ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
- Καθοριστική η παρέμβαση
του Αθανάσιου Μπούρα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων
με στοχευμένες παρεμβάσεις και
΄΄έξυπνες’’ εφαρμογές

Εξασφάλισε χρηματοδότηση

για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στο νέο

θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης ο Δήμος Φυλής

Καθολικό lockdown
Νο 2 στη χώρα
σελ. 9

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΜΕΧΡΙ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ 2ο
ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

σελ. 7

Ο δήμος Φυλής εφιστά
την προσοχή των δημοτών

Νέα περιστατικά
τηλεφωνικής εξαπάτησης
στην περιοχή
σελ. 3

σελ. 3

Ανακοινώσεις
σήμερα από
Μητσοτάκη
-Τσιόδρα για
την πανδημία

ΑΧΑΡΝΕΣ

Συνελήφθη γυναίκα που πέταξε
στα σκουπίδια νεογέννητα
σκυλάκια
σελ. 2
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ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
σελ. 6

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΑ Α.Ε

Μοίρασε αντισηπτικές λοσιόν

και χειρουργικές μάσκες σε όλα
τα σχολεία

σελ. 7

σελ. 8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ:

ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ

Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για
την επόμενη ημέρα μετά το τέλος
του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

σελ. 10-11

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
- Γερμανικά, 210557000
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215
ΧΑΪΔΑΡΙ

Θεριού Μαρία, Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

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

Κατά τόπους ν εφελώδης

η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης,
Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια, Επιστήμη
Λίνος, Λίνα
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
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ΑΧΑΡΝΕΣ

Συνελήφθη γυναίκα που πέταξε στα
σκουπίδια νεογέννητα σκυλάκια

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στον δήμο
Αχαρνών, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες αυτόπτων μαρτύρων
είχε πετάξει στα σκουπίδια τα πέντε νεογέννητα κουτάβια της
σκυλίτσας της.
Κατόπιν συνεργασίας της
Δημοτικής Αστυνομίας και
του τμήματος Διαχείρισης
αδέσποτων
ζώων
του
“Δήμου Αχαρνών” χθες προβήκαμε στην σύλληψη ενός
ατόμου, που πιάστηκε να
πετάει στα σκουπίδια νεογέννητα κουτάβια.
Η δράστης πέρασε την
διαδικασία του αυτοφώρου
και θα τιμωρηθεί όπως
προβλέπεται
από
την
νομοθεσία.

Ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπαντζής δήλωσε μετά το περιστατικό:“Εύχομαι η σύλληψη αυτή να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή και να γίνει η αρχή σεβασμού των αδέσποτων όπως τους αξίζει!!

Ευχαριστώ για την αμεσότητα τον συνάδελφο αντιδήμαρχο Μιχάλη Βρεττό για την παρουσία του περιπολικού της
Δημοτικής Αστυνομίας και τους συνεργάτες μου από το τμήμα διαχείρισης αδέσποτων Αντώνη Σούλη, Ευάγγελο Γκοτζαμπασόπουλο, Δημήτρη Μπελή, Χρήστο Αλεπού και φυσικά τους εθελοντές μας.”

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΩΣ
ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ,
ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Σ

ε εφαρμογή όσων διατυπώνονται στην αριθμό
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΦΕΚ 4829 ενημερώνουμε για τα μέτρα που αφορούν στις δημοτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
•
Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των κλειστών
και ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Στις
δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται κατ εξαίρεση η χρήση των γηπέδων αντισφαίρισης, τοξοβολίας και
σκοποβολής μόνο από αθλητικά σωματεία που έχουν
άδεια λειτουργίας και χωρίς προπονητή ή θεατές. Επίσης
επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από
όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για
την κάλυψη των αναγκών της προετοιμασίας τους για του
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021.
•
Στις υπηρεσίες του Δήμου εξυπηρετούνται μόνο
επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Θυμίζουμε πως η χρήση μάσκες και η τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου είναι υποχρεωτικά.
•
Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ.
•
Αναστέλλεται η λειτουργία της Αισχύλειας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
•
Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των τμημάτων
πολιτιστικής εκπαίδευσης ( πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι,
ντραμς, βιολί, αρμόνιο, μπαλέτο, ρυθμικής αγωνιστικής
γυμναστικής, παραδοσιακοί χοροί, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, φιλαναγνωσία, παιδική χορωδία, ζωγραφική, αγιογραφία, θεατρική σκηνή, φιλαρμονική ).

•
Αναστέλλεται
η λειτουργία
των Κέντρων
Δημιουργικ
ή
ς
Απασχόλησης
•
Απαγορεύονται οι συναθροίσεις και οι κοινωνικές εκδηλώσεις σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
•
Οι παιδικές χαρές του Δήμου θα παραμείνουν
κλειστές.
Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου
2020 όταν θα αναθεωρηθούν με βάσει τα επιδημιολογικά
δεδομένα της χώρας.
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού είναι
ισχυρότερο και ο Δήμος Ελευσίνας είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε όσα απαιτούνται για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Προέχει να επιδείξουμε όλοι υψηλό αίσθημα ατομικής
ευθύνης και τα τηρούμε τα μέτρα και τους κανόνες προστασίας της υγείας μας και των οικείων μας.
Ο σεβασμός στην υγεία και την ανθρώπινη ζωή είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας με όσο γίνεται λιγότερες συνέπειες.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι μαζί
προκειμένου να ξεπεράσουμε σύντομα την πανδημία
και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

θριάσιο-3
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Δ

Κορωνοϊός: Διευκρινίσεις ΥΠΑΝ για τη
λειτουργία των επιχειρήσεων (εγκύκλιος)

ι ε υ κρι νι στι κή εγκύκλιο
για τα έκτακτα
μέτρα που ελήφθησαν για την προστασί α της δημόσιας υγείας, προς
περι ορι σμό
της
δι ασποράς
του
κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ
COVID-19, κοινοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ειδικότερα:

και οι κλινικές.

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων
οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα
δίδεται από τους καταστηματάρχες.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οι κ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’
4831/2.11.2020), εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητες
(ΚΑΔ)/ 96.04 (φυσική ευεξία).
3. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οι κ.
69863/2-11-2020
KYA
(Β’
4829/2.11.2020), δεν εντάσσονται οι δραστηριότητες του Κωδι κού Αρι θμού Δραστηρι ότητας
(ΚΑΔ) 47.99.85.01 (λιανικό εμπόριο πετρελαίου
θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον) καθώς και οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.).

4.
Στο
σημείο 2 της
παρ. 1 του
άρθρου 4 της
υπ’
αρι θμ.
Α ρ ι θ μ .
Δ1α/Γ .Π.οι κ.
69863/2- 112020
ΚΥΑ
Β’4829/
2.10.2020
συ μπε ρι λαμ β άνο νται

5. Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και
ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νόμιμων αδειοδοτούμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

6. Διευκρινίζεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες
παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drivethrough), δεν επιτρέπονται με την έννοια του
αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών.

Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο
των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οι κ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’
4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην
πρώτη φάση της πανδημίας.

Ο δήμος Φυλής εφιστά
την προσοχή των
δημοτών

Νέα περιστατικά
τηλεφωνικής εξαπάτησης
στην περιοχή

Εφιστάται η προσοχή των συνδημοτών μας,
καθώς άγνωστοι επιχειρούν να τους αποσπάσουν
χρήματα μέσω τηλεφωνικής εξαπάτησης. Πρόσφατα, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, σε τουλάχιστον
δύο περιπτώσεις, συνδημότες μας κλήθηκαν να
καταβάλουν χρήματα για να διασώσουν συγγενείς
τους που, δήθεν, βρέθηκαν σε κίνδυνο. Πρόκειται
για γνωστές μεθοδεύσεις, ωστόσο, η ψυχολογική
πίεση που ασκείται, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
οικονομικές επιπτώσεις.
Παρακαλούνται οι συνδημότες μας να είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα ή δια
ζώσης ενημερώσεις από αγνώστους και να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία.

Εξασφάλισε χρηματοδότηση για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στο νέο θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης ο Δήμος Φυλής

- Καθοριστική η παρέμβαση του Αθανάσιου Μπούρα

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, εν ημερώθηκε από τον Πρόεδρο
του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί Άν ω Λιοσίων »
του Δήμου Φυλής, κ. Παν αγιώτη Καμαριν όπουλο και το
Δήμαρχ ο, κ. Χρήστο Παππού, σχ ετικά με την υποβολή
φακέλου για τη συμμετοχ ή του Ν.Π.Δ.Δ. στην χ ρηματοδότηση της πράξης «Προσαρμογή λειτουργούν των δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφον ηπιακών σταθμών
Άν ω Λιοσίων Δήμου Φυλής στις προδιαγραφές του ν έου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφων α με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
Ο κ. Μπούρας, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για ζητήματα που αφορούν
τους παιδικούς σταθμούς, παρενέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις
αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, ζητώντας την επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Έτσι μετά την ολοκλήρωση του

από τη σχετική ΑΔΑ

ελέγχου υπογράφηκε η σχετική υπουργική απόφαση για την ένταξη αυτού του
σημαντικού έργου.
Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάν τα στο πλευρό των κατοίκων της Δυτικής Αττικής
και θα είν αι αρωγός στις προσπάθειες των δημοτικών αρχ ών για την έν ταξη και
συμμετοχ ή σε χ ρηματοδοτήσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αν άπτυξη
των περιοχ ών αυτών και θα διευκολύν ουν κατ’ επέκταση την ζωή των κατοίκων .

4-θριάσιο
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Υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,
με στόχο την προβολή του γαστρονομικού τουρισμού της Αττικής

Γ. Πατούλης: «Οφείλουμε να εστιάζουμε στην επόμενη μέρα της πανδημίας με δράσεις που θα αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της Αττικής μας, όπως είναι η
πλούσια γαστρονομία της»

Μ

ε στόχ ο τη δρομολόγηση κοιν ών
δράσεων για την εν ίσχ υση και
προβολή της γαστρον ομικής ταυτότητας της Αττικής, ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε Σύμφων ο Συν εργασίας με τον Πρόεδρο της
Λέσχ ης
Αρχ ιμαγείρων
ΑττικήςΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, Κ. Μουζάκη.
Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν επίσης ο Γ. Γραμματέας της Λέσχ ης
Ν. Δαούτης, το μέλος του ΔΣ της Λέσχ ης
Θ. Καραΐ ν δρος και ο εν τεταλμέν ος περιφερειακός σύμβουλος τουρισμού Θ.
Κουτσογιαν ν όπουλος.
Αν τικείμεν ο του Συμφών ου Συν εργασίας είν αι η συγκέν τρωση και η επεξεργασία π ροτάσεων για το βέλτιστο
τρόπο αν άπτυξης και προβολής του
γαστρον ομικού και οιν ικού τουρισμού
στην Αττική, αλλά και ο σχ εδιασμός
δράσεων σε τομείς που σχ ετίζον ται με
την ασφάλεια, την ποιότητα, την καταλληλότητα, την προώθηση και προβολή
των αγροδιατροφικών προϊόν των της
Περιφέρειας Αττικής.
Ο κ. Μουζάκης τόν ισε πως ως έν δειξη
αν ταπόδοσης στη διαχ ρον ική στήριξη
του, αποφασίστηκε ν α γίν ει ο Περιφερειάρχ ης Επίτιμο Μέλος της Λέσχ ης και
του έδωσε έν α συμβολικό δώρο που
απ εικον ίζει την
Ακρόπ ολη,
επ ι-

σημαίν ον τας την αν άγκη ν α αν αδειχ θεί η
ιδιαίτερη γαστρον ομική
ταυτότητα της Αττικής.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης ευχ αρίστησε
τον κ. Μουζάκη για τη
συν εργασία και επισήμαν ε τα εξής:
«Ακόμα και σ΄αυτή την
πολύ δύσκολη εποχ ή για
τη χ ώρα μας εξαιτίας της
κρίσιμης υγειον ομικής
συγκυρίας, οφείλουμε ν α
εστιάζουμε στην επ όμεν η μέρα της π αν δημίας με δράσεις που θα εν ισχ ύσουν
το θεματικό τουρισμό στην Περιφέρεια
και θα αν αδείξουν τα συγκριτικά πλεον εκτήματα της Αττικής μας, όπως είν αι ο
αγροδιατροφικός της πλούτος. Με αυτή
τη συν εργασία στοχ εύουμε στην αν άπτυξη και προβολή του γαστρον ομικού
τουρισμού της Αττικής ως σταθερό
μοχ λό αν άπτυξης και δυν αμικής επαν εκκίν ησης των τοπικών κοιν ων ιών ,
αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας
των προϊόν των που παράγον ται, προς
όφελος της υγείας των πολιτών ».
Τι προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας

στοχ ευμέν ων ν έων δράσεων στο
πλαίσιο αν άδειξης της αττικής γαστρον ομικής κληρον ομιάς για την προώθηση
του γαστρον ομικού τουρισμού στην
Περιφέρεια Αττικής και των αγροτικών
προϊόν των της Αττικής στο εσωτερικό
και διεθν ές κοιν ό.
•
Την συν εργασία στο πλαίσιο
εκπόν ησης εν ός ψηφιακού γαστρον ομικού χ άρτη της Αττικής και την αν άπτυξη χ ρήσιμου επίκαιρου περιεχ ομέν ου για την επίσημη ιστοσελίδα τουρι

στικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής, www.athensattica.com, σχ ετικά με
γαστρον ομικές διαδρομές, κ.ά.
•
Την συν εργασία σε θέματα
αν ταλλαγής καλών διεθν ών πρακτικών ,
στο πλαίσιο ισόρροπης και αειφόρου
τουριστικής αν άπτυξης της Περιφέρειας
Αττικής, με σεβασμό στην προστασία
όλων των τουριστικών πόρων της.
•
Την συν εργασία για τον σχ εδιασμό και υλοποίηση δράσεων που
εν ισχ ύουν την αν αγν ώριση των
τοπικών προϊόν των της αττικής γης από
έν α ευρύτερο καταν αλωτικό κοιν ό, για
την περαιτέρω εν δυν άμωση της πίστης
και της προτίμησης των αττικών ποιοτικών προϊόν των , λόγω των συγκριτικών πλεον εκτημάτων τους.
•
Την διερεύν ηση των δυν ατοτήτων σχ εδίασης και υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων εν ημέρωσης
του κοιν ού για όλα τα αν ωτέρω.
Οι δύο π λευρές συμφών ησαν ν α
συσταθεί Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο συν εργαζόμεν ων
μερών , με στόχ ο ν α καθορίσει τις
λεπτομέρειες του πλαισίου της συν εργασίας.

Εν δεικτικά, το πλαίσιο συν εργασίας θα
περιλαμβάν ει:
•
Την αν ταλλαγή πληροφοριών
και δεδομέν ων για τον σχ εδιασμό

Αγροτοδασική πυρκαγιά στο
Προσήλι Μάνδρας
Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης
αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Προσήλι του δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, στην Αττική.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα
πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του
ηλίου συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

6978087309
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Οι νέες παροχές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Φυλής

Δ

υο π ολύτιμες ν έες
υπηρεσίες υποδέχ θηκε
η Κοιν ων ική Υ πηρεσία
του Δήμου Φυλής το πρωί της
Τρίτης 3 Νοεμβρίου.
Πρόκειται: Α) Για την προμήθεια συσκευών ασύρματης
τηλειδοποίησης για άτομα που
χ ρήζουν βοήθειας, (ηλικιωμέν ους, άτομα με ειδικές αν άγκες
κ.λ.π.)
Β)
Μια
υπ ερσύγχ ρον η
οθόν η αφής Inf opoint με
στόχ ο την άμεση εν ημέρωση
του κοιν ού για τις κοιν ων ικές
δράσεις και π αροχ ές του
Δήμου Φυλής.
Οι δύο σημαν τικές υπηρεσίες
χ ρηματοδοτούν ται,
πλήρως, από το Περιφερειακό
Επ ιχ ειρησιακό
Πρόγραμμα
“ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 -2020”.
Σε ότ,ι αφορά στην εφαρμογή ασύρματης τηλεειδοποίησης
“Wellf ing Aging Ly f eshield Δήμος Filis” παραλήφθηκαν ,
ήδη, 150 συσκευές οι οποίες
και θα π αραδοθούν
σε
αν τίστοιχ ους χ ρήστες – ωφελούμεν ους της Κοιν ων ικής
Υ π ηρεσίας π ου χ ρήζουν
βοήθειας και στήριξης. Ήδη
Τεχ ν ικός της συγκεκριμέν ης
δράσης βρέθηκε στον χ ώρο
της Κοιν ων ικής Υ π ηρεσίας
προκειμέν ου ν α εκπαιδεύσει

τον Διευθυν τή των Κοιν ων ικών Δομών Γιάν ν η Τέγο
αλλά και τους εργαζόμεν ους
που θα ασχ οληθούν με το
συγκεκριμέν ο πρόγραμμα.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η
εφαρμογή μπορεί ν α χ ρησιμοπ οιηθεί απ ό ηλικιωμέν ους
μον αχ ικούς χ ρήστες, π ου
χ ρειάζον ται π ροστασία και
ασφάλεια.
Η
εφαρμογή
παρέχ ει τη δυν ατότητα ειδοποίησης προσώπων επαφής
(επιλεγμέν α από τον χ ρήστη), με κείμεν ο, ήχ ο ή και
βίν τεο χ ρησιμοποιών τας διαφορετικές λειτουργίες (SMS, email)
Οι ειδοποιήσεις αποστέλλον ται μετά από μια εν έργεια
του χ ρήστη (δίν ον τας μια
φων ητική εν τολή, πατών τας
έν α κουμπί, κουν ών τας τη
συσκευή) ή κάθε φορά που η
εφαρμογή αν ακαλύπ τει ότι
πληρούται μια συγκεκριμέν η
συν θήκη
εν εργοπ οίησης
(χ ρον οδιακόπ της, αδυν αμία
απάν τησης σε μια ερώτηση
της συσκευής).
Σε ότι αφορά την οθόν η
αφής Inf opoint, η χ ρήση της
στην Κοιν ων ική Υ π ηρεσία,
που σε καν ον ικές συν θήκες
(με εξαίρεση την δύσκολη
περίοδο της παν δημίας που

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας
με αφορμή το τέλος της αν τιπυρικής περιόδου
επισκέφτηκε την Πυροσβεστική Υ πηρεσία Μεγάρων .
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ευχ αρίστησε
τον Διοικητή, τον Υ ποδιοικητή και όλο το προσωπικό για τις άκοπες προσπάθειες τους όλη αυτή
την δύσκολη περίοδο και δήλωσε πως ο ίδιος
βρίσκεται στη διάθεσή τους προκειμέν ου ν α
εν ισχ υθεί η Υ πηρεσία για την καλύτερη δυν ατή
προστασία της περιοχ ής.

διαν ύουμε), την επισκέπτεται
μεγάλος αριθμός συν δημοτών
μας, θα δώσει τη δυν ατότητα
πλήρους εν ημέρωσης για όλες
τις Υ πηρεσίες και Δομές του
Δήμου Φυλής με έμφαση στις
π ολυεπ ίπ εδες
Κοιν ων ικές
Δράσεις, όπως, για παράδειγμα, Διαν ομές αγαθών σε δικαιούχ ους, προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ,
λειτουργία Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου κ.α.
“Τα ν έα σύγχ ρον α αποκτήματα της Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας αποτελούν δύο πρόσθετα εργαλεία για την υποστήρ-

ιξη και την βελτίωση
της καθημεριν ότητας
των συμπολιτών μας
και ιδιαίτερα εκείν ων
που έχ ουν αυξημέν ες
και ειδικές αν άγκες”,
τόν ισε
σχ ετικά
ο
αν απληρωτής Δήμαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος
Αν των όπουλος, προσθέτον τας πως αποδίδει, πλήρως, τη
φιλοσοφία του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού:
Η π ροσπ άθεια για τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής
και για την ασφαλέστερη
διαβίωση των ηλικιωμέν ων

συν δημοτών μας ή εκείν ων
π ου αν ήκουν σε ευπ αθείς
ομάδες ν α είν αι διαρκής.
Αυτό
ακριβώς κάν ουμε
δίν ον τας καθημεριν ό αγών α,
ώστε ν α αξιοπ οιούμε κάθε
ευκαιρία και δυν ατότητα που
μας δίν εται μέσα από Ευρωπαϊκά ή Εθν ικά Προγράμματα
και άλλους Φορείς” κατέληξε ο
Γιώργος Αν των όπουλος.

ΙΑΑ: Στην Ιδρυτική Πράξη για την
ενδοοικογενειακή βία η Περιφέρεια Αττικής

Ιδρυτική Πράξη της «Πρωτοβουλίας για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας» υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη και την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
φύλων κα Μαρία Συρεγγέλα,
Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε και συνεχάρη όσους συνεργάζονται για
την προσπάθεια και την πρωτοβουλία αυτή και ευχήθηκε «να προχωρήσετε
σε ένα βαθύτερο-ευρύτερο έργο». Αναφέρθηκε, επίσης, στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής που προσφέρει αντίστοιχη διακονία και
κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συνεργαστούν με αυτόν τον φορέα που
εργάζεται εντατικά σε αυτόν τον τομέα, αλλά και με όποιον άλλον θέλει να
συνεργαστεί.

6-θριάσιο

Προστατευτικές μάσκες
δώρισε η Ιατρική Αρωγή Φυλής
στην Κοινωνική Υπηρεσία
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ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Μ

εγάλη ευαισθησία επέδειξαν , οι μαθητές, οι
γον είς και οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών
Σχ ολείων της πόλης, στο κάλεσμα του Κοιν ων ικού Φαρμακείου του Δήμου Ασπροπύργου, για τη
συγκέν τρωση φαρμάκων που προορίζον ται για τις
ευπαθείς ομάδες του Δήμου.
Η συγκεκριμέν η εν έργεια έλαβε χ ώρα στους προαύλιους χ ώρους των Δημοτικών Σχ ολείων και αποτελεί την αρχ ή των δράσεων που θα πραγματοποιήσει
το Κοιν ων ικό Φαρμακείο, προσπαθών τας ν α εν εργοποιήσει και ν α ευαισθητοποιήσει και τον υπόλοιπο

Μ

ια σημαντική προσφορά δέχθηκε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής το
πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής Γιώργος Αντωνόπουλος,
βρέθηκε στο Πολυιατρείο που εδρεύει στη Λεωφόρο Φυλής 99 και παρέλαβε από την ιδιοκτήτρια
της “Ιατρικής Αρωγής Φυλής” και γιατρό Βιοπαθολόγο κ. Βάνα Μυλωνά κούτες με προστατευτικές
μάσκες, για την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μετέφερε στη γιατρό
τις θερμές ευχαριστίες του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι
ευαίσθητες πρωτοβουλίες, στηρίζουν ουσιαστικά
το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που αυτό το
διάστημα έχει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, λόγω της πανδημίας.
Η κ. Βάνα Μυλωνά από την πλευρά της επεσήμανε, πως αυτή είναι μόνο η αρχή καθώς το Ιατρικό Πολυιατρείο Φυλής και το δυναμικό του, εκτός
από την πολυδιάστατη ιατρική Αρωγή στους
συνδημότες μας, νιώθει την ανάγκη να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, που οι σημερινές συνθήκες και η μάχη κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
τις καθιστούν πολύτιμες, όσο ποτέ.

Αναστολή λειτουργίας του Χοροθεάτρου ΑΜΥΝΑ λόγω των έκτακτων
μέτρων κατά της διασποράς του
COVID – 19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με ένα τρυφερό κι ελπιδοφόρο μήνυμα ανακοινώνουν την αναστολή λειτουργίας στους μαθητές τους, οι υπεύθυνοι του Χοροθεάτρου Άμυνα
του Δήμου Φυλής και χοροδιδάσκαλοι τους, Ορέστης Δημητρίου και Βίνα Ασίκη.
Το μήνυμά τους, που συνοδεύεται από μια σχετική συμβολική εικόνα, έχει ως εξής:
“Αγαπημένα μας παιδιά και γονείς καλή αντάμωση...
Με προσοχή, υπομονή και τη βοήθεια του Θεού
θα περάσει κι αυτό...
Σας αγαπάμε!
Βίνα Ασικη, Ορέστης Δημητρίου.

πληθυσμό της πόλης, επί του θέματος.
Η Εν τεταλμέν η Δημοτική Σύμβουλος Νέων Κοιν ων ικών Δομών , κ. Γεωργία Πηλιχ ού, έπειτα από
εν ημέρωση των Διευθυν τών , προχ ώρησε στην παραλαβή των φαρμάκων και την παράδοσή τους στον
Φαρμακοποιό των Δομών . Ευχ αρίστησε θερμά όλους
όσοι συν έβαλαν για την επιτυχ ή έκβαση της προσπάθειας αυτής, ιδιαίτερα τους μαθητές που βοήθησαν στη διαδικασία συλλογής των αγαθών , τον ίζον τας για μία ακόμη φορά την αξία της κοιν ων ικής
αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελον τισμού.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Αναδιάρθρωση και πύκνωση
δρομολογίων στο επίκεντρο συνάντησης στον ΟΑΣΑ

Την αν άγκη αποκατάστασης της κακής εικόν ας των
αστικών συγκοιν ων ιών σε τρεις από τους πλέον πολυπληθείς Δήμους της Δυτικής Αθήν ας, επεσήμαν ε ο
Δήμαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος, κατά τη συν άν τηση
που είχ ε, από κοιν ού με τους Δημάρχ ους Πετρούπολης και Αγίων Αν αργύρων -Καματερού, με τον
πρόεδρο του ΟΑΣΑ Ιωάν ν η Γκόλια.
Η συζήτηση διεξήχ θη σε θετικό κλίμα εν ώ επί τάπητος τέθηκαν η βελτίωση, η πύκν ωση και η αν αδιάρθρωση των δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών ,
με στόχ ο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοιν ού. Επιπλέον , και μέχ ρι ν α επαν εκκιν ηθούν οι
διαδικασίες για την επέκταση της Γραμμής 2 του
ΜΕΤΡΟ, συζητήθηκε η αν άγκη δημιουργίας express
γραμμής που θα συν δέει τις τρεις πόλεις με τον
σταθμό του ΜΕΤΡΟ «ΑΝΘΟΥ ΠΟΛΗ».
Όπως τόν ισε ο Δήμαρχ ος Ιλίου:
«Η συγκοιν ων ία είν αι δημόσιο αγαθό που εξυπηρετεί, κυρίως, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και στόχ ος
κάθε πολιτείας είν αι ν α μεριμν ά για τη διαρκή βελτίωση των παρεχ ομέν ων υπηρεσιών της. Κομβικής
σημασίας σε αυτό είν αι ο αν ασχ εδιασμός και η
πύκν ωση των δρομολογίων , γεγον ός που θα αν αβαθμίσει τη συγκοιν ων ιακή εξυπηρέτηση, την καθημεριν ότητα και συν επ ώς την π οιότητα ζωής
κατοίκων που το έχ ουν αν άγκη».

Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
για τους σεισμοπαθείς στη Σάμο

Επίσης, ο Δήμος Ιλίου εκφράζει την έμπρακτη
συμπαράστασή του στους σεισμοπαθείς της Σάμου
που επλήγησαν από την ισχ υρή σεισμική δόν ηση
της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2020 και καλεί όσους
πολίτες επιθυμούν ν α συν εισφέρουν στην προσπάθεια συγκέν τρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης
αν άγκης, προκειμέν ου ν α βοηθήσουμε τους δοκιμαζόμεν ους συν αν θρώπους μας.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιείται καθημερινά στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) από
04.11.2020 έως 15.11.2020 και ώρες 07:00 έως
19:00.
Συγκεν τρών ουμε κατά προτεραιότητα:

Φάρμακα που δε χ ρειάζον ται ή είν αι κον τά στην
ημερομην ία λήξης τους.
Εμφιαλωμέν α ν ερά
Τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια,
κον σέρβες, λάδι, μπισκότα, γάλα εβαπορέ, παξιμάδια
κλπ.)
Είδη ατομικής υγιειν ής
Κλιν οσκεπάσματα
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ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΑ Α.Ε

Η

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ 2ο ΓΕΛ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Κλειστό μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020
το 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, λόγω κορονοϊού Κλειστό, λόγω τριών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού, θα μείνει,
από τις 2 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020,
μετά από Απόφαση του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής, το 2ο Γενικό Λύκειο Άνω
Λιοσίων.
Με ενέργειες του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου Φ υλής Νίκου Χατζητρακόσια
διενεργήθηκε

Μοίρασε αντισηπτικές λοσιόν και χειρουργικές
μάσκες σε όλα τα σχολεία

100% ελληνική εταιρεία
ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής
Υγιεινής Α.Ε., με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, βρίσκεται για
ακόμα μια φορά δίπλα στο Δήμο
Αχαρνών προσφέροντας χειρουργικές μάσκες τύπου I, αντισηπτικές
λοσιόν και αντισηπτικά μαντήλια
ΜΕΓΑ, σε όλα τα δημόσια σχολεία
του Δήμου, ενισχύοντας περαιτέρω
τα μέτρα προστασίας των μαθητών
και των εκπαιδευτικών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
του Δήμου Αχαρνών, Χριστίνα
Κατσανδρή δήλωσε σχετικά: «Θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
την εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ που
συμβάλλει και στηρίζει το έργο του
Δήμου μας με την προσφορά της με
γνώμονα την προάσπιση της υγείας
των μικρών δημοτών σε μια δύσκολη
περίοδο για τα σχολεία μας.

Είναι πάντοτε δίπλα μας.»
Η ΜΕΓΑ δεσμεύεται να συνεχίσει
την έμπρακτη προσπάθεια στήριξης
των φορέων συμβάλλοντας στη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Όλους αυτούς τους μήνες έχει
εντατικοποιήσει περαιτέρω τις προ-

σπάθειές της πραγματοποιώντας
δωρεές εκατοντάδων χιλιάδων
τεμαχίων αντιβακτηριδιακών μαντηλιών και λοιπών προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς, Δήμους, Γηροκομεία
και
φιλανθρωπικές
οργανώσεις πανελλαδικά.

Ηρόδωρος: Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου
Μεγαρέων κλειστές από 3 έως 30 Νοεμβρίου
Έπειτα από τις αν ακοιν ώσεις του Εθν ικού Οργαν ισμού Δημόσιας Υ γείας
(ΕΟΔΥ ) και της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχ ετικά με τα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του κορων οϊού COVID-19», προχ ωράμε στην άμεση εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σας εν ημερών ουμε ότι:

Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση:

- Η ατομική άσκηση και άθληση
σε εξωτερικούς δημόσιους
χώρους
(π.χ.
πλατείες,
πάρκα), χωρίς προπονητή.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (αν οιχ τά και
κλειστά γήπεδα, θα παραμείν ουν κλειστές από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 - Η λειτουργία των ανοικτών
αθλητικών
εγκαταστάσεων
μέχ ρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

που χρησιμοποιούν αθλητικά

Αν αστέλλον ται όλες οι δραστηριότητες σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σωματεία και όμιλοι που διαθκαθώς και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού, εν αλλακτικού, πν ευμα- έτουν νόμιμη άδεια λειτοτικού ή ψυχ αγωγικού χ αρακτήρα.
υργίας αποκλειστικά και μόνο
Τη Δευτέρα 30/11/2020 θα ακολουθήσει ν εότερη Αν ακοίν ωση-Εν ημέρωση
για προπονήσεις, χωρίς την
από το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων σχ ετικά με τη χ ρήση
παρουσία
θεατών, στα ακόλοτων εγκαταστάσεων από την 1η Δεκεμβρίου, αν άλογα με τις εξελίξεις (ν εότευθα ατομικά αθλήματα: αντισφρο ΦΕΚ, εν ημέρωση από την Γεν . Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ.).
Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας ν α τηρούν προσεκτικά τις οδηγίες αίριση, ιστιοπλοΐα (με μονομετης πολιτείας και των γιατρών , ώστε ν α συμβάλλουμε με τη στάση μας στο λή ή διμελή πληρώματα), κωπν α ξεπεραστεί η παν δημία και σύν τομα ν α αποτελούν οριστικά παρελθόν ηλασία (με μονομελή ή διμελή
οι σχ ετικές απαγορεύσεις.
πληρώματα), κανόε καγιάκ,
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» για το ΔΣ
Ιωάν ν α Ρήγα

θαλάσσιο σκι.

- Η χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων από όσους
αναφέρονται σε ονομαστικές
καταστάσεις που εκδίδει η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για την κάλυψη
των αναγκών προετοιμασίας
για παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους
2021

8-θριάσιο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Μ

ε αφορμή τα στοιχ εία που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο Υ πουργός Οικον ομικών κ. Χρ.
Σταϊκούρας, κατά την διάρκεια της συζήτησης
στην Ολομέλεια με προεδρεύον τα τον Αν τιπρόεδρο
της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής κ. Αθ.
Μπούρα, περί «ρύθμισης οφειλών και παροχ ή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» που έγιν ε ν όμος του
κράτους (Ν 4738/2020, ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020), ο κ.
Μπούρας επικοιν ών ησε με την Πολιτική ηγεσία του
Υ πουργείου, προκειμέν ου ν α λάβει εν δελεχ ή εν ημέρωση για την στήριξη που έχ ει δοθεί στις μικρές και
μεγάλες επιχ ειρήσεις της Δυτικής Αττικής, από την
αρχ ή της υγειον ομικής κρίσης.
Είν αι γν ωστό ότι η εν ίσχ υση της ρευστότητας
της πραγματικής οικον ομίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρν ησης. Σε αυτήν την
κατεύθυν ση επιστρατεύτηκαν παλιά και ν έα χ ρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή,
το Κεφάλαιο Κίν ησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχ ειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας
της ΕΑΤ.
Έτσι λοιπόν , μέσα στο τελευταίο εξάμην ο, από τα τέλη
Απριλίου μέχ ρι τις 16 Οκτωβρίου 2020, εκταμιεύτηκαν
379 δάν εια συν ολικού ύψους 153,4 εκατ. ευρώ σε
δικαιούχ ους στην Δυτική Αττική (εν ίσχ υση ΤΕΠΙΧ ΙΙ
και Ταμείο Εγγυοδοσίας). Επιπλέον , το τελευταίο εξάμ-

ην ο μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, οι μικρές
(κυρίως ατομικές) επιχ ειρήσεις των περιοχ ών αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ . Ελευσίν ας (Ασπρόπυργος, Ελευσίν α,
Μέγαρα, Μαγούλα, Μάν δρα, Ψάθα, Βίλλια) έλαβαν 4,7
εκ. ευρώ, εν ώ οι μικρές (κυρίως ατομικές) επιχ ειρήσεις
αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ . Αγ. Αν αργύρων (όπου συμπεριλαμβάν εται ο Δήμος Φυλής) έλαβαν 10,8 εκ. ευρώ.
Το ίδιο περίπου διάστημα (μέχ ρι τις 27 Οκτωβρίου
2020) μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι μεγάλες επιχ ειρήσεις των περιοχ ών αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ .
Ελευσίν ας έλαβαν 17,8 εκ. ευρώ, οι μεγάλες επιχ ειρήσεις αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ . Αγ. Αν αργύρων (όπου
συμπεριλαμβάν εται ο Δήμος Φυλής) έλαβαν 39,1 εκ.
ευρώ, εν ώ στις πολύ μεγάλες επιχ ειρήσεις αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ . ΦΑΕ Αθην ών (όπου συμπεριλαμβάν ον ται
οι πολύ μεγάλες επιχ ειρήσεις της Δυτικής Αττικής)
διοχ ετεύτηκαν συν ολικά και στους τρεις κύκλους
πόροι ύψους 321,3 εκ. ευρώ.
Και εν ώ συν εχ ίζον ται οι πιστώσεις ποσών στους
δικαιούχ ους του τρίτου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχ ει δρομολογηθεί ο επόμεν ος κύκλος της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής και άλλα μέτρα που θα
δώσουν την αν αγκαία αν άσα στην οικον ομία της Δυτικής Αττικής, την πορεία των οποίων θα παρακολουθεί ο κ. Μπούρας και θα παρεμβαίν ει όπου χ ρειάζεται.
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Μιά ανάσα πριν από το
νέο γενικό lock down βρίσκεται
η κυβέρνηση
Τις ανακοινώσεις θα κάνει σήμερα
ο πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι
παρουσία του Σωτήρη Τσιόδρα.

Μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε Αττική αλλά και
στην υπόλοιπη επικράτεια, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν στον
πρωθυπουργό καθολικό lock down σε ολόκληρη την χώρα, διάρκειας τριών εβδομάδων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, γυμνάσια και
Λύκεια θα κλείσουν ενώ ανοιχτά θα μείνουν τα Δημοτικά και
νηπιαγωγεία.
Οι αιτίες της πρότασης δεν είναι άλλες από τον καλπάζοντα
αριθμό των νέων κρουσμάτων στην Αττική, αλλά και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με τις τελικές αποφάσεις να επαφίονται στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Τα δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση

Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων
αναλύοντας τα νέα δεδομένα με την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την κάλυψη του 70% των ΜΕΘ, εισηγήθηκε στη
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό το επόμενο ισχυρό βήμα για την
ανάσχεση της πανδημίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
εισηγήσεις βασίστηκαν στο γεγονός ότι η Αττική αγγίζει την γκρίζα
ζώνη- όπως και άλλες περιφέρειες της χώρας. Θα αποφασιστεί
καραντίνα τύπου Μάρτη μόνο στην Αττική; Στο τραπέζι του
Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονταν δύο σενάρια: για την Αττική και
την επικράτεια. Ωστόσο, η επιδημιολογική εξέλιξη οδήγησε τον
πρωθυπουργό στην χρήση του ϊσχυρού όπλου.
"Πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το καλύτερο
και το χειρότερο. Προετοιμαζόμαστε, επομένως, και για το χειρότερο δυνατό σενάριο", είναι το μήνυμα που εκπέμπεται. "Το
επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα -και ελήφθησαν και πάλι νωρίτερα στην
επιδημιολογική καμπύλη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρεςθα χρειαστούν δέκα με 15 ημέρες για να αποδώσουν.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. ΑΕ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

θριάσιο-9

Ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων με στοχευμένες παρεμβάσεις και ΄΄έξυπνες’’ εφαρμογές

Σ

ε εκσυγχρονι σμένο χώρο
περιπάτου πλάι στη θάλασσα της Δυτι κής Αττι κής
αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο
της Ελευσίνας με την υλοποίηση
στοχευμένων έργων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ σε συγκεκριμένα
σημεία εντός της Χερσαίας Ζώνης
Λιμένος, αρμοδιότητάς του, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου Καμαρινάκη.
Ει δι κότερα, ολοκληρώθηκαν οι
εργασί ες τεχνι κής επι σκευής και
δημι ουργι κής αναμόρφωσης στο
μι κρό πέτρι νο οι κί σκο στη θέση
πρώην “Φωνιάς” και στο κτήριο που
βρίσκεται στην είσοδο της προβλήτας της πρώην Αμερικανικής Βάσης,
τα οποία επί σειρά ετών ήταν εγκαταλελειμμένα και αποτελούσαν εστίες
μόλυνσης.
Κατά τις εργασίες επισκευής στο
εσωτερικό των δυο κτηρίων, καθαιρέθηκαν σαθρά τμήματα τοίχων και
επι φανει ών, απομακρύνθηκαν τα
μπάζα με μηχανικά μέσα, κατασκευάστηκαν νέα χωρίσματα τοίχων και
οροφών με μόνωση, τοποθετήθηκαν
νέα πλακίδια δαπέδου, αντικαταστάθηκαν παλαιά κουφώματα, χρωματίστηκαν εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, αποκαταστάθηκαν οι
ηλεκτρολογικές και οι υδραυλικές

εγκαταστάσεις. Επίσης τις εξωτερι κές όψει ς των δύο κτηρί ων
κοσμούν σύγχρονες τοιχογραφίες
(graffiti) με αναφορές στην ιστορία
και τα αρχαία σύμβολα της Ελευσίνας σε συνδυασμό με τη θάλασσα.
Το εικαστικό έργο υπογράφει το
δημι ουργι κό της εται ρεί ας Pi -o
Creative Lab.
Επιπλέον το ανακαινισμένο κτήρ

ιο στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης διαθέτει σύστημα
προηγμένης τεχνολογί ας Qui ck
Response Code (QR Code), το
οποίο είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο. Το QR Code σκανάρεται
με μία απλή κίνηση της κάμερας του
κινητού και ο χρήστης παραπέμπεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ με πληροφορίες σχετικά
με την περιοχή.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της
Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, το QR
Code μελλοντι κά θα ενημερώνει
τους χρήστες για τις εκδηλώσεις
που θα δι οργανώνονται στο
πλαίσιο του εορτασμού για την ανακήρυξης της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2023.
Ο πέτρινος οικίσκος στη θέση
πρώην “Φωνιάς” θα λειτουργήσει
ως περίπτερο πληροφόρησης (info
kiosk), όπου ο επισκέπτης θα
μπορεί να βρει πληροφοριακό
υλικό για τον Λιμένα της Ελευσίνας και για το πρόγραμμα της
Ελευσίνας- Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το δε κτίριο στην είσοδο της
προβλήτας της πρώην Αμερικανικής Βάσης πρόκειται να φιλοξενήσει
το πολιτιστικές δράσεις του ΟΛΕ
ΑΕ, όπως Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας με θέμα “Ο Λιμενεργάτης
στην Ελευσίνα”.
Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει με ταχύτατους ρυθμούς και άλλες τεχνικές
παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό και
την ανάδειξη ξεχωριστά κάθε πλατείας και κοινόχρηστου χώρου στη
χερσαία ζώνη λιμένος Ελευσίνας.
Το προσεχές διάστημα πρόκειται
να τοποθετηθούν σύγχρονου τύπου
“έξυπνα” παγκάκια, τα οποία θα
διαθέτουν σύστημα φόρτισης κινητού τηλεφώνου και δυνατότητα
δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο
(Free WiFi) αναδεικνύοντας την περιοχή σε Wi-Fi hot spot.
Τα ανωτέρω έργα υλοποιούνται
υπό την επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Ο.Λ.Ε ΑΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο του γενικότερου
σχεδιασμού ανάδειξης του παραλιακού μετώπου που πραγματοποιεί ο
Οργανισμός Λιμένος, ιδίαν δαπάνη.

10-θριάσιο
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θριάσιο-11

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).

-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

12-θριάσιο
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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

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

θριάσιο-13
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ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Ο Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων συμμορφώνεται στην
απόφαση των θεσμικών
φορέων για αναστολή
προπονήσεων
και
αγώνων για ένα μήνα
προς αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού.
Οι αθλητές μας ήδη
έχουν πάρει πρόγραμμα ασκήσεων από τους προπονητές μας, που θα εφαρμόσουν κατά το διάστημα του ενός μηνός που θα ανασταλλεί η λειτουργία της Ακαδημίας.
Ευχόμαστε υπομονή και δύναμη ώστε να περάσουμε και αυτή τη δοκιμασία, να παραμείνουμε
υγιείς, και όλοι μαζί να επιστρέψουμε πιο δυνατοί.

Ο ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ

Ο Αθλητικός Όμιλος Ζωφριάς ενώνει τη φωνή του με
όλα τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά σωματεία -όχι μόνο του
ποδοσφαίρου, αλλά σε όλο το φάσμα του αθλητισμούκαι εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επόμενη
ημέρα που θα προκύψει μετά το τέλος (όποτε σηματοδοτηθεί αυτό) του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
Παρ΄ όλα αυτά, στο πλαίσιο της απόλυτης συμμόρφωσης μας με τις αποφάσεις των θεσμικών φορέων, από το
πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου προχωρήσαμε σε αναστολή όλων των προπονήσεων της ανδρικής ομάδας και
των ακαδημιών μας για ένα μήνα προς αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Οι αθλητές έχουν στα χέρια τους πρόγραμμα ασκήσεων από το προπονητικό επιτελείο, το οποίο και θα
πρέπει να εφαρμόσουν κατά το διάστημα του ενός μηνός
που θα ανασταλεί η λειτουργία της ομάδας.
Ευχόμαστε υπομονή και δύναμη ώστε να περάσουμε
και αυτή τη δοκιμασία, να παραμείνουμε υγιείς, και όλοι
μαζί να επιστρέψουμε πιο δυνατοί.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ:
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Αγαπητοί Γονείς,

Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη
θέση να ανακοινώσουμε την εκ
νέου αναστολή της λειτουργίας
της Ακαδημίας μας για έναν
μήνα σύμφωνα με τα νέα μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Ακαδημία μας θα βρίσκεται
δίπλα στους μικρούς αθλητές μας
με όποιον τρόπο μπορεί αυτόν τον καιρό και ευελπιστεί
να ξανά παρέχει τις υπηρεσίες της όσο πιο σύντομα γίνεται!
Είμαστε σίγουροι ότι μετά από αυτό το διάλειμμα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και με περισσότερη όρεξη για
παιχνίδι!!
Με εκτίμηση,
Η διοίκηση του συλλόγου

Α.Π.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ...

Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ώρα μηδέν. Η απόφαση για
αναστολή των προπονήσεων και των αγώνων για ένα
μήνα βάζει ταφόπλακα στα σωματεία
Είναι συνέχεια του περιβόητου μητρώου που 5 μήνες
τώρα έκαναν αίτηση μόνο στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον
1000 σωματεία και η χθεσινή ανακοίνωση της ΓΓΑ περιέλαβε ότι εγκρίθηκαν μόνο 10 αιτήσεις
Στις άλλες αιτήσεις βρήκαν λάθη στα αγωνιστικά και οικονομικά στοιχεία και σε άλλες εξαφάνισαν τις αιτήσεις όπως
της ομάδας μας αφού έχουμε και αριθμό αίτησης και ημερομηνία 1-6 20 λες και οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να
μαζεύουν συνέχεια τα δικαιολογητικά μέσα στην εποχή
του covid που είναι τρομερά δύσκολο και χρειάζονται
πολλές μέρες
Δεν θέλετε να βοηθήσετε τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα
οδηγητε στον αφανισμό Περιμένω οι αρμόδιοι στα κόμματα για τον αθλητισμό να πάρουν θέση για την διακοπή
των προπονήσεων και αγώνων των ομάδων και για τον
τραγελαφο του μητρώου.
MEΓΑΡΙΚΟΣ Α.Σ: Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η Ακαδημία του Μεγαρικού Α.Σ ανέστειλε την
λειτουργία της, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και
έως το τέλος του μηνός, σύμφωνα με τα νέα
μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την
καταπολέμηση του SARS covid-19.
Με την ευχή να είμαστε όλοι καλά, εφαρμόζουμε
τα ατομικά μέτρα υγιεινής(καλό πλύσιμο των
χεριών, φοράμε μάσκα και δεν πιάνουμε με τα
χέρια μας τα μάτια ,την μύτη και το στόμα ) ώστε
να μένουμε ασφαλείς και εμείς και οι γύρω μας
και σύντομα θα τα ξαναπούμε.

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ:

ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σκληρή αν ακοίν ωση έβγαλε η Αργώ Μεγάρων που
μεταξύ άλλων αν αφέρει:
<<Η Βίαιη ολοκλήρωση του ερασιτεχ ν ικού ποδοσφαίρου και των πρωταθλημάτων , μας γεμίζει απογοήτευση που κάθε προσπάθεια πάει στα σκουπίδια.
Το μέλλον του αθλητισμού και ιδιαίτερα του Ερασιτεχ ν ικού Ποδοσφαίρου γράφετε με μαύρα γράμματα
χ ωρίς μέλλον .
Σαν Αθλητικός Σύλλογος που εκπαιδεύει παιδιά στις
αν απτυξιακές ηλικίες στο αγαπημέν ο μας άθλημα το
ποδόσφαιρο.
Είμαστε σε κάθετη διαφων ία με την απόφαση της
Επιδημιολογικής Ομάδας του Υ πουργείου Υ γείας για
διακοπή των προπον ήσεων των ακαδημιών ποδοσφαίρου, ως μέτρο για την αν τιμετώπιση της εξάπλωσης
της παν δημίας του κορων οϊού και τη φημολογούμεν η
επέκταση του μέτρου.
Με την συγκεκριμέν η επιλεκτική απόφαση οι αρμόδιοι βάζουν τέλος σε μια ελεγχ όμεν η αθλητική δραστηριότητα σε αν οικτό χ ώρο, κατά την οποία διασφαλιζόταν πλήρως η εφαρμογή των συμφων ημέν ων
Πρωτοκόλλων και Οδηγιών και την ίδια στιγμή ωθούν
παιδιά και εφήβους σε αν εξέλεγκτες συν αθροίσεις, σε
χ ώρους όπου είν αι αδύν ατον ν α ελεγχ θεί η εφαρμογή
των μέτρων και η κοιν ων ική αποστασιοποίηση.

Πως είν αι δυν ατόν ν α αποτελούν εστίες μετάδοσης
του ιού αν οικτοί χ ώροι όπου τηρούν ται αυστηρά αποστάσεις και πρωτόκολλα και την ίδια στιγμή ν α θεωρούν ται πιο ασφαλή τα σχ ολεία, όπου η διδασκαλία
γίν εται σε κλειστές αίθουσες με σαφώς μικρότερες αποστάσεις, φρον τιστήρια ή αλλά αθλήματα που από πίσω
από έν αν αθλητή ακολουθεί μια ολόκληρη ομάδα ατόμων .
Επιπλέον , με την απόφαση αυτή τα παιδιά στερούν ται την άσκηση για και την εν ασχ όληση με την
αγαπημέν η τους δραστηριότητα, με σημαν τικές συν έπειες στη ψυχ ική και σωματική τους υγεία, εν ώ οι
προπον ητές ποδοσφαίρου και οι οικογέν ειές τους
στερούν ται πλήρως το εισόδημά τους.
Είμαστε στο πλευρό της Έν ωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Δυτικής Αττικής και συμπαραστεκομαστε
σε κάθε εν έργεια..
Αν αμέν ουμε επίσης από τους αρμόδιους όπως εξετάσουν το θέμα πιο σφαιρικά και αν αθεωρήσουν τις
αρχ ικές τους αποφάσεις, για το κοιν ό καλό.
Τα πειράματα είν αι επικίν δυν α..
Το Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο καταρρέει.
Μας βρίσκεται απέν αν τι...

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

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

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

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

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.

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
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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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Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ –πάντα σε συνεργασία με το ReGeneration–
δημιουργεί τον 2ο «κύκλο» του Data Science Lab

ετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκβαση της
πρώτης Ακαδημίας που ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο του 2019 και ανέδειξε
συνολικά 24 Data Scientists, οι οποίοι απορροφήθηκαν από την αγορά εργασίας σε ποσοστό 95%,
ο Τ ι τάνας –πάντα σε συνεργασί α με το
ReGeneration– δημιουργεί τον 2ο «κύκλο» του
Data Science Lab.
Τ ο ReGenerati on Academy for Di gi tal
Acceleration | Data Science Lab II - Powered by
TITAN αποτελεί τη συνέχεια της καινοτόμου πρωτοβουλίας του Ομίλου στον τομέα ανάπτυξης των
ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Έχει ως στόχο την επιμόρφωση ακόμη περισσότερων νέων σε έναν τομέα ο οποίος παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όπως αυτός του
Data Science, και παράλληλα ενισχύει την προσπάθειά τους να παραμείνουν στην Ελλάδα έχοντας βρει τη θέση εργασίας που τους αξίζει.

Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές και πιο προχωρημένες αρχές του Data
Science, με training partner την Code.Hub και με
τη συνδρομή εξει δι κευμένων στελεχών του
ομίλου ΤΙΤΑΝ οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα, θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών του Covid-19.
Αντίστοιχα θα προσαρμοστούν και τα special

training & coding events που σχεδιάζονται, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της
υγείας αλλά

και την ολοκληρωμένη εμπειρία των
συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει θεματικές
όπως αυτές του Software Engineering,
Relational Databases, Python, Business
Intel l i gence,
Machi ne
Learni ng,
Arti fi ci al
Intel l i gence,
Data
Visualization και Big Data Technologies
& Systems.

Η
επιτάχυν ση
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού αν ήκει στις βασικές
προτεραιότητες της δράσης του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ και το καιν οτόμο Data Science
Lab υπογραμμίζει έμπρακτα τη στροφή
που προωθεί ο ΤΙΤΑΝ προς την υιοθέτηση και εν σωμάτωση των αλλαγών
του Industry 4.0.

Το ReGeneration Academy for Digital
Acceleration | Data Science Lab ΙΙ –
Powered by TITAN προσκαλεί νέους και
νέες έως 29 ετών, αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με
εργασιακή εμπειρία έως τρία έτη και ενεργή
συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, να
κάνουν την αίτησή τους και να διευρύνουν τις
επαγγελματικές τους ευκαιρίες αποκτώντας πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε έναν συνεχώς
αναπτυσσόμενο τομέα εξειδίκευσης.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα
παραμείν ει αν οιχτή μέχρι τις 23 Νοεμβρίου και
έως τις 12μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την
αίτησή τους εδώ: http://regeneration.gr/terms
ενώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται διαθέσιμες εδώ: http://regeneration.gr/digital-acceleration-data-science-lab-ii.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

