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Καίριες παρεμβάσεις από την
Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου,
Σοφία Μαυρίδη

σελ. 9

Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
«Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική
και μη τυπική μάθηση»

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλευτικός Σταθμός
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας Δήμου Ελευσίνας

Ό,τι μέρα κι αν είναι, ό,τι ώρα κι αν
είναι, Ζήτα Βοήθεια, γίνε η δύναμή σου!

σελ. 3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

σελ. 8

Δεν θα γίνει
άρση του
lockdown στο
τέλος του
Νοεμβρίου

Επιβεβαίωσε και ο υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:

Ενισχύει τη σύζευξη
του επιχειρηματικού κόσμου
με το έμψ υχο δυναμικό
της περιοχής
σελ. 7

Στην τελική ευθεία

η Στέγη Αιγαιοπελαγίτικου

Πολιτισμού στα Άνω Λιόσια
σελ. 6

«Καμία ‘’συμπαράσταση’’
και κανένα ‘’αγκάλιασμα’’ σε αυτήν
την ενέργεια του Υπουργείου»

Απορρίπτουμε τις
ανυπόστατες
«φιλοφρονήσεις»,
της Γ.Γ. Αντεγκληματικής
Πολιτικής και της
συνιστούμε να είναι πιο
ακριβής στις δηλώσεις της

σελ. 2-4

Επιβαρύνθηκαν με έκτακτες
δαπάνες λόγω covid

Κατανομή έκτακτης
επιχορήγησης των δήμων με
50 εκ. ευρώ

σελ. 3

Εξαρθρώθηκε εγκληματική
ομάδα που διέπραττε
διαρρήξεις οικιών

Συλλήψεις σε Άνω Λιόσια και Κερατσίνι από την

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ:
(προπον ήτρια γυν αικείας ομάδας Θριάμβου Χαιδαρίου)

<<ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ>>

ΟΡΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
ΠΟΤΕ Η Γ΄ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ

σελ. 10-11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 -ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558731

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφωνο : 210-2411911
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 68
210 5819843

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης
και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας, Ερμογένους
επισκόπου Ακραγαντίνων

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤHΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

«Καμία ‘’συμπαράσταση’’ και
κανένα ‘’αγκάλιασμα’’ σε αυτήν
την ενέργεια του Υπουργείου»

‘’Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες «φιλοφρονήσεις»,
της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής και καταγγέλλουμε για
μια ακόμα φορά την υλοποίηση του έργου’’

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή
ανακοίνωση ο Δήμος Ασπροπύργου απαντά στην Γ.Γ.
Αντεγκληματικής Πολιτικής,
του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη , Σοφία Νικολάου, μετά τις δηλώσεις τηςπου προκάλεσαν θύελλα
αντιδράσεων στην τοπική
κοινωνία - περί αγαστής
συνεργασίας με τον Δήμο
και την ενθουσιώδη αρωγή
του στην υλοποίηση νέου
σωφρονιστικού καταστήματος στην παλιά βάση του
ΝΑΤΟ λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής : ΄΄Της συνιστούμε να είναι πιο ακριβής
στις δηλώσεις της΄΄ .
Παραθέτουμε ολόκληρη την απάντηση της Δημοτικής Αρχής η οποία για άλλη μια φορά τονίζει πως
βρέθηκε προ τετελεσμένων γεγονότων και πως ουδέποτε συμφώνησε με τα σχέδια του Υπουργείου .
Με αφορμή τις δηλώσεις της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κας. Σοφία
Νικολάου, αναφορικά με τη μετεγκατάσταση των
φυλακών Κορυδαλλού, ο Δήμος Ασπροπύργου προέβη
στην παρακάτω δήλωση:
«Με ιδιαίτερη έκπληξη παρατηρούμε δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα, της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Σοφία Νικολάου
με τις οποίες ευχαριστεί τον Δήμο μας για την υποτιθέμενη αγαστή συνεργασία και ενθουσιώδη αρωγή μας,

στην έγερση του Δικαστικού Σωφρονιστικού Ιδρύματος
Αθηνών, στο «Γήπεδο Αμερικανικής Ευκολίας», την
παλιά βάση του Νάτο στον Ασπρόπυργο, που στην ουσία
αντικαθιστά τις φυλακές Κορυδαλλού.
Πιο συγκεκριμένα, στις δηλώσεις της, η κ. Νικολάου
μας αποκαλεί «συμπαραστάτες» της, μα και πως «τρέξαμε» για αυτό το «έργο», και πως «αγκαλιάσαμε την προσπάθεια… για τον εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών
καταστημάτων στην χώρα».
Κατανοούμε πως η κ. Νικολάου επιθυμεί να περάσει
ένα μήνυμα υπερτοπικής ομόνοιας και αλληλεγγύης επί
της μετεγκαταστάσεως του σωφρονιστικού ιδρύματος.
Όμως της συνιστούμε να είναι πιο ακριβής στις δηλώσεις
της.
Η συνέχεια στη σελ. 4

Γεμίζουν επικίνδυνα οι ΜΕΘ στην Αττική – Πόσα κρεβάτια είναι διαθέσιμα
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ συνολικά σε 201 κλίνες ΜΕΘ κορωνοϊού, έχουν καλυφθεί
οι 177 και κενές παραμένουν οι 24.
Γεμίζουν επικίν δυν α οι κλίν ες ΜΕΘ για τον κορον αϊό στην Αττική σύμφων α με την ΠΟΕΔΗΝ και υπάρχ ει
επιπλέον αν ησυχ ία για έλλειψη προσωπικού προκειμέν ου ν α λειτουργήσουν με ασφάλεια.

Επιδείνωση και αποδυνάμωση
Κάθε μέρα καλύπτον ται κλίν ες ΜΕΘ με περιστατικά κορον αϊού που ν οσηλεύον ται και επιδειν ών εται η κατάσταση τους. Σύμφων α με την ΠΟΕΔΗΝ σχ εδιάζεται από την κυβέρν ηση το άν οιγμα ν έων κλιν ών σε χ ειρουργικές
αίθουσες, καρδιολογικές μον άδες με λειψό, αν ιδεικευτό και με μετακιν ήσεις από άλλα ν οσοκομεία προσωπικό.
Όπως έγιν ε με την περίπτωση του ν οσοκομείου «Σωτηρία».
Όπως επισημαίν ουν πηγές της ΠΟΕΔΗΝ στο «ΣΩΤΗΡΙΑ» άν οιξαν κλίν ες ΜΕΘ από τη δωρεά της Ελλην ικής
Βουλής με μετακιν ήσεις προσωπικού είτε από άλλα ν οσοκομεία είτε εκ των έσω του συγκεκριμέν ου ν οσοκομείου, έχ ον τας ως αποτέλεσμα την αποδυν άμωση άλλων κλιν ικών του «Σωτηρία».

Φτάνουν για λίγες μέρες
Συν ολικά τώρα στο «Σωτηρία» λειτουργούν 79 κλίν ες και οι 66 είν αι γεμάτες. Όπως επισημαίν ουν οι ίδιες
πηγές, όταν το συγκεκριμέν ο ν οσοκομείο ν οσηλεύει πάν ω από 120 περιστατικά κορον αϊού στις κλιν ικές, οι 13
κεν ές κλίν ες φθάν ουν μόν ο για λίγες ημέρες.
Την ίδια στιγμή το «ΑΤΤΙΚΟ» στο οποίο λειτουργούν 23 κλίν ες ΜΕΘ «γέμισε» τις τρεις τελευταίες ημέρες. Πλήρης είν αι η Μον άδα Εν τατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού» με 32 ασθεν είς, εν ώ άν οιξε τη Μον άδα Αυξημέν ης
Φρον τίδας (ΜΑΦ) με 12 κλίν ες που ν οσηλεύεται μόν ο ο Αρχ ιεπίσκοπος.Επίσης ΑΤΤΙΚΟ: 23 ασθεν είς στις 23
κλίν ες ΜΕΘ. ΘΡΙΑΣΙΟ: 8 ασθεν είς στις 8 κλίν ες ΜΕΘ.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

θριάσιο-3

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας

Ό,τι μέρα κι αν είναι, ό,τι ώρα κι αν
είναι, Ζήτα Βοήθεια, γίνε η δύναμή σου!

Επιβαρύνθηκαν με έκτακτες
δαπάνες λόγω covid

Κατανομή έκτακτης
επιχορήγησης
των δήμων με 50 εκ.
ευρώ

νακοινώθηκε από το υπουργείο ΕσωτερΑ
ικών η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης των δήμων της χώρας, ύψους 50 εκ. ευρώ

Φέτος η 25η Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, θα μας
βρει περιορισμένους/ες στο σπίτι.
Ωστόσο, «μένουμε σπίτι» δε σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία.
«Μένουμε σπίτι» δε σημαίνει ότι μένουμε σιωπηλές.
«Μένουμε σπίτι» σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς
και προστατευμένες.
Παρά τις αντιξοότητες της κρίσιμης περιόδου
που βιώνουμε, οι δράσεις ευαισθητοποίησης του
Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας δε σταματούν
και το μήνυμα κατά της βίας θα είναι πιο ηχηρό από
ποτέ!
◊ Στο πλαίσιο αυτό το κτήριο της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
του Δήμου Ελευσίνας θα φωταγωγηθεί την Τετάρτη,

25/11/2020, με πορτοκαλί χρώμα, που είναι το
επίσημο χρώμα της διεθνούς ευαισθητοποίησης
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
◊ Επίσης, αποτίοντας φόρο τιμής στην Ημέρα
αυτή, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού,
δίνουν το δικό τους μήνυμα μέσω ενός ολιγόλεπτου βίντεο για μηδενική ανοχή στη βία, το οποίο
θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Ελευσίνας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ό,τι μέρα κι αν είναι,
Ό,τι ώρα κι αν είναι,
Ζήτα Βοήθεια, γίνε η δύναμή σου!

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου
Ελευσίνας

Εξαρθρώθηκε
εγκληματική
ομάδα που
διέπραττε
διαρρήξεις οικιών

Συλλήψεις σε Άνω Λιόσια και
Κερατσίνι απ ό της Υπ οδιεύθυνση
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής

Ε

ξαρθρώθηκε, από την Υ ποδιεύθυν ση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
εγκληματική ομάδα που διέπραττε
συστηματικά διαρρήξεις οικιών σε ‘Ιλιον ,
Καματερό, Περιστέρι, Χαϊδάρι και Κερατσίν ι.
Συγκεκριμέν α συν ελήφθησαν στα Άν ω

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού.
Η τρίτη κατά σειρά έκτακτη επιχορήγηση των
δήμων κατανέμεται στους 332 δήμους της
χώρας «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους
λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την
εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό
της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν
έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού
COVID-19 καθώςκαι λοιπές δαπάνες τους».
Ωστόσο οι απώλειες εσόδων των δήμων είναι
κατά πολύ μεγαλύτερες, ενώ λόγω της αβέβαιης
εξέλιξης της πανδημίας, αβέβαιο είναι για πόσο
διάστημα οι δήμοι αφενός θα στερούνται των
εσόδων και αφετέρου, θα επιβαρύνονται με τις
έκτακτες δαπάνες covid. Η συζήτηση πάντως
στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης παραμένει
ανοιχτή και με αίτημα την περαιτέρω οικονομική
στήριξη των δήμων.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

Λιόσια και στο Κερατσίν ι από αστυν ομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ.), της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής και με τη συν δρομή της
Ο.Π.Κ.Ε. και της Υ .Ε.Δ.Δ.Α., συν ολικά
έν τεκα (11) ημεδαποί, μέλη της αν ωτέρω εγκληματικής ομάδας.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος
Κώτσηρας κατέθεσε Κοιν οβουλευτική
Αν αφορά προς τον Υ πουργό
Εργασίας, έπειτα από αίτημα του
Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων , σχ ετικά με τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων
του προγράμματις «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ Ν 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».
Ο κ. Κώτσηρας έκαν ε την ακόλουθη
δήλωση: «Βρίσκομαι, εμπράκτως και
αδιαλείπτως, δίπλα στους εμπόρους
και τους επιχ ειρηματίες της Δυτικής Αττικής, ώστε ν α ικαν οποιηθεί κάθε δίκαιο
αίτημα τους, ακόμη περισσότερο αυτόν τον καιρό που έχ ουν περισσότερο αν άγκη την στήριξή μας

4-θριάσιο

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημερώσαμε και τους δημότες μας, την Τετάρτη
12 Φεβρουαρίου 2020, στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου (βλ. Δελτίο
Τύπου 13 Φεβρουαρίου 2019) η Δημοτική Αρχή προέβη:
Σε άμεσες ενέργειες αντίδρασης με 2 αρνητικά, κατά συντριπτική πλειοψηφία, Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου [της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 19422/04-09-2019, αριθμός απόφασης 348, και της 23ης Ιανουαρίου 2020, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 711/15-012020, αριθμός απόφασης 1].
-Σε επανειλημμένες ενέργειες για επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο
Υπουργό και στην άκαρπη συνάντηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του
Δήμου με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
-Σε σύσταση Διαδημοτικής Επιτροπής, και συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας, ο οποίος προέβη επίσης σε ανάλογη αντίδραση με τον Δήμο μας, και
εισέπραξε επίσης ανάλογα αποτελέσματα από το Υπουργείο, όπως άλλωστε
διαβεβαίωσε αυτοπροσώπως από το βήμα και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ.
Αργύρης Οικονόμου.
-Σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος εξέφρασε την
συμπαράσταση και την δέσμευση του για κοινό αγώνα με τους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου κ.
Χρήστου Στάθη.
Παρά την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Ασπροπύργου, και των όμορων
Δήμων, ενάντια στην έγερση του Δικαστικού Σωφρονιστικού Ιδρύματος στην
χωροταξική μας περιοχή, ακολούθησε μία σειρά από ‘κατακλυσμιαία’ γεγονότα και έξωθεν παρεμβάσεις, που στο άθροισμα τους παρέλυσαν τον σχεδιασμένο βηματισμό του μετώπου τοπικής αντίδρασης προς την ανεπιθύμητη
απόφαση του Υπουργείου:
- Τα γεγονότα αναταραχών στην Χίο και την Λέσβο, μεταξύ των τοπικών
κατοίκων και των ΜΑΤ (25 Φεβρουαρίου 2020), τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως άκρως .. πολιτικά ενδιαφέροντα (!), παρότι έλαβαν σύντομα
τέλος ένεκεν των παρακάτω εξελίξεων
- Το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 (26 Φεβρουαρίου 2020)
- Τα επεισόδια στον Έβρο (28 Φεβρουαρίου)
- Την έξαρση των εντάσεων στα Ελληνοτουρκικά
Στεκόμενοι περισσότερο απ’ όλα, στο χρονικό της εξάπλωσης της πανδημίας και στα πρώτα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της, τους πρώτους
περιορισμούς στην κυκλοφορία που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2020, για
να καταλήξουν, κλιμακούμενα, στο πρώτο lockdown στις 14 Μαρτίου, το οποίο
ναι μεν ήρθη στις 4 Μαΐου, μα και πάλι σταδιακά.

Σε ένα καλοκαίρι γεμάτο από ηθικούς και εγκυκλιακούς περιορισμούς κοινωνικών συναθροίσεων, οι οποίοι ποτέ δεν έπαψαν να εκκρεμούν, ένα καλοκαίρι ταυτόχρονα εφιαλτικό όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, με το
ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου να πλανάται καθημερινά πάνω από τα
κεφάλια μας. Παρά μονάχα για να φτάσουμε στο τωρινό δεύτερο lockdown, με
2500 κρούσματα την ημέρα.
Ο Δήμος μας καθόλη τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος των ‘βιβλικών’
σκηνικών, έριξε βάρος στην διαχείριση της πανδημίας και στην μη εξάπλωση
της, την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων – εις βάρος του προϋπολογισμού
του, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους άπορους και ευπαθείς (Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο), στις νοσοκομειακές δωρεές, και στην έγερση δύο σχολείων ! Δεν ιεραρχήσαμε στις προτεραιότητες μας την αντίσταση που είχαμε σχεδιάσει προτού συμβούν όλα
αυτά, ούτε και πιστέψαμε πως το Υπουργείο θα συνεχίσει ακάθεκτα το μονομερές σχέδιο του !
Τονίσαμε εξαρχής προς το Υπουργείο, πως η δυνατότητα περάτωσης
του έργου, παρότι νόμιμη, μιας και το Γήπεδο Αμερικανικής Ευκολίας
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του κράτους, είναι ξεκάθαρα αντι-αναπτυξιακή για τον Ασπρόπυργο και τους όμορους Δήμους, και συνεπώς
σφόδρα ανεπιθύμητη.
Σχεδιάσαμε μαζικές κινητοποιήσεις – όμοιες με εκείνες του 2017 όταν
το κράτος ήθελε να δημιουργήσει HOTSPOT, σε επίσης ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του στην Γκορυτσά, όμως αυτήν την φορά ήταν αδύνατον εντός μίας δίνης πανδημικών γεγονότων, ειρηνοπολεμικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, και καταρρακώσεως της εθνικής και τοπικής
οικονομίας αλλά και του υγειονομικού μας συστήματος, να τις πραγματοποιήσουμε.
Αυτό όμως επουδενί δεν πρέπει να εκληφθεί, και να βαπτιστεί, ως
«συμπαράσταση», «τρέξιμο», και «αγκάλιασμα» της ενέργειας αυτής του
Υπουργείου., από την κ. Νικολάου. Μια τέτοια δήλωση αποτελεί απόλυτη αλλοίωση της πραγματικότητας και των προθέσεων μας.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην δυσάρεστη θέση να απορρίψουμε όλες
αυτές τις ανυπόστατες «φιλοφρονήσεις», της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, να καταγγείλουμε για μια ακόμα φορά την υλοποίηση του έργου.
Εφόσον βρεθήκαμε προ τετελεσμένων γεγονότων λοιπόν, προκαλούμε
και την ίδια, μα και την Πολιτεία, με ενισχυτικές, αντισταθμιστικές και
αναπτυξιακές πολιτικές, να αντικρούσει στην πορεία όλες αυτές τις χαμηλές προσδοκίες μας – πιθανότητα για την οποία και πάλι, ας μας επιτραπεί, να αμφιβάλλουμε.»

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Δήμος Αχαρνών: Συνεχείς απολυμάνσεις σε πολυσύχναστα σημεία σε όλη την πόλη
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Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει
ότι οι απολυμάνσεις γίνονται σε όλη
την πόλη και στο δέυτερο κύμα της
πανδημίας. Ιδού τι ακριβώς αναφέρει:
Όπως και στο πρώτο κύμα της
πανδημίας, ο Δήμαρχος
Σπύρος Βρεττός έχει δώσει εντολή
να πραγματοποιούνται συνεχείς
απολυμάνσεις σε όλη την πόλη.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου
Αχαρνών που έχει αναλάβει τη
συγκεκριμένη αποστολή με τον Αντιδήμαρχο Γιώργος Σιδηρόπουλος
καθημερινά βρίσκεται σε πολυσύχναστα σημεία, καθώς εκτός από δημόσια κτίρια συνεχείς είναι οι απολυμάνσεις σε σημεία όπως οι χώροι
έξω από τράπεζες, φαρμακεία ή
σούπερ μάρκετ.
Προσέχουμε, τηρούμε τα μέτρα και
#μένουμε_ασφαλείς
#μένουμε_σπίτι
#απολύμανση
#acharnes #πρόληψη #covid19
#κορονοϊός
#kathimerinotita
#dimosacharnon

Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
λιών από την Περιφέρεια Αττικής βρέθηκαν στο
επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε εχθές ο
Περιφερειάρχης ΑττικήςΓ. Πατούλης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Γ. Πατούλης: «Ο Τύπος αποτελεί βασικό
πυλώνα της δημοκρατίας και κεντρικό
άξονα ανάδειξης των τοπικών ζητημάτων και δράσεων. Η Περιφέρεια Αττικής
θα συμβάλει με συγκεκριμένες δράσεις
στη στήριξη του»

Ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη
ανάδειξη δράσεων προγραμμάτων και πρωτοβου-

Στη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Χατζηνικολάου, ο Αντιπρόεδρος Τάσος Μπούρας, ο Γραμματέας Γιάννης
Φιλιππάκης και ο Γενικός Διευθυντής Τάσος Ξιναρής, αποφασίστηκε να καταρτιστεί Σύμφωνο Συνεργασίας μέσω του οποίου θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και συνεργασίες με την Περιφέρεια Αττικής.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε
ότι «ο Τύπος αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και κεντρικό άξονα ανάδειξης των τοπικών
ζητημάτων και δράσεων. Η Περιφέρεια Αττικής θα

συμβάλει με συγκεκριμένες δράσεις στη στήριξή
του. Είναι ζωτικής σημασίας η διαφύλαξη του πλουραλισμού και της άμεσης ενημέρωσης των
πολιτών».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόσο ο Πρόεδρος
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών Νίκος Χατζηνικολάου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη εξέφρασαν τη ικανοποίηση τους για τη
διάθεση της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά
του Γ. Πατούλη να υπάρξει μια δημιουργική συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την
υγεία, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη.
Τ α μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών αναφέρθηκαν και στην υγειονομική κρίση από την οποία, όπως τόνισαν
έχουν πληγεί και οι εφημερίδες.

6978087309
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Στην τελική ευθεία η Στέγη Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισμού στα Άνω Λιόσια
Στι ς 18 Φεβρουαρί ου
2017 ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ανακοίνωσε, στον αποκρι άτι κο
χορό του Συνδέσμου
Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισμού ο “ΑΙΓΕΑΣ”,
το
όραμά του για τη δημιουργί α της Πολι τι στι κής
Στέγης του Συλλόγου,
στην Πλατεί α “Περνερί ”
και στις 31 Ιανουαρίου
του 2019 το όνειρο άρχισε να γίνεται πράξη, με
τη
θεμελί ωση
του
κτιρίου.
Η
Αι γαι οπελαγί τι κη
Στέγη του Δήμου Φυλής
έχει πλέον ολοκληρωθεί
ενώ, από το Σάββατο 20
Νοεμβρί ου 2020, τα
συνεργεί α
δι αμορφώνουν την Πλατεία με
φύτευση
γκαζόν
και
άλλων φυτών.
“Βρι σκόμαστε, πλέον,
στην τελική ευθεία για την παράδοση
της νέας Πολιτιστικής Στέγης του
Δήμου Φυλής, που προσδοκούμε
ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς
για την Αιγαιοπελαγίτικη παράδοση.
Με το τέλος της πανδημίας ευελπι-

ενιαίο χώρο ο οποίος
προορίζεται για χώρους
εκδηλώσεων και έναν
υπόγειο χώρο, ο οποίος
δι αθέτει χώρους γραφείων, WC ανδρών, WC
γυναικών, αποδυτήρια και
αποθηκευτικούς χώρους.
Επί σης προβλέπεται
κατασκευή
πέργκολας
στην
πρόσοψη
του
κτιρίου, ενώ ο περιβάλλων χώρος επι φάνει ας
618,53, που, όπως προαναφέρθηκε, έχει φυτευτεί
και το υπόλοιπο τμήμα θα
στρωθεί
με
πλάκες
Καρύστου.

στούμε πως θα είμαστε σε θέση να
κάνουμε τα εγκαίνια και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την υλοποίηση ενός
οράματος που έγι νε πράξη υπό
αντίξοες συνθήκες”, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

Το κτίριο, που βασίστηκε σε μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας, ακολουθεί
την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική
και υλοποι εί ται με πόρους του
Δήμου Φυλής.
Αποτελείται από έναν ισόγειο

Εκ νέου απολύμανση στους χώρους της Παραλίας Ασπροπύργου που
χρησιμοποιούνται από μέλη όλων των ηλικιών

Έχοντας πάντα ως
βασι κό μέλημα την
προστασί α
των
συμπολιτών ο Πρόεδρος του Οργανι σμού
Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαί ας
&
3ης
Ηλι κί ας του Δήμου
Ασπροπύργου κ. Ι.
Κατσαρός & ο Αντιπρόεδρος του Οργανι σμού κ. Αντ. Κοναξής
μερίμνησαν πριν από
λί γες μέρες ώστε να
γί νει
εκ
νέου
απολύμανση
στους

χώρους της Παραλίας
Ασπροπύργου
που
χρησιμοποιούνται από
μέλη όλων των ηλι κιών...
Δηλαδή στο Δημοτικό
Γήπεδο, το Κ.Α.Π.Η. &
το Πολιτιστικό Κέντρο
της περιοχής ... κάτι
το οποίο συνέβη για
άλλη μια φορά σε όλα
τα Δημοτικά Γήπεδα,
Κ.Α.Π.Η & χώρους
άθλησης
δι και οδοσίας του Οργανισμού του Δήμου.

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

Τ ο κτί ρι ο αποτελεί
τμήμα της Πλατείας Περνερί, η οποία βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Βασιλείου Μελετίου και Νικηφόρου Μανδηλαρά της
Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λι οσί ων σε οι κόπεδο έκτασης
818,53 τ.μ.
Η πραγματοποι ούμενη κάλυψη
είναι 200,00 τ.μ. και η συνολική
πραγματοποι ούμενη
δόμηση
400,00 τ.μ.
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Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας
των ΚΕΠ των Δήμων Ελευσίνας
και Ασπροπύργου

Μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με τη
λειτουργία των ΚΕΠ, ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει τις νέες ώρες λειτουργίας τους από
Δευτέρα, 23/11/2020 και μέχρι νεωτέρας:
•
Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται
αποκλειστικά από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00
μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή.
•
Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται
αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
(ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες
μετακινήσεις και ο συνωστισμός.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
•
ΚΕΠ Ελευσίνας: 213 2006800-806
•
ΚΕΠ Μαγούλας: 213 214 0425.

Ο Δήμος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπ’
όψη το υπ. αριθμ. ΔΥΜΣ/Φ.5/38/ έγγραφο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενημερώνει τους δημότες πως από τη Δευτέρα, 23
Νοεμβρίου 2020 το ωράριο λειτουργίας των
ΚΕΠ αλλάζει και η εξυπηρέτηση του κοινού θα
πραγματοποιείται, Δευτέρα με Παρασκευή από
τις 07:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
η προσέλευση στην υπηρεσία θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα: 2132006490,
2132006539, 2132006524 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.aspropyrgou@kep.gov.gr.
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ΜΕΤΡΟ - ΤΡΑΜ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
24ωρη απεργία την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Μ ε ανακοί νωσή του ς
ο ι ε ρ γαζό με νο ι στη
ΣΤ ΑΣΥ, έ καναν γνω στή την απόφαση του ς,
να προχωρήσου ν σε
2 4 ωρ η απε ρ γί α τη ν
Πέ μπτη
26
Νο ε μ βρί ου .
Η ανακοίνωση:

"Οι εργαζόμενοι στη
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., από τη
πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του
Covid- 19 σταθήκαμε, με υπευθυνότητα, απέναντι
στις πρωτόγνωρες συνθήκες και με διεκδικήσεις
και προτάσεις καταφέραμε, κάτω από δύσκολες
συνθήκες και παρά τις αντιξοότητες, να κρατήσουμε σε κίνηση τις Σταθερές Συγκοινωνίες και να
παρέχουμε ασφαλές συγκοινωνιακό έργο.
Ωστόσο, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε
αυτή η πανδημία να γίνει «εργαλείο» για να περάσουν αντεργατικά νομοσχέδια και να ισοπεδωθούν
δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης
για κατάργηση του 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες,
επιπλέον περιορισμός της απεργίας, αποδυνάμωση της δυνατότητας για εργατικές διαφορές,

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας:

μει ώσει ς παροχών της
εργατι κής τάξης μέσω
Ο.Α.Ε.Δ.,
περαι τέρω
αποδυνάμωση δυνατότητας υπογραφής Σ.Σ.Ε.
και άλλων πολλών, δε
μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό, συντασσόμαστε
με όλα τα Συνδικάτα και
συμμετέχουμε
στην
24ωρη απεργία, που κήρυξε για τις 26 Νοεμβρίου 2020, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Παράλληλα, διεκδικούμε:
Να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης για τη διάδοση του Covid- 19 εντός της ΣΤΑ.ΣΥ., στο πλαίσιο,
που έχουν θέσει όλα τα Σωματεία, με πρώτο τη
διευκόλυνση όλων των εργαζόμενων να πραγματοποιούν τεστ Covid- 19 με έξοδα της Εταιρείας.
Να προχωρήσει η διαδικασία για την υπογραφή
νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ
26 ΝΟΕΜ ΒΡΗ 2020"

Ενισχύοντας τη σύζευξη του επιχειρηματικού κόσμου με
το έμψυχο δυναμικό της περιοχής (ερωτηματολόγιο)

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ει δυλλί ας-Ερυθρών-Οινόης μετέχοντας στο πιλοτικό
πρόγραμμα σταθερής συνεργασίας
με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και τη σύνδεση του
επιχειρηματικού κόσμου με το έμψυχο δυναμικό
της περιοχής, καλεί τις επιχειρήσεις της περιοχής
να συνδράμουν στην έρευνα με τη συμπλήρωση
του παρακάτω ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο του Ο.Α.Ε.Δ. έχει συνταχθεί
με σκοπό την διάγνωση των αναγκών των τοπικών
αγορών εργασίας και την ταχύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαρουσίου, Μάνδρας –
Ειδυλλίας και Κορυδαλλού.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθήστε το σύνδεσμο (link):

ttps://forms.gle/azy1MZNj8y91ETZz8

Η διαδικασία θα μείνει ανοικτή μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

8-θριάσιο

Ή ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Πιθανή η αδειοδότηση
των πρώτων εμβολίων μέχρι τέλος του έτους

Ο

Ευρωπαϊκός Οργαν ισμός Φαρμάκων (EMA), ο
οποίος εξετάζει τις αιτήσεις έγκρισης τριών
υποψήφιων εμβολίων κατά του κορων οϊού,
αν ακοίν ωσε σήμερα ότι είν αι πιθαν ή η αδειοδότηση
των πρώτων εμβολίων μέχ ρι το τέλος του έτους ή τις
αρχ ές του 2021.
Ο EMA, με έδρα το Αμστερν ταμ, έχ ει αποστολή την
αδειοδότηση και τον έλεγχ ο των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Έν ωση. Το τελικό πράσιν ο φως δίδεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπει στα εργαστήρια την εμπορική διάθεση του φαρμάκου τους
εν τός της Ευρωπαϊκής Εν ωσης.
Η αν ακοίν ωση του EMA εκδίδεται μετά τη δήλωση
της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ν τερ Λάιεν την περασμέν η εβδομάδα, σύμφων α
με την οποία ο οργαν ισμός θα μπορούσε ν α εγκρίν ει
τα εμβόλια των Pf izer-BioNTech και Moderna κατά το
δεύτερο δεκαπεν θήμερο του Δεκεμβρίου.
«Σε αυτό το στάδιο είν αι δύσκολο ν α προβλέψει
καν είς με ακρίβεια τους χ ρόν ους αδειοδότησης των

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

Προληπτική μαστογραφία
στις 4 Δεκεμβρίου 2020

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Γραφείο Προαγωγής
Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) και το Σύλλογο Φίλων
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.
Ανάργυροι», συνεχίζουν να υλοποιούν επιτυχώς το πρόγραμμα Δωρεάν
ψηφιακής μαστογραφίας.
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου
2020 μία ακόμα ομάδα 15 γυναικών
, που κατοικούν στον Δήμο μας και
πληρούν τις προϋποθέσεις, θα επισκεφτούν τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφο του παραρτήματος του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι
Άγ. Ανάργυροι», Σύλλογος Φίλων
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
(Τύρινθος 2 Άνω Πατήσια).
Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος
αφορά άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών καθώς
και γυναίκες με ατομικό εισόδημα
μικρότερο από 6.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από
12.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000
ευρώ για κάθε προστατευόμενο
μέλος. Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν
ήδη από καρκίνο του μαστού.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα
της Κοινωνικής Υπηρεσίας : 213
2039925 & 213 2039922 κ. Καμαρινοπούλου Ελένη, κ. Σταυροπούλου
Χρυσάνθη.

εμβολίων , διότι δεν έχ ουμε ακόμη όλα τα δεδομέν α
και τα αποτελέσματα των διαρκών αξιολογήσεων που
βρίσκον ται σε εξέλιξη», αν αφέρεται σε email που απέστειλε ο EMA προς το AFP. «Αν άλογα με την πρόοδο
της αξιολόγησης, ο EMA θα μπορούσε ν α είν αι σε θέση
ν α ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πιο προχ ωρημέν ων υποψηφίων προς το τέλος αυτού του έτους ή
στην αρχ ή του επόμεν ου».
Τα τρία εμβόλια για τον κορων οϊό

Ο Ευρωπαϊκός Οργαν ισμός Φαρμάκων έχ ει εφαρμόσει μια ταχ εία διαδικασία που του επιτρέπει ν α εξετάζει τα δεδομέν α ασφάλεια και αποτελεσματικότητας
των εμβολίων μόλις αυτά κατατεθούν , πριν ακόμη από
την υποβολή αίτησης αδειοδότησης από τον κατασκευαστή. Τα εμβόλια των Oxf ord/AstraZeneca,
Pf izer/BioNTech και Moderna είν αι τα τρία προγράμματα που σήμερα βρίσκον ται σε διαδικασία διαρκούς
αξιολόγησης από τον EMA.

Β. Κικίλιας: Αυταπόδεικτη η παράταση του lockdown,
τι θα κρίνει την άρση του

«Πρέπει ν α πέσουν τα κρούσματα και ν α πάρει αν άσα
το σύστημα Υ γείας. Αυτές είν αι οι παράμετροι για ν α
αρχ ίσουμε σταδιακά ν α επαν ερχ όμαστε σε μία μερική
καν ον ικότητα», αν έφερε στην τηλεόραση του Mega ο
υπουργός Υ γείας.
«Εγώ πρώτος θα εμβολιαστώ μαζί με τον κόσμο»

Δεν θα γίν ει η άρση του lockdown στο τέλος του Νοεμβρίου όπως είχ ε αποφασιστεί αρχ ικά επιβεβαίωσε και ο
υπουργός Υ γείας, Βασίλης Κικίλιας μιλών τας στο MEGA.
«Με βάση τα δεδομέν α και τους δείκτες, είν αι αυταπόδεικτο ότι δεν θα γίν ει το άν οιγμα στο τέλος του μήν α. Όλα
θα προσμετρηθούν . Η κουβέν τα για άν οιγμα είν αι αν εδαφική αυτή τη στιγμή»
Οι αποφάσεις για την άρση θα ληφθούν με βάση τις
εισηγήσεις των ειδικών και οι δύο παράγον τες από τους
οποίους θα κριθούν πολλά είν αι η διασπορά στην κοιν ότητα και οι αν τοχ ές του ΕΣΥ εξήγησε ο Υ πουργός Υ γείας.

Όσον αφορά τα εμβόλια, αυτά θα τα έχ ουμε όταν εγκριθούν από τους ελεγκτικούς μηχ αν ισμούς, είπε ο Βασίλης
Κικίλιας. Ο υπουργός Υ γείας διαβεβαίωσε πως θα φτάσουν
στα χ έρια των Ελλήν ων την ίδια ώρα με τους Γερμαν ούς,
τους Γάλλους και όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Ο κ. Κικίλιας τόν ισε μάλιστα πως όλα τα εμβόλια που θα
εγκριθούν θα είν αι ασφαλή με τη σφραγίδα των παγκόσμιων , ελλην ικών και ευρωπαϊκών μηχ αν ισμών .
«Εγώ πρώτος θα εμβολιαστώ μαζί με τον κόσμο σε έν α
εμβολιαστικό κέν τρο» αν έφερε επίσης ο υπουργός.
Συγκλον ιστική η προσπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα
Ο υπουργός Υ γείας μίλησε και για τον συγκλον ιστικό
αγών α που γίν εται στην Βόρεια Ελλάδα.
Πλέον έχ ουμε εξοπλιστεί με 1.339 κλίν ες ΜΕΘ, 698 κλίν ες
για περιστατικά Cov id-19 και 552 κλίν ες για περιστατικά
non-Cov id.

«Θολό» το τοπίο για το άνοιγμα των σχολείων

- Κεραμέως: Αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και την απόφαση του πρωθυπουργού
Οι ειδικοί είναι οι αρμόδιοι για να ανάψουν το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των σχολείων επισήμανε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία παρουσίασε μια νέα εκπαιδευτική βαθμίδα, το επίπεδο 3
των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, η κυρία Κεραμέως τόνισε για το ζήτημα της επαναλειτουργίας των
σχολείων:«Ο,τι έχει να κάνει με τις δομές εκπαίδευσης και την επαναλειτουργία τους παρακολουθείται καθημερινά από την επιτροπή των ειδικών. Αναμένουμε τις εισηγήσεις τους και την απόφαση του πρωθυπουργού».
Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των σχολείων», παρά τα σενάρια για διαδοχικό άνοιγμα με προτεραιότητα στα δημοτικά.
Να σημειωθεί ότι με τη σχετική κυβερνητική απόφαση το κλείσιμο των σχολείων ισχύει μέχρι την 30ή
Νοεμβρίου.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Η Αντιδήμαρχος κατά την
εισήγησή της, αναφέρθηκε
στην σπουδαιότητα του
παιχνιδιού ως μέσου
εκπαίδευσης,
δημιουργικότητας,
κοινωνικοποίησης και
ένταξης των παιδιών στους
Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθμούς.

Ο

Δήμος
Ασπροπύργου
συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Το
εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική
και μη τυπική μάθηση», που διοργάνωσε το Μουσεί ο Σχολι κής
Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης
Σχολικού Υλικού (Ε.Κ.Ε.Δ.Ι.Σ.Υ.),
το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικών Ερευνών στην Προσχολική Αγωγή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το
Μητροπολι τι κό Κολλέγι ο και το
Greek Cultural Institute, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Στο
Συνέδρι ο
συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαί ας του Δήμου
Ασπροπύργου, κα. Σοφία Μαυρίδη.

Καίριες παρεμβάσεις από την Αντιδήμαρχο
Ασπροπύργου, κα. Σοφία Μαυρίδη

θριάσιο-9

Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Το εκπαιδευτικό
παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση»

Η Αντιδήμαρχος κατά την εισήγησή
της, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα
του παιχνιδιού ως μέσου εκπαίδευσης, δημιουργικότητας, κοινωνικοποίησης και ένταξης των παιδιών
στους Βρεφι κούς και Παι δι κούς
Σταθμούς. Συγκεκριμένα τόνισε ότι:
«Σε αυτή ακριβώς την κρίσιμη ηλικία
των 2, 3 ή 4 ετών, ερχόμαστε να

προσφέρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να πλάσουν
τον χαρακτήρα τους, βι ωματι κά.
Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο
στους Βρεφικούς όσο και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα
στο παιχνίδι των παιδιών, δημιουργώντας ξεχωρι στές γωνι ές σε
όλες τις δομές μας».

Παράλληλα, επεσήμανε
πως
αντίστοιχες βιωματικές δράσεις υλοποιούνται και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 500 μαθητές, οι οποίες έχουν βραβευτεί στο
παρελθόν, αλλά και εξακολουθούν
να βραβεύονται, χάριν της υψηλής
τους ποιότητας.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

10-θριάσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΝΟΜΙΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΓΑ

Τα περισσότερα σωματεία (144) που πληρούν όλα τα κριτήρια
του Μητρώου τα έχει για την ώρα η Ομοσπονδία Ταεκβοντο (ΕΛΟΤ)
και ακολουθούν ΕΟΚ και ΣΕΓΑΣ.
Περισσότερα από 1.000 είναι πλέον τα απολύτως νόμιμα και νοικοκυρεμένα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν προεγγραφεί στο
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Ο ρυθμός με τον οποίο ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις επί των αιτήσεών τους από τις
αρχές Νοεμβρίου και προχωρούν στη «θεραπεία» τους είναι
απολύτως ικανοποιητικός.
Μέχρι και προχθές Κυριακή 22 Νοεμβρίου:
* 5.507 σωματεία άνοιξαν καρτέλα στο Μητρώο εκ των οποίων:
* 5.145 σωματεία προχώρησαν σε αίτηση
* 3.539 σωματεία ολοκλήρωσαν την αίτηση (68,8%)
* 1.606 σωματεία δεν την ολοκλήρωσαν ακόμα (31,2%)
* 3.103 ολοκληρωμένες αιτήσεις σωματείων έχουν ελεγχθεί
(87,7%)
* 1.055 αιτήσεις σωματείων εγκρίθηκαν, εξ αρχής ή κατόπιν «θεραπείας» (34%)

Τα περισσότερα σωματεία (144) που πληρούν όλα τα κριτήρια του
Μητρώου τα έχει για την ώρα η Ομοσπονδία Ταεκβοντο (ΕΛΟΤ) και
ακολουθούν ΕΟΚ και ΣΕΓΑΣ. Αναλυτικά στοιχεία και για τις 49 Ομοσπονδίες στους πίνακες που επισυνάπτονται.
Επιπλέον, είναι άξια μίμησης η πρωτοβουλία της ΕΟΠΕ να συστήσει ειδικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των σωματείων του βόλεϊ εντός της
Ομοσπονδίας, προκειμένου να ολοκληρώνουν ή/και να «θεραπεύουν»
τις αιτήσεις τους. Αποτέλεσμα αυτής της αξιέπαινης ενέργειας η
αύξηση εγγραφών (από 8 σωματεία στα 64), σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από τα τελευταία έκτακτα πανελλαδικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου
2020 ως η προθεσμία θεραπείας επί των παρατηρήσεων στις 3.276
αιτήσεις σωματείων, που υποβλήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου.
Επίσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχει παραταθεί και η προθεσμία ολοκλήρωσης των αιτήσεων των σωματείων εκείνων που δεν
έχουν ακόμα υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα συγκεκριμένα σωματεία θα έχουν περιθώριο «θεραπείας», επί τυχόν παρατηρήσεων στις αιτήσεις τους, έως τις 22 Ιανουαρίου 2021.
πηγή: starsports.gr

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ FIFA

Σε αλλαγές σε ό,τι αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου θα προχωρήσει η FIFA με εφαρμογή
όλων το καλοκαίρι του 2021.
Οι προπον ητές ποδοσφαίρου είν αι σημαν τικοί φορείς της ποδοσφαιρικής κοιν ότητας έχ ον τας ζωτικό
ρόλο στην αν άπτυξη του παιχ ν ιδιού. Ωστόσο, μέχ ρι
στιγμής οι καν ον ισμοί της FIFA δεν ρυθμίζουν την
κατάσταση και εργασιακή σχ έση των προπον ητών ,
με αποτέλεσμα την έλλειψη ασφάλειας δικαίου.
Όπως και οι παίκτες, έτσι και οι προπον ητές είν αι
υπάλληλοι, και ως εκ τούτου οι προτάσεις που παρουσιάζον ται στοχ εύουν στην παροχ ή στους προπον ητές της ίδιας ν ομικής ασφάλειας και σαφήν ειας
που παρέχ εται και στους παίκτες. Οι προπον ητές θα
πρέπει ν α έχ ουν πρόσβαση σε έν α αν εξάρτητο ρυθμιστικό πλαίσιο που ν α ασχ ολείται αποκλειστικά με
τις δικές τους εργασιακές σχ έσεις με συλλόγους και
ομοσπον δίες ή εν ώσεις. Αυτή η διαφάν εια δεν θα
είν αι μόν ο χ ρήσιμη για τους προπον ητές, αλλά θα
παρέχ ει και ν ομική σαφήν εια για όλους εκείν ους που
συν άπτουν εργασιακές σχ έσεις μαζί τους και τελικά
θα ωφελήσουν το ποδόσφαιρο στο σύν ολό του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η FIFA εισάγει σχ ετικές αλλαγές
στους Καν ον ισμούς για την Κατάσταση και τη Μεταφορά Παικτών (RSTP) με κύριο στόχ ο την αν άπτυξη
εν ός ελάχ ιστου εργασιακού πλαισίου για την κάλυψη
αυτού του ν ομικού κεν ού. Οι ν έες διατάξεις εστιάζον ται σε δύο βασικούς στόχ ους:
Παροχ ή στους προπον ητές ποδοσφαίρου εν ός
βασικού καν ον ιστικού πλαισίου που θα προσφέρει
υψηλότερο βαθμό ασφάλειας δικαίου στις εργασιακές
σχ έσεις με τον σύλλογο ή τις ομοσπον δίες.
Διευκόλυν ση του έργου των σχ ετικών με την FIFA
φορέων και οργαν ισμών , ώστε ν α καθορίσουν και ν α
αποσαφην ίσουν τις σχ ετικές με την εργασία διεν έξεις
τους με τους προπον ητές.
Για πρώτη φορά, θα υπάρχ ει ορισμός του τι ακριβώς
είν αι έν ας προπον ητής στους καν ον ισμούς της FIFA
ως το άτομο που εκτελεί καθήκον τα που σχ ετίζον ται
με την εκπαίδευση και την επιλογή ποδοσφαιριστών ,
καθώς και με τακτικές πτυχ ές του παιχ ν ιδιού.
Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ν έων καν όν ων , θα ισχ ύουν μόν ο για εργασιακές σχ έσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ επαγγελματιών προπον ητών και ομοσπον διών ή συλλόγων .
Οι κανονισμοί αυτοί θα επικεντρωθούν στα
εξής:
Σαφήν εια σχ ετικά με τη μορφή των συμβάσεων
εργασίας

(Νέο άρθρο 2 του παραρτήματος 8 RSTP): οι συμβάσεις πρέπει ν α περιλαμβάν ουν βασικά στοιχ εία,
όπως δικαιώματα και υποχ ρεώσεις, αμοιβή, διάρκεια,
κ.λπ.
Διατάξεις σχ ετικά με τη συμβατική σταθερότητα

(Νέο άρθρο 3, 4, 5 & 6 του παραρτήματος 8 RSTP):
για σχ έσεις εργασίας προπον ητή / συλλόγου και προπον ητή / σωματείου. Νέες διατάξεις σχ ετικά με την
αρχ ή του σεβασμού μιας σύμβασης που αν τικατοπ τρίζει τις ήδη υπ άρχ ουσες για π αίκτες. Θα
υπάρχ ουν , για παράδειγμα, ειδικές διατάξεις σχ ετικά
με την τήρηση των συμβάσεων , καταγγελία συμβάσεων και συν έπειες μον ομερών καταγγελιών .
Αν τιμετωπίζον τας το ζήτημα των καθυστερημέν ων
οφειλών που οφείλον ται στους προπον ητές

(Νέο άρθρο 7 του παραρτήματος 8 RSTP): οι σύλλογοι και οι εν ώσεις πρέπει ν α συμμορφών ον ται με τις
οικον ομικές τους υποχ ρεώσεις έν αν τι των προπον ητών σύμφων α με τους όρους που ορίζον ται στις
συμβάσεις που υπογράφουν .
Εκτέλεση ν ομισματικών αποφάσεων

(Νέο άρθρο 8 του παραρτήματος 8 RSTP): την
αρμοδιότητα του οργάν ου λήψης αποφάσεων ν α αποφασίζει για τις συν έπειες για οποιον δήποτε σύλλογο ή
παίκτη δεν συμμορφωθεί με μια ν ομισματική απόφαση.

Αυτοί οι ν έοι καν όν ες για προπον ητές εγκρίθηκαν
ομόφων α από την Επιτροπή Συμμετοχ ών Ποδοσφαίρου της FIFA κατά τη συν εδρίασή της στις 18 Νοεμβρίου 2020 και θα προταθεί για τελική έγκριση από το
Συμβούλιο της FIFA τον Δεκέμβριο του 2020.

ΝΙΝΑ ΞΕΝΟΧΡΗΣΤΟΥ:
<<ΜΗΝ
ΚΑΤ ΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΤ Ε
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ !!!>>

Τ ΟΝ

Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
του δικτύου Talent City F.C ΑΜΚΕ, κ. Νίνα Ξενοχρήστου
τόνισε:<<Σεβόμενοι τη δυσκολία στην οποία έχει επέλθει όλη η υφήλιος με τον Covid-19 και γνωρίζοντας ότι
η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα
στήριξης για αθλητικούς συλλόγους με συγκεκριμένο
κωδικό αθλητικής δραστηριότητας, θα ήθελα να σας
θέσω ως θέμα συζήτησης και τη δύσκολη κατάσταση
που βιώνουν και τα υπόλοιπα σωματεία, σύλλογοι,
σχολές, ακαδημίες ή εταιρίες με αθλητική δραστηριότητα.
Αυτές, που δυστυχώς, δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία από αυτές
που έχει ανακοινώσει η πολιτεία.
Αυτές που επίσης υπέστησαν οικονομική καταστροφή λόγω των επαναλαμβανόμενων “lock down” μέσα στο 2020.
Αυτές, που έχασαν ότι έχτισαν τόσα χρόνια.
Αυτές που ψάχνουν να βρουν πώς θα καλύψουν τα έξοδά τους, οταν τους
4 μήνες από τους 10 της αθλητικής σεζόν δε λειτούργησαν, αλλά κάλυψαν
μισθούς, ενοίκια, λογιστές, προμηθευτές κ.ά.
Σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων υπήρξε οικονομική στήριξη.
Για πόσο θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς δεν μπορούμε να
το προβλέψουμε.
Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να λήξει σύντομα βρίσκοντάς μας
όλους υγιείς την επόμενη ημέρα.
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ να υπάρξει οικονομική βοήθεια για όλες τις παραπάνω
κατηγορίες που προανέφερα.
Οι αθλητικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτοί οι 3500 που
αιτήθηκαν του βοηθήματος (αλλά δεν ελέγχθηκαν ακόμα όλοι βέβαια).
Να θυμάστε, γιατί ήδη το γνωρίζετε, ότι το αντικείμενο εργασιών του κάθε
σωματείου, συλλόγου, σχολής, ακαδημίας κλπ δεν είναι μόνο η εκμάθηση
κάποιου αθλήματος!
Είναι λειτούργημα… Είμαστε παιδαγωγοί… Είμαστε οι “ψυχολόγοι” (ας
μου επιτραπεί η έκφραση) του κάθε μικρού αθλητή!
ΜΗΝ κατακεραυνώνετε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό!
ΜΗΝ καταστρέφετε τους χώρους διασκέδασης των παιδιών
μας/σας!Είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστείτε μαζί
μας ή ακόμα και συνάντηση!
ΑΝΑΜEΝΟΥΜΕ θετικά αποτελέσματα!
ΕΛΠIΖΟΥΜΕ στην αντικειμενικότητά σας!
ΘΕΩΡΟYΜΕ ότι η κυβέρνηση θα πράξει τα δέοντα για το αίτημά μας!
Ευχόμενοι να έχουμε σύντομα απάντηση, αναμένουμε τις ενέργειές σας!
Δηλώνοντας εκπρόσωπος όλων των αθλητικών σωματείων που “επλήγησαν” και δεν τους χορηγήθηκε βοήθημα έκτακτης ανάγκης.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ:<<ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ>>

ητες τους βολι δοσκοπώντας και
εκτιμώντας υποθετικά την κατάσταση
μη ξέροντας τι μέλλει γενέσθαι.

Η προπον ήτρια Σμαράγδα Δεμπεγιώτου μίλησε για την γυν αικεία ομάδα του Θριάμβου Χαιδαρίου.
<<"Το νεο lock down και το λουκέτο στο ερασιτεχνικέ ποδόσφαιρο
φέρνει σε δυσμενή θέση όλους
τους εμπλεκόμενους στα ήδη ταλαιπωρημένα σωματεία.
Πρώτα πρώτα οι αθλητές βρίσκονται αντι μέτωποι με πρωτοφανεί ς
συνθήκες αδράνειας απ τους αγωνιστικούς χώρους, με την επαναφορά
τους να δείχνει ακόμα πιο δύσκολη
με δεδομένη πλέον την αστάθεια
στην απόδοση τους και τους πιθανούς τραυματισμούς.
Οι συνάδελφοι προπονητές έχουν
μείνει χωρίς δουλειά το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα της χρονιάς και
κάποιοι που έχουν σα μοναδικό
επάγγελμα τη προπονητική έχουν
καταστραφεί ολοκληρωτικά οικονομικά.
Επιπλέον έχουν να λύσουν το
γρίφο με προετοιμασίες ενεργοποί ησης των ποδοσφαι ρι στών,
χωρις αγωνιστική δράση, κάτι το
οποίο καταρίπτει τα τρία στάδια προπονητι κής (περί οδος προετοι μασίας, αγωνιστική περίοδο, μεταβατική περίοδο) και λειτουργουν με
βάση τις γνώσεις τους και τις ικανότ-

ΟΡΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΟΤΕ Η
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΟΠΙΚΑ

Οι παράγοντες και διοικήσεις των
σωματείων που κυρίως καλύπτουν
τις ανάγκες τους από χορηγίες και
δραστηρι ότητες των αγωνι στι κών
τμημάτων αλλά κ των ακαδημιών με
το καθολικό κλείσιμο σχεδόν όλων
των επιγχειρήσεων είναι αδύνατον
να καταφέρουν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Οσο για τα μέτρα στήριξης οικονομικής ενίσχυσης και τις εγγραφές
στο μητρώο είναι μια κίνηση περισσότερο γραφει οκρατεί ας, χωρί ς
ουσιαστικό αντίκρισμα πιστεύω, αναμένουμε επιφυλακτικά τις εξελίξεις
για το δύσμοιρο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μας που βουλιάζει καθημερινά και κανείς δεν ενδιαφέρεται παρά
μόνο για το επαγγελματικό που αντιμετωπίζεται με άλλα μέτρα και άλλα
σταθμά.
Για τη γυναικεία ομάδα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου, η κατάσταση με τις
δυο χρονικά διακοπές απο κάθε
αθλητική δραστηριότητα, ήταν κάτι
παραπάνω απο καταστροφική αφού
με τη διακοπή του περσινού πρωταθλήματος οι επιτυχίες των ομάδων
δε διαδραματίστηκαν μέσα τους αγωνιστικούς χώρους αλλά σε γραφεία
αποφάσεων για αναγκαστική αναδι άρθρωση πρωταθλημάτων που
έφερε την ομάδα μας να δεχτεί αδιαμαρτήρητα την τοποθέτηση της ξανά
στη Γ' εθνι κή γυναι κών. Οπως
επίσης και στο νέο πρωτάθλημα 8
αγωνιστικών που δε πρόλαβε καν να
ξεκινήσει και που φαίνεται οτι το
ποδόσφαιρο γυναικών είναι λιγότερο σημαντικό στη χώρα μας, μη
λογαριάζοντας τον κόπο αθλητριών,

Ορατό και το εν δεχ όμεν ο ν α μην ξεκιν ήσουν ποτέ
η Γ' Εθν ική και τα Τοπικά...
Τρεις εβδομάδες χ ωρίς αγών ες κλείν ουν σήμερα
αφού τελευταία μέρα που είχ αμε αγων ιστική δράση
ήταν η 1η Νοεμβρίου..
Και επιστρέψαμε στα..της πρώτης καραν τίν ας χ ωρίς
ν α μπορούν ν α γίν ουν ούτε καν προπον ήσεις..
Όλες αυτές τις μέρες πολλά έχ ουν ακουστεί για το

προπονητών κ παραγόντων.
Ας ευχηθούμε ότι σύντομα θα
βγούμε από τη πρωτοφανή κατάσταση αδράνειας των πρωταθλημάτων
και θα μπορέσουμε να υπάρχουμε
εκεί που μάθαμε να ανήκουμε στο
πράσινο γήπεδο ξανά!"

ΕΡΙΦΙΛΗ ΚΟΣΜΙΔΗ
"Η φετινή σεζόν είναι περίεργη και
δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να
συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας.
Αν και είχαμε ξεκινήσει από τον
Αύγουστο και υπήρχε μεγάλη
ανυπομονησία για την έναρξη του
πρωταθλήματος, πλέον λόγω της
επιδημίας όλα πήγαν πίσω και αναμένουμε τις οδηγίες των ειδικών και
της κυβέρνησης. Ελπί ζουμε να
γυρίσουμε γρήγορα πίσω στα γήπεδα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για την άνοδο στην Β εθνική".
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
"Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι
να εξοικειωθούμε στα δεδομένα της
εποχής, να περιοριστούμε και να
προσαρμοστούμε ανάλογα, ώστε να
διατηρήσουμε την αγωνιστική μας
φόρμα, όσο αυτό είναι δυνατό. Τα
συναι σθήματα εί ναι σαφώς στενάχωρα διότι μετά την αναδιάρθωση
που έγινε στο πρωτάθλημα η ομάδα
μας αδικήθηκε μένοντας για άλλη μια
χρόνια στην Γ κατηγορία και τώρα με
την κατάσταση του κορονοϊού πάμε
αρκετά βήματα πίσω από τον στόχο
μας,που είναι η άνοδος. Αυτό που
έχω να πω στους αθλητές αλλά και
στις συμπαίκτριες μου είναι να μένουμε κινητικοί, να τρεφόμαστε σωστά
και να τηρούμε τη διαδικασία του
ύπνου. Τέλος, θα αναφερθώ στην
ακαδημία των κοριτσιών που πρόλα-

βε να λειτουργήσει μόνο 1 μήνα,
ωστόσο ομως πήραμε αρκετά θετικά
και ελπιδοφόρα στοιχεία και αναμένουμε να επανέλθουμε και να
συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε.
Εύχομαι υγεία και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα ώστε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας!"

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΗ
" Η φετι νή σεζόν ξεκί νησε με
καλούς οι ωνούς καθώς έγι νε
μεγάλη ενίσχυση κατά την μεταγραφική περίοδο.
Η έναρξη της σεζόν γι α εμάς
ξεκί νησε από τον Αύγουστο με
ανυπομονησία αλλά δυστυχώς λόγω
πανδημίας αναγκαστηκαμε να σταματήσουμε ξανά. Πλέον περιμένουμε
μόνο τις αποφάσεις των αρμόδιων
αρχών ώστε να συνεχίσουμε να
κάνουμε αυτό που μας αρέσει και να
διεκδικήσουμε την άνοδο στη Β
Εθνική".

ΙΡΙΔΑ ΠΡΟΚΟΠΗ
" 2020 μία χρονια από τις πιο
περίεργες για όλους μας. Νομίζω
ποτέ κανεις δεν θα περίμενε ότι θα
ζούσαμε κάτι παρόμοιο αλλα να που
η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ο
αθλητισμός και κατά συνέπεια το
ποδόσφαιρο είναι μια σωματική και
ψυχική καλλιέργεια του ανθρώπου,
που την έχουμε τόσο ανάγκη όσο
τίποτα άλλο τις ημέρες αυτές και
δυστυχώς δεν μπορούμε να την
εκμεταλλευτουμε.
Εύχομαι να τελειώσει όλο αυτό
σύντομα, σαν ένα όνειρο που πέρασε και μας έκανε να μάθουμε την αξία
της ζωής>>.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Όμως έχ ει ακουστεί( και μάλιστα ακούγεται και
συζητιέται έν τον α τον τελευταίο καιρό) και έν α άλλο
σεν άριο που αν γίν ει θα είν αι απολύτως καταστροφικό για όλους..

πότε θα επαν αρχ ίσουν η Γ' Εθν ική και τα Ερασιτεχ ν ικά πρωταθλήματα.
Για ν α βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη ν α ξεκαθαρίσουμε πως σίγουρα μέχ ρι και τις γιορτές ΔΕΝ θα
υπάρξει αγων ιστική δράση..
Μιλάμε δηλαδή για ότι γίν ει για μετά τις 9-10 Ιαν ουαρίου..

Ποιο είν αι αυτό;;
Να μην ξεκιν ήσουν καθόλου οι αγών ες και ν α ακυρωθεί η χ ρον ιά.
Δηλαδή οι 5-6 αγων ιστικές στο τοπικό και οι 4 της Γ'
Εθν ικής ν α μη μετρήσουν σα ν α μην έγιν αν ποτέ..

Στην ουσία ν α ακυρωθεί η χ ρον ιά..
Ό,τι χ ειρότερο δηλαδή και μακάρι ν α μη συμβεί αυτό
το εν δεχ όμεν ο που δυστηχ ώς συγκεν τρών ει πολλές
πιθαν ότητες με τα τωριν ά δεδομέν α..
πηγή: thematch.gr

12-θριάσιο

Ζητούνται αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες
στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και Προμηθειών
Άν ω Λιόσια, 23/11/2020
Αρ. πρωτ.: 32185

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
«ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών
με
τίτλο
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
«ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΩΝ
ΦΥΛΗΣ».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται
στο
ποσό
των
479.969,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
387.072,00 € και ΦΠΑ 24%
ποσού 92.897,28 € ).
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :
15.6234.10002 σχετική πίστωση
των προϋπολογισμών του Δήμου
των οικονομικών ετών 2020 &
2021 ως πολυετής δαπάνη.
(180.000,00€ για το έτος 2020 και
300.000,00€ για το έτος 2021).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Φυλής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
μίσθωση μεταφορικών μέσων,
από 12 έως 50 θέσεων με οδηγό,

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

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
για την μεταφορά Δημοτών από
και προς τις αποκεντρωμένες
υπηρεσίες του Δήμου , σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
60172000-4 ( Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό )
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έν α (1) έτος από την υπογραφ ή της.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρον ικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικπύλης
τυακής
www.promitheus.gov .gr
του
συστήματος, με έν αρξη υποβολής
προσφ ορών
την
23/11/2020, ημέρα Δευτέρα.
Καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφ ορών ορίζεται η 2812-2020 και ώρα 16:00 μ.μ.
Προκήρυξη
της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
20/11/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ,
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
στον
ιστότοπο
διαδίκτυο,
http://et.di av gei a.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας

Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
:
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
102568.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (0,5%) επί
της προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι 1.935,36 €.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του
www.promitheus.gov.gr,
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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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Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) έτερα
μέλη της σπείρας.

Ειδικότερα, η Υ ποδιεύθυν ση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής μετά από διερεύν ηση υποθέσεων διαρρήξεων
οικιών που είχ αν σημειωθεί από τα μέσα του μην ός
Αυγούστου 2020, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής
ομάδας η οποία προέβαιν ε στην κατ’ εξακολούθηση
διάπραξη διαρρήξεων οικιών στις περιοχ ές της Δυτικής
Αττικής και του Πειραιά, έχ ον τας συγκεκριμέν ο τρόπο
δράσης.
Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της σπείρας χ ρησιμοποιούσαν αυτοκίν ητα, τα οποία μίσθων αν από εταιρείες εν οικιάσεων , για μικρά χ ρον ικά διαστήματα,
καθώς επίσης και ιδιόκτητα οχ ήματα, τα οποία ήταν
καταχ ωρημέν α σε στοιχ εία γυν αικών , προκειμέν ου ν α
μη κιν ούν υποψίες.
Πως ενεργούσαν

Εν εργούσαν σε ομάδες, εν αλλάσσον τας αν ά
περίπτωση τη σύν θεση τους, κυρίως απογευματιν ές
και βραδιν ές ώρες, εκμεταλλευόμεν οι τον χ αμηλό φωτισμό και κιν ούμεν οι σε περιοχ ές και συν οικίες της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, με μικρή κυκλοφορία
οχ ημάτων και πολιτών , ώστε ν α καθίσταται δυσχ ερής
ο εν τοπισμός τους.
Ως στόχ ο είχ αν κυρίως ισόγειες οικίες, στις οποίες
εισέρχ ον ταν και αφαιρούσαν χ ρυσαφικά, κοσμήματα
και χ ρηματικά ποσά.

Πριν την διάρρηξη, πραγματοποιούσαν με το όχ ημα
περιμετρικές διαδρομές, κατοπτεύον τας το χ ώρο, και
στη συν έχ εια αποβιβάζον ταν από αυτό και προσέγγιζαν τη στοχ οπ οιημέν η οικία, π ροκειμέν ου ν α
εν τοπίσουν από κον τά τρωτά ή αν ασφάλιστα σημεία
της, εν ώ ο οδηγός του οχ ήματος παρέμεν ε σε απόσταση.
Από τις έρευν ες βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν κοσμήματα, το χ ρηματικό ποσό των -200- ευρώ, κιν ητά
τηλέφων α, ρουχ ισμός π ου σχ ετίζεται με την
εν δυμασία των κατηγορουμέν ων στα σημεία διαρρήξεων , διαρρηκτικά εργαλεία και μικροποσότητα κάν ν αβης. Κατασχ έθηκαν επ ίσης (3) επ ιχ ειρησιακά
αυτοκίν ητα της οργάν ωσης.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν (1)
ληστεία και (21) περιπτώσεις κλοπών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε έτερες αξιόποινες
πράξεις.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορουμέν ων έχ ουν συλληφθεί
κατά το παρελθόν , για πλήθος αδικημάτων και έχ ουν
εκτίσει ποιν ές φυλάκισης.

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθην ών .
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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

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

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

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

