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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία
από 16 έως 26 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απολλων ία, Αστέριος, Αστέρης, Αστριν ός, ,
Αστριν ή, Ζην όβιος, , Ζην οβία, Ζήν α, Τζήν α,

Τζίν α, Ζελίν α
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Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 19300,
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης
29, Ζεφύρι, 13451, 2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
Βλάσση Θωμαΐς Θ.,

Παπανδρέου Γεωργίου 60 - Δάσος, 
2105812942

Στη «σκιά» ενός
mini lockdown
ζει όλη η χώρα,

τη στιγμή που ο κορο-
νοϊός επελαύνει, το
σύστημα Υγεία πιέζεται
και Γαλλία και Γερμανία
σέρνουν πρώτες το
χορό, αφού το νέο κύμα
της πανδημίας είναι
ισχυρότερο.

Ο πρωθυπουργός
προανήγγειλε στο υπο-
υργικό συμβούλιο νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορονο-
ϊού, τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα και θα ισχύουν
για ένα μήνα. Χαρακτήρισε δε απαράδεκτη την στοχο-
ποίηση του Σωτήρη Τσιόδρα.Πάντως όπως δήλωσε ο κ.
Μητσοτάκης στόχος της κυβέρνησης παραμένει η απο-
φυγή ενός καθολικού lockdown. 

Η ώρα δύσκολων αποφάσεων για τη συμπρωτεύουσα
έφτασαν,  με τη Βόρεια Ελλάδα να βρίσκεται τώρα στο
στόχαστρο του αόρατου εχθρού.

Με τις νέες μολύνσεις να πλησιάζουν ραγδαία τις 2.000
μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ακόμη οι θερμοκρασίες
διατηρούνται σε φυσιολογικές γα την εποχή επίπεδα, οι
ειδικοί φοβούνται για έναν χειμώνα με σκηνές Ιταλίας,
όπως εκείνες της περασμένης άνοιξης.

Αυτό, γιατί ήδη οι νοσηλευόμενοι έχουν αγγίξει τους
1.000, ενώ οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας βρίσκον-
ται μία ανάσα από τους 120, επιβεβαιώνοντας τη δυνα-
μικότητα και μεταδοτικότητα του ιού στο δεύτερο κύμα.

Την ίδια ώρα, η Αττική είναι το κέντρο βάρους για τις
καθοριστικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, με τον
πρωθυπουργό να έχει ωστόσο διευκρινίσει ότι η επιλογή
ενός γενικευμένου lockdown είναι η τελευταία, καθώς οι
συνέπειες για την οικονομίας μας θα είναι καταστροφικές.

Τα βλέμματα λοιπόν
στρέφονται στον Νοέμβρ-
ιο και στην αποτελεσμα-
τικότητα των ήδη υφιστά-
μενων μέτρων, αλλά και
σε αυτά που εξετάζονται
για περαιτέρω λήψη. 

Στο τραπέζι βρίσκονται
τα σενάρια περί λουκέτου
στην εστίαση από τις 9 το
βράδυ και νυχτερινό lock-
down από τις 10 το
βράδυ, ενώ οι ειδικοί εξα-

κολουθούν να τονίζουν την πιστή εφαρμογή των μέτρων
από τους επιχειρηματίες του κλάδου, έτσι ώστε να αποφ-
ευχθεί το οριστικό κλείσιμο.

Επίσης, εξετάζεται ο περιορισμός των μετακινήσεων
του πληθυσμού εκτός των ορίων των περιφερειακών ενο-
τήτων, που βρίσκονται στο επίπεδο 3 με όριο το 4, δηλα-
δή στο επίπεδο αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης.

Σε αυτό το επίπεδο συναγερμού βρίσκεται σχεδόν όλη
η Περιφέρεια Αττικής (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,
Βόρειος τομέας Αθηνών, Δυτικός τομέας Αθηνών, Κεντρ-
ικός τομέας Αθηνών, Νότιος τομέας Αθηνών, Πειραιάς), η
Θεσσαλονίκη, η Βοιωτία, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Σαντο-
ρίνη, η Ροδόπη και η Νάξος - οι δύο τελευταίες περιοχές
εισέρχονται από σήμερα στο επίπεδο 3.

Ακόμη, εξετάζεται η ενεργοποίηση του μέτρου της χρή-
σης μάσκας παντού, σε όλη τη χώρα, δηλαδή και στις
περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στα επίπεδα 1
και 2, δηλαδή πράσινο και κίτρινο.

Τέλος, το μέτρο της τηλεργασίας θεωρείται σχεδόν
μονόδρομος, με την Επιτροπή να το έχει συζητήσει
εκτενώς και σε άλλες συνεδριάσεις, και να έχει συμφωνή-
σει στην αναγκαιότητά του.

Νέο σχέδιο δράσης ενός μήνα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στόχος μας παραμένει 

η αποφυγή ενός καθολικού lockdown
Ανακοινώνει σήμερα νέα μέτρα ο πρωθυπουργός 

Λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 αποφ-
ασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του 1ου Λυκείου για 14
μέρες, από 27.10.2020 έως 09.11.2020 και το Β1 τμήμα-
τος της Β΄Τάξης του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας για 14
μέρες, από 26.10.2020 έως 08.11.2020.

Ως Δήμος προχωρήσαμε άμεσα στην απαραίτητη

απολύμανση κάτι το οποίο έγινε στο Επαγγελματικό
Λύκειο και στο 2ο και 4ο Γυμνάσιο που παρουσιάστηκε
ανάλογο πρόβλημα.

Λόγω των δεκάδων ερωτημάτων από Δημότες που έχει
δεχτεί η Δημοτική Αρχή, σχετικά με το κλείσιμο σχολικών
μονάδων λόγω κορωνοϊού, σας αναφέρουμε τα εξής: 

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την προσωρινή αναστο-
λή λειτουργίας σχολικών μονάδων για λόγους δημόσιας
υγείας, έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας μετά
από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) και όχι ο Δήμος. 

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με
την σχολική κοινότητα και θα συνδράμει όπου ζητηθεί. 

Ήδη όλα τα σχολικά συγκροτήματα, τα δημοτικά κτίρια
και οι αθλητικοί χώροι έχουν απολυμανθεί από ειδικά
συνεργεία, τα οποία θα επέμβουν ξανά όπου υπάρξει
ανάγκη. 

Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί, φροντίζοντας για την εφα-
ρμογή των μέτρων προστασίας και ας παραμείνουμε
ψύχραιμοι, για το καλό όλων μας.  

Ασπίδα μας είναι η γνώση και η πρόληψη και όχι ο
πανικός και ο φόβος. 

Μόνο μέσα από την κοινή μας προσπάθεια θα βγούμε

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του 1ου
Λυκείου και Τμήματος του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας

Λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 



Στα 11 δισ. ευρώ θα φτάσει η ρευστότητα που θα
διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία μέσω επι-
στρεπτέας προκαταβολής, ταμείου εγγυοδοσίας
και ΤΕΠΙΙΧ ΙΙ.

Αυτό επισημαίνουν σε κοινή δήλωσή τους ο
υπουργός οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας
και ο υπουργός ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδ-
ης.

Μέχρι σήμερα, επισημαίνουν, η συνολική στήρ-
ιξη της πραγματικής οικονομίας από τα τρία αυτά
χρηματοδοτικά εργαλεία ανέρχεται στα 7,9 δισ.
ευρώ.

Ειδικότερα, μέσα σε περίπου 6 μήνες, έχουν
διοχετευθεί:

3,1 δισ. ευρώ μέσω των τριών κύκλων της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής,

3,1 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας,
και

1,7 δισ. ευρώ μέσω
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

«Εκτιμούμε ότι, έως
το τέλος του έτους, θα
διατεθούν επιπλέον
πόροι  συνολικού
ύψους περίπου 3
δισ. ευρώ από το
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τη δεύτερη
φάση του Ταμείου
Εγγυοδοσίας, την
ολοκλήρωση του 3ου
κύκλου και τη δρο-
μολόγηση και  υλο-
ποίηση του 4ου
κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Έτσι, η συνολική «ένεση» ρευστότητας θα δια-
μορφωθεί περίπου στα 11 δισ. ευρώ, σε χρονικό 

διάστημα 9 μηνών»
σημειώνουν οι δύο υπουρ-
γοί.Επισημαίνουν ακόμη ότι
σε αυτό το ποσό δεν περι-
λαμβάνονται άλλα προγράμ-
ματα, όπως η αποζημίωση
ειδικού σκοπού για μικρές
επιχειρήσεις, που διαμορ-
φώνεται , μέχρι  σήμερα,
περίπου στα 500 εκατ.
ευρώ..

«Στόχος μας είναι να ξεπε-
ράσουμε και αυτή τη μεγάλη
δοκιμασία, με όσο το
δυνατόν λιγότερες κοινωνι-

κές και οικονομικές επιπτώσεις. Και με τη μέχρι
τώρα πορεία μας, έχουμε αποδείξει ότι μπορ-
ούμε να τα καταφέρουμε!» καταλήγει η δήλωση
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Λ. Κοσμόπουλος: «Παραδίδουμε έργα για την οδική ασφάλεια των
πολιτών. Ανοίγουμε δρόμους για την ανάπτυξη»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Λύση για την επέκταση 
της λεωφορειακής γραμμής
709 στη Δροσούπολη 

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας,
σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από

τον Αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Φυλής, κ.
Γεώργιο Κρητικό, ως προς την αναγκαιότητα επέκ-
τασης της λεωφορειακής γραμμής 709 της Δρο-
σούπολης, παρενέβη στον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών ζητώντας την επέκτασή της. 

Έτσι η τοπική περιφερειακή γραμμή 709 της Δρο-
σούπολης, η οποία σήμερα έχει σαν αφετηρία και
τερματικό σταθμό τον Κορμό στα Άνω Λιόσια επεκ-
τείνεται μέχρι τον προαστιακό και θα έχει κυκλική
διαδρομή: Προαστιακό, Κορμό, Δροσούπολη και
επιστροφή. 

Με τον τρόπο αυτό επιλύθηκε το αίτημα των
κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν ευκολό-
τερη πρόσβαση και ευελιξία στις μετακινήσεις τους,
διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. 

Ο κος Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και συνεργαζόμε-
νος με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ενεργεί πάντα
για την αντιμετώπιση των θεμάτων που τους
απασχολούν. 

Ο
Αν τιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος  στα εγκαίν ια του αυτοκινητόδρο-
μου   που έγιναν  και συγκεκριμένα για το τμήμα

από τη διασταύρωση της Παλιάς Εθν ικής Οδού με την
Αττική Οδό έως και το 5ο χ ιλιόμετρο της ν έας ΠΕΟ δήλω-
σε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής, συνεχ ίζον τας το έργο,
δίν ει προτεραιότητα στην  ασφάλεια των  κατοίκων  και
των  οδηγών , που θα αποφέρει και ευκαιρίες ανάπτυξης,
αναβαθμίζον τας το οδικό δίκτυο, που είχε πληγεί από τα
γνωστά τραγικά γεγονότα στην  περιοχή μας. Το έργο της
ανακατασκευής του μεγάλου αυτού δρόμου, που εξυπηρ-
ετεί περαστικούς, πολίτες όσο και τον  κόσμο της
εργασίας και της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας
παρέχει την  απαραίτητη ασφάλεια και ανοίγει δρόμους
στην  ανάπτυξη. 

Συνεχ ίζουμε, με δουλειά και σχέδιο για να παραδώσο-
υμε σύν τομα μεγάλα έργα στους πολίτες της Δυτικής Αττι-
κής».

Συγκεκριμένα, το έργο προϋπολογισμού 24.490.000 εκ.
ευρώ αφορά το τμήμα από τη διασταύρωση της Παλιάς
Εθν ικής Οδού με την  Αττική Οδό έως και το 5ο χ ιλιόμε-
τρο της ν έας ΠΕΟ και αποτελεί μέρος του συνολικού
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-
ΟΙΝΟΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΩΗ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ». Ο Αυτοκινητόδρομος
χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο έγιν ε επισκευή
βλαβών  και βελτίωση της Παλαιάς Εθν ικής Οδού Αθήνας
– Θήβας Π.Ε.Ο.Α.Θ., σε μήκος περίπου 5 χλμ από τον
κόμβο της ΠΕΟΑΘ με την  Αττική Οδό και στο δεύτερο
πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των  φθορών  σε
μήκος περίπου 3,5 km που υπέστη η ΠΕΟ.ΑΘ. μετά την
καταστροφική πλημμύρα της 15ης Νοέμβρη του 2017,
στη Δυτική Αττική.

Το έργο ξεκίνησε να εκτελείται επί διοικήσεως της
πρώην  Περιφερειάρχου Αττικής  Ρένας Δούρου και ολοκ-
ληρώθηκε από την  σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής.  

Στοιχεία για το έργο
Το πρώτο Τμήμα του οδικού έργου μήκους 5 χλμ.

περίπου από Αττική οδό έως οικισμό Νέας Ζωή Μάνδρ-
ας, περιλαμβάνει: 

Πλήρη ανακατασκευή της ΠΕΟΑΘ, με απαλλοτριώσεις
και διαπλάτυνση (από 8 μέτρα στα 25 μέτρα), κατασκευή
δικτύων  αποχέτευσης όμβριων , πεζοδρομίων , ηλεκτροφ-
ωτισμού, ν έων  δικτύων  ΟΚΩ. 

Κατασκευάστηκε ν έα χάραξη μήκους 1600 μέτρων , με
την  οποία αποφεύγον ται κατά το δυνατόν  οι διαστα-
υρώσεις της Π.Ε.Ο. με το ρέμα Σούρες λαμβάνον τας

υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν  μετά τη
θεομην ία του 11/2017.

Έτσι:
• Ανεξαρτητοποιείται η οδός από οποιαδήποτε

ακραία πλημμυρική συμπεριφορά του ρέματος.
• Αποφεύγεται οριστικά η πιθανότητα καταστροφ-

ής του έργου και η συνεπακόλουθη εν εχομένως απώλεια
ανθρώπινων  ζωών .

• Αυξάνεται η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφ-
οριακής ροής.

• Αναβαθμίζεται η οδική σύνδεση Μάνδρα – Ερυθ-
ρές όσον  αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το
πλάτος της οδού, με στόχο την  εν ίσχυση της οδικής
ασφάλειας προς όφελος των  χρηστών  της.

• Δημιουργούν ται προοπτικές για την  ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης έγιν ε πλήρης κατασκευή τριών  ισόπεδων
κυκλικών  κόμβων , ενός ισόπεδου κόμβου μορφής Τ και
ενός ισόπεδου κόμβου μορφής διασταύρωσης, με ηλεκτρ-
οφωτισμό, κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους 1
χλμ. και κατασκευή μιας γέφυρας.

Στο Δεύτερο Τμήμα μήκους περίπου 3,5 km από τη Νέα
Ζωή Μάνδρας έως την  Αγία Σωτήρα, περιλαμβάνει την
επισκευή των  βλαβών  που υπέστη η υφιστάμεν η
Π.ΕΟ.Α.Θ. από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 15-
11-2017. Στα πλαίσια του έργου έγιναν  τα ακόλουθα:

i. Αποκατάσταση των  βλαβών  με εν ιαία επιφάνεια
αν τιολισθηρού τάπητα σε όλο το μήκος και πλάτος επέμ-
βασης της οδού

ii. Κατασκευή τοιχ ίων  αν τιστήριξης συν ολικού
μήκους περίπου 1,6 χλμ. για την  προστασία της οδού
στα τμήματα που οδεύει παράλληλα με το ρέμα Σούρες. 

iii. Κατασκευή οριζόν τιας, κάθετης σήμανσης και
ασφάλισης.

Επίσης έγιν ε ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης από
το υπάρχον  αν τλιοστάσιο, κατά μήκος της ΠΕΟΑΘ έως
την  είσοδο του οικισμού Αγία Σωτήρα.

ΣΣτταα  1111  δδιισσ..  εευυρρώώ  θθαα  φφττάάσσεειι  ηη  ρρεευυσσττόόττηητταα
που θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία
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Κλειστά τελικά όλα
τα καταστήματα και
τα σούπερ μάρκετ
την Κυριακή 1/11

Κ
λειστά θα είναι όλα τα καταστήματα και τα
σούπερ μάρκετ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου,
πρώτη ημέρα των ενδιάμεσων εκπτώσεων

σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν απο
λίγο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό
και τις επιχειρήσεις ότι, λόγω των έκτακτων μέ- 

τρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνο-
ϊού Covid-19, την προσεχή Κυριακή 1η Νοεμ-
βρίου, παρά τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 15 και 16 του ν. 4177/2013 (173 Ά), όλα
τα εμπορικά καταστήματα της χώρας θα παρα-
μείνουν κλειστά.

Οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, θα διε-
ξαχθούν από τις 2 έως και τις 14 Νοεμβρίου
2020.

Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά τη διάρκεια των
ενδιάμεσων εκπτώσεων εκτός από την αναγραφή
της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των
αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορι-
κή επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Βαποράκια ετών 13... στο κέντρο της Αθήνας - Εξαρθρώθηκε
συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθησαν
πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, μέλη της συμμορίας

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, συμμορία η οποία διακινούσε συστηματικά ναρ-
κωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 27-10-2020 στην Αθήνα, από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρ-
εσιών, πέντε (5) αλλοδαποί (ηλικίας 13, 13, 15, 24 και 25 ετών) ως μέλη της συμμορίας, για παράβα-
ση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και περί Όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία είχε ως ορμητήριο οικία πλησίον των σημείων που
διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ως επικεφαλής της σπείρας κατεύθυνε τη διαδικασία διακίνησης και
συγκέντρωνε τα χρήματα από τις πωλήσεις. Ένας από τους δύο 13χρονους είχε το ρόλο του φύλακα
του σπιτιού καθ' όλο τω 24ωρο και τα υπόλοιπα μέλη (13, 15 και 24 ετών) ήταν επιφορτισμένα με τη
διακίνηση της ηρωίνης, τροφοδοτώντας πλήθος τοξικοεξαρτημένων ημερησίως.

Συναγερμός στον
Άγιο Σάββα 
- Εντοπίστηκαν 15 κρούσματα
του ιού

Συναγερμός έχει σημάνει στο ογκολογικό
και αντικαρκινικό νοσοκομείο Αθηνών
"Άγιος Σάββας" καθώς εντοπίστηκαν 15
κρούσματα κορονοϊού με αποτέλεσμα να
ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για να
εξακριβωθεί πόσο μεγάλη είναι η διασπο-
ρά του ιού στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρ-
ος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, θετι-
κοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν 8 γιατροί
του νοσοκομείου ενώ μετά την ιχνηλάτηση
τα κρούσματα που εντοπίστηκαν έφτασαν
συνολικά τα 15.
Στον "Άγιο Σάββα" είναι έτοιμοι να κλείσουν
τμήματα στην ακτινοθεραπευτική, την
καρδιολογική και την ορθοπεδική πτέρυ-
γα για να περιοριστεί η διασπορά του κορ-
ονοϊού.



Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου
2020 ο Βουλευτής
Δυτικής Αττικής κ. Γ.

Κώτσηρας εκπροσώπησε,
μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Βουλή
των Ελλήνων σε πανευρωπαϊ-
κή διάσκεψη για τον εκσυγχρο-
νισμό της νομοθέτησης. Συγκε-
κριμένα, πραγματοποίησε
ομιλία-τοποθέτηση κατά τη Δια-
κοινοβουλευτική Διάσκεψη της
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με θέμα «Βελτίωση της νομοθ

έτησης από ψηφιακή προο-
πτική».  Μεταξύ άλλων ο κ.
Κώτσηρας ανέφερε πως: 

«Σε μια προσπάθεια να εκμε-
ταλλευτούμε τις ευκαιρίες που
αναδεικνύονται από την τεχνο-
λογία 5G, έχουν ήδη αναληφθεί
σχετικές νομοθετικές πρωτο-
βουλίες. Επιπλέον, αξιοποι-
ούνται πλήρως όλα τα διαθέσι-
μα ψηφιακά εργαλεία για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής και προωθείται η ψηφιο-
ποίηση των δημόσιων υπηρε-

σιών, συμπερι-λαμβα-
νομένων των τομέων
υγείας και δικαιοσύνης.
Στόχος μας είναι η
βελτίωση της καθημερ-
ινότητας των πολιτών
με ψηφιακά μέσα. Η
Ελλάδα έχει σημειώσει
σημαντική πρόοδο
στον τομέα της ψηφιο-
ποίησης στη νομοθετι-
κή διαδικασία. Μία από
τις σημαντικότερες
δράσεις είναι η δημιο-
υργία Εθνικής Πύλης
για την Κωδικοποίηση
και Αναμόρφωση της

Ελληνικής Νομοθεσίας. Πρόκει-
ται, ουσιαστικά, για έναν ηλεκ-
τρονικό κόμβο
κ ω δ ι κ ο π ο ι η μ έ ν ω ν
νομοθετημάτων, τα οποία θα
είναι οργανωμένα σύμφωνα με
επικαιροποιημένα πρότυπα και
θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ
κοινό στην ισχύουσα μορφή
τους. Άλλωστε, δεν θα πρέπει
να λησμονούμε πως η βελτίω-
ση της νομοθέτησης ενισχύει
την ποιότητα της δημοκρατίας
μας.»
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Α
νοικτή έως την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα
μείνει η πλατφόρμα για την "επιστρεπτέα προκατα-
βολή" λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενώ το

οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να βελτιώσει τους όρους της
έγκρισης αυτών των χαμηλότοκων δανείων.

Η νέα απόφαση "Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
233/10.10.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρε-
πτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικο-
νομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορoνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και
Αύγουστο 2020"" δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ.Με τη νέα

απόφαση, κατ' αρχήν και κατ' εξαίρεση, μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις, που δήλωσαν μεν έως
την 28η Σεπτεμβρίου στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική
εφαρμογή "Τα Έσοδά μου", στην πλατφόρμα
"myBusinessSupport" της ΑΑΔΕ, αλλά δεν είχαν υποβάλει
έως αυτήν την ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος για
χρηματοδότηση μέσω "επιστρεπτέας προκαταβολής". 

Έτσι, οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν έως τώρα αίτηση και
η οποία είχε απορριφθεί επειδή δεν είχαν υποβάλει εκδή-
λωση ενδιαφέροντος έως τις 28 Σεπτεμβρίου, έχουν τη
δυνατότητα να επανυποβάλουν αίτηση έως την ερχόμενη
Δευτέρα.

Ο Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 
ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δήμος Μεγαρέων
Επανεκκίνηση  του Κέντρου
δια Βίου Μάθησης

Ο
Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

επανεκκινούν τη λειτουργία του Κέντρου δια
Βίου Μάθησης Μεγάρων με προγράμματα γενι-
κής εκπαιδευσνς ενηλίκων.
Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
συμμετοχή.Τα προσφερόμενα προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξα-
ρτήτως  χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης
καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα
απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με
απλή επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα τμήματα:
Βασικά Γαλλικά Α1, 50 ώρες
Βασικά Γαλλικά Α2, 50 ώρες
Βασικά Αγγλικά Α1, 50 ώρες
Βασικά Αγγλικά Α2, 50 ώρες
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθ-
ημερινή ζωή, 25 ώρες
Ηλεκτρονική εφημερίδα, 50 ώρες
Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων,
Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία, 25
ώρες
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων
γυναικών, 25 ώρες
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, 25 ώρες
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 25 ώρες
Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία, 25 ώρες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του
Δήμου Μεγαρζέων:
Τηλ. : 2296026719 & 2296026862
Ταχ. Διεύθυνση: Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας, Μέγα-
ρα 19100 Email: paideiasmeg@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ανοικτή έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η πλατφόρμα 
για την "επιστρεπτέα προκαταβολή"
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Νομικές συμβουλές για την
 προστασία της πρώτης κατοικίας

από τον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού

Πρωτοβουλία νομικής ενημέρωσης των δημοτών
αναφορικά με τις διατάξεις του Κώδικα Διευθέτησης
Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας (Νέος
Πτωχευτικός Κώδικας) αναλαμβάνει ο Δήμος Αγίων
Αναργύρων – Καματερού.

Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στη
Νομική Υπηρεσία του Δήμου, καθημερινά 14:00 –
16:00 στο τηλέφωνο: 213 2023677 προκειμένου να
κλείσουν ραντεβού με σκοπό την έγκαιρη και επα-
ρκή ενημέρωση για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και τον τρόπο αναδιάρθρωσης των
οφειλών τους  (Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Δικα-
στικές Ενέργειες Προπτωχευτική Διαδικασία,
Πτώχευση).

Στην Ελευσίνα 
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης Νέων  
ανδρών- Νέων γυναικών

Ηδιοργάνωση αφορά στους αθλητές και τις
αθλήτριες μέχρι 21 ετών και θα διεξαχθεί το
προσεχές Σαββατοκύριακο στην Ελευσίνα

και το κλειστό γυμναστήριο του τοπικού Γ.Α.Σ.,
στην Παλαιά Ελαιουργική.

Την πρώτη πράξη των αγώνων αποτέλεσε η κλήρ-
ωση των γκρουπ, που έγινε σήμερα το μεσημέρι
στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Για τρίτη συνεχό-
μενη σεζόν, από τότε δηλαδή, που επανέφερε η
ομοσπονδία τον θεσμό στο πρόγραμμά της, θα
υπάρχει απευθείας τελική φάση.

Η διαφορά είναι ότι φέτος αφαιρέθηκε το αγώνισμα
του διπλού και υπάρχει μόνο το απλό, όπως ορίζει
η ειδική, λόγω των συνθηκών από τον κορωνοϊό,
προκήρυξη. 
Τις 95 έφτασαν οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής και
προέρχονται από 36 σωματεία της χώρας.
Χωρίζονται σε 64 άνδρες και 31 γυναίκες.

Θα δώσουν το «παρών» αθλητές από τη Θεσσα-
λονίκη, την Καβάλα, τη Φλώρινα, την Πάτρα, την
Κορινθία, τη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη, τα
Χανιά, το Ρέθυμνο και φυσικά τις περιοχές της Αττι-
κής.

Τη διαδικασία των γκρουπ περνάνε χωρίς αγώνες
οι 8 πρώτοι αθλητές και οι 6 πρώτες αθλήτριες του
πίνακα αξιολόγησης των δύο ηλικιακών κατηγορ-
ιών, από αυτούς βέβαια, που δήλωσαν συμμετοχή.
Τα φαβορί θα τοποθετηθούν κατευθείαν στο τελικό
ταμπλό του νοκ άουτ.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 14 γκρουπ των 4ων
στους Νέους άνδρες και 7 γκρουπ των 4ων και των
3ων στις Νέες γυναίκες. 
Οι δύο πρώτοι-ες των ομίλων θα περάσουν στο
ταμπλό. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και άλλες
πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα για τις
διοργανώσεις της ΕΦΟΕπΑ
http://app.ttscore.io/customer/24.

Όλα τα παιχνίδια θ’ αναδεικνύουν νικητή τον
καλύτερο-η των 5 σετ, δεν θα γίνουν απονομές
κι αυστηρά θα ισχύσουν τα πρωτόκολλα της
Ειδικής Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτρο-
πής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
όπως και οι γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για της
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. 

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

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
Πραγματοποιήθηκαν στο δημαρχείο Μεγάρων τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του

ΒΥΖΑΝΤΟΣ, στον χώρο έμπροσθεν του Δημαρχείου Μεγάρων, με σύντομη ομιλία του
Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη.

Οι έξι συμπολίτες που προσέφεραν από τον όβολό τους να γίνει αυτό το έργο είναι οι:
Αθανάσιος Δρένης, Ιερόθεος Μωραίτης, Κώστας Πανταζόπουλος(ιατρός), Ελευθέριος
Υψηλάντης, Αθανάσιος Φουσκαρής, και Μελέτιος Φουσκαρής.

Το έργο του αγάλματος ήταν του γλύπτη και καλιτέχνη Γιώργο Μουρτζούκο που τιμήθη-
κε με πκακέτα απο τον δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη.

Παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της βουλής κ.Αθανάσιος Μπούρας,ο αντιπεριφερει-
άρχης κ.Λευτέρης Κοσμόπουλος,αντιδήμαρχοι,επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και
δημοτικοί σύμβουλοι.

ΑΝ.ΤΣ.
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Θετικές οι εξελίξεις μετά
την συμφωνία ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ για την ανά-
πτυξη του δικτύου φυσικού
αερίου στο Δήμο Αχαρνών.

Στο πλαίσιο συνάντησης
που πραγματοποιήθηκε στα
κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ
Αττικής, του Εκτελεστικού
Προέδρου της Εταιρείας
Διανομής Αερίου Αττικής, κ.
Πιέρρου Χατζηγιάννη, του
Δημάρχου Αχαρνών, κ.
Σπύρου Βρεττού, του Αντιδ-
ημάρχου Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Έργων & Πολεο-
δομίας κ. Δαμάσκου Νικόλα-
ου καθώς και με τη συμμε-
τοχή Τεχνικών Συμβούλων,
συζητήθηκαν οι προοπτικές
υλοποίησης πρόσθετων
υποδομών φυσικού αερίου

στις περιοχές του Δήμου
Αχαρνών.

Αμφότερα τα μέρη
συμφώνησαν ότι η προοπτι-
κή ενίσχυσης του βαθμού
κάλυψης περιοχών του
Δήμου με δίκτυο φυσικού
αερίου αποτελεί έργο μείζο-
νος σημασίας, καθώς ανα-
βαθμίζει ενεργειακά τις περ-
ιοχές του Δήμου με τη
βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων και
τη λειτουργία των εγκατα-
στάσεών τους με τη χρήση
φυσικού αερίου.

Ο Εκτελεστικός Προέδρος
της Εταιρείας Διανομής
Αερίου Αττικής, κ. Πιέρρος
Χατζηγιάννης, εξέφρασε την
πρόθεση αμέριστης στήριξ-
ης των ενεργειών του
Δημάρχου Αχαρνών στην

κατεύθυνση της ενεργειακής
αναβάθμισης των περιοχών
του Δήμου Αχαρνών.

Από την πλευρά του ο
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρ-
ος Βρεττός μετέφερε την

επιθυμία των δημοτών για
επέκταση των έργων φυσι-
κού αερίου και τη δυνατότ-
ητα ταχύτερης σύνδεσης
των κατά το δυνατόν περισ-
σότερων νοικοκυριών και

επιχειρήσεων.
Μετά την συνάντηση ο

Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός δήλωσε σχετικά:

“Δυστυχώς, οι  κάτοικοι
των Αχαρνών στερούνται το
φυσικό αέριο. Από την
πρώτη στιγμή που βρέθηκα
στο τιμόνι  του Δήμου
υποσχέθηκα να αγωνιστώ
για να επιτευχθούν τα
αυτονόητα που δεν έχουν
γίνει έως σήμερα στην πόλη
μας.

Η οικονομική ενέργεια
είναι ένα από αυτά και μαζί
με τον Πρόεδρο κ. Χατ-
ζηγιάννη νομίζω ότι μπορ-
ούμε να βρούμε τη χρυσή
τομή για να επιτευχθεί ένας
ακόμη στόχος των Δημοτών
μας.”

Θετικές οι εξελίξεις μετά την συμφωνία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη 

Νέα Πρόσκληση 50 εκατ. στους ΟΤΑ από το
“Αντώνης Τρίτσης” για το 1821

Σκοπός η «ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο

της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση »

Με μεγαλοπρέπεια 
ο εορτασμός 

της Εθνικής Επετείου στη 
Δημοτική Ενότητα Φυλής

Μ
ε επισημότητα,αλλά σύμφωνα με τα μέτρα για την
αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, πραγματο-
ποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την

Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Δημοτική Ενότ-
ητα Φυλής.
Το πρωί εψάλη η Θεία Λειτουργία και τελέστηκε η Δοξο-
λογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρου-
σία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, σημαιοφόρου
και παραστατών που εκπροσώπησαν τα σχολεία της ΔΕ
Φυλής, καθώς και πιστών, τηρουμένων πάντα των μέτρ-
ων κατά του κορονοϊού.
Ακολούθως τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο
μνημείο Πεσόντων στην Κεντρική Πλατεία Φυλής και
έγινε κατάθεση στεφάνων από τον εφημέριο του Ναού,
πατέρα Δημήτριο Παναγακόπουλο και την Αντιδήμαρχο
Φυλής Ελένη Λιάκου.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις και στις τρεις Δημοτικές
Ενότητες, ξεκίνησαν με πανηγυρική κωδωνοκρουσία σε
όλες τις εκκλησίες του Δήμου Φυλής και ολοκληρώθη-
καν με τήρηση ενός λεπτού σιγής, την ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου και την ευχή όλων του χρόνου ο εορτα-
σμός της Επετείου του «Όχι» να γίνει με τις τιμές που
αρμόζουν στη μεγάλη αυτή Επέτειο του Έθνους.

Ε
κδόθηκε την  27η Οκτωβρίου ν έα Πρόσ-
κληση του Προγράμματος “Αν τών ης
Τρίτσης” με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα

2021», συν ολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια
ευρώ και σκοπό την  «αν άδειξη του ιστορικού
έπους μέσω έργων  και δράσεων , στο πλαίσιο της
συμπλήρωσης 200 ετών  από την  Ελλην ική Επα-
ν άσταση του 1821».

Δυν ητικοί δικαιούχ οι που καλούν ται ν α υπο-
βάλλουν  προτάσεις, είν αι οι Δήμοι και οι Περιφέρ-
ειες της Χώρας.  Κάθε δικαιούχ ος έχ ει δικαίωμα
υποβολής μίας Αίτησης χ ρηματοδότησης.

Επί ποιν ή αποκλεισμού, ο φάκελος της πρότα-
σης πρέπει ν α περιλαμβάν ει σχ ετική Βεβαίωση
από την  Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, ως προς την
σκοπιμότητα υλοποίησης της πρότασης, στο
πλαίσιο της συγκεκριμέν ης Πρόσκλησης.

Ως έν αρξη υποβολής Αιτημάτων  έν ταξης
ορίστηκε η ημερομην ία δημοσίευσης της Πρόσ-
κλησης και ως ημερομην ία λήξης υποβολής Αιτ-
ημάτων  η 31η Μαρτίου 2021.  Η ημερομην ία υπο-
βολής δύν αται ν α λήξει ν ωρίτερα, σε περίπτωση
εξάν τλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την  31η Δεκεμ-

βρίου 2023, με δυν ατότητα παράτασης με Υ.Α.

Επιλέξιμες δράσεις αποτελούν :

- ίδρυση και δημιουργία ν έων  μουσείων  και
μον ίμων  εκθέσεων ,

- ψηφιοποίηση ιστορικών  αρχ είων , μουσειακού
αποθέματος και πολιτιστικής κληρον ομιάς,

- εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές,

- λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και
περιβαλλον τικό αποτύπωμα.

Δεν  είν αι επιλέξιμα:

- δαπάν ες μη μόν ιμων  εκθέσεων ,

- δαπάν ες συν εδρίων , ημερίδων , σεμιν αρίων
και καλλιτεχ ν ικών  εκδηλώσεων  (εκτός αυτών  στο
πλαίσιο της δημοσιότητας του προτειν όμεν ου
έργου),

- δαπάν ες αν αλωσίμων ,

- δαπάν ες απλής συν τήρησης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση που προτείν ον ται δράσεις / παρ-
εμβάσεις σε κτίρια, μν ημεία, μουσεία, αθλητικές
εγκαταστάσεις ή γεν ικότερα σχ εδιασμός / δράσεις
με αρμοδιότητα και άλλων  Υπουργείων  (Πολιτι-
σμού & Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας κλπ)
απαιτείται η θετική γν ωμοδότηση / σύμφων η
γν ώμη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτών .

Απαραίτητος κρίν εται ο συν τον ισμός σε θέματα
συν αρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (π.χ .
συμβατότητα και συν έργεια δράσεων  και μέτρων ),
ώστε ν α επέλθει το βέλτιστο επιχ ειρησιακό απο-
τέλεσμα με εξοικον όμηση χ ρηματικών  πόρων  του
Προγράμματος.
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Τελειώνει η προθεσμία το προσεχές Σάββατο,
31 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων στο
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», τρεις μήνες μετά την ένα-

ρξή του και ένα μήνα μετά την παράταση που
έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω του
μεγάλου ενδιαφέροντος των δικαιούχων.

Ενδιαφέρον που επιβεβαιώνεται και από τον
αριθμό των αιτήσεων, που έφθασε χθες τις
150.249.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει στήριξη σε
δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομι-
κές συνέπειες του κορωνοϊού και έχουν δάνεια με
προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Οι

δικαιούχοι θα λάβουν κρατική επιδότηση για
συνολικό χρονικό διάστημα 9 μηνών. 

Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά
τη λήξη της περιόδου αναστολής των πληρωμών
δόσεων δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω
της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρ-
ισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονο-
μικών, www.keyd.gov.gr.

- Λαζανάς για ΜΜΜ: 
Πρέπει να βρεθεί λύση, όχι
να μαλώνουμε τον κόσμο

Τ
ην  άποψη ότι πρέπει ν α βρεθούν  λύσεις με τις
δημόσιες συγκοιν ων ίες, ώστε ν α μην  στριμώχ ν ε-
ται ο κόσμος εν  μέσω κορον οϊού, εξέφρασε ο κ.

Λαζαν άς.

Την  άποψη ότι πρέπει ν α βρεθούν  λύσεις με τις δημό-
σιες συγκοιν ων ίες, ώστε ν α μην  στριμώχ ν εται ο
κόσμος εν  μέσω της παν δημίας του κορον οϊού, εξέφ-
ρασε ο παθολόγος Μάριος Λαζαν άς, μιλών τας στον
ρ/σ ΘΕΜΑ 104.6.

"Φορούν  μεν  τη μάσκα, είν αι ο έν ας πάν ω στον
άλλο", σημείωσε χ αρακτηριστικά, προσθέτον τας ότι
ίσως χ ρειαστεί ν α βρεθούν  τουριστικά λεωφορεία ή
ακόμα και στρατιωτικά για κάποιες ώρες, προκειμέν ου
ν α αν τιμετωπιστεί το πρόβλημα. "Κάτι πρέπει ν α
γίν ει, δεν  μπορεί ν α μαλών ουμε τον  κόσμο, πρέπει
και ν α τον  διευκολύν ουμε", σημείωσε.

Όσον  αφορά στα μέτρα που συζητά η επιτροπή επι-
στημόν ων  για ν α προτείν ει στην  κυβέρν ηση, ο κ.
Λαζαν άς είπε ότι το lockdown είν αι πάν τα στο τραπέ-
ζι, αλλά υπάρχ ει σκεπτικισμός διότι έχ ει και αρν ητικές
συν έπειες, είτε στην  οικον ομία, είτε στην  ψυχ ολογία.
"Θέλει προσοχ ή", σημείωσε, προσθέτον τας ότι "ν αι,
ν α προφυλαχ θεί η υγεία, αλλά ν α μην  πειν άσει κι ο
κόσμος". Σύμφων α με τον  κ. Λαζαν ά έν α γεν ικευμέν ο
λοκν τάουν  θα καθυστερήσει, αν  και θα ληφθούν
μέτρα που είν αι κον τά σε λοκν τάουν .

Τελειώνει η προθεσμία 31 Οκτωβρίου
για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Μοίρασαν ληγμένα τρόφιμα στη Σχολή της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Μ
οιάζει απίστευτο αλλά σύμφων α με την  καταγ-
γελία της Έν ωσης Αστυν ομικών  Υπαλλήλων
Δυτικής Αττικής,στη Σχ ολή Αξιωματικών  της

ΕΛΑΣ μοιράστηκαν  ληγμέν α τρόφιμα, ατα οποία μάλι-
στα κάποιοι κόλλησαν  ετικέτα με ν έα ημερομην ία.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση της Έν ωσης Αστυν ο-
μικών  Υπαλλήλων  Αττικής:

Κύριε Υπουργέ,

με την  παρούσα επιστολή μας θέλουμε ν α σας
εν ημερώσουμε (γιατί πιστεύουμε ότι σας έχ ουν  απο-
κρύψει) το τι συμβαίν ει στην  Σχ ολή Αξιωματικών  της
Ελλην ικής Αστυν ομίας σχ ετικά με την  σίτιση των
Δοκίμων  Υπαστυν όμων .

Συγκεκριμέν α βρέθηκαν  τρόφιμα τα οποία δόθηκαν
προς καταν άλωση με ληγμέν η ημερομην ία λήξης άλλα
και με επικολλημέν η ν έα, πάν ω στην  παλιά, ημερομ-
ην ία λήξης, κάποια εκ των  οποίων  καταν αλώθηκαν
αφού δεν  εν τοπίστηκαν  εγκαίρως.

Είμαστε βέβαιοι ότι καν είς δεν  θα διέθετε τρόφιμα με
ληγμέν η ή παραποιημέν η ημερομην ία για καταν άλω-

ση στην  οικογέν εια του, αυτό θα μπορούσε ν α συμβεί
μόν ο στην  Σχ ολή Αξιωματικών  αφού αν τιμετώπισαν
το ζήτημα λέγον τας μας "ότι πρόκειται για μία
αστοχ ία".

Μιλάμε ότι η αν ευθυν ότητα δεν  έχ ει τέλος και αυτό
είν αι απόρια μιας ιδιότυπης ασυλίας που έχ ουν
κάποιοι στην  Σχ ολή Αξιωματικών  αφού πιστεύουν  ότι
η πολιτική συγκυρία λειτουργεί ως ασπίδα για κάθε
είδους "αστοχ ία" και παράλειψη.

Είν αι απορίας άξιο ότι η Διοίκηση της Σχ ολής δεν
εν ημέρωσε ως όφειλε αποκρύβον τας τόσο από τον
Ακαδημιάρχ η Υποστράτηγο κ. Αϊβαζίδη Αβραάμ όσο
και τον  Αρχ ηγό της Ελλην ικής Αστυν ομίας για το
μείζων  αυτό θέμα αφού αμφότεροι εν ημερώθηκαν  από
την  Έν ωση μας.

Η Έν ωση μας θα εν ημερώσει ως οφείλει κάθε αρχ ή
προκειμέν ου ν α προστατευθεί η υγεία των  συν αδέ-
λφων  μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας εν έργειες

Για το Δ.Σ.

- Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν . Γραμματέας
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος      ΚΡΙΚΕΤΟΣ Κ. Σπήλιος
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Στη διάθεση των ενδιαφερομένων ειδικές εφαρμογές για την
επιδότηση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

- Μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής - Μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 

Γ
ια την καλύτερη διευκόλυνση των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων που ενδιαφέρονται να αξιο-

ποιήσουν το Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής ύψους 200 εκ.  ευρώ μέσω του
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έχει εκδοθεί ένα
ειδικό πακέτο ερωτήσεων και απαντή-
σεων για τους ενδιαφερόμενους, ενώ
έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό σύστημα μέσω
του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να υπολογίζουν την βαθμο-
λογία τους εισάγοντας τα απαραίτητα
στοιχεία. 

Η κατάρτιση της παραπάνω εφαρμογής
την οποία μπορείτε να δείτε εδώ καθώς
και του πρώτου πακέτου των 33 ερωτή-
σεων και απαντήσεων που μπορείτε να
δείτε εδώ πραγματοποιήθηκε μετά από
συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής με την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ - ΕΦΕΠΑΕ)
που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης της εν λόγω δράσης.

Παρακάτω ακολουθούν οι δύο δημοφι-
λέστερες ερωτήσεις με τις σχετικές απαν-
τήσεις τους 

• Ερώτηση: Η επιδότηση που θα
χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επι-
στρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;
Απάντηση είναι: «ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ
επιστρέφεται» 

• Ερώτηση: Οι εντάξεις θα γίνουν
κατά προτεραιότητα; Απάντηση: «ΟΧΙ. Η
μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρ-
μοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική
κατάταξη)». 

Να σημειωθεί ότι η Πλατφόρμα του ειδι-
κού Πληροφοριακού Συστήματος Κρα-
τικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υπο-
βολή των προτάσεων (αιτήσεων) στο πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την
ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία έχει ανοίξει από τις 23 Οκτω-
βρίου.  

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε
δικαιούχο θα είναι από 5.000€ –
50.000€ και η περίοδος υποβολής
των αιτήσεων, που γίνεται ηλεκτρονι-
κά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ependyseis.gr/mis, έχει ως
καταληκτική ημερομηνία τις
20/11/2020 και ώρα 15.00. 

Με αφορμή τις σχετικές δράσεις ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμα-
νε: «Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη διευ-
κόλυνση και η αποτελεσματικότερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες και δράσεις στηρίζει
έμπρακτα τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαι-
τέρα κρίσιμη. 

Στην Περιφέρεια Αττικής αγωνιζόμαστε
καθημερινά για να ανταποκριθούμε στις
υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. 

Η ενίσχυση των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων μέσα από τη
χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020 αποτελεί ένα από τα μέτρα που
υιοθετούμε για να μπορέσουμε να
τονώσουμε την αγορά και να στηρίξουμε
ένα μέρος των πληγέντων κλάδων.
Δέσμευση μας είναι ότι δεν θα αφήσουμε
καμία μικρή επιχείρηση της Αττικής μόνη
σε αυτή την υγειονομική κρίση. Η Περιφ-
έρεια θα σταθεί δίπλα τους». 



10-θριάσιο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 

ΣΤΟΥΣ ΟΚΤΩ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Χωρίς να φορτσάρει
η Λαμπερή Ελευσίνας
επικράτησε στο Γιώρ-
γος Ρουμελιώτης του
Πανλιοσιακού με 2-
0(πρώτο μάτς 7-0) και με δύο νίκες πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλ-
λου.

Τα τέρματα της νικήτριας σημείωσαν  οι Αγγέλου(52’) και  Δάουλας(85’).
Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης.Bοηθοί: Σταμούλης-Τόσιος.
ΛΑΜΠΕΡΗ: Καίσαρης Κ., Χρήστος, Λαμπράκος(55’ Σιτσάνης), Αγγέλου,

Δάουλας, Κακούσιος(65’ Καίσαρης Π.), Δερβένης, Κόρμπης(55’ Γιαννακόγ-
λου), Κόντος(55’ Κακλαμάνης), Τζάνος, Χαϊμανατζής.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ:Βαθειάς, Ζεϊμπέκης, Ξιούρας, Γκουβόπουλος, Πλα-
βούκος, Ψαλλίδας, Καλαϊτσίδης, Σερέπας, Ελευθεριάδης, Βάβουλας, Τρι-
βέλας.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ο Παν ελευσιν ιακός στον  επαν αλ-
ηπτικό της 2ης φάσης του κυπέλλου
ΕΠΣΔΑ επικράτησε με 4-0(πρώτο
μάτς 0-1) του Απόλλων α Πον τίων
Ασπροπύργου και πέρασε στην
επόμεν η φάση.
Τα τέρματα της ομάδος του Θοπ-
δωρή Καλύβα σημείωσαν  οι: Δου-
κάκης,  11' Κακοσίμος 17' 27', Μπο-
υρν τέν ης 74'.

Διαιτητής ήταν  ο  Ντάουλας.Βοηθοί:
Οικον όμου-Δημόπουλος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Θοδωρής Καλύβας):  Παλιγγίν ης, Ατματσίδης(59’
Κακάμης), Λογοθέτης, Οικον ομόπουλος(59’ Μαρής), Γουβαλάρης, Μπούσης, Δου-
κάκης(76’ Σεκούμπα), Κακοσίμος, Μπουρτέν ης, Μακρίδης(76’ Ζών ας), Μπέχ λης.
ΑΠΟΛΛΩΝ(προπον ητής Αν δρέας Παχ τουρίδης): Στεφαν ίδης(86’ Νικολάκης), Μυρσι-
ν ιάς, Μπαρν τόκ, Σκαμαν τζούρας, Πετσίτης, Νάκας, Κουσίδης, Σιδηρόπουλος, Μπι-
ν ιάκος, Κωσταράς, Αθαν ασιάδης. 58’ Πουρουζίδης)

Β Υ Ζ Α Σ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ
Ε Π Ο Μ Ε Ν Η
Φ Α Σ Η
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ο Βύζας Μεγάρων  στον
επαν αληπτικό της 2ης
φάσης του κυπέλλου
στην  Δυτική Αττική αν
και έχ αν ε στο ημίχ ρον ο
0-1 από τη Νέα Πέραμο
στην  συν έχ εια έκαν ε
ολική αν ατροπή και με δύο ν ίκες(πρώτο
μάτς 4-1) και 2-1 περν άει στην  επό-
μεν η φάση.

Ο προπον ητής του Βύζαν τα Τάκης
Χριστόπουλος προσπάθησε ν α ξεκο-
υράσει ορισμέν ους παίκτες και ν α δώσει
χ ρόν ο συμμετοχ ής σε ορισμέν ους
άφησε στο πρώτο ημίχ ρον ο τους βασι-
κούς στον  πάγκο.

Στην  επαν άληψη ο προπον ητής του
Βύζα έριξε στον  αγών α αλλά χ ωρίς ν α
φορτσάρει αφού προηγείται ο αγών ας
του Σαββάτου με τον  Αστέρα τους Κων -
σταν τιν ίδη, Τοπτίδη, Σαχ όλι, Χατζημε-
λετιάδη, Παπαδάκη με αποτέλεσμα ν α
κάν ει μια καλή προπόν ηση.

ΓΚΟΛ

Δοκάρι στο 1' ο Μαυρον άσος(Β).
34' ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ Κόρν ερ ο Μυρτάι πήδ-

ηξαν  πολλοί, ασθεν ής απόκρουση από
πλευράς Βύζα ο Αν αστασίου έσπρωξε
τη μπάλα στο τέρμα.

53' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Τοπτίδης 1-1.
64' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Μαυρον άσος 1-2.

Διαιτητής Γιώργος Φίτσας. Βοηθοί:

Πλάκας Χ, Θωμόπουλος.
Παρατηρητής αγών α Δημήτρης Κόκ-

λας.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Σταύρ-
ος Φωτίου): Τράικος, Μυρτάι, Μιχ αήλ-
ης(46'Πν ευματικάκης), Σεβαστής,
Ζουμπλιός, Αν αστασίου(66'Τσάκα),
Διολέτης, Αριστόπουλος,
FRROKU,Καραγιάν ν ης, Δραγάσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Πατσιον ίδης,
Κεχ αγιάς, Τσακάι, Ελάν ογλου, Γεωργιάδ-
ης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής
Τάκης Χριστόπουλος): Υφαν τής, Χρι-
στόπουλος, Φρυγαν άς, Δρυμούσης,
Φουρν άρης(46 ' Κων σ τ αν τ ιν ίδης) ,
Λεν εν τούρης(46'Σαχ όλι), Μουσκάι,
Καμπόλης, Μαρκόπουλος(65'Παπαδάκ-
ης), Μαυρον άσος (65'Χατζημελετιάδης),
Σταφάι(46'Τοπτίδης).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Χαλόφτης, Πορ-
αν ίδης, , Χάρμπαλης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



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

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)      
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)  

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
(ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)        
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)     

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)    

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ     (ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)    
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
(Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ  - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  (ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ)    
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    
ΔΥΝΑMH ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΔΥΝΑΜΗΣ )    

ΚΥΡΙΑΚΗ   
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)     12:00     
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)     15:00

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 θριάσιο-

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Ο Χάρης Κοπιτσής
έλυσε την συνεργασία
του με τον Ακράτητο
Ανω Λιοσίων.

Η διοίκηση τον
ευχαριστεί θερμά για
την έως τώρα βοήθεια
του.

Χρέη προπονητή
αναλαμβάνει από  ο
κ . Π α ν α γ ι ώ τ η ς
Λουμάκης, κάτοχος
διπλώματος UEFA A
ο οποίος θα έχει στο
εξής τον πλήρη έλεγχο της αντρικής ομάδας.

Ο εν λόγω τεχνικός έχει και την γυναικεία
ομάδα. Έχει εργαστεί και στις ομάδες Α.Π.Ο.
Ακράτητος (Κ17), Α.Ο. Αστέρας Α.Λ. και Α.Σ.
Σκορπιός Φυλής (πρωταθλητής Β’ Ε.Π.Σ.Δ.Α.
2015-2016), Α.Ε. Ζεφυρίου, Θρασύβουλο.

Ο Παναγιώτης Λουμάκης, παλιός ποδοσφαιρ-
ιστής, ξεκίνησε και έκλεισε την ποδοσφαιρική
του καριέρα στον Α.Π.Ο Ακράτητο ‘Ανω Λιοσίων
μετά από θητεία στις ομάδες Δ.Α.Σ. Α.Λιοσίων,
Δ.Α.Ο. Ζωφριά, Α.Ο. Εθνικός Πανοράματος,
Π.Α.Σ. Λαμία και ΑΠΟ Καρπενησίου ‘Βελούχι’.

AN.TΣ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου πέρασε θριαμβευτικά
στην επόμενη 3η φάση του κυπέλλου στην Δυτική
Αττική αφού επικράτησε στην Γκορυτσά του Σκορ-
πιού Φυλής με 3-1(πρώτο παιχνίδι 5-0).

Τα τέρματα της ομάδος του Μιχάλη Κάσδαγλη
σημείωσαν οι: Σωπιάδης(51′), Μουστάκα(60′) και
Τσούλφα(82′).
Για λογαριασμό του Σκορπιού που προηγήθηκε
στο σκόρ  σκόαρε ο Χριστοδούλου(22′).

Διαιτητής ήταν ο Χρέλιας.Βοηθοί : Χαντζίκος-
Παπαδόπουλος.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Κουτσουκανίδης, Μουστάκα(80′
Τσούλφας), Μερκάι , Πιπερίδης Σ., Τσιρ-
ιγώτης(75′ Στεφανίδης), Ανθόπουλος, Ερμ-
παλίδης, Στύλα, Σωπιάδης Χ.(63′ Βαλμάς),

Παπαδόπουλος(63′ Αποστολόπουλος), Αγγελι-
δάκης(80′ Γιαννούσης).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γιαννόπουλος, Δημητρόπουλος(71′
Γενετικής), Δεδούσης(57′ Σκαμαντζούρας), Καπο-
υράνη, Χωματιανός, Κίτσας, Τσικρικάς, Μπήκας,
Χριστοδούλου(65′ Μακρίδης), Ντόκα(65′ Μπρ-
αχίμ), Δημητρόπουλος(57′ Τζαβέλης).

Ο Εθν ικός Παν οράματος επικράτησε του Κριού
Ασπροπύργου με 6-1(πρώτο μάτς 8-0) και πέρασε στο
οκτώ του κυπέλλου.

Τα τέρματα της ομάδος  Γιώργου Αδάκτυλου σημείω-
σαν   ο Γεγές(50’, 55’), Αν δριώτης(17’), Τσουτσάν -
ης(68’), Πλαταν ιάς(80’) και Γεωργιάδης(85’).

Για λογαριασμό του Κριού σκόραρε ο Λακάι(39’).

Διαιτητής ήταν  ο Παυσαν ίας Νάκος.Βοηθοί: Κορέ-
στη-Πολύζος.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Καλαμούτσος, Μιχ αηλίδης,
Πουλικίδης, Δερν ίκας(46’ Παν αϊλίδης), Καβάκος, Αν δρ-
ιώτης(65’ Πλαταν ιάς), Μαν ασίδης Α.(46’ Γεγές), Τσε-
βάς(46’ Γεωργιάδης), Τσουτσάν ης, Μαν ασίδης Α.(46’
Κατσίκης).

ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Παπαδόπουλος, Πουρουζίδης,
Μιχ αηλίδης, Σφακιαν άκης Αν ., Λακάι, Αδελφόπουλος,
Χαϊν τούτης, Σακόβ, Τόλας, Σοφιαν ίδης.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΣ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τα παιχ ν ίδια κυπέλλου για
την  2η φάση στην  Δυτική
Αττική που ήταν  προγραμμα-
τισμέν α στο ίδιο γήπεδο του
Ακράτητου ΑΕ Ζεφυρίου-Αγιοι
Αν άργυροι και Ακράτητος -
ΠΑΟ Φυλής αν αβλήθηκαν
αφού λόγω της βροχ ής το
γήπεδο είχ ε μετατραπεί σε
βούρκο.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ
ΦΑΣΗΣ

Στους αγών ες για την  2η φάση του κυπέλλου που διε-
ξήχ θηκαν  στην  Δυτική Αττική σημμειώθηκαν  τα εξής
αποτελέσματα.
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (πρώτο
μάτς 2-2 ) αν αβλήθηκε
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ (πρώτο
μάτς 0-1) 4-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
(πρώτο μάτς 5-0) 3-1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(πρώτο μάτς 1-4)
1-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο(πρώτο μάτς 7-0) 2-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(πρώτο μάτς 8-0) 6-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ(πρώτο μάτς 4-0) αν αβ-
λήθηκε.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6-1 ΤΟΝ ΚΡΙΟΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6-1 ΤΟΝ ΚΡΙΟ
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6699778800887733009948

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

Πωλείται οικία
ισόγειο και

πρώτος όροφος
στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο .

Ανταλλαγή με
διαμέρισμα

τηλέφωνο 6974
311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ»

Ταχ. Δ/ν ση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης), Άν ω 
Λιόσια, Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Τ.Κ : 133 41
Πληροφ ορίες:
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ 
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453 
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail :  athlitiko.ken@hot-
mail.com

‘Αν ω Λιόσια   26/10/2020

Αριθ.πρωτ. 946

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Για την  πρόσληψη Προσωπικού
με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμέν ου Χρόν ου (Ι.Δ.Ο.Χ.),

διάρκειας  έως 8 μήν ες για την
υλοποίηση του προγράμματος 
Μαζικού Αθλητισμού για την

περίοδο 2020 – 2021.

To  Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 

1. Τις διατάξεις του άρθ-
ρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθα-
ρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ54/Α/2012).
2. Τ η ν
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/6
9097/2670/170/7.2.2020Υπουρ-
γική Απόφαση (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμ-
μάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης
για Όλους»
3. Την υπ’αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/4
59462/14576/1116 /26.8.2020
ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση
Κατανομής Θέσεων για την πρό-
σληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την
στελέχωση των ΟΤΑ Α  ́ και Β΄
Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών, που θα υλοποιήσουν
Προγράμματα Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο
2020-21». (ΦΕΚ
3615/Β/31.8.2020).
4. Την υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/4
84043/15340/1164/8 .9 .2020
Απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στην «Έγκριση γενικά
δομημένα μεγάλης διάρκειας
Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021
5. Την  υπ αριθμό
126880/4950/404/154/06-05-
2020 βεβαίωσης πιστοποίησης
καταλληλότητας υλοποίησης
Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. 
6. Την υπ’ αριθ.14/2020
Απόφαση του Νομικού μας
Προσώπου  για τον προγραμματι-
σμό  πρόσληψης Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων Άθλησης
για όλους περιόδου 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: 
Την  πρόσληψη, 14 ατόμων ,

Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
συν ολικής διάρκειας έως οκτώ
(8) μην ών  με ωριαία αποζημίω-
ση, για την  υλοποίηση των  Προ-
γραμμάτων  «Άθλησης για
Όλους» περιόδου 2020-2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είν αι :
1.Aίτηση  
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Δήλωση ν. 1599/86 ότι τα
στοιχεία στην αίτηση και στο βιο-
γραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία
πτυχίου, ειδικότητας και βαθμού
πτυχίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώματος.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
7.  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ   ότι είναι
άνεργος-η.
8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα
Προγράμματα Άθλησης για
Όλους (αναλυτική αναγραφή
ωρών).
9.Έγγραφα που αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα μονογονεϊκής οικογέ-
νειας    σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία,  όπου απαιτείται.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλ-
υψης (μισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία φορολογι-
κού χαρακτήρα (αποδείξεις παρ-
οχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστο-
ποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημέ-
να από την Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν όσα αναφ-
έρονται στο βιογραφικό σημείω-
μα και τα οποία αποτέλεσαν κρι-
τήριο επιλογής

Συμπληρωματικά  δικαιο-
λογητικά (όπου απαιτούνται ή
υφίστανται)
1. Έγγραφα που απο-
δεικνύουν την ιδιότητα του πολ-
υτέκνου ή του γονέα μονογονεϊ-
κής οικογένειας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Φωτοτυπία εγγράφων
για λοιπά απαιτούμενα προσόν-
τα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4
του ισχύοντος Οργανωτικού
Πλαισίου  δηλαδή: 
α) Στην περίπτωση που για την
προκηρυχθείσα θέση απαιτείται
ειδικότητα και υπάρχουν υποψή-
φιοι ΠΦΑ που πληρούν την
προϋπόθεση με κύρια ή δευτερ-
εύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγ-
γελία άσκησης επαγγέλματος

τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5

μονάδα. 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευ-
σης: 1 μονάδα. Άδεια / αναγγελία
άσκησης επαγγέλματος προπον-
ητή: 0,5 μονάδα. 
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμι-
νάρια που διοργανώνονται από
τη   Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμι-
νάριο και μέχρι δύο σεμινάρια
στη διάρκεια της τελευταίας πεν-
ταετίας. Τα Γενικά Δομημένα Προ-
γράμματα αφορούν όλες τις
ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα
λοιπά. 

Επισήμανση: Γίνεται χρήση των
προσφορότερων βαθμολογικά
από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθ-
μολόγηση των παραπάνω κριτ-
ηρίων β) Στην περίπτωση που
απαιτείται από την ανακοίνωση
περαιτέρω εξειδίκευση σε αντι-
κείμενα ή κατηγορίες των Προγρ-
αμμάτων Άθλησης για Όλους,
δύναται να λαμβάνεται υπόψη το
πρόγραμμα σπουδών της
αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι.,
μέσω της προσκομιζόμενης αναλ-
υτικής βαθμολογίας του υποψ-
ηφίου. Σημείωση: Σε περίπτωση
ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη
πρόσθετα προσόντα όπως ο χρό-
νος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότ-
ητα, η αξιολόγηση του υποψ-
ηφίου από το φορέα (σε περίπτω-
ση που έχει προϋπηρεσία στον
οικείο φορέα και στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα). Μετά την ανα-
κοίνωση των τελικών πινάκων
από το φορέα οι επιτυχόντες
Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρου-
σιαστούν στο κατάστημα του
φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών
για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το
πέρας της προθεσμίας αυτής ο
φορέας δύναται να καλέσει τον
επόμενο στη σειρά κατάταξης
επιτυχόντα. 

3.Μόν ο για την  περίπτωση της
ισοβαθμίας 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμ-
ης κατοικίας _ εντοπιότητα

Κριτήρια επιλογής – καθορισμός
της σειράς κατάταξης  των
υποψηφ ίων :  

Κριτήρια επιλογής Η επιλογή
των υποψηφίων θα γίνει σύμφω-
να με την 69097/2670/170 Υπο-
υργική Απόφαση (ΦΕΚ 461 τ.
Β΄/14-02-2020) ¨Έγκριση Οργα-
νωτικού Πλαισίου Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.

Βασικό κριτήριο κατάταξης των
υποψηφίων είναι η ανεργία ως
αυτή αποδεικνύεται με τη
σχετική  βεβαίωση από το αρμό-
διο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
ικανός αριθμός υποψηφίων που
να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση
των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας 
δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι
οποίοι δεν είναι άνεργοι απαρ-
αίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της
Γ.Γ.Α.
Για το ποσοστό 20%  των θέσεων
δεν προσµετρούνται µόρια
προϋπηρεσίας στα   Π.Α.γ.Ο. για
τους υποψηφίους των κατηγορ-
ιών : 1 θέση ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Παραδο-

σιακούς χορούς – 1 θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Καλαθο-
σφαίριση και 1 θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ με          ειδικότητα
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-
ΣΤΙΒΟΣ     Κατά τα λοιπά ισχύουν
όσα προβλέπονται     στο Οργα-
νωτικό πλαίσιο.

Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων
– Εν στάσεις 

Η επιλογή των υποψηφίων θα
γίνει  σύμφωνα με το  Οργανω-
τικό Πλαίσιο 

Οι προσωρινοί     πίνακες κατά-
ταξης υποψηφίων θα αναρτηθ-
ούν στον πίνακα ανακοινώσεων
του Ν.Π.   Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν ενστά-
σεις, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων
ημερών στα γραφεία του ΝΠ.,
από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 
(athlitiko.ken@hotmail.com). 

Προθεσμία και τόπος υποβολής
αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν την αίτησή τους και
τα απαιτούμενα      δικαιολογητι-
κά :
•Στην έδρα του Νομικού
Προσώπου Αιγ.Πελάγους,
Π.Πόλης ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, (Δημοτικό 

Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοι-
νωνίας :      210 2484453 ή 210-
2486821 και ώρες 9.00-13.00. 
•ή ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή,
• ή ηλεκτρονικά στη   διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(athlitiko.ken@hotmail.com).

Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί με ταχυδρομείο  πρέ-
πει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπο-

γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολο-
γιακές μέρες, που αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσης σε
δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
ή της ανάρτησή της στο κατά-
στημα της υπηρεσίας   και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτι-
κού   καταστήματος Φυλής .

Ο   Πρόεδρος 

Μαυροειδής  Γεώργιος   

ΓΑΜΟΣ 

O Γεώργιος Σερέπας του Δημητρίου και της
Κων σταν τίν ας το γέν ος Λαγού, 

που γεν ν ήθηκε στο Ίλιον  Αττικής
και κατοικεί στην  Φυλή και η Ισιδώρα 

Γκολέμη του Δημητρίου και της Θεοδώρας 
το γέν ος Μυλων ά, που γεν ν ήθηκε 

στην Αθήν α και κατοικεί στον  Ασπρόπυργο
πρόκειται ν α έλθουν  σε γάμο που θα 

τελεστεί στον  Ασπρόπυργο. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός 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 καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, 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 επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. 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 αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων 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: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής 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 γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2105570474 ΚΑΙ 2105573734

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 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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 Ελευ-
σίνα, 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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Η πρόταση για τη μετακίνηση της διοργάνωσης  δεν αποτελεί έκπληξη –το ζητούσε εδώ και καιρό ο ίδιος 
ο φορέας– και αν εγκριθεί θα αποτελέσει «σανίδα σωτηρίας» για την υλοποίηση του πολιτιστικού θεσμου 

Τ
η μετακίν ηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ελευσίν ας στο 2023 αν τί του 2021 προτείν ει για
την  ελλην ική διοργάν ωση η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή.
Εξαιτίας της κρίσης του κορων οϊού η Κομισιόν  πρό-

τειν ε χ θες τη μετακύλιση των  πολιτιστικών  πρωτευου-
σών  σε μεταγεν έστερο χ ρόν ο από τις ημερομην ίες που
είχ αν  επιλεγεί για τις πόλεις της Ευρώπης. Ετσι, προ-
τείν εται η παράταση του έτους για τη Ριέκα (Κροατία)
και το Γκάλγουεϊ (Ιρλαν δία) έως τις 30 Απριλίου 2021, η
μετακίν ηση του Νόβι Σαν τ (Σερβία) στο 2022 και η
μετακίν ηση των  Τιμισοάρας (Ρουμαν ία) και Ελευσίν ας
στο 2023.

«Ευελπιστώ ότι, όσον  αφορά τις πόλεις Νόβι Σαν τ,
Τιμισοάρα και Ελευσίν α, ο επιπλέον  χ ρόν ος θα δώσει
τη δυν ατότητα στους τομείς του πολιτισμού και του 

τουρισμού ν α αν ακάμψουν  από τη σημεριν ή ύφεση
και ν α κιν ητοποιήσουν  σχ ετικές επεν δύσεις, μεταξύ
άλλων  και μέσω της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο», δήλωσε ο αν τιπρόεδρος για την  Προώθηση του
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχ οιν άς. 

Την  πρόταση υποστήριξε και η Ευρωπαία επίτροπος
Πολιτισμού, Μαρίγια Γκάμπριελ, τον ίζον τας ότι ο πολι-
τισμός και οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες έχ ουν  πληγεί
σκληρά από την  παν δημία. 

Για ν α αποκτήσει ισχ ύ η πρόταση της Επιτροπής θα
πρέπει ν α υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο και
στο Συμβούλιο της Ε.Ε., ώστε ν α λάβει τις απαραίτητες
εγκρίσεις.

Η πρόταση για τη μετακίν ηση της Ελευσίν ας στο
2023 δεν  αποτελεί έκπληξη –το ζητούσε εδώ και καιρό
ο ίδιος ο φορέας– και αν  εγκριθεί θα αποτελέσει 

«σαν ίδα σωτηρίας» για τη διοργάν ωση, που έχ ει
περάσει από 40 κύματα. 

Το ξέσπασμα της παν δημίας του κορων οϊού και το
«πάγωμα» που προκάλεσε σε όλα τα επίπεδα ήρθαν
ν α συμπληρώσουν  τα προβλήματα που είχ αν
συσσωρευθεί όλα τα προηγούμεν α χ ρόν ια γύρω από τη
διοργάν ωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Από τη διεκδίκηση του τίτλου, το 2016, έως σήμερα η
διοργάν ωση έχ ει αν οικτά αρκετά ζητήματα σχ ετικά με
τις υποδομές και το καλλιτεχ ν ικό της πρόγραμμα, το
οποίο θα επιμεληθεί ο σκην οθέτης Μιχ αήλ Μαρμαριν ός,
που πρόσφατα ορίστηκε καλλιτεχ ν ικός διευθυν τής. Ας
ελπίσουμε ότι η παράταση των  δύο ετών  θα δώσει την
απαραίτητη αν άσα στην  Ελευσίν α για την  υλοποίηση
των  δεσμεύσεών  της.


