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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Δραμιού στον Ασπρόπυργο

2η θέση στην κατάταξη η Ελληνική Αποστολή

Μητσοτάκης για
Σκαραμαγκά: «Τα
μεγαλύτερα ναυπηγεία
της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά»

σελ. 5

Υπό έλεγχο η φωτιά
στη Φυλή

- Έκκληση
Χρήστου Παππού
για ιδιαίτερη
προσοχή τα
επόμενα 24ωρα.
Σε επιφυλακή
ο μηχανισμός του
Δήμου
σελ. 3

σελ. 7

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκλειστική συνέντευξη
Γ. Τσουκαλά:

«Η Δημ. Αρχή είναι ήδη
εκτεθειμένη απο τις
υποσχέσεις της»

σελ. 9

Στον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου
τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
με 37,3 εκατ. ευρώ
σελ. 3-4

Δήλωση Υφυπουργού Δικαιοσύνης για τα 2
χρόνια Διακυβέρνησης της ΝΔ

Γ. Κώτσηρας:

«2 χρόνια υπευθυνότητας»
σελ. 8

Σε ισχύ οι διατάξεις για τις νέες
γονικές άδειες των εργαζομένων

- Άδεια πατρότητας, 14 ημέρες με αποδοχές

σελ. 8

‘Επαιξαν για την ΠΙΣΤΗ
οι Παλαίμαχοι του Ηρακλή
Ελευσίνας και της Προοδευτικής

Σελ. 13

Προσλήψεις στην ΕΦ.Α.
Δυτικής Αττικής
σελ. 5
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614
MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργατικές
Κατοικίες, 2105541344
Άνω Λιόσια

Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47,
Χασιά, 2102411522
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Πάρνηθος 121,2102465660
ΧΑΙΔΑΡΙ

Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π.Ιερού Λόχου 7 &
Αριστείδου,2105820751

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Α’ιθριος . Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου,
Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος

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

Δ. ΦΥΛΗΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Επιχορηγήσεις Αθλητικών - Πολιτιστικών

Ο

Σωματείων και Συλλόγων για το 2021

Δήμος Φυλής πρόκειται εντός του 2021 να
ενισχύσει οικονομικά τους Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους
εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις
πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, εφόσον
το επιθυμούν, να καταθέσουν από Τετάρτη 7 Ιουλίου
2021 έως και Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΝΠΔΔ
Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής “ Η
ΠΑΡΝΗΘΑ”, με έδρα το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων.
Το αίτημα θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις – Δράσεις
τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με
αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων
αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες
και όχι αόριστες.
Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία
του Συλλόγου εις διπλούν:
1. Καταστατικό θεωρημένο για το 2021 συνοδευμένο
με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει
εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού)
2. Ειδική Αθλητική αναγνώριση για το άθλημα από τη
Γ.Γ.Α
*(μόνο για αθλητικούς συλλόγους)
3. Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που
έχει κατατεθεί στην περιφέρεια

4. Βεβαίωση περιφέρειας κατάθεσης Προϋπολογισμού
2021 – Απολογισμού 2020 καθώς και βεβαίωση περί
θεώρησης βιβλίων
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Φορολογική ενημερότητα
7. Αριθμός Τραπεζικού Λογαρισμού που τηρεί σε
οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου

Ουραγός στους
εμβολιασμούς η
Δυτική Αττική

Τεράστιες αποκλίσεις, που ενδεχομένως κρύβουν
και ταξικό χαρακτήρα, εμφανίζονται στα ποσοστά
των εμβολιασμένων εντός Αττικής, με τα βόρεια
προάστια να κάνουν… πρωταθλητισμό στα εμβόλια, τη στιγμή που σε Δυτική, Ανατολική Αττική
αλλά και Πειραιά, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα.

Ειδικότερα, στη Δυτική Αττική, το ποσοστό εμβολιασμένων με μία δόση είναι 21,09% κι αυτοί που
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 16,29%
μόνο.
Επίσης, στην Ανατολική Αττική, τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 21,97% και 15,88% μόνο.

8. Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους , αίτημα με τις
εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των
εκδηλώσεων αυτών και προγραμματισμός για το 2022
9. Για τους Αθλητικούς Συλλόγους, Λίστα δράσεων
για το 2021 και προγραμματισμός για το 2022
10. Παραστατικά εξόδων επιχορήγησης 2020 (αναρτημένα στο Διαύγεια για 3.000 + άνω σύμφωνα με το
άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 16 του Ν.4305/2014 ), εφόσον υπάρχουν.
Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014,
καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία
δαπανών τους στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του
N.4790/2021 (ΦEK 48/31-03-2021) , “ Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 7 τις
συνέπειες πανδημίας του κορωνοϊου Covid 19 , ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για την οικονομική ενίσχυση 2020.
Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα
αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Φυλής.
Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων (Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης)
από τις 09:00 – 14:00 Τηλ. Επικοινωνίας
210
2484453 Υπεύθυνη κα Τσίγκα Δήμητρα.

Στον Πειραιά, έχει κάνει μία δόση το 28,43% κι
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το 22,88%.

Αντιθέτως, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ήδη
έχει κάνει μία δόση το 81,27% κι έχει ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό του το 59,88% των κατοίκων τους.
Οι διαφορές, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
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Στον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο

εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου ανακηρύχθηκε, πλειοδότης τόσο στον διαγωνισμό της ειδικής διαχείρισης της "Ελληνική Ναυπηγεία ΑΕ"
(ΕΝΑΕ) όσο και στην ηλεκτρονική δημοπρασία του ακινήτου της ΕΤΑΔ που πραγματοποιήθηκαν χθες.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τίμημα για το ακίνητο
της ΕΤΑΔ έφτασε τα περίπου 37,2 εκατ. ευρώ, περίπου
7 εκατ. ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης, ενώ στα
περίπου 25 εκατ. ευρώ ήταν το τίμημα για τον διαγωνισμό της ΕΝΑΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες και στους δύο διαγωνισμούς συμμετείχε και ο όμιλος North Star του εφοπλιστή
Θεόφιλου Πριόβολου, χωρίς να καταφέρει τελικά να επικρατήσει.
Τα επόμενα βήματα και οι εκκρεμότητες
Η νέα προσπάθεια που έφερε τελικά αποτέλεσμα για
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά θα σταματήσει την επιβολή

προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 7,2
εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 110 εκατ. ευρώ από το 2012 έως και
τώρα.
Υπενθυμίζεται πως στον προηγούμενο διαγωνισμό η
Pyletech Shipyards του ομίλου North Star είχε προσφέρει 15,1 εκατ. ευρώ, όμως η προσφορά δεν έγινε δεκτή
από τους πιστωτές. Αυτή τη φορά, επειδή υπήρξαν περισσότερες από μια προσφορές, η εκποίηση όπως φαίνεται θα προχωρήσει.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ (ακίνητο και εξοπλισμός)
θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Με το
"καλημέρα" ο νέος ιδιοκτήτης των Ναυπηγείων θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ για την
τακτοποίηση των προστίμων και την έκδοσης άδειας
πυρόσβεσης.
συνεχίζεται στη σελ. 4

θριάσιο-3

Υπό έλεγχο η
φωτιά στη Φυλή
-

Έκκληση Χρήστου Παππού
για ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα
24ωρα. Σε επιφυλακή
ο μηχανισμός του Δήμου

Υ

πό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που
ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, στην
Φυλή πλησίον του γηπέδου “Θρασύβου-

λος”.
Στο σημείο επιχείρησαν 1 ελικόπτερο, 7 οχήματα
της πυροσβεστικής, 28 πυροσβέστες και 2
πεζοπόρα τμήματα.
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο
σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Μιχάλης Οικονομάκης, η Αντιδήμαρχος Φυλής
Ελένη Λιάκου ο Αναπληρωτής Δημάρχου Γιώργος
Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργανισμού η “Πάρνηθα” Γιώργος Μαυροειδής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτης Σερέπας
και ο συνδημότης Σταύρος Κατσίλας.
συνεχίζεται στη σελ. 11

Όλα τα νέα μέτρα που εξετάζουν
οι λοιμωξιολόγοι μετά τη νέα έκρηξη
στα κρούσματα

Η

εκτόξευση των ν έων κρουσμάτων στα 1.797
απέδειξε με τον πιο "σκληρό" τρόπο αυτό
που έβλεπαν οι ειδικοί την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή την άν οδο της διασποράς που σε μεγάλο
μέρος οφείλεται στην υψηλή μεταδοτικότητα του
μεταλλαγμέν ου στελέχ ους Δέλτα, αλλά και στην ελλιπή
τήρηση των καν όν ων προστασίας σε χ ώρους διασκέδασης, με τη μέση ηλικία των διαγν ώσεων ν α πέφτει μόλις στα 27 έτη.
Ο "συν αγερμός" έχ ει χ τυπήσει ήδη και η επαν αφορά μέτρων όπως η υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας στους
εξωτερικούς χ ώρους (σημειών εται π ως εξαρχ ής

υπήρχ ε η οδηγία για χ ρήση της όπου παρατηρείται
συν ωστισμός) φαίν εται πως μπαίν ει εκ ν έου στο τραπέζι για ν α σταματήσει η μετάδοση του ιού.
Οι λοιμωξιολόγοι που εκτός απροόπτου συν εδριάζουν εκ ν έου σήμερα και έχ ουν ήδη αξιολογήσει τις
περιοχ ές με αυξημέν ο ιικό φορτίο, δεν αποκλείουν τη
λήψη μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον μερικές
από τις προτάσεις που συζητούν ται είν αι η απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση, αλλά και η επαν αφορά των απαγορεύσεων στο ωράριο στις περιοχ ές
που η διασπορά μεγαλών ει.

Οι συστάσεις θα είν αι διαρκείς, όμως η μεγαλύτερη
παρότρυν ση θα είν αι το κλείσιμο ραν τεβού για εμβολιασμό, καθώς την τελευταία εβδομάδα ο ρυθμός των
εμβολιασμών σημείωσε μικρή κάμψη.
Αυτό που θέλουν ν α αποφύγουν οι λοιμωξιολόγοι
είν αι ν α επιβαρυν θεί και πάλι το σύστημα υγείας, κάτι

που θα γίν ει εάν αυξηθούν οι ν οσηλείες.Σημειών εται
πάν τως πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών
πλέον αφορά σε άτομα που δεν έχ ουν κάν ει το εμβόλιο ή δεν έχ ουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Την ίδια ώρα μόν ο με καθήμεν ους και με βάση τους
καν όν ες χ ωρητικότητας που έχ ει ορίσει το υπουργείο
Αν άπτυξης θα λειτουργούν από σήμερα Πέμπτη 8
Ιουλίου οι χ ώροι διασκέδασης (εστίαση, μπαρ, καφέ),
όπως αν ακοίν ωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς, σε
έκτακτη εν ημέρωση.
Όπως τόν ισε ο κ. Χαρδαλιάς, η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχ ο ν α περιοριστεί η μεταδοτικότητα του
κορον οϊού στις ν εότερες ηλικίες, όπου καταγράφον ται
και τα περισσότερα κρούσματα τα τελευταία 24ωρα,
και για ν α περάσουμε όλοι έν α καλύτερο καλοκαίρι.
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4-θριάσιο

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, οριστικός πλειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία
«MILINA ENTERPRISES COMPANY LTD», συμφερόντων του Έλληνα πλοιοκτήτη, Γεωργίου Προκοπίου, με προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα που
ανήλθε στα 37.316.041,88 ευρώ, υψηλότερο κατά 21,5% από την τιμή εκκίνησης
του διαγωνισμού των 30,7 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Στην περίπτωση του ακινήτου της
ΕΤΑΔ τα πράγματα διαδικαστικά είναι
πιο ξεκάθαρα και η μεταβίβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί γρηγορότερα.

Μεγάλο "αγκάθι ” παραμένει ο
χώρος συγκέντρωσης προσφύγων
που βρίσκεται εντός της έκτασης ο
οποίος θα πρέπει να απομακρυνθεί,
ενώ όπως έχει γίνει γνωστό τμήμα
της έκτασης διεκδικεί και ο Δήμος
Χαϊδαρίου.

Ποιος είναι ο Γιώργος Προκοπίου
Ο Γιώργος Προκοπίου είναι ένας
από τους κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ κατατάσσεται στο top 20
των
προσωπι κοτήτων
με
τη
μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Διευθύνει τις εταιρείες Dynacom,
Dynagas και Sea Traders, με δραστηριότητα σε δεξαμενόπλοια, LNG
και ξηρό φορτίο και συνολικό στόλο
περίπου 120 πλοίων.

Ο εφοπλιστής διαθέτει παρουσία
και στο αμερικανικό χρηματιστήριο,
μέσω της Dynagas LNG Partners, η
οποία έκλεισε με αύξηση κερδών και

πλήρη κάλυψη του στόλου σε ναυλώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Πρόσφατα έγι νε γνωστό ότι
ενίσχυσε το ναυπηγικό πρόγραμμα
σε LNG carriers, ενεργοποιώντας
option για δύο ακόμη πλοία, χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων,
σε νοτιοκορεάτικο ναυπηγείο.

Ο κ. Προκοπίου είναι ένας από
τους πρωτοπόρους της αγοράς μεταφοράς φυσικού αερίου. Δικό του
ήταν το LNG carrier, το οποίο άνοιξε
τον… δρόμο για τον Βόρειο Πόλο
πριν από λίγα χρόνια, μειώνοντας τις
αποστάσεις και αλλάζοντας τον εμπορικό "χάρτη".

Μάλιστα, η Dynagas αναμένει μέσα
στους επόμενους μήνες την παράδοση από το κι νεζι κό ναυπηγεί ο
Hudong-Zhonghua Shi pbui l di ng
δύο πλοίων (Transgas Power και
Transgas Force), τα οποία μπορούν
να λειτουργούν τόσο ως μεταφορείς
LNG όσο και ως μονάδες FSRUs.
(από capital.gr)
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Μ ητσοτάκης για Σκαραμαγκά: «Τα μεγαλύτερα
ναυπηγεία της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά»

«

Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία
της χώρας ξαναπιάνουν
δουλειά» αναφέρει το μήνυμα του Πρωθυπουργού σχετικά με
τη σημερινή έκβαση του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Θυμίζουμε εδώ πως ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου ανακηρύχθηκε πλειοδότης και στους
δύο διαγωνισμούς για τα Ναυπηγεία που έγιναν νωρίτερα σήμερα.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει πως
«τα
Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά
γυρίζουν μία δεκαετή σελίδα αβεβαιότητας και ανοίγουν ένα νέο
κεφάλαιο παραγωγικής δουλειάς,
ανάπτυξης και ευημερίας»

Αναφορά στην έκβαση του διαγωνισμού έκανε νωρίτερα και ο
Υπουργός Οικονομικών κος Σταικούρας τονίζοντας πως το προσφερόμενο τίμημα για τα Ναυπηγεία

Σκ α ρ α μ α γ κ ά
τε τραπλασι άστηκε.
Αναλυτικά η
α ν α κ ο ί ν ω ση
του κου Κυριάκου
Μητσοτάκη:

«Σήμερα τα
Ν αυπηγ εία
Σκ α ρ α μ α γ κ ά
γυρίζουν μία
δεκαετή σελίδα
αβεβαιότητας
και ανοίγουν
ένα νέο κεφάλαιο παραγωγικής
δουλειάς, ανάπτυξης και ευημερίας.
Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της
χώρας ξαναπιάνουν δουλειά, και
γίνεται ένα ακόμα βήμα για την
αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Η διαγωνιστική διαδικασία στην
οποία προχώρησε η κυβέρνηση
ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία. Με

περισσότερους υποψήφιους επενδυτές από κάθε άλλη φορά. Και με
τελικό τίμημα τετραπλάσιο του αρχικού που συνολικά αγγίζει τα
78.000.000 ευρώ.
Δύο χρόνια από την ημέρα που
οι πολίτες μας έδωσαν την εντολή
να πάμε τη χώρα μπροστά, κάνουμε πράξη το σύνθημά μας για
περισσότερες δουλειές και ανάπτυξη για όλους.»

Συνέδριο «Προκλήσεις Δικαίου στην Ευρώπη του Μέλλοντος»
στο πλαίσιο του Διαλόγου για το Μέλλον της Ευρώπης
(Ρωμαϊκή Αγορά, Αθήνα, 8.7.2021, ώρα 20.00)

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 20.00, το Υ πουργείο Εξωτερικών , υπό τον Αν απληρωτή Υ πουργό Εξωτερικών , κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σε συν εργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργαν ισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και
την Περιφέρεια Αττικής συν διοργαν ών ουν Συν έδριο στη Ρωμαϊκή Αγορά με τίτλο «Προκλήσεις Δικαίου στην
Ευρώπη του Μέλλον τος». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με στόχ ο την προώθηση της αρχ ής του κράτους
δικαίου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με κεν τρικό ομιλητή τον Υ πουργό Επικρατείας,
κ. Γιώργο Γεραπετρίτη.
Την εκδήλωση θα χ αιρετήσουν ο Αν απληρωτής Υ πουργός Εξωτερικών , κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Διευθυν τής του EPLO, καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐ της, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο
Ιταλός Συν ταγματικός Δικαστής και πρώην Πρωθυπουργός, κ. Giuliano Amato και ο Επίτροπος Δικαιοσύν ης
της ΕΕ, κ. Didier Rey nders.
Μετά το πέρας του Συν εδρίου, θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.

θριάσιο-5

ΑΧΑΡΝΕΣ: πρόγραμμα αποκομιδής
ογκωδών αντικειμένων 7 ημέρες την
εβδομάδα

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης
ενημέρωσης των Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων
7 ημέρες την εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου μας θα
δίνουν για άλλη μία φορά τον δικό τους αγώνα με
γνώμονα την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι
δημότες να είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις εργασίες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους
αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρες.

Προσλήψεις στην ΕΦ.Α.
Δυτικής Αττικής

Η

ΕΦΑ Δυτικής Αττικής γνωστοποιεί την
πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού
και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών
του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση» της πράξης
«Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ.

Άνω Λιόσια: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από το
μπαλκόνι μετά απο τσακωμό με τον άντρα της

Τ

ην κιν ητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της
αστυν ομίας προκάλεσε τα
μεσάν υχ τα της Δευτέρας, ο άγριος
τσακωμός εν ός ζευγαριού στον Άγιο
Ιωάν ν η Άν ω Λιοσίων και η απειλή
της γυν αίκας ότι θα αυτοκτον ήσει.

Όλα συν έβησαν γύρω στις 12 τα
μεσάν υχ τα, όταν κάτοικοι της οδού
Ειρήν ης Αθην αίας άκουσαν φων ές
και βγαίν ον τας ν α δουν τι
συμβαίν ει αν τίκρυσαν μια γυν αίκα
σε παρακείμεν ο σπίτι ν α απειλεί
ν α πέσει από το μπαλκόν ι και ν α
αυτοκτον ήσει.

Σύμφων α με πληροφορίες, το
ζευγάρι διαπληκτίστηκε άγρια, μετά
από καταν άλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και στη συν έχ εια η
γυν αίκα βγήκε στο μπαλκόν ι
κλαίγον τας και φων άζον τας ότι θα

πέσει.
Αμέσως
ειδοποιήθηκαν
η
αστυν ομία και η Πυροσβεστική,
πληρώματα των οποίων έσπευσαν
στο σημείο και έπεισαν τη γυν αίκα
ν α μπει στο σπίτι. Οι ίδιες πληροφ-

ορίες αν αφέρουν ότι μάλλον ήταν ο
άν τρας που θορυβήθηκε και κάλεσε
σε βοήθεια, προκειμέν ου ν α μην
καταλήξει ο τσακωμός σε τραγωδία.

Πηγή:Δυτική Όχθη

Δαφνίου, B΄ Φάση», για χρονικό διάστημα δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου,
εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Δείτε την προκήρυξη στο https://www.thriass
i
o
.
g
r
/
w
p
content/uploads/2021/07/%CE%A0%CE%A1
%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%
A5%CE%9E%CE%97-10.pdf
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6-θριάσιο

ΤΙΤΑΝ: Πρώτη βιομηχανία τσιμέντου στην
Ελλάδα με την πιστοποίηση κυκλικής
οικονομίας Platinum ‘Zero Waste to Landfill’

Τ

ο ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’ έλαβαν όλα
τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα, στο
Καμάρι, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στροφής από τη γραμμική προς την κυκλική οικονομία
και της μείωσης της ταφής αποβλήτων.

Πολ ιτιστικό
Καλ οκαίρι στη
Δυτική Αττική τον
Ιούλ ιο

Λ. Κοσμόπουλος:
«Εκδηλώσεις για όλους τους
συμπολίτες για ψυχαγωγία και
τιμή στην επέτειο του 1821»

Ο

Ιούλιος ξεκίν ησε με εν διαφέρουσες
και προσεγμέν ες εκδηλώσεις που
προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής και
στην Δυτική Αττική, τις οποίες μπορούν ν α
απολαύσουν οι πολίτες δωρεάν .
Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την επαν εκκίν ηση του πολιτισμού και παράλληλα δίν ει
ζωή σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Αττικής,

Η καινοτόμος πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από την
Eurocert, επιβεβαιώνει τις άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις
των εργοστασίων του Τιτάνα και επιβραβεύει την πρακτική
που ήδη ακολουθείται, της εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων των εργοστασίων σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από ορθή διαχείριση και δράσεις/πρωτο

με ψυχ αγωγία
αλλά και τιμή
στην επέτειο
της Ελλην ικής
Επαν άστασης
του 1821.
Κ ατ αρ χ άς,
στο πλαίσιο
σ υν εργασ ίας
με την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης
η
Π εριφέρεια
Αττικής χρηματοδοτεί τις παραστάσεις των «Ημερών
Θεάτρου» της Δημοτικής Κοιν ωφελούς
Επιχείρησης στον Δήμο Ελευσίν ας.
Ακόμα εν τάσσει μον αδικές παραστάσεις
στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για
τα 200 χρόν ια από την έν αρξη της Ελλην ικής Επαν άστασης.
Επετειακή εκδήλωση «Από την Τουρκοκρατία στον αγών α για την απελευθέρωση»
διοργαν ών εται στο εμβληματικό μν ημείο του

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

βουλίες πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που διαφορετικά θα οδηγούνταν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Ο ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι
οποίες διέπουν το συγκεκριμένο πρότυπο και προωθούν την
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση,
την ανακύκλωση ή την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, αλλά
και το σχεδιασμό προϊόντων που σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής
τους θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη
μείωση των εκπομπών CO₂ και την αποδοτική διαχείριση των
αποβλήτων.
Όπως ανέφερε ο Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής
Ελλάδας, «ο ΤΙΤΑΝ έχει ξεκάθαρη δέσμευση να συμβάλλει
ουσιαστικά, μέσα από τη λειτουργία και τα προϊόντα του, στον
στόχο για μηδενικά απόβλητα.
Η Platinum ‘Zero Waste to Landfill’ πιστοποίηση επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουμε συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια και τις οποίες έχουμε
υιοθετήσει με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του δικού μας
αποτυπώματος ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον
για τις επόμενες γενιές.
Σε αυτή τη δέσμευση θέλουμε να κάνουμε κοινωνούς όλους
τους συνεργάτες μας, με στόχο μία αξιόπιστη και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.»
Η κυκλική οικονομία και η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής είναι θέματα ουσιώδη για το περιβάλλον, την κοινωνία
και την ανταγωνιστικότητα και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ
τους. Βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και αποτελούν βασικούς πυλώνες
των Στόχων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το
2025 και μετά, που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Όμιλος.
Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ των νέων στόχων που έχει
θέσει ο Όμιλος είναι η μείωση των άμεσων εκπομπών CO2
κατά 35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990,
σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050,
καθώς και η κάλυψη του 50% της παραγωγής από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου με πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή έως το 2025.

τείχους Τείχος της Αγίας Τριάδας στα Μέγαρα
στις 24 Ιουλίου.
Η μουσική παράσταση «ΕΓΩ Η ΛΕΓΚΩ»,
με τη Γεωργία Ζώη και το Γιώργο Σίσκο θα
αν έβει στις 14 Ιουλίου στο αν οιχτό θέατρο
άλσους Θεόγν ιδος στα Πευκάκια στα Μέγαρα.
Σχετικά ο Αν τιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος αν έφερε ότι «Στόχος είν αι ν α πάρουν ζωή με πολιτιστικά δρώμεν α, παραστά-

σεις και συν αυλίες οι περιοχές της Δυτικής
Αττικής. Σε συν εργασία με τους Δήμους,
καταρτίσαμε έν α πρόγραμμα εκδηλώσεων
για ν α πάρουμε αν άσες ψυχαγωγίας, μετά
από μια δύσκολη περίοδο που όλοι βιώσαμε.
Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας
στη Δυτική Αττική ν α συμμετέχουν στις
δωρεάν εκδηλώσεων , τηρών τας τα μέτρα
ασφαλείας, για ν α απολαύσουμε όμορφες
βραδιές πολιτισμού».
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Το 28ο Επετειακό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δραμιού στον Ασπρόπυργο

Τ

2η θέση στην κατάταξη η Ελληνική Αποστολή

ο Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, διεξήχ θη στο Κλειστό
Γυμν αστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος Θ. Τσόκας» το 28ο Επετειακό
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δραμιού, έπειτα από πρόσκληση της Παγκόσμιας Ομοσπον δίας Δραμιού στον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Στο Πρωτάθλημα συμμετείχ αν συν ολικά 60 αθλητές, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ουκραν ία, την Αλβαν ία, την Μολδαβία και την Ελλάδα. Οι προσπάθειες όλων των αθλητών ήταν άξιες επαίν ου και αυτό αποτυπώθηκε στα
τελικά αποτελέσματα, όπου στην πρώτη θέση βρέθηκε η Ουκραν ία, στη δεύτερη η Ελλάδα, με 10 μετάλλια και στην τρίτη η Αλβαν ία. Η μεγάλη έκπληξη του
Πρωταθλήματος ήταν ο μικρότερος αθλητής του Α.Σ. ΒΥ ΒΩΝ Ασπροπύργου,
ο εν τεκάχ ρον ος Κυριάκος Παπαδόπουλος που κατάφερε ν α κάν ει Παγκόσμιο
Ρεκόρ, αφού μέσα σε μισή ώρα πραγματοποίησε 486 σηκώματα αλλά και η
αθλήτρια Ελίν α Γιαν ζίν α, ως η μον αδική γυν αικεία ελλην ική συμμετοχ ή, που
κατέκτησε έν α από τα χ ρυσά μετάλλια.
Ο προπον ητής του Α.Σ. ΒΥ ΒΩΝ Ασπροπύργου, κ. Παν τελής Φιλικίδης,
Πρόεδρος της Ελλην ικής Ομοσπον δίας Δραμιού και Αν τιπρόεδρος της Διεθν ούς Ομοσπον δίας καθώς και οι αθλητές, ευχ αρίστησαν θερμά, για μια ακόμη
φορά τον Δήμαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου και τον Πρόεδρο του
Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάν ν η
Κατσαρό για τη συν εχ ή στήριξη τους, σε κάθε βήμα των αθλητικών τους προσπαθειών .
Κατά την έν αρξη αλλά και στις απον ομές παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας, Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας, κ. Θεμιστοκλής Τσίγκος, ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α., κ. Παν τελής Σαββίδης και ο Αν τιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Αν τών ιος Κον αξής.

Το Β.Ε.Π. με εκπροσώπους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για τη βράβευση
μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων

Π

ραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου
2021, η πρώτη εν ημερωτική τηλεδιάσκεψη, με π ρωτοβουλία του
Προέδρου του Βιοτεχ ν ικού Επ ιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεωργίου Παπαμαν ώλη-Ντόζα, με Διευθυν τές, Υ ποδιευθυν τές και εκπροσώπους των ΕΠΑΛ
της Επιμελητηριακής Περιφέρειας Β.Ε.Π.
και εκπροσώπους του Ελλην ογερμαν ικού Εμπορικού και Βιομηχ αν ικού Επιμελητηρίου, προκειμέν ου ν α συζητηθεί ο
τρόπος υλοποίησης της απόφασης του
Δ.Σ. Β.Ε.Π. για τη θεσμοθέτηση Βραβείων , στη μν ήμη του εκλιπ όν τος
προέδρου του Επιμελητηρίου, Αν δριαν ού Μιχ άλαρου, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης των εν εργειών για την αν αβάθ-

μιση της Τεχ ν ικής Εκπαίδευσης.
Οι εκπρόσωποι του Ελλην ογερμαν ικού
Επιμελητηρίου εν ημέρωσαν τους συμμετέχ ον τες για το χ ρον οδιάγραμμα και τον
τρόπο που θα υλοποιηθεί η δράση ώστε
ν α καταλήξουμε στο διαγων ισμό των
μαθητών στα ΕΠΑΛ, που λειτουργούν
στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια του
Β.Ε.Π..
Ακολούθησε συζήτηση, που συν τόν ιζε ο Διευθυν τής του Β.Ε.Π., κ. Μιχ άλης Γιάγκας, και τοποθετήθηκαν οι συμμετέχ ον τες.
Αποφασίσθηκε τον προσεχή Σεπτέμβριο να γίνει εκπαιδευτική ενημέρωση των καθηγητών, που θα ορισθούν
από τις Διευθύνσεις των ΕΠΑΛ και

στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα σεμινάρια στους μαθητές, ο διαγωνισμός
και η συμβουλευτική
από τους εκπαιδευτές.
Σημειών εται οτι θα
βραβευτούν μαθητές
των δύο τελευταίων
τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων , για
τις καιν οτόμες ιδέες
από την κάθε θεματική
κατηγορία, που έχ ει προσδιορισθεί.
Σκοπ ός είν αι ν α δοθούν εφόδια,
γν ώσεις και έμπν ευση στους ν έους για

την κατάθεση καιν οτόμων ιδεών , που
μελλον τικά θα μετατραπούν σε επιχ ειρηματική δράση.
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8-θριάσιο

Σε ισχύ οι διατάξεις για τις νέες γονικές άδειες των εργαζομένων
- Άδεια πατρότητας, 14 ημέρες με αποδοχές

Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του
νόμου 4808/2021 για την «Προστασία της
Εργασίας», που θεσπίζουν νέες άδειες για
τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που
εκδόθηκε xθες, οι πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης) και μετά, δικαιούνται να
λάβουν άδεια πατρότητας διάρκειας 14 ημερών, ενώ από την ίδια ημερομηνία ενεργοποιείται η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τις
γονικές άδειες.
Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις και
οδηγίες για τη χορήγηση των νέων αδειών
σε γονείς και φροντιστές, μεταξύ άλλων για
την άδεια πατρότητας, τις γονικές άδειες, την
άδεια φροντιστή, το δικαίωμα απουσίας για
λόγους ανωτέρας βίας, τις ευέλικτες ρυθμίσεις
εργασίας για γονείς, την επέκταση στην υιοθεσία σειράς αδειών που δικαιούνται οι φυσικές μητέρες. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει
ακόμη επεξηγήσεις για την προστασία από
την απόλυση γονέων που ζήτησαν ή έλαβαν
τις άδειες αυτές, καθώς και για το καθεστώς
ελέγχου εφαρμογής των νέων διατάξεων.
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνει: «Ο νόμος για την Προστασία
της Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή. Με τις
ρυθμίσεις για τις νέες άδειες που δικαιούνται
γονείς και φροντιστές γίνονται σημαντικά
βήματα για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Μέσα στον
Ιούλιο, θα εκδοθεί η πλειονότητα των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπει ο νόμος
για την Προστασία της Εργασίας και, μέχρι
τον Σεπτέμβριο, θα έχουν κλείσει σχεδόν όλα
τα θέματα. Παράλληλα, θα προχωρήσουν οι
δύο μεγάλες παρεμβάσεις, δηλαδή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η νέα Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι νέες άδειες που
θεσμοθετούνται ή επεκτείνονται έχουν ως
εξής:

- Άδεια πατρότητας, 14 ημέρες με αποδοχές: Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή
τμηματικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζομένου ως εξής: α) είτε ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, προκειμένου
να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται
με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε
στην περίπτωση αυτή οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά,
άμεσα, λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός
30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης
είτε β) χορηγείται το σύνολο των ημερών
αδείας, μετά την ημερομηνία γέννησης. Την
άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος πατέρας,
χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση.
Υπενθυμίζεται ότι η άδεια πατρότητας με το
προηγούμενο καθεστώς ήταν δύο ημέρες.
Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, που εξειδικεύεται με την εγκύκλιο, όσοι πατέρες έχουν
λάβει τις δύο ημέρες άδειας, δικαιούνται τις
επιπλέον (μέχρι 12) ημέρες έως ότου
συμπληρωθεί ένας μήνας από τη γέννηση
του τέκνου.

- Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών: Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους
δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για
τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί 1
έτος απασχόληση του εργαζομένου στον ίδιο
εργοδότη. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά,
οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια
και γι' αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας
που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Κατ' εξαίρεση, γονείς
διδύμων, τριδύμων ή και
περισσότερων πολύδυμων
τέκνων, δικαιούνται να
λάβουν τη γονική άδεια για
κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα,
χωρίς να μεσολαβήσει ένας
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση υιοθεσίας ή
αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η
γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του
παιδιού στην οικογένεια. Έπειτα από αίτηση
του εργαζομένου, η γονική άδεια μπορεί να
χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας,
χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζομένου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας.
Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, ο ΟΑΕΔ
υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα της
γονικής άδειας και στους γονείς που έλαβαν
την άδεια με βάση το προηγούμενο πλαίσιο
(που δεν προέβλεπε επίδομα), εφόσον η
άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου
2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος
νόμος.
- Άδεια φροντιστή: Η άδεια (άνευ αποδοχών) χορηγείται για την κάλυψη σημαντικών αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή
άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο
νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο.
Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 6 μηνών
εργασίας και η διάρκεια της άδειας είναι έως
5 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

- Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του
γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές το χρόνο
και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους
ανωτέρας βίας (πχ ασθένεια ή ατύχημα του
παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση). Η άδεια είναι με αποδοχές.

- Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες
ρυθμίσεις εργασίας, (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση), με προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει
συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο
εργοδότη.

Με άλλες διατάξεις του νόμου, εξομοιώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων
που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με τις
φυσικές μητέρες (μεταγενέθλιο τμήμα της
άδειας μητρότητας, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας), θεσπίζεται άδεια
εργαζόμενων γυναικών για υποβολή σε
μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ συμπληρώνεται, κωδικοποιείται και βελτιώνεται το πλαίσιο για τη χορήγηση σειράς αδειών που προέβλεπε ήδη η
νομοθεσία, (όπως οι άδειες φροντίδας τέκνου, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης,
γάμου, προγεννητικών εξετάσεων, ασθένειας παιδιού, σοβαρών νοσημάτων, νοσηλείας,
κά).
Τέλος, προβλέπεται ρητά ότι η απόλυση
εργαζομένου, επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια ή
ευέλικτη ρύθμιση, απαγορεύεται και είναι
άκυρη, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης ισχύει η αντιστροφή του βάρους
της απόδειξης. Δηλαδή, ο εργοδότης θα πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι η απόλυση
έγινε για άλλους λόγους.

Δήλωση Υφυπουργού Δικαιοσύνης για τα 2 χρόνια Διακυβέρνησης της ΝΔ

Γ. Κώτσηρας: «2 χρόνια υπευθυνότητας»

Ο

Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας, με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο
χρόνων από την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας από τη Νέα Δημοκρατία προέβη στην εξής
δήλωση:
«Σήμερα, 7 Ιουλίου 2021, συμπληρώνονται
δύο χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης
της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα και υπό πρωτόγνωρες συνθήκες για την ανθρωπότητα, εξαιτίας
της πανδημίας, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή, έδωσε το πολιτικό του στίγμα, κάνοντας
πράξη όσα είχε δεσμευθεί προεκλογικά για τη
χώρα, ισχυροποιώντας τους θεσμούς της δημοκρατίας, παρουσιάζοντας όραμα, σχέδιο και απτά
αποτελέσματα.
Η Κυβέρνησή μας προώθησε μία σειρά προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, αποκατέστησε το

κύρος και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ψηφιοποιεί το κράτος συμβάλλοντας στη
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η
χώρα μας ανέκτησε την αξιοπιστία της στην
Ευρώπη και στον κόσμο.
Συγκεκριμένα στον τομέα της Δικαιοσύνης
έχουν αναληφθεί καίριες πρωτοβουλίες για την
επιτάχυνση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της,
καθώς και την ενίσχυση του θεσμικού περιβάλλοντος που τη διέπει.
Επιπροσθέτως, στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για
την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ώστε να ενισχυθεί
η αξιοπιστία και ο διεθνής ρόλος της χώρας.
Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για
την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με
την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, την καταπολέμηση του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας με την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, την προστασία των
Ατόμων με Αναπηρία με την υλοποίηση δρά-

σεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
δικαιώματα των ΑμεΑ, και την Προστασία των
Δικαιωμάτων των Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.
Η 7η Ιουλίου 2019 αποτελεί ταυτόχρονα και μία
σημαντι κή ημέρα σε προσωπι κό επί πεδο,
καθώς πριν από δύο χρόνια επισφραγίστηκε η
σχέση εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τους
συμπολίτες μου, με στόχο το καλό του τόπου και
της περιοχής μας.
Παραμένω συνεπής στις αρχές και αξίες μου,
τηρώντας όσα είχα δεσμευθεί να πράξω πριν από
δύο χρόνια, με αταλάντευτο στόχο να τιμήσω στο
ακέραι ο την εντολή που μου έδωσαν οι
συμπολίτες μου με την ψήφο τους, για ένα
καλύτερο μέλλον για τη Δυτική Αττική!».
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Αποκλειστική συνέντευξη Γ. Τσουκαλά:

θριάσιο-9

«Η Δημ. Αρχή είναι ήδη εκτεθειμένη απο τις υποσχέσεις της»

Έ

χουν περάσει ήδη δυο χρόνια από τις αυτοδιοικητικές εκλογές στη χώρα.
Οι δημοτικές αρχές αρχίζουν να δείχνουν τα πεπραγμένα τους και επι τη
ευκαιρία ο πρώην δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς μας παραχώρησε
συνέντευξη για τα τεκταινόμενα στον δήμο της Ελευσίνας.

Στις απαντήσεις που μας έδωσε αίσθηση κάνουν οι αναφορές σχετικά με τα έργα
του δήμου που τα χαρακτηρίζει ως μνημεία στασιμότητας ενώ για το λογότυπο της
πολιτιστικής πρωτεύουσας αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή «καλύπτει
εξοργιστικά» τον καλλιτεχνικό διευθυντή.
Παρακάτω η συνέντευξη που παραχώρησε στον
εκδότη του «Θ» Ε. Λιάκο

Ε.Λ.: Κύριε Τσουκαλα η νέα δημοτική αρχή
μετράει ήδη 2 χρόνια στην εξουσία. Αυτά τα δυο
χρόνια ωστόσο συνοδεύονται απο την πανδημία
του COVID-19. Πως θεωρείτε οτι επηρεάζει αυτό
την υλοποίηση των εξαγγελιών και του προγράμματος;

Γ.Τ.: Ως γνωστόν η δημ Αρχή επικαλείται την
πανδημία ως εμπόδιο. Αν εννοεί ότι η πανδημία
εμποδίζει να γίνουν έργα σημειώνω ότι οι διαγωνισμοί ειναι πλέον εδω και καιρό ηλεκτρονικοί.
Αν εννοεί τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναβληθηκαν ολες θυμι ζω οτι γει τονι κοι Δήμοι
τηρώντας το υγειονομικό πρωτοκολλο έκαναν
εκδηλώσεις. Αν εννοεί το δημ Στάδιο που έμεινε
κλειστό υποστηρίζω οτι αποτέλεσε τη μοναδική
εξαίρεση στο πανελλήνιο.
Αν τέλος εννοεί την επαφή της με τους πολίτες
θεωρω οτι εχει σταματήσει οχι λόγω της πανδημίας αλλά εξαιτιας της απόστασης λόγων και
έργων.
Εξαιτιας των υποσχέσεων προς τους πάντες οι
οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν
υπάρχει κενός πολιτικός χρόνος. Υπάρχουν δημ
Αρχές που δίνουν απαντήσεις στην συγκυρία και
υπάρχουν άλλες που αδυνατούν να το πράξουν. Η
δική μας ολο αυτό το διάστημα ειναι μνημείο στασιμότητας και απραξίας.

Ε.Λ.: Οι διαφωνίες που υπαρχουν για τον λογότυπο της Πολιτιστικής απασχολούν σε μεγάλο
βαθμό έως διχάζουν τους Ελευσίνιους. Πως θα
μπορούσαν να επιλυθούν;
Γ.Τ.: Με απόφαση του δημ Συμβουλίου μετα
απο συζήτηση, κατάθεση επιχειρηματων, ψηφοφορία. Αυτός είναι ο θεσμικος – δημοκρατικός
δρομος που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ο λόγος
που δεν φέρνει η δημ Αρχή για συζήτηση στο

δημ Συμβούλιο το θεμα της ονομασίας της πόλης
δεν είναι γιατι σέβεται δηθεν την αυτονομία της
Πολιτιστικής αλλα γιατί γνωρίζει οτι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσει την ψηφοφορία που θα
διεξαχθεί.
Για την δημ Αρχή, όχι μονο σε αυτή την
περίπτωση, προέχει η διατήρηση της ενότητας
της, παρά η επίλυση ενός προβλήματος που εχει
διχάσει την κοινωνία. Αν ο τρόπος που συμπεριφερεται ο Καλλιτεχνικός διευθυντής ειναι προσβλητικος προς την πόλη η ανοχή και η κάλυψη
που του παρέχει η δημ Αρχή είναι εξοργιστικη.

Ε.Λ.: Με το 4ο κυμα του κορωνοϊού μπροστά
μας εχει ξεκινήσει μια συζήτηση για νοσοκομεία
που θα “εξυπηρετησουν ανάγκες του Covid-19”
Πιστεύετε οτι αφορά και το Θριασιο όπως έγινε το
προηγούμενο χρονικό διάστημα;
Γ.Τ.: Η μετατροπή του Θριασιου σε νοσοκομείο
μιας νόσου ήταν μια λαθος επιλογή. Γιατί γι αυτό
το διάστημα απέκλειε απο τη νοσηλεία θύματα
ενος αυτοκινητιστικου ή εργατικού ατυχήματος.
Στη νεα φάση της επιδημίας η Διοίκηση του

Νοσοκομείου και ο Δημος θα πρέπει να κάνουν
σαφές οτι το Νοσοκομείο με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο μπορεί να δέχεται ασθενείς με Covid19 χωρίς όμως να αναστείλει τις υπόλοιπες λειτουργίες του. Ο Δήμος πρέπει να κάνει από γωρα
σαφή την θέση του. Δεν μπορεί να λειτουργήσει
για άλλη μια φορά σε ενα σημαντικό θέμα με “χρονοκαθυστερηση” τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα
και βγάζοντας μακροσκελεις ανακοινώσεις οταν
αυτά έχουν ήδη συντελεστει.
Ε.Λ.: Παρατηρούμε οτι σε δηλώσεις σας επιμένετε στην ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης του
Δήμου εναντι των αθλητικών σωματείων.

Γ.Τ.: Ακριβώς γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει
μια πατερναλιστικη αντίληψή του Δήμου εναντι των
σωματείων ενω οι Σύλλογοι είναι αυτόνομοι και
αυτόβουλοι σε σχέση με όλους τους θεσμικούς
φορείς.
Η μεροληψια που επιδεικνύει η δημ Αρχή δεν
την κανει ευχάριστη ουτε την ενισχύει οπως
πιστεύει. Αντιθέτως την απομονώνει αφού οι
πολιτες αξιολογούν οτι η συμπεριφορά της διακρίνεται από έλλειψη αξιοπιστίας και αντικειμενικοτητας.
Ειναι ήδη εκτεθειμένη όταν υποσχόταν οτι θα
αυξήσει την ετήσια επιχορήγηση, αποκρυπτοντας
ότι το ποσο που δίδεται προς τους όλους συλλόγους είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου συγκεκριμένο και καθορισμένο.

Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου, ως φορέας υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ , θα
πραγματοποιήσουν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9, 12, 13, 15 και 16 Ιουλίου 2021 στο παλαιό κτίριο των
Κοινωνικών Δομών, Μπουμπουλίνας 26, κατόπιν ραντεβού. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν με μήνυμα για την ακριβής ώρα παραλαβής των προϊόντων, προς αποφυγή συνωστισμού.
Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να φέρουν μαζί τους μάσκα προστασίας και να τηρούν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασία καθώς και τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

10-θριάσιο
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων ,
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση,
έως 45 ετών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051
Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα
οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι
και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα)
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου
(για Σαββατοκύριακα) από ψ αροταβέρνα
στην παραλία Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο τηλ.: 2105575342

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

48

Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία,
γραφεία ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,
110 τετραγωνικων μέτρων.
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )
τηλ:6973900512
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Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,
4ωρης απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552
- Σταμάτης Ιωάννης
Συνεχίζεται από σελ. 3

Το έργο της πυροσβεστικής
συνέδραμε ο Δήμος Φυλής με 4
υδροφόρες, 5 πυροσβεστικά
οχήματα του Συνδέσμου της
Πάρνηθας και μηχανήματα
έργου, ενώ όπως ανακοίνωσε ο
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικονομάκης ο
μηχανισμός του Δήμου
θα
βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή
το επόμενο 24ωρο.
Έκκληση απευθύνει ο Δήμαρχος

Φυλής και πρόεδρος του Συνδέσμου της Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ)
Χρήστος Παππούς για ιδιαίτερη
προσοχή καθώς με έκτακτο
δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 8
Ιουλίου 2021 .
Video από την πυρκαγιά :
https://www.youtube.com/watch
?v=pq6LdZgnpkg
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Παρέμβαση ΠΣΑΠ για την αδειοδότηση στην SL2

Η κατάσταση που διαμορφών εται στο τοπίο των
αδειοδοτήσεων των ομάδων , εν δέχ εται ν α οδηγήσει
εκατον τάδες
π οδοσφαιριστές
στον
π ρόωρο
τερματισμό της καριέρας τους.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία «συγκρότησης»
της ν έας Super League 2, που την επόμεν η σεζόν
(2021-22) θα έχ ει 2 ομίλους από 18 ομάδες έκαστος.
Τις τελευταίες ημέρες γίν εται η αξιολόγηση των
φακέλων για τις αδειοδοτήσεις των ΠΑΕ, αλλά μέχ ρι
στιγμής τα «μην ύματα» είν αι άκρως αποθαρρυν τικά,
αφού μόν ο 6 έχ ουν πάρει το ΟΚ από τις αρμόδιες
αρχ ές της Ομοσπον δίας (εξ’ αυτών η 1 είν αι η ΑΕΛ

που προέρχ εται από τη Super League και ο
Λεβαδειακός) και η π λειοψηφία των υπ ολοίπ ων
κιν δυν εύουν ν α μην λάβουν αδειοδότηση (σε
ορισμέν ες το αίτημά τους απορρίφθηκε ήδη και σε
δευτεροβάθμιο επίπεδο).
Μεταξύ άλλων η παραπάν ω εξέλιξη θα σημάν ει πως
θα πορευτούν με περιορισμό μεταγραφών , καθώς η
ποιν ή που προβλέπεται για τις μη αδειοδοτημέν ες
ομάδες είν αι ν α μπ ορούν ν α κάν ουν μόν ο 3
προσθήκες άν ω των 25 ετών , Έλλην ες ή ξέν ους.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι «προβλέψεις» και οι
μισές ΠΑΕ της SL2 (ίσως και παραπάν ω) δεν πάρουν
άδεια, σε συν άρτηση με το γεγον ός ότι οι 4 από τις 36
ομάδες της κατηγορίας θα είν αι οι Β’ των «μεγάλων »
της SL1, θα δημιουργηθεί αυτόματα μεγάλο
προβλήματα στους ποδοσφαιριστές, αφού γίν εται
εύκολα αν τιληπτό πως ελάχ ιστοι πάν ω από το
συγκεκριμέν ο ηλικιακό όριο θα μπορούν ν α πάρουν
μεταγραφή.
Επί της ουσίας θα θέσει σε κίν δυν ο την καριέρα
εκατον τάδων εξ’ αυτών , εν ώ θα πρέπει ν α σημειωθεί

πως σε αρκετές περιπτώσεις η μη αδειοδότηση
ορισμέν ων ομάδων δεν οφείλεται σε χ ρέη που
υπήρχ αν /υπάρχ ουν , αλλά σε διαδικαστικά ζητήματα
που είν αι σε θέση ν α επιλυθούν (π.χ . γηπεδικό) αλλά
χ ρειάζεται χ ρόν ος πέρα των ορίων που έχ ουν τεθεί
για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών .

Σύμφων α λοιπόν με τις σχ ετικές πληροφορίες και
λόγω των παραπάν ω ο ΠΣΑΠ έστειλε αίτημα στην
ΕΠΟ και στην επιτροπή Αδειοδοτήσεων ώστε μόν ο
για φέτος (δηλαδή την επόμεν η αγων ιστική χ ρον ιά)
και λόγω των ειδικών συν θηκών που επικρατούν ν α
διαφοροποιηθεί αν όχ ι ν α αν ασταλεί η ποιν ή του
περιορισμού μεταγραφών για τις μη αδειοδοτημέν ες
ομάδες, καθώς οι ως τώρα εν δείξεις «φωτογραφίζουν »
πως εκατον τάδες ποδοσφαιριστές της Super league 2
και της Football League που ήδη προέρχ ον ται από
π ολύ «δύσκολους» εργασιακούς μήν ες λόγω
κορον οϊού, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι σε
όλους τους κλάδους, κιν δυν εύουν ν α τερματίσουν
πρόωρα την καριέρα τους, σε ηλικιών 28, 27 ή ακόμη
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ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

4" Summer camp Pegasus

Διανύουμε την 2"Περίοδο του Summer Camp με
το θερμόμετρο να ειναι σε υψηλά επίπεδα .
Παρόλα αυτά προσπαθούμε να χαιρόμαστε την
καθε στιγμή διασκεδάζοντας.
Τα παιδιά μας σήμερα έπαιξαν Τέννις & Βox με
την καθοδήγησή της coach Βέρα Σκορδά
μαθαίνοντας τα μυστικά των αθλημάτων μένοντας
καταενθουσιασμένα.
Στο Τέννις έγιναν γκρουπάκια παιδιών ,σε στυλ
τουρνουά , λέγοντάς οτι η Κορακάκη και ο

Τσιτσιπάς μπροστά Τους δεν πιάνουν μια.
Τα υπόλοιπα παιδια έπαιξαν μονότερμα κυνηγητό
& Στιβιστικές σκυταλοδρομίες με την coach
Αθηνά Ρεντούμη
Μετέπειτα αφου κολάτσισαν ,ζωγράφισαν, έπαιξαν
επιτραπεζια παιχνίδια και χόρεψαν σε έντονους
ρυθμούς μεχρι τελικης πτώσεως.
Ελα στην παρέα μας να ζήσει ς ανάλογες
εμπειρίες..

Εγγραφές - Πληροφορίες Τηλ : 694 08 09 408 /
698 68 33 241

‘Επαιξαν για την ΠΙΣΤΗ οι Παλαίμαχοι του Ηρακλή Ελευσίνας
και της Προοδευτικής

Φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου για ιερό σκοπή και
για την ενίσχυση του συλλόγου η ΠΙΣΤΗ για παιδιά με
τους παλαίμαχους του Ηρακλή Ελευσίνας και της Προοδευτικής στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης.
Παραβρέθηκε ο δήμαρχος Ελευσίνας κ. Οικονόμου
Αργύρη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ευχαριστούμε ,όλους όσους ήταν εκεί, και όσους δεν
ήταν εκεί ,λόγω της πανδημίας, και βοήθησαν σε αυτή
την διοργάνωση για τα παιδιά.
Επίσης όλους όσους βοηθούν το σύλλογο μας των
παλαιμάχων,και τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
Θα είμαστε πάλι μαζί το Σεπτέμβριο, και όλοι μαζί να
συνεχίσουμε το έργο μας.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανανέωσε την
συνεργασία με τον Μανώλη Αθανάσιο. Η
διοίκηση του εύχεται να έχει καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων/νος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάννης

Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων:
Καλή επιτυχία στα παιδιά

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων συνέβαλε τα
μέγιστα, όπως κάθε χρόνο, στην ενίσχυση της
προσπάθειας των νέων για να επιτύχουν τα όνειρά τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των
ΤΕΦΑΑ αστυνομία και στρατό.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά!

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179
Διατίθεται οικόπεδο εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάν-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
Τ ΕΧΝΙΚΗ
ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤ ΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ Τ ΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ. ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ
ΓΙΑ
ΟΔΗΓΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για παραδόσεις εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες
Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της εταιρείας
Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

δρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL: lzaphiri@sime.gr ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ: 6937477291
S.I.M.E. Ε.Π.Ε.
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210
5551860

AUTOGAS 1
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ
ΤΗΛ.: 210 5551055
AUTOGAS 2
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γνώση Microsoft Office
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη
- Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμματος ERP
- Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα
ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις οίνων
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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

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

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

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

Π

ερίπου 22 εκατομμύρια λιγότερα άτομα εργάζον ται στις αν επτυγμέν ες οικον ομίες συγκριτικά με τα άτομα που βρίσκον ταν
στην αγορά εργασίας προτού «χτυπήσει» η παν δημία του ν έου
κορων οϊού, όπως αν αφέρει έρευν α του ΟΟΣΑ.
Η μελέτη προβλέπει επίσης ότι η αγορά
εργασίας δεν θα ανακάμψει μέχρι το τέλος
του επόμενου έτους.

Οι πλούσιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με μια σταθερή αύξηση της
μακροχρόνιας ανεργίας, προειδοποίησε η
έκθεση που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ στο Παρίσι
την Τετάρτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
εργαζόμενοι με χαμηλή εξειδίκευση που πιθανότατα έχασαν τη δουλειά τους κατά την
έναρξη της πανδημίας δεν είναι επαρκώς
εφοδιασμένοι ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλους τομείς που επιδέχονται
προσλήψεων.
Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να
επαναφέρουν τους υπαλλήλους που παραμένουν ανενεργοί στηριζόμενοι από τα οικονομικά πακέτα των κυβερνήσεων προτού
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, διακινδυνεύοντας έτσι τη δημιουργία ενός χάσματος
μεταξύ εκείνων που συνέχισαν να εργάζονται και εκείνων που έχασαν εργασία και
εισόδημα, ανέφερε ο ΟΟΣΑ.
Από τα 22 εκατομμύρια άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας στον ΟΟΣΑ, τα 8 εκατομμύρια είναι άνεργοι και τα 14 εκατομμύρια είναι ανενεργά.

«Ένα διευρυνόμενο χάσμα μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ εκείνων που έχουν ξεπεράσει την κρίση δουλεύοντας με μειωμένες
ώρες και σύντομες περιόδους σε αναστολή
εργασίας, και εκείνων που έχουν βρεθεί άνεργοι και όλο και πιο μακριά από το εργατικό
δυναμικό, εξαντλώντας τα δικαιώματα παροχών και διακινδυνεύοντας με μακροχρόνιες
‘’ουλές’’», εξηγεί ο ΟΟΣΑ.

Μέχρι το τέλος του 2020, ο αριθμός των ατόμων που ήταν άνεργοι για περισσότερο από
έξι μήνες ήταν σε όλα τα κράτη μέλη του
ΟΟΣΑ 60% πάνω από τα προ-Covid επίπεδα.
«Στην αρχή της κρίσης, οι εργαζόμενοι με
χαμηλή ειδίκευση είχαν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη δουλειά τους. Οι
εργαζόμενοι με υψηλή ειδίκευση είχαν περισσότερες πιθανότητες να μειώσουν τον
χρόνο εργασίας τους », δήλωσε ο διευθυντής
του ΟΟΣΑ στον τομέα της απασχόλησης, Στεφάνο Σκαρπέτα.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχουν στοιχεία
ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας που
πλήττονται περισσότερο από την πανδημία
κινδύνευαν ήδη να αντικατασταθούν από την

αυτοματοποίηση πριν από την υγειονομική
κρίση και τώρα θα μπορούσαν να εξαφανιστούν, καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Δίνοντας κάποια παραδείγματα, ανέφερε μεγάλες πτώσεις στις
θέσεις εργασίας για γραμματείς στην Αυστραλία, για data entry στον Καναδά και ταξιδιωτικούς πράκτορες, επεξεργαστές κειμένου
και δακτυλογράφους στις ΗΠΑ.

Η έκθεση σημείωσε την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της πράσινης ενέργειας σε πολλές πλούσιες οικονομίες.
Η έκθεση στάθηκε επίσης στην αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης και της πράσινης ενέργειας σε πολλές πλούσιες οικονομίες.

Σύμφωνα με τον Σκαρπέτα , αυτό αποτελεί
απόδειξη ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να «τρέξουν» πιο στοχευμένα τα προγράμματα
απασχόλησης για να διασφαλίσουν ότι δεν θα
στηρίξουν επιχειρήσεις που είναι απίθανο να
επιβιώσουν στην ανοιχτή αγορά.
Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να
παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να κατευθύνουν τους εργαζόμενους σε τομείς που
έχουν ανάγκη από εργατικό δυναμικό
προχωρώντας σε προσλήψεις, δίνοντας
μπόνους κινητικότητας και πραγματοποιώντας προσπάθειες για να βοηθήσουν
τους ενήλικες να επανεκπαιδευτούν, είπε.
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