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Τετ α τετ Γ. Πατούλη
- Σπ. Βρεττού
Ποια θέματα περιελάμβανε
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έχασαν τη
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Παρουσίασε τις βασικές αναπτυξιακές

και Περιβαλλοντικές Δράσεις του δήμου Φυλής

Ξεκίνησαν τα
μαθήματα της
Ρωσικής Γλώσσας
στον Ασπρόπυργο
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“Πράσινες” παρεμβάσεις
στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας
με πρωτοβουλία του ΟΛΕ

Αλλαγή ηλεκτροφωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, σύγχρονες
τοιχογραφίες, ενώ σύντομα θα τοποθετηθούν “έξυπνα” παγκάκια
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΑΕΔ: «Ειδικό πρόγραμμα
προεργασίας για 3.000

ανέργους, ηλικίας, 18-30 σε

επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημοσίου
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΟΕ
Ρίμινι 28, Έναντι Νοσοκομείου Αττικόν,
2105812139

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

Συννεφιά , η θερμοκρασία από 13-23 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία,
Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατίνα,
Χριστόδουλος *

“Πράσινες” παρεμβάσεις

στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας
με πρωτοβουλία του ΟΛΕ

Αλλαγή ηλεκτροφωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας , σύγχρονες
τοιχογραφίες, ενώ σύντομα θα τοποθετηθούν τα “έξυπνα” παγκάκια

Ν

έα εξωραϊσμένη όψη
αποκτά το παραλιακό
μέτωπο της Ελευσίνας,
μετά την αλλαγή στον ηλεκτροφωτισμό που πραγματοποίησε ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ στη Χερσαία Ζώνη
Λιμένα (ΧΖΛ) αρμοδιότητάς του.
Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρινάκη και εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό τεχνικών εργασιών του Οργανισμού, που
στόχο έχουν την αναβάθμιση της
εικόνας του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας εν όψει
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Ειδικότερα, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αντικατέστησε με ιδίαν
δαπάνη τους παλαιούς λαμπτήρες στους στύλους ηλεκτροδότησης με σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας τύπου led, για την ασφαλέστερη διέλευση των
κάτοικων και την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής.
Κατά τις εργασίες, αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί λαμπτήρες στους στύλους ηλεκτροδότησης επί της οδού
Κανελλοπούλου και συγκεκριμένα από τον Ιερό Ναό
Μιχαήλ Αρχαγγέλου έως και το ανακαινισμένο κτίριο στην
προβλήτα της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης.
Η αλλαγή στον ηλεκτροφωτισμό του παραλιακού
μετώπου της Ελευσίνας έγινε με σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, σύμφωνα με την οποία οι
λαμπτήρες LED εξασφαλίζουν καλύτερο φωτισμό, ενεργειακή εξοικονόμηση και ελαχιστοποιούν το κόστος
συντήρησης και αντικατάστασης. Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για οδοφωτισμό και για χρήση σε περιβάλλον λιμένων, ενώ το

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

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Τετ α τετ Γ. Πατούλη - Σπ. Βρεττού

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

σχήμα και οι διαστάσεις τους εναρμονίζονται με τον
χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, στην αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης συνέβαλε και το πέρας της
εικαστικής παρέμβασης στις εξωτερικές όψεις των δύο
ανακαινισμένων κτηρίων του Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
Πρόκειται για το μικρό πέτρινο περίπτερο στη θέση
πρώην “Φωνιάς” και το κτίριο στην είσοδο της προβλήτας
της πρώην Αμερικανικής Βάσης, τα οποία υπήρξαν επί
σειρά ετών εστίες μόλυνσης και εγκατάλειψης.
Σήμερα τα δύο κτήρια αποτελούν σημεία αναφοράς
στην παραλία της πόλης καθώς οι εξωτερικές τους όψεις
αποτελούν τον καμβά για τη δημιουργία σύγχρονής τοιχογραφίας (graffiti) με αναφορές στην ιστορία και τα αρχαία
σύμβολα της πόλης της Ελευσίνας σε συνδυασμό με τη
θάλασσα.
Τα δύο κτήρια σχεδιάζεται να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δράσεις του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Σ

ε εξαιρετικό
κλίμα για μια
ακόμη φορά
π ραγματ οπ οιήθηκ ε
η συν άν τηση του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών
Σπύρου Βρεττού και
του Περιφερειάρχ η
Αττικής κ. Γιώργου
Πατούλη.

Ποια θέματα περιελάμβανε η ατζέντα

Κύριο αν τικείμεν ο
της
συν άν τησης
ήταν τα έργα που
αφορούν το Δήμο
Αχ αρν ών και εν τάσσον ται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Σε
αν άλογο
κλίμα και η συν άν τηση
του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών
Σπ ύρου
Βρεττού με τον
Αν τ ιπ εριφερειάρχ η Αν ατολικής
Αττικής κ. Θαν άση Αυγεριν ό.
Η
συζήτηση
έγιν ε επί της ίδιας
ατζέν τας με τον κ.
Αυγεριν ό
να
εκδηλών ει
την
πρόθεσή του ν α
σταθεί
αρωγός
από την πλευρά
του στην προσπάθεια πραγματοποίηση σημαν τικών
έργων στα όρια του Δήμου Αχ αρν ών .
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Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών

και Πόλεων ο Χρήστος Παππούς

Παρουσίασε τις 5 βασικές αναπτυξιακές και Περιβαλλοντικές Δράσεις του δήμου

Σ

Φυλής που αφορούν στην κυκλική οικονομία
το πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών
και Πόλεων 2020”, που πραγματοποιήθηκε στις 19-20
Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς παρουσίασε διαδικτυακά τις 5 βασικές αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου
Φυλής, που αφορούν στην κυκλική οικονομία.
Συγκεκριμένα, εστίασε την παρουσίασή του στην υλοποίηση
έργων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση της
ηλιακής ενέργειας, την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου,
την αξιοποίηση και ανάπλαση της χωματερής καθώς και την
υδροδοτική αυτάρκεια του Δήμου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δήμος Φυλής ήταν ο μοναδικός
ελληνικός Δήμος που συμμετείχε σε αυτή την ευρωπαϊκή εκδήλωση, ως μέλος της κοινοπραξίας με αντικείμενο την “Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο”.
Η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων” είναι η
βασικότερη ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Οι περιφέρειες και οι πόλεις παρουσιάζουν τις βέλτιστες
πρακτικές τους για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, για
την ενίσχυση της ανάπτυξης με καινοτόμες πρωτοβουλίες, για
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την ανάδειξη του
ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 6.000 εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και
ευρωπαϊκών οργανώσεων.

Ασφαλιστικά Ταμεία:
Δεύτερη ευκαιρία για όσους
έχασαν την ρύθμιση χρεών

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος Φυλής κατάφερε να ανταλλάξει
απόψεις και τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα και παράλληλα να αναπτύξει μελλοντικές
συνεργασίες με το διευρωπαϊκό δίκτυο ALPEUREGIO, τη
Νομαρχία Bouches-du-Rhône (FR), τις περιφέρειες Carinthia
(AT), Castilla- La Mancha (ES), Friuli-Venezia Giulia (IT),
Kujawsko-Pomorskie (PL), Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche
(IT), Norland (NO), Województwo Kujawsko (PL), Veneto (IT)
και Vojvodina (RS).

Αττική Οδός: Από τα μεσάνυχτα της 3ης Νοεμβρίου
με το ίδιο e-pass σε όλους τους αυτοκινητόδρομους

- Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η

Αττική
Οδός
ενη μ ερ ώ νει
τους συνδρομητές της που χρησιμοποιούν το e-PASS για
την
πληρωμή
των
διοδίων στην Αττική
Οδό εδώ και 20 χρόνια,
12 χρόνια στους αυτοκινητόδρομους
της
Ολυμπίας Οδού και

του Μορέα και 7 χρόνια στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου
και στη Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου, ότι θα μπορούν πλέον να κάνουν
καθολική χρήση της
υπηρεσίας αυτής στο
σύνολο
της
χώ ρ α ς . Συγκεκρ ι μ ένα ,
από τα μεσάνυχτα της
Τρίτης 3 Νοεμβρίου

προς την Τετάρτη 4
Νοεμβρίου, εντάσσονται στη διαλειτουργικότητα και οι
α υτ ο κ ι ν η τ ό δρ ο μ ο ι
της Νέας Οδού, της
Κεντρικής Οδού και
της Εγνατίας Οδού. Οι
κάτοχοι του e-PASS δεν
χρειάζεται να προβούν
σε κάποια ενέργεια,
καθώς η ενεργοποίηση

της υπηρεσίας θα
γίνει αυτόματα και
δωρεάν.Επισημαίνεται
ότι τα εκπτωτικά πακέτα της Αττικής Οδού
ισχύουν μόνο για την
Αττική Οδό, καθώς στο
υπόλοιπο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων θα εφαρμόζονται χρεώσεις με
τις ονομαστικές τιμές
διοδίων.

Τ

η δυνατότητα ένταξης εκ νέου σε ρύθμιση για
την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών προς
τα Ταμεία θα έχουν όσοι βρέθηκαν εκτός
εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού,
σύμφωνα με διάταξη που επεξεργάζεται το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», η δεύτερη αυτή ευκαιρία θα αφορά στις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών προς το ΚΕΑΟ που χάθηκαν το διάστημα των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται πως όλες οι δόσεις ρυθμισμένων
οφειλών πάγωσαν για 3 μήνες και η αποπληρωμή
τους ξεκίνησε εκ νέου από τις 30 Ιουνίου του
τρέχοντος έτους.
Εκτός ρύθμισης έμειναν όσοι είτε δεν πλήρωσαν
ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις, είτε δεν κατέβαλαν
τις βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του
2020.
Οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με την
αναβίωση της αρχικής οφειλής και των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων.
Ειδικά δε στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, ο κίνδυνος
είναι διπλός καθώς το ποσό της αρχικής οφειλής
μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας του επανυπολογισμού και
μια πιθανή απώλεια της ρύθμισης των 120 δόσεων
πολύ σημαντικό κόστος για αυτούς.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένα από τα πιθανά
σενάρια προβλέπει την αποπληρωμή των δόσεων που
έχουν χαθεί, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να αναβιώσει η ρύθμιση χωρίς αρνητικές συνέπειες.
Παράλληλα θα προβλέπεται και η δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης των οφειλών που δημιουργήθηκαν
εντός του 2020 , έτος που εμφανίστηκε η πανδημία του
κορωνοϊού σε έως 12 δόσεις.
Μάλιστα υπάρχουν εισηγήσεις ένταξης και των
οφειλών του 2019 προκειμένου η επανένταξη να καταστεί ελκυστικότερη.
Όσο για τους οφειλέτες που κατά τη διάρκεια της καραντίνας πάγωσαν τις οφειλές τους έως τον Ιούνιο, θα
προβλέπεται η δυνατότητα μεταχρονολόγησης των
καταβολών ώστε οι πληρωμές να ξεκινήσουν στο τέλος
Οκτωβρίου.
Παράλληλα και σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, στο υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εισφορές που πάγωσαν
μέσα στην καραντίνα , τόσο για επιχειρήσεις όσο και για
τους μη μισθωτούς θα μπορούν να αποπληρωθούν
από τον Μάιο του 2021 και μετά σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%.
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ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
Σημειώνεται ότι το παραλιακό μέτωπο της πόλης έχει
παραχωρηθεί στο Δήμο Ελευσίνας με σχετικές αποφάσεις
του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
ΤΑΙΠΕΔ.
Επειδή όμως η τυπική
ολοκλήρωση της διαδικασίας
παραχώρησης καθυστερεί, ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ προχώρησε στις

παραπάνω παρεμβάσεις με σκοπό να αναδειχτεί το
παραλιακό μέτωπο της πόλης σε χώρο περιπάτου
των κατοίκων της Ελευσίνας και των επισκεπτών
της.

Επίσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού
για την ανάδειξη ξεχωριστά κάθε πλατείας και κοινόχρηστου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένος Ελευσίνας, το
προσεχές διάστημα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ πρόκειται να τοποθετήσει και σύγχρονου τύπου “έξυπνα” παγκάκια, τα οποία θα
διαθέτουν σύστημα φόρτισης κινητού τηλεφώνου και
δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free
WiFi) μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο.

Η Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ καλεί όλους τους πολίτες να
έλθουν στην Ελευσίνα και να γνωρίσουν την πόλη που
έχει ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στάλθηκε εκ νέου το Δελτίο Τύπου γιατί εκ παραδρομής στο αρχικό ανα-

φέρθηκε ότι ο κύριος Παλημέρης είναι εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ, κάτι το
οποίο δεν ισχύει.

θριάσιο-5
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Ο Δ ή μ ο ς Ε λ ε υ σ ί ν ας π ρ ο χ ω ρ ά σ τ η δ ι α γ ρ ά μ μ ι σ η
τ ου Δημοτ ικού Οδ ικού Δικτ ύου

16 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα

Διατροφής : Τρεφόμαστε υγιεινά
στους Παιδικούς Σταθμούς!

Η διατροφή των παιδιών μας είναι ένα από τα πιο

σπουδαία και σημαντικά θέματα που αφορούν την
ανατροφή τους.
Στους

Παιδικούς

Σταθμούς

του

ΠΑΚΠΠΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ η δύναμη της ομάδας, η ομοτράπεζη επι-

κοινωνία, η μίμηση, η αλληλεπίδραση & οι σπιτικές

μυρωδιές που πλημμυρίζουν τις τραπεζαρίες από τα
φαγητά που παρασκευάζουν οι μάγειρες, πείθουν και

τους πιο δύσκολους μικρούς μας φίλους να δοκιμά-

σουν τις πιο “απαιτητικές – δύσκολες” γεύσεις!!! Τα

μαγειρεία των σταθμών αποτελούν εκπαιδευτικούς

χώρους για βιωματικές – παιδαγωγικές δράσεις που

προάγουν την απόκτηση συνηθειών υγιεινής διατρο-

Ξεκιν ούν από τον Δήμο Ελευσίν ας και την Τεχ ν ική
Υ πηρεσία οι εργασίες διαγράμμισης του δημοτικού οδικού δικτύου των πεζών με σκοπό την οδική ασφάλεια
και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών .
Παράλληλα θα αν αν εωθούν και οι διαβάσεις των πεζών
για την αύξηση της ασφάλειας ως προς την μετακίν ηση
τους από τη μια πλευρά της οδού στην άλλη.
Το συν ολικό κόστος αν έρχ εται στις 74 χ ιλ ευρώ και θα
καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν δύσεων .
Ο Δήμος Ελευσίν ας, προσηλωμέν ος στην αν αβάθμιση
των υποδομών και του οδικού δικτύου με στόχ ο την
ασφαλή μετακίν ηση των κατοίκων και των επισκεπτών , λαμβάν ον τας υπόψιν και την εισήγηση του Εν τεταλμέν ου Δημοτικού Συμβούλου Δημοτικής Αστυν ομίας κ. Χαρ. Σεμερτζίδη, υλοποιεί της διαγραμμίσεις εν ώ παράλληλα
δρομολογεί τις διαδικασίες για την αν αβάθμιση του οδικού δικτύου.

Με τον καθηγητή σεισμολογίας Ευθύμιο Λέκκα
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Στο πλαίσιο προετοιμασίας για τον προσεισμικό έλεγχο των
σχολικών και δημοτικών κτηρίων του Δήμου.

φής!!!Ευχαριστούμε τους γονείς που μας εμπι-

στεύονται!

Με εντολή Κ. Μητσοτάκη
ανακαλείται η απόφαση για
φιλάθλους στα γήπεδα

Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακαλείται η απόφαση για την παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο Πρωθυπουργός λαμβάνοντας υπόψη την
αύξηση κρουσμάτων παντού στην Ευρώπη κάτι
που δεν μπορεί να αποκλειστεί και στην Ελλάδα,
έκρινε ότι η διεξαγωγή αγώνων έστω και με λίγους φιλάθλους, τη στιγμή που απαιτείται η αποφυγή κάθε συγχρωτισμού και η αυστηρή τήρηση των
υγειονομικών κανόνων, θα έστελνε το λάθος μήνυμα στους πολίτες.

Με τον καθηγητή σεισμολογίας και Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιο
Λεκκα συναντήθηκε ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών και
δημοτικών κτηρίων του Δήμου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σπύρος Κορώσης και
Κώστας Φυλακτός.

6-θριάσιο
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ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ
Για την διάνοιξη του δρόμου
στη Σχολή πυροβολικού
Ν. Περάμου

Εξόρμησης της Τροχαίας
για την αποτροπή διεξαγωγής
αυτοσχέδιων αγώνων

Με ανακοίνωση του ο Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας έκανε γνωστό ότι δόθηκε η απάντηση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας στην ερώτηση που είχε
καταθέσει για τη διάνοιξη του παραλιακού
πεζόδρομου κάτωθεν της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο.
Η απάντηση του υπουργού διευκρινίζει ότι
πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν, με μέριμνα
της Περιφέρειας Αττικής, οι εργασίες του αγωγού ομβρίων υδάτων , ο οποίος τέμνει τον
πεζόδρομο σε μήκος περίπου 15 μέτρων κι
έπειτα να αποπερατωθεί το έργο κατασκευής
του πεζόδρομου.

Σ

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στον Δήμο Ιλίου 4 αθλητικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης

Την απόφαση παραχώρησης
στον Δήμο Ιλίου, των ήδη διαμορφωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (τεσσάρων γηπέδων) που
βρίσκονται εντός του Πάρκου Α.
Τρίτσης για χρονική διάρκεια δέκα
ετών, έλαβε κατά πλειοψηφία το
ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης
Τρίτσης», κατά τη 12η τακτική του
συνεδρίαση.
Ειδικότερα, το ΔΣ του Φορέα αποφάσισε να παραχωρηθούν στον Δήμο οι ήδη διαμορφωμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις και επιφυλάχτηκε για την εξέταση των
λοιπών χώρων σε δεύτερο χρόνο, αφού εξετάσει το
νομικό του πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η
απόλυτη νομιμότητα των ενεργειών που απαιτούνται.
Πρόκειται για μία απόφαση που δίνει τη δυνατότητα

στους πολίτες του Δήμου Ιλίου και των όμορων Δήμων
να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του αθλητισμού και να κάνουν χρήση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του Πάρκου.
Παράλληλα, συμβάλλει στη διαφύλαξη του δημόσιου
χαρακτήρα και της ακεραιότητας του Πάρκου, που είναι
και ο πρωταρχικός στόχος του Φορέα Διαχείρισης.

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

το πλαίσιο στοχ ευμέν ων δράσεων της Διεύθυν σης Τροχ αίας Αττικής για την αν τιμετώπιση πρόληψη των αυτοσχ έδιων αγών ων , καθώς και
λοιπών επικίν δυν ων παραβάσεων , πραγματοποιήθηκε βραδιν ές ώρες της 17-18/10/2020 ειδική εξόρμηση,
σε διάφορα σημεία της Αττικής (Νέα Θηβών & Ραδιοφων ίας, Λ. Σχ ιστού, Αττικού Άλσους & Έβρου, Θέατρο
Λυκαβηττού, Ε.Ο. Αθην ών -Σουν ίου [Λιμαν άκιαRIBAS ], έξοδο Αττικής οδού-Παλλήν η, Περιφερειακή
Αιγάλεω,).
Ειδικότερα κατά την αν ωτέρω δράση, βεβαιώθηκαν 334- παραβάσεις, ως ακολούθως:

(68) για υπερβολική ταχ ύτητα
(37) για στέρηση άδειας ικαν ότητας οδήγησης
(34) για υπερβολικό θόρυβο
(20) για μη χ ρήση κράν ους
(5) για αν τικαν ον ικούς υαλοπίν ακες (φιμέ)
(9) παραβάσεις ΚΤΕΟ
(24) για μη χ ρήση ζών ης ασφαλείας
(6) για παραβίαση ρυθμιστικών πιν ακίδων
(5) για στέρηση καθρεφτών οχ ημάτων
(4) για επίδειξη ικαν οτήτων
(3) για μέθη
(3) για διεν έργεια επικίν δυν ων ελιγμών
(2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
(114) για λοιπές παραβάσεις της τροχ αίας ν ομοθεσίας
Αφαιρέθηκαν -97- άδειες ικαν ότητας οδήγησης, -91άδειες κυκλοφορίας και -38- ζεύγη πιν ακίδων κυκλοφορίας. Ακόμη ακιν ητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με
γεραν οφόρα οχ ήματα -41- οχ ήματα.

Οι έλεγχ οι θα συν εχ ισθούν και σε άλλες περιοχ ές της
Αττικής, στο πλαίσιο του επιχ ειρησιακού σχ εδιασμού
της Γεν ικής Αστυν ομικής Διεύθυν σης Αττικής.
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Δράση για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού

Τ

Στο Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων

ο περιφερειακό Ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων, το Κέντρο Κοινότητας και η
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, σε συνεργασία με το 1ο
και 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και το Δίκτυο
Μαιών-Μαιευτών Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών
Υγείας της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς & Αιγαίου
οργανώνουν δράση για την πρόληψη του καρκίνου
του μαστού.

Οι ενδιαφερόμενες από όλες τις ενότητες του
Δήμου, μπορούν στις 4 και 5 Νοεμβρίου από τις
08:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. να πραγματοποιήσουν
δωρεάν στο Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων, «Τεστ
Παπανικολάου», να λάβουν συνταγογράφηση εξέτασης υπερήχων και μαστογραφίας, να ενημερωθούν για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και για
τον τακτικό προληπτικό έλεγχο.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά
μέτρα ενάντια στον κορωνοϊό που καθιστούν,
μεταξύ άλλων, υποχρεωτική τη χρήση μάσκας.
Επικοινωνήστε για ραντεβού στο τηλέφωνο
2132006970 καθημερινά από τις 09:00 π.μ. –
13:00 μ.μ.

θριάσιο-7

ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
Ξεκίνησαν τα μαθήματα της Ρωσικής
Γλώσσας στον Ασπρόπυργο

Τ

ηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας λόγω COVID-19, ξεκίνησαν και φέτος τα
μαθήματα στο Σχολείο της Ρωσικής Γλώσσας του Δήμου Ασπροπύργου, το οποίο διανύει τον 7ο χρόνο λειτουργίας του. Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 όλοι οι μαθητές προσήλθαν στο 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου
και αφού πρώτα θερμομετρήθηκαν από τους Δημοτικούς Αστυνόμους του Δήμου, φόρεσαν τις μάσκες τους και
ξεκίνησαν το μάθημα.
Μέσα απ’ τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Δήμος Ασπροπύργου υλοποιεί εμπράκτως το στρατηγικό πρόγραμμά
του, για τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση των πολιτών σε
θέματα παιδείας και πολιτισμού, σε εθνική και διεθνής διάσταση, ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.
Παρούσα στην έναρξη των μαθημάτων ήταν και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, η οποία πρωτίστως εξήγησε στους μαθητές την ιδιαίτερη ανάγκη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων ασφαλείας, για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19 και κατόπιν μετέφερε τις ευχές
του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, τόσο
προς τους καθηγητές, όσο και προς τους μαθητές, για μια
ακόμη καλή σχολική χρονιά, γεμάτη παραγωγικότητα και
επιτυχίες.

Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός: Κανένας Ευρωπαϊκός
πόρος χαμένος για τον Δήμο Αχαρνών

Κανένας Ευρωπαϊκός πόρος χαμένος για τον Δήμο Αχαρνών δήλωσε ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός και τόνισε:“Από την ανάληψη των καθηκόντων μας,
αναλάβαμε το δύσκολο έργο του εξορθολογισμού του Δήμου, της ανάπτυξης σε όλα τα
επίπεδα καθώς και να φέρουμε την ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα.
Σήμερα πλέον μπορούμε να μιλάμε με αισιοδοξία για το μέλλον καθώς με σταθερά
βήματα προχωράμε μπροστά! Σύντομα θα σας έχουμε πολλά, ευχάριστα νέα.”

8-θριάσιο

Εργασίες καθαρισμού σε ρέματα
των Αγίων Αναργύρων, Καματερού
και Δαφνί Χαϊδαρίου

Στο πλαίσιο των ενεργειών του
Παρατηρητηρίου της Περιφέρειας Αττικής, με πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, τα
τεχνικά συνεργεία συνεχίζουν
την εποπτεία και τους εντατικούς
ελέγχους όλων των ρεμάτων της
Δυτικής Αθήνας. Διενεργούνται
εργασίες καθαρισμού, ειδικά σε
ζώνες υψηλής επικινδυνότητας,
για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει της χειμερινής περιόδου.
Τ α τεχνι κά κλι μάκι α προβαίνουν σε εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης φερτών
υλικών και αποκατάστασης πιθανών
προβλημάτων,
που
εμποδίζουν τη ροή των υδάτων.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε:
1. ο καθαρισμός του ρέματος
Εσχατιάς από την συμβολή των
οδών Κωστή Παλαμά και Παπαφλέσσα έως την συμβολή των
οδών Ανεξαρτησί ας και Ελ.
Βενιζέλου του Δήμου Αγίων
Αναργύρων – Καματερού,
2. ο καθαρισμός του ρέματος
Πικροδάφνης από την οδό Ναυ-
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Συγκέντρωση σωματείων
και συλλόγων στις Αχαρνές
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ,
7 μμ στην Κεντρική Πλατεία Μενιδίου

σικάς έως την οδό Δομοκού του
Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού,
3. ο καθαρισμός του ρέματος
Πικροδάφνης από την οδό Ν.
Ζέρβα έως την Λεωφόρο
Θηβών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού,
4. ο καθαρισμός του ρέματος
Πι κροδάφνης από την οδό
Σωκράτους έως την οδό Αττάλου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερούκαι
5. ο καθαρισμός του ρέματος
εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Ο Αντι περι φερει άρχης του
Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α.
Λεωτσάκος, με παρεμβάσεις και
αυτοψίες επιδιώκει τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα του
προληπτικού καθαρισμού των
κοιτών των ρεμάτων, με σκοπό
την αποκατάσταση της φυσικής
τους ροής.

Με συνέπεια, δέσμευση και
αίσθημα καθήκοντος προστατεύουμε τη Δυτική Αθήνα, πόσο
μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία της πανδημίας.

Στην κιν ητοπ οίηση, στην Κεν τρική Πλατεία
Μεν ιδίου, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καλεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο
Σωκράτης», συν τασσόμεν ος με τα αιτήματα Σωματείων – Συλλόγων και Φορέων της περιοχ ής για ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τον κορον οϊό.
Στο κάλεσμα αν αφέρον ται μεταξύ άλλων , τα ακόλουθα: ‘’Η παν δημία, έφερε στην επιφάν εια τα ήδη πολύ
σοβαρά και συσσωρευμέν α προβλήματα που διαχ ρον ικά αν τιμετωπίζουμε στο Μεν ίδι. Αν υπαρξία υποδομής για την υλοποίηση της δίχ ρον ης προσχ ολικής
αγωγής, σχ ολεία σε αίθουσες προκάτ, εκπαιδευτικό
προσωπικό που δεν επαρκεί ή εργάζεται με απαράδεκτες εργασιακές σχ έσεις. Ελλείψεις σε προσωπικό
καθαριότητας στα σχ ολεία και όπου υπάρχ ει εργάζεται
με συμβάσεις των 2-3 ωρών . Υ ποστελεχ ωμέν ο Κέν τρο Υ γείας. Υ ποβαθμισμέν ο δίκτυο συγκοιν ων ιακή
σύν δεσης εν τός του Δήμου αλλά και με το κέν τρο της
Αθήν ας και την υπόλοιπη Αττική.΄΄

ΟΑΕΔ: «Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους, ηλικίας

18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα

Ξ

εκίνησαν οι αιτήσεις εργοδοτών για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας και ΑναΤολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο πλαίσιο
των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης μέσω της επιδότησης της εργασίας.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων
στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η
αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους
μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να
μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου ,πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
μέσω της ιστοσελίδας.
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Γονική άδεια για πατεράδες, οι νταντάδες της γειτονιάς, 2η ευκαιρία για το επίδομα γέννηση

Σ

τήριξη στις μητέρες που θέλουν να
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας
και ενίσχυση του πλαισίου που διέπει
τις γονικές άδειες των πατεράδων, προωθεί το
υπουργείο Εργασίας με πλέγμα διατάξεων.Κατ'
αρχάς, στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιοσκούπα, με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό
νόμο, τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης,
την τηλεργασία, θα συμπεριληφθεί η δέσμη των
διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνεται στο
εθνικό δίκαιο η Οδηγία 1158 του 2019, σχετικά με «την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς».
Αδεια πατρότητας δύο μηνών με τη γέννηση
του παιδιού εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

Σήμερα η πραγματικότητα έχει ως εξής. Η
μητέρα δικαιούται άδεια τοκετού 2 μηνών προ
της γέννας και άλλους 3,25 μήνες μετά τη
γέννα ως άδεια λοχείας. Στη συνέχεια, αντί μειωμένου ωραρίου μπορεί να συμπτύξει αυτόν
το χρόνο σε άδεια περίπου 3,5 μηνών. Θεωρητικά, χρήση αυτού του τριμήνου έχει το
δικαίωμα να κάνει εναλλακτικά ο πατέρας,
ωστόσο στην πράξη το δικαίωμα ασκείται από
τη μητέρα για ευνόητους λόγους. Αμέσως μετά,
η μητέρα και μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα
άλλων 6 μηνών αδείας κατά τους οποίους

πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό του ΟΑΕΔ.
Σε αυτό ακριβώς το 6μηνο θα γίνει η μεγάλη
παρέμβαση.
Πρόθεση είναι να αποκτήσει δικαίωμα
6μηνης άδειας και ο πατέρας.

Απέναντι, μάλιστα, στην εισήγηση αυτό το
6μηνο να μοιράζεται μεταξύ μητέρας- πατέρα, η
απόφαση που στηρίζεται στη σχετική Οδηγία,
είναι ότι ο πατέρας θα έχει αυτοτελές δικαίωμα
τουλάχιστον 2 μηνών, οπότε θα πληρώνεται με
τον κατώτατο μισθό του ΟΑΕΔ.
Από τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, θα κριθεί εάν υπάρχει δυνατότητα και για τους μπαμπάδες να υπάρχει κάλυψη αποδοχών συνολικά για το 6μηνο, όπως
ισχύει για τις μητέρες.Βελτιώσεις και στην άδεια
πατρότηταςΒελτιώσεις έρχονται και στο πεδίο
της άδειας πατρότητας, η οποία στην παρούσα
φάση είναι μικρότερη κι από την άδεια γάμου.
Έτσι αντί των μόλις 2 ημερών, που ισχύουν
σήμερα, η άδεια πατρότητας θα φτάσει τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή στις
10 εργάσιμες ημέρες ή 14 ημερολογιακές.
Σημειωτέον ότι μόλις πρόσφατα, ενσωματώνοντας τη σχετική Οδηγία, η Γαλλία
θεσμοθέτησε άδεια πατρότητας 28 ημερών, με

Στη φάκα της
αστυνομίας μεγάλο
δίκτυο παιδικής
πορνογραφίας

Σ

την εξάρθρωση μεγάλου δικτύου παιδικής πορνογραφίας με έδρα την περιοχή της Αττικής προχώρησε η ελληνική
αστυνομία.
Η ειδική ομάδα της αστυνομίας που
«χτενίζει» το διαδίκτυο εντόπισε χρήστες να
έχουν υλικό με παιδική πορνογραφία. Μετά
από έρευνα που έγινε, βρέθηκε το ηλεκτρονικό στίγμα τους και μέσω της συγκεκριμένης
διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν.
Οι δύο εκ των έξι που έχουν ταυτοποιηθεί,
συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ για τους άλλους τέσσερις
σχηματίστηκε δικογραφία.
Αναλυτικά η ενημέρωση της αστυνομίας:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος συνελήφθησαν (2) ημεδαποί και
σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος (4) επιπλέον ημεδαπών, για
πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
προληπτικών δράσεων για την πάταξη του
φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων και
μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων που περιήλθαν στο πλαίσιο
της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής Επικράτειας, οι
οποίοι κάνοντας χρήση διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών, υπερφόρτωσαν (upload)
υλικό πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο,
ενώ μετά από επισταμένη έρευνα και ψηφιακή ανάλυση ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά
ίχνη τους.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου

«τσουχτερά» πρόστιμα για τους εργοδότεςπαραβάτες.
Ερχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς
Ως προς τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων, το 2021 ενεργοποιείται η δράση «Νταντάδες της γειτονιάς», που έμεινε πίσω λόγω κορωνοϊού.
Η δράση, με πιλοτικό προϋπολογισμό περί
τα 3 εκατ. Ευρώ, ενσωματώθηκε στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στις
Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως
στη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών
έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική

ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων,
των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά
της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του
παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φύλακα.
Στόχοι:Η ένταξη γυναικών στην αγορά
εργασίας- τέρμα στο δίλημμα «καριέρα ή σπίτι»
Η εργασιακή επανένταξη γυναικών μακροχρόνια άνεργων ή συνταξιούχων, οι οποίες
θα λάβουν την σχετική πιστοποίηση
Η μείωση της αδήλωτης εργασίας, καθώς οι
περισσότερες κυρίες που φροντίζουν παιδιά
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν εργάζονται
νόμιμα.
Όσον αφορά στους νέους γονείς, στο υπό
διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου
Εργασίας περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία
καλύπτονται όσοι έχασαν την προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα γέννησης.
Υπενθυμίζεται ότι γι’ αυτό το επίδομα θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εντός 3 μηνών από τη
γέννηση, έτσι όσοι έχασαν την προθεσμία θα
έχουν δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση
ως τις 31 Δεκεμβρίου.
Το επίδομα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί, είναι αφορολόγητο και δεν κατάσχεται.
(πηγή:iefimerida..gr)

Χρυσή Αυγή: Η πρόεδρος
«άδειασε» την εισαγγελέα,
ζήτησε διευκρινίσεις
- Η δίκη διεκόπη και θα
συνεχισθεί σήμερα

των επικοινωνιών, ενώ μετά από αλληλογρα
φία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των
εμπλεκόμενων ατόμων και προέκυψε ο τόπος
κατοικίας τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν
συνολικά και κατασχέθηκαν (15) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, (4) σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή και φ o ρητό μέσο αποθήκευσης ( usb ).
Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα
κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια των (2)
ημεδαπών, βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων,
πράξεις για τις οποίες συνελήφθησαν εντός
των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ
για τους έτερους (4) ημεδαπούς ταυτοποιήθηκε
η εμπλοκή τους στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι οι (2) συλληφθέντες με τις
δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος
τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές
Αρχές, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες
κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
Οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας που
σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν με την τακτική
διαδικασία στις αρμόδιες εισαγγελικές
Αρχές».

Ραγδαίες είν αι οι εξελίξεις στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, καθώς η πρόεδρος του δικαστηρίου πήρε
τον λόγο και τοποθετήθηκε απέν αν τι στην εισαγγελέα Αδαμαν τία Οικον όμου.Ειδικότερα, η πρόεδρος του δικαστηρίου Μαρία Λεπεν ιώτη,
ζήτησε από την εισαγγελέα ν α εξετάσει αν είχ ε εκδοθεί στο παρελθόν βούλευμα για παραβίαση περιοριστικών όρων από τον καταδικασθέν τα Γιάν ν η Λαγό, για τον οποίον η
εισαγγελέας της έδρας Αδαμαν τία Οικον όμου στην πρότασή της δεν αν έφερε ότι το 2015
παραβίασε τον περιοριστικό όρο του κατ' οίκον περιορισμού υπό προϋποθέσεις και στην
τοποθέτησή της είπε πως άπαν τες οι καταδικασθέν τες είχ αν τηρήσει τους περιοριστικούς
όρους που τους είχ αν επιβληθεί.
Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Μαρία Λεπεν ιώτη, επισήμαν ε ότι βάσει των όσων είπε ο
συν ήγορος υπεράσπισης του Αρτ. Ματθαιόπουλου, υπάρχ ει βούλευμα που αν αφέρεται σε
παραβίαση περιοριστικών όρων κατά το παρελθόν από τον Γ. Λαγό και ζήτησε, εφόσον
υπάρχ ει, ν α προσκομιστεί στο δικαστήριο, «αδειάζον τας» τη προχ θεσιν ή τοποθέτηση της
εισαγγελέως.
Σύμφων α με το Golden Dawn Watch, η πρόεδρος δήλωσε σχ ετικά τα εξής: «Αν έφερε η
κα Εισαγγελέας ότι οι κατηγορούμεν οι δεν παραβίασαν όρους διαμον ής και ότι τήρησαν
τους περιοριστικούς όρους που τους επιβλήθηκαν . Στη συν έχ εια έλαβε τον λόγο ο συν ήγορος του Μαθαι;oπουλου κος Ματαλιωτάκης, που αν έγν ωσε κάποια έγγραφα [στα οποία
- αν αφέρεται στη δήλωση Καμπαγιάν ν η] ότι ο κατηγορούμεν ος Λαγός σε αν τίθεση με τα
αν αφερόμεν α στην εισαγγελική εισήγηση έχ ει παραβιάσει όρους διαμον ής.
Το δικαστήριο κρίν ει αν αγκαίο ν α αν αζητηθεί επιμελεία εισαγγελίας τυχ όν βούλευμα που
αφορά παραβίαση περιοριστικών όρων από τον Λαγό και ν α το προσκομίσει στο δικαστήριο».Σύμφων α με την υπεράσπιση του ευρωβουλευτή πάν τως, ορθώς η εισαγγελέας
δεν αν αφέρθηκε σε αυτό, καθώς έχ ει εκδοθεί μεταγεν έστερο βούλευμα το 2019, προκειμέν ου ο κ. Λαγός ν α ταξιδεύσει στις Βρυξέλλες, στο οποίο δεν αν αφέρεται παραβίαση όρων .
Επιπλέον , η κα Λεπεν ιώτη παρατήρησε ότι στην πρότασή της η κα Οικον όμου είχ ε
κάν ει λόγο για «λευκό ποιν ικό μητρώο» πλην του Νίκου Μιχ αλολιάκου και ελάχ ιστων
άλλων , που είπε ότι έχ ουν καταδικαστεί για «χ αμηλής απαξίας αδικήματα», πλην όμως
ξέχ ασε ν α αν αφερθεί σε άλλους 11 κατηγορούμεν ους, κάποιοι από τους οποίους έχ ουν
καταδικαστεί για κακουργήματα.
Η εξέλιξη αυτή, που δηλών ει σαφώς δυσαρέσκεια της έδρας απέν αν τι στην πρόταση της
κ. Οικον όμου, οδήγησε το δικαστήριο ν α ζητήσει από την εισαγγελική λειτουργό, με επιμέλειά της, ν α διαβιβαστούν στο δικαστήριο οι φάκελοι των συγκεκριμέν ων καταδικασθέν των .
Το δικαστήριο θα μελετήσει όλους τους φακέλους, καθώς το αν κριθεί κάποιος ύποπτος
τέλεσης ν έων αδικημάτων είν αι κομβικής σημασίας θέμα για το αν θα του δοθεί ή όχ ι αν ασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.
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ΕΠΣΔ Α:
ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η

ΕΝΑΡΞΗ

Η
ΕΠΣΔΑ
ανακοινώνει ότι το Σάββατοκυρι ακο
2425/10 ξεκι νάει το
πρωτάθλημα
των
υποδομών της Δυτικής Αττικής. Αθλητές
απο
2007
και
μεγαλύτεροι θα πρέπει να έχουν Δελτίο
ΕΠΟ.
Αθλητές από 2008
και μι κρότεροι θα
πρέπει να έχουν
πιστοποίηση ΕΠΣΔΑ. Όλοι οι αθλητές απαραίτητα να έχουν κάρτα υγείας.

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 64-87

Για τον 2ο όμιλο της Β΄Εθνικής και την
2η αγωνιστική ο Μανδραικός γνώρισε
την ήττα στο γήπεδό του απο τον
ΕΦΑΟΖ με 64-87.
Δεκάλεπτα : 19-30, 35-50, 52-71, 6487
Διαιτητές : Στρέμπας-Μπούκας-Χριστοδουλάκης
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(Σταθούλης) : Ρουμελι ώτης
11
(2),
Παπανι κολάου
1,Κοψι άς 12(1),Αλεξανδρόπουλος
15(1),Τσαβάρης, Καραγιάννης ,Ρέτζο,
Κρεμμύδας, Τάταρης 16, Λιούνης 6,
Κρομμύδας, Γκουαλτιέρι 2.

Η ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
81- 60 ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΑΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...

Η ακαδημία του ΑΟ Μανδραικού
ευχαριστεί τον Γιώργο Μποζιονέλο
για το αθλητικό υλικό που προσέφερε στα παιδιά των Ακαδημιών του Μανδραϊκού .

Η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε στο κλειστό του Αγίου
Δημητρίου του Πανιώνιου με 81-60 πετυχαίνοντας μια
ιστορίκη νίκη.
Δεκάλεπτα :16-18, 31-38, 44-53, 60-81

Διαιτητές :Χρηστίδης Ηλ.-Σιδερής-Ναστούλης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Βλάχος) : Κοπακάκης, Κανελλόπουλος 6
(2), Οικονομόπουλος 9 (1), Φωτίου 6 (2), Αυγενικός 6,

ΕΦΑΟΖ (Μάνος – Ζωηρού) : Μαυροειδάκος, Μπιλάλης 5(1), Βάρσος 2,
Μαγκουνής 27(4), Κριζέας ,Σαμοθράκης 9, Κανελλόπουλος 12 (1),Στάυρου
2, Ανδρεόπουλος 6, Σιδέρης 10,
Λαναράς 12 (3)

Δερμιτζάκης 18 (2), Τσιμπούκης 5, Λυκογιάννης 8 (1),
Σκαρμούτσος, Λαζαρής 2, Κωστακόπουλος.

ΝΕΜ (Μάνταλος) : Καραποστόλου 8 (1), Ραζής 2, Κοντόπουλος, Γκατζιάς 16 (4), Αγγελόπουλος 16 (2), Μπατής 13 (3), Λούκας 2, Τζάιδας 3, Κοντραφούρης 2, Δομπρογιάννης 11 (2), Καραμανλής 4, Καλιανιώτης 4
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 25/10):

Ηλυσιακός – Αιγάλεω
Παλαιό Φάληρο – Μανδραϊκός
ΕΦΑΟΖ – ΚΑΟ Μελισσίων
Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Δούκας
Άρης Νίκαιας – ΑΟΚ Χανιά
ΟΦΗ – ΝΕΜ
Πανιώνιος – Πρωτέας Βούλα
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θριάσιο-11

ΕΠΣΔΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΙ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ενα πολύ σοβαρό πρόβλημα που
διαπίστωσα, όχι μόνο εγώ,αλλά και πολύς
κόσμος
εδώ
και
δυοτρει ς
εβδομάδες...Εχει να κάνει με τον ηλεκτροφωτισμο του γηπέδου Γεώργιος Ρουμελιώτης .
Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες ως προς
την ορατότητα. Πολυ σκοτάδι σε ορισμένες
πλευρές του γηπέδου, πολλές λάμπες καμμένες,γενικά ως προς τον φωτισμό δύσκολα τα πράγματα..Και όσο προχωραμε προς
τον χειμώνα, με την αλλαγή της ώρας,θα
δυσκολέψουν ακόμη τα πράγματα...Δεν θα
μπορούν οι ομάδες,να κάνουν προπόνηση.
Φανταστείτε κάποια στιγμή,στις 5.30 το απόγευμα θα είναι σχεδόν σκοτάδι...
Εύχομαι οι Αρμόδιοι να κοιτάξουν και πράξουν τα δέοντα..

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(5η αγωνιστική)

ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΑΝ. ΤΣ.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΑΤΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟ

Σε φιλικό ματς που έγιν ε στο γήπεδο Ρουμελιώτης
,αν άμεσα στον Αστέρα Μαγούλας και τον Παν φαληρικο, σε επίπεδο Βετεράν ων , ν ικήτρια ήταν η ομάδα του
Φαλήρου με σκορ 1-0. Το γκολ για την ομάδα του
Παν φαληρικού σημείωσε ο Καν ελλόπουλος .
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ(προπον ητής Κώστας Λιν άρδος): Δήμας,Ταμπακάκης, Καλογήρου, Παπαδόπουλος,
Στραιτούρης,
Γκίκας,Οικον όμου,
Μπ αριάμογλου,
Παγών ης,Τιπτιρής, Μαυροειδής, Σέλε, Τυρλής, Δόβρης,
Χατζησίμος.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 70-61 ΤΟΝ
ΙΩΝΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Α Σ Τ ΕΡ Α Σ

ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ: Νέτης, Μακρυγιάν ν ης, Κον τραφούρης, Καραν ικόλας, Καν ελόπουλος, Δημητρίου, Μπόγρης, Γαλαν ός, Κάτσικας, Ζαρκιάς, Μαν τάς.
ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η διοίκηση τω παλαιμάχ ων του Αστέρα ευχ αριστεί
τους ομολόγους του Φαλήρου για την άψογη και αγων ιστική συμπεριφορά που επέδειξαν ...
Πριν την έν αρξη του ματς,τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για
τον cov id-19. Θερμομέτρηση, άδεια εισόδου,
Απολύμαν ση.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Καραχάλιος – Βούλγαρης) : Πούρης, Ανέστης 7, Καράμπελας 3 (1),
Καπώνης 11 (1), Σεργιενκο 9, Ντίμπ 10 (1),
Μουμπάρακ 15, Λεκάκης 2, Κρασάκης 11, Πετρόγιαννος, Κοιτσάνος 2.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
Ο ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...

Ευχαριστούμε την ομάδα του BYZAS TV και τον
δημοσιογράφο κ. Ανέστη Τσακίρογλου για την
live μετάδοση του αγώνα . Επίσης ευχαριστούμε
το megara.org και τον κ.Ιωάννη Οικονομόπουλου
για το φωτογραφικό υλικό και την παρουσία του
στο ντέρμπι.
Ευχόμαστε στο Βύζαντα καλή συνέχεια στο
πρωτάθλημα και αναμένουμε αντί στοι χη
φιλοξενία όπως αυτήν
που προσφέραμε.

Συγχαρητήρι α στην
διαιτητική τριάδα για
την άψογη διαχείριση του αγώνα.

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της Β΄Εθνικής ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ επικράτησε στην έδρα το Τάκης Βογιατζής του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 70-61.

Δεκάλεπτα : 23-7, 35-20, 54-41, 70-61
Διαιτητές : Πλιάκας-Φασόλης-Κούλης Κ.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Ζάχος) : Κοντός 2, Παπαδημητρίου
5 (1), Χόρτσας 4, Βούρτσης 22 (2), Σπανός 19 (1),
Σακελλαρόπουλος 3 (1), Τζιλιάνος, Κουτσούκος,
Θώδος 6, Κατσούλης, Αρσενικός.

Επειδή το ποδόσφαιρο πολλές φορές περνάει σε
δεύτερη μοίρα , όλοι εμείς από την οικογένεια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια
στον αρχηγό μας ΣΑΚΗ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ για την
ξαφνική απώλεια αγαπημένου του προσώπου
λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα . Κουράγιο
και καλή δύναμη στην οικογένεια σου αρχηγέ.

12-θριάσιο
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

48

6978087309

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ irokalli8@gmail.com

Tετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

θριάσιο-13

14-θριάσιο

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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑ Ν Δ Ρ Α Σ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάν δρα
Πληροφ ορίες:Συκοβάρη Ολυμπία
Τηλέφ ων ο: 213 2014 977
Email: sikov ari@mandras-eidyllias.gr
Μάν δρα, 20/10/2020
Αρ.πρωτ:12841

Περίληψη διακήρυξης αν οικτού
ηλεκτρον ικού
διαγων ισμού
κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αν αβάθμιση παιδικών
χαρών του Δήμου Μάν δρας –
Ειδυλλίας».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
έχοντας υπόψη την αριθμ.
101/2020
ορθή
επανάληψη
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ι7ΓΩΛΑ-ΦΜ1)

Tετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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

περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του
ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για
την προμήθεια- τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, συνολικής
εκτιμώμενης
αξίας
161.271,00€πλέον
ΦΠΑ
(199.976,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην με
αρ.πρωτ.12811/20-10-2020 Διακήρυξη (20PROC007507731) και
την με αρ.Δ31/2020 Μελέτη
(20REQ007023949) του Δήμου.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο
οποίο, με την με αρ. πρωτ.
55141/08.10.2018
απόφαση
(ΑΔΑ:
61ΡΨ465ΧΘ7-ΤΧΔ),
εντάχθηκε η προμήθεια στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο

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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της
Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας» και
εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του
Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ
055
(2017ΣΕ05500010)
με
200.000,00 Ευρώ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση εγγράφεται στους K.A.:
30.7135.0007 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας του οικονομικού
έτους 2020.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:Κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών
των προσώπων ή/και φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 25 του Ν.4412/16.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής στον

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ 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, 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.

διαγωνισμό για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι 3.225,42Ευρώ.
Ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των προσφ ορών στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov .gr
του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 23/11/2020 και
ώρα 14: 00μμ με συστημικό
αριθμό 95000.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής
π
ύ
λ
η
ς
w w w . p ro m i t h e u s . g o v . g rτ ο υ
ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να αναζητήσουν από την ιστοσελίδα του Μάνδρας- Ειδυλλίας
www.mandras-eidyllias.gr-Γραφείο
Τύπου-Προκηρύξεις-Διακηρύξεις και το Τμήμα Προμηθειών
και Αποθήκης του Δήμου.
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών 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.
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

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .
Ανταλλαγή με διαμέρισμα τηλέφωνο
6974 311 396. Τιμή συζητήσιμη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6945178800
κος ΣΤΕΛΙΟΣ.

Tετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
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
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