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Περιφέρεια Αττικής: ΕΣΠΑ 5 εκ. ευρώ για τη 
δημόσια υγεία στα κέντρα μεταναστών

ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ
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έδωσε λύση στο πρόβλημα 
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Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Οφείλουμε όλοι μας, με αίσθημα ατομικής 
ευθύνης, να συμβάλλουμε στην προστασία της Δημόσιας Υγείας
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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κατά τόπους νεφελώδης

η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσέν ιος, Αρσέν ης, Αρσεν ία, Αρσιν όη , Εραστός,

Εράστη, Εραστή,Ηρωδίων , Ηρωδιάδα
Ροδής,  Ηρωδίων , Ηρωδιαν ός, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία,
Ροζίτα, Πάτρα, Πατρούλα, Ορέστης, Ορεστία,, Ωρίω-

ν ας, Ωριών ης, Ωριών η

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού
Κέντρου, 2105546444

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΧΑΪΔΑΡΙ
Ζενέτου Μαρία Δ.

Αγίας Παρασκευής 17, Χαϊδάρι - Δάσος, 12462,
2105815974

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η χώρα μας
βιώνει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας του
COVID-19, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στον

αριθμό των κρουσμάτων και δυστυχώς στις ανθ-
ρώπινες ζωές. Σε αυτές τις ιδιαίτερα επικίνδυνες
συνθήκες  όχι απλά για την υγεία αλλά και για την
ίδια μας τη ζωή, οφείλουμε όλοι μας, με αίσθημα
ατομικής ευθύνης να συμβάλλουμε στην προστασία
της Δημόσιας Υγείας.  

Στη προσπάθειά αυτή θέλουμε τη βοήθεια όλων
σας. 

Πρέπει ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ να βοηθήσουμε εφα-
ρμόζοντας για ακόμη μία φορά τα εξής:

1. Κατεβάζουμε τα πάσης φύσεως απο-
ρρίμματα του σπιτιού, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  μόνο το
βράδυ. Φροντίζουμε τα απορρίμματα να είναι καλά
δεμένα σε σακούλες μέσα στους κάδους. Δεν υπερ-
φορτώνουμε τους κάδους με απορρίμματα. 

2. Έως τις 30 Νοεμβρίου, δεν βγάζουμε έξω
κάθε είδους μη χρήσιμα για εμάς αντικείμενα, όπως
τραπέζια, καρέκλες, στρώματα ή ηλεκτρικές συσκε-
υές.

3. Δεν κλαδεύουμε και δεν αφήνουμε απο-
ρρίμματα ανακαινίσεων ή οικοδομικά υλικά στους
κάδους ή στα πεζοδρόμια.   

Όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο
Δήμος μας θα φροντίσει, όπως άλλωστε κάνει τόσα
χρόνια για την καθαριότητα της πόλης με την απο-
κομιδή των πάσης φύσεως απορριμμάτων. 

Επιβάλλεται η υπηρεσία καθαριότητας και το
προσωπικό της, που δίνει νύχτα μέρα τη μάχη, στις
σημερινές επιδημικές συνθήκες να υποστηριχθεί,
ώστε  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, το έργο της,
αυτό το χρονικό διάστημα, να είναι μόνο η συλλογή
των οικιακών απορριμμάτων.  

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι της
Διεύθυνσης Καθαριότητα μέσω των ειδικών διατά-
ξεων, πρέπει να απολαμβάνουν του δικαιώματος
τους, για άδειες ειδικού σκοπού (προβλήματα
υγείας), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η υπηρ-
εσία να λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό. 

Νικόλαος Ι. Μελετίου 
Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Οφείλουμε όλοι μας, 
με αίσθημα ατομικής ευθύνης, να συμβάλλουμε

στην προστασία της Δημόσιας Υγείας
Ενημέρωση κατοίκων σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που αφορούν την αποκομιδή απορριμμάτων  

Πάνω από 1 δισ.
ευρώ πρόκειται
να λάβουν μέσω

του ΕΣΠΑ 2021-2027 οι
δήμοι της Ελλάδας προ-
κειμένου να ενσω-
ματώσουν στις υπηρεσίες
τους «έξυπνες» εφαρμο-
γές, βαδίζοντας έτσι με
ταχύτερο ρυθμό στον
ψηφιακό μετασχηματισμό
που «τρέχει γοργά» στη
χώρα μας, όπως ανέφερε
ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, στη διάρκεια
της τοποθέτησής του στο  15ο διαδικτυακό πολυσυνέδρ-
ιο «Καινοτομία και Ανάπτυξη», με θέμα «Οι smart cities
ήρθαν… Τι γνωρίζουμε όμως για αυτές;».

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι ύψους 21 δισ. ευρώ,
πάνω από τα 7 δισ. ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και -όπως είπε ο κ. Γεωρ-
γιάδης- «το ποσό που θα λάβουν οι δήμοι της Ελλάδας
είναι τεράστιο. Αρκεί οι τοπικοί άρχοντες να έχουν όρεξη
και διάθεση για να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη
μετατροπή των περιοχών τους σε έξυπνες πόλεις».

Εκφράζοντας την ανησυχία του για την πανδημική
κρίση του κορονοϊού, παρά την οικονομική ζημιά που
προκαλεί, όπως παραδέχτηκε, δήλωσε αισιόδοξος και
σημείωσε ότι «λόγω της Covid-19 όλων η επαφή με τον
ψηφιακό κόσμο έγινε πολύ ταχύτερα έναντι του αρχικού

προγραμματισμού. Έτσι,
είμαστε σε καραντίνα, μεν,
αλλά η ζωή των πολιτών
προχωρά, ενώ οι αυξά-
νουν σημαντικά και διαδικ-
τυακές πωλήσεις, ακόμη
και των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών».

Δηλώσεις κ. Καράογλου
Ως την πρόκληση του

21ού αιώνα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την κοι-
νωνία χαρακτήρισε ο υφυ-
πουργός Μακεδονίας-
Θράκης, Θεόδωρος Καρά-

ογλου, τη μετατροπή των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»,
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πρόκειται για μία
τεχνολογική έννοια, ούτε μία στατική ιδέα». Σημείωσε ότι
η μετάβαση στις έξυπνες πόλεις είναι μία διαρκώς εξελισ-
σόμενη ιδέα, που αφορά όλους τους ενεργούς πολίτες και
τόνισε πως «πρόκειται για μία διαδραστική διοίκηση της
πόλης προκειμένου αυτή να γίνει πιο βιώσιμη, ανθεκτική
και ικανή να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της
εποχής».

Ο κ. Καράογλου επεσήμανε τους γοργούς ρυθμούς με
τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση προχωρά τον ψηφ-
ιακό μετασχηματισμό και παρατήρησε ότι, πλέον, περισ-
σότερες από 600 υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα στον
πολίτη να διεκπεραιώσει υποθέσεις του με το Δημόσιο
μόνο με ένα… κλικ.

Α.Γεωργιάδης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ στους δήμους
για “έξυπνες εφαρμογές”



Δήμος Αχαρνών:Σύσταση και Λειτουργία 
Δημοτικού «Κέντρου Αμέσου 
Επικοινωνίας και Βοήθειας» 

Ο
μόφωνα εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της
«Δημοτικής Φροντίδας Αχα-

ρνών» η εισήγηση της Πρόεδρου Αγγε-
λικής Ζαχαριάδη, σχετικά με την Έγκρι-
ση Σύστασης και Λειτουργίας Δημοτι-
κού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β.
«Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και
Βοήθειας» στα πλαίσια υλοποίησης
της καινοτόμου πιλοτικής δράσης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
.

Το εν λόγω «Κέντρο», είναι μία ολοκ-
ληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή υπηρεσία επικοινωνίας και υπηρεσία
εκτάκτου ανάγκης, που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την
ασφάλεια χρηστών-πολιτών, προκειμένου να λάβουν άμεσα οδηγίες και
βοήθεια από το ΚΑΕΒ Δήμου Αχαρνών και από την υπηρεσία «Βοήθεια
Στο Σπίτι», με τη υποστήριξη και εκμετάλλευση των πλέον καινοτόμων
ψηφιακών τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.

Τα άτομα/χρήστες που θα εξυπηρετούνται από το ΚΑΕΒ και το πρόγρ-
αμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» θα είναι υπερήλικες, άτομα σε περιορισμό κατ’
οίκον λόγω ασθενείας, λόγω κορωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές
ανάγκες, κ.λ.π.

Το καινοτόμο πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα (Πιλοτικό Έργο)
Κ.Α.Ε.Β. του Δήμου Αχαρνών θα εξυπηρετήσει ενενήντα (90) Μέλη/Χρή-
στες και έως δώδεκα (12) υπαλλήλους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προς την επίτευξη του
έργου και την πραγματοποίηση μίας αποτελεσματικής, ταχείας και σύγχρ-
ονης εξυπηρέτησης και προ πάντων την βέλτιστη αντιμετώπιση των εκτάκ-
των περιστατικών, κρίνεται απαραίτητος ο ψηφιακός και τηλεματικός
εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επιγραμματικά η δράση του πιλοτικού έργου περιλαμβάνει τρία σκέλη:
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ:
https://www.difa.gr/?p=2416
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περιφέρεια Αττικής: ΕΣΠΑ 5 εκ. ευρώ για τη 
δημόσια υγεία στα κέντρα μεταναστών

Π
οσό 5 εκατομμυρίων  ευρώ για
υλοποίηση έργων  που έχ ουν  ως
στόχ ο ν α διασφαλίσουν  τη

Δημόσια Υγεία, ν α βελτιώσουν  την
οργάν ωση και λειτουργία του συστήμα-
τος πρόληψης, της έγκαιρης αν ίχ ν ευ-
σης και αν τιμετώπισης της παν δημίας
Cov id-19 σε χ ώρους φιλοξεν ίας μετα-
ν αστών /προσφύγων  της Αττικής, εξα-
σφάλισε η Περιφέρεια Αττικής. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχ η Αττι-
κής Γ. Πατούλη, χ ρηματοδοτείται η

Γεν ική Γραμματεία Δημόσιας Υγεία, από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο (ΕΚΤ),
μέσω του Άξον α Προτεραιότητας 9 του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020. 

Οι δράσεις που περιλαμβάν ον ται στην  πράξη αφορούν  σε:

• Παροχ ή υγειον ομικών  υπηρεσιών  στους μεταν άστες και πρόσφυγες που
συγκεν τρών ον ται στους προαν αφερόμεν ους χ ώρους από ομάδα επαγγελματιών
υγείας,

• Εν ίσχ υση των  υφιστάμεν ων  υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας φρον τίδας  εν τός των
οργαν ωμέν ων  Δομών , 

•Υπηρεσίες υγειον ομικού χ αρακτήρα μέσα στις Δομές ή/και σε διακριτό απομο-
ν ωμέν ο χ ώρο που θα καθοριστεί αποκλειστικά για λόγους απομόν ωσης των  πιθ-
αν ών  ή των  επιβεβαιωμέν ων   κρουσμάτων  COVID19. 

«Αξιοποιών τας πόρους του ΕΣΠΑ, εν ισχ ύουμε σημαν τικά το Δίκτυο Διασφάλισης
Δημόσιας Υγείας στις Δομές φιλοξεν ίας μεταν αστών /προσφύγων  και μετακιν ούμε-
ν ων  πληθυσμών  στην  Περιφέρεια Αττικής και συμβάλλουμε στην  καλύτερη θωρά-
κιση της χ ώρας μας απέν αν τι στην  παν δημία Cov id-19. Απόλυτη προτεραιότητά
μας η προστασία της ζωής όλων  των  πολιτών », δηλών ει ο περιφερειάρχ ης Αττικής
Γ. Πατούλης.  

Σημειών εται ότι στην  Περιφέρεια Αττικής φιλοξεν ούν ται σήμερα περίπου 11.000
Μεταν άστες/ Πρόσφυγες, οι οποίοι καταν έμον ται σε οκτώ (8) δομές φιλοξεν ίας:
«ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», «ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», «ΣΧΙΣΤΟΥ», «ΛΑΥΡΙΟΥ»,
«ΕΛΑΙΩΝΑ» «ΤΑΥΡΟΥ» και «ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ». 

Μία μεγάλη αλλαγή έρχεται στο
13033 σε σχέση με την πρώτη φάση
της καραντίνα όπου οι πολίτες μπο-
ρούσαν στη μέρα να μετακινούνταν
χωρίς όριο στέλνοντας SMS στο
13033. Αυτή τη φορά όπως αποκάλ-
υψε στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης,
αν το σύστημα δει πολλές μετακινή-
σεις στη συγκεκριμένη περιοχή, θα
σας κόψει. 

Ο γ.γ. απάντησε σε πολλές ερωτή-
σεις για τα sms στο 13033, το έντυπο
βεβαίωσης μετακίνησης εργαζομέ-
νου, την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι το
13033 θα κόβει μετακινήσεις αν το
σύστημα δει πολλές μετακινήσεις
στη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια,
ερωτημάτα γι' αυτό εγείρονται σε
περίπτωση που κάποιος πολίτες
έχει 2-3 αριθμούς κινητού και στέλ-
νει από διαφορετικές SIM SMS στο
13033.

Όπως και να έχει, οι πολίτες στέλ-
νοντας SMS 13033 θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
τσεκάρουν αν τους έχει έρθει επιβε-
βαίωση. Η μετακίνηση σε άλλο νομό
δεν επιτρέπεται πέραν των δικαιολο-
γιών που έχουν προβληφθεί

Ξεκαθάρισε πως μετά το μπάχαλο
που αναφέραμε το πρωί, μόνο για
σήμερα δεν επιβάλλεται πρόστιμα
σε περίπτωση μετακίνησης εργαζο-
μένου χωρίς βεβαίωση εργοδότη.
Όμως οι εργοδοσίες είναι υποχρ-
εωμένες να εκδώσουν τις σχετικές

βεβαιώσεις ισχύος 15 ημερών και ο
εργαζόμενος να τις φέρει σε ηλεκτρ-
ονική ή έντυπη μορφή.

SMS ΣΤΟ 13033

Μετακινήσεις ελεύθερων επαγγε-
λματιών: γίνονται  με τη σχετική
βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ

Βεβαίωση σε δημόσια ραντεβού:
γίνεται μόνο με ραντεβού και το σχε-
τικό μήνυμα. Δεν ζητείται βεβαίωση
από την υπηρεσία. 

Μετακινήσεις παιδιών στο σχολείο:
Από τους γονείς γίνονται με τη σχε-
τική βεβαίωση από το σχολείο, στην
οποία και αναγράφεται το όνομα των
γονέων και με την αποστολή του
σχετικού μηνύματος. Τα μεγαλύτερα
παιδιά μπορούν να πάρουν τα αδέ-
λφια τους από το σχολείο, επίσης με
την αποστολή του σχετικού μηνύμα-
τος.

Ανατροπή με τα SMS στο 13033 
‘’Mπλόκο’’ στις  απεριόριστες μετακινήσεις θα βάζει το σύστημα
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Στελεχώνεται το «Ταμείο Φαιστός» για επενδύσεις 5G

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του διοικ-
ητικού συμβουλίου της εταιρείας 5G Ventures («Συμμε-
τοχ ές 5G ΑΕ»), της θυγατρικής του υπερταμείου
(ΕΕΣΥΠ) που θα αν αλάβει ν α διαχειριστεί το «Ταμείο
Φαιστός».

Η διοίκηση του Υπερταμείου είχ ε πριν  από λίγες
εβδομάδες προκηρύξει διαγων ισμό για την  επιλογή του
συμβούλου που θα αν αλάβει την  αν αζήτηση, επιλογή
και πλήρωση θέσεων  Εκτελεστικών  και Μη Εκτελε-
στικών  Μελών  στο Διοικητικό Συμβούλιο της 5G
Ventures. Σύμφων α με το ν όμο, το Δ.Σ. της 5G
Ventures είν αι επταμελές, με τα τέσσερα μέλη ν α
συμμετέχουν  και στην  επεν δυτική επιτροπή, η οποία
θα παίζει κύριο ρόλο στην  επιλογή των  επεν δύσεων
που θα πραγματοποιήσει το «Ταμείο Φαιστός».

Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό «τις
επεν δύσεις σε επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται
στην  έρευν α ή/και αν άπτυξη προϊόν των  ή/και υπηρε-
σιών  που λειτουργούν  σε υποδομές 5G (ή σχετικές με
αυτές) στην  Ελλάδα, εν δεικτικά στους ακόλουθους κλά-
δους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση,
βιομηχαν ία, αγαθά και δίκτυα κοιν ής ωφέλειας, υγεία,
τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα εν ημέρωσης».

Στόχος είν αι ν α ξεκιν ήσει η λειτουργία του Ταμείου
στις αρχές του ν έου έτους, όταν  και θα έχει ολοκληρ-
ωθεί η διαδικασία παραχώρησης του φάσματος στους
τρεις τηλεπικοιν ων ιακούς παρόχους που συμμετέχουν
στη δημοπρασία. Όπως είχ ε αν ακοιν ώσει ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Κυρ. Πιερρακάκης και προβ-

λέπεται στο πρόσφατο ν ομοσχέδιο για τον  Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, το «Ταμείο Φαιστός» θα
προικισθεί με 90 εκατ. ευρώ από τα έσοδα που θα έχει
το δημόσιο μέσω της παραχώρησης φάσματος για τα
δίκτυα πέμπτης γεν ιάς (5G) στην  κιν ητή τηλεφων ία
καθώς και με περίπου 30 εκατ. ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια.

Νέες ιδέες
Η ιδέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης για

τη λειτουργία του «Ταμείου Φαιστός» εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγον ός πως «αφαιρεί»
από την  αποπληρωμή του δημόσιου χρέους (εκεί θα
πάν ε τα χρήματα από τη δημοπρασία φάσματος για το
5G) τα 90 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν  ως
«μαγιά». Ως δικλίδα ασφαλείας αποφασίστηκε ν α λειτο-
υργεί το «Φαιστός» κάτω από την  ομπρέλα του Υπερ-
ταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Την  προηγούμεν η εβδομάδα, ο κ. Πιερρακάκης δήλω-
σε πως το «Ταμείο Φαιστός αρχές της επόμεν ης χρο-
ν ιάς θα έχει στελεχωθεί και θα έχει σηκώσει τα κεφά-
λαια από τον  ιδιωτικό τομέα, ώστε ν α κάν ει τις πρώτες
επεν δύσεις». Πρόσθεσε πως «εκτός από το «Φαιστός»
πρέπει οι πάν τες ν α εκπον ήσουν  έν α σχέδιο, στον
δημόσιο και τον  ιδιωτικό τομέα, για το πως θα πάμε στο
5G. Το σημείο-κλειδί είν αι πόσο γρήγορα θα γεν ν ηθούν
ιδέες και από αυτούς». Η αν άπτυξη εν ός οικοσυστή-
ματος από εταιρείες και ερευν ητικούς φορείς που θα
αν απτύσσουν  λύσεις για την  επόμεν η γεν ιά κιν ητής
τηλεφων ίας θεωρείται κρίσιμος παράγον τας για την

αξιοποίηση των  δικτύων  5G, για τα οποία οι τρεις τηλε-
πικοιν ων ιακοί πάροχοι θα επεν δύσουν  περίπου 1,2-
1,5 δισ. ευρώ.

Στις επεν δυτικές προτάσεις που υποβάλλον ται προς
έγκριση στο «Ταμείο Φαιστός», οι εν διαφερόμεν ες
επιχειρήσεις μπορούν  ν α αιτούν ται την  παραχώρηση
δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζών ης για
την  πιλοτική αν άπτυξη προϊόν τος ή/και υπηρεσίας
που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για
συγκεκριμέν ο χρον ικό διάστημα. Το δημόσιο έχει
δεσμεύσει ή δύν αται ν α δεσμεύσει τμήμα του φάσματος
με σκοπό την  αποκλειστική αξιοποίησή του για σκο-
πούς έρευν ας ή/και αν άπτυξης ή/και καιν οτομίας σε
δίκτυα, προϊόν τα και υπηρεσίες που λειτουργούν  σε
υποδομές δικτύων  πέμπτης γεν ιάς.

( πηγή: Φώτης Κόλλιας -euro2day.gr)

66997788008877330099

Κατά 35% αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πρώτες μέρες το πρώτου lockdown

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής η
κίνηση στις οδικές αρτηρίες της Αττικής κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμ-
βρίου, που είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου lockdown  εμφανίζεται αυξημένη κατά 35% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του πρώτου lockdown. 

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Λ. Αλεξάν-
δρας, Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας. Η σχετική απόκλιση σε σχέση με το πρώτο
lockdown θεωρείται δικαιολογημένη καθώς στην παρούσα φάση, σε αντίθεση με την προη-
γούμενη,  πραγματοποιείται μετακίνηση μαθητών στα σχολεία, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εργα-
ζομένων δεν χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τον περιορισμό του συγχρωτισμού.  

Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη πραγματοποιείται προσωρινή ρύθμιση στους φωτει-
νούς σηματοδότες σε συνθήκες μειωμένης κυκλοφορίας, ενώ μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων
γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις που σχετίζονται με την ασφαλή οδήγηση και τη τήρηση των
ορίων ταχύτητας. 

Με αφορμή τη σχετική ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης από τα στελέχη του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνει ότι: «Προτεραιότητα μας είναι η προστασία των πολιτών από την πανδημία καθώς και η
ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Είναι σημαντικό στην παρούσα φάση όλοι να τηρούμε τα αναγκαία μέτρα προστασίας
για τον περιορισμό της διάδοσης του Covιd 19.  Για την καλύτερη ροή της κίνησης των οχημάτων, την τήρηση των ελέγχων και την
ασφάλεια των πολιτών υπάρχει διαρκής συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Η ασφάλεια της υγείας των πολιτών
καθώς και η διευκόλυνση μετακίνησης τους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με όσα εργαλεία διαθέτουμε, παραμένει προτεραιότ-
ητά μας».

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
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ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Aλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

“Προσαρμοζόμεν ος στις
απαιτήσεις για την  αν τιμετώπι-
ση της υγειον ομικής κρίσης ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών -Οιν όης, προχ ωρά
σε τροποποίηση της λειτο-
υργίας των  υπηρεσιών  του
Δήμου, μέχ ρι και τις 30 Νοεμ-
βρίου 2020, ακολουθών τας τα
έκτακτα μέτρα που εφαρμόζει
η χ ώρα μας για την  αποφυγή
διάδοσης του κορον οϊού
COVID-19.

Συγκεκριμέν α, οι πολίτες
πριν  προσέλθουν  στις υπηρ-
εσίες του Δήμου, πρέπει ν α
γν ωρίζουν  ότι για την  είσοδο
τους στα δημοτικά καταστήμα-
τα απαιτείται εκ των  προτέρ-
ων  ραν τεβού που θα εξασφ-
αλίζεται τηλεφων ικά.

Διοικητικές Υπηρεσίες:

1)Για πιστοποιητικά κάθε
είδους, θα επικοιν ων ούν  στα
τηλ.:2132014930, ή στο
em ai l : t r iant og@m andras -
eidy llias.gr. Παραλαβή μετά
από τηλεφων ική επικοιν ων ία.

2)Για δηλώσεις ληξιαρχ ικών
γεγον ότων  θα επικοιν ων ούν
στα τηλ.:2132014930 ή στα
email: triantog@mandras-
eidy llias.gr, lix_man@man-
dras-eidy llias.gr. Για τις περι-
πτώσεις δηλώσεων  ληξια-

ρχ ικών  πράξεων  θαν άτων , θα
προσέρχ ον ται χ ωρίς ν α απαι-
τείται προηγούμεν η συν εν -
ν όηση.

3)Το πρωτόκολλο θα παρα-
λαμβάν ει αιτήσεις με f ax:
2105555880 και email: στο
a l i a s k o u @ m a n d r a s -
eidy llias.gr, sarras@mandras-
eidy llias.gr. Σε περίπτωση
επείγουσας αν άγκης, θα προη-
γείται τηλεφων ική επικοιν ων ία
στα τηλ.:2132014923 και
2132014925.

Οικον ομικές Υπηρεσίες:

1)Το Ταμείο θα δέχ εται
πληρωμές με χ ρήση μέσων  εξ
αποστάσεως.

Για περιπτώσεις που αυτό
δεν  είν αι εφικτό, μόν ο κατό-
πιν  επικοιν ων ίας στα
τηλ.:2132014917 ή στο email:
rousos@mandras-eidy llias.gr

2)Το Τμήμα Καταστημάτων
θα δέχ εται μόν ο για επείγον τα
θέματα κατόπιν  επικοιν ων ίας
στα τηλ.:2132014931 ή στο
email: simou@mandras-eidy l-
lias.gr

3)Το Τμήμα Προμηθειών
μόν ο για επείγον τα θέματα
κατόπιν  επικοιν ων ίας στα
τηλ.: 2132014977 ή στο email:

s i k o v a r i @ m a n d r a s -
eidy llias.gr  

4)To Τμήμα Εσόδων , για
επείγον τα θέματα θα δέχ εται
κατόπιν  επικοιν ων ίας: Για
βεβαιώσεις ΤΑΠ στο τηλέφων ο
213 2014 933, για λογαριασμό
ύδρευσης στο τηλέφων ο 213
2014 919, για βεβαιώσεις εισφ-
οράς στο τηλέφων ο 213 2014
932 ή στα email: v kalam-
pokis@mandras-eidy llias.gr,
και a.manoli@mandras-eidy l-
lias.gr

ΚΕΠ:

Τα Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών  θα λειτουργούν  από
τις 7.30 έως τις 15.00, από

Δευτέρα έως Παρασκευή, εν ώ
θα εξυπηρετούν  τους πολίτες
μόν ο με ραν τεβού, στα τηλ.:
213 2014950, 2132014951

Τεxν ική Υπηρεσία:

Θα δέχ εται μόν ο με τηλεφω-
ν ική συν εν ν όηση, κατά τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα
τηλ.: 213 2014 939.  Email
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
ty mandras@gmail.com

Κοιν ων ική Υπηρεσία:

Η Κοιν ων ική Υπηρεσία θα
δέχ εται κατόπιν  επικοι-
ν ων ίας, από τις 8.00 έως τις
14.00, στα τηλ.: 2132014953,
2132014920, 2132014924 ή

στα email:
apatsav oudi@mandras-eidy l-
lias.gr m.antoniou@mandras-
eidy llias.gr

Τα Κέν τρα Κοιν ότητας θα
εξυπηρετούν  μόν ο τις περι-
πτώσεις που αφορούν  Κοιν ω-
ν ικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,
επιδότηση εν οικίου και επιδό-
ματα πρόν οιας από τις 8.00
έως τις 13.30, κατόπιν  τηλεφ-
ων ικής επικοιν ων ίας, στο
τηλ.: 2132014965.

ΕΡΥΘΡΕΣ – ΒΙΛΙΑ –
ΟΙΝΟΗ:

Σχ ετικά με την  εξυπηρέτ-
ηση των  πολιτών  (ώρες λειτο-
υργίας 07:00 – 15:00) σε Ερυθ-
ρές, Βίλια, Οιν όη για κάθε
υπηρεσία θα πρέπει ν α προη-
γείται τηλεφων ική επικοιν ων ία
προκειμέν ου μέσω προγραμ-
ματισμού ν α υποστηρίζον ται
τα προβλεπόμεν α μέτρα πρόλ-
ηψης.

Τ/Φ Επικοιν ων ίας

Βίλια – 2263 320 000
Ερυθρές  –  2263 320 102
Οιν όη – 2263 320020

Τα παραπάν ω μέτρα θα
ισχ ύσουν  μέχ ρι τις
30/11/2020.”

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΩΩΝΝ
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ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΠΕ 
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Οι Δήμοι “με χρηματοδότηση
από το Δημόσιο” θα αναλάβουν την
κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων

ΟΥπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας συγκάλεσε
στις 3/11/2020, σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για
την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των

ετοιμόρροπων κτιρίων και γενικότερα για τον τρόπο χειρισμού
του ζητήματος των κτιρίων που έχουν κατασκευαστικά προβ-
λήματα και θεωρούνται επικίνδυνα. Στην τηλεδιάσκεψη συμμε-
τείχε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.  Το Υπ.Περιβάλ-
λοντος, με Δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε τα εξής:

1) Προχωρούσε ήδη
και βρίσκεται πλέον στο
τελικό στάδιο της επεξερ-
γασίας νομοθετική πρω-
τοβουλία του Υπ. Περι-
βάλλοντος για την αντι-
μετώπιση του προβλήμα-
τος των επικίνδυνων και
των εγκαταλελειμμένων
κτιρίων. 

Με τη ρύθμιση αυτή
επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τα ετοιμόρροπα κτίρια
(που ανάγεται στο 1929) και αντιμετωπίζονται διαχρονικά κενά
της νομοθεσίας ιδίως όσον αφορά στη δυνατότητα γρήγορων
επεμβάσεων για την επισκευή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων
από τους δήμους ή και άλλους φορείς, χωρίς το ιδιοκτησιακό
καθεστώς να λειτουργεί απαγορευτικά. Το κόστος των επεμβά-
σεων θα καλύπτεται άμεσα από δημόσιους πόρους και στη
συνέχεια ο φορέας της επέμβασης θα μπορεί να αναλαμβάνει
τη διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου μέχρι την αποπ-
ληρωμή της δαπάνης από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου.

Η ρύθμιση θα ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για
τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθ-
εσίας.

2) Με το ίδιο σχέδιο νόμου, ενεργοποιείται μετά από δεκα-
ετίες άγονων προσπαθειών και δικαστικών ακυρώσεων, ο
θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), κυρίως με
τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή σε κατάλληλες
περιοχές της χώρας (τηρουμένων όλων των περιβαλλοντικών
όρων) και με την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης
σε συνεργασία με το ΤΕΕ. 

Μεταξύ άλλων, με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης οι
ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων θα μπορούν να αποζημιώνον-
ται για την αδυναμία υλοποίησης του συνόλου του συντελεστή
δόμησης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου. Αυτό θα τους
δώσει τη χρηματική δυνατότητα να προβαίνουν στην συντήρη-
ση και επισκευή του διατηρητέου κτιρίου. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου η μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα
συνδεθεί μέσω της Τράπεζας Γης με σχετικές χρηματικές κατα-
βολές που θα δίνουν οι ιδιοκτήτες στις Ζώνες Υποδοχής
Συντελεστή και θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες των διατηρη-
τέων.

3) Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η καταγραφή και η
σήμανση των ετοιμόρροπων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Η
καταγραφή θα γίνει σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήρ-
ιο Ελλάδος που θα διαθέσει εθελοντές μηχανικούς σε όλη τη
Χώρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεργασθεί με το
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έτσι ώστε οι μηχανικοί να
«βγουν στον δρόμο» ξεκινώντας από περιοχές προτεραιότ-
ητας.

4) Μετά την καταγραφή των κτιρίων και την υιοθέτηση των
νέων ρυθμίσεων, οι Δήμοι θα αναλάβουν την επιχείρηση κατε-
δάφισης των ετοιμόρροπων κτιρίων. Για τον σκοπό αυτό θα
εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο.

5) Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ) θα αναλάβει την ενημέρωση του κοινού και των μαθη-
τών για τα ετοιμόρροπα κτίρια σε κάθε περιοχή.

6) Θα αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης του όλου εγχει-
ρήματος από το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Ανάκαμψης και
άλλα εργαλεία του Δημοσίου.

7) Η Επιτροπή που συνεδρίασε χθες - διευρυμένη με εκπρ-
οσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών – θα συνεδριάζει υπό την προεδρία
του Υφυπουργού, Δ.Οικονόμου, κάθε εβδομάδα για να παρα-
κολουθεί την πρόοδο του όλου εγχειρήματος.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλ-
ητισμού, Λ.Μενδώνη, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας, Δ.Οικονόμου, ο Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλον-
τος, Ευθ.Μπακογιάννης, ο Γ.Γ. Πολιτισμού, Γ.Διδασκάλου, ο
Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την αντι-
μετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Κ.Συνολάκης, ο Πρόεδρος
του ΟΑΣΠ καθηγητής Γεωλογίας, Ευθ.Λέκκας, ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ, Γ.Στασινός και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ.Παπαστε-
ργίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου, ως φορέας υλο-
ποίησης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους» ΤΕΒΑ ,
πραγματοποιούν αυτές τις μέρες
διανομή τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης στους δικαι-
ούχους του Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των προϊόντων ξεκίνησε  στις 5 & 6 του μηνός και συνεχίζεται έως και σήμερα 10
Νοεμβρίου, στο παλαιό κτίριο των Κοινωνικών Δομών, Μπουμπουλίνας 26, κατόπιν ραντεβού. Οι
ωφελούμενοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν με μήνυμα για την ακριβής ώρα παραλαβής των
προϊόντων, προς αποφυγή συνωστισμού.

Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να φέρουν μαζί τους μάσκα και να τηρούν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας.

ΑΑννοοιιχχττόόςς  οο  σσττίίββοοςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  
ΣΣττααδδίίοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλ-

ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός
ενημερώνει ότι,  ανοιχτός θα παραμείνει
ο στίβος του Δημοτικού Σταδίου Ασπρ-
οπύργου, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
επί της ΚΥΑ/6-11-2020, αναφορικά  με
τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περ-
αιτέρω διασποράς του COVID-19, που
ισχύουν από 07.11.2020 έως
30.11.2020. 

Εντός της ανοιχτής αθλητικής εγκατά-
στασης θα μπορούν να εισέρχονται έως
60 άτομα στο σύνολο. Η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο
Δημοτικό Στάδιο, ενώ εξαιρούνται από
αυτή οι αθλήτριες/τες  κατά τη διάρκεια
της άσκησης. 
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Για πανευρωπαικό πρόβλημα της
πλατφόρμας Webex μιλά το υπουρ-
γείο Παιδείας. Δεν θα παρουν απου-
σία οι μαθητές που δεν μπορούν να
μπουν στην πλατφόρμα

Το Webex κράσαρε σθεςπρώτη
ημέρα τηλεκπαίδευσης των μαθητών
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
όλη την χώρα και οφείλεται σε
γενικότερη αποτυχία του ευρωπαϊ-
κού σέρβερ και δεν αποτελεί πρόβ-
λημα μόνο στην Ελλάδα σύμφωνα με
πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παι-
δείας λόγω του προβλήματος δεν θα
πάρουν απουσία οι μαθητές που δεν
μπορούν να μπουν στην πλατφόρ-
μα. 

Η τηλεκπαίδευση σε γυμνάσια και
λύκεια ξεκίνησε με σοβαρά προβλή-
ματα, καθώς το σύστημα πέφτει σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας και της
Αττικής, με αποτέλεσμα να μην γίνε-
ται μάθημα.

Το πρωί τοτης Δευτέρας  σύστημα
της Cisco (Webex) ήταν σχεδόν
εκτός λειτουργίας και ήταν απροσπέ-
λαστο απο μαθητές και εκπαιδευτι

κούς. Να υπενθυμίσουμε ότι σε
Γυμνάσια και Λύκεια θα πραγματο-
ποιούν τηλεκπαίδευση  για τρεις
εβδομάδες, λόγω lockdown. 

Δεν θα πάρουν απουσία οι μαθητές επειδή έπεσε 
το Webex λέει το υπουργείο Παιδείας

Δ. Παπαστεργίου: 
Είναι πράξη ευθύνης, να κρατήσουμε 
ανοικτά τα δημοτικά κολυμβητήρια για 
τους συμπολίτες μας με αναπηρία

Μ
ε επιστολή
που απέ-
σ τ ε ι λ ε

εχ θές  το πρωί ο
Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δ. Παπαστε-
ργίου, προς τους
Δημάρχ ους όλης
της χ ώρας, τους
επισημαίν ει την
αν άγκη ν α παρα-

μείν ουν  αν οικτά και λειτουργικά, στη διάθεση των
αν θρώπων  με αν απηρία, τα κολυμβητήρια των
Δήμων , προκειμέν ου ν α μπορούν  και κατά τη διάρ-
κεια του lockdown ν α συν εχ ίσουν  το θεραπευτικό
τους πρόγραμμα.

Η δυν ατότητα αυτή προβλέπεται και στην  Κοιν ή
Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει το περιεχ όμεν ο
των  μέτρων  που εφαρμόζον ται από χ θες το πρωί σε
όλη την  Επικράτεια, εξαιρών τας από τους περιορι-
σμούς χ ρήσης των  αθλητικών  εγκαταστάσεων , τους
αν θρώπους με αν απηρία και τους συν οδούς τους,
που χ ρησιμοποιούν  τις πισίν ες για θεραπευτική
άσκηση.

Αποτελεί προτεραιότητα από πλευράς Δήμων  σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αξιοποιών τας τις δημοτικές
υποδομές και υπηρεσίες, ν α δώσουν  βάρος στη στήρ-
ιξη των  ομάδων  συμπολιτών  μας που έχ ουν  περισ-
σότερο αν άγκη από τη δική μας, έμπρακτη αρωγή.

Αν εξάρτητα των  προβλέψεων  της ΚΥΑ, είν αι ζήτημα
ευθύν ης κι ευαισθησίας από πλευράς αυτοδιοίκησης
ν α διασφαλιστεί και σε αυτή την  ομάδα συμπολιτών
μας η δυν ατότητα ν α έχ ουν  όσο το δυν ατόν  μια
καλύτερη καθημεριν ότητα, με τους Δήμους μας στο
πλευρό τους .

Η Αυτοδιοίκηση με πράξεις δεν  θα αφήσει καν έν αν
μόν ον  και σε αυτή την  κρίση.

Τ
ο δεύτερο κύμα της
παν δημίας μας καλεί
σε μία ακόμη μάχ η

για ν α προστατέψουμε
τη δημόσια υγεία. Ξέρο-
υμε πώς ν α το ν ικήσο-
υμε.

Τα καταφέραμε την
άν οιξη, θα τα καταφέρο-
υμε και τώρα.
Από το Σάββατο 7/11
στις 6:00 το πρωί είν αι
σε ισχ ύ οριζόν τια αν α-
στολή δραστηριοτήτων
σε όλη την  Ελλάδα. 
Η κυκλοφορία επιτρέπε-
ται μόν ο για συγκεκριμέ-
ν ους λόγους.
Για αν αλυτικές οδηγίες
και βεβαιώσεις κυκλοφο-
ρίας επισκευτείτε το
http://f orma.gov .gr.
Μένουμε στο σπίτι.
Μένουμε ασφαλείς.

Δήμος Αχαρνών: Τα καταφέραμε την άνοιξη,
θα τα καταφέρουμε και τώρα

Αναστολή λειτουργίας Κοινωνικού
Φροντιστηρίου Δ. Ελευσίνας 

Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο του Δήμου Ελευσίν ας,
ακολουθών τας τις οδηγίες των  ειδικών , αν αστέλλει την
λειτουργία του έως και την  Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Η απόφαση αυτή ελήφθη αν αγκαστικά, αφού δεν
υπάρχ ει δυν ατότητα υλοποίησης των  μαθημάτων  του
Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου με την  μέθοδο της τηλε-
διάσκεψης από τους εθελον τές καθηγητές.

Για κάθε διευκρίν ιση ή πληροφορία μπορείτε ν α
καλείτε στο Γραφείο Γεν ικού Γραμματέα Δήμου Ελευ-
σίν ας στο  τηλ 210 5537300, από Δευτέρα έως Παρασ-
κευή 09.00 έως 14.00.

Για το διάστημα που θα ακολουθήσει, ευχ όμαστε σε
όλους υγεία και δύν αμη, ούτως ώστε ν α αν ταπεξέλθο-
υμε και σε αυτή την  δοκιμασία.
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Μ
ε τεράστια επιτυχ ία στέφθηκε η διοργάν ωση
της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του Δήμου
Ελευσίν ας, αν αφορικά με την  εικαστική

γλυπτική εγκατάσταση "Άν θρωποι στον  χ ρόν ο" της
Ασπασίας Σταυροπούλου.

Η έκθεση που αρχ ικώς ήταν  εν ταγμέν η στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2020, ξεκίν ησε στο Π. Ελαιο-
υργείο στις 30/9 και έτυχ ε μεγάλης αποδοχ ής από το
τοπικό και όχ ι μόν ο κοιν ό, με ιδιαίτερα εν διαφέρουσες
και εγκωμιαστικές κριτικές αλλά και εξαιρετικά τιμητικές
επισκέψεις.

Άν θρωποι από τον  χ ώρο των  τεχ ν ών  και των  γραμ-
μάτων , της πολιτικής σκην ής αλλά και του επιχ ειρ-
ηματικού κόσμου, μας τίμησαν  ιδιαιτέρως με την  παρ-
ουσία τους, μεταξύ των  οποίων  η σύζυγος του Πρωθυ-
πουργού, κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, ο
Γεν ικός Γραμματέας Πολιτισμού, κος Νικόλας Γιατρο-
μαν ωλάκης, οι Βουλευτές κ.κ. Κώτσηρας, Λιάκος,
Τσίπρας, ο πρώην  Υπουργός κος Μπαλάφας, ο Αν τι-
περιφερειάρχ ης Δ. Αττικής κος Κοσμόπουλος, πλήθος
Δημοτικών  Συμβούλων  του Δήμου μας και φυσικά, ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, κος Οικον όμου.

Από τον  χ ώρο του πολιτισμού, περιηγήθηκαν  στην
έκθεση, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας κα
Γερουλάν ου με τον  καλλιτεχ ν ικό Διευθυν τή κο Μαρ-
μαριν ό, η Διευθύν τρια της Εφορείας Αρχ αιοτήτων  Δ.
Αττικής, κα Μερκούρη, καθώς και η αρχ αιολόγος κα
Παπαγγελή, η Πρόεδρος του ΕΟΤ -την  αιγίδα του
οποίου εξασφάλισε η Κ.Ε.Δ.Ε. στο Φεστιβάλ
Αισχ ύλεια 2020- κα Γκερέκου, η Διευθύν τρια του
Ιδρύματος Μιχ άλης Κακογιάν ν ης, κα Καλδάρα με τον
κο Αγγελόπουλο, η Πρόεδρος του Ομίλου της Unesco
και Διακοβασίλη, οι σκην οθέτες κα Οικον όμου και κος

Κουτσαφτης, καθώς και ο Διευθύν ων  Σύμβου-
λος του ΟΛΕ, κος Καμαριν άκης.

Το εντυπωσιακό ενδιαφέρον και η
ανταπόκριση του κόσμου καθ' όλη τη διάρ-
κεια της διοργάνωσης, μας ώθησε στην
διπλή παράτασή της, προκειμένου να είναι
επισκέψιμη σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό,
υπό το πρίσμα πάντα της τήρησης όλων
των προβλεπόμενων μέτρων και πρω-
τοκόλλων, όπως και ίσχυσε από την αρχή
έως και το πέρας της διοργάνωσης.

Παρά την παράταση που δόθηκε, από
σύσσωμη τη Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. και τη
Δημοτική Αρχή, τα νέα μέτρα για τη μη δια-
σπορά του κορωνοϊού, συμπαρέσυραν -
όπως ήταν φυσικό- και τη διοργάνωση, η
οποία και ολοκληρώθηκε, τελικώς, στις
2/11.

Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση, στεκόμεν η δίπλα
στον  πολιτισμό και τις τέχ ν ες, στηρίζον τας και
προβάλλον τας πρωτίστως τους τοπικούς καλλι-
τέχ ν ες και παρά τη ματαίωση του προγραμμα-
τισμέν ου και πολυαν αμεν όμεν ου Φεστιβάλ
Αισχ ύλεια 2020, απέδειξε εμπράκτως πως
αν αζητά και βρίσκει τρόπους ν α προβάλλει και
ν α επεν δύσει στα πολιτιστικά δρώμεν α του
Δήμου μας, με κύριο μέλημα την  ικαν οποίηση
των  Δημοτών , υπό ασφαλείς -πάν τα- συν θή-
κες.

Σας ευχ αριστούμε θερμά για την  υποστήριξη.

Εγκωμιαστικές κριτικές αλλά και εξαιρετικά τιμητικές επισκέψεις
Στην Έκθεση "Άνθρωποι στον χρόνο" της Ασπασίας Σταυροπούλου

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ έδωσε λύση στο πρόβλημα
της λεωφορειακής γραμμής 805 

Ά
μεση ήταν η αντίδραση του Αντιπρ-
οέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής, Αθανάσιου Μπούρα, μόλις

έγινε γνωστό το πρόβλημα στα δρομολόγια της
γραμμής 805 (Νεόκτιστα- Ασπρόπυργος) του
ΟΑΣΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο κος Μπούρας κατέθ-
εσε στις 5.11.2020 την με αριθμό πρωτ. 1493
ερώτηση στη Βουλή με θέμα “Ανάγκη κανονικότ-
ητας στα δρομολόγια της γραμμής 805 (Νεόκτι-
στα- Ασπρόπυργος), του ΟΑΣΑ” , ενώ στη
συνέχεια είχε επικοινωνία και με την πολιτική
ηγεσία. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κος Νικόλαος
Αθανασόπουλος, αφού επικοινώνησε με τον κ.
Μπούρα έδωσε λύση στο πρόβλημα εκτέλεσης
των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής
805. 

Σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της
απάντησης που απέστειλε ηλεκτρονικά ο κος
Αθανασόπουλος στον κ. Αθ. Μπούρα. 

“Αξιότιμε κύριε Μπούρα, 
Αναφορικά με τα προβλήματα που προέκ-

υψαν το τελευταίο διάστημα ως προς την εκτέ-
λεση των δρομολογίων της γραμμής 805 (Ασπρ-
όπυργος – Νεόκτιστα), θα ήθελα να σας ενημε-
ρώσω για τα εξής: 

Λόγω των επαναλαμβανόμενων φαινομένων

πετροβολισμών των οχημάτων της γραμμής,
που έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των
επιβατών και του προσωπικού, και που προκα-
λούσαν ζημιές στα οχήματα, πράγματι το τελευ-
ταίο διάστημα πράγματι υπήρξε περικοπή των
δρομολογίων της γραμμής, με αποτέλεσμα τις
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων
της περιοχής οι οποίοι εξυπηρετούνται από την
εν λόγω γραμμή.

Μετά και το ενδιαφέρον σας για το πρόβ-
λημα, επικοινωνήσαμε εγγράφως και προφορ-
ικώς με τις Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να
εξασφαλίσουν την εξάλειψη των εν λόγω φαι-
νομένων και συνεπακόλουθα την ομαλή εκτέλε-
ση των δρομολογίων της 805.

Λάβαμε από τις Αστυνομικές Αρχές τη διαβε-
βαίωση ότι από σήμερα 9/11/2020, θα υπάρχει η
δέουσα αστυνόμευση και εποπτεία της περ-
ιοχής, και τα δρομολόγια θα εκτελούνται ομαλά
και πλήρη.

Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για το
ενδιαφέρον σας, και για τη συνεργασία που
έχουμε για την επίλυση των προβλημάτων και
για τη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών.

Με τιμή
Νικόλαος Αθανασόπουλος”. 

Κορωνοϊός: Αποτελεσματικό κατά 90% το εμβόλιο της Pfizer
Άκρως ενθαρρυντικά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Φάσης 3 των κλινικών δοκιμών

Τ
ο εμβόλιο κατά της Covid-19 που ανα-
πτύσσεται από τις Pfizer και Biontech
μειώνει κατά 90% τον κίνδυνο μόλυνσης,

ανακοίνωσαν σήμερα τα δύο εργαστήρια, επικα-
λούμενα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στην
τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών, το τελευταίο
βήμα πριν από την υποβολή αίτησης κυκλοφο-
ρίας.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετρήθηκε
με σύγκριση του αριθμού των συμμετεχόντων
που προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό στην
ομάδα που έλαβε το εμβόλιο και στην ομάδα
που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), «επτά
ημέρες μετά την δεύτερη δόση» και 28 ημέρες
μετά την πρώτη, εξηγούν οι δύο εταιρείες στην
ανακοίνωσή τους.

Εφόσον λάβει έγκριση της αμερικανικής Υπηρ-
εσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το εμβό-
λιο της Pfizer θα είναι ένα από τα πρώτα εμβόλια
mRNA που φτάνουν στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανεξάρτητη
Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων (DMC)
που ανέλυσε τα προκαταρκτικά ευρήματα «»δεν
έχει αναφέρει σοβαρές ανησυχίες για θέματα
ασφάλειας και συνιστά τη συνέχιση της μελέτης
για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων αποτελε-
σματικότητας και ασφάλειας. Τα δεδομένα θα
γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες ρυθμιστικές
αρχές σε όλο τον κόσμο».

Η Pfizer, η οποία έχει αναλάβει την εμπορική
διάθεση του εμβολίου που αναπτύχθηκε στη
Biontech, αναμένει ότι η παραγωγή θα ανέλθει

σε 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου το
2020 και και 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις το
2021.

«Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για την επι-
στήμη και την ανθρωπότητα» δήλωσε περιχαρής
ο Δρ Άλμπερτ Μπούρλα, πρόεδρος και διε-
υθύνων σύμβουλος της Pfizer. «Φτάνουμε σε
αυτό το κρίσιμο ορόσημο […,] την ώρα που ο
κόσμος το χρειάζεται περισσότερο, καθώς τα
κρούσματα κορωνοϊού καταγράφουν νέο ρεκόρ,
τα νοσοκομεία πλησιάζουν το μέγιστο της χωρη-
τικότηττάς τους και οι οικονομίες πασχίζουν να
ξανανοίξουν» συνέχισε.

Στη Φάση 3 των δοκιμών έχουν εγγραφεί ως
σήμερα σχεδόν 44.000 εθελοντές, από τους
οποίους οι 39.000 έχουν ήδη λάβει και τις δύο
απαιτούμενες δόσεις του υποψήφιου εμβολίου,
το οποίο φέρει  την προσωρινή ονομασία
BNT162b2. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί

164 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού
μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι επελέγ-
ησαν ώστε να δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα
του αμερικανικού πληθυσμού.

Η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα του
εμβολίου όχι μόνο για πρόληψη της λοίμωξης
Covid-19 σε υγιείς εθελοντές αλλά και σε εθε-
λοντές που έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό SARS-
CoV-2.

Εμβόλιο ν έας τεχν ολογίας
Όπως όλα τα εμβόλια, το πειραματικό

BNT162b2 της Pfizer σχεδιάστηκε να προκαλεί
την παραγωγή αντισωμάτων που αναγνωρίζουν
συγκεκριμένες πρωτεΐνες του ιού και τις βάζουν
στο στόχαστρο του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σε αντίθεση όμως με άλλα εμβόλια, το πειρα-
ματικό σκεύασμα της Pfizer δεν περιέχει τμήμα-
τα του ίδιου του ιού, ή αντιγόνα, αλλά μόρια RNA
στα οποία κωδικοποιούνται οι οδηγίες για την
παραγωγή των αντιγόνων. Με αλλα λόγια, το
υποψήφιο εμβόλιο σχεδιάστηκε να δίνει εντολή
στα ανθρώπινα κύτταρα να συνθέτουν από μόνα
τους αντιγόνα του κορωνοϊού.

Μέχρι σήμερα κανένα εμβόλιο RNA δεν έχει
λάβει έγκριση για χρήση στον άνθρωπο, αν και η
νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμέ-
να κτηνιατρικά εμβόλια.

Η  τεχνολογία του mRNA αναμένεται να αξιο-
ποιηθεί ευρέως στο μέλλον, καθώς επιταχύνει
σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής και μειώνει
το κόστος.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: << Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: << Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ>>ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ>>

Ο παίκτης και προπονητής στην ΑΕ Ζεφυρίου Χρήστος Σπηλιόπουλος μιλάει
αποκλειστικά για την ομάδα του και είπε τα εξής:
<<Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Α.Ε. Ζεφυρίου , για την
εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έδωσε , προτείνοντάς μου αυτό το διττλό
ρόλο του παίκτη-προπονητή για φέτος . Επίσης πρέπει να αναφερθώ σε δυο
ανθρώπους , τον κ. Λουμάκη Παναγιώτη και τον κ. Μπαλή Κώστα , χωρίς την
βοήθεια των οποίων σε όλους τους τομείς, το φετινό μας εγχείρημα της Α.Ε.Ζ.
θα έμοιαζε ανέφικτο .
Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι , η ομάδα μας έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα
, πάντα βέβαια υπάρχει χώρος για βελτίωση , καθώς είμαστε μια νέα ομάδα αφού
το ποδοσφαιρικό έμψυχο δυναμικό της ομάδας άλλαξε φέτος ριζικά .
Στόχος μας είναι αρχικά να δημιουργηθεί ένα καλό και δεμένο σύνολο , να δου-
λέψουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές και προπονητές σκληρά και με ταπεινότητα έτσι
ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, στο ιστορικό σωμα-
τείο της Α.Ε.Ζ. και στο τέλος θα δούμε τι θα καταφέρουμε .

Από τη μεριά μου, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε λόγω της πανδημίας , θέλω να ευχηθώ υγεία ,
δύναμη, υπομονή και πίστη πως θα επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς μας . Τέλος για το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο , ελπίζω αφού υπερκεράσουμε όλα τα υγειονομικά εμπόδια , με ασφάλεια , φέτος η «σεζόν» να ολοκληρ-
ωθεί για να έχει νόημα κι ο κόπος που καταβάλουμε όλοι οι προπονητές κι οι ποδοσφαιριστές >>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥΑπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ: 
<< ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ>>

Ο προπον ητής του
Ακράτητου Παν αγιώτης
Λουμάκης τόν ισε για την
ομάδα του.

<<Ο Ακράτητος πρέπει
ν α πρωταγων ιστεί στην
Γ´ Εθν ική και ν α είν αι το
σκαλοπάτι ν εαρών
παιχ τών  πριν  τις επαγ-
γελματικές κατηγορίες.

Ο Ακράτητος έχ ει ν α αν έβει στις Εθν ικές κατηγορίες
και ν α παραμείν ει από τότε που κύριος υποστηρικτής
του ήταν  η τοπική δημοτική αρχή. 

Αυτή την  στιγμή η διοίκηση του συλλόγου και όλο το
επιτελείο αποτελείτε από αν θρώπους που αγαπάν ε
την  ομάδα και το δείχ ν ουν  με την  καθημεριν ή τους
εν ασχ όληση με πολύ πάθος. 

Για εμέν α είν αι έν α μεγάλο στοίχ ημα ν α αποδείξω ότι
αξίζω την  εμπιστοσύν η που έδειξε η διοίκηση και λει-
τουργών τας βάση του καλοκαιριν ού σχ εδιασμού ο
Ακράτητος ν α πρωταγων ιστήσει στην  Γ´ Εθν ική και ν α
γίν ει το σκαλοπάτι ν εαρών  παιχ τών  της περιοχ ής
πριν  τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Το έμψυχ ο υλικό έχ ει τις δυν ατότητες αυτές και
επίσης υπάρχ ουν  ποδοσφαιριστές που μπορούν  ν α
γίν ουν  επαγγελματίες μέσα από την  σκληρή και μεθο-
δευμέν η δουλειά στις προπον ήσεις. Όσον  αφορά για
το πρώτο θέμα της καθημεριν ότητάς μας λειτουργούμε
και εμείς σαν  σύλλογος τηρών τας αυστηρά τα πρωτό-
κολλα και το μόν ο που θα ήθελα ν α ευχ ηθώ από καρ-
διάς, ν α ξεπεραστεί ολικά με τις λιγότερες συν έπειες και
ν α γίν ει γρήγορα μια αν άμν ηση>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ:
<< ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΜΑΣ

ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ>>

Ο
Παντελής Κουμπής υπεύθυνος του
κλαμπ soccer land μίλησε για την μέχρι
στιγμής πορεία της ομάδος των Αγίων

Αναργύρων αλλά και της ακαδημίας.

<<Καταρχ ήν  από την  πλευρά μου εύχ ομαι υγεία
σε όλους και πολύ γρήγορα ν α ξεπεράσουμε αυτή
τη δοκιμασία με τον  καλύτερο και πιο δυν ατό
τρόπο.

Όσον  αφορά τις Ακαδημίες του συλλόγου μας,
φέτος ξεκιν ήσαμε το ίδιο μαζικά και ελπιδοφόρα
όπως και τις προηγούμεν ες χ ρον ιές. 

Τηρών τας βέβαια όλα τα προβλεπόμεν α υγειον ο-
μικά μέτρα, οι προπον ήσεις είχ αν  αποκτήσει
ρυθμό και τα ταλέν τακιά μας ήταν  παν έτοιμα για
την  έν αρξη των  Εν ωσιακών  πρωταθλημάτων , με
την  προσδοκία της αγων ιστική τους αν έλιξης.
Πάν ω σε αυτή τη φιλοσοφία χ τίστηκε φέτος και η
αν δρική ομάδα με την  καθοδήγηση του έμπειρου
προπον ητή Χρήστου Μελαν ιφίδη αλλά και τη
δημιουργική συμβουλευτική βοήθεια του πρωταθλ-
ητή Ευρώπης Μιχ άλη Καψή , η ομάδα μας στηρίζε-
ται κυρίως σε παιδιά που προέρχ ον ται από τα
σπλάχ ν α του συλλόγου.

Υπάρχ ουν  φορές που έχ ω την  εν τύπωση ότι
αγων ίζεται στο πρωτάθλημα η Κ17 και δεν
υπάρχ ει μεγαλύτερη ικαν οποίηση για έν αν  άν θρω-
πο σαν  και εμέν α που στόχ ος μου ειν α ν α αν α-
δεικν ύω τα ταλέν τα της πόλης μου και ν α τα καμα-
ρών ω σε όποια ομάδα και αν  αγων ίζον ται.

Η μέχ ρι στιγμής πορεία της ομάδας στο πρωτά-
θλημα και στο κύπελλο, τηρουμέν ων  των  αν αλο-
γιών  μας αφήν ει ικαν οποιημέν ους. Αυτό το καιρό
τα παιδιά θα ακολουθήσουν  το ατομικό πρόγραμ-
μα που τους έχ ει δοθεί από το Προπον ητικό team
ούτως ώστε η επαν έν αρξη των  αγων ιστικών
υποχ ρεώσεων  ν α μας βρει σε καλό ρυθμό.

Σίγουρα τα μέτρα θα μας φέρουν  πίσω αλλά η
αν αγκαιότητα λήψης αυτών  για το γεν ικό καλό μας
ωθεί στην  αποδοχ ή τήρησήςτους.

Με την  ευχ ή ν α βγούμε όλοι δυν ατοί και υγιείς
από αυτήν  τη περιπέτεια στέλν ω μήν υμα ελπίδας
και αν αγέν ν ησης σε όλους όσους υπηρετούν  το
ποδόσφαιρο στη Δυτική Αττική>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ: << ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ>>

Ο τερματοφύλακας του Μεγαρικού Τάσος Ανδρέου μίλησε για
την ομάδα του και για την διακοπή του πρωταθλήματος.

<<Η πορεία της ομάδας σαφώς δεν ξεκίνησε ιδανικά για τα δικά
μας στάνταρ και τις προσδοκίες που υπήρχαν από όλους .
Υπάρχουν παίχτες με πολύ ποιότητα στην ομάδα που μπορούν να
κάνουν την διαφορά. Είναι όμως δικαιολογημένη η έως τώρα πορεία
εν μέρει καθώς αποκτήθηκαν 12 νέοι ποδοσφαιριστές και η ομάδα
δεν έχει δέσει στο επιθυμητό επίπεδο έτσι ώστε να παίρνει τα απο-
τελέσματα που θέλουμε.
Σαφώς δεν βοήθησε και το πρόγραμμα με τα δύσκολα παιχνίδια
που είχαμε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει ένας προβ-
ληματισμός σίγουρα ανάμεσα μας όμως με την στήριξη της
διοίκησης που υπάρχει σε όλους μας από την πρώτη στιγμή καθώς
και με την δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο, προπονητή
και γυμναστή είναι σίγουρο πως είναι θέμα χρόνου να βρει η ομάδα
τα πατήματα της.

Ας μην ξεχνάμε οτι ο Μεγαρικος επανέρχεται στην Α' κατηγορία
μετά από απουσία πολλών ετών και η επιτυχία αυτή οφείλεται καθ-
αρά στον πρόεδρο της ομάδας τον προπονητή καθώς και όλους
όσους είναι πίσω από αυτή την ομάδα και την βοηθούν ο καθένας
από την θέση που έχει.

Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία η διοίκηση έχει φροντίσει ώστε
να υπάρχει ένα οργανωμένο σωματείο σε όλα Τα επίπεδα χωρίς
να έχει να ζηλέψει κάτι από τα υπόλοιπα Σωματεία. Σίγουρα θα
γίνουν από όλους μας λάθη και παραλείψεις αλλά μέσα από τα
λάθη μας μαθαίνουμε και γινόμαστε πιο δυνατοί. Και στα πλαίσια
του δυνατού όλες οι τυχόν παραλείψεις μέσα από διάλογο λύνονται
και οργανωνόμαστε ακόμα καλύτερα για την συνέχεια.
Όσον αφορά την διακοπή του πρωταθλήματος για δεύτερη φορά

είμαστε όλοι απογοητευμένοι αφού μας απαγόρεψαν και την
προπόνηση μας. Πέρυσι τελείωσε άδοξα το πρωτάθλημα και δεν
προλάβαμε ούτε καν να πανυγηρισμουμε τον τίτλο και την άνοδο
μετά την φανταστική πορεία που είχαμε καταριπτοντας όλα τα
ρεκόρ στο σκοράρισμα της ομαδας. Πιστεύουμε πως η διοίκηση της
ΕΠΣΔΑ θα βρει κάποια λύση στην οποία μας θα μας βρει συμπα-
ραστατες της και σύντομα θα επανέλθουμε στις προπονήσεις του-
λάχιστον. 
Σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον όπου τηρούνται όλα τα μέτρα προ-
στασίας καθώς όλα γίνονται χωρίς παρουσία θεατών από την αρχή
της αγωνιστικής περιόδου δεν βρίσκουμε τον λόγο να μην προπο-
νουμαστε καν σε ανοιχτούς χώρους. Πως θα είμαστε έτοιμοι όταν
αποφασιστεί η επανέναρξη του πρωταθληματος; θα χρειαστούμε
ενα χρονικό Διάστημα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.
Σίγουρα προέχει η Ασφάλεια και η υγεία όλων μας αλλά με καλή
θέληση και σωστό προγραμματισμό θα μπορούσε να είχε αποφ-
ευχθεί η πλήρη διακοπή ακόμη και των προπονήσεων>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ: 
<< ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ>>

Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στην  Α΄κατ-
ηγορία και στράικερ Γιάν ν ης Μπιν ιάκος του Απόλλων α
Πον τίων  Ασπροπύργου μίλησε για την  ομάδα και για
τον  cov id 19.

<<Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγο του cov id - 19
σίγουρα θα φέρει όλες τις ομάδες πίσω και κάν εις δεν
ξέρει τι θα γίν ει στο μέλλον . Ελπίζω ν α τελειώσει όλο
αυτό και ν α ξεκιν ήσουμε ξαν ά γιατί το ποδόσφαιρο
είν αι κάτι που αγαπάμε και μας λείπει.

Στα της ομάδας τώρα ξεκιν ήσαμε πολύ καλά και μέσα
από την  προπόν ηση και πιστεύω λόγο του ότι η
ομάδα έχ ει δέσει και είμαστε όλοι μια παρέα έχ ουμε
καταφέρει ν α έχ ουμε την  ομάδα στην  κορυφή της βαθ-
μολογίας κοιτών τας κάθε παιχ ν ίδι ξεχ ωριστά και προ-
σπαθών τας ν α γιν όμαστε καλύτεροι παιχ ν ίδι με
παιχ ν ίδι υπό τις οδηγίες του coach ( Θοδωρή Παχ ατο-
υρίδη ).

Η προπόν ηση συν εχ ίζεται ατομικά για ν α είμαστε
όσο γίν εται καλύτερα στην  επαν έν αρξη του 

πρωταθλήματος. Κουράγιο και υπομον ή σε όλους.
Τέλος θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω την  ομάδα του Απόλ-
λων α ( διοίκηση, προπον ητές, ποδοσφαιριστές ) και
τον  κόσμο που πραγματικά από την  αρχ ή με έχ ουν
αγκαλιάσει και πραγματικά είν αι πολύ όμορφο
συν αίσθημα>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ: << ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ>>

Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδος της Λαμ-
περής ΕΛευσίνας Ακης Χριστοφής μίλησε για την ομάδα
του αλλά και για την διακοπή του πρωταθλήματος από
τον covid 19.

<<Σαν αρχηγός της Λαμπερής θα ήθελα να ευχηθώ
δύναμη και υπομονή σε όλους, τις δύσβατες αυτές ημέρ-
ες που ζούμε απειλούμενοι από τον Covid-19.

Σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος δεν θα μας
ωφελήσει διότι μόλις αρχίσαμε να δένουμε σαν ομάδα
και θα χρειαστεί ακομη περισσότερος χρόνος μετέπειτα.
Η ομάδα είναι καινούργια με μέσο όρο ηλικίας 20 ετων
ποδοσφαιριστές με εξαίρεση 3- 4 παίκτες οι οποίοι είμα-
στε μεγάλοι και έμπειροι. Συνεπώς η πορεία μας στο
πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο θα επηρεαστεί.

Ελπίζουμε να υπάρχει πίστωση χρόνου έτσι ώστε να
καταφέρουμε να προετοιμαστούμε αναλόγως για το νέο
μας ξεκίνημα>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: << ΤΡΟΜΕΡΟ ΚΛΙΜΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ>>

Ο αμυντικός του Βύζαντα Αποστόλης Παικόπουλος τόνισε για την πορεία του της ομά-
δος του στο πρωτάθλημα αλλά και για την διακοπή.

<<Θεωρώ πως η πορεία της ο ομάδας είναι αναμενόμενη με αυτό που περίμεναμε.
Ο στόχος μας είναι μονο η άνοδος και η διοίκηση με τον προπονητή έφτιαξαν μια

ομάδα με τρομερό κλίμα και πολύ ποιότητα,που μας κάνει να ευχαριστιόμαστε την κάθε
μας μέρα,και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο..

Όσο για τ COVID-19 θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που ισχύει..δύσκολες κατα-
στάσεις γιατί μας βγάζει από τον ρυθμό που είχαμε αλλά θεωρώ με το προγραμμα
εκγύμνασης που μας έδωσε ο γυμναστής μας θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματή-

σαμε>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ: << ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ>>

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Φυλής Αντώνης Αλε-
πούς τόνισε για την πορεία της ομάδος του.

<<Καλή αντοχή σε όλους τους συνανθρώπους μου σε
αυτή την δύσκολη κατάσταση που περνάμε για δεύτερη
φορά και πάνω από όλα να έχουμε υγεία!

Ο ΠΑΟ Φυλής είναι ένας σύλλογος που ενώ όλοι δεν
περίμεναν να έχει επιτυχημένη πορεία,τους διέψευσε
μέσα στο γήπεδο. Η βάση της επιτυχίας μας είναι ότι
είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί, ποδοσφαιριστές,προ-
πονητής και διοίκηση!

Η πορεία μας ελπίζω πως όταν τελειώσουν όλα αυτά
θα ναι ανάλογη γιατί η δουλεια που κάνουμε είναι αρκε-
τά καλή και σοβαρή! Μετα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
απόφασιστηκε από κοινού μαζί με την διοίκηση και τον
προπονητή να ακολουθήσει ο κάθε ποδοσφαιριστής ένα
ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων για να γυρίσουμε πιο
δυνατή μετά από όλο αυτό>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ: 
<< ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ>>

Ο ποδοσφαιριστής του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Δημήτρης Σύριαν ος
μίλησε για την  ομάδα του
και για την  μέχ ρι τώρα
πορεία της στην  πρωτά-
θλημα.
<<Είμαστε μια ομάδα με
ν έα παιδιά και έχ ει στόχ ο
ν α πρωταγων ιστεί και ν α
βγαίν ουν  ν έα ταλέν τα της
πόλης.
Μπορούσαμε ν α είχ αμε
καλύτερη συγκομιδή αλλά

πολλές ατυχ ίες και απειρία και με αυτό που ζούμε τώρα
με τον  cov id 19 μας έκοψε πάν ω που βρήκαμε ρυθμό.
Πως ν α αν τιδράσουμε όπως όλοι παλεύουμε ν α πολε-
μήσουμε αυτόν  τον  ιό γιατί όλοι έχ ουμε άτομα σε
ευπαθείς ομάδες θα κάν ουμε προπόν ηση μόν οι μας
για ν α είμαστε έτοιμοι για το ξεκίν ημα αλλά η πολιτεία
πρέπει ν α μας αφήσει ν α κάν ουμε έστω προπόν ηση
γιατί πολλά παιδιά βγάζουν  το χ αρτζιλίκι τους και ζουν
από αυτό.
Εύχ ομαι υγεία σε όλο τον  κόσμο>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟY
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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

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες

στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου  Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ν ση Οικον ομικών  Υπηρε-
σιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτρ-
ιώσεων
Φιλαδελφ είας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρν ές
Τηλ. :  213 2072361, 367

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
έχον τας υπόψη :

α) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
(Πρόγραμμα Καλικράτης / Οικ.
Επιτροπή – Αρμοδιότητες ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010). 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 194
του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114
/Α/08-06-2006).
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
«Περί καθορισμού των οργάνων
της διαδικασίας και των όρων διε-
νέργειας δημοπρασίας κ.λ.π.»
(ΦΕΚ 77/Α/ 30-03-1981).
δ) Την αριθμ. 82/18-5-2018 απόφ-
αση Δημοτικού Συμβουλίου σχετι-
κά με την έγκριση μίσθωσης ακι-
νήτου.
ε) Την αριθμ. 224/03-12-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής για τον καταρτισμό  των
όρων της διακήρυξης. 
στ) Την διάρκεια της μίσθωσης, η
οποία θα είναι τρία (3) έτη με

δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης για όσο χρονικό διά-
στημα παραταθεί το πρόγραμμα,
και ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον
Κ.Α. 60-7341.002 του Προϋπολο-
γισμού Εξόδων του τρέχοντος
οικονομικού έτους.
ζ)Την υπ’αριθμ. 43/18-02-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής Επικύρωσης Πρακτικού
περί κήρυξης αγόνου της
δημοσίευσης της πρώτης Δημοπρ-
ασίας και την επανάληψη αυτής
με τους ίδιους όρους σύμφωνα με
την με αριθμ. πρωτ. 58451/20-12-
2019 Διακήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή
και προφορική, για τη μίσθωση
ακινήτου από τον Δήμο Αχα-
ρνών, στο οποίο θα στεγαστεί τo
Παράρτημα Ρομά, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Διευρ-
υμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αχαρνών (Κεντρική Δομή και
Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό
ένταξης ΟΠΣ 5002323 στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα  «Αττική
2014-2020» και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρων σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση
της προκήρυξης. 
Η μίσθωση του κτηρίου για τη στέ-
γαση του Παραρτήματος Ρομά και
για ποσό μέχρι των 600,00 €,
χρηματοδοτείται από του Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Αττική 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρ-
ωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότ-
ητας (09). Τυχόν καταβαλλόμενο
μίσθωμα πέραν των 600,00 €, η
υπερβάλλουσα διαφορά θα
χρηματοδοτηθεί  από πόρους του
Δήμου Αχαρνών. 
Περιγραφή του μισθίου
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέ-
πει να βρίσκεται εντός των διοικ-
ητικών ορίων του Δήμου Αχα-

ρνών, να εξασφαλίζεται σε αυτό η
προσβασιμότητα και η εξυπηρέτ-
ηση ατόμων με αναπηρία ή με κιν-
ητικές δυσκολίες, να ικανοποι-
ούνται όλες οι προδιαγραφές,
όπως αυτές ορίζονται στις ισχύου-
σες πολεοδομικές και υγειονομι-
κές διατάξεις, και να αποτελείται
κατ’ ελάχιστο από : α) ένα χώρο
υποδοχής και αναμονής κοινού
και διεκπεραίωσης διοικητικών
διαδικασιών (γραμματεία), β) ένα
γραφείο για ατομικές συνεν-
τεύξεις και παροχή συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών, γ) χώρους υγι-
εινής για το προσωπικό, το κοινό
και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
και δ) χώρο δημιουργικής
απασχόλησης. 
Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρε-
ούται να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας και
έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπεύθυνος με
αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης.
Τρόπος Διενέργειας Δημοπρ-
ασίας
Η δημοπρασία θα είναι φανερή
και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδο-
τούν προφορικά ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής διαγωνι-
σμού ως εξής:
Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφ-
έροντος  
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται σε σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος συνοδεύεται
από αίτηση συμμετοχής στη δημο-
πρασία (εκτός του φακέλου), στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Αχα-
ρνών (Φιλαδελφείας 87 και
Μπόσδα ), υπόψιν Τμήματος
Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματο-
λογίου & Απαλλοτριώσεων και
πρωτοκολλούνται. Μαζί κατατίθ-
ενται και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά- πιστοποιητικά,
τα οποία πιστοποιούν τα αναφερ-
όμενα στο άρθρο 1 και άρθρο 3

της παρούσας προκήρυξης.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν επί ποινή αποκ-
λεισμού κατά την πρώτη φάση
της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο
πρωτοκολλημένο ο οποίος θα
περιέχει:
-Ταυτότητα του φυσικού
προσώπου. Εάν συμμετέχει
νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε
εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία
πρέπει να προσκομίσει τα απαρ-
αίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης.
- Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο
οποίος θα περιλαμβάνει: 
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα
περιγράφονται λεπτομερώς, η
επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά
τεχνικά χαρακτηριστικά του ακι-
νήτου που προσφέρουν, καθώς
και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθ-
ωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου
υπογεγραμμένα από μηχανικό. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία να δηλώνεται από τον
προσφέροντα το δικαίωμα για
την εκμίσθωση του ακινήτου. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής,
στην οποία να δηλώνεται από
τον προσφέροντα ότι το ακίνητο
δεν έχει υποστεί βλάβες από σει-
σμό ή πυρκαγιά. 
δ) Αντίγραφο της οικοδομικής
άδειας του ακινήτου θεωρημένο
από την αρμόδια πολεοδομική

αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξ-
ης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας
αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για
τη νομιμότητα κατασκευής του
κτιρίου και μελέτη στατικότητας
πολιτικού μηχανικού για τη στα-
τική επάρκεια αυτού και τα ωφέ-
λιμα φορτία που μπορεί να ανα-
λάβει. 
ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν
υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής
ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης
κυριότητας και θα αναφέρει περί
του τρόπου κτήσης της κυριότ-
ητας του προσκομίζοντας παράλ-
ληλο αντίγραφο του Ε9. 
στ) Κάτοψη και τομή του ακινή-
του, τοπογραφικό διάγραμμα
οικοπέδου θεωρημένα από την
Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου
Αχαρνών. 
ζ) Πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης.
η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό
πυρασφάλειας από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ
757) με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ότι σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού
στο όνομα του θα λάβει τα απαι-
τούμενα μέτρα πυρασφάλειας και
ασφάλειας. 
- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα
φέρει σφραγίδα του γνησίου της
υπογραφής στην οποία θα αναφ-
έρεται:

Ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης

και αποδέχεται αυτούς πλήρως
και ανεπιφύλακτα,
Ότι για το υπό μίσθωση ακίνητο
συντρέχουν όλες οι προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στο άρθρο
1 των όρων της διακήρυξης με
τίτλο : « Περιγραφή μισθίου»,
Ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμέ-
νο από κάθε δουλεία και δεν
υφίσταται καμία υποχρέωση του
Δήμου για ενδεχόμενες οφειλές
αυτού προς οιονδήποτε,
Εφόσον είναι σε πολυκατοικία,
ότι είναι συμβατή η χρήση με το
καταστατικό 
Δημοτική ενημερότητα από το
Δήμο Αχαρνών περί μη οφειλής
που να ισχύει την ημέρα του δια-
γωνισμού.
Φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα που να ισχύουν την
ημέρα του διαγωνισμού.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία

παρέχονται από το Τμήμα Δημο-
τικής Περιουσίας, Κτηματολογίου
& Απαλλοτριώσεων του Δήμου
Αχαρνών, όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Διεύθυνση:
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα,
Τηλέφωνο: 213 2072361-367

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
Ακριβές αν τίγραφ ο
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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  
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Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

ΓΑΜΟΣ
Ο Εγκλαν τίν  Ζεν έλι του Περπαρίμ Ζεν έλι 

και της Μπαρίμε το γέν ος Σαλιλάρι που γεν ν ήθηκε
στην  Αλβαν ία και κατοικεί στον  Ασπρόπυργο 

και η  Αν ίλα Βλλέκος του Οδύσσε Βλλέκος 
και της  Μπουρμπούκε το γέν ος Χότζα

που γεν ν ήθηκε στην  Αλβαν ία και κατοικεί στη
Μαγούλα Αττικής πρόκειται ν α έλθουν  σε γάμο που 

θα γίν ει στο Δημαρχείο  Ασπροπύργου  

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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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



16-θριάσιο Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 

Ομιλήτριες
Μαρία-Χρυσάνθη

Υφαντή, 
Ψυχολόγος -

Ψυχοθεραπεύτρια
Msc 

Ελισάβετ 
Τζαφέρη,

Νοσηλεύτρια 

Για να συμμετάσχετε
πατήστε εδώ για να

εισέλθετε στην πλατφ-
όρμα και ακολούθως
εισάγετε τους απαρ-
αίτητους κωδικούς,

Meeting ID: 721
5854 4343 και

Passcode: 2bz5sW

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  


