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Κλειστά σχολεία:

Τηλεκπαίδευση για
δημοτικά και νηπιαγωγεία,
πώς θα γίνονται
τα μαθήματα

Άδεια ειδικού σκοπού δικαιούν ται
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου, 2105580218
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &
Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29
ΖΕΦΥΡΙ- 210 2385080
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕΤΡΟ)
210-5324590

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα,
Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα
Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

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

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ιδρύεται Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής
Εγκλήματος Δυτικής Αττικής

Μ

ε
Προεδρικό
Διάταγμα που
πήρε υπογραφή την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
επιχειρεί να αναδιοργανώσει τις αστυνομικές
υπηρεσίες της Αττικής και
της περιφέρειάς της.
Συγκεκριμένα,
στην
Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων, που
ανήκει οργανικά στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
και στο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) προστίθεται ένα νέο τμήμα, αυτό της
Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής
Αττικής, το οποίο εδρεύει στο δήμο Αχαρνών, έχει
ταυτόσημες αρμοδιότητες με το Τμήμα Πρόληψης
και Καταστολής Εγκλήματος, ενώ η εδαφική του
αρμοδιότητα ταυτίζεται με την εδαφική αρμοδιότητα
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι παράλληλα ικανοποιείται ένα αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης
που μέσω και των Δήμων της περιοχής όλα τα
προηγούμενα χρόνια πίεζαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ενισχύσει και να αυτονομήσει
τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στην
περιοχή, αφού το έγκλημα εκεί παρουσιάζει ιδιομορφίες και στον αριθμό και στην ποιότητα.
Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, στην Υποδιεύθυνση
Επιχειρησιακών Δράσεων συστήνεται το Τμήμα
Ειδικών Δράσεων όπου και συστήνει την υπηρεσία

ΔΡΑΣΗ, έχοντας την
επιχειρησιακή διαχείριση
εποπτεία και έλγχο του
προσωπικού για την
αποτελεσματικότερη
εκτέλεση της αποστολής
του.
Για πρώτη φορά η
ομάδα ΔΡΑΣΗ αποτυπώνεται σε Διάταγμα και
αποκτά θεσμική υπόσταση, σχέδιο λειτουργίας
και επιχειρησιακή υπαγωγή, αφού μέχρι πρότινος λειτουργούσε με αποφάσεις τις ηγεσίας, ενώ η
προκάτοχός της ΔΕΛΤΑ δεν αναφερόταν σε κανένα
επίσημο έγγραφο της Πολιτείας.
Τέλος, συστήνεται Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΕΑ), επιπέδου Τμήματος, με αποστολή την
«παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των
διατιθέμενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται
συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και
μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων
εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ),
τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω
Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α.».
Πηγή: www.lawandorder.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Παράταση εγκριτικών αποφάσεων επιδομάτων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος & Επιδόματος Στέγασης

Η

Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας και το Κέν τρο Κοιν ότητας του Δήμου Ασπροπύργου, σας εν ημερών ουν
ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορων οϊού, υπεγράφη και προωθείται για
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερν ήσεως Υ πουργική Απόφαση, με την οποία παρατείν εται για τρεις
(3) μήν ες η ισχ ύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων , «Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης», οι οποίες θα έπρεπε ν α επαν υποβληθούν εν τός των μην ών : Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 και
Ιαν ουαρίου 2021.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1) Θα σταλούν από το Υ πουργείο μην ύματα στους δικαιούχ ους για ν α εν ημερωθούν
σχ ετικά με τις παρατάσεις των αιτήσεών
τους.
Για το Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα
(πρώην ΚΕΑ) στέλν ουν εν ημερωτικά μην ύματα στο κιν ητό και στο email που έχ ει δηλωθεί στην αίτηση, εν ώ για το Επίδομα Στέγασης
ΜΟΝΟ στο email.
2) Σε π ερίπ τωση π ου υπ οβληθεί ν έα
αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμέν η αίτηση θα
ισχ ύσει καν ον ικά.

3) Εάν ο δικαιούχ ος έχ ει ξεκιν ήσει τη
δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμέν ει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χ ωρίς ν α γίν ει οριστική υποβολή αυτής, τότε
θα αν αν εωθεί αυτόματα η ισχ ύς της προηγούμεν ης εγκεκριμέν ης αίτησης.
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Άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς,

Ά

λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολείων

δεια ειδικού σκοπ ού
μπορούν ν α πάρουν
οι εργαζόμεν οι γον είς
λόγω της αν αστολής λειτουργίας όλων των σχ ολικών
μον άδων . Η άδεια ειδικού
σκοπού έχ ει διάρκεια κατ’
ελάχ ιστον τριών ημερών ,
την οπ οία ακολουθεί στη
συν έχ εια η χ ορήγηση μίας
ημέρας καν ον ικής άδειας,
σχ ήμα το οποίο επαν αλαμβάν εται κυκλικά για όσο διάστημα χ ρειαστεί μέχ ρι τη
λήξη του έκτακτου και προσωριν ού μέτρου.
Μάλιστα σε περίπτωση που
ο εργαζόμεν ος έχ ει εξαν τλήσει την ετήσια άδεια του
γίν εται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του αν ωτέρω σχ ήματος, μπορεί ν α δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη
ν όμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμεν ος, είτε αυτή χ ορηγείται με αποδοχ ές είτε χ ωρίς αποδοχ ές, όπως π.χ .
άδεια για την παρακολούθηση της σχ ολικής επίδοσης
των παιδιών , άδεια λόγω ασθέν ειας τέκν ου, άδεια άν ευ
αποδοχ ών .Η χ ρήση της άδειας ειδικού σκοπού δύν αται ν α γίν ει είτε από τον έν αν γον έα εξ ολοκλήρου είτε
και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους
διαστήματα αυτής, εν ώ δεν μπορεί ν α γίν ει ταυτόχ ρον α χ ρήση της και από τους δύο.
Οι εργαζόμεν οι που αιτούν ται την άδεια προσκομίζουν στους εργοδότες τους σχ ετικές υπεύθυν ες
δηλώσεις, εν τός εύλογου χ ρον ικού διαστήματος.Η
άδεια ειδικού σκοπού μπορεί ν α χ ορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούν ται οι αν άγκες του εργαζομέν ου.Η εξ αποστάσεως εργασία και η χ ορήγηση της
άδειας ειδικού σκοπού μπορούν ν α λειτουργήσουν
συν δυαστικά με τρόπο ώστε και τα δύο μέρη, εργαζόμεν οι γον είς και εργοδότες, ν α μπορούν ν α αν τεπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης αν άγκης που έχ ει
δημιουργηθεί για την αν τιμετώπιση της μετάδοσης του
κορων οϊού. Ο εργοδότης έχ ει την υποχ ρέωση ν α
καταχ ωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υ πουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων τους εργαζομέν ους που έκαν αν χ ρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Για τη χ ορήγηση της άδειας ειδικού
σκοπού γίν εται συσχ έτιση με το δικαίωμα λήψης ετήσιας καν ον ικής άδειας.

Δηλαδή, ο εργαζόμεν ος/η θα πρέπει
ν α πληροί τις ν όμιμες π ροϋπ οθέσεις
για λήψη ετήσιας
καν ον ικής άδειας
τουλάχ ιστον έξι (6)
ημερών στην εξαήμερη εργασία και
π έν τε (5) ημερών
στην
π εν θήμερη
εργασία. Διαφορετικά, η άδεια ειδικού
σκοπ ού χ ορηγείται
αν αλογικά με τις
ημέρες καν ον ικής
άδειας π ου δικαι-

ούται.
Αν ά τρεις (3) ημέρες άδειας ειδικού σκοπού προστίθεται υποχ ρεωτικά μία (1) ήμερα ετήσιας καν ον ικής
άδειας του εργαζομέν ου, η οποία αφαιρείται από τη
συν ολική δικαιούμεν η καν ον ική άδεια για το έτος
2020Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο
τρίτα (2/3) καλύπτον ται από τον εργοδότη και το έν α
τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.Επισημαίν εται ότι η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού
είν αι χ ρόν ος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται ως
χ ρόν ος εργασίας και λαμβάν εται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομέν ων π ου
προκύπτει λόγω της σχ έσης εργασίας τους.Το δικαίωμα ισχ ύει και για τους δύο εργαζόμεν ους γον είς, εφόσον εργάζον ται στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα:
- Εάν και οι δύο γον είς εργάζον ται στον ίδιο
εργοδότη, μπορούν ν α ασκήσουν αυτό το δικαίωμα
είτε ο έν ας αποκλειστικά, είτε ν α μοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήματα, τα οποία κοιν οποιούν στον
εργοδότη τους με υπεύθυν ες δηλώσεις που του υποβάλλουν .
- Εάν οι δύο γον είς εργάζον ται σε διαφορετικό
εργοδότη, μπορούν ν α ασκήσουν αυτό το δικαίωμα,
είτε ο έν ας αποκλειστικά, είτε ν α μοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήματα, τα οποία κοιν οποιούν στον
εργοδότη τους με υπεύθυν ες δηλώσεις που του υποβάλλουν .
- Εάν ο έν ας γον έας εργάζεται με μισθωτή εργασία και
ο άλλος είν αι ελεύθερος επαγγελματίας τότε τη δικαιούται καν ον ικά ο μισθωτός γον έας.
ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

θριάσιο-3

Κοινωνικό μέρισμα:
Θα καταβληθεί πριν από τα
Χριστούγεννα – Τι δήλωσε ο
Πέτσας. Που πρόκειται να δοθεί

Στην εν ίσχυση των αδύν αμων ν οικοκυριών προχωρά
η κυβέρν ηση δίν ον τας κοιν ων ικό μέρισμα.Η έκτακτη
οικον ομική εν ίσχ υση θα
καταβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως συν έβη άλλωστε και πέρυσι.
Για την υποβολή αιτήσεων
των δικαιούχων , θα αν οίξει ειδική πλατφόρμα στη διεύθυν ση
https://www.koinonikomerisma.gr η οποία έχει την έν δειξη
«Κοιν ων ικό Μέρισμα 2020».
Ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλών τας στον
ΑΝΤ1 ερωτηθείς για το κοιν ων ικό μέρισμα, τόν ισε ότι αυτό θα
δοθεί πριν από τα Χριστούγεν ν α σε οικον ομικά ευάλωτους
πολίτες και οι τελικές αποφάσεις θα αν ακοιν ωθούν από τον
Πρωθυπουργό την επόμεν η εβδομάδα.
Διευκρίν ισε πάν τως, ότι μέσα στον σχεδιασμό δεν συμπεριλαμβάν ον ται αυτή τη φορά οι υγειον ομικοί.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.Υπάρχουν όμως ήδη κάποιες πρώτες σκέψεις
στο τραπέζι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαιούχοι του νέου κοινωνικού μερίσματος θα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες
πολιτών:
Όσοι λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Οι μακροχρόνια άνεργοι, που δεν λαμβάνουν κανένα
επίδομα.
Οι απολυμένοι στη διάρκεια της πανδημίας, από τον
Μάρτιο και μετά.

Οι εργαζόμεν οι στα ν οσοκομεία, στους οποίους το
επίδομα εν δεχ ομέν ως ν α είν αι υψηλότερο, σε σχ έση
με εκείν ο που θα καταβληθεί στις άλλες κατηγορίες
πολιτών . Θα έχ ει την έν ν οια της επιβράβευσης για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν για την αν τιμετώπιση
της παν δημίας. Υ πεν θυμίζεται πως στους εργαζόμεν ους στα ν οσοκομεία είχ ε καταβληθεί έκτακτο μπόν ους
και το περασμέν ο Πάσχ α.
Σε ότι αφορά στο κοιν ων ικό μέρισμα, ο αν απληρωτής
υπ ουργός Οικον ομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης,
μιλών τας στην ΕΡΤ και ερωτώμεν ος για την εξαγγελία
του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, είπε ότι
οι κατηγορίες οι οποίες αν αμέν εται ν α εν ισχ υθούν , θα
αφορούν περιπτώσεις οι οποίες δεν έχ ουν λάβει
κάποιας άλλης μορφής στήριξης λόγω της παν δημίας.

Επίσκεψη Χαρδαλιά στις εγκαταστάσεις της ευρωπαϊκής αποθήκης ιατρικού υλικού

Σ

ε διαδικασία αποπεράτωσης και
πλήρους
λειτουργικότητας
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου στεγάζεται ήδη μέρος του
ευρωπαϊκού κοινού αποθεματικού για
ιατρικό υλικό ζωτικής σημασίας προς
κάλυψη των αναγκών των κρατών-μελών
της ΕΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση
της πανδημίας (rescEU stockpiling).

Τον χώρο επισκέφθηκε την Κυριακή ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,
όπου επιθεώρησε την πορεία των εργασιών, συνοδευόμενος από κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών της ΓΓΠΠ.
Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις
βρίσκονται σε στρατόπεδο στον Αυλώνα
Αττικής και έχουν διατεθεί στη ΓΓΠΠ από
το ΓΕΕΘΑ προς διευκόλυνση του έργου
της. Οι εργασίες αποπεράτωσης και η

προμήθεια του συνόλου
του αποθεματικού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη Νοεμβρίου.

Στο αποθεματικό ιατρικού υλικού που διαφυλάσσει η Ελλάδα περιλαμβάνονται μάσκες τύπου
FFP2 και FFP3, ιατρικές
στολές ατομικής προστασίας (high και medium
protection), καθώς και
λοιπός προστατευτικός
εξοπλισμός (ιατρικά γάντια, γυαλιά, ποδονάρια
κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι από το αποθεματικό
που διαφυλάσσει η χώρα μας, έχουν ήδη
διατεθεί (13 Νοεμβρίου) 500.000 ζευγάρια ιατρικά γάντια προς τη Γαλλία, κατόπιν

σχετικού αιτήματος των γαλλικών αρχών,
το οποίο υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
rescEU.
Σημειώνεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου

2020, ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η επίσημη ένταξη της Ελλάδας
στο πρόγραμμα δημιουργίας αποθεματικού κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού, μέσω
του οποίου τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
διασφαλίζουν επαρκή αποθέματα και
άμεση διανομή τους, όπου αυτό είναι
αναγκαίο. Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από
τις πρώτες χώρες που συμμετείχαν στο
εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ, στο πλαίσιο
του πνεύματος έμπρακτης αλληλεγγύης
και αλληλοβοήθειας μεταξύ των κρατώνμελών.
Τα κοινά αποθέματα του εξοπλισμού
διαμοιράζονται προς φύλαξη στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και είναι άμεσα διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% το
κόστος αγοράς, φύλαξης και διανομής
του υλικού.

4-θριάσιο

Nέα μέτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου:
Απαγόρευση συγκεντρώσεων από 4 άτομα και πάνω -Πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ

Νέο ειδικό σχ έδιο έχ ει εκπον ήσει η Αστυν ομία για την αποφυγή
συγκεν τρώσεων την ημέρα της επετείου της εξέγερσης του
Πολυτεχ ν είου.Στο πλαίσιο των μέτρων της αστυν ομίας,
απαγορεύον ται σε όλη την επικράτεια, οι δημόσιες υπαίθριες
συν αθροίσεις στις οποίες συμμετέχ ουν τέσσερα ή περισσότερα
άτομα, από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής 15ης Νοεμβρίου έως
και τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.Για τους παραβάτες,
υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που
προκύπτουν από την κείμεν η ν ομοθεσία, προβλέπον ται οι
ακόλουθες κυρώσεις:- διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στα ν ομικά
πρόσωπα και 3.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που
διοργαν ών ουν δημόσιες υπαίθριες συν αθροίσεις και- διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ στα πρόσωπα που
παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχ ον τας σε δημόσιες υπαίθριες συν αθροίσεις.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχ ει δηλώσει, πάν τως, ότι η μν ήμη του Πολυτεχ ν είου φέτος θα πρέπει
ν α τιμηθεί με μια λιτή τελετή, εν ώ κάλεσε τα κόμματα ν α μη συμμετάσχ ουν σε πορείες και συγκεν τρώσεις, ούτε
και ν α εν θαρρύν ουν πολίτες ν α βγουν στους δρόμους. «Δεν θα επιτρέψει η κυβέρν ηση τέτοια συμπεριφορά»
τόν ισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίν ον τας ότι για ν α προστατευθεί η δημόσια υγεία δεν έγιν αν ούτε οι
εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Δρακόντεια μέτρα της ΕΛ.ΑΣ -4.000 αστυνομικοί, drones, ελικόπτερα στους δρόμους

Στο «στρατηγείο» της ΕΛ.ΑΣ λαμβάν ον ται δρακόν τεια μέτρα για την ημέρα του Πολυτεχ ν είου. Το αρχ ικό «κρας
τεστ» έγιν ε στο ΕΜΠ και στου Ζωγράφου, όπου η αστυν ομία προέβη σε εφόδους και συλλήψεις.Σε ό,τι αφορά
την προσεχ ή Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, η πρώτη εν έργεια θα είν αι η «σφράγιση» του ΕΜΠ -που ήδη επιτηρείται
από ισχ υρές δυν άμεις- και η έκδοση διαταγών απαγόρευσης συν αθροίσεων και πορειών για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, σε Αθήν α και Θεσσαλον ίκη. Περιπολίες θα γίν ον ται σε όλα τα «επίφοβα»
ιδρύματα, όπως η πρώην ΑΣΟΕΕ, στην ευρύτερη περιοχ ή των Εξαρχ είων και στους χ ώρους γύρω από το
Αρχ αιολογικό Μουσείο.Σύμφων α με αστυν ομικές πηγές, την Τρίτη στους δρόμους θα βρίσκον ται 4.000
αστυν ομικοί, εισαγγελείς και οι «Αίαν τες» (οχ ήματα ρίψης ν ερού), εν ώ από αέρος θα επιτηρούν drones και
ελικόπτερα. Η εν τολή που θα δοθεί στους αστυν ομικούς θα είν αι αρχ ικά ν α προειδοποιούν τους διαδηλωτές,
καλών τας τους ν α διαλυθούν … ησύχ ως. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ωστόσο, οι αξιωματικοί θα καλούν σε
άμεση αποτροπή των συγκεν τρώσεων και σε προσαγωγές .
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

- Σε περίπτωση που ο έν ας
γον έας είν αι εργαζόμεν ος στο
δημόσιο και ο άλλος γον έας είν αι
εργαζόμεν ος στον ιδιωτικό τομέα
μπορούν ν α ασκήσουν το δικαίωμα είτε ο έν ας αποκλειστικά, είτε
ν α μοιρασθούν την ειδική άδεια σε
διαστήματα, τα οποία κοιν οποιούν
στον εργοδότη τους με υπεύθυν ες
δηλώσεις που του υποβάλλουν .
- Σε περίπτωση που εργάζεται
μόν ο έν ας εκ των δύο γον έων , τότε
αυτός δεν μπορεί ν α κάν ει χρήση της
άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο
γον έας που δεν εργάζεται ν οσηλεύεται
για οποιον δήποτε λόγο ή ν οσεί από
τον κορον οϊό COVID-19 ή είν αι άτομο
με αν απηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67%
και άν ω, σύμφων α με απόφαση αρμόδιας υγειον ομικής επιτροπής σε ισχύ ή

λαμβάν ει αν απηρικό επίδομα από τον
ΟΠΕΚΑ ή σύν ταξη αν απηρίας.

- Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης
των γον έων ή γέν ν ησης τέκν ου εκτός
γάμου το δικαίωμα της άδειας ασκείται
αποκλειστικά από τον γον έα που έχει
την επιμέλεια ή τη γον ική μέριμν α του
παιδιού, εκτός και αν τα αν ωτέρω
δικαιώματα ασκούν ται και από τους δύο
γον είς, οπότε μπορούν ν α κάν ουν
χρήση και οι δύο με κοιν ή τους υπεύθυν η δήλωση (είτε ο έν ας αποκλειστικά,
είτε ν α μοιρασθούν την ειδική άδεια σε
διαστήματα, τα οποία κοιν οποιούν
στον εργοδότη τους με υπεύθυν ες
δηλώσεις που του υποβάλλουν ).
- (Περίπτωση Μον ογον έα) Σε
περίπτωση γέν ν ησης παιδιού εκτός
γάμου ή εκτός συμφών ου συμβίωσης

(το οποίο εξομοιών εται πλήρως με τον
γάμο), ή σε περίπτωση θαν άτου του
άλλου γον έα, τότε η ειδική άδεια χορηγείται άν ευ άλλης προϋπόθεσης στον
μον ογον έα.

- Σε περίπτωση που και οι δύο γον είς
εργάζον ται αλλά ο έν ας εξ αυτών
βρίσκεται σε άλλη ν όμιμη άδεια, τότε ο
πρώτος δεν δικαιούται ν α κάν ει χρήση
της άδειας ειδικού σκοπού για όσο διάστημα διαρκεί η άδεια του δεύτερου.
- Σε περίπτωση που ο εργοδότης
αν αστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω της λήψης των έκτακτων
μέτρων για την αν τιμετώπιση και την
πρόληψη μετάδοσης του κορον οϊού, ο
εργαζόμεν ος γον έας δεν δικαιούται την
άδεια ειδικού σκοπού.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Παρατείνεται η προθεσμία
για τις προσλήψεις γιατρών στο
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
για την πρόσληψη γιατρών από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Απόφαση ελήφθη για παράταση έως την Παρασκευή της προκήρυξης για πρόσληψη γιατρών
από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Πρόκειται για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών
υπηρεσιών, με αμοιβή κατά πράξη και κατ’
επίσκεψη, από 2 γιατρούς.

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

6978087309

θριάσιο-5

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Προχωράει τις διαδικασίες για την ανέγερση του
5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων ο Δήμος Φυλής

Μ

ε
ταχ ύτατες
διαδικασίες
προχ ωράει ο Δήμος Φυλής το
θέμα της ίδρυσης, αν έγερσης
και λειτουργίας του 5ου Γυμν ασίου Άν ω
Λιοσίων .
Το θέμα είχ ε ιεραρχ ηθεί ως η μεγάλη
π ροτεραιότητα της Δευτεροβάθμιας
Εκπ αίδευσης, στη συν άν τηση του
Δημάρχ ου Χρήστου Παππού και του
Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής
Επ ιτροπ ής Νίκου Χατζητρακόσια με
τους Διευθυν τές των σχ ολείων , στις 3
Σεπτεμβρίου 2020.
Ακολούθησε η χ ωροθέτηση του σχ ολείου από το Δήμο Φυλής στο ΟΤ 971,
κον τά στο Κλειστό Γυμν αστήριο Δροσούπολης και ήδη η Τεχ ν ική Υ πηρεσία
συν τάσσει τη μελέτη. Παράλληλα, ο
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής
Επ ιτροπ ής Νίκος Χατζητρακόσιας
εν ημέρωσε, στις 21 Οκτωβρίου 2020, το
Διευθυν τή
της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής Αθαν άσιο
Νικολόπουλο, ο οποίος συμπεριέλαβε

την ίδρυση του 5ου Γυμν ασίου στις
προτάσεις του προς το Υ πουργείο Παιδείας και ζήτησε, όπως προβλέπει ο
ν όμος, από το Δημοτικό Συμβούλιο
Φυλής σχ ετική γν ωμοδότηση.
Η γν ωμοδότηση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία τεκμηριών ει, κατά
τρόπο αδιαμφισβήτητο, την αν αγκαιότητα ίδρυσης του ν έου σχ ολείου δόθηκε
στη συν εδρίαση της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2020, αν οίγον τας το δρόμο για τη
σχ ετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρν ησης (ΦΕΚ). Παράλληλα, με την ίδια Απόφαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο γν ωμοδότησε υπέρ της λειτουργίας λυκειακών τάξεων στο Εσπεριν ό Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων .
Η γν ωμοδότηση του Δημοτικού
Συμβουλίου κλείν ει τον πρώτο κύκλο
εν εργειών για το 5ο Γυμν άσιο. Θα ακο
λουθήσει ο δεύτερος κύκλος με την
έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό
Συμβούλιο και την υποβολή της για
χ ρηματοδότηση.

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ : Μηχανοκίνητη κινητοποίηση με
αποκλεισμό της εισόδου του ΧΥΤΑ Φυλής στις 23
Νοεμβρίου

Μ

ηχανοκίνητη κινητοποίηση αποκλεισμού του ΧΥΤΑ της Φυλή
ανακοίνωσε το Δυτικό Μέτωπο και καλεί τις περιβαλλοντικές
κινήσεις, τα συνδικάτα των εργαζομένων, τους τοπικούς φορείς,
και όλες τις συλλογικότητες της Αττικής να βρεθούν στην είσοδο της χωματερής το πρωί της Δευτέρας 23/11, σαν το πρώτο βήμα μιας σειράς κλιμακούμενων αντιδράσεων.
Η πρωτοβουλία διοργανώνεται μετά την υπογραφή και έγκριση από
τους αρμόδιους Υπουργούς των δύο Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων με την μέθοδο ΣΔΙΤ στην Αττική.

Αρνητές της μάσκας διαδήλωσαν
στους δρόμους της Ελευσίνας

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε δρόμους πέριξ της Ελευσίνας για πάνω
από 40 λεπτά ο ένας δίπλα στον
άλλον
Αρκετά άτομα συγκεντρώθηκαν και
έκαναν πορεία χθες το απόγευμα
στην Ελευσίνα χωρίς να τηρούν
καμία απόσταση ασφαλείας.
Η συγκέντρωση δι οργανώθηκε
μέσω social media από λεγόμενους «αρνητές της μάσκας» οι οποίοι

κινήθηκαν σε δρόμους πέριξ της
Ελευσίνας για πάνω από 40 λεπτά ο
ένας δίπλα στον άλλον φωνάζοντας
συνθήματα όπως ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Την ίδια ώρα η ‘’μαύρη΄΄ λίστα των
νεκρών στη χωρας μας μεγαλώνει το
Σάββατο δε ο νέος τραγικός απολογισμός «έσπασε» το φράγμα των
1.000 θανάτων φτάνοντας τους
1035.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ επεσήμανε πως η κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ στη
Φυλή, σε συνδυασμό με την κατασκευή του υπερ-εργοστασίου επεξεργασίας σκουπιδιών στη Φυλή, την επέκταση του υφιστάμενου εργοστασίου (ΕΜΑΚ) και τη φημολογούμενη επαναλειτουργία της Χαλυβουργικής για καύση σκουπιδιών, καταδικάζουν τους κατοίκους της Δυτικής
Αθήνας – Αττικής να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους σε ένα περιβαλλοντικό εφιάλτη.

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας – Αττικής όπως είπαν, θα υποχρεωθούν
να φορούν μάσκες σε όλη τους τη ζωή για να αντέξουν τη δυσοσμία και τη
ρυπασμένη ατμόσφαιρα, από τα εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών που θα
καίγονται και θα θάβονται δίπλα στα σπίτια τους.

6-θριάσιο

Εξόρμηση στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
πραγματοποίησαν το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
και ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας

Εξόρμηση, στα πλαίσια της μέρας δράσης για την
Υ γεία στο Κέν τρο Υ γείας Ελευσίν ας πραγματοποίησαν
σήμερα το Σωματείο Ιδιωτικών Υ παλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και ο Σύλλογος Γυν αικών
Ελευσίν ας. Αν έδειξαν τα μεγάλα προβλήματα του Κέν τρου Υ γείας με ελλείψεις σε γιατρούς βασικών ειδικοτήτων , ακόμα και παιδιάτρου, αλλά και τον κίν δυν ο ν α
απολυθούν εργαζόμεν οι που λήγει η σύμβαση τους το
επόμεν ο διάστημα. Απαίτησαν άμεση θωράκιση των
πρωτοβάθμιων μον άδων υγείας, μαζικές προσλήψεις
υγειον ομικών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας.
Επίσης το Σωματείο Ιδιωτικών Υ παλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής συμμετείχ ε στη συγκέν τρωση στο Θριάσιο Νοσοκομείο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του σωματείου των εργαζομέν ων
στο Νοσοκομείο.
Επιπλέον , αυτές τις μέρες πραγματοποιούν ται εξορμήσεις σε χ ώρους δουλειάς και συγκεκριμέν α εχ θές
στην αποθήκη Logistics ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, σε s/m του
Ασπροπύργου(ΑΒ,LIDL,ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), αύριο στις
αποθήκες του Βεϊν όγλου στην Ελευσίν α, το Σάββατο
σε s/m στα Άν ω Λιόσια, την Τρίτη στις αποθήκες ΑΒ
στη Μάν δρα και σε άλλους χ ώρους που θα προγραμματιστούν . Τέλος το σωματείο οργαν ών ει ημέρα δράσης
την Πέμπτη 19 Νοέμβρη για τις αστικές συγκοιν ων ίες
μαζί με άλλα σωματεία της περιοχ ής.
Όλες οι παραπάν ω πρωτοβουλίες είν αι εν ταγμέν ες
ως σταθμοί στην προετοιμασία για την απεργία στις 26
Νοέμβρη για διεκδίκηση μέτρων προστασίας του λαού
και για την υπεράσπιση των εργασιακών και συν δικαλιστικών δικαιωμάτων , καταλήγει η αν ακοίν ωση.
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Τοποθετήθηκαν οι αίθουσες στο Παράρτημα
του 7ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

Τ

έσσερις ακόμη προκατασκευασμέν ες αίθουσες, οι τελευταίες από
τις, συν ολικά, επτά που εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής για τη σχ ολική κοιν ότητα, τοποθετήθηκαν την Πέμπτη 12
Νοεμβρίου σε έκταση ιδιοκτησίας του
Δήμου που συν ορεύει με το 3ο Γεν ικό
Λύκειο Άν ω Λιοσίων , στη συμβολή των
οδών Σουρή και Κοραή.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για ν έα σχ ολική μον άδα, που θα λειτουργήσει, επί του
π αρόν τος, ως Παράρτημα του 7ου
Νηπιαγωγείου Άν ω Λιοσίων , με προοπτική, μετά την ολοκλήρωση των σχ ετικών
διαδικασιών , ν α αποτελέσει αυτοτελή
δομή και συγκεκριμέν α το 11ο Νηπιαγωγείο Άν ω
Λιοσίων .
Οι τέσσερις αίθουσες έχ ουν τοποθετηθεί σε βάση
έδρασης από οπλισμέν ο σκυρόδεμα και η επιφάν ειά
τους είν αι 48 τ.μ. η κάθε μια. Διαθέτουν WC, είν αι
εφοδιασμέν ες με συν αγερμό, σύστημα θέρμαν σης
–κλιματισμού, θερμοσίφων α, πυροσβεστική φωλιά,
αυτόματο σύστημα πυραν ίχ ν ευσης καπν ού και αλεξικέραυν ο εν ώ υπάρχ ει εγκατεστημέν ο πλήρες ηλεκτρολογικό, υδραυλικό και αποχ ετευτικό δίκτυο.
«Με την τοποθέτηση των τεσσάρων αυτών αιθουσών ολοκληρών εται το έργο της προμήθειας, με ίδιους
πόρους, επτά προκατασκευασμέν ων αιθουσών για
την κάλυψη των αυξημέν ων αν αγκών των ν ηπιαγωγείων του Δήμου που προέκυψαν με την απόφαση
υποχ ρεωτικής φοίτησης στο προν ήπιο», τόν ισε ο
Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας Θαν άσης Σχ ίζας,
υπογραμμίζον τας ότι τις επόμεν ες μέρες θα γίν ει η

σύν δεση των αιθουσών με τα δίκτυα κοιν ής ωφέλειας
(ρευματοδότηση, υδροδότηση, αποχ έτευση) και θα
διαμορφωθεί ο προαύλειος χ ώρος.
Ο σχεδιασμός του Δήμου στην προσχολική
εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί με την ανέγερση του
12ου Νηπιαγωγείου στη συνοικία της Ζωφριάς
και με την λειτουργία του 13ου Νηπιαγωγείου
στον Παιδικό Σταθμό ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ, στη
συνοικία Δροσούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκονται,
επίσης, οι ενέργειες του Δήμου προς την ΚΤΥΠ ΑΕ
με σκοπό την ανέγερση του 14ου Νηπιαγωγείου
στη συνοικία Αγίου Ιωάννη. Ήδη ο σχετικός προγραμματισμός πήρε τη μορφή Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και εστάλη στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής με
σκοπό να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η ίδρυση των
νέων σχολείων.

Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο
ποδοσφαίρου Ελευσίνας
Θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Μ

ε την υπ. αριθμ. 191/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίν ας, στις 22 Απριλίου 2019
η προηγούμεν η Δημοτική Αρχ ή είχ ε προβεί στην
έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίν ας και του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού για
το έργο «Αν τικατάσταση πλαστικού τάπητα βοηθητικού
γηπέδου στο ΟΤ 258».Ωστόσο, όπως σημειών ει σε σχ ετική αν ακοίν ωση ο Δήμος η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση από αδράν εια, είχ ε παραμείν ει αν εν εργή.
Με την αν άληψη των καθηκόν των μας και με εν έργειες
του Δημάρχ ου κ. Οικον όμου, το Δημοτικό Συμβούλιο
Ελευσίν ας προχ ώρησε σε ν έα επικαιροποιημέν η απόφαση στις 20 Νοεμβρίου 2019, όπου εν έκριν ε την σύν αψη
ν έας Προγραμματικής Σύμβασης.
Με την μελέτη της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας του Δήμου μας
δημοπρατήθηκε έργο συν ολικού προϋπολογισμού
192.000 €, το οποίο και θα καλυφθεί από χ ρηματοδότηση

του ΠΔΕ της Γεν ικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφων α
με την Προγραμματική Σύμβαση.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σύμφων α με
την μελέτη είν αι:
1.
Η αποξήλωση του παλαιού τάπητα,
2.
Η εγκατάσταση ολοκληρωμέν ου αυτόματου δικτύου ποτίσματος για τον «δροσισμό» του συν θετικού τάπητα,
3.
Η προμήθεια και τοποθέτηση καιν ούργιου συν θετικού ποδοσφαιρικού τάπητα πλήρως εν αρμον ισμέν ου με
τις προδιαγραφές FIFA κατηγορίας (2) δύο αστέρων και
4.
Γεν ικές εργασίες ευπρεπισμού του χ ώρου.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί από χ ρηματοδότηση του ΠΔΕ της Γεν ικής Γραμματείας Αθλητισμού
σύμφων α με την Προγραμματική Σύμβαση.

θριάσιο-7
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ:
Με υπομονή και κουράγιο
θα νικήσουμε και πάλι

Αγαπητοί συνδημότες,
Η κατάσταση στο μέτωπο του κορονοϊού βρίσκεται
σε κρίσιμο σημείο.
Ο Δήμος μας, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, στάθηκε όρθιος.
Στόχος και σκοπός μας, σε αυτή τη δεύτερη, πιο
επιθετική φάση, πρέπει να είναι ο ίδιος: Να μη χάσουμε ανθρώπους. Και για να το πετύχουμε πρέπει, όλοι
μας, να σταματήσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.
Απευθύνω ιδιαίτερη έκκληση στους νέους μας, καθώς
πολλοί από αυτούς υπήρξαν ή είναι μαθητές μου και
τους παρακαλώ να ελέγξουν την ορμή της νιότης τους.
Ζητώ από αυτούς που αποτελούν το μέλλον του τόπου
μας να προστατέψουν το αγαθό της δικής τους ζωής
αλλά και τις ζωές των ανθρώπων της οικογένειάς τους.
Μείνετε στο σπίτι και για τις κοινωνικές σας επαφές
αξιοποιείστε την τεχνολογία που τόσο καλά γνωρίζετε.
Συνδημότες μου, από την πρώτη μέρα που μου αναθέσατε την ευθύνη της πόλης μας, έκανα το παν για την
αναβάθμισή της και προσπάθησα να αυξήσω τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τη ζωντάνια της. Ποτέ,
ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου, δεν την σκέφτηκα
έρημη. Όμως τώρα έχω χρέος να σας ζητήσω ακριβώς
αυτό. Το ξέρω ότι μας λείπει η Πλατεία και η αγορά. Και
σε μένα λείπουν.
Το σημαντικό, όμως, φίλες και φίλοι συνδημότες
είναι να μείνουμε υγιείς. Όλες τις άλλες συνέπειες, στο
οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, θα τις αντιμετωπίσουμε ΜΑΖΙ. Άλλωστε, όπως ξέρετε, ο Δήμος μας έχει
απλώσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, ώστε να μη
μείνει, κανείς, μόνος του στη δίνη της υγειονομικής
κρίσης.
Υπομονή, λοιπόν, λίγες μέρες και όλα αυτά που ζούμε
σήμερα θα αποτελέσουν μια κακή ανάμνηση, όπως οι
πλημμύρες και ο σεισμός. ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ.
Ο συνδημότης και φίλος σας
Χρήστος Παππούς

ΟΑΣΑ: Τροποποίηση της διαδρομής 709 στη Δροσούπολη
λόγω κατασκευής αγωγού ομβρίων επί της οδού Πίνδου

Μερική προσωρινή τροποποίηση της
διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής
709, στο Δήμο Φυλής.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ
ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση
της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 709
ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) , λόγω
εργασιών κατασκευής αγωγού ομβρίων επί της
οδού Πίνδου στο Δήμο Φυλής, για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την έναρξη των εργασιών,
ως εξής:
Λεωφορειακή Γραμμή 709

Διαδρομή από Άνω Λιόσια (Κορμό)
Από Αλιάκμονος, αριστερά Άθωνος, δεξιά
Νέστου, αριστερά Πίνδου, συνέχεια όπως η
εγκεκριμένη διαδρομή.
Διαδρομή από Άνω Λιόσια (Κορμό) κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς
Από Αλιάκμονος, αριστερά Άθωνος, δεξιά Νέστου,
αριστερά Πίνδου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.
Ιδρύονται οι εξής προσωρινές στάσεις:

· Επί της οδού Νέστου, μεταξύ Άθωνος και Βόλβης

· Επί τις οδού Νέστου, 10μ πριν την οδό Μακεδονίας
· Επί τις οδού Νέστου, 10μ πριν την οδό Πίνδου
Διαδρομή προς Άνω Λιόσια (Κορμό)

Από Μακεδονίας, δεξιά Νέστου, αριστερά Ελευθερούπολης, ευθεία Αχελώου, αριστερά Ολύμπου, δεξιά
Πίνδου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς Άνω Λιόσια (Κορμό ) κάθε Πέμπτη
κατά τις ώρες διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς

Από Μακεδονίας, δεξιά Νέστου, αριστερά Ελευθερούπολης, δεξιά Αλιάκμονος, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.
Ιδρύονται οι εξής προσωρινές στάσεις :

· Επί τις οδού Νέστου , 10μ μετά την οδό Μακεδονίας

· Επί της οδού Νέστου μεταξύ Βόλβης και Άθωνος

Στάσεις που εγκαταλείπονται κατά τις νέες προσωρινές
διαδρομές:
ΝΕΣΤΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑ, 1η ΠΙΝΔΟΥ

και επιπλέον κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες διεξαγωγής
της λαϊκής αγοράς:
2η ΠΙΝΔΟΥ, 3η ΠΙΝΔΟΥ,ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Παροχή αυτοκινήτου από την
Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
για τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τ

ην Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, η
Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ παρέδωσε για ένα χρόνο στο Δήμο Ελευσίνας το επιβατικό αυτοκίνητο που διέθεσε
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Η παράδοση του αυτοκινήτου έγινε από τον Διευθυντή του Εργοστασί ου Ελευσί νας της Α.Ε. Τ σι μέντων
ΤΙΤΑΝ κύριο Ανδρέα Σαμοθράκη και την Κοινωνική Λειτουργό κυρία Μαρουσώ Σπετσιώτη, προς το Δήμαρχο Ελευσίνας κύριο
Αργύρη Οικονόμου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού κυρία Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα, παρουσία των εργαζομένων
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο Διευθυντής του Εργοστασίου Ελευσίνας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
κύριος Ανδρέας Σαμοθράκης αναφέρθηκε στη σημασία των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και της Διεύθυνσης,
για τους ευάλωτους συμπολίτες μας που πλήττονται, ιδιαιτέρως στην
τρέχουσα χρονική συγκυρία.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την παραχώρηση του αυτοκινήτου στο Δήμο Ελευσίνας –ενέργεια που
διευκολύνει το έργο και τις παρεχόμενες από
το Δήμο υπηρεσίες προς τους δημότες του- και
αναφέρθηκε στη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στη διαρκή συνδρομή και
προσφορά της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ προς
όφελος των πολιτών της περιοχής.
Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, τέτοιες προσφορές αλληλεγγύης, όχι μόνο ενθαρρύνουν την
τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος
με όλες τις σχετικές δομές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά ενισχύουν και
ισχυροποιούν με ουσιαστικό τρόπο τη δράση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας και υποστηρίζοντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Ως Δημοτική Αρχή περιμένουμε και άλλες τέτοιες κοινωνικού χαρακτήρα
προσφορές από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που θα
στηρίξουν αυτές τις δύσκολες στιγμές το έργο της Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου μας.
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8-θριάσιο

Ο

Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος,
εμβληματική ηγετική μορφή της Τιτάν

Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων
ΤΙΤΑΝ ανακοινώνουν με βαθειά λύπη την
είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, ο οποίος υπήρξε εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί πέντε δεκαετίες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Τιτάνα, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ευρύτερα στην κοινωνία, στη βιομηχανία και την οικονομία – τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – έχοντας
διατελέσει μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του ΣΕΒ,
ιδρυτικό μέλος και Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΟΒΕ,
όπως και ιδρυτικό μέλος του ALBA Graduate
Business School. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική
δραστηριότητα στους τομείς του πολιτισμού και της
κοινωνικής προσφοράς.
Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος είχε βαθιά
συνείδηση της διαχρονικής κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων. Υπήρξε πρωτοπόρος στην εδραίωση αυτής της αντίληψης στη χώρα μας με την
εφαρμογή του θεσμού στον Τιτάνα και στη συνέχεια
στο ευρύτερο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Πρωτοστάτησε σε πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής
του τόπου, δημιουργώντας θεσμούς όπως τις “Νησίδες
Ποιότητας” για την αναγνώριση του εθελοντισμού, την
“Κίνηση Πολιτών” για την αφύπνιση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών και το πρόγραμμα “ΦΑΟΣ – Δημιουργία νοοτροπίας για μια ζωή” για την πρόληψη
ατυχημάτων στην εργασία και στα σχολεία. Παράλληλα,
επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνεισφέροντας
καταλυτικά, μεταξύ άλλων, στην αναστήλωση του Ναού
του Νεμείου Διός στη Νεμέα.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, προκειμένου να
εκφραστεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής στο πρόσωπο του
εκλιπόντος, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 12 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος βάσει
του οποίου:
1. Θα αναρτηθούν μεσίστιες, επί τριήμερον, οι σημαίες
της Εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία και τα εργοστάσιά της
στον Όμιλο
2. Θα διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό υπέρ κοινωφελών σκοπών

Διετέλεσε επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής
Τράπεζας Βιομηχάνων (European Round Table for
Industry) και του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Association for the Μonetary Union of Europe).
Στα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος υπήρξε επίσης:
-Ιδρυτικό Μέλος & Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
-Ιδρυτικό Μέλος και πρώτος Πρόεδρος του “Συμβουλίου
Ελληνο-Τουρκικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας”.

3. Θα δημοσιευθεί το Ψήφισμα στον Ημερήσιο Τύπο

Η κηδεία του Θ. Παπαλεξόπουλου έγινε το πρωί της
Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2020, σε στενό οικογενειακό
κύκλο.

Βιογραφικό
Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στη Λωζάνη
και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Παρίσι, τη Λωζάνη
και το Λονδίνο. Αποφοίτησε ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο
της Ζυρίχης και επιμορφώθηκε σε θέματα διοίκησης
επιχειρήσεων στo INSEAD, στη Γαλλία.
Στην Ελλάδα ήλθε το 1950, εκπλήρωσε την στρατιωτική
του θητεία στο Ναυτικό και διετέλεσε Επιμελητής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 1952 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας, κυρίως στον κλάδο τσιμέντου και από το 1961
άρχισε να απασχολείται στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
της οποίας διετέλεσε Αντιπρόεδρος και αργότερα
Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου.
Ήταν Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 1982 ως το 1988.

-Ιδρυτικό Μέλος και Επίτιμος Πρόεδρος της “Κίνησης
Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία”.
-Αντιπρόεδρος “Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού”.
-Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Αντιπρόεδρος του Σωματείου “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.
-Μέλος Τιμητικής Επιτροπής “Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής” (ΕΛΙΑΜΕΠ).
-Ιδρυτής & πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου “Οφέλτης
– Ο Φίλος της Νεμέας”.

-Μέλος της Αδελφότητος Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας “Παναγία Παμμακάριστος”
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Του απενεμήθη το
οφφίκιο του Άρχοντος Μαῒστορος.
-Ιδρυτικό μέλος του νυν ALBA Graduate Business
School.
-Επίτιμος Διδάκτωρ Τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς.
-Επίτιμος Διδάκτωρ Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος –
DEREE.

-Βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών – στην κατηγορία “Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών” –
για τη σημαντική του δράση στην Αναστήλωση της
Νεμέας και στον Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Τομέα,
για την ουσιαστική του συμβολή στην ανασυγκρότηση
της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, για τις δωρεές
του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την κοινωνική
του προσφορά.
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος,
του απένειμε τον Χρυσούν Σταυρόν του Τάγματος του
Φοίνικος για το κοινωνικό του έργο.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ - ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Γ. Κώτσηρας : «Χρέος μας είναι η συστράτευση
δυνάμεων ώστε να μη βιώσει η περιοχή μας
ανάλογες τραγικές στιγμές»

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 συμπληρώθηκαν 3 χ ρόν ια από
τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχ ές της Δυτικής
Αττικής και ιδιαίτερα τη Μάν δρα και τη Νέα Πέραμο, αφήν ον τας
πίσω ν εκρούς και αν υπολόγιστες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ο
Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γ. Κώτ σηρας έκαν ε την εξής δήλωση:
«Στις 15 Νοεμβρίου 2017 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών . Μία ισχ υρή βροχ όπτωση έγιν ε έν ας
τρομακτικός χ είμαρρος που κατευθύν θηκε στη Μάν δρα Αττικής και παρέσυρε στο διάβα του περιουσίες και αν θρώπιν ες ζωές.
Θυμόμαστε και τιμούμε τους συν αν θρώπους μας που χ άθηκαν τόσο άδικα και τις οικογέν ειες τους, με την ευχ ή
και την ελπίδα πως δεν θα συμβεί ποτέ ξαν ά μία τέτοια τραγωδία. Ως Βουλευτής της Δυτικής Αττικής δεσμεύομαι
προσωπικά πως θα συν εχ ίσω ν α στέκομαι διπλά στους κατοίκους της Μάν δρας και της Νέας Περάμου που εξακολουθούν ν α βιών ουν τις συν έπειες εκείν ης της καταστροφής και χ ρέος μας είν αι η συστράτευση δυν άμεων
ώστε ν α μη βιώσει η περιοχ ή μας αν άλογες τραγικές στιγμές.»

Θανάσης Μπούρας

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να μην
ξαναζήσουμε αυτές τις εικόνες.
Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Το οφείλουμε
σ’ αυτούς που χάθηκαν».

Με αφορμή τις φον ικές πλημμύρες στη Μάν δρα και τη
Νέα Πέραμο στις 15 Νοεμβρίου του 2017, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, έκαν ε την ακόλουθη δήλωση:
«Ημέρα Μν ήμης για τη Μάν δρα & τη Νέα Πέραμο.
Εν ών ουμε τις δυν άμεις μας, για ν α μην ξαν αζήσουμε
αυτές τις εικόν ες. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Το
οφείλουμε σ’ αυτούς που χ άθηκαν στις 15 Νοεμβρίου
2017».
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Κλειστά σχολεία: Τηλεκπαίδευση σε απογευματινό ωράριο για τα δημοτικά, πώς θα γίνονται τα μαθήματα

Από σήμερα λοιπόν 16 Νοεμβρίου
2020, και για δύο εβδομάδες, ως γν ωστό θα παραμείν ουν κλειστά
θα
παραμείν ουν τα σχ ολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπ αίδευσης, όπ ως αν ακοίν ωσε κι επίσημα το Σάββατο η
Υ πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων , Νίκη Κεραμέως.
«Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και
για δύο εβδομάδες αν αστέλλεται η δια
ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χ ώρα.
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχ ολεία
παραμέν ουν κλειστά, όπως και τα
Γυμν άσια και τα Λύκεια της χ ώρας,
μέχ ρι και τις 27 Νοεμβρίου.
Αν οιχ τές θα παραμείν ουν οι σχ ολικές μον άδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων », αν έφερε η κ.
Κεραμέως.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με δύο τρόπους, συμπληρωματικούς ο έν ας προς
τον άλλον , θα συν εχ ίσουν τα μαθήματά τους οι μικροί μαθητές: με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη
σύγχ ρον η τηλεκπαίδευση.
- Εκπαιδευτική τηλεόραση

Από το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2020, στις
9 π.μ. θα αρχ ίσουν ν α προβάλλον ται από την ΕΡΤ2

εισήγηση του Ιν στιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής- και θα πραγματοποιείται από τις
14:00 έως τις 17:00 για τα δημοτικά, και 14:00
έως 16:20 για τα ν ηπιαγωγεία, συμπεριλαμβαν ομέν ων μικρών , δεκάλεπτων διαλειμμάτων .

τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών θα αν ακοιν ωθούν
αύριο, Κυριακή.
- Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Από την Δευτέρα επίσης, η διεύθυν ση του κάθε
σχ ολείου σε συν εργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα
καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχ ρον ης τηλεκπαίδευσης
και θα κάν ουν τις απαραίτητες δοκιμές. Όπως αν ακοίν ωσε η υπουργός Παιδείας, η τηλεκπαίδευση θα
ξεκιν ήσει την Τετάρτη, μετά τη σχ ολική αργία της
17ης Νοεμβρίου.
Η τηλεκπαίδευση θα είν αι υποχ ρεωτική, η κάθε
διδακτική ώρα θα έχ ει διάρκεια 30' -μετά από σχ ετική

Όπως αν έφερε η κ. Κεραμέως το μεσημεριαν ό/απογευματιν ό ωράριο επιλέχ θηκε για
δύο βασικούς λόγους: αφεν ός, για ν α διευκολυν θούν οι οικογέν ειες, είτε επειδή έχ ουν
μεγαλύτερα παιδιά που θα έχ ουν τηλεκπαίδευση τις πρωιν ές ώρες είτε επειδή οι
γον είς τηλε-εργάζον ται, και επ ίσης όλοι
κάν ουν χ ρήση συσκευών για την εξ αποστάσεως εργασία ή εκπαίδευση, αφ' ετέρου
για ν α περιοριστεί η ταυτόχ ρον η χ ρήση
όλων των δικτύων από μαθητές, φοιτητές,
εργαζόμεν ους κ.ο.κ.

Οδηγίες εστάλησαν προχ θες σε όλα τα δημοτικά και
ν ηπιαγωγεία της χ ώρας, ώστε ν α ακολουθήσουν δύο
ημέρες προσαρμογής, πριν την έν αρξη των ψηφιακών μαθημάτων την Τετάρτη.
Υ πεν θυμίζεται ότι, εφ' όσον κάποιος συν δέεται
στις πλατφόρμες που χ ρησιμοποιεί το υπουργείο για
την τηλεκπαίδευση, δεν θα υπάρχ ει χ ρέωση δεδομέν ων (data). Υ πάρχ ει επίσης δυν ατότητα σύν δεσης
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω σταθερού
τηλεφών ου με αστική χ ρέωση.
Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε, δε, ότι από τον Μάρτιο, το υπουργείο Παιδείας στέλν ει τεχ ν ολογικό εξοπλισμό στα σχ ολεία, μέσα από σημαν τικά ευρωπαϊκά
κον δύλια και δωρεές.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΕΠΣΔΑ: ON LINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΤΙΣ 21/11 ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΠΣΔΑ σε συνεργασία
με την Δι εύθυνση των
Προεθνικών ομάδων της
Δυτι κής Αττι κής δι οργανώνουν το Σάββατο 21
Νοεμβρίου και ώρα 19.00
εκπαιδευτικό online Σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Ομιλητές θα
είναι η κ.Θάλεια Μαραγκοπούλου, Δι ατροφολόγος
και
ο
κ.Κώσταντι νος
Αλεξίου, Αναλυτής. Προσκεκλημένοι θα εί ναι ο
κ.Αχι λλέας
Υφαντί δης
Ψυχολόγος - Επι κοι νωνι ολόγος, κ.Φραγκί σκος
Χανιώτης Προπονητής Τ/Φ
και ο Κώστας Βογατσάς
Γυμναστής
Τ ΕΦΑΑ.
Δι καί ωμα
συμμετοχής
έχουν όλοι οι αθλητές που
βρίσκονται στην διαδικασία
προεπιλογής Προεθνικών
Ομάδων ΕΠΣΔΑ και 2
άτομα από κάθε σωματείο
που ανήκει στην ΕΠΣΔΑ.
Ο κάθε αθλητής που θα
βρί σκεται στην σχετι κή
λίστα που θα αναρτηθεί θα πρέπει να στέλνει email επιβεβαίωσης συμμετοχής στο email: giannisfatolias@gmail.com ώστε να λάβει email με το link
και τον κωδικό εισόδου. Ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να στείλει email
συμμετοχής στο email: giannisfatolias@gmail.com και να δηλώσει ονομαστικά μέχρι 2 άτομα ανεξάρτητου ιδιότητας ώστε να λάβει email με το link και
τον κωδικό εισόδου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ...

Το ΔΣ του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ εύχεται ταχεία ανάρρωση στο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε Φώτη Λογοθέτη ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα
της ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 !!!
Το σωματείο θα είν αι δίπλα του σε ότι χρειαστεί για την ανάρρωση για
γρήγ ορη επαναφορά του στους αθλητικούς χώρους !!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ:
<<Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ>>

Ο

Αν τιπ ρόεδρος του Π.Α.Ο.
Ηρακλής Ελευσίν ας Κών σταν τίν ος Τούρτας μας μίλησε για
την ομάδα του και για την διακοπή του
πρωταθλήματος.

<<Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ σε 4-5
χ ρόν ια θα στηρίζεται αποκλειστικά
μόν ο σε ποδοσφαιριστές, προερχ όμεν ους από την Ακαδημία ποδοσφαίρου
του".
Είν αι μια ομάδα με πολύ ν έα παιδιά
(μέσος όρος ηλικίας τα 22 έτη) αλλά και
έχ ον τας σαν βάση "κορμό" που αποτελείται απ ό π οδοσφαιριστές π ου
έχ ουν πείρα και ποιότητα και μπορούν ν α κάν ουν την διαφορά.

Ξεκιν ήσαμε την ν έα ποδοσφαιρική
σαιζόν με στόχ ο την όσο δυν ατόν
καλύτερη αν ταγων ιστική πορεία και
κατάταξη στο π ρωτάθλημα της Α'
Ε.Π.Σ.Δ.Α., εν ώ παράλληλα θέλουμε
ν α προωθούν ται οι "μικροί" των Ακαδημιών ποδοσφαίρου έτσι ώστε ν α φθάσει ο "γηραιός της Ελευσίν ας" ν α
στηρίζεται σε 4-5 χ ρόν ια μόν ο σε
δικούς του ποδοσφαιριστές.
Θα μπορούσαμε ν α είχ αμε καλύτερη
συγκομιδή βαθμών , αλλά συγκυρίες και
ατυχ ίες μας το στέρησαν .
Σε γεν ικές γραμμές π άν τως, η
Διοίκηση του Συλλόγου είν αι πλήρως
ευχ αριστημέν η από την πολύ καλή
δουλειά που γίν εται φέτος από το
τεχ ν ικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές στην ομάδα.
Παράλληλα υπάρχ ει μεγάλη οργάν ωση σε όλα τα θέματα και η Διοίκηση
φρον τίζει ν α είν αι πάν τα κον τά στους
προπον ητές και ποδοσφαιριστές έτσι
ώστε ν α μην τους λείπει τίποτε.

Πάν ω που βρίσκαμε τα πατήματα
μας και το ρυθμό μας, ήρθε το γεν ικό
lockdown.
Η γν ώμη μας είν αι ότι παρόλο που
δεν μας είν αι ευχ άριστη η διακοπή του
πρωταθλήματος, θα πρέπει ν α πειθαρχ ούμε στις εν τολές των επιστημόν ων και των ειδικών και ν α τηρούμε
όλο αυτό το διάστημα τα μέτρα ασφαλείας (τηρούμε αποστάσεις, μάσκα,
γάν τια, πλύσιμο χ εριών , αν τισηπτικά
κ.λ.π.) έτσι ώστε ν α βγούμε ν ικητές
μέσα από αυτή την δοκιμασία και ν α
επαν έλθουμε το γρηγορότερο δυν ατόν
δριμύτεροι στις προπον ήσεις και στις
αγων ιστικές υποχ ρεώσεις.
Ευχ όμαστε σε όλους τους αθλητές
και παράγον τες των Συλλόγων ν α
έχ ουν υγεία και ν α ξαν ασυν αν τηθούμε στους αγων ιστικούς χ ώρους το
γρηγορότερο δυν ατόν .
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΑΚΗΣ ΚΗΤΤΑΣ: << ΧΑΣΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ>>

Ο κεντρικός αμυντικός του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μάκης Κήττας μίλησε
για την ομάδα του:
<<Το ξεκίν ημα μας στο πρωτάθλημα δεν ήταν το
ιδαν ικό, χ άν ον τας σημαν τικούς βαθμούς στις 2
πρώτες αγων ιστικές. Παρόλα αυτά η ομάδα το
ξεπέρασε και φάν ηκε διαφορετική στην συν έχ εια,
παιχ ν ίδι με το παιχ ν ίδι γιν όμαστε καλύτεροι και
πήραμε ψυχ ολογία. Είμαστε μια ομάδα με κυρίως
ν εαρούς ποδοσφαιριστές, και μερικούς έμπειρους.
Πιστεύω ότι με δουλειά που γίν εται και το εξαιρετικό
οικογεν ειακό κλίμα θα δείξουμε τη δυν αμική της
ομάδας. Η διακοπή του πρωταθλήματος κόστισε,
γιατί τη στιγμή που η ομάδα αν έβαιν ε ψυχ ολογικά
και παικτικά, ξαφν ικά σταματάμε τις προπον ήσεις
και χ άν ουμε το ρυθμό μας. Αυτό μας επηρεάζει
εμάς και όλες τις ομάδες, καθώς θα χ ρειαστεί έν α
χ ρον ικό διάστημα για ν α επαν έλθουμε. Ελπίζω ν α
τελειώσει σύν τομα αυτή η κατάσταση, πάν ω από
όλα είν αι η υγεία των αν θρώπων . Για ν α μην μείν ουμε πίσω κάν ουμε ατομικές προπον ήσεις με πρόγραμμα που μας έχ ει δώσει ο
προπον ητής μας, και αν υπομον ούμε ν α γυρίσουμε πίσω σε αυτό που αγαπάμε, με την επαν έν αρξη του πρωταθλήματος>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΟΚΚΑΣ:
<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΑΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ>>

Ο προπονητής του Ολυμπιακός Ελευσίνας (Κ15
και Κ12) Δημοσθένης Ρόκκας τόνισε τα εξής:
<<Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία και
να περάσει γρήγορα όλο αυτό. Αυτήν την εποχή
βρίσκομαι στην σχολή του Ολυμπιακού Ελευσίνας.
Η διακοπή του πρωταθλήματος θεωρώ ότι θα
επηρεάσει αρνητικά όλες τις ομάδες και πολύ
περισσότερο αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό.
Κάποιοι άνθρωποι σίγουρα θα χάσουν χρήματα
που θα τα έχουν ανάγκη και είχανε ρυθμίσει τις
ζωές τους. Το μεγάλο πρόβλημα για εμένα
βρίσκεται στις ακαδημίες όχι μόνο για τα χρήματα που χάνουν προπονητές γυμναστές διαιτητές
ιδιοκτήτες αλλά για τα παιδιά που χάνουν
εκπαίδευση και χαρά.
Τέλος ένα μεγάλο κουράγιο και μια προσευχή για
αυτούς που παλεύουν για τις ζωές τους στα
νοσοκομεία>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ:

Ο πιό έν θερμος οπαδός
του Βύζαν τα Μεγάρων
Βασίλης Πάν ος που
έχ ει γυρίσει όλα τα
γήπεδα της Ελλάδας με
την αγαπημέν η του
ομάδα μίλησε και είπε
τα εξής:
<<Είμαστε κον τά με
την διοίκηση και τους
παίκτες. Υ πάρχ ει καλό
κλίμα στην ομάδα και
στόχ ος μας είν αι το
πρωτάθλημα.
Όσο για τον Cov id 19 εύχ ομαι 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. Εύχ ομαι υγεία σε όλο
τoν κόσμο>>.

ΑΝ.ΤΣ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ:<<Ο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ>>

<< Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΕΝ
ΗΤΑΝ Η ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΗ>>

Ο προπονητής του Ικάρου Νεοκτίστων
Κώστας Λινάρδος τόνισε για την ομάδα
του αλλά και την πανδημία που μαστίζει
όλο τον κόσμο.
<<Η ξέφρενη πορεία του Covid 19 στην
ανθρωπότητα δεν ήταν δυνατόν να αφήσει αλώβητο και τον χώρο του ποδοσφαίρου, και ιδιαίτερα αυτό του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Η ομάδα του Ικαρου απο την έναρξη της
προετοιμασίας φρόντισε για την τήρηση
των πρωτοκόλλων για την αποφυγή
μετάδοσης του covid, και κατάφερε
μεχρι την διακοπή του πρωταθλήματος
να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα.
Παρά τις δυσκολίες για την τήρηση των
μέτρων η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις ηταν μεγάλη. Η
πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΣ: << ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ>>

του πρωταθλήματος δεν ηταν η προσδοκόμενη. Ευελπιστούμε όμως πως όλα
θα έχουν καλύτερη τύχη όταν με το καλό
τελειώσει όλο αυτό που βιώνουμε.
Κοινή ευχή της διοίκησης,των παικτών
και του προπονητικού team είναι να
τελειώσει σύντομα όλη αυτή η τραγική
κατάσταση για όλους μας και με το καλό
να επιστρέψουμε υγιείς όλοι στην καθημερινότητα μας και δη στα γήπεδα>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: << Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ>>
Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μάνδρας Ανδρέας
Γαλανός μίλησε για την ομάδα του.
<<Με αφορμή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε να
ευχηθώ πρώτα από όλα υγεία σε όλους, ψυχική και
σωματική ,υπομονή σε ότι αντιμετωπίζει ο καθένας
ξεχωριστά και επιμονή σε κάθε του στόχο.
Όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο είμαι ευτυχής που
ανήκω φέτος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ Μάνδρας, σε μία ομάδα που πρωταγωνίστησε στο περσινό πρωτάθλημα και που φέτος ξεκίνησε το ίδιο δυναμικά παρά
τους τραυματισμούς συμπαικτών μου. Η ομάδα μας στηρίζεται στην εμπειρία κάποιων παικτών αλλά και στο πάθος των νεότερων ανερχόμενων συμπαικτών μου.
Δυστυχώς η διακοπή του πρωταθλήματος πιστεύω ότι θα επηρεάσει αρνητικά όλους
τους συλλόγους .Το κυριότερο όμως μειονέκτημα είναι η διακοπή των προπονήσεων
τόσο στις αντρικές ομάδες όσο και στις ακαδημίες,γεγονός που θα επηρεάσει την
απόδοση αλλά και τη σωματική υγεία των παικτών στη συνέχεια. Δεν παύουμε όμως
να προσπαθούμε και να ακολουθούμε ατομικά πλέον τις οδηγίες του προπονητικού
μας team επιμένοντας στους στόχους μας.
Ελπίζω να επανέλθουμε σύντομα στους φυσιολογικούς μας ρυθμούς εντός και εκτός
γηπέδων>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Δημήτρης Πλαβούκος, Τεχνικός
Δ ι ε υ θ υ ν τή ς- Π ρ ο πονητής Πανλιοσιακού μιλάει για την
ομάδα του.
<<Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την
εικόνα των ποδοσφαιριστών μου.

Μοναδικός αντίπαλος των ερασιτεχνικών
ποδοσφαιρικών σωματείων είναι η πανδημία.
Ο Πανλιοσιακός Α.Ο. είναι ένα νέο αθλητικό
σωματείου ποδοσφαίρου που ξεκίνησε πέρσι τη
λειτουργία του και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει μια ισχυρή
ακαδημία ποδοσφαίρου, στην οποία γίνεται
ιδιαίτερα αξιόλογη δουλειά, αντρική ομάδα αποτελούμενη από νέα παιδιά, γυναικεία ομάδα
ποδοσφαίρου και τμήμα baby football για παιδιά από 3 έως 5 ετών.
Διοίκηση και τεχνικός διευθυντής δηλώνουν
ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι για τη προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, καθώς
ο Πανλιοσιακός αποτελεί την επανίδρυση της
παλαιότερης ομάδος των Άνω Λιοσίων.
Φέτος, μεταξύ άλλων, η αντρική ομάδα πραγματοποιεί την παρθενική της εμφάνιση στο
πρωτάθλημα και το κύπελλο της ΕΠΣΔΑ (Β΄
κατηγορία).
Με το τολμηρό εγχείρημα της συμμετοχής
νέων παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους
βήματα στο ποδόσφαιρο, στην αντρική ομάδα,
κατάφεραν να πάρουν τη πρόκριση στους 16
του κυπέλλου, ενώ σε κάθε παιχνίδι του πρωταθλήματος κερδίζουν τις εντυπώσεις, παίζοντας ποιοτικό ποδόσφαιρο.
Ο προπονητής Δημήτρης Πλαβούκος σχετικά
με την εξέλιξη του αντρικού τμήματος, δήλωσε:

Ο Πανλιοσιακός είναι μια καινούρια ομάδα με
νέα παιδιά από 15 έως 18 χρονών που
παίζουν για πρώτη φορά στη κατηγορία.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα
που έχουν οι ποδοσφαιριστές μου, μέσα στο
διάστημα των δύο μηνών που δουλεύω μαζί
τους. Τα παιδιά έχουν όρεξη και διάθεση για
μάθηση και δίνουν σε κάθε παιχνίδι τον καλύτερο τους εαυτό.
Χρειάζεται χρόνος για να αφομοιώσουν αυτά
που δουλεύουμε στην προπόνηση και να
αρχίσουν να τα βγάζουν στον αγωνιστικό
χώρο. Έχω εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και
είμαι σίγουρος ότι η εικόνα μας και το τελικό
αποτέλεσμα θα είναι αυτό που περιμένουμε
όλοι μας στον Πανλιοσιακό.
Μοναδικός μας αντίπαλος, η πανδημία. Μετά
την έξαρση του Κορονοϊού και τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης, με σκοπό τον περιορισμό του,
αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την όλη προετοιμασία και τις προπονήσεις, όπως όλοι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος
αθλητικός χρόνος αλλά και να αχρηστευθεί κάθε
προσπάθεια μέχρι τώρα.
Δεν μπορεί κανείς αθλητής χωρίς προπόνηση, να παίξει ξαφνικά μπάλα, ενώ είμαι
σχεδόν σίγουρος πως οι εβδομάδες αναστολής
δεν θα είναι μόνο τρεις. Άρα μιλάμε για μηδενισμό και επανέναρξη της φυσικής κατάστασης
κάθε αθλητή.
Σαφώς στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε κίνηση
αναχαίτισης του ιού αλλά θεωρούμε πως η διακοπή του ερασιτεχνικού αθλητισμού αποτελεί
την εύκολη λύση.
Ευχόμαστε σύντομα να ξαναβρεθούμε όλοι
υγιείς στα γήπεδα, για να απολαύσουμε το
αγαπημένο μας άθλημα.
Καλή δύναμη σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους!>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

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

48

Ζητούνται αποθήκες για αγορά

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

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.

θριάσιο-13

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Η Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε επιπλέον 50 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των πολύ
μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων της Αττικής

Ε

πιπλέον 50 εκ. ευρώ για την εν ίσχ υση των
πολύ μικρών επιχ ειρήσεων της Αττικής που
έχ ουν πληγεί από την παν δημία διασφάλισε η
Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν σχ ετικών πρωτοβουλιών
που έλαβε όλο το τελευταίο διάστημα ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης.
Ειδικότερα το συγκεκριμέν ο ποσό θα προστεθεί
στα 200 εκ. ευρώ που προβλέπον ται για τη χ ρηματοδότηση επιχ ειρήσεων , στο πρόγραμμα που ήδη
έχ ει αν ακοιν ωθεί για την εν ίσχ υση των μικρών και
πολύ μικρών επιχ ειρήσεων με χ ρηματοδότηση από
το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και είν αι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις 23 Οκτωβρίου.
Πρόθεση της Περιφέρειας είν αι το επιπλέον ποσό
ν α διατεθεί αποκλειστικά για την εν ίσχ υση πολύ
μικρών επιχ ειρήσεων που απασχ ολούν μέχ ρι και 9
εργαζόμεν ους και για τους αυτοαπασχ ολούμεν ους.
Η σχ ετική απόφαση είν αι αποτέλεσμα διαρκούς
συν εργασίας και διαβουλεύσεων της Περιφέρειας Αττικής με το Υ π. Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , κατόπιν
σχ ετικών π ρωτοβουλιών του Περιφερειάρχ η Γ.
Πατούλη.
Με αφορμή αυτή την απόφαση αλλά και με δεδομέν ο το ιδιαίτερα αυξημέν ο εν διαφέρον των επιχ ειρήσεων ν α συμμετάσχ ουν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, π ρογραμματίζεται π αράταση της
προθεσμίας υποβολής των σχ ετικών αιτήσεων σε
ημερομην ία που θα αν ακοιν ωθεί, αρχ ές της επόμεν ης εβδομάδας. Να σημειωθεί πως παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής αν αγν ωρίζον τας την αν άγκη στήριξης
όσο το δυν ατόν περισσότερων κλάδων επιχ ειρηματικής δραστηριότητας που έχ ουν πληγεί, έχ ει ήδη υποβάλλει σχ ετικό αίτημα διεύρυν σης των ΚΑΔ που μπορούν ν α εν ταχ θούν στο πρόγραμμα και αν αμέν εται η
σχ ετική απάν τηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο
αμέσως προσεχ ές διάστημα.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης επισήμαν ε τα εξής: «Θέλω ν α ευχ αριστήσω

Σαρωτικές απολυμάνσεις

στην περιοχή του αμαξοστασίου στον Άγιο
Ιωάννη από τον Δήμο Φυλής

θερμά τον Υ φ. Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Ι.
Τσακίρη για την άμεση θετική αν ταπόκριση του στο
αίτημα μας για αύξηση του ποσού των 200 εκ. ευρώ
του προγράμματος για την εν ίσχ υση των μικρών και
πολύ μικρών επιχ ειρήσεων , μέσω του ΠΕΠ Αττικής.
Επιπρόσθετα θέλω ν α συγχ αρώ και ν α ευχ αριστήσω
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής αλλά
και του Υ πουργείου, οι οποίες κιν ήθηκαν γρήγορα και
αποτελεσματικά, προκειμέν ου ν α φτάσουμε σ΄αυτή
τη θετική εξέλιξη. Μετά από συν εχ είς διαβουλεύσεις
καταφέραμε ν α διασφαλίσουμε επιπλέον 50 εκ. ευρώ
για την εν ίσχ υση των πολύ μικρών επιχ ειρήσεων και
των αυτοαπασχ ολούμεν ων της Αττικής και έτσι το
συν ολικό ποσό διαμορφών εται στα 250 εκ. ευρώ,
αποτελών τας το μεγαλύτερο πρόγραμμα εν ίσχ υσης
των επιχ ειρήσεων στην παρούσα φάση.
Αν αγν ωρίζον τας τα σοβαρά προβλήματα που αν τιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους οι επιχ ειρήσεις
που δραστηριοποιούν ται στην Αττική, θεωρούμε καθήκον μας ν α αν αζητούμε καθημεριν ά και ν έους τρόπους εν ίσχ υσης τους, αξιοποιών τας όλα τα διαθέσιμα
χ ρηματοδοτικά μας εργαλεία. Θα συν εχ ίσουμε ν α
είμαστε στο πλευρό τους και ν α τους στηρίζουμε
έμπρακτα».

Σε
σαρωτικές
π ρ ο λη π τ ι κ έ ς
απ ολυμάν σ εις
στον Άγιο Ιωάν ν η Άν ω Λιοσίων
και την περιοχ ή
π ου εκτείν εται
γύρω απ ό το
αμαξοσ τ άσ ιο
του
ΟΑΣΑ
π ροχ ώρησε η
υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας
του
Δήμου Φυλής.
Οι παρεμβάσεις
έγιν αν
στο
π λαίσιο
των
π ρ ο λη π τ ι κ ών
μέτρων που έχ ει αποφασίσει και υλοποιεί ο Δήμος
Φυλής για την αποτροπή εξάπλωσης του Cov id-19, με
ειδικά διαμορφωμέν ες υδροφόρες, όχ ημα του ΣΥ Ν.ΠΑ
και υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων και περιορισμό των μετακιν ήσεων απηύθυν ε ο αν τιδήμαρχ ος
Πολιτικής Προστασίας Μιχ άλης Οικον ομάκης, ο οποίος
παρέστη στην επιχ είρηση απολύμαν σης.
Να σημειωθεί, ότι οι απολυμάν σεις πραγματοποιούν ται
αν ά τακτά χ ρον ικά διαστήματα σε όλες τις συν οικίες
του Δήμου, καθώς και σε χ ώρους όπου υπάρχ ει
αυξημέν η συγκέν τρωση πολιτών .

Δ Η Μ ΟΣ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ

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

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

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.

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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
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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

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

