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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης με έντονη παγωνιά  

Η θερμοκρασία από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος,
Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Κύριλλος,

Κυρίλλα, Κυρίλλη Θεόδουλος, Θεοδουλία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Ελευθερίου Βενιζέλου  39, 2105560390

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15,  2102475470

ΧΑΪΔΑΡΙ

Μπούρδης Σπύρος
Σωκράτους 77 & Άνδρου 7 - Δάσος, 2130231857

ΑΧΑΡΝΕΣ
Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι.
Αριστοτέλους 165, 2102403449

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ LOCKDOWN

Η
απόφαση για την  άρση του τοπικού lock
down είν αι μια θετική εξέλιξη για τον  Δήμο μας,
αποτέλεσμα της υπεύθυν ης στάσης όλων

μας, κυρίως όμως των  Δημοτών  μας, που τηρών τας τα
μέτρα κατέστησαν  δυν ατή, μετά την  μελέτη των  επιδ-
ημιολογικών  δεδομέν ων , την  άρση του τοπικού lock
down.

Με προσωπική και συλλογική ευθύν η, παίρν ουμε τη
ζωή μας πίσω! 

Συν εχ ίζουμε ν α τηρούμε τα μέτρα.
Χρειάζεται όλοι μας ν α είμαστε ιδιαίτερα προσεκτι-

κοί. 
Κάν ω έκκληση, για την  τήρηση των  μέτρων  και των

συστάσεων  των  ειδικών .  
Χρέος όλων  μας, ν α διατηρήσουμε τον  Δήμο μας μας

ασφαλή. 

Αργύρης Οικονόμου
Δήμαρχος Ελευσίνας 

Δ. ΦΥΛΗΣ΅: Μέριμνα ώστε να ανάψουν τα καλοριφέρ 
σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά -από την προηγούμενη

μέρα - λόγω ψύχους 
Έκκληση προς τους διευθυντές και του προϊσταμέ-

νους των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων
να ανοίξουν από την Κυριακή 17 Ιανουαρίου τα καλο-
ριφέρ και τα συστήματα θέρμανσης των διδακτηρίων
απευθύνει ο Δήμος Φυλής. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας  επικοινώνησε με
διευθυντές και προϊσταμένους των Σχολικών Μονά-
δων,  μεταφέροντας τους την παράκληση του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και τη δική του,
ώστε “Από σήμερα το απόγευμα να μεριμνήσουν προ-
κειμένου να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα συστήμα-
τα καλοριφέρ και κλιματισμού των διδακτηρίων”,  προ-
σθέτοντας ότι : Δεδομένων των καιρικών συνθηκών οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρεθούν το
πρωί της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου σε ένα ζεστό σχο-
λικό περιβάλλον.  

Ασπρόπυργος - Αναγέννηση Τώρα. 
Άγης Τσίγκος
Στηρίζουμε την τοπική μας αγορά 

Αγαπητοί συμπολίτες 
Μετά από ένα μήνα κλεισίματος  της αγοράς του Ασπρ-

οπύργου, αύριο 18/01/2021 η αγορά ανοίγει μερικώς,
με την μέθοδο  click away.

Σε αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές για την αγορά της πόλης
μας  (λόγω της πανδημίας και των μέτρων που ισχύουν)
είναι ανάγκη να  στηρίξουμε την τοπική αγορά της
πόλης μας τηρώντας  αυστηρά  τα μέτρα για την υγειο-
νομική προστασία. 

Αγοράζοντας   αυτό που θέλουμε, έστω και αν
κοστίζει λίγο παραπάνω, το όφελος συνολικά θα είναι
πολύ  μεγαλύτερο.

Πρέπει όλοι να  συνειδητοποιήσουμε  τη   δύναμη  μας,
ως καταναλωτές και να  βοηθήσουμε  τις τοπικές επιχει-
ρήσεις καθώς και τους εργαζόμενους σε αυτές.

Επίσης ως Δημοτική Παράταξη προτείνουμε και
διεκδικούμε:

Η  κυβέρνηση,  να λάβει  τώρα  μέτρα τα οποία
ουσιαστικά θα   στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις (και 

όχι μόνο αναβο-
λές υποχρεώσεων),
για να μπορέσουν
να συνεχίσουν τις
δ ρ α στη ρ ι ό τη τ ε ς
τους, μέτρα τα
οποία  έως τώρα
αρνείται.

Ο Δήμος να
παράσχει κάθε
δυνατή οικονομική
βοήθεια ( με βάση
τις προτάσεις που
έχουν κατατεθεί )
αναλόγως των
δυνατοτήτων του,
πέραν από τα προβ-
λεπόμενα από την
κεντρική διοίκηση.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία
πιστοποίησης του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κατά το διεθνώς

αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013
για την ασφάλεια συστήματος διαχείρισης των
πληροφοριών και την προστασία των ψηφιακών
δεδομένων.

Η πιστοποίηση  ISO/IEC 27001:2013 αποτελεί
δημόσια και ανεξάρτητη επικύρωση των διαδικα-
σιών που ακολουθεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ  για την ασφά-
λεια των ψηφιακών δεδομένων τα οποία διαχει-
ρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσω-
πικών δεδομένων των συνεργατών και  των
πελατών του, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές.

Η εν λόγω διεθνής πιστοποίηση είναι ένα
ακόμη σημαντικό βήμα προς την εξέλιξη και την
καινοτομία, που έχει θέσει ως πρωταρχική προ-
τεραιότητα του ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εφαρμόζοντας τις
κατάλληλες διαδικασίες και ελέγχους, με στόχο
την προστασία των δεδομένων του από κακόβου-
λες απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. 

Επιπλέον το ISO/IEC 27001:2013 παρέχει
στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ ανταγωνιστικό προβάδισμα κατα-
τάσσοντάς τον Λιμένα Ελευσίνας στους ψηφιακά
αξιόπιστους συνεργάτες. 

Η επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Ο.Λ.Ε
κατά  ΕΛΟΤ ISO/IEC  27001:2013 πραγματοποι-
ήθηκε  από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Δίνει ο νέος Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας 

ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΛΛιιμμέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΑΑΕΕ

ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  IISSOO  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  
ψψηηφφιιαακκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  κκααιι  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γεώργιος Κώτσηρας απέστειλε
επιστολή στις διοικήσεις όλων

των Δικαστικών Υπηρεσιών, στους
Προέδρους των Δ.Σ. των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων, στις ιατροδικα-
στικές Υπηρεσίες και στα Υποθηκοφυ-
λακεία, κοινοποιούμενη στους Περιφε-
ρειάρχες της χώρας.

Με την επιστολή του ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης επισημαίνει την ανάγκη,
αφενός μεν να επιταχυνθεί το έργο της
καταγραφής ελλείψεων αναφορικά με τη
φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε
κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και, αφετέρου, να επι-
σπευσθούν όλες οι αναγκαίες ενέργει-
ες συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις όλων των συναρμόδιων δημόσιων
Αρχών.

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης του που περιλαμβάνονται στο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ αποτελεί άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα. Αποτελεί μια
διαρκή δράση με σκοπό την αυτονόητη διευκόλυνση των συμπολιτών μας. Η φυσική προσβασιμότητα
στους χώρους της Δικαιοσύνης τελεί σε άρρηκτη σύνδεση με την ψηφιακή προσβασιμότητα στις λειτο-
υργίες της και τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση λειτουργών και φορέων, στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης συνεκτικής πολιτικής.

Στον Δήμο Ασπροπύργου 

Ξεκιν ούν  σήμερα δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι για Εκπαιδευτικούς και μαθητές
άν ω των  10 ετών  με  την  συγκατάθεση

γον έων -κηδεμόν ων  

Ο
Δήμος Ασπροπύργου το τελευταίο αυτό
δύσκολο για  τη  Περιφερειακή  μας  Ενότ-
ητα χρονικό διάστημα, διευρύνει τις προ-

σπάθειές του για την προστασία της Υγείας των
Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και των Μαθητών των Δημοτικών Σχολείων. 
Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από τις ανακοινώσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων, ο Δήμος
Ασπροπύργου σε συνεργασία με το  Υπουργείο
και τον ΕΟΔΥ  ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 18 Ιανο-
υαρίου 2021 να πραγματοποιεί δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους για τον COVID-19 με rapid test
σε Εκπαιδευτικούς 13 μονάδων της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και σε μαθητές των Δημο-
τικών Σχολείων, άνω των 10 ετών με  την  συγκα-
τάθεση  γονέων-κηδεμόνων. 
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  για την  συγκεκριμέν η δράση
δήλωσε, ότι βασικό μέλημα  του Δήμου Ασπρ-
οπύργου είν αι η εν ίσχυση της Υγείας στο
σχολικό περιβάλλον  και η ασφάλεια των
Σχολείων  του Δήμου, παρέχον τας στοιχεία
στην  αρμόδια επιτροπή των  λοιμωξιολόγων ,
έτσι ώστε το συν τομότερο δυν ατόν , η ζωή
των  κατοίκων  της Περιφερειακής μας Εν ότ-
ητας και ειδικότερα του Δήμου Ασπροπύργου
ν α επαν έλθει στους καν ον ικούς της  ρυθ-
μούς. 
Συνεχίζουμε τις εντατικές μας προσπάθειες για
να κρατήσουμε την Πανδημία του COVID-19
μακριά από τον Ασπρόπυργο για να λειτουργούν
τα Σχολεία μας με Ασφάλεια και Υγεία για Εκπαι-
δευτικούς και Μαθητές.   
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Γ. Πατούλης: «Με την συμβολή της Περιφέρειας
Αττικής ο Δήμος Κυθήρων κατάφερε να επιλύσει
το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων

του και να βάλει τέλος στα πρόστιμα 
που επιβάλλονται στη χώρα»

Σ
την  τελική ευθεία για την  ολοκλήρωση του
βρίσκεται ο Χώρος Υγειον ομικής Ταφής Υπο-
λειμμάτων  (ΧΥΤΥ) στο Κύθηρα, προϋπολογι-

σμού  6.300.000,00 ευρώ. Το έργο  που έχ ει εν ταχ θ-
εί στο Ε.Π. Αττικής και συγχ ρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής Στήριξης, ξεκίν ησε
από την  προηγούμεν η διοίκηση της Περιφέρειας και η
παρούσα διοίκηση το έθεσε σε προτεραιότητα,
συμβάλλον τας ουσιαστικά στην  έγκαιρη ολοκλήρωση
του με συν τον ισμέν ες εν έργειες.  

Με δεδομέν ο ότι οι εργασίες στις εγκαταστάσεις
έχ ουν  σχ εδόν  ολοκληρωθεί ξεκίν ησε  η δοκιμαστική
λειτουργία της λεκάν ης του ΧΥΤΥ. Η  δοκιμαστική λει-
τουργία  υλοποιείται  με την  τοποθέτηση  μέσα στην
λεκάν η  των  υπολειμμάτων   δηλ.  απορριμμάτων   που
δεν   είν αι  αν ακυκλώσιμα  ούτε  μπορούν   ν α  κομ-
ποστοποιηθούν . Κατά την  διάρκεια  της δοκιμαστικής
λειτουργίας, όλες οι εγκαταστάσεις  θα είν αι σε λειτο-
υργία,  καθώς επίσης  θα εκτελούν ται μην ιαίοι  περι-
βαλλον τικοί έλεγχ οι  για την  εκλυόμεν η ποσότητα βιο-
αερίου, έλεγχ ο  υδάτων  , κλπ. Σύμφων α με το σχ ε-
διασμό το έργο προβλέπεται ν α ολοκληρωθεί μέχ ρι το
Μάιο του 2021.  

Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των  2 πρώην
αν εξέλεγκτων  ΧΑΔΑ σε Κύθηρα και Αν τικύθηρα έχ ει
ολοκληρωθεί σύμφων α με τους εθν ικούς και ευρωπαϊ-
κούς καν ον ισμούς, γεγον ός το οποίο συν έβαλε ν α
αρθεί το πρόστιμο ύψους 320.000€ το χ ρόν ο που
πλήρων ε η Χώρα μας στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση. Στα
Κύθηρα το συμβατικό αν τικείμεν ο έχ ει περαιωθεί σε
ποσοστό  97%, εν ώ στο ν ησί  των   Αν τικυθήρων   οι
συμβατικές εργασίες έχ ουν  εκτελεσθεί σε ποσοστό
80%.

Με αφορμή την  έν αρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας
ο Περιφερειάρχ ης δήλωσε: «Με την  συμβολή της Περ

ιφέρειας Αττικής ο Δήμος Κυθήρων  κατάφερε ν α
επιλύσει το πρόβλημα της διαχ είρισης των  απορριμ-
μάτων  του και ν α βάλει τέλος στα πρόστιμα που επι-
βάλλον ται στην  χ ώρας. Πρόκειται για έν α σημαν τικό
έργο που ξεκίν ησε από την  προηγούμεν η διοίκηση
της Περιφέρειας και καταφέραμε με συν τον ισμέν ες
κιν ήσεις και σχ έδιο ν α επιταχ ύν ουμε την  ολοκλήρω-
ση του, καθώς για εμάς οι υποδομές που σχ ετίζον ται
με τη διαχ είριση των  απορριμμάτων , είν αι ύψιστης
προτεραιότητας. Αξιοποιούμε όλα τα χ ρηματοδοτικά
εργαλεία που έχ ουμε στη διάθεσή μας με σκοπό την
ισότιμη αν άπτυξη όλων  των  Δήμων  της Αττικής.
Στόχ ος μας ν α ν ιώθουν  οι πολίτες που ζουν  σε απο-
μακρυσμέν ες περιοχ ές, σε ν ησιά άγον ης γραμμής
όπως τα Κύθηρα, πως είμαστε δίπλα τους εν εργά. Με
έργα υποδομής στηρίζουμε τα Κύθηρα με στοχ εύον -
τας την  αν άπτυξη τους αλλά και την  αν άδειξη της
ομορφιάς και της ιστορικότητά τους». 

Ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης έχ ει ζητήσει από
την  αρμόδια Αν τιπεριφερειάρχ η Νήσων  Β. Θεοδωρα-
κοπούλου Μπόγρη ν α συν τον ίσει τις αν αγκαίες διαδι-
κασίες και ν α είν αι σε στεν ή συν εργασία  με το Δήμα-
ρχ ο Σ. Χαρχ αλάκη. Με αφορμή τη δοκιμαστική λειτο-
υργία η Αν τιπεριφερειάρχ ης επισημαίν ει: «Με
συστηματική δουλεία και με τη στεν ή συν εργασία της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων  μπαίν ει
τέλος στο πρόβλημα των  απορριμμάτων  με τη δημιο-
υργία εν ός υπερσύγχ ρον ου χ ώρου διαχ είρισης απο-
ρριμμάτων . 

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ Κυθήρων 
ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γραφείο Δημάρχου Ελευσίνας

Προς: 
1. Διευθυντή Σύνταξης Εφημε-

ρίδας «Καθημερινή»                   κ.
Παπαχελά

2. Αρχισυντάκτρια Έκδοσης
Εφημερίδας «Καθημερινή»
κ. Βασιλοπούλου

Αξιότιμε Κύριε,
Αξιότιμη Κυρία,

Στο φύλλο της Εφημερίδας σας
την 13η Ιανουαρίου 2021, υπάρχει
άρθρο με τίτλο «Το «παζλ» των
κόκκινων περιοχών, οι ιδιαίτερες
συνθήκες απαιτούν διαφορετικούς
χειρισμούς», το οποίο έχει προκα-
λέσει δυσαρέσκεια και θυμό σε
όλους μας, μιας και τα γραφόμενα
του ουδεμία σχέση έχουν με την
πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα η συντάκτρια σας
γράφει ότι «ο πληθυσμός στους
Δήμους Ασπροπύργου και Ελευ-
σίνας είναι ένα αμάλγαμα κοινω-
νικών ομάδων με ιδιαίτερα χαρακ-
τηριστικά και καταγωγή. Ρομά που
ασχολούνται κυρίως με το υπαίθριο
εμπόριο, Πόντιοι, πρώην παλιννο-
στούντες που δεν μιλούν ελληνικά,
Πακιστανοί και Ιρανοί που

βρίσκονται πολλά χρόνια στην
Ελλάδα και εργαζόμενοι σε ένα
ημιμόνιμο καθεστώς και Έλληνες
εργάτες που έρχονται καθημερινά
από την Αθήνα στην περιοχή για
να εργαστούν στις βιομηχανικές
μονάδες».

Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήθελε
στο άρθρο της να παρουσιάσει η
συντάκτρια σας, δεν καταλαβαίνω
όμως πως τα γραφόμενα της
συνδέονται με την Ελευσίνα.

Στον Δήμο μας κατοικούν
Έλληνες από σχεδόν όλες της περ-
ιοχές της Ελλάδας, όπως και
Έλληνες Ποντιακής καταγωγής –
απόγονοι διωχθέντων Ποντίων
από το Κεμαλικό καθεστώς. Επίσης
κατοικούν και συμπολίτες μας
άλλων εθνικοτήτων. 

Όλοι ζουν σε πλήρη αρμονία στις
δύο δημοτικές μας ενότητες, την
Ελευσίνα και τη Μαγούλα.  

Όλοι οι παραπάνω, πηγαίνουν
τα παιδιά τους στα Σχολεία της
Ελευσίνας και της Μαγούλας. 

Τα βλέπουν να μεγαλώνουν, να
σπουδάζουν και να αριστεύουν στα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της
Πατρίδας μας και να εργάζονται.

Το άρθρο αναφέρει και άλλα
πράγματα που στοχοποιούν την
Ελευσίνα και την Μαγούλα, δημιο-
υργώντας μια εικόνα για τον Δήμο
μας, που απέχει από την αλήθεια.

Γι’  αυτούς τους λόγους, αποδο-
κιμάζω το ρυπαρό σας δημοσίευμα,

που ουδεμία σχέση έχει με την
αυθεντική και αξιόπιστη πορεία της
Εφημερίδας σας. 

Τα γραφόμενα της συντάκτριάς
σας, τα αποδοκιμάζω και για έναν
άλλο λόγο: ουδέποτε ήρθε σε επι-
κοινωνία μαζί μας, όπως ορθά
έπραξε με τον Δήμαρχο Ασπρ-
οπύργου κ. Μελετίου.

Πως γνωρίζει λοιπόν τις «ιδιαίτε-
ρες κοινωνικές συνθήκες» του
Δήμου μας;

Το γεγονός ότι η πόλη μας
σχεδόν για ένα μήνα βρίσκεται σε
τοπικό lockdown, δεν δίνει το
δικαίωμα σε κανέναν να την δυσφ-
ημεί, να γράφει χωρίς να γνωρίζει.

Αντί η Εφημερίδα σας, αλλά και
άλλα Μέσα Ενημέρωσης, να σταθ-
είτε στο ύψος των περιστάσεων,
έχετε επιδοθεί στην έκδοση ανυπό-
στατων και προσβλητικών δημοσιε-
υμάτων, με αναφορές που πλήτ-
τουν το κύρος της πόλης μας και
προσβάλλουν τους κατοίκους της.

Είμαι σίγουρος ότι θα όχι μόνο
θα δημοσιεύσετε την επιστολή μου,
αλλά θα αποκαταστήσετε και την
αλήθεια, τιμώντας την πορεία της
έγκριτης Εφημερίδας σας.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύριος Ν. Οικονόμου
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Επιστολή στην Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»Επιστολή στην Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
απέστειλε ο Δήμαρχος Ελευσίνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελευσίνας 
«Το γεγονός ότι η πόλη μας σχεδόν για ένα μήνα «Το γεγονός ότι η πόλη μας σχεδόν για ένα μήνα 

βρίσκεται σε τοπικό βρίσκεται σε τοπικό lockdown, lockdown, δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να τηνδεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να την
δυσφημεί, να γράφει χωρίς να γνωρίζει.»δυσφημεί, να γράφει χωρίς να γνωρίζει.»

Η Δυτική Αθήνα στο έλεος
της εγκληματικότητας
- Ερώτηση του βουλευτή Κρίτωνα

Αρσένη, προς τον Υπουργό Προστασίας 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Η Δυτική Αθήνα στο έλεος της εγκληματικότητας

Όπως καταγγέλλουν οι πολίτες στην τοπική οργάνωση του
ΜέΡΑ25, στο έλεος των κακοποιών βρίσκεται η Δυτική Αθήνα
αφού τα φαινόμενα ληστειών και κλοπών είναι συχνά και στους
7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα. Ο υπο-
υργός κος Χρυσοχοΐδης είχε υποσχεθεί στους πολίτες της
χώρας ότι «κάθε δέκα λεπτά αστυνομικές δυνάμεις ΔΙ.ΑΣ. θα
περιπολούν κάθε γειτονιά επί 24ώρου βάσεως. Κάθε δέκα
λεπτά οι πολίτες θα βλέπουν αστυνομικούς. Πάει τελείωσε».

Δυστυχώς «δεν τελείωσε», άλλη μία εξαγγελία της κυβέρν-
ησης ήταν έωλη και οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας βιώνουν καθ-
ημερινά την εγκληματικότητα, με τις ληστείες στα σπίτια και τα
μαγαζιά να είναι σε ημερήσια διάταξη. Καθημερινά καταγράφ-
ονται περίπου 30 κλοπές και διαρρήξεις στη Δυτική Αθήνα,
περίπου 4 ληστείες και περίπου 8 κλοπές οχημάτων, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.
Ο κος Χρυσοχοΐδης αντί να δίνει εντολή τους αστυνομικούς για

να μοιράζουν πρόστιμα εν μέσω πανδημίας στους πολίτες και
να εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού των ατομικών ελευθεριών,
καλό θα είναι να ενισχύσει τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα
της Δυτικής Αθήνας που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδυνα-
μωθεί και να χρησιμοποιεί τους αστυνομικούς για τη προστασία
των πολιτών και όχι για καταστολή και επιβολή προστίμων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τους δείκτες
εγκληματικότητας από τον Ιούλιο 2020 έως σήμερα της Δ/νσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και ποια τα αντίστοιχα στις Δ/νσεις
Βορειοανατολικής και Νοτιοανατολικής Αττικής;

Δεδομένης της αύξησης κλοπών– διαρρήξεων, κλοπών τροχο-
φόρων, αρπαγών τσαντών, διακίνηση ναρκωτικών στην περ-
ιοχή, με ποιο τρόπο έχει ενισχυθεί η Ελληνική Αστυνομία στους 7
Δήμους της Δυτικής Αθήνας το τελευταίο διάστημα; 

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΣΕ ΒΙΛΛΙΑ, ΕΡΥΘΡΕΣ,

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΠΟΜΠΗ 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,
κατόπιν σχετικών συστάσεων των οικείων Δήμων, κλει-
στά θα παραμείνουν σήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά
σε ορισμένους Δήμους της Αττικής που επικρατεί ισχυρ-
ός παγετός, για προληπτικούς λόγους

• Στον Δήμο Αχαρνών κλειστά θα είναι τα σχο-
λεία στις Δημοτικές Ενότητες Βαρυπόμπης, Θρακομα-
κεδόνων και στο Ολυμπιακό Χωριό. Επίσης το 24ο
Δημοτικό και το 35ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Πλάτω-
να.

• Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας κλειστά θα είναι
τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βιλλίων και Ερυθ-
ρών.
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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

ΣΕ ΕΞΙ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Τοποθέτηση νέων σύγχρονων βυθιζόμενων κάδων 
σε Ζεφύρι, Ζωφριά και κέντρο  Άνω Λιόσιων

Ξεκίνησε η προεργασία για την τοποθέτηση
νέων σύγχρονων βυθιζόμενων κάδων σε
Ζεφύρι, Ζωφριά και κέντρο  Άνω Λιόσιων με
στόχο την αισθητική, λειτουργική  και περιβαλ-

λοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δήμου
Φυλής. 

Οι νέοι  υπερσύγχρονοι υπόγειοι κάδοι  απορριμμάτων
θα λειτουργήσουν στο Πάρκο Λιάρος στο Ζεφύρι, στην
πλατεία “Βορεινού” στη Ζωφριά και στην Πλατεία Ηρώων
στα Άνω Λιόσια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη βρίσκονται σε λειτουργία
διπλοί υπόγειοι κάδοι για ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα
απορρίμματα, στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής «Νικόλα-
ος Λιάκος», στην πλατεία Μητροπόλεως στα Άνω Λιόσια
και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων στη Δρο-
σούπολη. 

Οι πρώτοι κάδοι τοποθετήθηκαν με ίδιους πόρους ενώ
οι επόμενοι κατόπιν συντονισμένων ενεργειών  του
Δήμου Φυλής,  εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από
το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με μικρή συμμε-
τοχή του Δήμου. 

Εξάλλου, στόχος του Δήμου Φυλής είναι το πρόγραμμα
να επεκταθεί  σε πολλά ακόμη σημεία και στις τρεις
Δημοτικές Ενότητες. 

“Με το έργο αυτό κάνουμε πράξη, τη διαχρονική πρόκ-
ληση για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. 

Οι νέοι κάδοι σε συνδυασμό με τα έργα αναπλάσεων
και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού ιστού που
υλοποιούμε αλλάζουν την εικόνα του τόπου μας.
Εκσυγχρονίζουμε και κάνουμε πιο φιλικές για το περι-
βάλλον τις υποδομές μας και βελτιώνουμε ακόμα περισ-
σότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους
δημότες» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα νέα συστήματα κάθετης δια-
βαθμισμένης συμπίεσης  απορριμμάτων αποτελούνται
από δύο επίγειους δέκτες απορριμμάτων.  Έναν κυκλι-
κής και έναν παραλληλόγραμμης μορφής, προκειμένου
να διαχωρίζεται το είδος των απορριμμάτων που δέχεται
ο κάθε δέκτης. 

Όλο το σύστημα βασίζεται σε αυτόματη λειτο-
υργία. 

Οι δημότες με το πάτημα ενός επιδαπέδιου εμβόλου
ανοίγουν  το καπάκι του κάδου προκειμένου  να αποθέ-
σουν τα απορρίμματά τους και τον απενεργοποιούν αφή-
νοντας το ελεύθερο. Παράλληλα οι νέοι κάδοι διαθέτουν
φωνητική και οπτική ενημέρωση για το χρήστη σχετικά
με το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκ-
της»

Η χωρητικότητα των νέων υπόγειων κάδων ανέρχεται 

στα 1.100 λίτρα
αλλά με τη διαδι-
κασία της συμπίεσης
έχει τη δυνατότητα
ανάλογα με το ειδικό
βάρος και το είδος
των απορριμμάτων
να αυξάνεται η
χωρητικότητα στον
μεν κάδο με τα οργα-
νικά-σύμμεικτα μέχρι
και 10.000lt,  στον δε
κάδο με τα ανακ-
υκλώσιμα μέχρι και
30.000lt.

Σύμφωνα με τη
μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας τα νέα
βυθιζόμενα συστή-
ματα κάθετης δια-
βαθμισμένης συμπίε-

σης  απορριμμάτων τοποθετούνται σε πολυσύχναστους
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, σε σημεία κυρίως
όπου υπάρχουν κάδοι που δέχονται μεγάλο όγκο απο-
ρριμμάτων και  υπερχειλίζουν τακτικά, δημιουργώντας
οπτική ρύπανση και προβλήματα δυσάρεστων οσμών,
με συνέπεια την υποβάθμιση της εμπορικής δραστηριότ-
ητας και τη μείωση της επισκεψιμότητας των δημοτών σε
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. 

Η λειτουργία των νέων κάδων θα ξεκινήσει άμεσα
οπότε θα υπάρξει ενημέρωση των συμπολιτών σχε-
τικά με την χρήση τους.  

ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΣΣττηηρρίίζζοουυµµεε  ττηηνν  ττοοππιικκήή  ααγγοορράά,,  εεννιισσχχύύοουυµµεε  τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  µµααςς

Από την πρώτη ηµέρα επιβολής του τοπικού
lock down στον ∆ήµο µας, πέρα από την δια-
σφάλιση της υγείας των Συµπολιτών µας,

προτεραιότητα για εµας αποτέλεσε και η εξεύρεση
λύσης για την στήριξη των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων που είχαν πληγεί από το lock down.

Γι αυτό πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε τον
Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης αρµόδιο για το ΕΣΠΑ κ. Τσακίρη, καθώς
επίσης και τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο.

Σήµερα, µετά και την δηµόσια δήλωση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, αναµένουµε την έκδο-
ση ειδικού χρηµατοδοτικού προγράµµατος ΕΣΠΑ
για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας που ανέστειλαν την λειτο-
υργία τους λόγω του τοπικού lock down.

Στη νέα φάση της καθηµερινότητας µας η οποία ξεκινάει από σήµερα ∆ευτέρα 18/01, η επανεκκίνηση των
επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονοµίας, καθίσταται
χρέος όλων µας.

Στηρίζουµε την τοπική αγορά, µε την ανάπτυξη µιας ισχυρής τοπικής καταναλωτικής συνείδησης: 

• Ψωνίζουµε από τις τοπικές επιχειρήσεις. 
• Στηρίζουµε τον γείτονα, τον φίλο, τον συντοπίτη έµπορο. 
• Στηρίζουµε την τοπική οικονοµία. 
• Μένουµε στον ∆ήµο µας.

Το ότι οι προσπάθειες όλων µας, κυρίως η υπεύθυνη στάση και η πίστη τήρηση των µέτρων των ∆ηµοτών µας,
έβγαλαν την πόλη µας από το τοπικό lockdown, δεν σηµαίνει ότι ο κίνδυνος της πανδηµίας τελείωσε.

Συνεχίζουµε να τηρούµε πιστά και µε την ίδια επιµονή τα µέτρα, φορώντας µάσκες, κρατώντας αποστάσεις,
αποφεύγοντας τους συνωστισµούς, και κυρίως ακούγοντας τους επιστήµονες.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα, διασφαλίζεται η συνέχεια της επαγγελµατικής δραστηριότητας.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα, προστατεύεται η υγεία των οικογενειών µας των γονιών και των παιδιών
µας, των εργαζοµένων, των εργοδοτών, όλων µας.

Υποµονή, Επιµονή και θα τα καταφέρουµε!



Για την προστασία
αστέγων και άλλων
ευπαθών κοινωνικών
ομάδων από το
ψύχος, ο Δήμος Ελευ-
σίνας διαθέτει τους
εξής χώρους φιλο-
ξενίας:

Δημοτικό διαμέρισμα
Ελευσίνας: Δημαρχείο
Ελευσίνας, Χατζηδάκη
41 & Δήμητρος

Δημοτικό διαμέρισμα
Μαγούλας: Δημοτικό
κατάστημα  Μαγούλας,
Ηρώων Πολυτεχνείου 2  

Τα Δημοτικά Κατα-
στήματα θα μείνουν
ανοιχτά τις μέρες Σάβ-
βατο 16-1-2021 έως
Κυριακή 17-1-2021 και
από ώρα 08:00μ.μ έως
10:00π.μ. της επόμεν-
ης ημέρας.

Για περισσότερες
πληροφορίες οι πολίτες
μπορούν να απε-
υθύνονται στα τηλέφω-
να:

2105537100 (Τηλ.
Κέντρο Δημαρχείου)

2132140410, 412
(Δημοτικό Κατάστημα
Μαγούλας)

Η είσοδος στους
χώρους θα γίνεται
τηρώντας τα μέτρα για
την αποφυγή διασπο-
ράς του covid-19.

Διάθεση θερμαινό-
μενων αιθουσών,
από το Δήμο Φυλής
λόγω της κακοκαι-
ρίας

Ο Δήμος Φυλής γνω-
στοποιεί ότι, εν όψει
της κακοκαιρίας, θα
είναι διαθέσιμες στο 

κοινό οι εξής θερ-
μαινόμενες αίθουσες:

1. Α ί θ ο υ σ α
εκδηλώσεων Δημα-
ρχείου Άνω Λιοσίων,
Πλατεία Ηρώων 1, Άνω
Λιόσια

2. Αίθουσα Πνε-
υματικού Κέντρου Ζεφ-
υρίου, Μπουμπουλίνας
7, Ζεφύρι

Θερμαινόμενη αίθου-
σα και στο Δημαρχείο
Φυλής, Κεντρική Πλα-
τεία Φυλής

Σύσταση στους
δημότες να σταθ-
μεύουν τα οχήματά
τους στη μια πλευρά
των δρόμων

Ο Δήμος Φυλής παρ-
ακαλεί τους συνδημό-
τες μας-οδηγούς
οχημάτων, να σταθ-
μεύσουν, εν όψει της
κακοκαιρίας, τα οχήμα-
τά τους στη μια πλευρά
των δρόμων, ώστε, να
διευκολυνθούν, αν
παραστεί ανάγκη, τα
μηχανήματα εκχιονι-
σμού.  

Σημειώνεται ότι η δια-
τήρηση των οδικών
αρτηριών ανοιχτών και
στη διάρκεια της κακο-
καιρίας,  είναι ζήτημα
ζωτικής σημασίας για
την τοπική οικονομία
και για την προστασία
της ζωής, της ασφάλει-
ας και της περιουσίας
όλων μας
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Εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος»
του δήμου Μεγαρέων για ίδρυση βρεφικού τμήματος

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την
ΕΕΤΑ η πρόταση συνολικού ποσού 50.000
ευρώ που κατατέθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ.

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων για τη δημιο-
υργία νέου βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12
βρεφών στον υφιστάμενο Γ’ παιδικό σταθμό στο
Κουρκούρι. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει, το κόστος προμήθειας
του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου
τμήματος βρεφικής φροντίδας, την εκπόνηση της μελέτ-
ης για παραπάνω εργασίες, την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οικοδομικές
εργασίες διαμόρφωσης αλλά και προμήθεια εξοπλισμού
στο ισόγειο κτίριο του σταθμού ώστε ο χώρος να κατα-
στεί κατάλληλος και ασφαλής για την στέγαση του νέου
βρεφικού τμήματος.

Ευχαριστώ το Διοικητικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων που εργάστηκε
ακούραστα καθ΄ όλη τη διάρκεια των εορτών για να υπο-
βάλλουμε την πρόταση χρηματοδότησης. 

Ένα ακόμα  ευχαριστώ οφείλω επίσης σε όλους τους
εργαζόμενους των δομών του Νομικού Προσώπου
(ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, τους εργαζόμενους στον Αθλ-
ητισμό και στις Αθλητικές εγκαταστάσεις) που εργάζονται
κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της ιδιαίτερης κατά-
στασης που αντιμετωπίζουμε. 

Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστή-
σω το έμψυχο δυναμικό των παιδικών και βρεφον-
ηπιακών σταθμών (που λόγω lockdown δεν λειτουρ-
γούσαν μέχρι πρόσφατα) για την καταλυτική και
πολύτιμη συνδρομή τους στις άλλες υπηρεσίες του νομι-
κού προσώπου.

Με ομαδική δουλειά και συντονισμένες προσπάθειες
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για τη
βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπαρχόντων
σταθμών, τη δημιουργία ασφαλών υποδομών σύμφωνα
με τις ανάγκες των παιδιών και την ίδρυση περισσότερ-
ων τμημάτων στο μέλλον, μεριμνώντας για τις οικογένει-
ες και τις ανάγκες των συμπολιτών μας. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» 
ου Δήμου Μεγαρέων, Γιάννα Ρήγα

ΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 

Με τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Ευάγγελο Ντηνιακό,
συναντήθηκε την Παρασκευή 15/1 ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Δυτικού Τομέα
Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. 

Σε ανάρτησή του στο facebook, ο κ. Βαρβιτσιώτης επι-
σημαίνει: «Στο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου με τον
Δήμαρχο Βαγγέλη Ντηνιακό και τους συνεργάτες του

για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για την
αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μας. Το πακέτο
Ανάκαμψης δίνει τεράστιες ευκαιρίες και η Δυτική
Αθήνα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην
απορρόφησή του. Ο αγώνας για την κοινωνία δεν στα-
ματά ποτέ. #δυτικά_δυνατά»

Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη 
με τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου Ευάγγελο Ντηνιακό 

Επι τάπητος το πακέτο Ανάκαμψης που  δίνει τεράστιες ευκαιρίες και στη Δυτική Αθήνα!
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Ο
Περιφε-
ρ ε ι -
ά ρ χ η ς

Αττικής Γ.
Π α τ ο ύ λ η ς
συναντήθηκε με
τον υπαρχηγό
της Ελληνικής
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Αντιστράτηγο Α.
Δασκαλάκη, στα
γραφεία της
Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο
της συζήτησης
βρέθηκαν οι
π ρ ο σπ άθ ε ι ε ς
της Αστυνομίας
για την πιστή
τήρηση των
προληπτικών μέτρων προστασίας
από την πανδημία, με τον κ. Δασκα-
λάκη να υπογραμμίζει πως για το
Σώμα της ΕΛΑΣ, προτεραιότητα είναι
αυτή την περίοδο να παρέχεται βοήθ-
εια στους πολίτες προκειμένου να
εφαρμόζουν τα μέτρα και τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, με στόχο τον περ-
ιορισμό του κινδύνου διασποράς.

Ο κ. Δασκαλάκης ευχαρίστησε
θερμά τον Περιφερειάρχη για την
έμπρακτη στήριξή του, με αφορμή
την προφορά από την Περιφέρεια
σημαντικής ποσότητας υγειονομικού
υλικού προστασίας. «Είστε πάντα στο
πλευρό μας και μας δίνετε δύναμη να
συνεχίσουμε» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά.

Ο κ. Πατούλης συνεχάρη τον κ.
Δασκαλάκη για τις υπηρεσίες που
προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία
αυτή την κρίσιμη περίοδο, επι-
σημαίνοντας πως καταβάλει ένα 

δύσκολο έργο προς όφελος των
πολιτών και διαμήνυσε πως η Περ-
ιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι
στο πλευρό τους.  

Σε δηλώσεις του επισήμανε τα
εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για το
αξιόμαχο προσωπικό των σωμάτων
ασφαλείας που βρίσκεται πάντα στην
πρώτη γραμμή και επιτελεί σημαν-
τικό έργο με στόχο την ασφάλεια των
πολιτών. Ήταν καθήκον μας να
συμβάλλουμε στην καλύτερη θωράκι-
ση του προσωπικού της ΕΛΑΣ διευ-
κολύνοντας το έργο τους και θα
συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους.
Με τη στάση και το υψηλό αίσθημα
καθήκοντος που επιδεικνύουν σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία εξαιτίας
της υγειονομικής κρίσης, αποτελούν
πρότυπο και  στέλνουν μηνύματα
αισιοδοξίας, ότι όλοι μαζί, με ενότητα
θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε νικ-
ητές». 

Στην Περιφέρεια Αττικής ο υπαρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Α. Δασκαλάκης

- Συνάντηση με τον  Γ. Πατούλη

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  
ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  

ΞΞααννααζζωωννττααννεεύύεειι
ααππόό  σσήήμμεερραα    
ττοο  λλιιααννεεμμππόόρριιοο
ΞΞααννααζζωωννττααννεεύύεειι  ααππόό  σσήήμμεερραα    ττοο
λλιιααννεεμμππόόρριιοο  σσεε  όόλληη  ττηη  χχώώρραα,,  εεννώώ
θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  κκααιι  ππάάλλιι  κκοομμ--
μμωωττήήρριιαα,,  κκοουυρρεείίαα,,  κκέέννττρραα  ααιισσθθηη--
ττιικκήήςς,,  υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδιιααιιττοολλοογγιικκώώνν
μμοοννάάδδωωνν  μμεε  εεξξααίίρρεεσσηη  ττηηνν
άάσσκκηησσηη,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφρροοννττίίδδααςς
κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  ΚΚΤΤΕΕΟΟ..

ΣΣττιιςς  ""κκόόκκκκιιννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς""  θθαα
ααννοοίίξξοουυνν  τταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  μμεε  ττηη
μμέέθθοοδδοο  ""ππααρράάδδοοσσηη  εεκκττόόςς""  ((cclliicckk
aawwaayy))..

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ
εεππααννέέρρχχοοννττααιι  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  εείίννααιι
ππεερρίίπποουυ  114400..000000  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς
ππεελλάάττεεςς  ηη  μμεετταακκίίννηησσηη  θθαα  γγίίννεεττααιι
μμεε  ααπποοσσττοολλήή  SSMMSS  σσττοο  1133003333  μμεε
ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  22  ""ΜΜεεττάάββαασσηη  σσεε  εενν
λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααττάάσσττηημμαα  ππρροομμηηθθ--
εειιώώνν  ααγγααθθώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς
((σσοούύππεερρ  μμάάρρκκεεττ,,  μμίίννιι  μμάάρρκκεεττ))"",,  ήή
μμεε  ττοο  έέννττυυπποο--ββεεββααίίωωσσηη  κκίίννηησσηηςς,,  ήή
μμεε  χχεειιρρόόγγρρααφφηη  ββεεββααίίωωσσηη
κκίίννηησσηηςς..
ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  εεμμππόόρρωωνν,,
μμόόλλιιςς  αανναακκοοιιννώώθθηηκκαανν  τταα  μμέέττρραα,,
δδήήλλωωσσαανν  όόττιι  ηη  εεππααννααφφοορράά  ττοουυ
λλιιααννεεμμπποορρίίοουυ  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  χχωωρρίίςς
ρρααννττεεββοούύ,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττιιςς
χχεειιμμεερριιννέέςς  τταακκττιικκέέςς  εεκκππττώώσσεειιςς,,
δδίίννεειι  ααννάάσσαα  κκααιι  μμίίαα  αακκόόμμαα  εευυκκααιι--
ρρίίαα,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφεευυχχθθεείί  έένναα  εεααρρ--
ιιννόό  κκύύμμαα  λλοουυκκέέττωωνν  κκααιι  σσυυνναακκόό--
λλοουυθθαα,,  ααππωωλλεειιώώνν  σσηημμααννττιικκοούύ
ααρριιθθμμοούύ  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς,,  εεννώώ
υυπποογγρράάμμμμιισσαανν  όόττιι  εείίννααιι  ααπποοφφαασσιι--
σσμμέέννοοιι  νναα  ττηηρρήήσσοουυνν  υυπποοδδεειιγγμμααττιι--
κκάά  ττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααννόόννεεςς..

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααββάά--
ττεεςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ππρροοσσααύύξξηησσηη
ππρροοσσττίίμμωωνν..

ΓΓεεννιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
--ΩΩρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ((ππρροοααιιρρεε--
ττιικκόό))  ααππόό  77::0000  ππ..μμ..  έέωωςς  88::0000  μμ..μμ..

--ΠΠρροοααιιρρεεττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκαατταα--
σσττηημμάάττωωνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2244  ΙΙααννοο--
υυααρρίίοουυ..

--ΔΔιιααττηηρρεείίττααιι  οο  ππεερριιοορριισσμμόόςς  ττωωνν
μμεετταακκιιννήήσσεεωωνν  μμεε  υυπποοχχρρέέωωσσηη
ααπποοσσττοολλήήςς  SSMMSS  σσττοο  1133003333,,  εεννώώ  οο
κκααττααννααλλωωττήήςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  δδιιααττηηρρεείί
ττοο  μμήήννυυμμαα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποο--
δδεειικκννύύεεττααιι  ηη  ώώρραα  ααπποοσσττοολλήήςς  κκααιι
έέγγκκρριισσηηςς  ττηηςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττοουυ..

--ΤΤοο  μμήήννυυμμαα  έέχχεειι  δδιιάάρρκκεειιαα  22  ωωρρώώνν
κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  κκααττααννααλλωωττήήςς
δδύύννααττααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  κκάάθθεε
εεμμπποορριικκήή  ττοουυ  σσυυννααλλλλααγγήή,,  μμεε
σσυυγγκκρριιττιικκόό  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  ττηηνν

ώώρραα  ααπποοσσττοολλήήςς  κκααιι  έέγγκκρριισσηηςς  ττοουυ
μμηηννύύμμααττοοςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττοουυ..

--ΔΔιιααττηηρρεείίττααιι  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  υυππεερρ--
ττοοππιικκώώνν  μμεετταακκιιννήήσσεεωωνν..

--ΜΜέέγγιισσττοοςς  εεππιιττρρεεππόόμμεεννοοςς  ααρριιθθμμόόςς::
ττέέσσσσεερραα  άάττοομμαα  γγιιαα  κκαατταασσττήήμμαατταα
έέωωςς  110000  ττ..μμ..  ΓΓιιαα  κκαατταασσττήήμμαατταα
άάννωω  ττωωνν  110000  ττ..μμ..  έένναα  άάττοομμοο  γγιιαα
κκάάθθεε  2255  ττ..μμ..  εεππιιππλλέέοονν  ((ααππόό  11
άάττοομμοο//ααννάά  1155  ττ..μμ  πποουυ  ίίσσχχυυεε  ππρροοηη--
γγοουυμμέέννωωςς))..

--ΜΜέέγγιισσττοοςς  εεππιιττρρεεππόόμμεεννοοςς  ααρριιθθμμόόςς
ππεελλααττώώνν  εεννττόόςς  ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν
κκέέννττρρωωνν  ((mmaallllss)),,  εεκκππττωωττιικκώώνν
χχωωρριιώώνν  κκααιι  εεκκππττωωττιικκώώνν  κκαατταα--
σσττηημμάάττωωνν  ((oouuttlleettss))  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς
εεξξήήςς::  ΈΈννααςς  ππεελλάάττηηςς  ααννάά  2255  ττ..μμ..
εεππιιφφάάννεειιααςς  κκυυρρίίωωςς  χχώώρροουυ..

ΑΑππόόσστταασσηη  22  μμέέττρρωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν
ππεελλααττώώνν  κκααττάά  ττοονν  χχρρόόννοο  ααννααμμοο--
ννήήςς  σστταα  ττααμμεείίαα..

ΠΠρροοσσααύύξξηησσηη  ππρροοσσττίίμμωωνν  κκααττάά
5500%%  γγιιαα  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκοομμμμωωττηηρρίίωωνν,,
κκοουυρρεείίωωνν  κκααιι  κκέέννττρρωωνν  ααιισσθθηηττιι--
κκήήςς,,  δδιιααιιττοολλοογγιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς

ΟΟιι  εειιδδιικκοοίί  όόρροοιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εείίννααιι  οοιι
εεξξήήςς::
--ΑΑππόόσστταασσηη  μμεεττααξξύύ  θθέέσσεεωωνν
εερργγαασσίίααςς::  22  μμέέττρραα..

--ΟΟιι  ππεελλάάττεεςς  θθαα  ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι
μμόόννοο  κκααττόόππιινν  ρρααννττεεββοούύ,,  μμέέσσωω
ττηηλλεεφφώώννοουυ  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν
μμέέσσωωνν..

--ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοφφεείίλλοουυνν  κκααττάά
ττηηνν  ηημμεερρήήσσιιαα  έέννααρρξξηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττοουυςς,,  νναα  σσυυμμππλληηρρώώννοουυνν  κκααττάάλλοο--
γγοο  μμεε  τταα  ρρααννττεεββοούύ  ττωωνν  ππεελλααττώώνν,,  οο
οοπποοίίοοςς  θθαα  εεππιιδδεειικκννύύεεττααιι  σστταα  εελλεεγγ--
κκττιικκάά  όόρργγαανναα..

--ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή  χχρρήήσσηη  μμάάσσκκααςς
ππρροοσστταασσίίααςς  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι
ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς..

--ΩΩρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ((ππρροοααιιρρεε--
ττιικκόό))  ααππόό  77::0000  ππ..μμ..  έέωωςς  88::0000  μμ..μμ..

--ΠΠρροοααιιρρεεττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηνν  ΚΚυυρρ--
ιιαακκήή,,  2244  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ..

ΚΚΤΤΕΕΟΟ
ΓΓιιαα  τταα  ΚΚΤΤΕΕΟΟ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  οοιι
ππεελλάάττεεςς  θθαα  ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι  μμόόννοονν
κκααττόόππιινν  ρρααννττεεββοούύ,,  μμέέσσωω  ττηηλλεε--
φφώώννοουυ  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμέέσσωωνν
κκααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοφφεείίλλοουυνν  κκααττάά
ττηηνν  ηημμεερρήήσσιιαα  έέννααρρξξηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττοουυςς  νναα  δδιιααττηηρροούύνν  κκααττάάλλοογγοο  μμεε  τταα
ρρααννττεεββοούύ,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  εεππιιδδεειικκννύύεε--
ττααιι  σστταα  εελλεεγγκκττιικκάά  όόρργγαανναα..

ΕΕίίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ηη  χχρρήήσσηη  μμάάσσ--
κκααςς  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό
εερργγαασσίίααςς,,  τταα  γγάάννττιιαα  μμιιααςς  χχρρήήσσεεωωςς
κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ααννττιισσηηππττιικκοούύ..

Ανοίγουν οι εκκλησίες με αυστηρά μέτρα 
- Επιτρέπονται ξανά τα μυστήρια

Από σήμερα 18 Ιαν ουαρίου αν οίγουν  και
οι εκκλησίες για τους πιστούς, εν ώ επι-
στρέφουν  και τα μυστήρια (γάμοι,
βαπτίσεις, κλπ.), με την  τήρηση όλων  των
απαραίτητων  μέτρων .

Εν δεικτικά, θα επιτρέπεται έν α άτομο αν ά
25 τετραγων ικά μέτρα με αν ώτατο όριο
τους 50 πιστούς.

Όπως μετέδωσε το OPEN TV, οι εκκλησίες
αν οίγουν  για τους πιστούς για μία εβδομάδα, από τη Δευτέρα 18 Ιαν ουαρίου έως
και τη Δευτέρα 25 Ιαν ουαρίου, εν ώ παραμέν ει υποχ ρεωτική η χ ρήση μάσκας και η
τήρηση αποστάσεων  2 μέτρων  αν άμεσα στους πιστούς. Παράλληλα, εξακολουθ-
ούν  ν α απαγορεύον ται οι λιταν είες.
Η Διαρκής Ιερά Σύν οδος έχ ει αποστείλει τη σχ ετική εγκύκλιο στις μητροπόλεις,
εν ώ το πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα παραμέν ει στα 1.500 ευρώ.
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- Ζητεί μέσω επιστολής διεκδίκησης ο Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων & Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Παπαγιάνναρος 

ΈΈννττααξξηη  ττοουυ  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  χχώώρροουυ  &&  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
σσεε  ππρρόόγγρρααμμμμαα  γγιιαα  δδωωρρεεάάνν  WWiiFFii  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιδήμαρχου
Διεθνών Σχέσεων & Τουριστικής Ανάπτυξης Δ.
Ελευσίνας Δ. Παπαγιάνναρου  το απόγευμα της
11ης Ιανουαρίου ο ίδιος ενημερώθηκε   από την
επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού στο Facebook, πως 25 σημεία
υψηλού Πολιτιστικού & Ιστορικού ενδιαφέρον-
τος εντάχθηκαν (μετά από επιλογή του Υπουρ-
γείου) σε πρόγραμμα, βάσει του οποίου παρέχε-
ται δωρεάν WiFi στους επισκέπτες των χώρων
αυτών. Το πρόγραμμα αποτελεί μία συνεργασία
του Υπουργείου και εταιρείας τηλεπικοινωνιών. 

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Παπαγιάνναρος : Στη
λίστα των 25 σημείων, δεν συγκαταλέγεται ο

Αρχαιολογικός Χώρος & το Μουσείο Ελευ-
σίνας, και συνεχίζει λέγοντας : Θεωρώ δεδομέ-
νο, πως σε δράσεις σαν και αυτή, η Ελευσίνα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάσει την Ιστορι-
κή αλλά και Πολιτιστική της βαρύτητα. 

Κατόπιν τούτου ο Αντιδήμαρχος  την επομένη
μέρα , 12 Ιανουαρίου, απέστειλε την παρακάτω
επιστολή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής για την από κοινού  διεκδίκηση, με
σκοπό την ένταξη του Αρχαιολογικού  Χώρου &
Μουσείου στο πρόγραμμα. 

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμες κυρίες / αξιότιμοι κύριοι,

Ενημερωθήκαμε από την ανακοίνωση του Υπο-
υργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με το
πρόγραμμα χορηγίας σε είδος από όμιλο τηλεπι-
κοινωνιών, βάσει του οποίου παρέχεται δωρεάν
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στους επισ-
κέπτες 25 σημείων υψηλού Πολιτιστικού & Ιστορ-
ικού ενδιαφέροντος, έπειτα από επιλογή του
Υπουργείου.

Με λύπη μας διαπιστώσαμε την απουσία του
Αρχαιολογικού Χώρου & Μουσείου Ελευσίνας

από το πρόγραμμα.
Η σπουδαιότητα του χώρου και ο τίτλος της

πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2023, επιβάλλουν την ένταξη του
Αρχαιολογικού Χώρου & Μουσείου Ελευσίνας
στο προαναφερθέν πρόγραμμα.

Παρακαλούμε πολύ για τις ενέργειες σας, με
σκοπό την από κοινού μας παρέμβαση στο Υπο-
υργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ώστε να υπάρ-
ξει άμεσα σχετικό αποτέλεσμα.

Στη διάθεση σας,

Παπαγιάνναρος Δημήτρης
Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων 
& Τουριστικής Ανάπτυξης’’

Να σημειώσουμε πως η  δράση αυτή εντάσσεται στο
πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με την COSMOTE η οποία έχει ήδη προ-
σφέρει δωρεάν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 13
ακόμη χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος συνεχίζον-
τας τη δημιουργία υποδομών και στους υπόλοιπους
χώρους, με τη συνολική επένδυση της εταιρείας να ξεπε-
ρνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Στην ιστοσελίδα του  “Green City Accord” η Φυλή 
ως ο πρώτος Ελληνικός Δήμος που συμμετέχει στη συμφωνία 

Σ
την επίσημη ιστοσελίδα
του “Green City Accord”
αναρτήθηκε το όνομα του

Δήμου Φυλής ως ο πρώτος
Ελληνικός Δήμος που συμμε-
τέχει στη Συμφωνία των Πράσι-
νων Πόλεων. 

Έτσι ανοίγει πλέον ο δρόμος
για τη συμμετοχή σε σημαντικά
ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά
προγράμματα.  

Το Green City Accord είναι
ένα κίνημα Ευρωπαίων
δημάρχων που δεσμεύονται για
την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και θα βοηθήσει
τις Πόλεις να επιτύχουν καθαρό-
τερα και υγιέστερα περιβάλλον-
τα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότ-
ητα ζωής των πολιτών.

Θα κινητοποιήσει Πόλεις που
επιθυμούν να εντείνουν τις
ενέργειές τους σε πέντε τομείς
περιβαλλοντικής διαχείρισης
που είναι οι εξής: 

•Βελτίωση της ποιότητας του
αέρα

•Ενίσχυση της φύσης και της
βιοποικιλότητας ·

•Μείωση της ηχορύπανσης ·
•Βελτίωση της διαχείρισης

των αστικών αποβλήτων και
προώθηση της κυκλικής οικο-
νομίας ·

•Βελτίωση της ποιότητας των
υδάτινων σωμάτων και της απο-
τελεσματικότητας της χρήσης
νερού.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς που ενημερώθηκε με 

ηλεφωνική επικοινωνία από
τις Βρυξέλλες για την ένταξη του
Δήμου και στο επίσημο ιστότο-
πο του “Green City Accord”
(http://www.greencityaccord.eu
/ ) επανέλαβε τις ευχαριστίες
του προς τα μέλη του Δημοτι-

κού Συμβουλίου που στις 22
Δεκεμβρίου 2020 ψήφισαν για
την συμμετοχή του Δήμου
Φυλής στο Σύμφωνο Πράσινο
Πόλεων. 

Επίσης, συνεχάρη τη Διε-
υθύντρια της Πολεοδομίας και
Τεχνική Σύμβουλο του ευρω-
παϊκού προγράμματος Έλλη
Κατσανού που με ταχύτατες και
συντονισμένες ενέργειες έφερε
σε πέρας τις διαδικασίες, με
απόλυτη επιτυχία.  

ΣΣτταα  223377  τταα  ννέέαα
κκρροούύσσμμαατταα  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή

332200  αασσθθεεννεείίςς  ννοοσσηηλλεεύύοοννττααιι  
δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι,,  

εεννώώ  κκααττααγγρράάφφθθηηκκαανν  2288  θθααννάάττοοιι

ΑΑιισσθθηηττήή  μμεείίωωσσηη  σσηημμεείίωωσσαανν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  τταα
ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  κκοορροοννοοϊϊοούύ  σσττηη  χχώώρραα

332200  ννοοσσοούύννττεεςς  ννοοσσηηλλεεύύοοννττααιι  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι,,
εεννώώ  έέχχοουυμμεε  2288  ννέέοουυςς  θθααννάάττοουυςς  ,,  μμεε  ττοονν  σσυυννοο--
λλιικκοο  ααρριιθθμμοο  ττωωνν  ννεεκκρρωωνν  νναα  ααννεερρχχεεττααιι  σσττοουυςς
55..446699..

ΑΑππόό  τταα  σσυυννοολλιικκάά  223377  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  πποουυ  αανναα--
κκοοιιννώώθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  ΕΕΟΟΔΔΥΥ,,  τταα  9944
εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ((εειιδδιικκάά  σσττοο  ΚΚέέννττρροο
ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  σστταα  ββόόρρεειιαα  ππρροοάάσσττιιαα)),,  εεννώώ  3311
μμοολλύύννσσεειιςς  ββρρέέθθηηκκαανν  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..
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ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΛΤΑ

Με μεγάλη χ αρά, πληροφορηθήκαμε
ότι ο συμπολίτης μας 18 ετών  τερ-
ματοφύλακας Γιάν ν ης Σάλτας
υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο
στην  ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ.
Η εξέλιξη του, ικαν οποιεί όλους
όσους πίστεψαν  στο ταλέν το εν ός
παιδιού που έκαν ε τα πρώτα
ποδοσφαιρικά του βήματα στις
εγκαταστάσεις «Megara Sports
Club», εκεί που τα τελευταία χ ρό-
ν ια προπον ούν ται τα παιδιά της
ακαδημίας του Βύζαν τα, μαθαίν ον -
τας αρχ ικά τα «μυστικά» της θέσης
του τερματοφύλακα από τον  γυμν αστή τερματοφυλάκων  Δημήτρη Κόκκαλη, σημερ-
ιν ό γεν ικό αρχ ηγό της ομάδας μας.
Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο, η σκληρή δουλειά στις προπον ήσεις αλλά και οι
εκπληκτικές του εμφαν ίσεις με τις μικρές ομάδες του Ατρόμητου αποτέλεσαν  «σκα-
λοπάτι» για την  αν άδειξη του και την  προώθησή του στην  επαγγελματική ομάδα.
Συγχ αίρον τας πρωτίστως την  οικογέν ειά του που στάθηκε στο πλευρό του
στηρίζον τας με πολύ κόπο τον  ταλαν τούχ ο τερματοφύλακα, ευχ όμαστε στο Γιάν -
ν η ν α έχ ει υγεία για μια λαμπρή καριέρα στο χ ώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρ-
ου, κάν ον τας μας όλους υπερήφαν ους.

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

F o o t b a l l
League: 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
Σ Τ Ι Σ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Α μ ε ι β ο μ έ ν ω ν
Ποδοσφαιριστών:

«Με μεγάλη αγωνία
περιμέναμε την
συνεδρίαση της επιτροπής
λοιμωξιολόγων, καθώς
ελπίζαμε πως θα υπήρχε

θετική εισήγηση για το
δίκαιο αίτημα της
επιστροφής στις
προπονήσεις για τις
ομάδες της Football
League.

Δυστυχώς με
κυβερνητική απόφαση
δεν συζητήθηκε την
Παρασκευή 15/1 η
συζήτηση και μετατέθηκε
για την προσεχή Τρίτη. 

Ευελπιστούμε αυτό να
συμβεί την Τρίτη 19
Ιανουαρίου και επιτέλους η
Football League να πάρει
το «πράσινο φως», καθώς
οι συνεχείς αναβολές και η
μεγάλη αναμονή έχουν
δημιουργήσει τεράστια
προβλήματα στην ψυχική
υγεία των
ποδοσφαιριστών, που
βλέπουν την καριέρα τους
να κρέμεται σε ένα
τεντωμένο σκοινί.

Επειδή το άνοιγμα του
αθλητισμού γίνεται πολύ
σταδιακά, η περαιτέρω
καθυστέρηση δημιουργεί
επίσης μεγάλα

προβλήματα και στο
πρωτάθλημα της Γ'
Εθνικής Ανδρών, όπου
αγωνίζονται χιλιάδες
ποδοσφαιριστές με όνειρα
και φιλοδοξίες, αλλά και
στην Α' Εθνική Γυναικών
που είναι η μοναδική
μεγάλη κατηγορία από τα
ομαδικά αθλήματα που
ακόμη βρίσκεται εκτός
προπονήσεων.

Επίσης δεν πρέπει να
ξεχνάμε τις δυνατότητες
που έχει ο αθλητισμός στη
σωματική και ψυχική
υγεία του ανθρώπου.
Αυτές τις ώρες είναι
αναγκαίο όσο ποτέ να
υπάρξει άμεσα και ένα
σχέδιο επιστροφής του
ερασιτεχνικού αθλητισμού
συμπεριλαμβανομένων
και των ακαδημιών,
καθώς μόνο ευεργετικά θα
μπορούσε να λειτουργήσει
στον άνθρωπο που τους
τελευταίους 10 μήνες
βιώνει δυσάρεστες
καταστάσεις.

Επιτέλους, ας
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ΕΠΣΔΑ: ΣΧΟΛΗ UEFA D

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για
την λειτουργία της σχολής UEFA D στην ΕΠΣΔΑ τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στην σχολή είναι τα κάτωθι:
1) Πράξη Συναίνεσης
http://www.epsda.gr/static/files/PRXD.doc
2) Προσωπικά Δεδομένα (συμπληρώνονται με λατι-
νικούς χαρακτήρες)
http://www.epsda.gr/static/files/UEFA D -
GDPR.doc
3)Υπεύθυνη Δήλωση
http://www.epsda.gr/static/files/UEFA D - YD.doc
Ως καταληκτική ημερομηνία των δικαιολογητικών
ορίζεται η Παρασκευή 29/1/2021 και θα πρέπει να 

αποσταλθούν στο mail:
epsdattikis2003@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Καθόλα έτοιμη η Ένωση
Ασπροπύργου καθώς
υπέγραψε και κατέθεσε
το υγειονομικό πρωτό-
κολλο στη διοργανώτρια
αρχή αναμένοντας από
την την επανέναρξη των
προπονήσεων και στη
συνέχεια, εντός Φεβρο-
υαρίου, και την έναρξη
του πρωταθλήματος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΣΔΑ
Εγκρίθηκε  ο Απολογισμός του 2019-2020 και ο Προϋ-
πολογισμός του 2021 της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στην  Γεν ικη
Συν έλευση που πραγματοποιήθηκεμε τηλεδιάσκεψη
λόγω των  περιοριστικών  μέτρων  που ισχ ύουν  στο
πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας έν αν τι του COVID-19
όπου έχ ουν  απαγορευτεί οι δια ζώσεις συν εδριάσεις
και συμμετείχ αν  31 Σωματεία τα οποία εν έκριν αν
ομόφων α τον  Απολογισμό του 2019 και τον  Προϋπο-
λογισμό του 2021.

Τα Σωματεία που συμετείχ αν  είν αι τα εξής:
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ   
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ    
Α.Ο.ΠΑΡΝΗΘΑ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ        
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ         
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ
(ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ     
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ      
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ  
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ       
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ        
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ  
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ   
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ        
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.         
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Με αφορμή την  ον ομαστική του εορτή , το ΔΣ του
ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ν ιώθει την  αν άγκη ν α
ευχ αριστήσει τον  φίλο της ομάδας μας ΑΝΤΩΝΗ
ΣΙΑΡΑΚΑ για την  χ ορηγία του και την  υποστήριξη
του !
Ο φίλος ΑΝΤΩΝΗΣ επέλεξε μια υπέροχ η εμφάν ιση
kappa για ν α ν τύσει την  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ μας !
Του ευχ όμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ , ν α είν αι υγιής και
ν α χ αίρεται την  οικογέν εια του !!
Ευχ αριστούμε ΑΝΤΩΝΗ , είσαι έν ας από μας !!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ

Με μεγάλη χαρά
δημοσιεύουμε
τη φωτογραφία
που μας έστειλε
ο φίλος της
ομάδας μας
Δημήτρης Ανα-
στασιάδης. Ο
Δημήτρης από
τον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης
είναι φίλος του
ΠΑΟΚ, αλλά
πάνω απ'όλα
είναι φίλαθλος
με αγάπη στο
ποδόσφαιρο.
Εδώ και χρόνια

στηρίζει με κάθε τρόπο τον Βύζαντα, όπως
κάνει και με άλλες ομάδες της πόλης μας και
αυτό τον τιμά ιδιαίτερα. Δημήτρη σου ευχόμαστε
να είσαι πάντα καλά, να έχεις κάθε καλό στη
ζωή σου και από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ!
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος 
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε

800 μέτρα οικόπεδο. 
Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

με έδρα την Ελευσίνα  
ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό Λογιστή

με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια, για πλήρη
απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου

Πεδίου. πληροφορίες Κος Πέτρος τηλ.
6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr  

Σήμερα  Δευτέρα, στις
14:00, η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίν α
Σακελλαροπούλου θα
δεχ θεί στο Προεδρικό
Μέγαρο την  Ολυμπιον ίκη
Σοφία Μπεκατώρου.

Η συν άν τηση έρχ εται
μετά την  αποκάλυψη της
Σοφίας Μπεκατώρου για 

τη σεξουαλική κακο-
ποίηση που δέχ τηκε από
παράγον τα της Ελλην ικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπον -
δίας πριν  από δυο δεκα-
ετίες, στα πρώτα της
βήματα η οποία προκάλε-
σε ν τόμιν ο εξελίξεων .
Η μία μετά την  άλλη
άλλες αθλήτριες καταγγέ-
λουν  περιστατικά σεξο-

υαλικής παρεν όχ λησης
(όπως η Μάν ια Μπίκοφ
και η Ραμπέα Ιατρίδου),
εν ώ σύσσωμος ο πολι-
τικός κόσμος εκφράζει τη
στήριξή του στην
Ολυμπιον ίκη.
Το κύμα αν τιδράσεων
μάλιστα φαίν εται πως
οδηγεί σε εισαγγελική
παρέμβαση, με την  προϊ-
σταμέν η της Εισαγγελίας
της Αθήν ας, Σωτηρία
Παπαγεωργακοπούλου,
ν α διατάσσει τις επόμε-
ν ες ώρες αυτεπάγγελτα
προκαταρκτική έρευν α
για το τί ακριβώς έγιν ε. Η
Ολυμπιον ίκης, δε, πιθ-
αν ότητα θα κληθεί καταθ-
έσει στις εισαγγελικές
αρχ ές, αν εξαρτήτως του
γεγον ότος ότι η καταγγε-
λθείσα πράξη φέρεται ν α
τελέστηκε πριν  από 23
χ ρόν ια και ως εκ τούτου
έχ ει παραγραφεί.

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Μπεκατώρου, μετά τις
καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Η συνάντηση έρχεται μετά την αποκάλυψη της Ολυμπιονίκη
για τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας για Μπεκατώρου: 
Το έχω παράπονο που άργησε να μου μιλήσει
"Προτρέπουμε όλους τους αθλητές από όλα τα αθλήματα να
βγουν και να γνωστοποιήσουν αν έχουν υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση" τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελλην ικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπον δίας Αν τών ης Δημητρακόπου-
λος μίλησε στο Open για την  καταγγελία που έκαν ε η Σοφία Μπεκατώρου περί
κακοποίησής της από μέλος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπον δίας.
Ο Δημητρακόπουλος δήλωσε πως η ΕΙΟ δεν  είχ ε καμία διάθεση ν α υποβαθμίσει

το γεγον ός με την  αν ακοίν ωσή της, εν ώ συν εχ άρη την  ολυμπιον ίκη για την
απόφασή της ν α δημοσιοποιήσει το γεγον ός, με την  υπόσχ εση πως από εδώ και
πέρα θα βρίσκεται στο πλευρό της.

Αν αλυτικά όσα είπε ο Αν τών ης Δημητρακόπουλος:
"Είχ αμε πει πως όταν  γν ωστοποιηθεί το όν ομα του δράστη θα πράξουμε ό,τι πρέ-
πει για ν α αποκατασταθεί η αλήθεια και ν α υποστεί τις συν έπειες που προβλέ-
πον ται. Η ΕΙΟ δεν  είχ ε καμία διάθεση ν α υποβαθμίσει το γεγον ός με την  αν α-
κοίν ωσή της και αυτό φάν ηκε και από την  δεύτερη αν ακοίν ωση που ήταν
συν έχ εια της πρώτης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή ζήτησε και έλαβε την  παραίτηση του φερόμεν ου ως δρά-
στη αυτής της αποτρόπαιας πράξης, εν ώ ζητήσαμε ν α παραιτηθεί και ως εκπρό-
σωπός μας από την  Ολυμπιακή Επιτροπή, κάτι που όπως γν ωρίζω έγιν ε" τόν ισε ο
κ. Δημητρακόπουλος.
Ερωτηθείς αν  είχ ε γίν ει δέκτης παρόμοιων  καταγγελιών , απάν τησε "Δεν  είχ αμε
καμία έν δειξη ότι υπήρχ αν  τέτοια περιστατικά στον  χ ώρο μας. Ουδέποτε υπήρξε
αν άλογη καταγγελία στο παρελθόν  και τώρα με την  ευκαιρία αυτή προτρέπουμε
όλους τους αθλητές από όλα τα αθλήματα ν α βγουν  και ν α γν ωστοποιήσουν  αν
έχ ουν  υποστεί σεξουαλική παρεν όχ ληση. Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες
εν έργειες απ’ όπου κι αν  προέρχ ον ται".
"Δεν  έχ ω μιλήσει με την  Σοφία Μπεκατώρου και το έχ ω προσωπικό μου παράπο-
ν ο που άργησε ν α μου μιλήσει. Αλλά αν  την  είχ α μπροστά μου θα της έλεγα
"μπράβο κορίτσι μου και από δω και στο εξής θα είμαστε πάν τα στο πλευρό σου"
υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΙΟ.
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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  

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

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.  

Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται
μονοκατοικία

στο κέντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

Ενοικιάζεται 
<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο

τριάρι πλησίον  supermarket 
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινι-
σμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμαν-

ση,  airconition, μεγάλη αυλή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>
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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 18 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


