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ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Logistic
Center στον
Ασπρόπυργο
δημιουργεί
η Public

Οικονομική επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ
στον Δήμο Φυλής

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

για την αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019

ΟMIΛΟΣ ΕΛΠΕ:

σελ. 2-11

Φωτοβολταϊκό σύστημα
προσφέρει «Ενέργεια για Ζωή»

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ.2

Η μετακόμιση του Κορυδαλλού
στον Ασπρόπυργο

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

σελ. 8

Αξιοποίηση πόρων του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

προϋπολογισμού 110 εκ. €, για την ενίσχυση των δημόσιων
δομών υγείας ενάντια στην επιδημία του COVID-19

σελ. 9

σελ. 16

ΣΤ Ο ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤ ΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράταση στην υποβολή Μελετών για
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση
– Πράξη Εφαρμογής» σε διάφορες
περιοχές της πόλης

σελ. 3

2-θριάσιο

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602
ΜΑΝΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, Άνω Λιόσια,
2102474311
ΧΑΪΔΑΡΙ

Βλάσση Θωμαΐς Θ.

Παπανδρέου Γεωργίου 60 - Δάσος, 12462,
2105812942

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και η
θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νικόδημος, Ακύλας
Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα
Αποστόλου

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
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

Ελευσίνα: Παράταση διαβούλευσης για το σχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Αφορά το « Σχέδιο ολοκληρωμέν ης προσβασι μότητας & παρε μβάσε ι ς γ ι α την
εν ίσχυση της βαδισιμότητας & του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίν ας, στο πλαίσιο της
ΠΠΕ 2 0 2 1 »
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδίου ανάπλασης
για το «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021», παρατείνεται έως και την
31η Ιουλίου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί
η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων
στη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδίου ανάπλασης.

Ο Δήμος Ελευσίνας στοχεύει στην ενδυνάμωση
της κοινωνίας των Πολιτών και την αύξηση της
συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Για την Δημοτική Αρχή η Δημόσια Διαβούλευση
είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ
Δήμου και Πολιτών, γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην Διαφάνεια και την Λογοδοσία.

Εν προκειμένω Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιεί ο Δήμος Ελευσίνας για το «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις
για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021».

Σας καλούμε να καταθέσετε τις σκέψεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις σας για το προτεινόμενο σχέδιο.
Οι προτάσεις, όπως κατατεθούν, θα προωθηθούν στο Υπουργεί ο Περι βάλλοντος, προς
αξιολόγηση.

Οικονομική επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ
στον Δήμο Φυλής

για την αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019
Έκτακτη οι κονομι κή επι χορήγηση,
ύψους 2.002.358 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τον σεισμό
των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιουλίου 2019, πέτυχε ο Δήμος Φυλής με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από συντονισμένες ενέργειες.
Σχετικά με το θέμα ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς έκανε την παρακάτω δήλωση:

Αγαπητοί συμπολίτες μου,
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο
Δήμος Φυλής θα λάβει έκτακτη οικονομική επιχορήγηση, ύψους 2.002.358 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις από τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ της
19ης Ιουλίου 2019. Ένα χρόνο μετά τη σεισμική
δόνηση που ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου μας θα λάβουν συγκεκριμένο ποσό για την ανακούφισή τους από τις ζημιές
που υπέστησαν.

Η απόφαση για την επιχορήγηση του Δήμου με
αυτό το υπέρογκο ποσό δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε οργάνωση, μεθοδικότητα και στοχευμένη προσπάθεια από αιρετούς και στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να καταδειχθεί
η ανάγκη αποζημίωσης των ιδιοκτητών τους, σε μια
οικονομική συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη, με
ανοιχτές πληγές από τον καταστροφικό σεισμό της
Πάρνηθας και μεγάλα κόστη για την επισκευή
ζημιών.
Η συν έχ εια στη σελ 11

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

θριάσιο-3

Παράταση στην υποβολή Μελετών για «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση
– Πράξη Εφαρμογής» σε διάφορες περιοχες της πόλης

11. Λήψη απόφασης γι α την
έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την
συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
σταμπωτών δαπέδων τεσσάρων
οδών στην Άνω Ελευσίνας (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού, Αλ. Παναγούλη)».

Αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί
(κεκλεισμένων των θυρών) »η 16η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ

1.
Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για
να τον εκπροσωπήσει στην Ετήσια
Τακτική Συνέλευση της Δημοτικής
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσί νας –
Eleusis 2021OIKONOMIKA – Αρμοδι ότητας
Οικονομικής Επιτροπής

2.
Τ ροποποί ηση
Τ εχνι κού
Προγράμματος - Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αρμόδι ος
Αντιδ/χος κ. Παύλος Κουκουναράκης

3.
Λήψη απόφασης γι α την
έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
της
προμήθει ας
καλαθοφόρου
ανυψωτι κού γι α εργασί α στα 20
μέτρα.

4.
Λήψη απόφασης γι α την
έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

της προμήθειας μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή.
ΤΕΧΝΙΚΑ - Αρμόδιος Αν τιδ/χος κ.
Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης

5.
Λήψη απόφασης γι α την
παράταση της σύμβασης ανάθεσης –
ανάληψης εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης ρέματος Μικρό Κατερίνι
Δ.Ε. Μαγούλας.

6.
Λήψη απόφασης γι α την
παράταση της συνολικής προθεσμίας
της μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης Πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου
Ελευσίνας (ΠΕ6 Κάτω Σαρανταπόταμος).
7.
Λήψη απόφασης γι α την
παράταση της συνολικής προθεσμίας
υποβολής της μελέτης «Κτηματογρά

φηση – Πολεοδόμηση – Πράξη
Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας».

8.
Λήψη απόφασης γι α την
παράταση της συνολικής προθεσμίας
υποβολής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας».

9.
Λήψη απόφασης γι α την
έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την
συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα
στην Δ.Ε. Μαγούλας».
10. Λήψη απόφασης γι α την
έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την
συγκρότηση επι τροπής ορι στι κής
παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις
οδών, Καθαιρέσεις και Αποκαταστάσεις Ρυμοτομούμενων στην περιοχή
Αεροδρόμιο της Δ.Ε. Ελευσίνας».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρι νής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε.
Ελευσίνας».

13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και
1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσει ς οδών Κάτω Ελευσίνας».
14. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. του
έργου: «Συντήρηση Δημοτι κών
Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017»
ΝΟΜΙΚΑ

15. Ανάκληση της υπ’ αρι θμ.
164/20 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου περί καθορισμού αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες».

16. Καθορι σμός αμοι βής της
δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης &
Συνεργάτες» αναφορικά με το χειρισμό των ΠΡ13406/20-12-2017 και
ΠΡ13407/20-12-2017 προσφυγών
της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια
Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

Το ύψος της επένδυσης αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ

Logistic Center στον Ασπρόπυργο
δημιουργεί η Public
Να αν αβαθμίσει συν ολικά το ηλεκτρον ικό εμπόριο
στην Ελλάδα φιλοδοξεί το Public, μέσα από σειρά
σημαν τικών επεν δύσεων σε logistics, τεχ ν ολογίες και
αν θρώπιν ο δυν αμικό συν ολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ
που στοχ εύουν στην εν ίσχ υση των υποδομών του.
«Θέλουμε ν α κάν ουμε κάτι για την Ελλάδα και αυτό
είν αι στο ηλεκτρον ικό εμπόριο», αν αφέρει ο επικεφαλής Public-MediaMarkt, Χρήστος Καλογεράκης και
δηλών ει βέβαιος πως το μέλλον του λιαν εμπορίου είν αι
ηλεκτρον ικό.

Ο κ. Καλογεράκης θεωρεί πως τα επόμεν α χ ρόν ια, οι
ηλεκτρον ικές πωλήσεις θα αν απτυχ θούν αισθητά και
στην Ελλάδα, η οποία είν αι ακόμη αρκετά πίσω από
άλλες ευρωπαϊκές χ ώρες, όπως η Αγγλία και η Ολλαν δία,

όπου το e-commerce αν τιστοιχ εί στο 18% και 15%
αν τίστοιχ α των συν ολικών πωλήσεων (έν αν τι 7% που
είν αι στην Ελλάδα).
Στο επεν δυτικό πλάν ο ο Ασπρόπυργος
Το επεν δυτικό πλάν ο του Public περιλαμβάν ει τη
δημιουργία logistic center στον Ασπρόπυργο Αττικής,
έκτασης 20.000 τ.μ..

Πρόκειται για μια επέν δυση ύψους περίπου 5 εκατ.
ευρώ, η οποία θα βελτιώσει την ικαν ότητα διαχ είρισης
των ηλεκτρον ικών παραγγελιών και παράλληλα θα
προσδώσει συγκριτικό πλεον έκτημα στην εταιρεία.
Επεν δύσεις εξετάζον ται και στο κομμάτι του last mile,
της διαν ομής δηλαδή των προϊόν των στον τελικό καταν αλωτή.

Να σημειωθεί πως το σχ ήμα Public MediaMarkt, το
οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της περσιν ής χ ρον ιάς
αριθμεί σήμερα 64 καταστήματα (51 Public και 13
MediaMarkt) στην Ελλάδα και απασχ ολεί πάν ω από
2.000 εργαζόμεν ους εν ώ παρουσιάζει τζίρο 450 εκατ.
ευρώ.

4-θριάσιο

Εθνικό Θέατρο:

Στο
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Μεγάρων για 2 παραστάσεις στις
24/7 & 27/8

Με σύν θημα «Όλη η Ελλάδα έν ας Πολιτισμός» η Υ πουργός Πολιτισμού αν ακοίν ωσε τις εκδηλώσεις που θα
γίν ουν στην Αθήν α και σε άλλες περιοχ ές της ηπειρωτικής και ν ησιωτικής Ελλάδας από τις 18 Ιουλίου έως το
τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι 251 εκδηλώσεις, που διοργαν ώθηκαν με τη συν εργασία
11 πολιτιστικών φορέων , θα φιλοξεν ηθούν σε 111 αρχ αιολογικούς χ ώρους (δεν περιλαμβάν ον ται οι παραστάσεις
του Φεστιβάλ Αθην ών και Επιδαύρου), αν άμεσά τους και
το Αρχ αιολογικό Μουσείο Μεγάρων .

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Σπουδαία Ερείπια: Η Ελλάδα με τα μάτια των ξένων
ταξιδιωτών Τρεις αιώνες περιηγήσεων, καταγεγραμμένων αναμνήσεων, πολύτιμων σημειώσεων.

Εν ν έα ταξιδιώτες-περιηγητές μάς δείχ ν ουν τον δρόμο
που βάδισαν και μας ζητούν ν α «ακολουθήσουμε» τα
βήματά τους. Ξεκιν ών τας από το φαν τασιακό ταξίδι του
Φεν ελόν στην Ελλάδα του 16ου αιών α και τελειών ον τας
κον τά στον 19ο αιών α με τις αφηγήσεις του Σατωβριάν δου, της Φρεν τρίκα Μπρέμερ, της Χριστιάν ας Λυτ, του
Τζον Χιλλ και του πρώτου Αμερικαν ού πρέσβη στην Ελλάδα, Καρόλου Τάκερμαν , τα Σπουδαία ερείπια – Η Ελλάδα
με τα μάτια των ξέν ων ταξιδιωτών (16ος-19ος αιών ας),
σαν έν α παιχ ν ίδι με τον χ ρόν ο, μας δείχ ν ουν μια άλλη
Ελλάδα.
Μέσα από επιλεγμέν ες αφηγήσεις ξέν ων ταξιδιωτών και
περιηγητών στην τουρκοκρατούμεν η και στην προεπαν αστατική Ελλάδα αλλά και στο ν εότευκτο ελλην ικό κράτος η σκην οθέτις Νατάσα Τριαν ταφύλλη επιχ ειρεί ν α
μεταφέρει στο σήμερα την αποτύπωση των προσδοκιών ,
τη φαν τασιακή πρόσληψη του αρχ αίου κόσμου, τις περιηγήσεις αν άμεσα στα χ αλάσματα, την επαφή και την
εξοικείωση με την πραγματικότητα.

Τα κείμεν α των σημαν τικών προσωπικοτήτων που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και έγραψαν για την εμπειρία τους
(οι περισσότεροι επισκεπτόμεν οι και χ ώρους στους
οποίους θα παρουσιαστεί η παράσταση) χ ωρίζον ται σε 5
θεματικές εν ότητες: «Ταξιδεύον τας αν άμεσα στα αρχ αία
χ αλάσματα», «Αποτυπώσεις του αρχ αίου παρελθόν τος»,
«Αν απ αραστάσεις του τοπ ίου», «Η π ροτεσταν τική
διείσδυση», «Έθιμα – Παράδοση».

Σύν θεση – επιμέλεια κειμέν ου: Στέφαν ος Καβαλλιεράκης,
Άγγελος Κουτσολαμπρόπουλος
Σκην οθεσία: Νατάσα Τριαν ταφύλλη
Σκην ικά: Εύα Μαν ιδάκη
Κοστούμια: Ιωάν ν α Τσάμη
Μουσική: Λήδα Μαν ιατάκου
Κίν ηση – βοηθός σκην οθέτη: Δήμητρα Μητροπούλου
Παίζουν : Πάρις Θωμόπ ουλος, Ελευθερία Παγκάλου,
Βασίλης Παπαδημητρίου, Νατάσα Σφεν δυλάκη, Αιν είας
Τσαμάτης, Δήμητρα Χαριτοπούλου
Πέμπτη 27 Αυγούστου

Αθηναίων Πολιτεία

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου σκην οθετεί αυτή την πολύ
εν διαφέρουσα αν θολόγηση κειμέν ων της αρχ αίας ιστοριογραφίας υπό τον τίτλο Αθην αίων Πολιτεία.

Μετάφραση – διασκευή: Γιάν ν ης Λιγν άδης
Ιστορική τεκμηρίωση – επιμέλεια: Αν δρον ίκη Μακρή
Σκην οθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου
Κοστούμια – βοηθός σκην οθέτη: Νικολέτα Φιλόσογλου
Κίν ηση: Ερμής Μαλκότσης
Παίζουν : Αλεξάν δρα Αϊδίν η, Μάν ος Βαβαδάκης, Κώστας
Κοράκης, Άγγελος Μπούρας, Κατερίν α Πατσιάν η
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Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 15 Ιουλίου
Μεταξύ των θεμάτων έργα των δήμων Ελευσίνας και Φυλής

Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου,
πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 15-7-2020 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν
σταδιακά
στον
εξής
σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&v
iew =art ic le&id=35968: 12i-s y nedrias i-p-s 2020&catid=123&Itemid=98
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Αττικής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης αγροδιατροφικών κρίσεων στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής επί της Ιεράς Οδού 84».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
2.
Τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε στις 10-12-2018 μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», για
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησηςπαράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας
κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη – Ευθ. Κλάδου - Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προστασία,
διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
5.
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή
ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου»
του Δήμου Αιγάλεω.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)
6.
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού “Νικόλαος
Λιάκος” στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Α. Λεωτσάκος)
7.
Έγκριση σύναψης και
όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Πειραιά για το έργο με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».
(ΕισηγήτριαηΑντιπεριφερειάρχης κ. Σ.Αντωνάκου)
8.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησηςπαράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΟΔΩΝ
ΥΜΗΤΤΟΥ
ΚΙ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».
(ΕισηγήτριαηΑντιπεριφερειάρχης κ. Σ.Αντωνάκου)
9.
Εγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης –
παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο «Εργασίες
συντήρησης στο 6ο δημοτικό σχολείο και 1ο νηπιαγωγείο Περάματος».
(ΕισηγήτριαηΑντιπεριφερειάρχης κ. Σ.Αντωνάκου)
10.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησηςπαράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, και του Δήμου Ωρωπού για το έργο με τίτλο«Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος» στο Δήμο Ωρωπού.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
11.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησηςπαράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
12.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησηςπαράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, και του Δήμου Ελευσίνας για το έργο με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2017».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
13.
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα
Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή»
για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ"».
(ΕισηγήτριαηΑντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)
14.
Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου,
με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)

15.
Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής που αφορούν στα
έργα: 1. «Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νότιου τομέα Δήμου Κρωπίας» και 2.
«Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων
Δήμου Πεντέλης».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
16.
Συζήτηση για το «Μεγάλο Περίπατο» και το Εμπορικό
Τρίγωνο της Αθήνας.
17.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συμμετοχή
της Περιφέρειας Αττικής στην«18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
18.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συμμετοχή σε
επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΣΚΗΣΗ –
ΖΩΗ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)
19.
Συζήτηση σχετικά με τις λαϊκές αγορές.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Μελάς)
20.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ
ΧΩΡΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 124/75 ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
21.
Γνωμοδότηση επί τηςΣτρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
(Ε.Χ.Σ.) περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)
22.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης
και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και
επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη επί της
οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού
Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
23.
Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια
του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)
24.
Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια
του έργου «Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο
παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού, Περιφέρειας Αττικής

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

6-θριάσιο

Διανομή τροφίμων
από τον Σύλλογο
Αγ. Αλέξανδρος
Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγ. Αλέξανδρος Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξής μαζί με

Μέλη του Δ.Σ. και εθελοντές πραγματο-

π ο ί ησ ε μ ι α α κό μ α δ ι α ν ο μή β α σ ι κ ώ ν

υλικών αγαθών και τροφίμων σε 55 μέλη
του Συλλόγου που έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη.
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Το Marella Celebration
παροπλίστηκε στην Ελευσίνα

τον κόλπο της Ελευσίν ας
έδεσε το Celebration μετά
την αποχ ώρηση του από τη
βρεταν ική Marella Cruises. Το
πλοίο θα παραμείν ει εκεί για μερικούς μήν ες και μετά θα πραγματοποιήσει το τελευταίο του ταξίδι προς
τα διαλυτήρια αφού μέχ ρι τώρα δεν
υπάρχ ει καμία πληροφορία για ν έο
αγοραστή.
Το αδελφάκι του, Marella Spirit,
διαλύθηκε πριν 2 χ ρόν ια στο Alang
της Ιν δίας.

Τροποποίηση δρομολογίων στο τμήμα Α. Λιόσια – Κορωπί – Α. Λιόσια

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από 13.07.2020 και στο εξής αλλάζουν οι
ώρες αναχωρήσεων των συρμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, που εκτελούν τα τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Α. Λιόσια – Κορωπί και αντίστροφα.
Ειδικότερα, οι αμαξοστοιχίες από τα Α. Λιόσια με προορισμό το Κορωπί θα αναχωρούν πλέον 4
λεπτά αργότερα, δηλαδή κάθε ώρα χχ:03 (αντί χχ:59), ενώ οι αμαξοστοιχίες από το Κορωπί με προορισμό τα Α. Λιόσια θα αναχωρούν 4 λεπτά αργότερα, δηλαδή κάθε ώρα χχ:33 (αντί χχ:29).

Έκτακτο επίδομα άνω των 500 ευρώ σε εργαζομένους
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε έως 400.00 εργαζομένους
του τουρισμού και του επισιτισμού σχεδιάζει να δώσει η
κυβέρνηση το φθινόπωρο προκειμένου να στηρίξει τους
εργαζομένους του κλάδου, που έχουν πληγεί περισσότερο
από όλους.
Φθινοπωρινό επίδομα σε 400.000 εργαζομένους

Το ύψος της ενίσχυσης δεν έχει κλειδώσει ωστόσο, δεν θα
είναι χαμηλότερο από τα 534 ευρώ που δίδονται ως ειδική αποζημίωση. Καταβάλλεται προσπάθεια
να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, προκειμένου να δώσει μια δυνατή ανάσα ρευστότητας στους
εργαζόμενους .Το επίδομα θα λάβουν όσοι δεν επαναπροσλήφθηκαν ή προσελήφθησαν και οι
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν αποφάσισαν να κατεβάσουν ρολά, ανεξάρτητα από το αν
κάνουν χρήση της αναστολής σύμβασης εργασίας και λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση των 534
ευρώ μηνιαίως. Οι μόνοι που με τα σημερινά δεδομένα σχεδιάζεται να εξαιρεθούν από την εισοδηματική ενίσχυση είναι όσοι εργάζονται σε καθεστώς είτε πλήρης είτε μερικής απασχόλησης.
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Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC
Συγχαρητήρια στον Ιωάννη Μπίρη για την εκλογή
του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑΝΑ

Ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC, συγχαίρει το μέλος
της ομάδας μας κ. Ιωάννη Μπίρη για
την εκλογή του, τόσο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑΝΑ, όσο
και για την ανανέωση της θητείας του
ως Προέδρου της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΣΚΑΝΑ.

Τα νέα καθήκοντα του κ. Μπίρη, του
ανατέθηκαν κατόπιν της συγκρότησης σε
σώμα της προσωρινής Διοίκησης της
ΕΣΚΑΝΑ, όπως αυτή προέκυψε από τις
τελευταίες αρχαιρεσίες και όπως ορίστηκε
από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά
(με θητεία έως 14.10.2020).
Η επανεκλογή του μέλους μας, υπήρξε
η ανταμοιβή του για την πολύχρονη και
ουσιαστική δουλειά του και γνώση του,
στα θέματα της Υγείας των παικτών της
ένωσης. Η αναγνώριση στο πρόσωπό
του, του έργου της Υγειονομικής επιτροπής, είναι σημαντική από πολλά σωματεία
της ΕΣΚΑΝΑ.
Ο Γιάννης, έχει υπάρξει συνοδοιπόρος
και ένθερμος υποστηρικτής της ομάδα
μας στα θέματα της πρωτοβουλίας
ΠΡ.Ε.Π.Υ. – η οποία αποτελεί πρωτοπο-

ριακό πρόγραμμα πρόληψης για την ερασιτεχνική καλαθοσφαίριση- για πάρα
πολλά χρόνια και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην περαιτέρω εξάπλωσή της. Είμαστε ευτυχείς που θα είναι μαζί μας και
στην μετεξέλιξή της και μάλιστα ως μέλος
της ομάδας μας. Η εμπειρία του αποτελεί
σπουδαίο αρωγό.
Η εκπροσώπηση της ομάδας μας στην
διοίκηση της ΕΣΚΑΝΑ, αποτελεί για εμάς
ένα ακόμη βήμα μπροστά. Η παρουσία
του κ. Μπίρη, ελπίζουμε ότι θα μας δώσει
βήμα, να προτείνουμε, να συζητήσουμε
και να αναδείξουμε τα ουσιαστικά του
ερασιτεχνικού αθλητισμού που οραματιζόμαστε και που ακολουθεί όλος ο σύγχρονος κόσμος, στα θέματα που από κοινού
μας ενδιαφέρουν.
Γιάννη, συγχαρητήρια και καλή θητεία.

Διατελώντας με τιμή

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λίγγος

Ο Γενικός Γραμματέας
Μανώλης Μαΐλης

Έναρξη της θερινής κατασκήνωσης
του Δήμου Ελευσίνας

Η θερινή κατασκήνωση του Δήμου Ελευσίνας ξεκίνησε την λειτουργία της
από χθες 13 Ιουλίου.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε
όσους ενδιαφερόμενους ήθελαν να υποβάλλουν αίτηση αλλά δεν πρόλαβαν την προθεσμία, να καλέσουν στο 210 55 65 607/9 (08:00-15:00), προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Ακόμη και μετά τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας, η Κ.Ε.Δ.Ε. προτίθεται
να συμπεριλάβει- στις θέσεις που απομένουν- όσα παιδιά το επιθυμούν.
Θεματικές ενότητες:

Αθλητικά Παιχνίδια/Δραστηριότητες
Αποστολές & ανακαλύψεις
Οικολογικά παιχνίδια (Ρομποτική, Πειράματα φυσικών επιστημών κ.ά.)
Ομαδικές δραστηριότητες
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Κατασκευές
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Η μετακόμιση του Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Τ

Του Γιώργου Λιάλιου

ο 1961 ξεκινά η κατασκευή των φυλακών Κορυδαλλού. Το ίδιο έτος, το
Δημόσιο απαλλοτριώνει
μια έκταση στους πρόποδες της
Πάρνηθας για την κατασκευή
αποθηκών
αντιαεροπορικής
άμυνας, που θα εξυπηρετούσαν το
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Εξι δεκαετίες αργότερα, η ιστορία
αυτών των δύο περιοχών τέμνεται, με
τη μεταφορά των υπερκορεσμένων
φυλακών στον χώρο της ανενεργού
εδώ και δεκαετίες στρατιωτικής εγκατάστασης. Για να καταστεί αυτό εφικτό
χρειάζεται να προηγηθεί μια πολεοδομική παρέμβαση, το πρώτο σκέλος
της οποίας εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η έγκριση αποκαλύπτει όλες τις βασικές πτυχές του
σχεδίου.
Στις 23 Ιανουαρίου 1961, λοιπόν, με
κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ
7Δ/61) αποφασίζεται να απαλλοτριωθεί έκταση συνολικού εμβαδού 168
στρεμμάτων, για την κατασκευή
αποθηκών αντιαεροπορικής άμυνας
και συνδετήριας οδού με το αεροδρόμιο Ελευσίνας, «συμφώνως προς το
πρόγραμμα του Συμβουλίου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)».
Από αυτά, η εγκατάσταση κατέλαβε
93 στρέμματα και τα υπόλοιπα η
οδός, μήκους 6,25 χλμ.
Μετά την απαλλοτρίωση, που ολοκληρώθηκε ένα έτος αργότερα, το στρατόπεδο διαμορφώθηκε από το
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με ισόγειες, επιχωματωμένες αποθήκες από
σκυρόδεμα, κτίρια διαμονής και
διοίκησης και άλλες εγκαταστάσεις. Η
εγκατάσταση έλαβε το προσωνύμιο
«Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας
Ελευσίνας», ή αλλιώς ΣΤΑΕΤ Ασπροπύργου και χρησιμοποιήθηκε για
αρκετές δεκαετίες.
Στο προσκήνιο το 2004

Το 2004, ήδη ανενεργό για χρόνια,
το ΣΤΑΕΤ έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί
από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας
την άμεση μεταβίβαση της κυριότητας
του ακινήτου, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη διαμόρφωσης χώρου
κράτησης παραβατικών ατόμων,
κυρίως αλλοδαπών, κατά την περίοδο
των Ολυμπιακών Αγώνων. Το εγχείρημα ανέλαβε η Κτηματική Εταιρεία
Δημοσίου. Μετά το πέρας των
Αγώνων, οι εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται και πάλι και σταδιακά λεηλατούνται για τον κινητό και… ακίνητο
εξοπλισμό τους.

Το 2007 και ακολούθως το 2008 το
πλαίσιο προστασίας του Εθνικού
Δρυμού της Πάρνηθας τροποποιείται.
Η έκταση του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου, που δεν βρίσκεται στα όρια
της περιοχής Natura, εντάσσεται στη
ζώνη Β1, η οποία ορίζεται ως χώρος
αναψυχής,
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμού
και γενικώς ήπιων δραστηριοτήτων.
Οι κοντινότεροι στο σημείο οικισμοί
είναι ο «Ημερος Τόπος» (περιγράφεται ως «άτυπος οικισμός» και βρίσκεται σε απόσταση 800 μέτρων), το
Ρουπάκι και η Γκορυτσά.

Το 2019 η ιδέα να μετεγκατασταθούν οι φυλακές Κορυδαλλού στο
«Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας»
κερδίζει έδαφος. Η επιτροπή που
συγκρότησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζει εννέα
θέσεις και η ΣΤΑΕΤ συγκεντρώνει την
υψηλότερη βαθμολογία.

Ακολούθως, η κυριότητα της έκτασης
παραχωρείται
με
νόμο
(ν.4646/2019) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – όχι ολόκληρη,
αλλά μόνο τα 98,1 στρέμματα (κυρίως
ακίνητο με μικρό τμήμα του δρόμου),
καθώς με το πέρασμα των ετών η
συνδετήρια οδός είχε μετατραπεί σε
κοινόχρηστη και μάλιστα κατά μήκος
της βρίσκονται σήμερα κτίρια αποθηκών, βιομηχανιών (Παπαστράτος,
ΤΙΤΑΝ, Durostick κ.ά.) και εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.
Για να επιτραπεί όμως η δημιουργία
σωφρονιστικού καταστήματος, πρέπει
να τροποποιηθεί το πολεοδομικό
πλαίσιο της περιοχής – ως «όχημα»
επιλέγεται η εκπόνηση Ειδικού Πολεο

δομικού Σχεδίου, ενός πλαισίου που
λειτουργεί ως «ομπρέλα» στον υφιστάμενο σχεδιασμό. Το σχέδιο υποβλήθηκε στο τμήμα Μητροπολιτικού
Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του
υπουργείου Περιβάλλοντος και την 1η
Ιουνίου προεγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων
και
Αμφισβητήσεων
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Θα ακολουθήσουν η
υποβολή της οριστικής μελέτης του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και η
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση.
Η απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, που
δημοσιεύθηκε πριν από λίγες
ημέρες, αποκαλύπτει και τα μεγέθη
του νέου σωφρονιστικού καταστήματος. Οπως προβλέπει:

• Η περιοχή όπου θα κατασκευαστούν οι νέες φυλακές έχει έκταση
98,1 στρ. Γύρω από αυτή θα καθοριστεί μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων, στην οποία θα απαγορεύεται
κάθε νέα δόμηση.
• Οι φυλακές θα «φιλοξενούν»
2.000 κρατουμένους και 650 υπαλλήλους.

• Θα χτιστούν συνολικά 55.000
τ.μ., εκ των οποίων οι 40.600 θα
είναι οι φυλακές (12 πτέρυγες κρατουμένων και μια «ημιπτέρυγα»),
5.300 τ.μ. τα κτίρια παροχής υπηρεσιών υγείας (κλινική νοσηλείας
και ψυχιατρείου, πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες, εξωτερικά ιατρεία),
5.100 τ.μ. τα κτίρια διοίκησης, 2.500
τ.μ. οι χώροι συνάθροισης κοινού
(πέντε αίθουσες δικαστηρίων και

δύο αίθουσες δικαστηρίων ασφαλείας), 1.300 τ.μ. οι χώροι
εκπαίδευσης (σχολικό συγκρότημα, εργαστήρια εκπαιδευτικών
προγραμμάτων όπως ξυλουργείο,
σιδηρουργείο, ηλεκτρολογείο κ.ά.)
και 200 τ.μ. οι θρησκευτικοί χώροι.
Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης
θα είναι 0,60 και η μέγιστη κάλυψη
30%. Τα κτίρια θα φθάνουν σε ύψος
τα 8 μέτρα (ισόγειο και όροφος),
εκτός από τους πύργους ασφαλείας που θα φθάνουν τα 14 μέτρα.
• Το προαύλιο κάθε πτέρυγας θα
περικλείεται από έναν κλωβό ασφαλείας (μαντρότοιχο) και θα έχει
χώρους πρασίνου, γήπεδο μπάσκετ και ανοιχτό χώρο συνάθροισης.
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου στη
δυτική πλευρά του ακινήτου, το
οποίο θα λειτουργεί και ως χώρος
συγκέντρωσης σε περίπτωση
ατυχήματος ή φυσικής καταστροφής.
• Υπάρχει πρόβλεψη σε γειτονικό
οικόπεδο (περίπου δύο στρέμματα) να κατασκευαστεί κτίριο της
Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών, σε ανεξάρτητο
απομονωμένο χώρο κοντά στην
κεντρική πύλη του συγκροτήματος
των φυλακών.

Ως προς την πρόσβαση, οδικώς
εξυπηρετείται από την Αττική Οδό
(κόμβος Μάνδρας), ενώ προτείνεται να δημιουργηθεί λεωφορειακή
σύνδεση με τον σταθμό Μαγούλας
του προαστιακού.
Πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Αξιοποίηση πόρων του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 προϋπολογισμού 110 εκ. €, για την
ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας ενάντια στην επιδημία του COVID-19

M

ε απόφαση του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη χ ρηματοδοτούν ται οι δομές του
Υ π ουργείου Υ γείας με το π οσό των
110.000.000 € για την εν ίσχ υση και κάλυψη έκτακτων
αν αγκών λόγω της παν δημίας COVID-19.
Η Περιφέρεια Αττικής, παραμέν ον τας στο πλευρό
των δημόσιων δομών υγείας στην π αρούσα
υγειον ομική κρίση της ν όσου COVID-19 και μέσω του
ΕΣΠΑ 2014-2020, καλεί τους φορείς του Υ πουργείου
Υ γείας ν α υποβάλουν προτάσεις προκειμέν ου ν α
χ ρηματοδοτηθούν για την εν ίσχ υσή τους με
επικουρικό προσωπικό για την καταπολέμηση του
κορων οϊού, αλλά και για την έγκαιρη αν ίχ ν ευση
κρουσμάτων σε χ ώρους μεταν αστών και προσφύγων .
Η σχ ετική πρόσκληση προϋπολογισμού 110 εκ. €
π ερίπ ου συγχ ρηματοδοτείται απ ό το Ευρωπ αϊκό
Κοιν ων ικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξον α
Προτεραιότητας 9 του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος
«Αττική» 2014-2020.
Πιο συγκεκριμέν α, η παρέμβαση στοχ εύει στη
διασφάλιση της ομοιογεν ούς και συν εχ ούς απόκρισης
των Δημόσιων Δομών Υ γείας μέσω της εν ίσχ υσης των
Μον άδων Υ γείας και των Φορέων με επικουρικό
προσωπικό για την αν ταπόκριση στις αυξημέν ες

αν άγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 και στην
αν άπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας
Υ γείας στην Περιφέρεια μέσω της πρόληψης, της
έγκαιρης αν ίχ ν ευσης και της αν τιμετώπ ιση της
επιδημίας σε χ ώρους μεταν αστών , προσφύγων και
μετακιν ούμεν ων πληθυσμών .
Με την πρόσληψη ν έου ειδικευμέν ου αν θρώπιν ου
δυν αμικού στον τομέα Υ γείας, η Περιφέρεια
διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς θα είν αι σε αυξημέν η
επαγρύπν ηση και ετοιμότητα για έν α πιθαν ό ν έο κύμα
της επιδημίας, με πρώτη προτεραιότητα την υγεία των
πολιτών .
Η παρέμβαση αποσκοπεί:

• στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα
του συστήματος Υγείας στο πλαίσιο της
υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19
• στην άμεση λειτουργική αναδιάταξη μονάδων
και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με
ευέλικτες προσαρμογές για να ενισχυθούν
σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ
• στη διαλογή, την έγκαιρη ανίχνευση και τη
διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού

• στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια
νοσήματα

Ακόμη, η παρέμβαση καλείται ν α εν ισχ ύσει τις
υφιστάμεν ες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρον τίδας στις
π εριοχ ές όπ ου υπ άρχ ει υψηλή συγκέν τρωση
μεταν αστών και προσφύγων για την προστασία από
τον COVID-19 και την π αροχ ή των π ρώτων
υγειον ομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάν ισης
κρουσμάτων εν τός των καταυλισμών .
Για το λόγο αυτό ομάδες επαγγελματιών υγείας θα
π αρέχ ουν υπ ηρεσίες σε τέσσερα διαφορετικά
επίπεδα:
1. Ιατρικός έλεγχ ος και καταγραφή σημαν τικών
υγειον ομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχ ου
(entry screening).
2. Παροχ ή άμεσης πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας
3. Άλλες δράσεις δημόσιας υγείας για την πρόληψη
εμφάν ισης λοιμωδών και μη ν οσημάτων .
4. Διαλογή ύπ οπ των κρουσμάτων και λήψη
κατάλληλων μέτρων για την απομόν ωση και την
ιατρική διαχ είρισή τους.

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας
ευχαριστεί θερµά τον Οργανισµό
Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), τον
Πρόεδρο του Ο.Λ.Ε. κ. Κουµπέτσο
Γεώργιο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
κ. Απόστολο Καµαρινάκη και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την παραχώρηση χρήσης της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα για την λειτουργία του οµίλου µας.

Με αυτή τους την κίνηση βοηθούν στην υλοποίηση του
σχεδίου µας για προσέλκυση αθλητών στον όµιλο µας,
αλλά και για γνωριµία µε το άθληµα της ιστιοπλοΐας,
γυµνάζοντας σώµα αλλά και νου.

Τέλος, ελπίζουµε το βήµα που µας δόθηκε να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες της
Ελευσίνας να κατέβουν και πάλι στην παραλία µας.
Ο Πρόεδρος
Αδάµ Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος
Στεφανίδης Ιωάννης
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

48

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-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.

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Θέλω να ευχαριστήσω, προσωπικά και ιδιαίτερα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για τη στήριξη και την αποφασιστικότητα με την οποία
ενήργησε, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής Θανάση Μπούρα που βρέθηκε, από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του
Δήμου και των κατοίκων του και συνέβαλλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχή έκβαση.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, εκλεγμένους και
υπηρεσιακούς, που παλεύουν σκληρά για να κερδίσει αυτός ο Δήμος

όσα αξίζει και δικαιούται. Όλοι μαζί ενωμένοι, ξεπερνάμε τις δυσκολίες και
καταφέρνουμε πολλά. Με το κεφάλι ψηλά.
Για έναν τόπο που πρέπει να πάει ψηλά.
Σας ευχαριστώ
Χρήστος Σπ.Παππούς
Δήμαρχος Φυλής

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην ηλεκτροκίνηση

- Επιδοτήσεις έως 5.500 ευρώ, τι ισχύει για ποδήλατα

Κ

ατατέθηκε βελτιωμένο το νέο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση το οποίο θεσπίζει και τέλος στα εισαγόμενα οχήματα.
Μέσω των τροποποιημένων διατάξεων, οι πολίτες βρίσκονται
ένα βήμα πιο κοντά στο να επιχειρήσουν και στην πράξη την
πράσινη μετακίνηση, δεδομένου ότι έρχεται σειρά κινήτρων
(οικολογικό μπόνους, φοροαπαλλαγές κ.ά.), τα οποία οδηγούν σε
μεσοσταθμική μείωση 25% της τιμής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου
και 40% ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται, το όφελος αυτό προστίθεται στο σημαντικά
χαμηλότερο κόστος χρήσης καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας ενός οχήματος μικρής κατηγορίας αντιστοιχεί σε
περίπου 16 κιλοβατώρες/100 χλμ., ή περίπου 2,7 ευρώ (με το
ισχύον οικιακό τιμολόγιο) έναντι 9 ευρώ περίπου που είναι το
κόστος για ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο βενζίνης.
Την ίδια ώρα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το υπουργείο
Περιβάλλοντος, στόχος της κυβέρνησης είναι τέλη Ιουλίου-αρχές

Αυγούστου να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα θέσει
σε λειτουργία τη δράση «Κινούμε Ηλεκτρικά». Το πρόγραμμα,
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ και ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβάνει επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σκούτερ και ποδηλάτων για ιδιώτες, ηλεκτρικών και
υβριδικών εταιρικών οχημάτων, ηλεκτρικών και υβριδικών ταξί
καθώς και επιδότηση αγοράς φορτιστών.
Ποιες αλλαγές όμως ήρθαν από τα περί 330 σχόλια που
υποβλήθηκαν κατά τη διαβούλευση;

* Ειδικότερα και στην κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών και της
προστασίας της δημόσιας υγείας επιβάλλεται περιβαλλοντικό
τέλος 3.000 ευρώ (έναντι 4.000 που είχε προταθεί αρχικά) στα
εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 4
(αυτοκίνητα 10ετίας-12ετίας και πάνω).

Εισάγεται παράλληλα περιβαλλοντικό τέλος
1.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 5A (αυτοκίνητα 8ετίας και
πάνω).
Με τον τρόπο αυτό, όπως εξηγεί το ΥΠΕΝ, εξορθολογίζεται το
ύψος του περιβαλλοντικού τέλους και αντιμετωπίζονται πιο
αυστηρά τα παλαιά μεταχειρισμένα οχήματα τύπου Εuro 5A, τα
οποία μέσω του σκανδάλου «Dieselgate» και της παραποίησης
των μετρήσεων ρύπων σε χιλιάδες πετρελαιοκίνητα οχήματα
ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατάξει προκαταρκτική
έρευνα και πλήθος κρατών-μελών να επιβάλουν υψηλά πρόστιμα και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τους στα αστικά κέντρα.
Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διοχετευθούν μέσω του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση
δράσεων που θα υποστηρίζουν τημετάβαση στην κινητικότητα
των μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων. Σημειώνεται ότι
παραμένει η πρόβλεψη για απαγόρευση των εισαγωγών των
ακόμα παλαιότερων και εξαιρετικά ρυπογόνων οχημάτων
(τεχνολογίας Euro 1,2 και 3).
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12-θριάσιο

Παράταση προθεσμίας
οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο Φυλής
μέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσμία πληρωμής
όλων των οφειλών δημοτών
και των ρυθμίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των
έκτακτων μέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή
με διαμέρισμα τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

6978087309

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ
στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα
βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε
τηλέφωνο επικοινωνίας.

θριάσιο-13
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Ο ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ

O Νίκος Τζαφέρης θα
είναι ο πρώτος προπονητής που θα είναι την
Τετάρτη στο καμπ του ΑΟ
Μίμα- Μικρασιατικής
Μεγάρων.
Εχει εργαστεί για 2.5 χρόνια στις ακαδημίες του
Ολυμπιακού Ελευσίνας
Κ12 και Κ14 και ένα
χρόνο στην Κ16 του
Ηρακλή Ελευσίνας.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 3-3 ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ -ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ
Οι παλαίμαχ οι του Ακράτητου Αν ω Λιοσίων αγων ίστηκαν σε
ποδοσφαιρικό αγών α φιλαν θρωπικού σκοπού <Η ΠΙΣΤΗ >
στο γήπεδο Φυλής με τους ομολόγους Αστέρας-Δρεπαν ιακός.
Για την ιστορία το τελικό αποτελέσμα ήρθε 3-3.
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ: Μπαβέλας, Βοριν ιώτης, Κατσιγιάν ν ης, Γιών ν ας, Κορογών ας, Δρούζας, Κοκκών ης, Μαν τζούν ης, Μπούκουρης, Γκιαούρης, Μαν δύλης. Αγων ίστηκαν
ακόμα οι: Βουρν άζος, Γαβρίλος, Κοκορομύτης, Καχ ριμάν ης,
Κάζας, Καζόλιας, Τράκας, Πετούσης. Τα τέρματα σημείωσαν
οι: Μαν δύλης, Βοριν ιώτης, Γκιαούρης.
Ο Ακράτητος τίμησε για την πολύχ ρον η προσφορά του τον Χρήστο Βουρν άζο
Το τρίτο ημίχ ρον ο "παίχ τηκε" σε παραδοσιακή ταβέρν α της Φυλής με άφθον α εδέσματα και μπύρες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Talent City FC

Η ακαδημία του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς επιστρέφει… Αν αγεν ν ιέται, με στόχ ο ν α υπηρετήσει το λόγο της δημιουργίας
της, ν α προσφέρει διέξοδο στα παιδιά του δήμου Φυλής και όλης της Δυτικής Αττικής, διδάσκον τας τις αξίες του πολιτισμού
και του αθλητικού ιδεώδους. Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς βρίσκεται στην ευτυχ ή θέση ν α αν ακοιν ώσει την
έν αρξη της συν εργασίας της με το Δίκτυο Σχ ολών της Ακαδημίας Talent City FC, με έδρα το Ρέν τη. Και κάπως έτσι η
εκπαίδευση στον «βασιλιά των σπορ» αλλάζει, καιν οτομεί και πρωτοπορεί!
Ο πρώην διαιτητής της ΕΠΣΔΑ και μέλος στο team του Α.Ο. Αιγάλεω, Γιώργος Δημητρακόπουλος αποτελεί τον ιθύν ον τα
ν ου αυτής της προσπάθειας που για ν α λειτουργήσει επιτυχ ώς χ ρειάζεται την άμεση συν έργεια το ίδιο ικαν ών αν θρώπων
και επιστημόν ων . Έν ας από αυτούς είν αι ο Μιχ άλης Γκιτάκος, προπον ητής ΤΕΦΑΑ, εκ των ιδρυτών και τεχ ν ικός διευθυν τής της Ακαδημίας Talent City FC και ο Βαγγέλης Θώδος, επίσης από τους ιδρυτές, που εξειδικεύεται στην εν δυν άμωση
και το personal training, ως πρώην πρωταθλητής κόσμου στο tae kwon do και στέλεχ ος της Εθν ικής Ελλάδας. Η ακαδημία
μας διαθέτει επίσης το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό το οποίο απαρτίζουν ο Ορθοπεδικός Παν αγιώτης Κον τοβαζαιν ίτης
και ο Γεν ικός Χειρουργός Γιαν ν ούλης Πρωτόπαπας, καθώς και ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος Αθαν άσιος Κοσσύφης.
Η ακαδημία του Α.Ο.Ζωφριάς θα διαθέτει εσωτερικό καν ον ισμό λειτουργίας. Θα συμμετέχ ει στα ηλικιακά πρωταθλήματα της
ΕΠΣΔΑ, καθώς σε εποχ ικά τουρν ουά, καταρτίζον τας έν α αγων ιστικό πρόγραμμα που θα προσομοιάζει αυτό μιας καν ον ικής ομάδας.
Μεταξύ των πολλών παροχ ών που προβλέπον ται είν αι:
- Δωρεάν ιατρικός έλεγχ ος για την απόκτηση της Κάρτας Υγείας Αθλητή.
- Παρουσία ν οσηλευτή σε κάθε προπόν ηση και αγών α.
Προπόν ηση με ειδικά, ν έας τεχ ν ολογίας, μέσα (ιμάν τες κ.λπ.).
- Προπόν ηση ατομικής βελτίωσης αθλητή.
- Ειδικές προπον ήσεις για τους τερματοφύλακες, κατόπιν συν εν ν όησης με τους προπον ητές.
Ακόμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγων ιστικής σεζόν πολλές εκπλήξεις θα περιμέν ουν τους αθλητές, όπως η γν ωριμία με βετεράν ους ποδοσφαιριστές που έχ ουν γράψει ιστορία στο ελλην ικό ποδόσφαιρο. Κι όλα αυτά με μην ιαία συν δρομή 30 ευρώ
και με δωρεάν τον πρώτο και τον τελευταίο μήν α!
Οι προπον ήσεις θα γίν ον ται αποκλειστικά στο γήπεδο του Καματερού και στους βοηθητικούς του χ ώρους, εν ώ πρόθεση
μας αποτελεί η δημιουργία στην ακαδημία και τμήματος κορασίδων .
- Εγγραφές από 5-17 ετών!
Τηλέφωνα επικοινωνίας: • Γιώργος Δημητρακόπουλος: 6906632553
• Μιχάλης Γκιτάκος: 6940745585 • Γιώργος Γκούβρας: 6987236120 • Μιχάλης Βάνας: 6972858825

Καθάρισαν τη Παραλία Αλεποχωρίου μήκους 3 χιλιομέτρων !
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου στην περιοχή του Αλεποχωρίου η ομάδα καθαριοτητας του Δήμου Μεγαρέων αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες με
περίσσιο ηθος και επαγγελματισμό που πραγματικά
είναι αξιοζήλευτος πραγματοποίησαν καθαρισμό της
Παραλίας άνω των 2,5 χιλιομέτρων!. Πραγματικά οι
υπάλληλοι αυτοί αξίζουν ενα μεγάλο μπράβο για τον
επαγγελματισμό και την επιμονή τους ώστε να
συντηρούν καθαρές τις παραλίες του Δήμου. και
μαλιστα κατω απο τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες
Ο Αντιδημαρχος καθαριότητας ανέφερε σχετικά ” Στο
Αλεποχωρι σήμερα η ομάδα καθαριότητας έκανε
καλά την δουλειά της σε μια παραλία άνω των δυομιση χιλιομέτρων! ”

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

TEΛΟΣ Η ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

Η ακαδημία του Περσέα Μάνδρας τελείωσε για
φέτος τις υποχρεώσεις της. Εγινε ένα αποχαρετιστήριο πάρτι με πλούσια εδέσματα από τους
γονείς των παιδιών.
Τίμησε με την παρουσία του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Μπογδανίδης.
Η διοίκηση ευχαριστεί τους γονείς με την παρουσία τους και εύχονται καλό καλοκαίρι και το επόμενο ραντεβού στις 22 Αυγούστου.
ΑΝ.ΤΣ.

ΕΠΣΔΑ: ΣΤΙΣ 3/8 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Στις 3 Αυγούστου ξεκιν άει η Μεταγραφική περίοδος.

ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (από 3/8/
έως και 2/11/2020)
Σε αυτό το διάστημα μπορούν ν α γίν ον ται Μετεγγραφές –Επαν εγγραφές Ερασιτεχ ν ών , Δαν εισμοί
/Υ ποσχ ετικές
ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αν οιχ τές όλη την
περίοδο από 3/8 έως και 2/11/2020

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Αν οιχ τές όλη την
περίοδο από 3/8 έως και 30/6/2021
ΑΤΟΜΙΚΕΣ -ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥ ΣΕΙΣ
Αν οιχ τές όλη την περίοδο από 3/8 έως και
30/6/2021

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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 (29.10.18)

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
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
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΛΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό 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 νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698
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

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

διών στις περιοχές Μάνδρας - 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.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
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 exvan 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατάσταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, καινούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο
6938025013
κ. Κώστας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΟMIΛΟΣ ΕΛΠΕ: Φωτοβολταϊκό σύστημα προσφέρει
«Ενέργεια για Ζωή» στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σ

τη δωρεά ενός σύγχρονου Φωτοβολταϊκού συστήματος
Παραγ ωγ ής Ηλ εκτρικής Ενέργ ειας προς το ΚΕΝΤΡΟ
ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί και
τεθεί σε λειτουργία στη στέγη του Κέντρου στην παραλία της
πόλης, προχώρησε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενισχύοντας
ακόμη περισσότερο τη διαχρονική σχέση που διατηρεί με τον
συγκεκριμένο φ ορέα, αλλά και με τις ευάλωτες οικογένειες της
ευρύτερης περιοχής, που χρήζουν υποστήριξης.

Σε μια εκδήλωση-γιορτή π ου π ραγματοπ οιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2020, στελέχη του Ομίλου και συντελεστές του έργου, μαζί με Εθελοντές του Κέντρου, επ ιβεβαίωσαν ότι η ισχυρή τους σχέση, π ου «οικοδομήθηκε» εδώ
και δεκαετίες μέσα απ ό τα π ρογράμματα Εταιρικής Υπ ευθυνότητας του
Ομίλου, απ έκτησε νέα διάσταση με την π ροσφορά του φωτοβολταϊκού
συστήματος. Κι αυτό γιατί, απ ό τη λειτουργία του θα εξοικονομείται
ετησίως ένα σημαντικό κονδύλι, το οπ οίο στο εξής θα μπ ορεί να κατευθύνεται απ οκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα
ολοένα αυξανόμενα π ρογράμματα κοινωνικής π ροσφοράς π ου υλοπ οιεί ο φορέας.
Το «π ράσινο», ουδέτερο π εριβαλλοντικά έργο, π ου π εριλαμβάνει 36
π άνελ υψηλών π ροδιαγραφών, χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου απ ό
την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχεδιάστηκε και υλοπ οιήθηκε απ ό τη θυγατρική του Ομίλου ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., ενώ
π αραδόθηκε εν λειτουργία, έχοντας ήδη συνδεθεί με το δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Η απ αιτούμενη π ιστοπ οίηση π ραγματοπ οιήθηκε απ ό την TUV Austria Hellas, ως π ράξη κοινωνικής υπ ευθυνότητας της εταιρείας π ου θέλησε να συνδράμει στην υπ οστήριξη των
δράσεων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Όπ ως εξήγησε ο Διευθυντής Ανάπ τυξης και Λειτουργίας της ΕΛΠΕ
Ανανεώσιμες κ. Σωτήρης Καπ έλλος, κατά την τελετή π αράδοσης του
έργου, «π ρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπ αραγωγής
ισχύος 11,34kW, νέας γενιάς, το οπ οίο θα λειτουργεί για 25 χρόνια και θα
καλύπ τει π άνω απ ό το 70% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα
θα εξοικονομείται ένα σημαντικό π οσό ετησίως, μέσω του συστήματος
έξυπ νης π αρακολούθησης. Παράλληλα, η λειτουργία του φωτοβολταϊκού θα μειώσει το ετήσιο ανθρακικό απ οτύπ ωμα του Κέντρου κατά 15
τόνους, συμβάλλοντας στην π ροστασία του π εριβάλλοντος».

Ο Σωτήρης Φραγκούλης, Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου από την ΕΛΠΕ ΑΠΕ, εξηγεί τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τα οφέλη του φωτοβολταϊκού συστήματος στον Μπάμπη Πυρουνάκη
Πρόεδρο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, παρουσία εκπροσώπων του Ομίλου ΕΛΠΕ,
της TUV Austria, της Seners ΑΕ και του Δήμου Ελευσίνας.

