχ ουν «κουρευτεί» τα εν οίκια που εισπράττουν .

Εξετάζεται η μη προσμέτρηση των τεκμηρίων στον
προσδιορισμό του φόρου, εφόσον όμως σε μια από
τις δυο προηγούμεν ες χ ρον ιές δεν είχ αν φορολογηθεί
με το σύστημα των τεκμηρίων .

Αν αφορικά με το όριο του 30% των δαπαν ών μέσω
ηλεκτρον ικών αποδείξεων , ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι
θα αποφασιστεί (σε συν εν ν όηση με τους θεσμούς),
πάλι για τις προαν αφερθείσες κατηγορίες, μια λύση
στην κατεύθυν ση της «ελάφρυν σης». Προσέθεσε δε,
πως το 80% των φορολογουμέν ων έχ ει συγκεν τρώσει
τον απαιτούμεν ο αριθμό ηλεκτρον ικών αποδείξεων
και δεν αν τιμετωπίζει θέμα «πέν αλτι» φόρου.

Τέλος, για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 7» αν έφερε ότι θα ισχ ύσει το κριτήριο μείωσης τζίρου για το
2020 που έχ ει ως στόχ ο την καλύτερη καταγραφή
των πληττόμεν ων επιχ ειρήσεων , καθώς πολλές από
τις αιτούμεν ες επιχ ειρήσεις έχ ουν μπει και σε προηγούμεν ους κύκλους «επιστρεπτέας προκαταβολής».
Οι πληρωμές θα γίν ουν στα τέλη του μην ός, εν ώ,
παράλληλα αυτήν την εβδομάδα θα γίν ει μια
εν ισχ υμέν η πληρωμή για τις αποζημιώσεις Νοεμβρίου
2020- Ιαν ουαρίου 2021 και αυτές του ΦεβρουαρίουΜαρτίου 2021.
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Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα για όσους έχουν
καταθέσει πινακίδες – παραδείγματα

Τ

ις πιν ακίδες κυκλοφορίας των οχ ημάτων τους,
που έχ ουν καταθέσει στην εφορία, μπορούν
ν α πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες τους και ν α
πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήν α χ ωρίς
πέν αλτι. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το
βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το υπουργείο Οικον ομικών . Με την ίδια τροπολογία απαλλάσσον ται
πλήρως από την καταβολή του εν οικίου Απριλίου οι
επιχ ειρήσεις που είν αι κλειστές με κρατική εν τολή.
Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Τέλη κυκλοφορίας με το
μήν α: Προβλέπεται και για το
έτος 2021 (ίσχ υε ήδη για τα
έτη 2018 – 2020):

– Η κατ′ εξαίρεση δυν ατότητα άρσης ακιν ησίας οχ ημάτων , αυτοκιν ήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χ ρήσης,
με μερική καταβολή των
τελών κυκλοφορίας, κατά τα
οριζόμεν α ποσοστά τελών σε
αν αλογία με τους μήν ες, για
τους οποίους γίν εται η άρση ακιν ησίας, αν τί της καταβολής του συν όλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
που κατά καν όν α ισχ ύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μην ός λογίζεται ως ολόκληρος μήν ας και
καταβάλλεται γι΄αυτό, ποσό ίσο με έν α δωδεκατημόριο
των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
– Η υποχ ρέωση καταβολής κατ’ αν αλογία των τελών
κυκλοφορίας, για τους μήν ες που υπολείπον ται μέχ ρι
το τέλος του έτους και όχ ι το σύν ολο των ετήσιων
τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αν αγκαστικής ακιν ησίας οχ ήματος.

– Κατά τη θέση του οχ ήματος σε ακιν ησία και εφόσον έχ ει επέλθει μεταφορά του οχ ήματος σε ν έο
σημείο, διάφορο του αρχ ικά δηλωθέν τος, δηλών εται εκ
ν έου το σημείο ακιν ητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακιν ησία ή μη θέσης σε ακιν ησία,
επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο
των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμέν ου του
διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέν των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Σημειών εται ότι φέτος κατατέθηκαν ηλεκτρον ικά οι
πιν ακίδες κυκλοφορίας για πάν ω από 130.000 οχ ήματα.

Παραδείγματα
Με βάση τη ρύθμιση, έν ας ιδιοκτήτης αυτοκιν ήτου
2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύν εται καν ον ικά με
ετήσια τέλη 690 ευρώ, που θα θελήσει ν α βάλει ξαν ά
τις πιν ακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίν ητό του για διά-

στημα δυο μην ών (Ιούλιο και Αύγουστο) θα επιβαρυν θεί με τέλη 115 ευρώ ( 2 μήν ες από 57,5 ευρώ ο
καθέν ας).

Αν τίστοιχ α αν έν ας ιδιοκτήτης αυτοκιν ήτου 2.400
κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει ν α «πάρει
πίσω» τις πιν ακίδες του για το διάστημα Ιουλίου –
Δεκεμβρίου θα πρέπει ν α καταβάλλει 459,6 ευρώ (76,6
ευρώ για έξι μήν ες).

2. Μηδεν ικά εν οίκια Απριλίου: Απαλλάσσον ται από
την υποχ ρέωση καταβολής του συν ολικού μισθώματος
και για τον μήν α Απρίλιο του
2021 (ίσχ υε για τους μήν ες
Ιαν ουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμεν ης
επιχ είρησης, για την οποία
έχ ουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αν αστολής ή προσωριν ής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους
που σχ ετίζον ται με τον κορον οϊό ή η οποία πλήττεται οικον ομικά λόγω της διάδοσής του. Με απόφαση του υπουργού Οικον ομικών ,
μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αν εξάρτητης
Αρχ ής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζον ται οι
πληγείσες επιχ ειρήσεις του προηγούμεν ου εδαφίου
αν ά κλάδο και αν ά μήν α, καθώς και κάθε άλλη αν αγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόν τος. Η
απόφαση του προηγούμεν ου εδαφίου αφορά σε
επιχ ειρήσεις οι οποίες δεν εν τάσσον ται στις αποφάσεις που εκδίδον ται κατ′ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.
3. Πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας:
Απαλλάσσον ται από τα τέλη χ αρτοσήμου τα επιβαλλόμεν α διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των καν όν ων κοιν ων ικής αποστασιοποίησης προς αν τιμετώπιση του κιν δύν ου διασποράς του κορων οϊού. Ποσά
τελών χ αρτοσήμου πλέον της εισφοράς προς τον
ΟΓΑ που έχ ουν καταβληθεί επιστρέφον ται ως αχ ρεωστήτως καταβληθέν τα.
Σημειών εται ότι στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημέν η πράξη της αρμόδιας αρχ ής, διοικητικό
πρόστιμο από εκατόν πεν ήν τα (150) έως πέν τε
χ ιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχ ειρήσεις που παραβιάζουν τα αν ωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημέν η πράξη της αρμόδιας αρχ ής,
διοικητικό πρόστιμο από χ ίλια (1.000) έως εκατό χ ιλιάδες (100.000) ευρώ και αν αστολή λειτουργίας για χ ρον ικό διάστημα από δεκαπέν τε (15) έως εν εν ήν τα (90)
ημέρες.

Δωρεάν Rapid Test την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στην Πλατεία
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων για όλους τους Δημότες

Η Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του
Δήμου Φυλής γν ωστοποιεί στους Δημότες ότι
την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 θα βρίσκον ται
στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων )
μον άδες του ΕΟΔΥ για δωρεάν εξέταση Rapid
Test για τη διάγν ωση Cov id 19.
Οι μον άδες θα κάν ουν τα τεστ από τις 10 το
πρωί έως τις 15:00.
Θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.
Όλοι οι συν δημότες που επιθυμούν ν α υποβληθούν σε Rapid Test, θα πρέπει ν α προσέρχ ον ται στο χ ώρο με προστατευτικές μάσκες
και με τις προβλεπόμεν ες αποστάσεις.
Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α γν ωρίζουν το
ΑΜΚΑ τους και ν α γν ωστοποιήσουν τον αριθμό
του τηλεφών ου τους, μέσω του οποίου θα εν ημερωθούν για το αποτέλεσμα.

θριάσιο-5

Έκπτωτη από τον διαγωνισμό για την προμήθεια των
self-tests η Swiss Med

Η

εταιρεία Swiss Med κρίθηκε έκπτωτη από τον
δημόσιο διαγων ισμό για την προμήθεια των
self -tests, με απόφαση του γεν ικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου,
μετά από ομόφων η γν ωμοδότηση της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διεν έργειας και Ποσοτικής Παραλαβής, απορρίπτον τας αίτημα της εταιρείας για παράταση του συμβατικού χ ρόν ου παράδοσης.

Επίσης, ίδια απόφαση προβλέπει την κατάπτωση
υπέρ του δημοσίου της εγγυητικής επιστολής ύψους
504.000 ευρώ που αφορούσε τη συμμετοχ ή της Swiss
Med στον διαγων ισμό.

Σημειών εται πως πριν από λίγες ημέρες η Swiss
Med είχ ε εν ημερώσει ότι αδυν ατεί ν α εκπληρώσει τη
συμφων ία παράδοσης των τριών εκατομμυρίων τεστ
που είχ ε συμφων ήσει και για αυτό είχ ε ζητήσει χ ρον ική παράταση.

Ωστόσο -όπως υπογραμμίζεται στη γν ωμοδότηση
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διεν έργειας και Ποσοτικής Παραλαβής- μεταξύ των όρων που περιλαμβάν ον ται στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίν εται ότι «η παράδοση των
υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί το
συν τομότερο δυν ατό και όχ ι αργότερα από τις επτά
(7) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης» και
«λόγω του κατεπείγον τος, τα προσφερόμεν α είδη
πρέπει ν α είν αι διαθέσιμα, ώστε ν α μπορούν ν α
παραδοθούν εν τός της ως άν ω προθεσμίας».

«Οι παραπάν ω όροι έγιν αν αν επιφύλακτα αποδεκτοί από τον αν άδοχ ο με την υποβολή της προσφοράς του» και «συμπεριλήφθηκαν αυτούσια στο τελικό
κείμεν ο της σύμβασης», αν αφέρει η Επιτροπή και
προσθέτει: «… στο πλαίσιο τόσο της παρούσας
πρόσκλησης όσο και της συν αφθείσας σύμβασης,
αποκλείεται ρητώς η δυν ατότητα παράτασης του
συμβατικού χ ρόν ου παράδοσης, κατά παρέκκλιση της
σχ ετικής δυν ατότητας που χ ορηγείται στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 206 του ν . 4412/2016. Οι όροι
αυτοί, οι οποίοι έγιν αν αν επιφύλακτα δεκτοί από τον
αν άδοχ ο και ουδέποτε άλλοτε αμφισβητήθηκαν ρητώς
από αυτόν , αποτελούν το καν ον ιστικό πλαίσιο του
διαγων ισμού, το οποίο δεν είν αι δυν ατόν ν α αμφισβητηθεί στο παρόν στάδιο».

Διακοπή νερού τη Δευτέρα
19 Απριλίου στη Λεωφ.
Φυλής και τον Άγιο Νικόλαο
για εργασίες συντήρησης του
δικτύου

Τ

ο Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Φυλής
ενημερώνει ότι, για τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, έχουν προγραμματιστεί
εργασίες συντήρησης στον αγωγό δικτύου ύδρευσης στη συμβολή της Λεωφόρου Φυλής και
της οδού Οδυσσέα Ελύτη, στα Άνω Λιόσια.
Για την υλοποίηση των εργασιών θα απαιτηθεί
διακοπή νερού τη Δευτέρα 19 Απριλίου, από τις
8 π.μ., η οποία θα επηρεάσει ολόκληρη τη Λεωφόρο Φυλής και τη συνοικία Αγίου Νικολάου.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μεριμνήσουν για
τη συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων
νερού που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της
διακοπής νερού. Ο Δήμος Φυλής ζητεί την
κατανόηση των κατοίκων για τις εργασίες
συντήρησης, οι οποίες ωστόσο είναι απαραίτητες
ώστε να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία του
δικτύου.

6-θριάσιο

Πέταξαν τις μάσκες οι Ισραηλινοί – Τα σχολεία
υποδέχονται ξανά μαθητές

Ο

ι Ισραηλιν οί σήμερα κυκλοφόρησαν χ ωρίς προστατευτική μάσκα,
την οποία ήταν υποχ ρεωμέν οι
ν α φορούν σε εξωτερικούς χ ώρους και τα
σχ ολεία άν οιξαν εκ ν έου για ν α υποδεχ θούν μαθητές, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων για την επιστροφή σε μια σχ ετική καν ον ικότητα.

Με σχ εδόν το 81% των πολιτών ή
κατοίκων της χ ώρας άν ω των 16 ετών που αν ήκουν δηλαδή στην ηλικιακή
ομάδα που μπορεί ν α εμβολιαστεί με το
σκεύασμα της Pf izer/BioNTech στο Ισραήλ-ν α έχ ουν εμβολιαστεί και με τις δύο
δόσεις, οι μολύν σεις και οι ν οσηλείες
έχ ουν μειωθεί δραματικά.

Αλλά η είσοδος στην χ ώρα ξέν ων παραμέν ει περιορισμέν η και όσοι Ισραηλιν οί δεν είν αι εμβολιασμέν οι
και επιστρέφουν από το εξωτερικό θα πρέπει ν α
μπαίν ουν σε καραν τίν α εξαιτίας της αν ησυχ ίας για τις
παραλλαγές του ιού που πιθαν όν ν α επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

τική για τους εσωτερικούς δημόσιους χ ώρους και κάλεσε τους πολίτες ν α έχ ουν εύκαιρες μάσκες.
«Νιώθω περίεργα χ ωρίς μάσκα για πρώτη φορά μετά
τόσο καιρό. Αλλά είν αι πολύ ωραία περίεργα», λέει ο
19χ ρον ος Αμιτάι Χαλγκάρτεν εν ώ απολαμβάν ει τον
ήλιο σε έν α πάρκο.
«Αν χ ρειάζεται ν α την φοράω σε εσωτερικούς χ ώρους για ν α απαλλαγούμε από αυτό, θα
κάν ω ό,τι μπορώ», προσθέτει.
Με τα ν ηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα
Γυμν άσια και Λύκεια σχ ολεία ήδη ν α επαν αλειτουργούν , όσοι μαθητές Γυμν ασίων
δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα ή τα
παρακολουθούσαν σποραδικά, επέστρεψαν στο προ παν δημίας σχ ολικό τους
πρόγραμμα.

Οι καθηγητές και δάσκαλοι κλήθηκαν ν α
συν εχ ίσουν ν α αερίζουν τις σχ ολικές αίθουσες και ν α τηρούν τα μέτρα κοιν ων ικής
αποστασιοποίησης στα μαθήματα και στα
διαλείμματα.

Το υπουργείο Υ γείας αν ακοίν ωσε ότι εν τόπισε επτά
κρούσματα μιας ν έας ιν δικής παραλλαγής του κορων οϊού στο Ισραήλ, της οποίας η δραστικότητα αξιολογείται.
«Ηγούμαστε της διεθν ούς κοιν ότητας
αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την έξοδο
από την παν δημία. Αλλά δεν έχ ουμε
ακόμη τελειώσει με τον κορων οϊό. Μπορεί
ν α επιστρέψει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Μπέν τζαμιν
Νεταν ιάχ ου.

Η υποχ ρεωτική από την αστυν ομία
χ ρήση προστατευτικής μάσκας σε εξωτερικούς χ ώρους, που επιβλήθηκε πριν από
έν α χ ρόν ο για τις δραστηριότητες που
δεν αφορούν την σωματική άσκηση,
ήρθη.
Αλλά το υπουργείο Υ γείας αν ακοίν ωσε
ότι η χ ρήση μάσκας παραμέν ει υποχ ρεω-

Οι εξωσχ ολικές δραστηριότητες, όπως το
παιδικό θέατρο, παραμέν ουν απαγορευτικές.
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Δραστική ουσία που εμποδίζει
τον πολλαπλασιασμό του
κορωνοϊού

Κ

ον τά στον εν τοπισμό δραστικής ουσίας, η
οποία θα εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του
SARS-CoV-2 στο αν θρώπιν ο σώμα, θεωρούν
ότι βρίσκον ται οι ερευν ητές του Παν επιστημίου του
Ρέγκεν σμπουργκ. «Είμαστε εν θουσιασμέν οι»,
δηλών ει ο καθηγητής μοριακής μικροβιολογίας Ραλφ
Βάγκν ερ.

Σύμφων α με την Muenchner Merkur, το Παν επιστήμιο του Ρέγκεν σμπουργκ, σε συν εργασία με το Ιν στιτούτο Τοξικολογίας και Πειραματικής Ιατρικής (ΙΤΕΜ),
την ν εοφυή επιχ είρηση βιοτεχ ν ολογίας «2bind» και το
παν επιστημιακό ν οσοκομείο της πόλης, αν αζητούν
τη δραστική ουσία που θα παρέμβει στο έργο της
πρωτεΐ ν ης Ν, η οποία θεωρείται υπεύθυν η για την
εξάπλωση του ιού στα αν θρώπιν α κύτταρα.
Η ερευν ητική ομάδα εξετάζει εδώ και καιρό την
συγκεκριμέν η πρωτεΐ ν η, εν ώ με τη βοήθεια και της
τεχ ν ητής ν οημοσύν ης δοκιμάζει εκατομμύρια πιθαν ές
ουσίες και την αποτελεσματικότητά τους.

«Κάποιες δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο με επιτυχ ία. Ελπίζουμε ότι θα λειτουργούν το ίδιο και στις
κλιν ικές δοκιμές», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευν ας,
καθηγητή Γκέρν οτ Λεν γκστ, ο οποίος ωστόσο διευκρίν ισε ότι για την αν άπτυξη εν ός φαρμάκου απαιτούν ται τουλάχ ιστον πέν τε-δέκα χ ρόν ια.

«Έχ ει όμως ν όημα ν α γίν ει αυτή η προσπάθεια,
καθώς ο ιός ήρθε για ν α μείν ει», επισημαίν ει ο ίδιος,
εν ώ, όπως εξηγεί, η πρωτεΐ ν η Ν δεν φαίν εται ν α
αλλάζει με τις μεταλλάξεις του βασικού στελέχ ους.
Ήδη η προσπάθεια φέρν ει κάποιες επιτυχ ίες,
καθώς, όπως αν αφέρει στην εφημερίδα ο καθηγητής
μοριακής μικροβιολογίας Ραλφ Βάγκν ερ, από τις δέκα
πρώτες ουσίες που έφθασαν ως υποψήφιες από το
εργαστήριο του καθηγητή Λεν γκστ, τουλάχ ιστον τρεις
φαίν εται ν α αν αστέλλουν την αν απαραγωγή του ιού
στην κυτταρική καλλιέργεια.
«Είμαστε εν θουσιασμέν οι από τη δυν αμική της
συν εργασίας και την πρόοδο των εργασιών και
ελπίζουμε ν α συμβάλουμε αποφασιστικά στην αν άπτυξη εν ός ν έου φαρμάκου κατά της Cov id-19»,
δήλωσε ο κ. Βάγκν ερ.
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Συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και αποζημίωση ειδικού
σκοπού – Όλες οι πληρωμές Δημοσίου έως 23 Απριλίου

Κ

αταβολές, συν ολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ
περίπου, που αφορούν σε 1.183.549 δικαιούχ ους, θα γίν ουν την εβδομάδα 19-23 Απριλίου από το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων , τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση του υπουργείου
Εργασίας, την Παρασκευή 23 Απριλίου θα ξεκιν ήσει
και η διαδικασία καταβολής των συν τάξεων Μαΐ ου
από τον e-ΕΦΚΑ για τους συν ταξιούχ ους του τ. ΙΚΑ,
των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων θα καταβληθεί την περίοδο 19-23 Απριλίου ποσό συν ολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που
αφορά σε 4.984 πληρωμές.

Αν αλυτικά:
– 425.108 ευρώ θα καταβληθούν σε 729 δικαιούχ ους για την αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά σε
αν αστολές συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του
2020.
– 752.021 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.705 δικαιούχ ους για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού που αφορά σε αν αστολές συμβάσεων
εργασίας τους μήν ες Ιαν ουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
– 912.688 ευρώ θα καταβληθούν για την πληρωμή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 1.712 επαγγελματίες της τέχ ν ης και του πολιτισμού, ξεν αγών ,
τουριστικών συν οδών και άλλων εργαζομέν ων ειδικών
κατηγοριών που απασχ ολούν ται στον κλάδο του
τουρισμού.
– 37.548 ευρώ θα καταβληθούν για την πληρωμή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 80 εργαζόμεν ους
με δικαίωμα υποχ ρεωτικής επαν απρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία.
– Τέλος, ποσό 77.666,39 ευρώ θα καταβληθεί για
758 πληρωμές δικαιούχ ων (αφορούν επίδομα εορτών
Χριστουγέν ν ων 2020).
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν την περίοδο 19-23
Απριλίου οι εξής καταβολές:
Τακτικές πληρωμές:
– Την Παρασκευή 23 Απριλίου θα καταβληθεί ποσό

Αλ. Τσίπρας: Να σταματήσουν
οι παλινωδίες των αποφάσεων
- Δραματική η κατάσταση στα
νοσοκομεία

Τ

ην άποψη ότι «η κατάσταση στα ν οσοκομεία
της χ ώρας παραμέν ει δραματική» και ότι πρέπει
ν α σταματήσουν οι «παλιν ωδίες» εξέφρασε ο
πρόεδρος του ΣΥ ΡΙΖΑ-ΠΣ σε τηλεοπτική δήλωσή του
από το Σισμαν όγλειο Νοσοκομείο που επισκέφτηκε
σήμερα.
«Κορυφών εται το δράμα και η τραγωδία. Και το χ ειρότερο που μπορεί ν α μας συμβεί είν αι ν α συν ηθίσουμε την απώλεια και ν α αποστρέψουμε το βλέμμα από
αυτό το εξελισσόμεν ο δράμα» υπογράμμισε ο Αλ.
Τσίπρας, σημειών ον τας ότι σήμερα μίλησε «με τους
αν θρώπους της πρώτης γραμμής, που δίν ουν μια
ηρωική μάχ η, γιατρούς και ν οσηλευτές». «Δεν έχ ουμε
δικαίωμα ν α τους ξεχ άσουμε, ούτε σήμερα ούτε αύριο,
όπως δεν έχ ουμε δικαίωμα ν α ξεχ άσουμε και τους
χ ιλιάδες αν θρώπους που έχ ασαν τη ζωή τους, τις
οικογέν ειές τους που θρην ούν , ούτε ν α κρύβουμε
αυτά τα ν ούμερα πίσω από μακάβριες συγκρίσεις και
στατιστικές» τόν ισε, εν ώ επισήμαν ε ότι «δεν έχ ει
καν έν α ν όημα τούτη την ώρα ν α μιλήσουμε για τα
λάθη και τις παραλείψεις που μας οδήγησαν ως εδώ,
από τους παν ηγυρισμούς της πρώτης φάσης, στην
τραγωδία σήμερα».
Όπως είπε, «ήρθα μόν ο για ν α εκφράσω την
αγων ία μου, που πιστεύω ότι είν αι και αγων ία της
συν τριπτικής πλειοψηφίας της ελλην ικής κοιν ων ίας».
«Αυτό το κακό πρέπει ν α σταματήσει. Δεν είν αι ώρα

505 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές
συν τάξεις Μαΐ ου 1.065.000 δικαιούχ ων . Πρόκειται για
τους συν ταξιούχ ους του τ. ΙΚΑ, των οποίων ο ΑΜΚΑ
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
– Επιπροσθέτως, το χ ρον ικό διάστημα 19-23 Απριλίου θα καταβληθούν 12,2 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχ ους σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
– 12 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.251 δικαιούχ ους για παροχ ές σε χ ρήμα (επιδόματα μητρότητας,
κυοφορίας, ασθεν είας, ατυχ ήματος, έξοδα κηδείας).

– Τέλος, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχ ους για κληρον ομικές παροχ ές επικουρικής
σύν ταξης.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίν ουν κατά την περίοδο 1923 Απριλίου οι εξής καταβολές:
– 30 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
επιδοτούμεν ων προγραμμάτων απασχ όλησης.
– 25 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχ ους για καταβολή επιδομάτων αν εργίας και λοιπών επιδομάτων .
– 300.000 ευρώ σε 850 μητέρες για επιδοτούμεν η
άδεια μητρότητας.
– 3 εκατ. ευρώ για 6.000 δικαιούχ ους που είν αι
εν ταγμέν οι σε προγράμματα κοιν ωφελούς χ αρακτήρα
(καταβολή εισφορών σε φορείς).
Σημειών εται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν
υπάρχ ουν προγραμματισμέν ες πληρωμές από τον
ΟΠΕΚΑ.

ούτε για δηλώσεις αβάσταχ της ελαφρότητας των
κυβερν ητικών παραγόν των ,
παλιν ωδίες, ούτε για επικοιν ων ιακή διαχ είριση του δράματος», δήλωσε, τον ίζον τας:
«είν αι η ώρα ν α στηρίξουμε
όσο μπορούμε το ΕΣΥ και
τους αν θρώπους του, είν αι
ώρα ν α σώσουμε έστω
όποιες αν θρώπιν ες ζωές
μπορούν ν α σωθούν , είν αι
η ώρα ν α αποκτήσουμε έν α
σοβαρό σχ εδιασμό επιδημιολογικής επιτήρησης, ν α
πολλαπλασιάσουμε τα τεστ, στοχ ευμέν α στις ομάδες
πληθυσμού, ν α αυξήσουμε τον αριθμό των δόσεων
εμβολίων , ώστε ν α κιν ηθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς
ο εμβολιασμός, εξασφαλίζον τας εμβόλια από κάθε
δυν ατή πηγή».
«Είν αι η ώρα επίσης ν α δούμε τις φαρμακευτικές
θεραπείες που έχ ουν εδώ και καιρό εγκριθεί στις υπόλοιπες χ ώρες και στην Ελλάδα, ακόμα δυστυχ ώς, δεν
εφαρμόζον ται μαζικά ώστε ν α σωθούν αν θρώπιν ες
ζωές. Είν αι τέλος η ώρα ν α σταματήσουν οι παλιν ωδίες των αποφάσεων στην αγορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χ ώρους δουλειάς, στα σχ ολεία
που κλείν ουν και αν οίγουν όπως έκλεισαν , είν αι η
ώρα ν α βάλουμε όλοι μαζί έν α τέλος σ' αυτήν την τραγωδία και ν α κοιτάξουμε μπροστά», συμπλήρωσε.
«Επαν αλαμβάν ω, η αν θρώπιν η ζωή είν αι το κρισιμότερο αγαθό και το χ ειρότερο που μπορεί ν α μας
συμβεί είν αι ν α συν ηθίσουμε αυτήν την κατάσταση
της καθημεριν ής απώλειας και του δράματος» κατέληξε
ο κ. Τσίπρας.

θριάσιο-7

Σχολές Οδηγών: Τα
υγειονομικά μέτρα για
την επαναλειτουργία τους

Ε

παν αλειτουργούν από τη Δευτέρα 19 Απριλίου
2021 όλες οι κατηγορίες σχ ολών οδηγών με
βάση την Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση που
αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του
κορων οϊού.
Προηγήθηκε εισήγηση του Υ φυπουργού Υ ποδομών
και Μεταφορών κ. Γιάν ν η Κεφαλογιάν ν η στη
συν εδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων του
Υ πουργείου Υ γείας, κατά την οποία εκτέθηκε η
αν άγκη επαν αλειτουργίας των σχ ολών οδήγησης με
καν όν ες τήρησης υγειον ομικών μέτρων , δεδομέν ης
της οικον ομικής δυσχ έρειας στην οποία έχ ει περιέλθει
ο κλάδος εξαιτίας της πολύμην ης αν αστολής
λειτουργίας.
Ειδικότερα, στη σχ ετική ΚΥ Α (ΦΕΚ 1558),
προβλέπεται ότι επιτρέπεται η διεν έργεια εξ
αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης,
καθώς και μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων
των κατηγοριών , υπό τις εξής προϋποθέσεις τήρησης
υγειον ομικών μέτρων :
α.
απολύμαν σης, μεταξύ διαδοχ ικών
μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού οχ ήματος
με τα οποία έρχ ον ται σε επαφή οι εμπλεκόμεν οι,
β.
υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας από τους
εμπλεκόμεν ους και
γ.
διεν έργεια αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου
ν όσησης από τον κορων οϊό έως και είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν το προγραμματισμέν ο μάθημα για τους
εκπαιδευόμεν ους και τουλάχ ιστον δύο (2) φορές την
εβδομάδα για τους εκπαιδευτές.
Επίσης, επιτρέπεται η διεν έργεια θεωρητικών
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και
φορτηγών συμπεριλαμβαν ομέν ης και της εξέτασης για
την απόκτηση Π.Ε.Ι. και ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ,
υπό την προϋπόθεση διεν έργειας αυτοδιαγν ωστικού
ελέγχ ου ν όσησης από τον κορων οϊό έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους
εκπαιδευόμεν ους, τουλάχ ιστον δύο (2) φορές την
εβδομάδα για τους εξεταστές και τήρησης των
ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης:
Πλήρωση έως και με το πεν ήν τα τοις εκατό
(50%) της χ ωρητικότητάς τους και με την κατά το
δυν ατόν αραιότερη και ομοιόμορφη καταν ομή των
εξεταζόμεν ων στο χ ώρο.
Τήρηση απόστασης εν άμισι (1,5) μέτρου.
Σταδιακή και ελεγχ όμεν η είσοδος και έξοδος
των υποψηφίων .
Αερισμός για τριάν τα (30) λεπτά της ώρας
μεταξύ διαδοχ ικών εξετάσεων .
Απολύμαν ση των ηλεκτρον ικών υπολογιστών
και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των
υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν
μεταξύ διαδοχ ικών εξετάσεων .
Όσον αφορά στη διεν έργεια των πρακτικών
εξετάσεων όλων των κατηγοριών , πρέπει ν α
τηρούν ται οι εξής προϋποθέσεις:
Με ευθύν η του παριστάμεν ου εκπαιδευτή η
μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον χ ώρο της
εξέτασης υλοποιείται τηρουμέν ων των περιοριστικών
μέτρων και καν όν ων περί μεταφοράς επιβατών που
έχ ουν ληφθεί λόγω του κορων οϊού COVID-19.
Διεν έργεια αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου ν όσησης
από τον κορων οϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και
διεν έργεια αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου ν όσησης από
τον κορων οϊό τουλάχ ιστον δύο (2) φορές την
εβδομάδα για τους εξεταστές.
Διεν έργεια του ελέγχ ου των δικαιολογητικών
και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχ ήματος.
Απολύμαν ση, μεταξύ διαδοχ ικών δοκιμασιών ,
των σημείων του εκπαιδευτικού οχ ήματος με τα οποία
έρχ ον ται σε επαφή οι εμπλεκόμεν οι.
Τέλος, όσον αφορά ειδικά στα δίκυκλα, ο υποψήφιος
εξετάζεται φορών τας τον ατομικό εξοπλισμό και
ρουχ ισμό του. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει
εξοπλισμό, όπως επιαγκων ίδες ή επιγον ατίδες, μπορεί
ν α δαν ειστεί από τον εκπαιδευτή, ο οποίος οφείλει ν α
τις απολυμαίν ει πριν από κάθε χ ρήση.

8-θριάσιο

Ασθενοφόρο του Ελληνικού Στρατού και Κινητό Χειρουργείο για
την περίπτωση εργατικού ατυχήματος στην Ελευσίνα.

Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Ελευσίνας για τη θωράκιση της πόλης

Μ

όν ο τετελεσμέν η δεν πρέπει ν α θεωρείται από τον Δήμο Ελευσίν ας, η απόφαση του Υ πουργείου Υ γείας αν αφορικά με
το Θριάσιο και τη μετατροπή του σε ν οσοκομείο
cov id. Έτσι και εν ώ εκκρεμεί ν α εν ημερώσει το
Υ πουργείο την τοπική κοιν ων ία για τον χ ρον ικό
ορίζον τα αυτής της μετατροπής, ο Δήμος Ελευσίν ας συν έχ ισε ν α ζητά απαν τήσεις για το τι
μέλλει γεν έσθαι σε περίπτωση εργατικού ατυχ ήματος, συμβάλλον τας ταυτόχ ρον α στην εξεύρεση λύσης.
Είχ ε προηγηθεί η ικαν οποίηση του αιτήματος
για εν ίσχ υση του Κ.Υ Ελευσίν ας με κρίσιμες
ειδικότητες σε 24ωρη βάση.
Αποτέλεσμα
αυτής της τακτικής, είν αι ο
Ελλην ικός
Στρατός ν α
διαθέσει κιν ητό χ ειρουργείο και κιν ητή
μον άδα ασθεν οφόρου, που
βρίσκον ται
ήδη σταθμευμέν α στο
Θριάσιο Νοσοκομείο.
Ο Δήμαρχ ος

Ο

ργή στο Δήμο Φυλής έχ ουν προκαλέσει οι
συν εχ ιζόμεν οι βαν δαλισμοί δημοτικής περιουσίας. Λίγες μέρες μετά τις συλλήψεις για καταστροφές στα σχ ολεία και για παράν ομη απόρριψη
μπάζων , ήρθε και η σύλληψη για αποξήλωση
πιν ακίδων οδικής σήμαν σης.
Ειδικότερα, το απόγευμα του Σαββάτου 17 Απριλίου

Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου, επισκέφτηκε το στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό τις προηγούμεν ες ημέρες,
δηλών ον τας τους την προσωπική του εκτίμηση αλλά και υπεν θυμίζον τας την αν άγκη της παρουσίας τους εκεί.
Παράλληλα, ο Αργύρης Οικον όμου, επιμέν ει ν α ζητά συν άν τηση με την πολιτική ηγεσία του
Υ πουργείου Υ γείας, εν ώ βρίσκεται σε αν οιχ τή επικοιν ων ία με
τους Δημάρχ ους των όμορων
περιοχ ών και τον σύλλογο των
εργαζομέν ων , καθώς η υπόθεση
του Θριασίου Νοσοκομείου
αφορά το Θριάσιο Πεδίο συν ολικά.

Μ

δικαιούχ οι λαμβάν ουν είδη παν τοπωλείου (ελαιόλαδο,
φακές, φασόλια, ρύζι, μακαρόν ι κοφτό, αλεύρι και γάλα
εβαπορέ), καρότα, τυροκομικά προϊόν τα (φέτα και
ημίσκληρο τυρί) και ν ωπό κρέας (μοσχ άρι και χ οιρ-

Πόλεμο στους βανδάλους για τις
καταστροφές δημοτικής περιουσίας έχει κηρύξει ο Δήμος
Φ υλής Φ υλής

ΣΥ ΛΛΗΨΗ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Απριλίου τη διανομή τροφίμων
του ΤΕΒΑ η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

ε αυστηρά μέτρα προστασίας κατά
της εξάπλωσης της παν δημίας,
ξεκίν ησε η Κοιν ων ική Υ πηρεσία του
Δήμου Φυλής, τη ν έα διαν ομή τροφίμων
προς τους δικαιούχ ους του ευρωπαϊκού
προγράμματος ΤΕΒΑ, την Παρασκευή 16
Απριλίου.
Η διαν ομή θα διαρκέσει μέχ ρι και την
Τρίτη 20 Απριλίου και οι δικαιούχ οι προσέρχ ον ται στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία μόν ο
κατόπιν ειδοποίησης από τους υπαλλήλους
της Υ πηρεσίας, προκειμέν ου ν α αποφευχ θεί
ο συγχ ρωτισμός και ν α τηρηθούν οι αποστάσεις, εν ώ οφείλουν ν α φορούν υποχ ρεωτικά μάσκα προστασίας. Επίσης, οι δικαιούχ οι, κατά την προσέλευσή τους, θερμομετρούν ται.
Δικαιούχ οι της ν έας διαν ομής τροφίμων του ΤΕΒΑ
είν αι 1.403 οικογέν ειες του Δήμου Φυλής με τα μέλη
τους ν α αν έρχ ον ται συν ολικά σε 3.853 άτομα. Οι
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ιν ό), σε ποσότητες αν άλογες του αριθμού των μελών
της κάθε οικογέν ειας.
«Ξεκιν ήσαμε άμεσα τη διαν ομή τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ, ώστε, σε συν δυασμό με τη διαν ομή
προϊόν των προς του δικαιούχ ους του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ν α προσφέρουμε προς
τους οικον ομικά αδύν αμους συμπολίτες
μας τα βασικά αγαθά εν όψει του Πάσχ α»,
υπογράμμισε ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, Γιώργος Αν των όπουλος, προαν αγγέλλον τας ότι την επόμεν η εβδομάδα
θα γίν ει και η διαν ομή του Κοιν ων ικού
Παν τοπωλείου.
Η διαν ομή του ΤΕΒΑ ξεκίν ησε την Παρασκευή 16 Απριλίου στο Δήμο Φυλής που
είν αι ο επικεφαλής Δήμος της «Κοιν ων ικής
Σύμπραξης Δυτικής Αττικής» και στο Δήμο
Μάν δρας – Ειδυλλίας. Την επόμεν η εβδομάδα θα γίν ει η διαν ομή στο Δήμο Ασπροπύργου και θα ακολουθήσει, σε χ ρόν ο
που θα υποδείξουν οι ίδιοι, η διαν ομή τους υπόλοιπους εταίρους Δήμους, ήτοι Μεγαρέων και Ελευσίν ας,
καθώς και στους δικαιούχ ους της Ι.Μ. Ιλίου, Αχ αρν ών
και Πετρουπόλεως.

2021 συν ελήφθη, από την Ελλην ική Αστυν ομία, έν α
άτομο ΡΟΜΑ που αποξήλων ε πιν ακίδες οδοσήμαν σης προκειμέν ου ν α τις πωλήσει για σκραπ.
Οι αστυν ομικοί εν ημέρωσαν τον Αν τιδήμαρχ ο
Μιχ άλη Οικον ομάκη, ο οποίος απευθύν θηκε στον
αρμόδιο Αν . Δήμαρχ ο Γιώργο Ραφτέλη, που μετέβη,
αμέσως, στο Αστυν ομικό Τμήμα, όπου υπέβαλε μήν υση για φθορά δημοτικής περιουσίας. Εν τω μεταξύ,
εκκρεμεί στο Αστυν ομικό Τμήμα Άν ω Λιοσίων , αίτηση
του Δήμου Φυλής για την παροχ ή των στοιχ είων ταυτότητας του οδηγού του φορτηγού ο οποίος συν ελήφθη, επ’ αυτοφώρω, από τον Μιχ άλη Οικον ομάκη ν α
απορρίπτει μπάζα, προκειμέν ου ν α του επιβληθούν ,
από τη Δημοτική Αστυν ομία, τα πρόστιμα που προβλέπον ται από τον Καν ον ισμό Καθαριότητας του
Δήμου Φυλής.
Σημειωτέον ότι η Δημοτική Αστυν ομία έχ ει εν τείν ει
την προσπάθειά της στο τομέα αυτό με συν εχ είς
περιπολίες, εν ώ παρόμοιο αίτημα έχ ει υποβληθεί κι
από το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού στον Αστυν ομικό
Διευθυν τή Δυτ. Αττικής.
Αν αφερόμεν ος στην σύλληψη, ο Αν απλ. Δήμαρχ ος
Γιώργος Ραφτέλης δήλωσε. “Την ώρα που, με εν τολή
του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, τοποθετούμε χ ιλιάδες πιν ακίδες οδοσήμαν σης ώστε ν α εν ισχ ύσουμε
την οδική ασφάλεια και ν α προστατεύσουμε τη ζωή
και τη σωματική ακεραιότητα των συν δημοτών μας,
κάποιοι ασυν είδητοι επιχ ειρούν ν α βιοποριστούν εις
βάρος του κοιν ων ικού συν όλου. Είμαστε, με το Δήμαρχ ο και τους συν αδέλφους, σε συν εχ ή πόλεμο εν αν τίον αυτών που αδιαφορούν για τα αυτον όητα
δικαιώματα όλων μας”, τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Γιώργος Ραφτέλης.

Λήμνος: Νεκρός 23χρονος
στρατιώτης στη μονάδα του

Τ

ο θάν ατο εν ός στρατιώτη ο οποίος παρουσιάσθηκε με τη 2021 Β΄ ΕΣΣΟ και υπηρετούσε
σε μον άδα της Λήμν ου, αν ακοίν ωσε το ΓΕΣ.

Συγκεκριμέν α, τις πρωιν ές σήμερα o 23χ ρον ος
στρατιώτης Μ.Γ. βρέθηκε χ ωρίς τις αισθήσεις του
εν τός του θαλάμου, κατά τη διαδικασία έγερσης για
αν άληψη υπηρεσίας. Έγιν αν άμεσα προσπάθειες
αν άν ηψης από τον ιατρό της μον άδας και εν
συν εχ εία διακομίσθηκε στο Γεν ικό Νοσοκομείο Λήμν ου όπου διαπιστώθηκε ο θάν ατός του.
Τα αίτια του συμβάν τος διερευν ών ται αρμοδίως.
Το Γεν ικό Επιτελείο Στρατού εξέφρασε τα ειλικριν ή
του συλλυπητήρια στους οικείους του.
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ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR

Ο

ι ν έες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχ ον ται
στους πολίτες μέσω του gov .gr σχ ετικά με το
Κτηματολόγιο, παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 16 Απριλίου σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πρόκειται για μία ακόμα σημαν τική καιν οτομία,
καθώς όλα τα στοιχ εία για τα ακίν ητα της χ ώρας
γίν ον ται εξ αποστάσεως προσβάσιμα στους ιδιοκτήτες
και στους επαγγελματίες του χ ώρου, καταργών τας τη
γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία.
Συγκεκριμέν α, όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο,
πλέον οι πολίτες και επαγγελματίες μπορούν ν α
κάν ουν ψηφιακό έλεγχ ο στα ακίν ητα που τους αφορούν μέσω του ktimatologio.gov .gr, εν ώ μετά την αν αβάθμιση της πλατφόρμας «Θέαση» του Κτηματολογίου
(maps.gov .gr) είν αι διαθέσιμο σε όλους το χ αρτογραφικό υλικό της χ ώρας, εμπλουτισμέν ο με τα δεδομέν α των
γεωτεμαχ ίων του Κτηματολογίου.
Η λειτουργία της υπηρεσίας ρυθμίζεται από τη σχ ετική Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση που συν υπέγραψαν ο
Υ πουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υ πουργός Δικαιοσύν ης Κώστας
Τσιάρας και ο Υ φυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, αρμόδιος για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο,
Γιώργος Στύλιος.
Ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, προέβη στην ακόλουθη
δήλωση: «Έν α χ ρόν ο μετά, το gov .gr προσθέτει ακόμα μία σημαν τική λειτουργία που αφορά την ελεύθερη και
απρόσκοπτη πρόσβαση στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για έν α ψηφιακό βήμα, που έχ ει ως σκοπό τη διευκόλυν ση των ιδιοκτητών ακιν ήτων και των επαγγελματιών (δικηγόροι, μηχ αν ικοί, συμβολαιογράφοι κ.ά.) και κατ’
επέκταση έν α πολύτιμο εργαλείο στη μάχ η που δίν ουμε κατά της γραφειοκρατίας.
Αποκλειστικός γν ώμον άς μας είν αι η βελτίωση της καθημεριν ότητας των πολιτών ».

Self-tests: Τι ισχύει από 19 Απριλίου για
εργαζόμενους και εργοδότες-Για ποιους είναι
υποχρεωτικό

Τ

ι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα

Ο «οδικός χάρτης» για τα υποχρεωτικά self-tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19
Απριλίου, περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των
υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
Οι βασικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ είναι οι εξής:
1.Tα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους
ακόλουθους κλάδους:
- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ
και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
- Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές
- Υπηρεσίες καθαρισμού
- Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Σημειώνεται ότι μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, κατόπιν
αιτήματος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΟΤΟΕ και του
κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, συμπεριελήφθησαν και οι
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.
2.Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την
προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει
ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο
έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την
πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο
εργαζόμενος με φυσική παρουσία.
Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου,
θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το
επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.
3.Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο
με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την
παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί
με τις υποχρεώσεις του.
4.Οσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων
των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους
προαναφερθέντες κλάδους (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.
5. Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την αποστολή
στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των ομάδων εργαζομένων που υπο-

βάλλονται υποχρεωτικά σε self test πριν προσέλθουν στον
χώρο εργασίας τους πρέπει να υποβληθούν σε rapid ή μοριακό
τεστ είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή (με επιβάρυνση του εργοδότη τους), μόνο την για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.
6. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για εργαζομένους που δεν
έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλεται από το
Υπουργείο Εργασίας προς την ΗΔΙΚΑ, διότι ανήκουν σε ειδικές
περιπτώσεις (εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής
Απασχόλησης, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, προωθητές πωλήσεων κλπ.) Στη συνέχεια τα
στοιχεία και αυτών των εργαζομένων θα συμπεριληφθούν στο
αρχείο της ΗΔΙΚΑ.
7. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα
ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι
είναι δικαιούχοι των self test.
8. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να
κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη
του) έχει αυτή τη δυνατότητα.
Οι εργαζόμενοι δηλώνουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:
9. Θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για
εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την
χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα
Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το
αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο
«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος
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Το πρώτο κατοικίδιο του
Μαξίμου είναι σκυλί και λέγεται
Πίνατ

Σ

τα πρότυπα της συν ήθειας του Λευκού Οίκου
αλλα και την Ντάουν ιν γκ Στριτ ν α φιλοξεν ού
έν α κατοικίδιο, το Μαξίμου απέκτησε τον δικό
του σκύλο. Το όν ομα αυτού Πίν ατ (Peanut) . Βρέθηκε
εγκαταλελειμμέν ος
πριν λίγους
μήν ες και
πλέον απολαμβάν ει
ασφάλεια
αλλά και την
προσοχ ή
των αν θρώπων του
πρωθυπουργικού
μεγάρου.

Εκτός
από κίν ηση
ουσίας, πρόκειται και για μια συμβολική πράξη από
τον πρωθυπουργό, καθώς η κακοποίηση ζώων είν αι
διαδεδομέν η στην χ ώρα μας.
Ο Πίν ατ υιοθετήθηκε από την Ζωοφιλική Έν ωση
Ηλιούπολης.

COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»
10. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη
δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι
θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη
πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος
εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό
έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι
αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του
εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου
ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.
11. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό,
εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο
εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό,
πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το
αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.
12. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται
υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων
COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού
εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test»
13. Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test, οι
εργαζόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του
εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης.
14. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους
εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε
self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η
υποχρέωση. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση
ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση
κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο
300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
15. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά
εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο
με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό
έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
16. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου.
Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν
να προμηθεύονται τα self-test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα
εντός του χρονικού διαστήματος 19-25 Απριλίου.
17. Εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία
στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους
εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self test
και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον
COVID-19. Ειδικά για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος.
18. H εφαρμογή των ρυθμίσεων θα αποτελέσει αντικείμενο
ελέγχων από τον ΣΕΠΕ που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους στους κλάδους που
εμπίπτουν στο πεδίο της ΚΥΑ (λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές κλπ.).

10-θριάσιο

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

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

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΣΙΠΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48

12-θριάσιο

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Τα αποτελέσματα σε
νότιο και βόρειο όμιλο
στην φουτμπόλ λιγκ

Στους αγών ες για την 6η αγων ιστική
στην φούτμπολ λίγκ σημειώθηκαν τα
εξής αποτελέσματα:
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Σαν τορίν η – Ασπρόπυργος 0-0
Ρόδος Α.Σ. – Αιγάλεω 1-0 (89' Μπαξεβάν ος)
Ιάλυσος – Επισκοπή 1-0 (25'
Ρούσσος)
Αστέρας Βλαχ ιώτη – Καλλιθέα 1-2
(53' Κορν έζος - 10', 85' Μαρουκάκης)
Καλαμάτα-Νίκη Βόλου 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο
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Καλαμάτα 12
Ιάλυσος 10
Ρόδος 10
Καλλιθέα 9
Επισκοπή 8
Αιγάλεω 6
Σαν τορίν η 2020 6
Αστέρας Βλαχ ιώτη 5
Νίκη Βόλου 4
Ασπρόπυργος 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 7Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(25/4

ΑΙΓΑΛΕΩ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΙΑΛΥ ΣΟΣ-ΡΟΔΟΣ 1-0(1-0 (89' Μπαξεβάν ος)
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ακράτητος ανακοίνωσε τον Αχιλλέα
Κατσιούλη

Ακράτητος Αν ω Λιοσίων αν ακοίν ωσε την
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αχ ιλλέα
Κατσιούλη.
Ο έμπειρος επιθετικός (γεν .1989) αν αμέν εται ν α
βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα μας για την επίτευξη των στόχ ων της.
Η μετακίν ηση του ποδοσφαιριστή από την ΑΕ
Χαλαν δρίου πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη
βοήθεια του προέδρου της κ. Αλέξη Θαν ασά τον
οποίο και ευχ αριστούμε θερμά.

Σ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Συνάντηση με την
Φλώρα Ρεντούμη

υν άν τηση με την σπουδαία πρωταθλήτριά του στίβου Φλώρα Ρεν τούμη
είχ ε σήμερα ο πρόεδρος του Μαν δραϊκού Αθλητικού Ομίλου Χρήστος Παπακων σταν τίν ου.
Με τη ν έα της ιδιότητα
στον Δήμο Μάν δρας Ειδυλλίας είμαστε σίγουροι ότι ο
αθλητισμός στην πόλη μας
θα αποκτήσει πλέον …
ταχ ύτητα πρωταθλήτριας
που ξεπερν άει κάθε εμπόδιο!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥ ΧΙΑ ΦΛΩΡΑ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ !

Γ

Ο Πανελευσινιακός 3-0 το
Κερατσίνι

ια τ ην 6η αγων ισ τ ικ ή τ ου π ρωτ αθλήματ ος τ ης Γ΄Εθν ικ ής κ αι για
τ ον 8ο όμιλο σ τ ο Δημοτ ικ ό Σ τ άδιο Ελευσ ίν ας "ΚΟΣ ΜΑΣ
Π ΑΠ ΑΝ Ι ΚΟΛΑΟΥ " ο Π αν ελευσ ιν ιακ ός επ ικ ράτ ησ ε ύσ τ ερα απ ό
κ αλή εμφ άν ισ η τ ου Κερατ σ ιν ίου με 3-0.
Τα τ έρματ α τ ων σ τ αχ υοφ όρων τ ου Θοδωρή Καλύβα σ ημείωσ αν οι:
Δουκ άκ ης 17' Μπ ουρν τ έν ης 52΄απ ό ασ ίσ τ τ ου Μακ ρίδη κ αι Λάμπ ρου
με π έν αλτ ι 81΄ύσ τ ερα απ ό αν ατ ροπ ή τ ου Κακ οσ ίμου απ ό τ ον Μουσ κ άι.
Διαιτ ήτ ευσ ε ο Ζ αχ αρόπ ουλος-Κουλοχ έρης(Αν Ατ τ ικ ής)-Σ ούζας(Αιτ ωλοακ αρν αν ίας).

Γ

Ο Ασπρόπυργος τσίμπησε βαθμό
στην Σαντορίνη

ια την 6η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Football
League, η Σαν τορίν η στο
ΔΑΚ Νάξου και η Εν ωση
Ασπροπύργου αν αδείχ θηκαν ισόπαλοι χ ωρίς γκόλ.
Ο αγών ας είχ ε ρυθμό
και ευκαιρίες. Οι γηπεδούχ οι ήταν καλύτεροι
διατήρησαν την υπεροχ ή
αλλά μάταια. Ο Ασπρόπυργος με καλή αμυν τική
τακτική και ξαφν ικές αν τεπιθέσεις κράτησε το
μηδέν .
Η ομάδα της Σαν τορίν ης
είχ ε στο 22' δοκάρι σε κεφαλιά του Μπουν τόπουλου.
Διαιτητής Κόκκορης(Αρκαδίας). Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Τσολακίδης(Αθήν ας).
4ος: Μαχ αίρας(Αθήν ας).
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ(προπον ητής Νίκος Παν τέλης): Δερμιτζάκης, Ερρίκος, Κουρέλλας,
Παπαζαχ αρίας, Παν τίδος, Σιμιτσής(87'Παπατζίκος), Μην άς(87'Πουρν άρας),
Πολύζος(71' Μαλάι), Ιβαν ίδης, Περογαμβράκης(6'λόγω τραυματισμού Μπουν τόπουλος) , Καν ούλας.
Πάγκος: Ντούν ης, Γιουκούδης, Λάμπρου, Κωστόπουλος, Μπιρμπίλη,
Εκτός αποστολής έμειν αν ο Πέτρου, ο τιμωρημέν ος Ντιν ιωτάκης, καθώς και οι
τραυματίες Αν δριόλας και Σκαθαρούδης.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ (προπον ητής Κριστόφ Βαζέχ α): Νίκας, Ζαχ αρός,
Ναά(37' λόγω τραυματισμού Παπαθαν ασίου), Μουκίδης, Ζαχ αράκης, Αργυρόπουλος, Γεωργακόπουλος, Τριποτσέρης, Κυριαζής(84' Μαρούδας), Θεοδώρου, Τζαν ουλίν ος.
Πάγκος: Οικον ομόπουλος,Σιμιστήρας,Ντούμπερετ,Τσεβάς,Κατίδης,Κρίσταν ,Γεωργόπουλος, Μερτύρης, Καμπουρούδης.
Εκτός οι Γκέκα, Βασιλείου,Τραορέ, Abessolo, Πατσατζόγλου, Λάμπογλου, Κουδουν ά, Καλομοίρη και Πετσίτη.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

SL2: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η
επόμενη αγωνιστική
Για την 21η αγωνιστική της
Super League 2
σημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα.
Χανιά – Απόλλων Λάρισας 2-1 (8'
Μπραμπίγια, 16' Τριανταφυλλάκος 12' Ομπράντοβιτς)
Παναχαϊκή – Εργοτέλης 1-1
(Αραβίδης 13’ Κόνραντ 31’
Καραϊσκάκης – Δόξα Δράμας 1-1
(68' Θεολόγου - 87' Σαμπανίδης)
Διαγόρας-Τρίκαλα 2-0 (29′
Σμυρλής, 63′ Nτοριβάλ)

Λεβαδειακός-Ιωνικός 1-2 (8′
Πολέτο – 58΄Ματσούκας,
81’Μάναλης)

ΟΦ Ιεράπετρας-Ξάνθη 1-2 (45′
Ντάλα Κόστα- 80′ Καπνίδης, 88′
Μικελτάντζε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ 46
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38
ΞΑΝΘΗ 38
ΧΑΝΙΑ 34
ΕΡΓΟΤΈΛΗΣ 33
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 30
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 29
ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24
ΤΡΙΚΑΛΑ 23
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 21
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 13
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Καραϊσκάκης – Διαγόρας
Δόξα Δράμας – Λεβαδειακός
Τρίκαλα – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιωνικός – Χανιά
Ξάνθη – Παναχαϊκή
Απόλλων Λάρισας - Εργοτέλης

Επιμέλεια: 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

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

