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Στο myKEPlive
τα ΚΕΠ Ελευσίνας και
Μάνδρας - Ειδυλλίας

σελ. 3

Η πανδημία
μείωσε κατά 2,8
εκατ. τους
απασχολουμένους
στην Ε.Ε.

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3-4

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΟΥ LOCKDOWN ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΡΕΚΟΡ
– Ανησυχητικές οι προβλέψεις των ειδικών
Γραμμή
Κοινωνικής
Υποστήριξης στον
Δήμο Ελευσίνας

σελ. 3

Εγκατάσταση 10
αναπνευστήρων στο
Νοσοκομείο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο μηχανολογικού εξοπλισμού
νοσοκομείων από την Περιφέρεια Αττικής
Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται
να παραδοθούν αναπνευστήρες

καθώς και κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ σε Αττικόν,
Θριάσιο, Τζάνειο & Ασκληπιείο

σελ. 8

‘’Δεν έχουν
έρθει ακόμη
τα χειρότερα
ούτε για
την Αττική,
αλλά ούτε
για την
Θεσσαλονίκη‘’

σελ. 2

Νέο πάρκο άθλησης
και ψυχαγωγίας

κατασκεύασε ο Δήμος Φυλής
στο Ζεφύρι
σελ. 16

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αναστολή λειτουργίας
των Διευθύνσεων Πολεοδομίας
και Οικονομικών Υπηρεσιών
σελ. 7

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΖΑΪ:

προπον ητής του Αίαν τα Παραλίας Ασπροπύργου

<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ>>

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ:
προπον ητής της ακαδημίας

του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής

<< ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ>>
σελ. 10-11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κατελανάκη Ελευθερία Μ.

Παγκάλου 42, 6972633469
MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470
ΧΑΪΔΑΡΙ
Μαζωνάκη Μαρία Χ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 19 & Αγωνιστών
Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, 2105818887

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νείλος, Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και
Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου,
Αρσακίου, Αγίου Νείλου

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

Αυστηρότερα μέτρα και παράταση
του lockdown αν δεν σταματήσουν
τα αρνητικά ρεκόρ
– Ανησυχητικές οι προβλέψεις των ειδικών
‘’Δεν έχουν έρθει ακόμη τα χειρότερα ούτε για την Αττική,
αλλά ούτε για την Θεσσαλονίκη ‘’

Δεν έχουν έρθει
ακόμη τα χειρότερα
ούτε για την Αττική,
αλλά ούτε για την
Θεσσαλονίκη
τονίζουν οι ειδικοί,
ενώ από την πλευρά
τους οι αρμόδιοι της
κυβέρνησης
δεν
αποκλείουν αυστηροποίηση των μέτρων
αν
συνεχιστεί
ο
χαμός με τα sms στο
13033.
Κι ενώ μπορεί
κάποιος να αναρωτιέται πως γίνεται τα
μέτρα να γίνουν πιο
αυστηρά αφού βρισκόμαστε ήδη σε lockdown, η αλήθεια είναι πως ακόμη δεν έχει μπει στο
στόχαστρο της κυβέρνησης η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Τα αρνητικά ρεκόρ που ανησυχούν τους ειδικούς
Ο αριθμός των θανάτων. Παγωμάρα έφερε την
Τρίτη ο αριθμός των νεκρών οι οποίες έφτασαν του
41 σε 24 ώρες. Δυστυχώς οι ειδικοί τονίζουν πως
δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο peak των θανάτων
από κοροναϊό στη χώρα μας, ενώ ήδη για σήμερα
Τετάρτη έχουν ανακοινωθεί 19 νεκροί μέχρι τις 11 το
πρωί
Ο αριθμός των διασωληνωμένων. Αρνητικό
ρεκόρ σημειώνουν και οι διασωληνωμένοι, οι οποίοι
ανέρχονται στους 263. Ήδη ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συντονίσει το επιχειρησιακό σχέδιο για
τις ΜΕΘ, οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο στην
συμπρωτεύουσα.
Έσπασε το φράγμα των 60.000 κρουσμάτων .Ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε
σήμερα 2.384 νέα κρούσματα του φονικού ιού, εκ
των οποίων 50 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Έτσι, ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων είναι 60.570, εκ των
οποίων το 54.2% άνδρες, ενώ 4.510 (7.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
16.382 (27.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Θετικός στον κοροναϊό 1 στους 3 που κάνει τεστ
στη Θεσσαλονίκη .Ο δείκτης θετικότητας στη Θεσσαλονίκη είναι στο 32%, ενώ το ιικό φορτίο που
κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστιο. Είναι
ενδεικτικό ότι από τις 311 εισαγωγές ασθενών με
λοίμωξη Covid-19 που έγιναν χθες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, οι 120 έγιναν στα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης, δηλαδή το 38% των χθεσινών εισαγωγών λόγω κοροναϊού έγιναν στα τρία νοσοκομεία
της συμπρωτεύουσας.
Ρεκόρ κρουσμάτων και στην Λάρισα .164
κρούσματα, αριθμός ρεκόρ, καταγράφηκαν χτες

στην Λάρισα, ενώ την ίδια ώρα οι περισσότερες
περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας παρουσιάζουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων.

Θα βλέπουμε αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων έως τις 22 Νοεμβρίου
Νέο «καμπανάκι» προς τους Θεσσαλονικείς για
την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό κρούει ο
καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ,
Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
«Σε σχέση με τα λύματα θα δούμε τα νεότερα στο
τέλος της εβδομάδας. Τα μοντέλα μας δείχνουν ότι
βρισκόμαστε στην κορύφωση του δεύτερου κύματος και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε
μια σταθεροποίηση και έπειτα μια σταδιακή αποκλιμάκωση σε ότι αφορά τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων» ανέφερε.
«Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα δούμε τα
αποτελέσματα των μέτρων και του lockdown», πρόσθεσε. «Μέχρι τις 22 του μηνός θα βλέπουμε
αύξηση και στους θανάτους και στους διασωληνωμένους», υπογράμμισε ο καθηγητής Σαρηγιάννης.
«Η Θεσσαλονίκη είναι επιβαρυμένη και πρέπει οι
Θεσσαλονικείς να προσέξουν» τόνισε ο ίδιος.

Βατόπουλος: Υπάρχει πιθανότητα παράτασης
του lockdown
«Υπάρχει πιθανότητα παράτασης στο lockdown»,
ανέφερε μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Μικροβολιογίας, Άλκης Βατόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την πορεία της πανδημίας του
κορωναϊού στη χώρα.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής, την άλλη βδομάδα
θα μπορεί να ειπωθεί αν μπορούμε να βγούμε μετά
τις 30 Νοεμβρίου και πως το άνοιγμα θα γίνει όπως
και την προηγούμενη φορά.
Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε πως είναι λογική
σκέψη να συνεχιστεί το lockdown ειδικότερα στην
Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως εξήγησε, το 32%
θετικότητας του ιού στην Θεσσαλονίκη δείχνει
μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα και λιγότερη ευκολία στο να φύγει.
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Στο myKEPlive τα ΚΕΠ Ελευσίνας
και Μάνδρας - Ειδυλλίας

Συν εχ ίζεται η επ έκταση του
Προγράμματος my KEPliv e, καθώς
34 επιπλέον Δήμοι, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν 58
ΚΕΠ, εν τάσσον ται στην πλατφόρμα του Υ πουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης.

Πρόκειται για τους Δήμους:
1)Αθην αίων ,
2)Περιστερίου,
3)Γλυφάδας, 4)Ηλιούπολης, 5)Καισαριαν ής, 6)Λυκόβρυσης-Πεύκης,
7)Ηρακλείου(Αττικής),
8)Αγίας
Βαρβάρας, 9)Ελευσίν ας, 10)Μάν δρας-Ειδυλλίας,
11)Λαυρεωτικής,
12)Αγριν ίου,
13)Τρίπολης, 14)Καστοριάς, 15)Έδεσσας, 16)Ορεστιάδας, 17)Μακρακώμης, 18)Ναυπακτίας, 19)Παλαμά, 20)Θάσου, 21)Τήν ου, 22)Πάρου, 23)Κεν τρικής
Κέρκυρας, 24)Μίν ωα Πεδιάδας, 25)Πύλης, 26)Βοΐ ου,
27)Λευκάδας, 28)Ηράκλειας, 29)Θέρμης, 30)Παύλου
Μελά, 31)Βόλβης, 32)Πωγων ίου, 33) Σύμης και 34)
Ψαρών .
Έτσι, τα ΚΕΠ που εξυπηρετούν τους πολίτες με
βιν τεοκλήσεις αν έρχ ον ται πλέον σε 133 και οι Δήμοι
στους οποίους υπάγον ται σε 96.
Επιπλέον , 715 Υ πάλληλοι των ΚΕΠ έχ ουν ήδη
εκπαιδευτεί στον χ ειρισμό της πλατφόρμας, η οποία
υπεν θυμίζεται ότι διεκπεραιών ει μέσω βιν τεοκλήσης
διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες
υπηρεσιών :1) Πληροφόρηση-Αίτηση, 2) Υ πηρεσίες
προς Επιχ ειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με
Αν απηρία, 4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας.

θριάσιο-3

Γραμμή Κοινωνικής
Υποστήριξης στον
Δήμο Ελευσίνας

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Δήμος Ελευσιν ας αν ταποκριν όμεν ος στις σύγχ ρον ες απαιτήσεις και τις ν έες αν άγκες, εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα «my KEPliv e» του Υ πουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι πολίτες θα μπορούν ν α εξυπηρετούν ται από τους υπαλλήλους του
ΚΕΠ, μέσω βιν τεοκλήσης σε διαδικασίες υψηλής ζήτησης όπως:

Πληροφόρηση – αίτηση
Υ πηρεσίες προς επιχ ειρήσεις
Εξυπηρέτηση πολιτών με Αν απηρία
Εξυπηρέτηση από το Δήμο που αν ήκουν
Πρόκειται για μια σύγχ ρον η πλατφόρμα άμεσης
εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα από βιν τεοκλήση
όπου με ηλεκτρον ικό ραν τεβού ο υπάλληλος του
ΚΕΠ, θα δώσει άμεση απάν τηση στο αίτημα που
διατυπών εται.
Απλώς συν δεθείτε με τους κωδικούς taxisnet στο
http://www.gov .gr , επιλέξτε «Πολίτης και Καθημεριν ότητα», συν εχ ίστε με την επιλογή «Εξ αποστάσεως
εξυπηρέτηση» και μπείτε στο my KEPliv e!
Στόχ ος της Δημοτικής Αρχ ής Ελευσίν ας αποτελεί η
αν αβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου για την άμεση
και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών .

Το Νομικό Πρόσωπ ο Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου
Ελευσίνας, εν μέσω π ανδημίας δημιούργησε
τη Γραμμή Κοινωνικής Υπ οστήριξης με στόχο
την αμεσότερη επ ικοινωνία με τους δημότες.
H Γραμμή Κοινωνικής Υπ οστήριξης θα λειτουργεί απ ό επ αγγελματίες ψυχικής υγείας των
Κ.Α.Π.Η. και συγκεκριμένα τις κοινωνικές λειτουργούς κα. Μαρούγκα, κα. Βούλγαρη και την
Ψυχολόγο κα. Μαργά.

Οι δημότες μπ ορούν να απ ευθύνονται απ ό
Δευτέρα έως Παρασκευή και απ ό 09.00 έως
13.00 στο Νομικό Πρόσωπ ο, π ροκειμένου να
λάβουν υπ ηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υπ οστήριξης στο τηλέφωνο 2105546117.

Η πανδημία μείωσε κατά 2,8 εκατ. τους
απασχολουμένους στην Ε.Ε.

Π

αρά τα μέτρα στήριξης της
απασχ όλησης, τόσο σε παν ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε
επ ίπ εδο εθν ικών κυβερν ήσεων , η
παν δημική κρίση άφησε το αποτύπωμά
της στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Έν ωσης. Ο αριθμός των απασχ ολουμέν ων μειώθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια στο δεύτερο τρίμην ο έν αν τι του
πρώτου τριμήν ου, όπως προκύπτει
από τα στοιχ εία που έδωσε εχ θές στη
δημοσιότητα η Εurostat. Μεγαλύτερες οι
απ ώλειες μεταξύ των ν έων , με το
ποσοστό απασχ όλησης στην Ε.Ε. ν α
μειών εται κατά 2,1 ποσοστιαίες μον άδες για τους ν έους ηλικίας 15-24 ετών
και κατά 1,2 ποσοστιαίες μον άδες για
τους εργαζομέν ους ηλικίας 25-54 ετών .
Πιο αν αλυτικά, ο αριθμός των
απασχ ολουμέν ων ηλικίας 20-64 ετών
στην Ε.Ε. αν ερχ όταν στα 187,3 εκα-

τομμύρια ή 72% του συν ολικού πληθυσμού στο δεύτερο τρίμην ο, έν αν τι
190,1 εκατομμυρίων ή 73% του πρώτου
τριμήν ου και 191,1 εκατ. ή 73,1% του

τετάρτου τριμήν ου του 2019. Μεταξύ
των αν δρών , η απασχ όληση μειώθηκε
κατά 2,1 εκατομμύρια σε σύγκριση με
τα επίπεδα του τετάρτου τριμήν ου του

2019, με το ποσοστό απασχ όλησης ν α
υποχ ωρεί κατά 1,3 ποσοστιαίες μον άδες(από 79% στο 77,7%). Ο αριθμός
των
απ ασχ ολουμέν ων
γυν αικών
μειώθηκε κατά 1,7 εκατομμύρια ή 1
ποσοστιαία μον άδα και το συν ολικό
π οσοστό απ ασχ όλησης ν α διαμορφών εται στο 66,3% από 67,3%.
Με εξαίρεση τη Γερμαν ία και τη
Μάλτα, η απασχ όληση μειώθηκε σε
όλες τις χ ώρες-μέλη της Ε.Ε. στο διάστημα μεταξύ τετάρτου τριμήν ου 2019
και δευτέρου τριμήν ου του 2020, με τη
μεγαλύτερη πτώση(άν ω των δύο ποσοστιαίων μον άδων ) ν α καταγράφεται σε
Εσθον ία, Ισπαν ία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ιρλαν δία και Αυστρία.

συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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ΧΑΙΔΑΡΙ: Έλεγχος των πεύκων της
Στρ. Καραϊσκάκη από φυτοπαθολόγο
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

- Παρεμβάσεις για την συντήρηση και
τον καλλωπισμό του Πρασίνου

Τα προβλήματα που αν τιμετωπίζουν τα δέν τρα και τα φυτά στον πεζόδρομο της
Στρ. Καραϊσκάκη εξέτασε ειδική φυτοπαθολόγος από το Γεωπον ικό Παν επιστήμιο.
Η επίσκεψη της φυτοπαθολόγου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συμφών ου
συν εργασίας που έχ ουν υπογράψει ο Δήμος Χαϊδαρίου και το Γεωπον ικό Παν επιστήμιο.
Κατά την επίσκεψη καταγράφηκαν μεταξύ
άλλων η κατάσταση των αιων όβιων πεύκων
της Στρ. Καραϊσκάκη, η έκταση του προβλήματος που έχ ει παρουσιαστεί φέτος στις
μουριές, θέματα που αφορούν τα παρτέρια
και τα συστήματα ποτίσματος.
Με βάση και τις προτάσεις που θα διατυπώσουν οι ειδικοί επιστήμον ες του Γεωπ ον ικού Παν επ ιστημίου, η Υ π ηρεσία
Πρασίν ου του Δήμου θα καταστρώσει σχ έδιο δράσης για την προστασία των πολύτιμων αιων όβιων πεύκων και συν ολικά του
πρασίν ου στον κεν τρικό δρόμο της πόλης
μας.
Παράλληλα, συν εχ ίζον ται οι καθημεριν ές
παρεμβάσεις της Υ πηρεσίας Πρασίν ου για
την συν τήρηση και τον καλλωπισμό δέν τρων , φυτών και κοιν όχ ρηστων χ ώρων .
Αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν :
- Καθαρισμός των πεύκων στον πεζόδρομο της Στρατάρχ ου Καραϊσκάκη από ξερά
και επικίν δυν α κλαδιά.
- Διαμόρφωση πεζοδρομίου (αποχ ωμάτωση) στη συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και
Σατωβριάν δου.
- Ελαιοχ ρωματισμός τοιχ ίων των παρτεριών στην οδό Ν.Φλουν τζή.

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει
ότι όσοι σιτίζουν αδέσποτα
ζώα στον Δήμο και χρειάζεται
να μετακινούνται για το σκοπό αυτό,
μπορούν
να επιδεικνύουν
σε
περίπτωση ελέγχου τη βεβαίωση που
είχαν προμηθευτεί κατά το προηγούμενο διάστημα καραντίνας

Συνέχεια από τη σελ. 3

Aνά
ηλι κι ακές
ομάδες,
η
πανδημί α φαί νεται πως έχει
επηρεάσει περι σσότερο τους
νέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, μεταξύ των νέων ηλικίας
15-24
ετών
το
ποσοστό
απασχόλησης στην Ε.Ε. μειώθηκε
κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στο
δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με τα
επίπεδα του τετάρτου τριμήνου
2019, κατά 1,2 ποσοστι αί ες
μονάδες για τους εργαζομένους
ηλι κί ας 25-54(στο 80,6% από
79,4%) και κατά 0,4 ποσοστιαίες
μονάδες για τους εργαζομένους
ηλικίας 55-64 ετών. Ο αριθμός των
απασχολουμένων ηλικίας 15-24
ετών
μει ώθηκε
στα
14,4

ΕΦΟΣΟΝ ισχύουν τα ωράρια που
αναγράφονται.
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα
ωράρια, οι φιλόζωοι παρακαλούνται
να επικοινωνούν με το 210-5818860
(τμήμα αδέσποτων) ή με την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Μέμη
Κοντογιάννη (6948250602) για έκδοση
νέας βεβαίωσης.

εκατομμύρι α,
στα
140,6
εκατομμύρι α
γι α
τους
απασχολουμένους ηλικίας 25-64
ετών και στα 35,4 εκατ. για τους
απασχολουμένους ηλικίας 55-64
ετών.

Η απασχόληση μεταξύ των νέων
κατέγραψε πτώση σε όλες τι ς
χώρες-μέλη πλην της Γερμανίας. Η
μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε σε
Σλοβενί α,
Ιρλανδί α,
Ισπανί α,
Φινλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία
και
Εσθονί α(πάνω
από
4
ποσοστιαίες μονάδες και στις επτά
χώρες). Στον αντίποδα, σε Κροατία,
Ελλάδα και Ιταλία καταγράφηκε η
μι κρότερη
πτώση
της

6978087309
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
το οποίο φιλοδοξεί να βάλει την πόλη της Ελευσίνας στον χάρτη της διεθνούς αρχιτεκτονικής

Τ

ο Μητροπολιτικό Υ δατοδρόμιο εισάγει έν αν ν έο
τρόπο υποδομής όσον αφορά τις μεταφορές στη
χ ώρα μας. Συν δέει την εμπειρία του ταξιδιού με
τον πολιτισμό και αξιοποιεί έν α εγκαταλελειμμέν ο
κτίριο-τοπόσημο, όπως είν αι ο λιμέν ας Ελευσίν ας,
δημιουργών τας την προοπτική εν ός ευρωπαϊκού λιμαν ιού με ποικίλες χ ρήσεις. Στόχ ος της μελέτης είν αι το
έργο ν α δημιουργήσει θετικό αν τίκτυπο σε κοιν ων ικό,
οικον ομικό και περιβαλλον τικό επίπεδο, υιοθετών τας
τεχ ν ολογίες αιχ μής, οικολογική συν είδηση και σύγχ ρον η πολιτιστική κουλτούρα.
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥ ΛΛΗΨΗ

Η πρόταση του γραφείου Pieris. Architects( η Στέλλα
και ο Πιέρος Πιερής έχ ουν εκπον ήσει τη μελέτη για τη
δημιουργία του Μητροπολιτικού Υ δατοδρομίου) αφορά
τη δημιουργία εν ός ν έου «κτιριακού DNA», που θα
εν σωματών ει όλες τις λειτουργίες των υποδομών μεταφορών με εκείν ες εν ός ευέλικτου πολιτιστικού χ ώρου,
ο οπ οίος π εριλαμβάν ει π ολυχ ώρο π ολιτιστικών
εκδηλώσεων , συν εδριακό κέν τρο, εκθεσιακούς χ ώρους, εμπορικές χ ρήσεις, εστιατόρια και καφέ. Με αυτόν
τον τρόπο το κτίριο επεκτείν ει τη λειτουργία του και
μπορεί ν α αξιοποιηθεί όλο τον χ ρόν ο, λόγω των διαφορετικών χ ρήσεων που στεγάζει και οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή εσόδων για τον σταθμό (υδατοδρόμιο).
Παράλληλα, τα στοιχ εία αειφορίας, τόσο στον σχ εδιασμό όσο και στην επιλογή των υλικών , συν τελούν στη
μείωση των εξόδων λειτουργίας και των εν εργειακών
καταν αλώσεων .

συν δέει την αφετηρία με τους εκάστοτε προορισμούς.
Η Ελευσίν α είν αι ετυμολογικά, αλλά και ιστορικά
συν δεδεμέν η με την έν ν οια της μετάβασης από την
αρχ αιότητα, ως απόρροια του μύθου της Περσεφόν ης,
αλλά και της λατρείας της θεάς Δήμητρας, γι’ αυτό
επιχ ειρήσαμε ν α συν δέσουμε την εμπειρία του ταξιδιού στο ν έο Μητροπολιτικό Υ δατοδρόμιο με την αλλαγή των εποχ ών , την ιστορία του τόπου και τον μύθο»,
εξηγεί η Στέλλα Πιερή.
ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα κοιν ων ικά και οικον ομικά οφέλη για την ευρύτερη
περιοχ ή είν αι πολλαπλά. Η δημιουργία του υδατοδρομίου συν τελεί στη δημιουργία 2.000 ν έων θέσεων
εργασίας και προβλέπεται ότι θα προσελκύσει ν έες
τουριστικές επεν δύσεις, αλλά και αν άπτυξη υποδομών
κατά μήκος του εγκαταλελειμμέν ου έως σήμερα λιμέν α
Ελευσίν ας. Επίσης, οι πολιτιστικές δράσεις που θα
φιλοξεν ούν ται θα φέρουν εισροή επισκεπτών , που θα
εν ισχ ύσουν την τοπική οικον ομία και θα δώσουν ν έα
πν οή σε μια περιοχ ή που, παρά την πλούσια ιστορία
της, διαχ ρον ικά έχ ει παραμεληθεί. Όμως το Μητροπολιτικό Υ δατοδρόμιο εν ισχ ύει και το τουριστικό προϊόν
της χ ώρας, καθώς προσφέρον ται ν έοι ή γίν ον ται πιο
εύκολα προσβάσιμοι περισσότεροι προορισμοί.
Δημιουργεί επιπλέον υπεραξία μέσα από υποδομές
σύγχ ρον ης αρχ ιτεκτον ικής με άξον α την αειφορία,
καθώς τα περιβαλλον τικά οφέλη είν αι πολλά και
σημαν τικά. Ο σχ εδιασμός και η κατασκευή δημόσιων
κτιρίων με χ αμηλό περιβαλλον τικό αποτύπωμα για τις
μεσογειακές κλιματικές συν θήκες της χ ώρας, όπου θέρμαν ση και ψύξη πρέπει ν α παραχ θούν , ν α διατηρηθούν και ν α συν δυαστούν με τις απαιτούμεν ες αν έσεις,
είν αι δύσκολο έργο.
Το υδατοδρόμιο, ωστόσο, μετουσιών ει και την αρχ ι-

Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ν έο υδατοδρόμιο η ταξιδιωτική εμπειρία δεν ξεκιν άει με την άφιξη του ταξιδιώτη στον προορισμό του,
αλλά αρχ ίζει από τη στιγμή που εισέρχ εται στο κτίριο.
Κλιματιζόμεν οι κλειστοί, ημιυπαίθριοι και αν οιχ τοί
χ ώροι, ειδικά σχ εδιασμέν οι ώστε ν α αξιοποιούν τις
καλές κλιματικές συν θήκες της Ελλάδας, εν αλλάσσον ται με εσωτερικούς κήπους με εν δημικά φυτά και δέν τρα όπως ελιά, θυμάρι και λεβάν τα, που αποπν έουν
χ ρώμα και άρωμα από τα διαφορετικά μέρη της χ ώρας.
«Στόχ ος μας ήταν η δημιουργία μιας αφήγησης η οποία

όπως ο καθαρισμός του πυθμέν α, η απομάκρυν ση
των εγκαταλελειμμέν ων κουφαριών π λοίων π ου
δεσπόζουν , η μείωση της θαλάσσιας ρύπαν σης και η
σταδιακή απ οκατάσταση της βιοπ οικιλότητας του
τόπου υλοποίησής του.

τεκτον ική φιλοσοφία του Πιέρου και της Στέλλας Πιερή,
η οποία αφορά την αν άπτυξη της οικοσυν αισθηματικής ν οημοσύν ης. Η ν έα υποδομή προϋποθέτει, παρακιν εί και εν θαρρύν ει την αλληλεπίδραση αν θρώπου
και φύσης και αποζητά ν α πλαισιωθεί με μια σειρά από
άλλα σημαν τικά έργα αποκατάστασης του λιμέν α,

Η δημιουργία του υδατοδρομίου αποτελεί αν αγκαιότητα
και όχ ι πολυτέλεια, αρκεί ν α αξιοποιηθεί σωστά. Σε
έν α πρώτο επίπεδο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχ ουν
επαρκείς συν δέσεις μεταξύ των διαφόρων ν ησιών ,
αλλά και μεταξύ των ν ησιών και της Αττικής, γεγον ός
που περιορίζει την εγχ ώρια διασπορά των τουριστών
και υποβαθμίζει την τουριστική εμπειρία που μπορεί
ν α προσφέρει η χ ώρα. Επιπλέον , η έν ταξη των υδροπλάν ων στο δίκτυο συγκοιν ων ιών προσφέρει τη
δυν ατότητα για καλύτερη ιατρική περίθαλψη στην
περίπτωση σοβαρών περιστατικών , διευκολύν ον τας
τη μεταφορά των ασθεν ών στα ν οσοκομεία της Αττικής. Υ πάρχ ει, τέλος, η ουσιαστική συμβολή στην αν αβάθμιση και στην π οιότητα ζωής των μόν ιμων
κατοίκων των ν ησιωτικών περιοχ ών , διευκολύν ον τας
ταχ υδρομικές υπηρεσίες και μετακιν ήσεις.
Το υδατοδρόμιο σε αριθμούς

20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας
25.000.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου
10.000 τ.μ. έκταση (θα κατασκευαστεί σε υφιστάμενη
προβλήτα)
2014, το έτος που το γραφείο Pieris.Architects απέσπασε το πρώτο βραβείο σε κλειστό αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό που
διοργάνωσε η Hellenic
Seaplanes. Η τότε μελέτη αφορούσε έκταση που
γειτνιάζει με το ΣΕΦ. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε
αλλαγή θέσης και μεταφοράς του υδατοδρομίου
στον λιμένα Ελευσίνας, οπότε το γραφείο
προχώρησε σε νέα μελέτη για την εταιρεία.
24-36 μήνες ο χρόνος της αποπεράτωσης του
έργου
(Πηγή: www.kathimerini.gr)

6-θριάσιο

Η ΚΕΔΕ καταδικάζει
απερίφραστα την εισβολή του
Ρουβίκωνα στο δημαρχείο
Λυκόβρυσης – Πεύκης
Δ. Παπαστεργίου: Υψώνουμε τείχος

ανάσχεσης σε κάθε μορφή βίας και

τραμπουκισμού, που δεν έχουν θέση

στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει απερίφραστα
την εισβολή μελών
του Ρουβίκωνα στο
δημαρχείο Λυκόβρυσης – Πεύκης κι εκφράζει την αλληλεγγύη της στο δήμαρχο
Τάσο Μαυρίδη.
Αυτές οι πρακτικές
μας γυρνούν ως κοινωνία πολλά χρόνια
πίσω και δεν εκφράζουν τη συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών, που αναγνωρίζει στο θεσμό
της αυτοδιοίκησης το σημαντικό έργο και προσφορά,
προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι δήμοι όλης της
χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του covid-19.
Η καθημερινή προσπάθεια των αιρετών κπροσώπων
και των εργαζομένων μας να κρατήσουμε τους δήμους
μας ανοικτούς, τις πόλεις μας λειτουργικές και να
στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας , είναι
διαρκής και δεν πρόκειται να ανασταλεί από αυτούς
που επιλέγουν τη βία ως μορφή προώθησης των απόψεων τους.
Η ΚΕ∆Ε εκφράζει την αμέριστη στήριξη στο ήμαρχο
Τάσο Μαυρίδη, τα αιρετά μέλη της ∆ημοτικής Αρχής και
τους εργαζόμενους του δήμου και δηλώνει απερίφραστα πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τους δικούς της
δημοκρατικούς μηχανισμούς, για την αντιμετώπιση
κάθε προβλήματος.
∆εν γίνονται ανεκτές οι εκφοβιστικές πρακτικές από
οποιονδήποτε, που μόνο κακό μπορούν να κάνουν σε
κάθε τοπική κοινωνία.

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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Αναστέλλονται οι εξετάσεις οδήγησης

- Τι θα κάνουν οι υποψήφιοι
Αν αστολή των θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόν των και συμπεριφοράς που αφορά στις
μοτοσικλέτες και στα αυτοκίν ητα

Α

ν αστέλλεται έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 η
διεν έργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών π ροσόν των και συμπ εριφοράς π ου
αφορά στις μοτοσικλέτες και στα αυτοκίν ητα (κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β & ΒΕ) με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υ ποδομών και Μεταφορών , Γιάν ν ης Κεφαλογιάν ν ης και αφορά διευκριν ίσεις επί της
ΚΥ Α 4899/06-11-2020 (ΦΕΚ Β') για τα "έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν δυν ο
περαιτέρω διασποράς του κορον οϊού COVID-19".
Αν τίθετα, όπως αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του το
υπουργείο Μεταφορών , επιτρέπεται η διεν έργεια:

Μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης για
φορτηγά και λεωφορεία.
Μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικαν ότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων /επιβατών .
Θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόν των
και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άν ω κατηγοριών .

Θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την
απόκτηση ΠΕΙ.

Η διεν έργεια των αν ωτέρω υλοποιείται υπό την
προϋπόθεση τήρησης των σχ ετικών μέτρων και
καν όν ων που έχ ουν οριστεί. Επιπροσθέτως, η διεν έργεια των δοκιμασιών προσόν των και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση
ΠΕΙ υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού εν ός
υποψηφίου αν ά εξεταστική επιτροπή.
Οι απαιτήσεις για τήρηση ελάχ ιστης απόστασης 1,5
μέτρου και μέγιστου αριθμού πέν τε (5) εκπαιδευόμεν ων που ορίζον ται, αφορούν στη διεν έργεια μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, μαθημάτων περιοδικής
κατάρτισης ΠΕΙ και θεωρητικών εξετάσεων

Δύο σημαντικά θέματα μπαίνουν στο επόμενο Συμβούλιο της Κινέτας από τον
κοινοτικό σύμβουλο της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Γιώργο Κάππο:

Δύο σημαντικά θέματα
μπαίνουν
στο
επόμενο
Συμβούλιο της Κινέτας από
τον κοινοτικό σύμβουλο της
ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Γιώργο Κάππο:
1. Μετά το γενικό lock
down και την απαγόρευση
μετακίνησης μεταξύ νομών,
θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα
για τους κατοίκους της Κινέ-

τας που πηγαίνουν στους
Αγίους
Θεοδώρους
για
σούπερ μάρκετ και νερό,
καθημερινά.
Ζητάμε από την Δημοτική
Αρχή να μεριμνήσει επ’
αυτού, ώστε να εξαιρεθούν οι
κάτοικοι της Κινέτας από αυτό
το μέτρο, μόνον όσον αφορά
την διαδρομή Κινέτα- Άγιοι
Θεόδωροι.

2. Ζητάμε από τον κ.
Δήμαρχο και την ΕΥΔΑΠ να
μας ενημερώσουν για την
πορεία του έργου που αφορά
την υδροδότηση της Κινέτας.
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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Αναστολή λειτουργίας των Διευθύνσεων
Πολεοδομίας και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ
Μεγάρων ευχαριστεί το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Για τη δωρεά ειδικά
διαμορφωμένου λεωφορείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ωφελούμενοι, οι
γονείς και το προσωπικό του Συλλόγου Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές
Κακώσεις και ΑΜΕΑ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την
μεγάλη και σπουδαία δωρεά που προσέφεραν.
Ένα καινούριο λεωφορείο Mercedes με δύο
θέσεις για αναπηρικό αμαξίδιο.
Ένα όνειρο για όλους εμάς πραγματοποιήθηκε
χάρη στους ανθρώπους του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Μ

ε απόφαση του Δημάρχου Αχαρν ών
Σπύρου Βρεττού με στόχο την ελαχιστοποίησης της μετάδοσης του ιού σε
εργαζομέν ους, την αν τιμετώπισης των ύποπτων ή επιβεβαιωμέν ων περιστατικών Cov id
που δεν χρήζουν περαιτέρω ν οσηλείας και
τον περιορισμό της διασποράς της ν όσου στην
κοινότητα αναστέλλεται η λειτουργία:

Της Διεύθυν σης Υπηρεσίας Δόμησης και
Πολεοδομικών Εφαρμογών από την Τρίτη
10/11/2020 έως και την Παρασκευή 13/11/2020
και

Της Διεύθυν σης Οικον ομικών Υπηρεσιών
από την Τετάρτη 11/11/2020 έως και την Παρασκευή 13/11/2020.

Κανονικά θα καταβληθεί το δώρο
Χριστουγέννων στους εργαζόμενους

Το κράτος εξετάζει πολύ σοβαρά να καταβάλλει το μερίδιο που του αναλογεί με
βάση τον ονομαστικό μισθό και όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534!

Κ

ανονικά εξετάζεται να καταβληθεί το δώρο
Χριστουγέννων 2020 στους εργαζόμενους καθώς το κράτος θα καταβάλλει το
μερίδιο που αναλογεί στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας με βάση τον ονομαστικό μισθό και
όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534
ευρώ, σύμφωνα με εισηγήσεις του υπουργείου
Εργασίας στο Μαξίμου
Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika
News το υπουργείο Εργασίας εξετάζει πολύ
σοβαρά να προχωρήσει στην ανατροπή αυτή
δίνοντας κανονικά στους εργαζόμενους ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων.
Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος με μισθό 800
ευρώ που τέθηκε σε αναστολή για τρεις μήνες θα
πάρει δώρο Χριστουγέννων κανονικά τα 800
ευρώ. Ως εξης: ο εργοδότης θα καταβάλλει τους
5 μήνες που αντιστοιχούν στο ποσό των 515
ευρώ και το κράτος θα καταβάλλει το υπόλοιπο
δηλαδή 275 ευρώ.
Έτσι το κράτος θα πληρώσει το τμήμα του
Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της
αναστολής της σύμβασης εργασίας με βάση τον
ονομαστικό μισθό και όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ή 800 ευρώ για τον
Νοέμβριο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι
μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό

τομέα με
σχέση εξαρ τη μ έ ν η ς
ε ρ γ ασ ί ας
αορίστου ή
ορισμένου
χρό νο υ ,
πλήρους ή
μερι κής
απ ασ χό λ ησης
σε
οποι οδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.
Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων
λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με
μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το
Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι,
οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με
τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη
τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από
1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους,
δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με
ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με
μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
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8-θριάσιο

Ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός
η εγκατάσταση 10 αναπνευστήρων

Στο πλαίσιο μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων από την Περιφέρεια Αττικής

Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να παραδοθούν αναπνευστήρες καθώς και κρεβάτια ΜΕΘ
και ΜΑΦ σε Αττικόν, Θριάσιο, Τζάνειο & Ασκληπιείο
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής μιλά όχι
με λόγια αλλά με πράξεις. Σ΄αυτή τη δύσκολη
εθνική μάχη συνδράμουμε έμπρακτα θωρακίζοντας δομές υγείας της Αττικής μας»

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια Νοσοκομείων της Αττικής με μηχανολογικό
εξοπλι σμό,
συνολι κού
προϋπολογι σμού
740.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν σχετικών πρωτοβουλιών του Περιφερειάρχη
Γ. Πατούλη.
Ήδη χθες ολοκληρώθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, η εγκατάσταση 10 αναπνευστήρων
(τύπου Β).
Μέχρι τα Χριστούγεννα και κατόπιν σχετικής
ενημέρωσης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης από τους εκπροσώπους
των εταιρειών που έχουν αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού, αναμένεται να παραδοθούν
επιπλέον αναπνευστήρες καθώς και κρεβάτια
ΜΕΘ και ΜΑΦ σε Νοσοκομεία της Αττικής.
Ειδικότερα θα παραδοθούν άλλοι 8 αναπνευστήρες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Αττικό, 50 κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ σε Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ
(Τζάνειο, Ασκληπιείο, Θριάσιο, Αττικόν) και 18
κρεβάτια στις ΜΕΘ Εμφραγμάτων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο κ. Πατούλης, με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης, ζήτησε
από τους εκπροσώπους των εταιρειών την όσο
το δυνατόν ταχύτερη παράδοση του σχετικού
εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Αττικής, επισημαίνοντας πως σε αυτή την πολύ κρίσιμη υγει

ονομική συγκυρία, οφείλουμε όλοι να υπερβάλλουμε εαυτόν, ανταποκρινόμενοι με ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα στις αυξανόμενες ανάγκες
που έχουν προκύψει, ενισχύοντας το σύστημα
υγείας.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
των 10 αναπνευστήρων στον Ευαγγελισμό ο
Περιφερειάρχης επισήμανε τα εξής:«Η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζοντας τη σημασία της
θωράκισης του υγειονομικού μας συστήματος
αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη χώρα,
συνδράμει έμπρακτα στη στήριξη των νοσοκομείων της Αττικής.
Με πράξεις και όχι με λόγια, στηρίζουμε την
εθνική προσπάθεια. Βρήκαμε άμεσα λύσεις και
διεξόδους, ενεργοποιώντας έναν άγονο διαγωνισμό του παρελθόντος και διαθέτουμε σε νοσοκομεία της Αττικής έναν αρχικό αλλά πολύ κρίσιμο
εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
των αρνητι κών συνεπει ών της πανδημί ας.
Κινούμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ,
χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και ενεργά, στο πλευρό
του υγειονομικού μας προσωπικού και των
πολιτών. Σε αυτή την εθνική μάχη είμαστε όλοι
μαζί».
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Γονική παροχή: Πώς μηδενίζουν οι
επιβαρύνσεις για ποσά έως 150.000 ευρώ
Εγκύκλιος Πιτσιλή ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη γονική
παροχή και τη φορολογία

Ω

ς έν ας από τους
μ ε γα λύ τ ε ρ ο υ ς
π ρ ο βλη ματ ι σμούς για τους φορολογούμεν ους είν αι η γον ική παροχ ή.
Για τον λόγο αυτό με
εγκύκλιο του ο διοικητής
της Αν εξάρτητης Αρχ ής
Δημοσίων
Εσόδων
(ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής διευκριν ίζεται το
ν έο τοπίο που έχ ει διαμορφωθεί από τις 31
Ιουλίου 2020 στις γον ικές π αροχ ές χ ρηματικών ποσών .
Έτσι,
αφορολόγητα
είν αι τα χ ρηματικά
ποσά έως 150.000 ευρώ
που δίν ουν οι γον είς
στα π αιδιά τους όχ ι
μόν ο για ν α αποκτήσουν π ρώτη κατοικία
αλλά και για ν α εξοφλήσουν τις δόσεις δαν είου
που έχ ουν λάβει για

θριάσιο-9

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθ. Μπούρας,
ζήτησε παράταση στην προθεσμία
δικαστικής αναγνώρισης ιδιοκτητών
στο Κτηματολόγιο Νέας Περάμου

Ο κ. Κ. Χατζηδάκης ανταποκρίθηκε θετικά και υποσχέθηκε ότι
θα προβεί σύντομα στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση

Ο

την αγορά π ρώτης
κατοικίας.
Αν τίθετα με φόρο 10%
απ ό το π ρώτο ευρώ
επιβαρύν ον ται οι γον ικές π αροχ ές χ ρηματικών ποσών για αν έγερση οικοδομής σε οικόπεδο το οποίο απέκτησε το παιδί με απαλλαγή πρώτης κατοικίας
καθώς και η απόκτηση
ακιν ήτου στο εξωτερικό.

Με τις διατάξεις που
ψηφίστηκαν το καλοκαίρι,
καθιερών εται
μηδεν ική φορολογική
επιβάρυν ση για δωρεά
χ ρηματικών ποσών έως
150.000 ευρώ απ ό
γον είς σε π αιδιά για
αγορά πρώτης κατοικίας
εν ώ για υψηλότερα
π οσά
π ροβλέπ ον ται
κλιμακωτοί συν τελεστές
από 1% έως 10%.

Αντι πρόεδρος
της
Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, ενημερώθηκε από τον Αντι δήμαρχο
Μεγαρέων, κ. Κωνσταντίνο
Φυλακτό,
ότι
στι ς
31/12/2020 λήγει η δικαστική αναγνώριση ιδιοκτητών
στο Κτηματολόγι ο Νέας
Περάμου.
Δεδομένων των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικρατούν
λόγω της πανδημίας και των
περιορισμών στις μετακινήσεις και στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τις
Δημόσιες Υπηρεσίες, είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας, ώστε οι
υπόχρεοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις
τους.
Έτσι, ο κ. Μπούρας επικοινώνησε άμεσα τόσο με την ηγεσία του Ελληνικού
Κτηματολογίου όσο και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να τους θέσει το θέμα και τις δυσκολίες που
προκύπτουν, ζητώντας τους να δοθεί η απαραίτητη παράταση.
Ο κ. Χατζηδάκης ανταποκρίθηκε θετικά και υποσχέθηκε ότι θα προβεί σύντομα στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για παράταση στην προθεσμία δικαστικής αναγνώρισης ιδιοκτητών.

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

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΖΑΙ:
<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ>>

Ο π ροπ ον ητής του Αίαν τα Παραλίας
Ασπροπύργου Hλίας Αμπαζάι μίλησε για
την ομάδα του και την διακοπή του πρωταθλήματος από τον cov id 19.
<<Παρόλο πού ξεκιν ήσαμε την προετοιμασία αργά κάν αμε έν α καλό ξεκίν ημα, τις
πρώτες 2 αγων ιστικές, στην συν έχ εια
δυσκολεύτηκαμε κυρίως λόγω των σημαν τικών απουσιών χ άσαμε τα 2 ν τέρμπι και
μείν αμε πίσω στην βαθμολογία,η ομάδα
μας έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, με έν α
μείγμα ν έων και έμπειρων παικτών καταφέραμε ν α φτιάξουμε μια αν ταγων ιστική
ομάδα, μέχ ρι και το τελευταίο παιχ ν ίδι
πηγαίν αμε καλά και εκεί που άρχ ισε ν α
δέν ει η ομάδα και ν α βγάζει στο γήπεδο
αυτά που θέλαμε ήρθε η διακοπή αυτή, από εδώ και στο εξής εξαρτάται
από τους ποδοσφαιριστές, έχ ουν πάρει ειδικό προγράμμα ατομικής
προπόν ησης για ν α δουλέψουν .
Η διακοπή αυτή πιστεύω θα επηρεάσει όλες τις ομάδες όπως και την δικιά
μας αλλά θα προσπαθήσουμε ν α κρατήσουμε όσο τον δυν ατότερο μπορούμε την φόρμα των παιχ τών μας.
Όσο για τον Cov id 19 ευχ όμαι ν α περάσει γρήγορα όλο αυτό και ν α επαν έλθουμε στα γήπεδα το συν τομότερο, τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας που
μας έχ ουν θέσει και αν αμέν ουμε.Ευχ ομαι υγεία σε όλο τόν κόσμο>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΚΩΣΤ ΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ:

<< ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΓΜΑ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ>>
Ο ποδοσφαιριστής του ΑΟ Μίμα Μικρασι ατι κής Κώστας Ζουμπουρλής(χαφ)
τόνισε για την ομάδα του.
<<Σίγουρα το ξεκίνημα μας δεν ήταν
αυτό που μας αρμοζει σύμφωνα με την
εικόνα των τελευταίων χρόνων στην κατηγορία.
Η απώλεια βαθμών στις δυο πρώτες
αγωνί στηκες μας έρι ξαν την ψυχολογία,στην πορεία όμως ξαναβρήκαμε τα
πατήματα μας και φάνηκε στα δύσκολα
παιχνίδια.
Από την ημέρα της ί δρυσης του
Μίμα,στόχος του είναι να αναδεικνύει
νεαρούς παίκτες και να είναι ανταγωνιστικός,πιστεύω ότι το καταφέρνει με
μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια.
Μεγάλο πλήγμα η διακοπή του πρω-

ταθλήματος για όλες τις ομάδες λόγω
του ιού,κάνουν μεγάλο αγώνα για να
σταθούν οικονομικά. Θα μπορούσε να
συνεχιστεί το πρωτάθλημα χωρίς κόσμο
και με την τήρηση αυστηρών ελέγχων.
Ελπίζω με τις ατομικές προπονήσεις
που κάνουμε όλοι οι παίκτες με πρόγραμμα που μας έχει δωθεί να μην μείνουμε
πίσω και χαθεί ο ρυθμός που είχαμε
βρει,εύχομαι υγεία σε όλους και να επιστρέψουμε γρήγορα στην ενεργό
δράση>>.
Α πό δ ο ση : Α Ν ΕΣΤ Η Σ Τ ΣΑ Κ Ι ΡΟΓΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ: << ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ>>
Το μέλος του Δ.Σ του Ικάρου Νεοκτίστων

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

Ασπροπύργου Δέσποινα Βλαχαντώνη
μίλησε για την ομάδα και είπε τα εξής:
<<Η αλήθεια είναι πως η πορεία μέχρι
σήμερα της ομάδας μας δεν αντιπροσωπεύει τις δυνατότητες που έχει αποτελείτε
από ικανούς ποδοσφαιριστές και πάνω
απ' όλα καλά παιδιά έχουμε πολύ καλό
κλίμα και στόχος μας είναι να παίζουμε
καλό και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο.
Χρειάζεται χρόνος και δουλειά. Για την
διακοπή του πρωταθλήματος δεν συμφωνώ από την στιγμή που λαμβάνουμε
καθημερινά όλα τα μέτρα και στις προπονήσεις και στους αγώνες να μπαίνουν οι
ομάδες σε αδράνεια.
Οι ποδοσφαιριστές θέλουν χρόνο για να
επανέλθουν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για άλλη μια φορά δέχεται μεγάλο
πλήγμα .
Είναι πολύ δύσκολο το κατανοώ λόγω
του covid 19 αλλά θα έπρεπε να πάρουν
τα σωστά μέτρα από την αρχή μιας και το
πρωτάθλημα γίνεται σε ανοικτούς χώρους
πρέπει όλοι να συμβάλουμε για να βγούμε δυνατοί από την πανδημία
.θέλω να ευχηθώ σε όλα τα σωματεία Α' και Β' κατηγορίας να πάνε όλα καλά
να συνεχιστεί το πρωτάθλημα να γίνουν ωραίοι αγώνες και να είναι όλοι
υγιείς χωρίς τραυματισμούς και να μπορέσουν να επιβιώσουν τα σωματεία
στην δύσκολη αυτήν συγκυρία>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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θριάσιο-11

ΣΗΦΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ:
<< ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ>>

ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ:
<<ΒΓΑΛΑΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ>>
Ο ποδοσφαιριστής του Ακράτητου Πέτρος Βουρν άζος τόν ισε τα εξής.
<<Η μέχ ρι τώρα πορεία της ομάδας μου ήταν λίγο
δύσκολη στην αρχ ή καθώς κλήθηκαμε ν α βγάλουμε εις
πέρας έν α δύσκολο πρόγραμμα αγών ων και ν α αν τιμετωπίσουμε πολύ δυν ατές ομάδες που θα πρωταγων ιστήσουν στον όμιλο μας και θα επιδιώξουν την
κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Οι δύο πρώτες αγων ιστικές ήταν δύσκολες για εμάς
γιατί δεχ τήκαμε αν τίστοιχ α δύο ήττες όμως αυτό δεν
μας έριξε αν τιθέτως μας πείσμωσε, μας έκαν ε πιο
δυν ατούς και στις επόμεν ες δύο αγων ιστικές κοιτάξαμε στα μάτια τους αν τιπάλους μας παίζον τας πολύ
καλό ποδόσφαιρο και πήραμε δύο ισοπαλίες, η μία εκ
των οποίων με τον πρωτοπόρο του ομίλου, οι οποίες
μας αφήν ουν με μια γλυκόπικρη γεύση γιατί θα μπορούσαμε ν α είχ αμε φύγει με ν ίκες και από τα δύο
παιχ ν ιδια.
Αυτό όμως μας αφήν ει μια πολλά υποσχ όμεν η πορεία στο μέλλον για την ομάδα μας!! Από την άλλη η
διακοπή του πρωταθλήματος και των προπον ήσεων
είν αι για εμας έν α δυσάρεστο γεγον ός καθώς θα μας
αφήσει στην απραξία για αρκετό καιρό κάτι το οποίο
θα μας δυσκολέψει στην συν έχ εια ν α επιστρέψουμε
στους ίδιους ρυθμούς που βρισκόμασταν τώρα.
Είν αι προβλημα για έν αν ποδοσφαιριστή και γεν ικά
για έν αν αθλητή μετά από μια αποχ ή εν ός μήν α ν α
επιστρέψει άμεσα στην κατάσταση που βρισκόταν
πριν . Είν αι άδικο θεωρώ ν α συν εχ ίζεται το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα ν α σταματάν ε.

Είμαστε το ίδιο, είμαστε όλοι ποδοσφαιριστές όλοι
αθλητές. Μπορεί στα χ αρτιά ν α μην είμαστε επαγγελματίες όμως λειτουργούμε σε επαγγελματικά πρότυπα
και με επαγγελματική συν είδηση, οπότε αυτός ο
διαχ ωρισμός μας πικραίν ει. Όλα αυτά μας δυσκολεύουν και μας βγάζουν εκτός πορείας!! Τέλος όσο
αφορά τον ιό σίγουρα υπάρχ ει, σίγουρα είν αι κάτι που
πρέπει ν α πάρουμε στα σοβαρά και ν α προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, όπως όμως
και με τόσους άλλους ιούς που κατά καιρούς έχ ουν
βγεί στην επιφάν εια οι οποίοι όμως δεν μας σταμάτησαν από την καν ον ικότητα μας, από την ρουτίν α
μας, από την ζωή μας και από όλα αυτά που αγαπάμε
ν α κάν ουμε και για εμάς το ποδόσφαιρο είν αι όλα αυτά
τα π αραπ άν ω και ακόμα π ερισσότερα. Οπ ότε
κλείν ον τας θέλω ν α πω κάτι εκ μέρους όλων των
ποδοσφαιριστών και των αθλητών γεν ικότερα, ΜΗΝ
ΜΑΣ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ..ΜΑΣ
ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΤΕ!!!!
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΤΕΠΕΤΟΒ: << ΟΙ ΠΙΟ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ>.
Ο
επιθετικός
του
Αστέρα
Μαγούλας Ηλίας Τεπετόβ μίλησε
για την ομάδα του.

<<Οι περισσότερες ομάδες της
Δυτικής Αττικής φέτος έχουν
στηρίξει αρκετά παιδιά σε νεαρή
ηλικία και είναι το μόνο καλό από
όλη την ιστορία με τον COVID.
Η ομάδα της Αστέρα Μαγούλας
είναι μια από αυτές, όπως και ο
ΠΑΟΚ Μάνδρας που με τον
οποίο ξεκίνησα την χρονιά!
Σίγουρα οι πιο χαμένοι από την
διακοπή είμαστε οι ποδοσφαιριστές κύριος λόγω του οικονομικού!
Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η
χρόνια όμως. Η ομάδα της
Μαγούλας τελευταία στιγμή έκανε σημαντικές προσθήκες και
είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κινδυνεύσουμε με υποβιβασμό,
καθώς βρίσκεται και στον πάγκο μας ένας έμπειρος προπονητής,και υπάρχει αρκετό ταλέντο στην ομαδα!
Καλό υπόλοιπο και χωρις τραυματισμούς εύχομαι!>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο αμυντικός του Ηρακλή Ελευσίνας Σήφης
Λυμπέρης μίλησε για την ομάδα του.
Οι ομάδες φέτος όπως και η ομάδα που
αγωνίζομαι ξεκίνησαν με αρκετές δυσκολίες
λόγω της κατάστασης και στηρίχθηκαν πιο πολύ
στις ακαδημίες.
Εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα που κάναμε
κάποια κακά αποτελέσματα στην αρχή αλλά πριν
τη διακοπή καταφέραμε και μαζέψαμε κάποιους
σημαντικούς βαθμούς.
Οσο για τον covid 19 πιστεύω ότι με τη διακοπή σίγουρα δεν οφελείται κανένας και θα μείνουμε πίσω αγωνιστικά.
Εύχομαι καλό κουράγιο και υγεία σε σωματεία
και ποδοσφαιριστές>>.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ:
<< ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ>>
Ο τεχ ν ικός διευθυν τής της π ρώτης
ομάδας και τεχ ν ικός
διευθυν τής
στην
ακαδημία και π ροπον ητής της ακαδημίας του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής Γιώργος Καραμμπ λάκας
τόν ισε:

<<Η ομάδα μου μέχ ρι τώρα δεν έχ ει την
συγκομιδή βαθμών που μπορούσε αλλά ξέρουμε στο ποδόσφαιρο ότι άλλες φορές μπορεί ν α υπολογίζεις περισσότερα και ν α έρθουν
λιγότερα και το αν τίστροφο σαν διοίκηση κ
σαν τεχ ν ικό Τιμ είμαστε έτοιμοι ν α αν τιμετωπίσουμε όλες τις αγων ιστικές δυσκολίες
αυτό που δεν μπορούμε ν α αν τιμετωπίσουμε είν αι αυτό που συμβαίν ει τωρα.
Είν αι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα ερασιτεχ ν ικά σωματεία από τις διοικήσεις μέχ ρι
τους ποδοσφαιριστές.
Εμείς σαν Μικρασιατική στο αγων ιστικό
κομμάτι έχ ουμε δώσει πρόγραμμα στους
ποδοσφαιριστές από εκεί και πέρα είν αι

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

στον κάθε ποδοσφαιριστή κατά πόσο είν αι
(επαγγελματίας) ώστε ν α είν αι εκείν ος όταν
έρθει η ώρα έτοιμος κ άμα ειν αι έτοιμος θα
επαν έλθει κ η ομάδα ποιο γρήγορα.
Στην διοίκηση τώρα τι ν α πούμε πάρα
πολύ δύσκολα τα πράγματα ποια επιχ είρηση
θα μπει χ ορηγός; Ποια εκδήλωση μπορεί ν α
γίν ει για τι έσοδα μιλάμε ; Δύσκολη η κατάσταση.
Όσο για τις ακαδημίες η κατάσταση είν αι
τραγική έν α από τα ποιο σημαν τικά πράγματα στην αν άπτυξη του παιδιού είν αι η
γυμν αστική παιδιά σε κρίσιμη ηλικία για
παχ υσαρκία κτλ αφήστε μεγάλο το θέμα της
ακαδημίας μεγάλο το λάθος ν α κλείσουν αλλά
αν κ είμαστε αν τίθετοι πρεπει ν α κάν ουν ε
υπομον ή κ ν α προσπαθήσουμε ν α είμαστε
έτοιμοι όταν αν οίξουμε ν α προσαρμόσουμε
τα παιδιά γρήγορα πάλι στο προπον ητικό
κομμάτι κ στο αγων ιστικό απλά δεν είν αι
εύκολο κ το χ ειρότερο είν αι ότι στο πίσω
μέρος του μυαλού μας πάλι θα υπάρχ ει ο
φόβος πάλι μήπως κλείσουμε.
Ελπίζουμε ν α τελειώσουν όλα σύν τομα κ
ν α γυρίσουμε όλοι στα γήπεδα κ στον αθλητισμό. Καλη δύν αμη σε όλα τα σωματεία κ
σε όλους τους αθλητές κ όταν επιστρέψουν
ν α έχ ουν όλοι υγεία χ ωρίς τραυματισμούς για
ν α γίν ει όμως αυτό πρέπει αυτον τον δύσκολο μήν α ν α μην αφήσουν τον εαυτό τους ν α
προσέχ ουν την διατροφή τους κ ν α γυμν άζον ται!!!
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΓΑΜΟΣ

Ο Σταύρος Φίλης του
Χαράλαμπου και της
Λαμπριν ής το γέν ος
Θαν έλα που
γεν ν ήθηκε στην
Αθήν α και κατοικεί
στην Ελευσίν α
Αττικής και η
Βασιλική
Παπασπύρου του
Σπυρίδων ος και της
Ελέν ης το γέν ος
Λευθεριώτη που
γεν ν ήθηκε στην
Αθήν α και
κατοικεί στην
Μάν δρα Αττικής,
πρόκειται ν α
παν τρευτούν με
πολιτικό γάμο
στον δήμο
Μάν δρας

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 MAIL: irokalli8@gmail.com

Ζητούνται αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες
στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

48

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.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ομιλήτριες
Μαρία-Χρυσάνθη
Υφαντή,
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
Msc
Ελισάβετ
Τζαφέρη,
Νοσηλεύτρια
Για να συμμετάσχετε
πατήστε εδώ για να
εισέλθετε στην πλατφόρμα και ακολούθως
εισάγετε τους απαραίτητους κωδικούς,
Meeting ID: 721
5854 4343 και
Passcode: 2bz5sW

θριάσιο-13

14-θριάσιο

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

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

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

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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Νέο πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας
κατασκεύασε ο Δήμος Φυλής στο Ζεφύρι

Έ

να νέο χώρο ασφαλούς άθλησης και ψυχαγωγίας απέκτησε το Ζεφύρι στην συμβολή
των οδών Αλαμάνας και Παύλου Μπακογιάννη, πίσω από την στέγη των Ηπειρωτών.
Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε, από την Τεχνική
Υπηρεσία με πόρους του Δήμου Φυλής. Απομακρύνθηκε η παλιά και επικίνδυνη μπασκέτα που
υπήρχε επί χρόνια και ο χώρος μετατράπηκε σε
ένα σύγχρονο και όμορφο πάρκο, που δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν και να κάνουν με
ασφάλεια ποδήλατο, μαθαίνοντας παράλληλα και
τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
Ασφαλής αντιολισθητικός τάπητας, με χαρούμενα
χρώματα, οδηγοί κίνησης και στάσης, ενισχυμένη
περίφραξη και τοποθέτηση νέας εξωτερικής πόρ

τας είναι τα νέα δεδομένα στο ολοκαίνουργιο
πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας.
«Είχαμε ένα χώρο έκτασης περίπου 1,5 στρέμματος που ήταν ανεκμετάλλευτος την ώρα που η
γειτονιά ζητούσε μια γωνιά άθλησης και ψυχαγωγίας. Σκεφτήκαμε πως αντί να κάνουμε άλλη μια
πλατεία θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους
μικρούς δημότες έναν άνετο χώρο για να κάνουν
με ασφάλεια ποδήλατο» υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας.
Ο χώρος που θα λειτουργεί εν είδη μικρού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής είναι ο πρώτος που
κατασκευάζεται στο Δήμο και θα αποτελέσει οδηγό
και για άλλες γειτονιές που περικλείονται από
δρόμους βαριάς κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τα

παιδιά να μην μπορούν παίξουν ελεύθερα και με
ασφάλεια.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
αφού έγινε επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών, κατασκευάστηκε δάπεδο με (σταυρωτά)
τρεις στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος αναμεμιγμένο με χαλαζιακή άμμο, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που υποδέχθηκε τον
ακρυλικό αντιολισθητικό τάπητα με τελικό πάχος
2μμ.
Η γραμμογράφηση του χώρου έγινε με ανεξίτηλα
χρώματα συμβατά με τον τάπητα ενώ έχει προβλεφθεί επισκευή στα υφιστάμενα παγκάκια και
τοποθέτηση άλλων δυο καθώς και η τοποθέτηση
τεσσάρων νέων κάδων απορριμμάτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
– ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
«Δίνουμε έμφαση σε πολιτικές που αφορούν
συμπολίτες μας με αναπηρία και χρέος μας
είναι η συνεχής ενίσχυσή τους.»

Ο

Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου έτους
συμμετοχής του στην Κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία
εκάνε την ακόλουθη δήλωση: «Έκλεισε ένας χρόνος από την συμμετοχή μου στην Υποεπιτροπή για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, κατά τη διάρκεια του οποίου είχα τη χαρά και τιμή να συμμετάσχω σε διαβουλεύσεις με αρμοδίους φορείς οι οποίοι κατέθεσαν ζητήματα που απασχολούν τα άτομα
με ειδικές ανάγκες σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους, και προτάσεις προς διευκόλυνση
των ΑμεΑ. Στις συνεδριάσεις συζητήθηκαν θέματα όπως η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, η επαγγελματική
απασχόληση και αξιοποίηση τους, η αναπηρία και ο τουρισμός, οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στα άτομα
με αναπηρία, η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των Αμεα και οι διεθνείς δράσεις της ΕΣΑΜΕΑ. Σε αρκετές από τις θεματικές υπήρξα εκ των
εισηγητών.
Δίνουμε έμφαση σε πολιτικές που αφορούν συμπολίτες μας με αναπηρία και χρέος μας είναι η
συνεχής ενίσχυσή τους.»

