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ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
1Η ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΛΙΠΗΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο ΠΟΥ ανησυχεί και για
τρίτο κύμα της πανδημίας

Επιστημονικό πρόγραμμα 
πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας 
Στον Δήμο Ελευσίνας για τον

ενήλικο πληθυσμό!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ 

Ζητά να μην κλείσει το υποκατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας

και αντιδρά στη συστηματική υποβάθμισης της πόλης

 και την αποψίλωση των διοικητικών υπηρεσιών.

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ--ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ::  

Αναδρομικά από δώρα
στις συντάξεις, ποιοι
θα πάρουν από 800

έως 2.921 ευρώ

““ΟΟμμππρρέέλλαα””  ππρροοσστταασσίίααςς
σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΖΖωωφφρριιάάςς

ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33
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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Έλενος, Λένος
Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, 

Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & 2102474311

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μάτσια Πολυξένη Δ.

Θερμοπυλών 60 & Ηπείρου,  2105984393

Απόφαση-βόμβα αναγνωρίζει ανα-
δρομικά από δώρα κύριων συντάξεων
για συνταξιούχους του ιδιωτικού
τομέα, ενώ για του Δημοσίου θεωρεί
μεν αντισυνταγματική την περικοπή
τους, αλλά τους παραπέμπει για το
θέμα των αναδρομικών στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Η απόφαση με αριθμό 13864/2020,
την οποία εξασφάλισε και απο-
καλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυρ-
ιακής, εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου
2020, δηλαδή σχεδόν δύο μήνες αφό-
του είχε εκδοθεί η 1439/2020 απόφα-
ση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας με την οποία επι-
στρέφονταν αναδρομικά μόνο στις
κύριες συντάξεις, παρότι είχαν κριθεί
αντισυνταγματικές και οι περικοπές
των Δώρων, όπως και οι μειώσεις των επικουρικών
συντάξεων.

Η σημασία της απόφασης που εξέδωσε το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (30ό Μονομε-
λές) έγκειται, κατά πρώτον, στο ότι αναγνωρίζει
δικαίωμα σε διεκδικήσεις για αναδρομικά
Δώρων, μετά την πιλοτική δίκη του ΣτΕ βάσει

της οποίας η κυβέρνηση επέστρεψε μόνον ανα-
δρομικά μειώσεων στις κύριες συντάξεις και,
κατά δεύτερον, στο ότι δίδει το «πράσινο φως»
για προσφυγές συνταξιούχων έως το τέλος του
έτους ή και το 2021 που δεν έχουν λάβει καθό-
λου αναδρομικά, να διεκδικήσουν την επιστρο-
φή Δώρων για κύριες, αλλά και επικουρικές
συντάξεις.

ΑΑππόόφφαασσηη  σσττααθθμμόόςς::  
Αναδρομικά από δώρα στις συντάξεις, ποιοι θα 
πάρουν από 800 έως 2.921 ευρώ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
Ζητά να μην κλείσει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
και αντιδρά στη συστηματική υποβάθμισης της πόλης και την αποψίλωση 

των διοικητικών υπηρεσιών.

Επιστολή προς τον  Υπουργό Οικον ομικών  Χρ. Σταϊ-
κούρα με θέμα την  απόφαση του κλεισίματος καταστή-
ματος τράπεζας στις Αχ αρν ές απέστειλε ο Δημάρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός.

Προς: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γν ωρίζετε ο Δήμος Αχ αρν ών  είν αι έν ας από
τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής με πληθυσμό
που φτάν ει τις 150.000 κατοίκους, καλύπτον τας
παράλληλα μια πολύ μεγάλη  έκταση. Παρόλα αυτά εδώ
και πολλά χ ρόν ια βιών ει συν εχ ώς την  υποβάθμιση σε
κάθε τομέα. Οι δημότες συχ ν ά συν ηθίζουν  ν α λέν ε με
παράπον ο πως η πόλη τους αν τιμετωπίζεται ως «η
πίσω αυλή της Αττικής». Αν τιμετώπιση η οποία ουδό-
λως συν άδει με το μέγεθος, την  ιστορικότητα, την  πολ-
υσχ ιδή προσφορά του Δήμου μας. Μια πόλη η οποία
θα μπορούσε ν α αποτελέσει έν αν  πν εύμον α ζωής για
όλη την  Περιφέρεια υποβαθμίζεται καθημεριν ά.

Στο πλαίσιο της συστηματικής υποβάθμισης έρχ εται
και η αποψίλωση των  διοικητικών  υπηρεσιών . Μια
πόλη χ ωρίς καμία δομή υγείας, τα τελευταία χ ρόν ια έχ ει
δει ν α φεύγουν  οι δημόσιες επιχ ειρήσεις, όπως το ΙΚΑ,
η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ και πιο πρόσφατα η Εφορία, εν ώ
μόλις πριν  λίγο διάστημα έκλεισε και έν α από τα δύο
καταστήματα της Alpha Bank. Σε αυτή τη λίστα έρχ εται
πλέον  ν α προστεθεί και η είδηση πως επίκειται το
κλείσιμο του εν ός εκ των  δύο καταστημάτων  της Εθν ι-
κής Τραπέζης που λειτουργούν  στην  πόλη μας.

Διερωτόμαστε λοιπόν  πόσο μπορεί ν α συν εχ ιστεί
αυτή η υποβάθμιση. Πόσο μπορεί ακόμη ν α επιβαρυ-
ν θεί η καθημεριν ότητα δεκάδων  χ ιλιάδων  κατοίκων
αυτής της πόλης. Πόσο μπορεί ακόμη ν α ταλαιπωρηθ-
ούν  οι χ ιλιάδες επιχ ειρηματίες που δραστηριοποιούν ται
στις Αχ αρν ές. Εκτός εάν  κρίν εται εφικτό έν ας πληθυ-
σμός 150.000 κατοίκων  ν α εξυπηρετηθεί από έν α και
μόν ο κατάστημα, όταν  ακόμη και τώρα που λειτουρ-
γούν  δύο καταστήματα απαιτείται τεράστια υπομον ή
και πολλές ώρες αν αμον ής.
Ταυτόχ ρον α αν αρωτιόμαστε πως θα εξυπηρετηθούν  οι

χ ιλιάδες συν ταξιούχ οι που δεν  είν αι εξοικειωμέν οι με
τις ηλεκτρον ικές διαδικασίες. Πόσο μάλλον  όταν  η πρό-
σβαση σε τραπεζικά καταστήματα άλλων  περιοχ ών
είν αι ιδιαίτερα δυσχ ερής λόγω των  περιορισμέν ων  διαδ-
ημοτικών  δρομολογίων  (έν ας ακόμη τομέας που δια-
κρίν εται η υποβάθμιση).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Η συνέχεια στη σελ. 13
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ΔΔΥΥΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ

Δωρεά του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

Σ
την  προμήθεια δύο σύγχ ρον ων  σχ ολικών  λεω-
φορείων , δωρεά του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου
Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων  Τραπέζης

Ελλάδος, για τη μεταφορά των  μαθητών  του Ειδικού
Δημοτικού Σχ ολείου Ζεφυρίου, με στόχ ο τη βελτίωση
των  συν θηκών  φοίτησής τους, προχ ωρά ο Δήμος
Φυλής. Την  αποδοχ ή της δωρεάς εν έκριν ε η Οικον ομι-
κή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία αν ήκει στον  Πρόεδρο της Πρωτοβά-
θμιας Σχ ολικής Επιτροπής Γιάν ν η Κρεμύδα, ο οποίος
συν εργάστηκε για τον  σκοπό αυτό με τη Διευθύν τρια
του σχ ολείου Μαρία Μαργαρίτη και είν αι αποτέλεσμα
πολύμην ων  γραφειοκρατικών  διαδικασιών . Τα λεωφορ-
εία διαθέτουν  όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και
φέρουν  ειδική άδεια για τη μεταφορά μαθητών  ειδικού
σχ ολείου.

Θερμές ευχ αριστίες προς το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο
Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων  Τραπέζης Ελλάδος
απηύθυν ε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς,
τον ίζον τας ότι η προσφορά του έχ ει διπλή αξία γιατί
στηρίζει όχ ι απλά έν α σχ ολείο, αλλά το σημαν τικό έργο
που επιτελεί έν α Ειδικό σχ ολείο. «Τέτοιες προσφορές
ξεπερν ούν  τα όρια της κοιν ων ικής ευθύν ης και γίν ον -
ται πολύτιμοι οδηγοί για έν α καλύτερο και πιο αξιοπρε-
πές μέλλον  στα παιδιά με ειδικές αν άγκες. Εύχ ομαι η
πράξη αυτή ν α βρει μιμητές» τόν ισε.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
Γιάν ν ης Κρεμύδας εξέφρασε την  ικαν οποίησή του και
τόν ισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χ αρούμεν οι, καθώς μετά
από πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες το Ειδικό Δημο-
τικό Σχ ολείο Ζεφυρίου θα παραλάβει δυο ειδικά διαμο-
ρφωμέν α λεωφορεία, για ν α μπορούν  οι μαθητές του ν α
μετακιν ούν ται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.  Ευχ αρι-
στώ θερμά τη Διευθύν τρια του σχ ολείου, τους συν ε-
ργάτες μου και  τον  Γεν ικό Γραμματέα του Δήμου κ.
Αργυρόπουλο Αργύρη για την  βοήθειά τους, στην  ολοκ-
λήρωση αυτής της τόσο σημαν τικής δωρεάς. Κυρίως
όμως ευχ αριστώ τον  Δήμαρχ ό μας Χρήστο Παππού, ο
οποίος από την  αρχ ή εν έκριν ε και στήριξε με αποφα-
σιστικότητα και ευαισθησία την  προσπάθεια της Πρω-
τοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής, προκειμέν ου ν α έχ ο-
υμε αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα. Σκοπός μας είν αι
αυτή η επιτυχ ία ν α εξελιχ θεί σε θεσμό τόσο βραχ υπρ-
όθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για τα Σχ ολεία μας».

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 2 γήπεδα 
ποδοσφαίρου στη βόρεια πλευρά του πάρκου,

2 γήπεδα αντισφαίρισης και πετοσφαίρισης
καθώς και γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 

Συν εχ ής είν αι η επίβλεψη της προόδου των  εργα-
σιών  του Μητροπολιτικού Πάρκου  Θριάσιου Πεδίου,
στη  Γκορυτσά,  από τον  Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας, κ. Αν αστάσιο Παπαδόπουλο. 

Το ν έο αυτό έργο, που αποτελεί έργο πν οής όχ ι
μόν ο για τον  Ασπρόπυργο αλλά και για το σύν ολο του
Θριάσιου Πεδίου, ολοκληρών εται  με γοργούς ρυθμούς
σύμφων α με το πρόγραμμα των  τεχ ν ικών  και λοιπών
εργασιών .

Ήδη έχ ουν  ολοκληρωθεί δύο (2) γήπεδα ποδοσφ-
αίρου στη βόρεια πλευρά του πάρκου, έν α εκ των
οποίων  μπορεί ν α χ ρησιμοποιηθεί και ως γήπεδο ράγ-
κμπι, δύο (2) γήπεδα αν τισφαίρισης και πετοσφαίρι-
σης  καθώς και δύο (2) γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 

Παράλληλα, προς παράδοση βρίσκεται  η μεγάλου
μεγέθους και δυν αμικότητας, παιδική χ αρά, τηρών τας
τα κριτήρια προσβασιμότητας και ασφάλειας, όπως
περιγράφον ται αν αλυτικά στις τεχ ν ικές περιγραφές.  

Σε εξέλιξη βρίσκον ται επίσης, οι εργασίες καλλωπι-
σμού του χ ώρου με την  κατασκευή  σιν τριβαν ιών ,
χ ώρων  σκίασης κ.α., εν ώ τόσο περιμετρικά όσο και
στους καθορισμέν ους χ ώρους έχ ει πραγματοποιηθεί η
κατάλληλη φύτευση σύμφων α με τα όσα προβλέπον -
ται στο βιοκλιματικό σχ εδιασμό του Πάρκου. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



4-θριάσιο Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

66997788008877330099

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Κορωνοϊός : Σημαντική αύξηση των επιπέδων
τους στρες, της μοναξιάς και του θυμού
σημειώθηκε στο 2/3 των ανθρώπων από την
Ελλάδα οι οποίοι συμμετείχαν σε παγκόσμια
μελέτη για τις ψυχικές επιπτώσεις της παν-
δημίας, και μάλιστα η αύξηση αυτή ήταν διπλά-
σια ή τριπλάσια σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της
Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε
Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων (Μελέτη COH-
FIT), στην οποία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής
108.000 άτομα από όλο τον κόσμο, σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα η αύξηση παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλι-
κιακές ομάδες των ενηλίκων που μελετήθηκαν (νεα-
ροί ενήλικες: 18-39 ετών, άτομα μέσης ηλικίας:40-64
ετών, ηλικιωμένοι +65 έτη) αλλά οι ηλικιωμένοι ήταν
αυτοί που, περίπου, στο σύνολό τους παρουσίασαν
μια τέτοια σημαντική αύξηση αυτών των αρνητικών
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων.

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν διαφοροποιούνταν σε
αυτή την αύξηση. 

Στις ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες
μάλιστα εκτιμά ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να
ξεπεραστούν αναφέρθηκε και ο  καθηγητής Κοινω-
νικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
του Γέιλ Νικόλας Χρηστάκης, προειδοποιώντας ότι
«η επιστροφή στην κανονικότητα» θα συμβεί περί το
2024.

Ακόμη και όταν θα έχουμε ευρεία χρήση του
εμβολίου κατά του κοροναϊού, θα χρειαστεί ακόμα
χρόνος για να ανακάμψουμε εκτιμά ο καθηγητής
μιλώντας στον Σκάι.
«Κοιτάξτε απλώς την οικονομική καταστροφή από
αυτήν την πανδημία. Πολλές επιχειρήσεις κλείσανε,
πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Ξέρ-
ετε, υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα, που
έχουν αιτίες και θα χρειαστούν χρόνο για να αντιμε-
τωπισθούν. Και κοινωνικά προβλήματα και ψυχολο-
γικά προβλήματα. Και θα υπάρξουν επίσης κλινικά
προβλήματα.»

» Ίσως το 5% των
ατόμων με Covid-19
θα έχουν μακροχρό-
νια αναπηρία. 
Έτσι θα υπάρχουν
εκατομμύρια Ευρω-
παίοι και Αμερικανοί,
Ασιάτες και Αφρικα-
νοί με αναπηρία ως
αποτέλεσμα αυτών
των λοιμώξεων.
Επομένως όλα αυτά
τα πράγματα θα
συνεχίσουν να μας
επηρεάζουν, οπότε

νομίζω ότι θα είναι περίπου το 2024 προτού αρχίσο-
υμε να επιστρέφουμε πλήρως ή λιγότερο στο φυσιο-
λογικό και αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό των
προηγούμενων πανδημιών» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά.
Όπως διευκρίνισε, αν κοιτάξετε προηγούμενες,
σοβαρές επιδημίες σε όλο τον κόσμο και σε ολόκ-
ληρη την ιστορία, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να
ανακάμψουν οι άνθρωποι από το επιδημιολογικό
σοκ και το οικονομικό και κοινωνικό σοκ.

Αντιστάθμισμα η αύξηση του αλτρουισμού

Στον αντίποδα αυτών των αρνητικών ψυχοκοινω-
νικών συνεπειών βρέθηκε μια σημαντική βελτίωση
της κοινωνικά επωφελούς ή αλτρουιστικής συμπερ-
ιφοράς και πάλι στα 2/3 όσων συμμετείχαν στην
έρευνα.

Η σημαντική βελτίωση αφορούσε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, με τους ηλικιωμένους και πάλι να επιδεικ-
νύουν σχεδόν στο σύνολό τους.Το συμπέρασμα το
οποίο προκύπτει από την μελέτη είναι ότι η αύξηση
των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού είναι διπ-
λάσια ή και τριπλάσια στη χώρα μας συγκριτικά με τις
άλλες χώρες, όπου και δεν παρατηρείται η τεράστια
επιβάρυνση των ηλικιωμένων που παρατηρήθηκε
στην Ελλάδα.

Μελέτη για τις ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας
Σημαντική αύξηση των επιπέδων τους στρες, της μοναξιάς και του θυμού

σημειώθηκε στο 2/3 των ανθρώπων από την Ελλάδα 
Όλοι αν τιλαμβαν όμαστε

πως οι τράπεζες λειτουρ-
γούν  με μον αδικό σκε-
πτικό την  κερδοφορία
τους και την  περικοπή
εξόδων , αλλά κάπου θα
πρέπει ν α τεθεί έν α μέτρο.
Οι τράπεζες έχ ουν  πελά-
τες και αυτοί οι πελάτες
δεν  μπορούν  ν α αν τιμε-
τωπίζον ται ως έν ας
αριθμός λογαριασμού με
άπλετο διαθέσιμο χ ρόν ο
για ν α σπαταλάτε στις
ουρές της αν αμον ής. 
Οι εργατοώρες των  υπαλ-

λήλων  – οι οποίοι δυστυχ ώς θα είν αι αυτοί που θα κληθούν
ν α σηκώσουν  διπλάσιο όγκο εργασίας – μπορεί ν α είν αι υπο-
λογίσιμο μέγεθος, εξίσου υπολογίσιμο όμως είν αι και οι εργα-
τοώρες που ξοδεύον ται από τους πολίτες μπροστά από τα
γκισέ. Κι όλα αυτά εν  μέσω παν δημίας, με ειδικές συν θήκες
που απαιτούν  κοιν ή προσπάθεια και αίσθημα ευθύν ης από
όλους μας, προφαν ώς όμως και από τους τραπεζίτες.
Θεωρούμε πως αν τιλαμβάν εστε πως η απόφαση αυτή δεν

είν αι μόν ο μια οικον ομοτεχ ν ική απόφαση. Εμπεριέχ ει την
έτι υποβάθμιση εν ός τεράστιου δήμου, τις επιπτώσεις στην
καθημεριν ότητα δεκάδων  χ ιλιάδων  αν θρώπων , την  προβ-
ληματική δραστηριοποίηση χ ιλιάδων  επιχ ειρήσεων  και μια
σειρά άλλων  κοιν ων ικών  επιπτώσεων . 
Σε αυτό το πλαίσιο ζητάμε από εσάς ν α ασκήσετε την  Κυβε-
ρν ητική και προσωπική σας επιρροή προκειμέν ου ν α απο-
τραπεί η απόφαση της Διοίκησης της Εθν ικής Τράπεζας.
Αν τιλαμβαν όμεν οι την  κατάσταση την  οποία βιών ει η χ ώρα

μας, αλλά και το τεράστιο άγος που σηκών ετε εκ της θέσεως
σας τη δεδομέν η στιγμή δεν  προσθέτουμε έν α ακόμη
φορτίο. Απλά, θεωρούμε αυτον όητο η προσαρμοστικότητα
στις καταστάσεις και οι κιν ήσεις που διευκολύν ουν  τους
πολίτες και συμβάλλουν  έστω και ελάχ ιστα στην  προστασία
της δημόσιας υγείας, είν αι αυτον όητη υποχ ρέωση όλων  μας.  
Δίπλα στην  ατομική ευθύν η είμαστε υποχ ρεωμέν οι ν α

βάλουμε και τη συν ολική είτε αφορά την  Αυτοδιοίκηση είτε
την  Κυβέρν ηση είτε τις Τράπεζες και τις Υπηρεσίες. Μόν ο
έτσι θα βγούμε ν ικητές στη μάχ η που δίν ουμε.

Με εκτίμηση ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σπυρίδων Ι. Βρεττός
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Με μέριμνα του
Αντιδημάρχου Καθαρ-
ιότητας κ. Α. Κωνσταν-
τινίδη και του Προέδρ-
ου του Συλλόγου κ.
Αντ. Κοναξή, εργαζό-
μενοι του Δήμου
προχώρησαν σε καθα-
ρισμό του προαυλίου
χώρου του Ενοριακού
Ι. Ναού Ανάληψης
Χριστού και της πλα-
τείας του Ι. Ναού Αγ.
Αναργύρων στην Παρ-
αλία Ασπροπύργου
καθώς και των δρό-
μων πέριξ αυτών...
ικανοποιώντας σχε-
τικό αίτημα του Εφημε-
ριου π. Ιωάννη και
των Επιτρόπων της
Ενορίας...

Θερμές ευχαριστίες
στους εργαζόμενους
για τη συμβολή τους.

Καθαρισμός προαύλιων χώρων Ι. Ναών Παραλίας Ασπροπύργου

Υ
πεγράφη το πρωί
της Παρασκευής
20 Νοεμβρίου
2020, η σύμβα-

ση, για την  πλήρη αποκα-
τάσταση του αγων ιστικού
χ ώρου στο Δημοτικό Στά-
διο “Ακράτητου” και το έργο
ξεκιν ά εν τός των  ημερών .
Τη σύμβαση με τον  αν ά-
δοχ ο, ο οποίος αν αδείχ θη-
κε με ηλεκτρον ικό διαγων ι-
σμό, υπέγραψε, από πλε-
υράς Δήμου, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Σύμφων α με τη μελέτη
της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας,
το έργο  περιλαμβάν ει
πλήρη αν αβάθμιση του
αγων ιστικού χ ώρου, με
αν τικατάσταση του υφι-
στάμεν ου χ λοοτάπητα με
συν θετικό τελευταίας γεν ιάς. Αξίζει ν α
αν αφερθεί ότι με το ν έο χ λοοτάπητα θα
εξυπηρετηθούν  οι αν άγκες μεγαλύτερου
αριθμού αθλουμέν ων , χ ωρίς κόστος
συν τήρησης, καθώς ο φυσικός είχ ε
υψηλό κόστος συν τήρησης και περιορι-
σμέν ο ωράριο προπον ητικής και αγων ι-
στικής χ ρήσης.  

Η χρηματοδότησή της σύμβασης,
ύψους 500 χιλ ευρώ, εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 και τις διαδι-
κασίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού, περάτωσαν,  με ταχύτατους
ρυθμούς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας και ο ειδικός
συνεργάτης Δημάρχου Γιάννης Λιά-
κος.  

“Με την  πλήρη αν ακατασκευή του
χ λοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ακρα-
τήτου συν εχ ίζουμε μια σειρά έργων  που
έχ ουν  ξεκιν ήσει από την  προηγούμεν η
δημοτική περίοδο, με στόχ ο οι αθλητικές
υποδομές μας ν α καλύψουν  τις διαρκώς
αυξαν όμεν ες αν άγκες της ν εολαίας μας
για άθληση. Αυτή την  περίοδο, αρχ ής
γεν ομέν ης από το εμβληματικό για την
πόλη μας γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ,
γίν εται μια ν έα εκκίν ηση αποκατάστα-
σης των  μεγάλων  γηπέδων  που θα έχ ει
και συν έχ εια με τη δημιουργία ν έων  αθλ-
ητικών  χ ώρων  και υποδομών ”,  επεσή-
μαν ε κατά την  υπογραφή της σύμβασης,
ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

“Η Τεχ ν ική Υπηρεσία που έχ ει συν τά-
ξει τη μελέτη και έχ ει την  επίβλεψη του
έργου, θα παρακολουθεί στεν ά την  πορ

εία των  εργασιών , ώστε το γήπεδο ν α
παραδοθεί το συν τομότερο δυν ατό
στους αθλητές μας”, πρόσθεσε από την
πλευρά του ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχν ικών
Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

α. Αναγκαιότητα κατασκευής του
έργου

Η ανακατασκευή κρίθηκε αναγκαία
για την αναβάθμιση του αγωνιστικού
χώρου σε γήπεδο ποδοσφαίρου
ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής
(στοιχεία ιδιοκτησίας ΚΑΕΚ
050520447001), ο οποίος υφίσταται
εντατική χρήση λόγω της αύξησης

των αναγκών για άθληση.
Αφορά στη λειτουργι-

κή αποκατάσταση του
αγωνιστικού χώρου στο
Δημοτικό Στάδιο Ανρατή-
του της Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων, με επιφάνεια
αγωνιστικού χώρου
9.000,00 μ2. 

Ο υφιστάμενος χλοο-
τάπητας του αγωνιστικού
χώρου λόγω παλαιότ-
ητας και εντατικής χρή-
σης έχει καταστραφεί, με
συνέπεια να καθίσταται
αδύνατη η χρήση λόγω
κινδύνου ατυχημάτων
από τους αθλούμενους. 

β. Φάσεις κατασκευής
του έργου

1. αποξήλωση του υφιστάμενου
χλοοτάπητα, 

2. Απόξεση του παλαιού φυτι-
κού υποστρώματος και γενικές εκσκα-
φές µε μηχανικά μέσα, για τη διαμόρφ-
ωση του συστήματος του σύνθετου
τεχνητού χλοοτάπητα. Τα κάθε είδους
προϊόντα αποξήλωσης και εκσκαφών
θα απομακρυνθούν από το γήπεδο
και θα απορριφθούν σε κατάλληλο
χώρο. 

3. κατασκευή νέας υπόβασης
του αγωνιστικού χώρου

4. κατασκευή δικτύου απορρο-
ής των ομβρίων υδάτων (κανάλια
απορροής κ.λ.π.)

5. προμήθεια και εγκατάσταση
νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευ-
ταίας γενιάς. 

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ
ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ -ΖΕΦΥΡΙ - ΦΥΛΗ 

Σύμφων α με ν έα αν ακοίν ωση της Γεν ικής Γραμμα-
τείας Ψηφιακής Διακυβέρν ησης καθ’ όλο το διάστημα
των  περιοριστικών  μέτρων  κατά της διασποράς της
παν δημίας το ωράριο λειτουργίας των  ΚΕΠ σε όλη τη
χ ώρα από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου διαμορφών εται
ως εξής: 
Από Δευτέρα – Παρασκευή από 7:30 – 15:00
Η εξυπηρέτηση θα γίν εται μόν ο κατόπιν  τηλεφων ι-
κού ραν τεβού. 
Τα τηλέφων α επικοιν ων ίας με τα ΚΕΠ του Δήμου
Φυλής είν αι τα εξής:
•ΚΕΠ Άν ω Λιοσίων  2132060123 – 2132060125
•ΚΕΠ Ζωφριά 2102473309
•ΚΕΠ Ζεφυρίου 2132038812 - 2132038814-
2132038815 – 2132038824
•ΚΕΠ Φυλής 2132060024 - 2132060025
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Ο Αντιπρόεδρος 
της Βουλής, 
Αθ. Μπούρας,
στηρίζει την απόφαση
του Δήμου Φυλής 

Για την  ίδρυση του 5ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
και για τις Λυκειακές Τάξεις
στο Εσπερινό Γυμνάσιο 

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θαν άσης Μπούρας,
κατέθεσε αν αφορά προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων , κ. Νίκη Κερα-

μέως, με αφορμή την  με αρ.
πρωτ. 215/9.11. 2020 ομόφ-
ων η Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής
με θέμα «Μεταβολές Σχ ο-
λικών  Μον άδων  Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στο Δήμο
Φυλής για το σχ ολικό έτος
2021-2022» . Ειδικότερα το
Διοικητικό Συμβούλιο γν ω-
μοδότησε θετικά επί των
προτάσεων  της Διεύθυν σης
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής για την  ίδρυ-
ση του 5ου Γυμν ασίου Άν ω
Λιοσίων  καθώς και για την
ίδρυση Λυκειακών  Τάξεων
στο Εσπεριν ό Γυμν άσιο Άν ω
Λιοσίων  (βλέπε εικόν α αρι-
στερά). 
Ο κος Μπούρας με ιδιαίτερη
ευαισθησία στα θέματα παι-
δείας και εκπαίδευσης θα εξα-
κολουθεί ν α στηρίζει πρωτο-
βουλίες που συν τελούν  στην
αν αβάθμιση της παιδείας που
αποτελεί την  καλύτερη επέν -
δυση για το μέλλον . 

Νομοθετική πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου 

Λύση στο πρόβλημα με τη θητεία χιλιάδων οργάνων διοίκησης σωματείων και συλλόγων γενικού
σκοπού, η οποία έληξε κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων της πανδημίας

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

Γ. Πατούλης: «Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την
νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ ΕΣ το οποίο,

στο πλαίσιο της πρότασης που του καταθέσαμε,
ρυθμίζει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε μόνο

στην Αττική τα μέλη 30.000 σωματείων» 

Με ν ομοθετική ρύθμιση η οποία προωθήθηκε  από
τον  αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών  Θ. Λιβάν ιο και
δημοσιεύθηκε ήδη στην  Εφημερίδα της Κυβερν ή-

σεως, ΦΕΚ Α 227 18.11.2020, άρθρο 54, δίδεται παρά-
ταση  λόγω παν δημίας στη θητεία των  Οργάν ων
Διοίκησης Σωματείων , μέχ ρι τις 31η Δεκεμβρίου 2020,
εν ώ αν  κριθεί αν αγκαίο θα υπάρξει Κοιν ή Υπουργική
Απόφαση η οποία θα δίν ει επιπλέον  τετράμην η παρά-
ταση (δείτε το σχ ετικό ν όμο στο επισυν απτόμεν ο pdf
αρχ είο).   
Να σημειωθεί ότι από τις αρχ ές Σεπτεμβρίου 2020 ο

Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης αφού εν ημερώθη-
κε από την  αρμόδια αν τιπεριφερειάρχ η Πολιτισμού Ε.
Δουν δουλάκη και τον  Εκτελεστικό Γραμματέα Γ. Σελίμη
για τα προβλήματα που είχ αν  προκύψει σχ ετικά με τη

θητεία χ ιλιάδων  οργάν ων  διοίκησης σωματείων  και
συλλόγων  γεν ικού σκοπού, η οποία έληξε κατά την
περίοδο των  έκτακτων  μέτρων  της παν δημίας, κατέθε-
σε πρόταση προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμέν ου
ν α υπάρξει ειδική ν ομοθετική πρόβλεψη μέσω της
οποίας θα παρατείν εται η θητεία των  Δ.Σ. τους. 
Το πρόβλημα ήταν  ιδιαίτερα μεγάλο καθώς σχ ετιζόταν

με χ ιλιάδες πολίτες που δραστηριοποιούν ται σε αθλητι-
κά σωματεία, πολιτιστικούς και ειδικού σκοπού συλλό-
γους. Μόν ο στην  Αττική τα σωματεία ξεπερν ούν  τις
30.000.  Έν α μεγάλο ποσοστό των  σωματείων  στο
σύν ολο της χ ώρας αυτή τη περίοδο είχ αν  έκπτωτο
Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας τους. 
Με αφορμή τη σχ ετική εξέλιξη της ν ομοθετικής ρύθμι-
σης ο Περιφερειάρχ ης Αττικής εκφράζει την  ικαν ο-
ποίηση του για την  ν ομοθετική πρωτοβουλία που αν έ-
λαβε το Υπουργείο Εσωτερικών  και συγκεκριμέν α ο
αρμόδιος υφυπουργός Θ. Λιβάν ιος και επισημαίν ει:
«Για άλλη μια φορά αποδεικν ύεται στην  πράξη ότι όταν
υπάρχ ει δημιουργική συν εργασία μεταξύ της Κεν τρικής
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτό είν αι
προς όφελος των  πολιτών . Χαιρετίζουμε με ικαν ο-
ποίηση την  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  το

οποίο στο πλαίσιο της πρότασης που του καταθέσαμε
ρυθμίζει έν α πρόβλημα που ταλαιπωρούσε μόν ο στην
Αττική τα μέλη 30.000 σωματείων . Με τη σχ ετική
ν ομοθετική πρωτοβουλία δίδεται τέλος στην  αγων ία
χ ιλιάδων  συμπολιτών  μας που δραστηριοποιούν ται σε
επίπεδο αθλητισμού και πολιτισμού μέσω των  συγκε-
κριμέν ων  σωματείων ».
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Ένα πρότυπο επιστημονικό πρόγρΈνα πρότυπο επιστημονικό πρόγρ--
αμμα πρόληψης και  προαγωγής τηςαμμα πρόληψης και  προαγωγής της
υγείας, στον Δήμο Ελευσίνας για τονυγείας, στον Δήμο Ελευσίνας για τον
ενήλικο πληθυσμό!ενήλικο πληθυσμό!

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε εργαΤο πρόγραμμα απευθύνεται  σε εργα--
ζομένους, γυναί κες, άνδρες, άτομαζομένους, γυναί κες, άνδρες, άτομα
τρί της ηλι κίας, ευπαθών ομάδων κ.α.τρί της ηλι κίας, ευπαθών ομάδων κ.α.

Μέσω του Μέσω του si te si te της Κ.Ε.Δ.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε. kedelefkedelef --
si nas.gr,  si nas.gr,  μπορε ί τε  να δηλώσετεμπορε ί τε  να δηλώσετε
συμμετοχή προκε ιμένου να συμμεσυμμετοχή προκε ιμένου να συμμε --
τάσχετε στο πρόγραμμα, να πραγματοτάσχετε στο πρόγραμμα, να πραγματο --
ποιήσετε την ατομική σας αξιολόγησηποιήσετε την ατομική σας αξιολόγηση
και  τη συμμετοχή σας σε μία σε ιρά διακαι  τη συμμετοχή σας σε μία σειρά δια--
δραστικών εργαστηρίων και  δράσεων,δραστικών εργαστηρίων και  δράσεων,
με τη βοήθεια καταξιωμένων επιστημόμε τη βοήθεια καταξιωμένων επιστημό --
νων!νων!

Ευχαριστήρια επιστολή  
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε Δήμαρχο 
και Πρόεδρο Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

Επιστολή, στην οποία ευχαριστεί
για την άριστη συνεργασία, απέστειλε
στο Δήμαρχο Χρήστο Παππού και
στον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκο Χατζητρ-
ακόσια, ο Διευθυντής της Διεύθυ-
νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής Αθανάσιος Νικολό-
πουλος.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για τη
διαδικασία ίδρυσης του 5ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και Λυκει-
ακών τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο
καθώς και στην άμεση ανταπόκριση
του Δήμου Φυλής στην ανάγκη έκτακ-
της χορήγησης ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. 

Επιστημονικό
πρόγραμμα 

πρόληψης και
προαγωγής της

υγείας 
Στον Δήμο Ελευσίνας

για τον ενήλικο 
πληθυσμό!

ΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη και του βουλευτή Γ. Κώτσηρα .

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κος Γ. Κώτσηρας συν ομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον  υφυπουργό Αθλητισμού κο Λ. Αυγε-
ν άκη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αν αφέρθηκαν  στα υπό εξέλιξη έργα αθλητικού εν διαφέρον τος που αφορούν  σε
δήμους της Δυτικής Αττικής και σε μελλον τικές δράσεις, όταν  ξεπεραστεί η δύσκολη συγκυρία που βιών ουμε.
Κλείν ον τας ο κος Κώτσηρας επεσήμαν ε τα πολλά θετικά οφέλη που προκύπτουν  στις ζωές των  πολιτών , στη σωματική,
αλλά και την  ψυχ ική υγεία μας από την  εν ίσχ υση του αθλητικού περιβάλλον τος, εν ώ τόν ισε ότι θα συν εχ ίσει ν α πράττει
αν αλόγως ώστε ν α επιτευχ θούν  συν έργειες επ’ ωφελεία των  κοιν ων ιών  της Δυτικής Αττικής.
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ΕΛΛΙΠΗΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο ΠΟΥ ανησυχεί και για τρίτο κύμα της πανδημίας

Ε
ιδικός για την  COVID-19 του Παγκόσμιου Οργα-
ν ισμού Υγείας (ΠΟΥ) προέβλεψε έν α τρίτο
κύμα της παν δημίας στην  Ευρώπη στις αρχ ές

του 2021 αν  επαν αληφθεί η αποτυχ ία, σύμφων α με
τον  ίδιο, των  κυβερν ήσεων  ν α κάν ουν  αυτό που
χ ρειαζόταν  ώστε ν α προληφθεί το δεύτερο κύμα.

«Έχ ασαν  την  ευκαιρία ν α δημιουργήσουν  τις απαρ-
αίτητες υποδομές κατά τη διάρκεια των  καλοκαιριν ών
μην ών , αφού έθεσαν  υπό έλεγχ ο το πρώτο κύμα» της
επιδημίας του ν έου κορων οϊού, δήλωσε σε συν έν τευξη
που παραχ ώρησε σε ελβετικές εφημερίδες ο Ντέιβιν τ
Νάμπαρο.

«Τώρα έχ ουμε το δεύτερο κύμα. Αν  δεν  δημιουργή-
σουν  τις απαραίτητες υποδομές, θα έχ ουμε έν α τρίτο
κύμα στις αρχ ές του ερχ όμεν ου έτους», σημείωσε ο
Νάμπαρο, έν ας Βρεταν ός ο οποίος είχ ε διεκδικήσει
χ ωρίς επιτυχ ία τη θέση του γεν ικού διευθυν τή του
ΠΟΥ το 2017.

«Η αν τίδραση της Ευρώπης ήταν  ελλιπής»

Στην  Ευρώπη υπήρξε μια ύφεση της παν δημίας για
έν α σύν τομο χ ρον ικό διάστημα, εν ώ τώρα καταγράφ

εται και πάλι μια αν οδική τάση: Η Γερμαν ία και η
Γαλλία είδαν  τα κρούσματά τους ν έου κορων οϊού ν α
αυξάν ον ται και για τις δύο μαζί κατά 33.000, η Ελβετία
και η Αυστρία καταγράφουν  καθημεριν ά χ ιλιάδες
κρούσματα, εν ώ η Τουρκία κατέγραψε έν α ρεκόρ 5.532
ν έων  κρουσμάτων .Ο Νάμπαρο επισήμαν ε την  κίν ηση
της Ελβετίας ν α επιτρέψει το σκι --με υποχ ρεωτική
χ ρήση μάσκας στα τελεφερίκ-- την  ώρα που άλλα
κράτη στις Άλπεις όπως η Αυστρία έκλεισαν  τα χ ιον ο-
δρομικά κέν τρα και σημείωσε ότι η Ελβετία μπορεί ν α

φτάσει σε «έν α πολύ υψηλό επίπεδο ασθεν ειών  και
θαν άτων ».

«Όταν  τα ποσοστά των  λοιμώξεων  πέσουν , και θα
πέσουν , τότε μπορούμε ν α είμαστε όσο ελεύθεροι
θέλουμε», σημείωσε επίσης, σύμφων α με δήλωσή του
που επικαλείται η Solothurner Zeitung. «Αλλά τώρα;
Πρέπει ν α είν αι αν οιχ τά τα χ ιον οδρομικά κέν τρα;
Υπό ποιες συν θήκες;», συν έχ ισε.

Ο Νάμπαρο εκθείασε την  αν τίδραση ασιατικών
χ ωρών  όπως η Νότια Κορέα, όπου ο αριθμός των
κρουσμάτων  του ν έου κορων οϊού είν αι τώρα σχ ετικά
χ αμηλός: «Οι άν θρωποι έχ ουν  δεσμευτεί πλήρως,
υιοθετούν  συμπεριφορές που δυσκολεύουν  τον  ιό.
Κρατούν  τις αποστάσεις τους, φορούν  μάσκες, απο-
μον ών ον ται όταν  είν αι άρρωστοι, πλέν ουν  τα χ έρια
και τις επιφάν ειες. Προστατεύουν  τις πιο ευάλωτες
ομάδες».

Νάμπαρο σημείωσε επίσης ότι η Ασία δεν
προχ ώρησε πρόωρα στην  χ αλάρωση των  περιορι-
στικών  μέτρων . «Πρέπει καν είς ν α περιμέν ει έως ότου
οι αριθμοί των  κρουσμάτων  είν αι χ αμηλοί και παραμέ-
ν ουν  χ αμηλοί», υπογράμμισε και κατέληξε: «Η αν τίδρ-
αση της Ευρώπης ήταν  ελλιπής»

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κορωνοϊός: Περισσότεροι από 50
χιλιάδες έλεγχοι σε όλη τη χώρα
για την τήρηση των μέτρων

Περισσότερους από 50 χιλιάδες ελέγχους για την τήρηση των περ-
ιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, πραγματοποίησαν το Σάββα-
το οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Από τους συνολικά 50.968 ελέγχους κατεγράφησαν 1.247 περι-

πτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού και
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 123.500€ και κύρωση αναστολής λει-
τουργίας 15 ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η κυριότερες παραβάσεις
αφορούσαν: Μη χρήση μάσκας 
- Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα) 
- Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεωνΟπως αναφέρ-
ει η ανακοίνωση χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβάσεων ήταν οι
εξής: 
Στην Περιφέρεια Αττικής, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαεννέα (19)

συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτο-
υργίας των επιχειρήσεων. 
Στην Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτο-

υργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις για μη τήρη-
ση του ωραρίου λειτουργίας και για υπέρβαση του επιτρεπόμενου
αριθμού εξυπηρετούμενων πελατών αντίστοιχα.
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““ΟΟμμππρρέέλλαα””  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοουυςς  
κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΖΖωωφφρριιάάςς

Με το έργο αυτό ο Δήμος Φυλής
εξασφάλισε ασφαλή πρόσβαση των
κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους.
Παράλληλα με την διόρθωση των
υψομέτρων που προέβλεψε η
Τεχνική Υπηρεσία στη μελέτη της, η
γειτονιά απαλλάχθηκε οριστικά από
τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα
φερτά υλικά που κατέβαζε το βουνό
στο δρόμο σε κάθε δυνατή νεροπον-
τή. 

«Γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα
προβλήματα κάθε γειτονιάς και καθ-
ημερινά με συνέπεια, σχέδιο και
προγραμματισμό, απαντάμε με τα
έργα μας στα αιτήματα των δημοτών»
υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής. 

Παράλληλα ο  Χρήστος Παππούς
τονίζει πως η αισθητική και λειτουρ-
γική αναβάθμιση που ξεκίνησε η
Διοίκηση την προηγούμενη περίο-

δο και συνεχίζεται εντατικά, αφορά
όλο το Δήμο από άκρο σε άκρο και
διαβεβαιώνει πως «για εμάς καμιά
γειτονιά δεν εξαιρείται από τη μέριμ-
να, τις παρεμβάσεις και τον προγρ-
αμματισμό μας».

Στην οδό Μνημοσύνης μετά τις
χωματουργικές εργασίες, ο δρόμος
ενισχύθηκε με σκυρόδεμα και

ισχυρό δομικό πλέγμα ώστε να έχει
αυξημένη αντοχή στο χρόνο και στις
καιρικές συνθήκες . Ακολούθησε
ειδική επεξεργασία του υλικού με
σκληρυντικά χρώματα και  ειδική
στάμπα ώστε να διαμορφωθεί το
εξειδικευμένο δάπεδο,  το οποίο
εκτός από την ασφάλεια διέλευσης
πεζών και οχημάτων που προσφέρ-
ει, αναβαθμίζει και αισθητικά τη γει-
τονιά.

«Η παρέμβασή μας στην οδό
Μνημοσύνης, έλυσε ένα μεγάλο
πρόβλημα και ανακούφισε τη γειτο-

νιά. Το έργο δοκιμάστηκε ήδη στις
δύο μεγάλες νεροποντές που είχα-
με τον προηγούμενο μήνα και επιτέ-
λεσε με μεγάλη επιτυχία το σκοπό
κατασκευής του» υπογραμμίζει ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η πεζο-
δρόμηση της οδού Μνημοσύνης
συμπληρώνει  τις πλακοστρώσεις
που υπάρχουν στην ευρύτερη περ-
ιοχή και εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαμόρφωσης των καλαίσθητων γει-
τονιών.  

Β
αθιά ανάσα στις
οικογένειες που
κατοικούν στην
ο δ ό
Μ νημοσύνης στη

Ζωφριά, στους πρόποδες του
βουνού, έδωσε το έργο ανάπ-
λασης της ομώνυμης οδού,
το οποίο με απόφαση του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού έγινε με ίδιους πόρ-
ους του Δήμου. 
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O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ...

Ο κ. Σάλτας Αναστάσιος, αρχιτέκτων και ο κ.
Σκλαβούνος Χρήστος, πολιτικός μηχανικός, ει ́ναι
δύο από τους πραγματικούς εθελοντές με
ανιδιοτελή προσφορά προς τον Δήμο, διότι
υπάρχουν και αυτοι ́, που πουλάνε εθελοντισμό. 

Οι δύο παραπάνω εξαιρετικοι ́ επιστήμονες και
διακεκριμένοι συμπολι ́τες, μεταξύ των άλλων
προσφορών προς τον Δήμο, συνέταξαν δωρεάν
και την μελέτη για την κατασκευή της εξέδρας στο
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαι ́ρου Μεγάρων, έργο
το οποι ́ο έχει ήδη χρηματοδοτηθει ́ και σύντομα 

θα κατασκευαστει ́. Τους συγχαι ́ρουμε
δημοσι ́ως και τους ευχαριστούμε εγκαρδι ́ως, για
ότι έχουν κάνει μέχρι σήμερα για το Δήμο μας και
για όσα θα κάνουν και στο μέλλον, για τα οποι ́α
ει ́μαστε σι ́γουροι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΚΝΑΝ ΜΠΑΡΝΤΟΚ:

ΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  
ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΡΡΥΥΦΦΗΗ

Ο ποδοσφαιρι-
στής του Απόλ-
λων α Πον τίων
Ασπροπύργου
Γιάν ν ης Μπόγ-
κν αν  Μπάρν τοκ
μίλησε για την
ομάδα του και
τον  Cov id19.
<<Η ομάδα μας
αξίζει ν α είν αι
στην  κορυφή,
έχουμε πολυ
καλο ρόστερ με
έμπειρους παικ-
τες και μικρούς
που
ξεχωρίζουν !!
Με την  βοήθεια του Θοδωρή Παχατουριδη που
είν αι εξαιρετικός προπον ητής, και άν θρωπος
παν ω απ ολα και του Λευτέρη Ευσταθιαδη η
ομάδα θα φτάσει στο στόχο της...ολοι μια
γροθιά μαζί με ολο το κόσμο του Απόλλων α
που είν αι παν τα δίπλα στην  ομάδα...ώστε για
Cov id19 ελπίζω ν α περασουν  οι δυσκολες
αυτές οι μέρες και ν α επιστρέψουμε σε αυτό
που αγαπάμε. Στο γήπεδο!!>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: 
<< ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ;>>

Για την  παρατεταμέν η απραξία
σε Super League 2 και Football
League, λόγω των  δυο «κυμά-
των » κορων οϊού, μίλησε ο στό-
περ, της Εν ωσης Παν ασπροπ-
υργιακού Δόξας Παν τελής Θεολό-
γου.

Ο 29χ ρον ος(7/1991) Ηπει-
ρώτης αμυν τικός, που εκτός από
τους Πόν τιους έπαιξε πέρυσι
στην  Παν αχ αϊκή (β΄ εξάμην ο) και
παλιότερα σε ΟΦΗ, Ατρόμητο,
Εθν ικό Αστέρα, Καλλιθέα, Χαν ιά
και Καραϊσκάκη Άρτας εν τάχ θηκε
στην  πρόσφατη μεταγραφική
περίοδο στον  Ασπρόπυργο, που
παίζει στο ν ότιο όμιλο της
Φούτμπολ Λιγκ.

Για την  8μην η αποχ ή από τα
δυο επαγγελματικά πρωταθλήμα-
τα λόγω συν θηκών :

«Είν αι πολύ δύσκολο ν α κρατι-
έσαι σε υψηλό και ικαν οποιητικό
επίπεδο χ ωρίς επίσημα ματς για
πάν ω από μισό χ ρόν ο. Δεν
αρκούν  οι ατομικές προπον ή-
σεις, δεν  έχ ουμε ρυθμό. Μας έλει-
ψε η μπάλα και η έν ταση των
αγών ων . Είμαστε επαγγελματίες
και ουσιαστικά μας λείπουν  τα
κίν ητρα. Ελπίζουμε σύν τομα ν α
λήξει όλο αυτό και ν α μπορέσο-
υμε ν α ξεκιν ήσουμε σε φυσιολο-
γικά στάν ταρ, όσο είν αι εφικτό ή
με τήρηση των  κατάλληλων  υγειο-
ν ομικών  πρωτοκόλλων ».

Για την  καθυστέρηση στην
έν αρξη της Σούπερ Λιγκ 2 και της
Φούτμπολ Λιγκ λόγω cov id-19:

«Προσωπικά το θεωρώ
αδιαν όητο, εν ώ ας μην  ξεχ ν άμε

οτι και πέρυσι και πρόπερσι
επίσης υπήρχ ε μεγάλη καθυ-
στέρηση σε αυτές τις κατηγορίες,
εν ώ ν α τον ίσουμε ότι οι
αν τίστοιχ ες κατηγορίες στην
Ευρώπη παίζουν  καν ον ικά. 

Γιατί ν α μην  εν αρμον ιστούμε
όλοι σε αυτές και στη δική μας
Super League 1; Διακρίν ω μια
ευαισθησία όλων  ν α ξεκιν ήσει το
πρωτάθλημα της Super League 2
και της Football League. Καλά
κάν ουν  και ξεκάθαρα θα έπρεπε
ν α είχ αν  ξεκιν ήσει. 

Όμως αλήθεια σε εν άμιση μήν α
από την  έν αρξη τους, που
περίπου οι μισές ομάδες πιθαν ο-
λογώ ότι ίσως έχ ουν  απλήρωτους
ποδοσφαιριστές, θα δείξουν  την
ίδια ευαισθησία οι υπεύθυν οι;
Μακάρι ν α μετράν ε και τότε οι
οικογέν ειες των  ποδοσφαιρι-
στών !».

Για τον  Απόλλων α Καλαμαριάς,
που έπαιξε εν άμιση χ ρόν ο, πριν
το προηγούμεν ο εξάμην ο στην
Παν αχ αϊκή (μον αδική ομάδα που
αγων ίστηκε στη Μακεδον ία):

«Είν αι μια πολύ μεγάλη ομάδα,
ήμουν  τυχ ερός που αγων ίστηκα
εκεί. Είχ α εξαιρετικούς
συμπαίκτες, με αρκετούς έχ ω
κρατήσει επαφές. Παρόλα αυτά
είν αι κρίμα ν α ταλαιπωρείται και
εύχ ομαι ν α βρει γρήγορα το
δρόμο του. Εν ν οείται ότι θα
ήθελα ν α παίξω ξαν ά εκεί».

Για τα ταλέν τα στην  Ελλάδα:

«Είμαστε μια χ ώρα με πολύ
ταλέν το στο ποδόσφαιρο. 

Ωστόσο, δεν  δείχ ν ουμε την
απαραίτητη όρεξη για δουλειά, για
αυτό χ άν ον ται και πολλά από

αυτά τα ταλέν τα.Ωστόσο, βλέπο-
υμε αρκετούς μάν ατζερ ν α είν αι
παραδόπιστοι, συμφερον τολόγοι
και τυχ οδιώκτες, εν ώ και ορισμέ-
ν οι πατεράδες δίν ουν  χ ρήματα
γιατί έτσι ν ομίζουν  ότι ο γιος τους
θα προωθηθεί στο χ ώρο. Πρέπει
ν α εκλείψουν  αυτά. 

Όχ ι μόν ο στην  Α΄ Εθν ική, αλλά
και σε Β΄ και Γ΄ μπορείς ν α βρεις
πολλούς αξιόλογους ν εαρούς, με
ταλέν το, ποιότητα και φιλοδοξίες.
Όλοι από κάπου ξεκιν άν ε. 

Στη Σούπερ Λιγκ 1 με έχ ουν
εν τυπωσιάσει οι Μιχ αηλίδης και
Τζόλης του ΠΑΟΚ, που καθιε-
ρώθηκαν  και κλήθηκαν  και στην
Εθν ική, αλλά και ο Λώλης του
ΠΑΣ Γιάν ν ιν α. 

Θεωρώ ότι είν αι από τα πολύ
μεγάλα ταλέν τα της χ ώρας και
μακάρι ν α έχ ουν  τύχ η και ν α
προχ ωρήσουν  με λαμπρές καρι-
έρες τα επόμεν α χ ρόν ια».

πηγή: mikriliga.com:
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ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
<< Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ>>

Ο ποδοσφαιριστής του Ικαρου Νεοκτίστων
Αλέξης Αθανασό-
πουλος μίλησε για
την ομάδα του.

<<Ο Ίκαρος
Φέτος όπως και
πέρσι έχει κάνει μία
καλή προσπάθεια.
Αποτελείται  από
α ξ ι ό λ ο γ ο υ ς
παίκτες προπον-
ητή και παράγον-
τες.

Ο καθένας μας
κάνει το καλύτερο
δυνατό που μπορ-
εί για την ομάδα.
Μπορεί  αυτό να
μην φαίνεται στην

βαθμολογική μας θέση αλλά πιστεύω πως στην
συνέχεια του πρωταθλήματος θα ανακάμψουμε
και θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε
θέσει.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε
όλοι μας με τον covid 19 αναγκαστήκαμε να απο-
μακρυνθούμε όλοι απο το γήπεδο.

Ελπίζω όλο αυτό να το ξεπεράσουμε γρήγορα
και να επανέλθουμε στις αγωνιστικές μας υποχρ-
εώσεις υγιείς>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Μιχαηλίδης τόνισε
για την ομάδα του.

<<Φέτος ο Αχαρναϊκός αγωνίζεται στο πρωτάθλ-
ημα της Α ΕΠΣΑΝΑ,αποτελεί ένα πρωτόγνωρο
γεγονός για την ιστορική ομάδα του Μενιδίου
καθώς έχει συνηθίσει να παίζει σε ψηλότερο
επίπεδο.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο κομμάτι
της διοίκησης με τον κ. Πασιαλή να αναλαμβάνει
την προεδρία της ομάδας καθώς και άλλα νέα
πρόσωπα που στελεχώνουν την δύσκολη προ-
σπάθεια που γίνεται να "ξανασηκωθεί" ο Αχαρναϊ-
κός.

Στα μέσα του πρωταθλήματος ο απολογισμός της
ομάδας δεν είναι ο επιθυμητός, ωστόσο υπάρχει
ακόμα δρόμος,ένας δεύτερος γύρος,που θα γίνει
προσπάθεια για ανατροπή της υπάρχουσας κατά-
στασης. Δυστυχώς, πραγματοποιήθηκε διακοπή
του πρωταθλήματος και των προπονήσεων κάτι
που σίγουρα όλοι θα θέλαμε να αποφύγουμε.

Σε αυτές τις συνθήκες προπονούμαστε μόνοι
μας, μακρυά από το γήπεδο μας και χωρίς την
φυσική παρουσία των προπονητών και  των
γυμναστών.

Απαντες ευχόμαστε να μην υπάρχει παράταση
της αναστολής του πρωταθλήματος ώστε να επι-
στρέψουμε στα γήπεδα και να συνεχίσουμε την
αγωνιστική δράση.Τελος,θα ήθελα να αναφέρω
πως ένας κύκλος σταματάει εδω (εκτός απροό-
πτου) λόγω σπουδών θα αλλάξω στέκι, τρόπο
ζωής και επομένως ομάδα και θα μεταβώ στις

Σέρρες.
Επί της ευκαι-

ρίας θα ήθελα να
ευχαριστήσω τα
σ ω μ α τ ε ί α
Λέων,Νικολακάκη,
Αχαρναϊκό και την
μεικτή ομάδα της
Δυτικής Αττικής
καθώς και  (τους
προπονητές:Κυρ-
ιάκο Καραταίδη,
Πέτρο Αντονίου,
Σωκράτη Τυρλή,
Αποστόλη Λινάρ-
δο, Παναγιώτη
Σαββίδη, Σταύρο
Μαυράκη, Μάκη
Παπ αδ ό π ο υ λ ο ,
Σταυρό Ηλιόπουλο, ) και άλλους πολλούς που
συνεργάστηκα σε μικρότερη ηλικία και σε επίπε-
δο ακαδημιών καθώς και επίσης όλους τους
συμπαίκτες .

Φυσικά έχοντας περάσει από την μεικτή της δυτι-
κής Αττικής δεν θα μπορούσα να παραλείψω για
έναν άνθρωπο που δεν πλέον κοντά μας, τον
Μάκη Πάνo, έναν πάντοτε καλοπροαίρετο άνθρω-
πο που με είχε πάντα από κοντά όπως και όλη την
ομάδα.

Ρεπορτάζ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:
<<ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ>>

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ: 
<< Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ>>

Ο ποδοσφ-
αιριστής του
Σ κ ο ρ π ι ο ύ
Φ υ λ ή ς
Α ν δ ρ έ α ς
Αρκουμάν ης
μίλησε για
την  ομάδα
του.

<<Η φετιν ή
χ ρον ιά είν αι
χ ρον ιά με ιδι-

αιτερότητες. Ξεκιν ήσαμε αρχ ές
Αυγούστου την  προετοιμασία μας και
αν αγκαστήκαμε λόγω του cov id 19 ν α
παίξουμε 6 αγων ιστικές του πρωταθλή-
ματος χ ωρίς κόσμο στις εξέδρες και άλλο
περιοριστικό μέτρο και εκεί που όλοι
πιστεύαμε ότι με αργά και σταθερά
βήματα θα επιστρέφαμεστην  καν ο-
ν ικότητα ήρθε και το δεύτερο lockdown.

Είμαστε υποχ ρεωμέν οι ν α τηρήσουμε
όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας,
ν α μείν ουμε ασφαλείς και ευχ όμαστε
όλη αυτή η πρωτόγν ωρη κατάσταση ν α
ξεπεραστεί γρήγορα και ν α επιστρέψο-
υμε στα γήπεδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
Εν ας οργαν ισμός που σφίζει από

υγεία, ταλέν το και φιλοδοξίες.
Εν τάχ θηκα φέτος στο προπον ητικό-

τερο της ακαδημίας του Σκορπιού Φυλής
και παράλληλα θα προσπαθήσω ν α
βοηθήσω με την  εμπειρία μου και τις
παραστάσεις μου τα ν έα παιδιά που
στελεχ ών ουν  την  Α΄ομάδα.

Ο σύλλογος δουλεύει με συγκεκριμέν ο
πλάν ο, δηλαδή την  αν άδειξη των  ν εα-
ρών  αθλητών  που προέρχ ον ταιαπό τις
υποδομές του.

Στόχ ος μας για το φετιν ό πρωτάθλημα
ν α παρουσιαζόμαστε κάθε αγων ιστική
όλο και πιό αν ταγων ιστικοί.

Το αγων ιστικό επίπεδο που συν άν -
τησα στο πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣΔΑ και
από αυτά που πρόλαβα ν α δω τις
πρώτες αγων ιστικές είν αι αρκετά ικαν ο-
ποιητικό και ευελπιστώ ότι με την  βοήθ-
εια όλων  μας θα προσπαθήσουμε ν α
αν αβαθμίσουμε περαιτέρω.

Προσωπικά σχ εδιάζω την  επόμεν η
μέρα στο χ ώρο του ποδοσφαίρου σιγά -
σιγά και με σταθερά βήματα στην  προ-
πον ητική, αλλά για όσο ακόμα διάστημα
αγων ίζομαι θα φρον τίσω ν α είμαι συν ε-
πής στις υποχ ρεώσεις μου έτσι ώστε ν α
είμαι χ ρήσιμος για την  ομάδα, τους προ-
πον ητές και συμπαίκτες>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Π.Ε.Π.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Από την  Παν ελλήν ια Εν ωση  Προπον ητών
Ποδοσφαίρου λάβαμε μια επιστολή που μεταξύ
άλλων  αν αφέρει τα εξής.

<<Στην  παν δημία που περν άμε κάποιοι κερ-
δοσκόποι προσπαθούν  ν α επωφεληθούν  οικο-
ν ομικά από γεγον ότα, συμπτώσεις και καταστά-
σεις που συμβαίν ουν  στο ποδόσφαιρο. Προσφ-
έρον τας γν ώσεις με ποσά δυσαν άλογα με το
βαλάν τιο του καθεν ός από εμάς, μέσα από σεμιν άρια και τηλεδιασκέψεις και υπό
τη σκέπη κάποιων  θεσμικών  οργάν ων , που δεον τολογικά τουλάχ ιστον  δεν  πρέ-
πει ν α καλύπτουν  τέτοια γεγον ότα, απέν αν τι στην  κοιν ότητα των  προπον ητών .

Από σήμερα και τις επόμεν ες ημέρες θα ακολουθήσουν  επιμορφωτικά σεμιν άρ-
ια διαδικτυακού τύπου γιατί η γν ώση για εμάς μοιράζεται και όχ ι μόν ον  αλλά είν αι
και δωρεάν , θα γίν ον ται για όσο χ ρόν ο χ ρειάζεται και δεν  θα ασχ οληθούμε περ-
αιτέρω με άλλους.

Εξ άλλου τα μέλη μας μέσα από την  κοιν ή αν τίληψη και φιλοσοφία που μας διέ-
πει επικροτούν  τις αποφάσεις τις Παν ελλήν ιας έν ωσης προπον ητών  ποδοσφ-
αίρου για το καλό των  προπον ητών -μελών  τις αν τιμετωπίζον τας όλους αυτούς
που προσπαθούν  ν α μας κρατήσουν  μακριά από τα βήματά μας και τους στόχ ο-
υς που έχ ουμε θέσει.

Όσο για το αν  θέλουμε εμείς το καλό των  προπον ητών , σε λίγο χ ρον ικό διά-
στημα θα καταλάβουν  όλοι τη δύν αμή μας. Όλοι μαζί μπορούμε ν α εν ώσουμε τις
δυν άμεις μας για το καλό των  συν δέσμων  μελών  μας και ν α προχ ωρήσουμε με
γρήγορα βήματα μπροστά.Γιατί έτσι προστατεύουμε τους τα μέλη μας από τέτοι-
ου είδους κακοτοπιές γιατί προπον ητής σημαίν ει. Μόρφωση - Αξιοπρέπεια - Περ-
ηφάν ια - ΗΘΟΣ>>.
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

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

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40
τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες
βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

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.  
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Πέραν  αυτών , η απόφαση κλείν ει το
παράθυρο διεκδικήσεων  πριν  από τον
Ιούν ιο του 2015, καθώς τα αν αδρομικά
που θεωρεί ότι πρέπει ν α πάρουν  οι
35 συν ταξιούχ οι που προσέφυγαν
είν αι αυτά που αφορούν  σε επίδομα
(Δώρο) αδείας 2015 με ποσό 200 ευρώ,
σε Δώρο Χριστουγέν ν ων  2015 με 400
ευρώ και στο Δώρο Πάσχ α 2016 με
ποσό 200 ευρώ. Το σύν ολο δηλαδή των
αν αδρομικών  είν αι 800 ευρώ από τα
Δώρα κύριων  συν τάξεων , εν ώ τεκμαίρε-
ται ότι για το ίδιο διάστημα θα είν αι και
τα αν αδρομικά από Δώρα, αλλά και από
περικοπές επικουρικών  συν τάξεων .
Η επίμαχ η αγωγή που φέρν ει τα Δώρα
στις συν τάξεις κατατέθηκε το 2016,
δικάστηκε στις 31 Ιαν ουαρίου του 2020
(μετά την  έν αρξη της πιλοτικής δίκης
του ΣτΕ που ήταν  στις 10/1/2020) και,
το κυριότερο, δημοσιεύτηκε στις
11/9/2020, αφότου δηλαδή είχ ε βγει η
απόφαση του ΣτΕ για αν αδρομικά μόν ο
σε κύριες συν τάξεις, χ ωρίς τα Δώρα.

Οι δικαιωθέν τες διεκδικούσαν  τα Δώρα
κύριων  συν τάξεων  από το 2013 έως και
το 2015 με ποσό 2.400 ευρώ έκαστος.
Ομως, το Πρωτοδικείο, ακολουθών τας
την  κρίση του ΣτΕ, απέρριψε τις διεκδι-
κήσεις που αν άγον ται πριν  από τον
Ιούν ιο του 2015 από τη στιγμή που
δεν  υπήρχ ε σχ ετική αγωγή και περιόρι-
σε τα αν αδρομικά μόν ο στο επίδομα
(Δώρο) αδείας Αυγούστου 2015, με το
ποσό των  200 ευρώ στον  καθέν α.
Η ουσία της απόφασης δεν  είν αι όμως
τόσο στα 200 ευρώ της επιστροφής όσο
στο ότι θεωρείται έως έν αν  βαθμό και
«τροχ ιοδεικτική» για τις 300.000 αγωγές
που εκκρεμούν  στα δικαστήρια με διεκ-
δικήσεις αν αδρομικών  από περικοπές
Δώρων  κύριων  συν τάξεων , Δώρων  επι-
κουρικών  συν τάξεων  και μειώσεων  επι-
κουρικών  συν τάξεων  από τους ν όμους
4051 και 4093.

Οι 300.000 αγωγές είν αι από συν τα-
ξιούχ ους που πληρώθηκαν  αν αδρομικά
για τις κύριες συν τάξεις και διεκδικούν
Δώρα και μειώσεις επικουρικών .

Υπάρχ ουν  όμως και περίπου 750.000
χ αμηλοσυν ταξιούχ οι κάτω των  1.000
ευρώ που δεν  πήραν  καθόλου αν αδρο-
μικά επειδή δεν  είχ αν  μειώσεις στις
κύριες συν τάξεις και βάσει ν όμου

έχ ουν  δικαίωμα ν α καταθέσουν  αγωγές
οι οποίες έχ ουν  πολύ μεγάλες πιθαν ότ-
ητες ν α τελεσφορήσουν  μετά την  εν
λόγω απόφαση που επιστρέφει Δώρα.

Για την απόφαση-σταθμό και τι
σημαίνει για τους συνταξιούχους, ο
«Ε.Τ.» της Κυριακής ζήτησε τη
γνώμη από τη δικηγόρο που πέτυχε
τη δικαίωση των συνταξιούχων με
το επίδομα αδείας Μαρία – Μαγδαλ-
ηνή Τσίπρα, η οποία μας δήλωσε τα
εξής:

«Με το αρ. 33 του ν . 4734/2020 και
114 του ν . 4714/2020 προβλέφθηκε η
επιστροφή μέρους και μόν ο των  αν τι-
συν ταγματικών  περικοπών , που είχ αν
υποστεί οι συν ταξιούχ οι τόσο του
Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Τα ποσά που επεστράφησαν  ήταν  μει-
ωμέν α σε σχ έση με τα οφειλόμεν α,
αφού δεν  συμπεριελήφθησαν  σε αυτά
οι περικοπές των  Δώρων  και των  επι-
κουρικών  συν τάξεων . 

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθην ών , η οποία εκδόθη-
κε μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα
οφειλόμεν α αν αδρομικά, επιβεβαιώθηκε
η θέση μας ότι μεταξύ των  ποσών  που
πρέπει ν α επιστραφούν  στους συν τα-
ξιούχ ους είν αι και τα επιδόματα εορτών
και αδείας. 
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί στην
πραγματικότητα έν αν  ν έο κύκλο προ-
σπαθειών  προκειμέν ου ν α επέλθει
πλήρης συμμόρφωση στο περιεχ όμεν ο
των  αποφάσεων  του ΣτΕ».

Για το ίδιο θέμα ζητήσαμε και τη γν ώμη
του εργατολόγου δικηγόρου ειδικού επί
των  ασφαλιστικών , Δημήτρη Μπούρ-
λου, ο οποίος μας δήλωσε: «Το Διοικ-
ητικό Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε την
άποψη που πολλοί συν άδελφοι δικ-
ηγόροι έχ ουμε εκφράσει ότι δηλαδή οι
περικοπές που κρίθηκαν  αν τισυν ταγ-
ματικές από την  Ολομέλεια του ΣτΕ για
το 11μημο Ιουν ίου 2015 – Μαΐου 2016
δεν  περιορίζον ται μόν ο στις κύριες
συν άξεις, αλλά αφορούν  και τα Δώρα
και τις περικοπές επικουρικών  συν τά-
ξεων  της αν τίστοιχ ης περιόδου».

από το.dikaiologitika.gr

Καιρός: Προειδοποίηση για επιδείνωση από Τρίτη,
πολύ κρύο το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη
Ο «Ωμέγα Εμποδιστής», σύμφων α με τον  μετεωρολόγο Κλέαρχ ο Μαρουσάκη, φέρ-
ν ει ψυχ ρή εισβολή «εξπρές» την  επόμεν η εβδομάδα στη χ ώρα μας. Τι προβλέπεις
για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη.

Αν αλυτικά τι αν αφέρει ο Κλέαρχ ος Μαρουσάκης:
«Με τον  "Ωμέγα" εμποδιστή ν α συν εχ ίζει ν α καθορίζει την  ατμοσφαιρική κυκλοφο-
ρία πάν ω από την  Γηραιά ήπειρο, θα κυλήσει η ν έα εβδομάδα που αν οίγεται μπρ-
οστά μας. Αυτό σημαίν ει ότι η μεσημβριν ή κυκλοφορία (ροή από τα βόρεια προς
τα ν ότια) θα επιμείν ει στη χ ώρα μας κι έτσι στα μέσα της ν έας εβδομάδας θα μας
απασχ ολήσει μια ν έα ψυχ ρή εισβολή σύν τομης γεν ικά διάρκειας χ ωρίζον τας στην
ουσία τη χ ώρα μας σε δύο τμήματα.
Ο "Ωμέγα" εμποδιστής θα ωθήσει για άλλη μια φορά πολικής προέλευσης αέριες
μάζες προς τη χ ώρα μας και καθώς αυτές θα αλληλεπιδράσουν  με τα θερμά ν ερά
του ν ότιου ν οτιοαν ατολικού Αιγαίου, θα σχ ηματίσουν  βαρομετρικό χ αμηλό στις
αυτές περιοχ ές.
Έτσι λοιπόν  από Τρίτη απόγευμα και για 48 ώρες περίπου αν αμέν ουμε επιδείν ω-
ση του καιρού από την  οροσειρά της Πίν δου και αν ατολικότερα και από το ύψος
της Χαλκιδικής και πιο ν ότια με κύρια χ αρακτηριστικά τις βροχ ές στα πεδιν ά, τα
χ ιόν ια στα ορειν ά και τις καταιγίδες προς το ν ότιο ν οτιοαν ατολικό Αιγαίο όπου και
χ ρειάζεται προσοχ ή.

Η συνέχεια από σελ. 2

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος της ΚυριακήςΠηγή:Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

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

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

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

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

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

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
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

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

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


