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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ,

ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΧΟΥΖΟΥΡΗ

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: «1.000 οικογένειες
ποδοσφαιριστών κινδυνεύουν

από την ασιτία»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Για την επαναλειτουργία των Γυμνασίων
και Λυκείων χωρίς προβλήματα

ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κορωνοϊός: 320 νέα κρούσματα

το προηγούμενο
24ωρο – 322 οι διασωληνωμένοι

500 Δωρεάν test προσφέρει
ο Δήμος Ελευσίνας

Για καταστηματάρχες και υπαλλήλο-
υς

ΧΑΡΑΞΗ ‘’ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ’’

- ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΝΑ ‘’ΤΑΡΑΞΕΙ‘’ ΤΑ ΝΕΡΑ
Η νέα πρόταση του ΟΛΕ που ανοίγει
τον δρόμο, για την αξιοποίηση της

δυνατότητας των θαλάσσιων διαδρομών
στο παράκτιο μέτωπο της πόλης.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ 2Η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΕ ΒΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΕΣ
ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό σχολείο κατά την πρώτη
ημέρα των rapid test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης με έντονη παγωνιά  

Η θερμοκρασία από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης,

Μακαρία, Μάρκου Ευγεν ικού, Αγίας 
Ευφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186,  2102474995

ΧΑΪΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ., Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
Αθηνών 23,2102465432

ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κορωνοϊός: 320 νέα κρούσματα το προηγούμενο 
24ωρο – 322 οι διασωληνωμένοι

Ο
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε χ θες  320 ν έα κρούσματα
της λοίμωξης του ν έου κορων οϊού (COVID-
19), εκ των  οποίων  15 εν τοπίστηκαν  κατό-

πιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται

στα 148.925, εκ των  οποίων  52.1% άν δρες. Κατά την
ιχ ν ηλάτιση βρέθηκε ότι 5763 (3.9%) θεωρούν ται σχ ε-
τιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 45578 (63.7%)
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

322 άτομα ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι. Η διάμε-
ση ηλικία τους είν αι 69 ετών . 231 (71.7%) εκ των  δια-
σωλην ωμέν ων  είν αι άν δρες. To 87.3%, των  διασωλ-
ην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή είν αι ηλικιωμέ-
ν οι 70 ετών  και άν ω.1031 ασθεν είς έχ ουν  εξέλθει
από τις ΜΕΘ από την  αρχ ή της παν δημίας.

Τέλος, έχ ουμε 19 ν έους θαν άτους από τη ν όσο
COVID-19, φθάν ον τας τους 5.488 θαν άτους συν ολι-
κά στη χ ώρα, εκ των  οποίων  3234 (58.9%) άν δρες.
Η διάμεση ηλικία των  θαν όν των  συμπολιτών  μας
ήταν  τα 79 έτη και το 95.4% είχ ε κάποιο υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΕΤΤΑ
ΜΑΚΡΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό σχολείο κατά την πρώτη
ημέρα των rapid test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
υποδέχτηκε χθες στο γραφείο του  την  Υφυπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή, με αφορμή
την διεξαγωγή των rapid test που ξεκίνησαν στις σχολι-
κές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Ασπροπύργου αλλά και στους μαθητές των
Δημοτικών, άνω των δέκα ετών με τη συγκατάθεση των
γονέων -κηδεμόνων. 

Στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην παρούσα
εξέλιξη της Πανδημίας του COVID-19 αλλά και σε θέμα-
τα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση, όπως η ενίσχυση της υγειονομικής 

ασφάλειας των μαθητών και του διδακτικού προσωπι-
κού, και η εκτίμηση της εικόνας του ιικού φορτίου στα
σχολεία της πόλης.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Ασπροπύργου όπου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ είχε ήδη ξεκι-
νήσει να πραγματοποιεί rapid test  σε εκπαιδευτικούς.
Παρών στους ελέγχους ήταν ο Διευθυντής της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Ιωάννης Κάπ-
πος και η Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ασπροπύργου, Δημοτική
Σύμβουλος κ. Γεωργία Πηλιχού.  

Η συνέχεια στη σελ. 4



Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θριάσιο-3

Εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό
και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περ-
ιφέρειας για το 2021 το έργο αστι-
κής ανάπλασης στην Αστυθέα, τον
Ελαιώνα και τον άξονα της οδού
Στρ. Καραϊσκάκη που  έχει σχεδιά-
σει και θα υλοποιήσει  ο Δήμος
Χαϊδαρίου.

Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται
λειτουργικά και αισθητικά  μια εκτε-
ταμένη  περιοχή του Χαϊδαρίου
που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή-
ματα στις  κοινωφελείς υποδομές,
βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την
καθημερινή ζωή των κατοίκων.  Η
αστική ανάπλαση  θα έχει και μια
πολύ σημαντική περιβαλλοντική
διάσταση,  χάρη στην χρήση βιοκλι-
ματικών υλικών και την εφαρμογή
καινοτόμων τεχνικών εξοικονόμ-
ησης ενέργειας.  

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του
έργου,  που έχει υποβληθεί στην
Περιφέρεια Αττικής, ανέρχεται στα
4.340.000 Ευρώ.

Στον σχεδιασμό του έργου από
τον Δήμο περιλαμβάνονται:

500 Δωρεάν test προσφέρει ο Δήμος Ελευσίνας
Για καταστηματάρχες και υπαλλήλους 

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΑσσττιικκήή  ααννάάππλλαασσηη  σσττηηνν  ΑΑσσττυυθθέέαα,,  ττοονν  ΕΕλλααιιώώνναα
κκααιι  ττοονν  άάξξοονναα  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  

- Το έργο έχει σχεδιασθεί απο τον Δήμο Χαϊδαρίου 

Ο
Δήμος Ελευσίνας,
θέλοντας να συμβάλει
στην ομαλή επαναλει-

τουργία της τοπικής αγοράς
καθώς και να διασφαλίσει με
τον καλύτερο τρόπο την υγεία
των καταστηματαρχών και των
υπαλλήλων τους, προσφέρει
500 test αντιγόνων έναντι του
ιού SARS-COV-2, έτσι ώστε
όλοι να μπορούν να εξετα-
στούν δωρεάν.

Η δωρεάν  εξέταση θα
πραγματοποιηθεί σε συν ερ-
γασία με το διαγν ωστικό
κέν τρο Attiko Medihall. 

Όσοι επιθυμούν να εξετα-
στούν, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Εμπορικό τους Σύλλογο και να μεταβούν κατόπιν επι-
κοινωνίας στο διαγνωστικό κέντρο.

Μπροστά στις προκλήσεις της νέας καθημερινότητας και της υποχρέωσης που έχουμε όλοι να διατ-
ηρήσουμε την πόλη μας ασφαλή, ο Δήμος Ελευσίνας συνεχίζει την προσπάθεια για την υγειονομική
θωράκιση της Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Απευθύνουμε συνεχής έκκληση προς όλους: το γεγονός ότι άρθηκε το lock down σε Ελευσίνα και
Μαγούλα, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος της πανδημίας τελείωσε.

Συνεχίζουμε και τηρούμε πιστά τα μέτρα, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την συνέχεια της επαγγε-
λματικής δραστηριότητας της πόλης μας.

Η συνέχεια στη σελ. 13

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ 2Η ΜΕΡΑ 
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΒΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΕΣ 
ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ 

Ούτε σήμερα Τρίτη θα λειτουργήσουν  οι παι-
δικοί σταθμοί και τα σχολεία της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σε Βίλια και  Ερυθρές .
Συγκεκριμέν α με απόφαση του Δημάρχου
Χρήστου Ε. Στάθη, οι παιδικοί σταθμοί και τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(ν ηπιαγωγεία και δημοτικά) στις Δημοτικές
Εν ότητες Βιλίων  κι Ερυθρών  θα παρα-
μείν ουν  κλειστά για προληπτικούς λόγους
και σήμερα 19/1/20201, εξαιτίας των  παρα-
τειν όμεν ων  έν τον ων  καιρικών  φαιν ομέν ων
με υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες και
παγετό.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
ενισχύει την ασπίδα πυροπροστασίας στις

σχολικές μονάδες της επικράτειας του.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας έλαβε έγκριση για
την Πρόσκληση VIII
της Πρότασης
«Εκπόνηση Μελετών
κι υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπρο-
στασίας στις σχολικές
μονάδες», του προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Τα μέσα πυροπρο-
στασίας αφορούν την
εγκατάσταση ή
συμπλήρωση καθώς
επίσης και τον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων.

Το ύψος της χρηματοδότησης από το πρόγραμ-
μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών ανέρχεται στις 99.200 ευρώ.

Ο τομέας της Παιδείας και της ενίσχυσης των
υποδομών της παραμένει  προτεραιότητα στο
σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής που εξασφάλι-
σε έγκριση και για την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ
στις σχολικές μονάδες της.  
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Η Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα
Μακρή, αφού ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο για τη συνεργασία,  σε
δήλωσή της ανέφερε ότι από
πλευράς του Υπουργείου πραγ-
ματοποιούνται όλες οι απαι-
τούμενες ενέργειες για την
ομαλή και ασφαλή επιστροφή
των μαθητών και των εκπαιδευ-
τικών στις σχολικές αίθουσες. 

Το Υπουργείο Παιδείας τόνισε
χαρακτηριστικά ότι βρίσκεται σε
καθημερινή επαφή με το Υπο-
υργείο Υγείας, και την επιτροπή 

των λοιμωξιολόγων, και ανάλογα με τις υποδείξεις
τους θα λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις.

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου  εξέφρασε τις
ευχαριστίες του στην Υφυπουργό για την ανταπόκριση
και την παρουσία της, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο
Δήμος Ασπροπύργου καθημερινά μεριμνά για την ασφ-
αλή επιστροφή παιδιών και εκπαιδευτικών στα Σχολεία.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα της Πανδημίας όλες οι
σχολικές μονάδες έχουν εφοδιαστεί με αντισηπτικά και
μάσκες και έχουν διεξαχθεί οι απαραίτητες απολυμάν-
σεις.  Επισήμανε όμως ιδιαίτερα  την ανάγκη της προ-
σοχής από όλους, προκειμένου να καταφέρουμε να
μειώσουμε την εξάπλωση της Πανδημίας στην Περιφερ-
ειακή μας Ενότητα και κατά συνέπεια στον Ασπρόπυρ-
γο. 

Ν. Μελετίου: Με συνεχείς παρεμβάσεις κάνουμε ό,τι χρειάζεται Ν. Μελετίου: Με συνεχείς παρεμβάσεις κάνουμε ό,τι χρειάζεται 
για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητώνγια να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητών

και του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για να έχουμε σαφή εκ τίμηση τουκαι του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για να έχουμε σαφή εκ τίμηση του
ιικού φορτίου στα σχολεία της πόλης μας ιικού φορτίου στα σχολεία της πόλης μας 

Συνεχίζεται από σελ. 2

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής ανακοινώνει ότι:
Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χαϊδαρίου, γεννηθέντες το έτος 2003,
κλάσης 2024, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων στα ΚΕΠ ή στο

Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, από 2/1/2021 έως 31/3/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Προσοχή: Ανάκληση γνωστού
ενεργειακού ποτού στην Ελλάδα
Σε προληπτική αν άκληση κωδικών  του ποτού
Monster από την  ελλην ική αγορά, προχ ωρά η εταιρεία
Monster Energy , έχ ον τας εν ημερώσει σχ ετικά τις
αρμόδιες αρχ ές.
Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση έν ας περ-
ιορισμέν ος αριθμός κωδικών  Monster (LH44 / Ripper /
Espresso Vanilla) περιέχ ει το πρόσθετο τροφίμων
προπυλεν ογλυκόλη (E1520) -έν α κοιν ό, επιτρεπόμε-
ν ο και ευρέως χ ρησιμοποιούμεν ο πρόσθετο τρο-
φίμων - σε ποσοστό που ξεπερν ά το όριο που έχ ει
θεσπιστεί εν τός ΕΕ.
"Δεν  υπάρχ ει καν έν ας κίν δυν ος για την  υγεία των
καταν αλωτών  και την  ασφάλεια των  προϊόν των ,
ωστόσο κρίν αμε σκόπιμο ν α προχ ωρήσουμε σε
προληπτική αν άκληση των  εν  λόγω προϊόν των  από
την  ελλην ική αγορά, έχ ον τας εν ημερώσει σχ ετικά τις
αρμόδιες αρχ ές" σημειών εται στην  ίδια αν ακοίν ωση.



Ενημέρωση από την Πρόεδρο
της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου
και τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας του υπουργείου
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους
για τους εμβολιασμούς.

Η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ
των κρατών που κάνουν την
καλύτερη διαχείριση των δόσεων
που έχουν παραλάβει, ανέφερε ο
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του υπουργείου
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
για την πορεία των εμβολιασμών
στη χώρα. Όπως τόνισε ακόμη, τις
επόμενες μέρες θα έχουν φτάσει
εμβόλια σε 31 νησιά της χώρας,
ενώ για τα μικρά νησιά με λιγότερ-
ους από 1000 κατοίκους, το σχέδιο
προβλέπει τον εμβολιασμό τους
ταυτόχρονα ανεξάρτητα ηλικίας.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέο-
υς, από τις 27/12/2020 έχουν
λάβει την πρώτη δόση εμβολίου
84.831 πολίτες ήτοι το 0,77% του
πληθυσμού. Τη δεύτερη μέρα
εμβολιασμού του γενικού πληθυ-
σμού, πάνω από 6000 πολίτες
άνω των 85 ετών έχουν λάβει το
εμβόλιο, ενώ έχουν κλειστεί
372.243 ραντεβού και για τις δυο
δόσεις. Τα 126.975 αφορούν την
πρώτη δόση.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν διαθέ-
σιμα ραντεβού σε όλες τις περιοχές
της χώρας και το νωρίτερο που
μπορεί να κλειστεί ένα ραντεβού
είναι μετά από 5 μέρες. Ο λόγος
αφορά στον προγραμματισμό της
εμβολιαστικής αλυσίδας.

Σήμερα παραλάβαμε 49.160
δόσεις εμβολίων της Pfizer οι
οποίες ήταν μειωμένες όπως είχε
ενημερώσει η εταιρεία, όμως έχει
επίσης δεσμευτεί ότι οι παραδόσεις
θα αποκατασταθούν την επόμενη
εβδομάδα κι έτσι θα πραδοθούν
όλες οι δόσεις που έχουν προαγο-
ραστεί μέχρι το τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2021.

"Ο προγραμματισμός που κάνο-
υμε έχει εξασφαλίσει και τη δεύτερη
δόση, ενώ από 20/1/2021 επιπ-

λέον 144 εμβολιαστικά κέντρα θα
ξεκινήσουν να εμβολιάζουν τους
πολίτες. Ανάλογα με τη διαθεσιμότ-
ητα θα αυξάνονται και τα εμβολια-
στικά κέντρα και αναμένεται να
ξεπεράσουμε τα 1000. Επίσης έχο-
υμε και άλλες λύσεις, όπως τα
"μέγα" εμβολιαστικά κέντρα ενώ αν
χρειαστεί θα υπάρχει και η συνδρ-
ομή του ιδιωτικού τομέα", ανέφερε
ο Γενικός Γραμματέας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους προχώρησε
ακόμη και σε 5 διευκρινίσεις:

1. Αν ένας πολίτης είναι εγγεγρ-
αμμένος στην άυλη συνταγογράφη-
ση θα πρέπει να απαντήσει στο
sms που λαμβάνει ώστε να επιβε-
βαιώσει το ραντεβού του. Αν δεν
επιβεβαιώσει, δεν χάνει τη σειρά
του αλλά θα πρέπει να κλείσει μετά
ραντεβού μέσω της πλατφόρμας.

2. Σε περίπτωση που δεν εμφ-
ανίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα
στην πλατφόρμα ο πολίτης μπορεί
να αλλάξει τον Ταχυδρομικό Κώδι-
κα ώστε να επιλέγει κέντρο που το
εξυπηρετεί καλύτερα.

3. Σε περίπτωση που θέλει
κάποιος να αλλάξει το ραντεβού
του μπορεί να το κάνει το αργότερο
72 ώρες πριν.

4. Αν κάποιος δεν προσέλθει στο
ραντεβού του, μπορεί να ξανακ-
λείσει ραντεβού όμως μετά από 1
μήνα. Αυτό γίνεται ώστε να μειωθ-
εί στο ελάχιστο η πιθανότητες να
χαθούν πολύτιμες δόσεις εμβολίου.

5. Σύντομα θα μεταφερθούν
εμβόλια σε όλα τα νησιά. Σε εκείνα
με πληθυσμό κάτω από 1000
κατοίκους οι εμβολιασμοί θα γίνον-
ται ταυτόχρονα σε όλους τους
κατοίκους.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Μαρία Θεοδωρίδου σημείω-
σε ότι οι βασικές ιδιότητες των
εμβολίων όταν αξιολογούνται είναι
η ανοσογονικότητα, δηλαδή η

ικανότητα να παρέχουν εξουδετερ-
ωτικά αντισώματα, η αποτελεσμα-
τικότητα, δηλαδή να προστατεύουν
το άτομο και τρίτον η ασφάλεια ήτοι
η προστασία από ανεπιθύμητες
ενέργειες.

Στις κλινικές μελέτες που
ελέγχονται αυτά τα τρία στοιχεία,
συμμετέχουν 30-40 χιλιάδες ανά
κλινική μελέτη. Τα εμβόλια έχουν
το εξής χαρακτηριστικό: συνεχίζε-
ται και μετά την έναρξη της εφαρ-
μογής τους ο έλεγχος, ώστε να
ανιχνευτεί ακόμη και η πιο σπάνια
ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία
μπορεί να είναι μία περίπτωση στο
1 εκατομμύριο εμβολιασμών.

Η κα Θεοδωρίδου διευκρίνισε
ότι οι θάνατοι ηλικιωμένων που
εμβολιάστηκαν στην Νορβηγία,
δεν σχετίοζνται με τον εμβολιασμό
ενώ προχώρησε σε διευκρινίσεις
σχετικά με ερωτήματα των πολιτών.
Ειδικότερα

1. Στο ερώτημα αν το εμβόλιο
προκαλεί νόσο, τόνισε ότι είναι
πέρα για πέρα λανθασμένη αυτή η
υπόθεση. Το μόριο mRNA δεν
μπορεί να προκαλέσει νόσο. Αν
νοσήσει κάποιος που εμβολιάστηκε
σημαίνει ότι είχε ήδη μολυνθεί.

2. Στο αν το εμβόλιο μπορεί να
θετικοποιεί το μοριακό ή το rapid
τεστ και πάλι η απάντηση είναι κάθ-
ετα αρνητική

3. Επίσης εάν κάποιος έχει εμβο-
λιαστεί για κορονοϊό ή θα εμβολια-
στεί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα
εμβόλια γρίπης και πνευμονιόκκο-
κου θα πρέπει να γίνονται 15
μέρες πριν ή μετά το εμβόλιο του
κορονοϊού.
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Εμβόλιο κορονοϊού: Ταυτόχρονα σε όλους 
οι εμβολιασμοί στα νησιά με 1000 κατοίκους και κάτω

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Για την επαναλειτουργία 
των Γυμνασίων και Λυκείων 

χωρίς προβλήματα 

Α
ν  και δεν  έχ ει αποφασιστεί η ακριβής ημερομ-
ην ία επαν αλειτουργίας των  Γυμν ασίων -
Λυκείων , σύμφων α με τις κατευθύν σεις του

Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού, η προετοιμασία
τόσο σε λειτουργικά ζητήματα όσο και σε θέματα κυρίως
υγιειν ής και ασφάλειας λόγω της παν δημίας, έχ ει φέρει
σε μέγιστο βαθμό ετοιμότητας τα σχ ολεία με μέριμν α
και συν εργασία της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτρο-
πής και των  Διευθυν τών  των  σχ ολείων .

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση του Δήμου, την  Παρ-
ασκευή, 15 Ιαν ουαρίου 2021 ο Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας και
ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ος Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
Γεώργιος Αν των όπουλος, διαπίστωσαν  με τη παρουσία
της επόπτριας Υγείας του Δήμου κ. Πασχ αλίας Ζάχ ου,
την   κατάσταση που εμφαν ίζουν  τα σχ ολεία εν όψει
της επαν αλειτουργίας τους. 

Πιο συγκεκριμέν α, πραγματοποιήθηκε συν τον ι-
σμέν η και εκτεταμέν η καθαριότητα και απολυμάν σεις
στις αίθουσες διδασκαλίας και τους  κοιν όχ ρηστους
χ ώρους με την  βοήθεια των  επιπλέον  σχ ολικών  καθα-
ριστριών  που προσέλαβε ο Δήμος. 

Έγιν αν  επίσης, εργασίες συν τηρήσεων  και επισ-
κευών  για την  κάλυψη μικροφθορών  των  σχ ολικών
κτιρίων .

Στα σχ ολεία έχ ουν  διατεθεί επαρκής αριθμός αν τι-
σηπτικών  και απολυμαν τικών  υλικών  και μέσων  καθα-
ριότητας. 

Επιπλέον  έχ ουν  χ ορηγηθεί  μάσκες για ν α δοθούν
στους μαθητές και εκπαιδευτικούς (διάθεση από την
ΚΕΔΕ) και ηλεκτρον ικά θερμόμετρα σε κάθε σχ ολείο.

Εξίσου σημαν τικό είν αι ότι δόθηκε χ ρηματοδότηση
σε κάθε Γυμν άσιο και Λύκειο για την  κάλυψη τακτικών
και έκτακτων  λειτουργικών  αν αγκών . 
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιούνται οι
ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ελευ-
σίνας-Θήβας, περιοχής Δήμου Μάνδρας, κατά το χρο-
νικό διάστημα από 18.01.2021 έως 28.04.2021 και
καθ΄όλο το 24ωρο, ως εξής:

Α΄ΦΑΣΗ
Ολικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

των οχημάτων, στο τμήμα της από το ύψος της αριστε-
ρής στροφής προς τον κλάδο εισόδου στην Αττική Οδό
έως το ύψος της οδού Ψηλορείτη.

Β΄ΦΑΣΗ
Ολικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφο-

ρίας των οχημάτων, ως εξής:
Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα: από το ύψος της

συμβολής της με τον κλάδο εισόδου στην Αττική Οδό
έως το ύψος της οδού Ψηλορείτη.

Στην κατεύθυνση προς Θήβα: στο τμήμα της 45μ. από
την συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθη-
νών-Κορίνθου στον Α/Κ Θηβών έως τη διακοπή της κεν-
τρικής νησίδας στη θέση εισόδου-εξόδου σε αυτή από
την παράπλευρη οδό.

Γ΄ΦΑΣΗ
Ολικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

των οχημάτων, 50μ. από την συμβολή της με τον κλάδο
εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στον Α/Κ Θηβών

έως το ύψος της θέσης εισόδου-εξόδου σε αυτή από την
παράπλευρη οδό. ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχου-
σα οδική σήμανση.

Eπίσης  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα
ισχύσουν και επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου , στο
ύψος του Α/Κ Θηβών,  κατά το χρονικό διάστημα από
18.01.2021 έως 30.03.2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο

τμήμα της μεταξύ των χ/θ 25.500 και 23.150, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

ΦΑΣΗ Β΄
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της

Λ.Ε.Α., στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 25.500 και 23.150,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

ΦΑΣΗ Γ΄
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο

τμήμα της μεταξύ των χ/θ 23.000 και 24.280, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

ΦΑΣΗ Δ΄
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της

Λ.Ε.Α., στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 23.000 και 24.280,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημά-
των θα διεξάγεται εναλλακτικά, από το εναπομένον κάθε
φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχου-
σα οδική σήμανση.

ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή    ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν    &&  ΕΕΟΟΕΕΣΣ  ΕΕύύξξεειιννηη  ΠΠόόλληη

ΣΣχχοολλεείίοο  φφρροοννττιισσττώώνν  γγιιαα  αασσθθεεννεείίςς  µµεε  ττηη  ννόόσσοο  AAllzzhheeiimmeerr

ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ττηηςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  κκααιι  ΠΠρροοααγγωωγγήήςς  ττηηςς
∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς,,  εεννηηµµεερρώώννοουυνν  όόττιι  ηη  ΕΕΟΟΕΕΣΣ  ΕΕύύξξεειιννηη  ΠΠόόλληη  σσεε  σσυυννεε--
ρργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΓΓεερροοννττοολλοογγιικκήή  κκααιι  ΓΓηηρριιααττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα
αανναακκοοιιννώώννοουυνν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ
ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΟΟ  AALLZZHHEEIIMMEERR..
ΗΗ  δδρράάσσηη  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  κκύύκκλλοο  δδιιααδδιικκττυυαακκώώνν  µµααθθηηµµάάττωωνν  πποουυ  ααππεε--

υυθθύύννοοννττααιι  σσεε  φφρροοννττιισσττέέςς  ααττόόµµωωνν  πποουυ  ππάάσσχχοουυνν  ααππόό  ττηη  ννόόσσοο
AAllzzhheeiimmeerr..
ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σστταα  µµααθθήήµµαατταα  εείίννααιι  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝΕΕυυεελλππιισσττοούύµµεε  σσττηηνν

εεππιιττυυχχήή  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  δδρράάσσηηςς..

ΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ    ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΑΑΚΚΟΟΣΣ  

Η ψηφιακή εποχή στον
Δήμο Αιγάλεω 

Ο
Δήμος Αιγάλεω,
προχώρησε στην
καθολική ηλεκτρονική

διαχείριση και διακίνηση
εγγράφων, μπαίνοντας στην
εποχή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και κάνει το
πλέον ουσιαστικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του με το πληροφοριακό σύστημα «ΙΡΙΔΑ», που σχεδιά-
στηκε από την Πολεμική Αεροπορία, υποστηρίζεται από
το Υπ.Ες. και φιλοξενείται στις υπηρεσίες κυβερνητικού
νέφους (e –cloud).
Πρόκειται για ένα διαφανές σύστημα λειτουργίας των

υπηρεσιών του Δήμου, με το οποίο επιτυγχάνονται τα
ακόλουθα:

Καταργείται πλήρως ο παραδοσιακός τρόπος
διακίνησης της έντυπης αλληλογραφίας και αντικαθίστα-
ται από την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.
Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοκόλλου,
ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογρ-
αφών και διεκπεραίωσης των εγγράφων, οι οποίες θα
παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.
Επιτυγχάνεται η καλύτερη παρακολούθηση των εκκρε-

μοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας
και η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων
των εγγράφων.
Συνακόλουθα:
Μειώνεται το λειτουργικό κόστος διακίνησης των εγγρά-

φων από την εξοικονόμηση χαρτιού, μελανιών, μετακι-
νήσεις υπαλλήλων κ.α., ενώ παράλληλα προστατεύεται
το περιβάλλον.
Αυξάνεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα

των υπηρεσιών με την ηλεκτρονική τυποποίηση και
οργάνωση όλων των διαδικασιών.
Βελτιώνεται το διοικητικό έργο και η ποιότητα των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες μας.
Ο Δήμος Αιγάλεω λειτουργεί πλέον ψηφιακά τόνι-

σε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας, χωρίς να
δαπανήσει ούτε ένα ευρώ και εξοικονομώντας
πολύ περισσότερα. 
Με την αποδοτικότερη λειτουργία της διοίκησης,

βελτιώνουμε τον εργασιακό χώρο και την αύξηση
της παραγωγικότητας. Περνάμε σε μία πραγματικά
ψηφιακή εποχή, συνεχίζοντας  με γοργά βήματα
στον εκσυγχρονισμό του δήμου μας για μία σύγχρ-
ονη και ανθρώπινη πόλη.



Την είδηση για την
ακύρωση της μεταφ-
οράς του καζίνου της
Πάρνηθας από το
Συμβούλιο της Επι-
κρατείας ανακόινωσε
ο Δήμος Αχαρνών
στην επίσημη σελίδα
του στο facebook,
υπογραμμίζοντας ότι
θα προβεί σε πρωτο-
βουλίες για την παρ-
αμονή του. 

Στην εν λόγω
ανάρτηση αναφέρον-
ται τα εξής: "Το
ανώτατο δικαστήριο
ακύρωσε την απόφα-
ση μεταφοράς του
Καζίνο Mont Parnes
όπου ανήκει στα
διοικητικά όρια του
Δήμου Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος των 

Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός ενημερώνε-
ται συνεχώς σχετικά
με τις τελευταίες
εξελίξεις και αναλαμ-
βάνει περαιτέρω
πρωτοβουλίες επι
του θέματος."

Υπενθυμίζεται ότι
με απόφαση της ολο-
μέλειας, το
Συμβούλιο της Επι-
κρατείας (ΣτΕ), ακύρ-
ωσε την μεταφορά
του καζίνο Πάρνηθας
στο Μαρούσι, με
βάση νόμο του 2017
(4499/2017), μετά από
προσφυγές που
είχαν καταθέσει ο
δήμος Χαλανδρίου,
το καζίνο Λουτρακίου
και κάτοικοι της περ-
ιοχής.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συμπαράσταση  στην κινητοποίηση Σωματείων της περιοχής  
την Πέμπτη 21/01/2021 στις 5.00 το απόγευμα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Η επιδημιολογική κατάσταση
στην περιοχή μας είναι πολύ
άσχημη.

Η αύξηση των κρουσμάτων από
τον κορωνοϊό  φανερώνει ότι δεν
παίρνονται μέτρα προστασίας
στους χώρους δουλειάς και στα
μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι συνταξιούχοι , λόγω ηλικίας ,
πληρώνουμε βαρύ τίμημα ακόμα
και με ζωές που χάνονται γιατί
εκτός των άλλων κανένα μέτρο δεν
παίρνεται για την ενίσχυση των
μονάδων υγείας του ΕΣΥ στην
περιοχή μας.

Νιώθουμε χρέος μας να διαμαρτυρηθούμε για μια
ακόμα φορά για αυτήν την κατάσταση και να
απαιτήσουμε μαζί με τους εργαζόμενους , παιδιά μας και
εγγόνια μας, άμεσα εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα για
τον έλεγχο των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων που
λειτουργούν ασύδοτα.

Απαιτούμε την ενίσχυση των δρομολογίων στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.

Απαιτούμαι να προσληφθούν άμεσα γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό στο Θριάσιο Νοσοκομείο 

και στα Κέντρα Υγείας της περιοχής.
Συμπαραστεκόμαστε στην κινητοποίηση
που οργανώνουν τα ταξικά σωματεία της περιοχής

στην Ελευσίνα 
την Πέμπτη 21/01/2021 στις 5.00 το απόγευμα.

Ο Πρόεδρος                    Ο  Γ. Γραμματέας
Ν. Αγγελόπουλος                    Δ. Γκατζής

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
ακύρωσε την μεταφορά του στο Μαρούσι

Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός  

αναλαμβάνει περαιτέρω 
πρωτοβουλίες 

για την παραμονή 
του Καζίνο στην Πάρνηθα 

Π
ρογράμματα απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας στον ιδιωτικό τομέα και επιδοτούμε-
νων θέσεων εργασίας περιλαμβάνονται στα

σχέδια του ΟΑΕΔ για το τρέχον έτος και δεν αναμέ-
νεται πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο δημό-
σιο. Οι λόγοι που δεν θα υπάρξει πρόγραμμα κοι-
νωφελούς εργασίας είναι φυσικά η πανδημία. Θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στον ιδιωτικό τομέα και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Αλλάζει στόχευση ο ΟΑΕΔ, με στόχο την επανένταξη
των ανέργων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη ο ΟΑΕΔ δίνει
έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές και στην αξιολόγησή
τους.

Σημειώνοντας ότι «τα πρώτα δείγματα των νέων δρά-
σεων και πρωτοβουλιών επιβεβαιώνουν την ανάγκη να 

σχεδιάζουμε νέα προγράμματα για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των δεξιο-
τήτων του εργατικού δυναμικού, με οδηγό την αποτελε-
σματικότερη προώθηση της απασχόλησης».

Εξάλλου, ήδη υλοποιείται το πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας 36.500 θέσεων για ανέργους σε Δήμους και
Περιφέρειες ενώ οι προσλήψεις του ολοκληρώθηκαν
τον Δεκέμβριο.

Επίσης παρατάθηκαν για άλλους 12 μήνες οι συμβά-
σεις όσων εργάζονται μέσω του «Ειδικού προγράμμα-
τος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο
δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του ν.
4430/2016 (Α' 205)». 

Έτσι μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ, οι συμβά-
σεις των ωφελουμένων που λήγουν εντός του 2021 θα
παραταθούν για έναν ακόμη χρόνο.

(πηγή: dikaiologitika.gr/)

ΟΑΕΔ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΤΟ 2021 
Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον 

ιδιωτικό τομέα κι όχι κοινωφελή εργασία 

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 

12:00-14:00 στο Αττικό

Πολυιατρείο  

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &

Πάγκαλου - Ελευσίνα. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 6932439508

& 210 5545994
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Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για
την έναρξη των εκταμιεύσεων
των μειωμένων ενοικίων

στους ιδιοκτήτες, της οικονομικής
ενίσχυσης στους δικαιούχους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, αλλά
και του επιδόματος θέρμανσης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών, Χρήστος Σταϊκουρας, μιλώντας
στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ, την
επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι
εκταμιεύσεις στους δικαιούχους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. Η σχε-
τική ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλείνει
αύριο τα μεσάνυχτα, με πάνω από
653.000 επιχειρήσεις και επαγγε-
λματίες να έχουν υποβάλει αίτηση.
Μόλις κλείσει η πλατφόρμα, θα ξεκι-
νήσει ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ για
τους πραγματικά δικαιούχους της
συγκεκριμένης οικονομικής
ενίσχυσης. Όπως επεσήμανε ο
ΥΠΟΙΚ, από αντίστοιχους κύκλους
Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει
παρατηρηθεί ότι ένα ποσοστό δεν
καλύπτει τις προϋποθέσεις (περίπου
100.000), κυρίως λόγω του ότι ο τζίρ-

ος δεν είναι τόσο μειωμένος. Σε κάθε
περίπτωση, ο σχεδιασμός είναι οι
εκταμιεύσεις στους τελικούς δικαι-
ούχους να αρχίσουν την επόμενη
εβδομάδα, με το συνολικό ποσό που
θα διατεθεί να κυμαίνεται σε περίπου
1,5 δισ. ευρώ.

Ήδη τη Δευτέρα ξεκίνησε η
εκταμίευση των αποζημιώσεων στους
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν
εισπράξει μειωμένα ενοίκια τον Νοέμ-
βριο, ενώ στόχος είναι έως τις 15
Φεβρουαρίου να έχουν καταβληθεί και
οι σχετικές αποζημιώσεις και για τα
«κουρεμένα» ενοίκια του Δεκεμ-
βρίου. Όσον αφορά την αποζημίωση
του 80% από το συμφωνηθέν ενοίκιο
που δεν θα εισπράξουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων τον μήνα Ιανουάριο, ο κ.
Σταϊκούρας τόνισε ότι στόχος είναι να
καλυφθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Προς το τέλος του Ιανουαρίου ανα-
μένεται να πραγματοποιηθεί και η
εκταμίευση του επιδόματος θέρμαν-
σης, το οποίο φέτος κυμαίνεται από
80 έως 650 ευρώ, σε πάνω από
690.000 δικαιούχους. Θα προηγηθεί
η έκδοση ΚΥΑ για τα τελικά ποσά που
θα λάβουν οι δικαιούχοι.

ΕΠΙΣΤΡΑΠΤΕΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για 
την έναρξη των εκταμιεύσεων

Ο σχεδιασμός είναι οι εκταμιεύσεις στους τελικούς δικαιούχους
να αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, με το συνολικό ποσό που θα

διατεθεί να κυμαίνεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ηεπαναλειτουργία της αγοράς
αποτελεί στοίχημα τόσο για
την κυβέρνηση, καθώς η

τήρηση των μέτρων και η
επιδημιολογική επιβάρυνση που
συνεπάγεται το άνοιγμα των
εμπορικών επιχειρήσεων θα κρίνουν
τα επόμενα βήματα στη χαλάρωση
των περιορισμών, όσο και για τα
καταστήματα που καλούνται να
σώσουν τον τζίρο τους κάνοντας
γενναίες εκπτώσεις και να
ξεστοκάρουν εμπορεύματα τα οποία
έμειναν αδιάθετα το προηγούμενο
διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για
τις δραστηριότητες που
επαναλειτουργούν από
(εξαιρουμένης της επίσκεψης σε
κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής
υγιεινής, αποτρίχωσης, θεραπείας με
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες,
μανικιούρ, πεντικιούρ και
περιποίηση νυχιών κ.λπ.), έχει
χρονική ισχύ δύο ωρών, με χρονικό
σημείο έναρξης την ώρα που
αναγράφεται στη βεβαίωση κίνησης
ή την ώρα χορήγησής της μέσω
μηνύματος.

Για να εξασφαλιστεί η «ασφαλής»
επαναλειτουργία της αγοράς, ισχυρή
θα είναι η παρουσία της ελληνικής
αστυνομίας σε όλους τους
εμπορικούς δρόμους, σύμφωνα με
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.  Όπως εξήγησε,
η ΕΛΑΣ θα επιτηρεί την αγορά
προκειμένου να αποφευχθούν τα
χειρότερα.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο
Π α θ ο λ ό γ ο ς - Λ ο ι μ ω ξ ι ο λ ό γ ο ς ,
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Χαράλαμπος Γώγος υποστήριξε ότι
πρέπει να τηρείται αυστηρά το δίωρο
στην αγορά, προσθέτοντας ότι είναι
αναγκαία η επιτήρηση ώστε να
εξασφαλιστεί αυτό.

«Το δίωρο πρέπει να είναι
αυστηρά δίωρο. Θέλουμε μια
εφαρμογή (στα κινητά) για το δίωρο,
αλλά υπάρχουν δυσκολίες με τα
προσωπικά δεδομένα». δήλωσε
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.«Πρέπει
να υπάρχει εκτεταμένη επιτήρηση
στους διαδρόμους στους
κοινόχρηστους χώρους τα πράγματα
μπορεί να είναι δυσκολότερα»,
προειδοποίησε ο κ. Γώγος.  Αν
περάσουμε το στάδιο με αυστηρή
των απλών μέτρων προστασίας,
«από κει και πέρα τα πράγματα θα
δυσκολέψουν λόγω του καιρού»
πρόσθεσε εκτιμώντας πως από
Φεβρουάριο μπορεί να αρχίσει να
ανοίγει η εστίαση αν συνεχίσουν τα
πράγματα ως έχουν.

Από την πλευρά του ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης, υσοστήριξε ότι  δεν
μπορεί να μπει «κόφτης» στα sms
για μετακίνηση προκειμένου οι

πολίτες να κάνουν τις αγορές τους
γιατί η κυβέρνηση σέβεται τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών,
μέσα από τα sms.

ΣΣΣΣττττοοοο     ττττρρρρααααππππέέέέζζζζ ιιιι     ηηηη     άάάάρρρρσσσσηηηη     ααααππππααααγγγγόόόόρρρρεεεευυυυσσσσηηηηςςςς
μμμμ εεεετττταααακκκκ ίίίί ννννηηηησσσσηηηηςςςς     εεεεκκκκττττόόόόςςςς    ννννοοοομμμμ οοοούύύύ

Για τα επόμενα βήματα που
εξετάζει η κυβέρνηση μίλησε σήμερα
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης αποκαλύπτοντας πως
εφόσον 

το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα εξετάζεται να αρθεί το

μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης
εκτός νομού, με στόχο το άμεσο
άνοιγμα των χιονοδρομικών
κέντρων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης
γνωστοποίησε ότι την επόμενη
Παρασκευή στη συνεδρίαση της
επιτροπής θα τεθεί και το θέμα της
λειτουργίας των χιονοδρομικών
κέντρων.

«Έχει συζητηθεί στην επιτροπή η
μετακίνηση από νομό σε νομό. Ένα
από τα πλάνα που έχουμε είναι, αν το
επιτρέψει και η επιδημία, είναι να
ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα,
γιατί είναι μια εποχική
δραστηριότητα και δεν μπορούν να
υπάρξουν χωρίς μετακίνηση»
διευκρίνισε.

Μεταθέτοντας παράλληλα για
αργότερα το άνοιγμα της εστίασης, ο
κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ό«όταν
θα ανοίξουμε την εστίαση θα
ανοίξουμε από τους εξωτερικούς
χώρους, υπάρχει επιδότηση για
θερμαντικά σώματα» σημείωσε.
«Απέχουμε ακόμα από το άνοιγμα
της εστίασης, δεν είμαστε κοντά»
διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση,
την επόμενη Παρασκευή η επιτροπή
των ειδικών θα εξετάσει και άλλες
περιπτώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι θα δοθεί και το πράσινο φως για
το άνοιγμα τους, όπως είναι τα
πρακτορεία του ΟΠΑΠ, οι σχολές
οδηγών, το ψάρεμα και το κυνήγι.
Αντίθετα ήταν κατηγορηματικός ότι
αυτή τη στιγμή δεν γίνεται συζήτηση
για το άνοιγμα της εστίασης.

Πιο συγκεκριμένος στις εκτιμήσεις
του για την εστίαση εμφανίστηκε ο κ
Γώγος οποίος υποστήριξε πως αν
συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν,
η εστίαση μπορεί να αρχίσει να
ανοίγει από τον Φεβρουάριο.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον
καθηγητή, πρέπει να είναι τα
σχολεία.

«Είναι μεγάλη ανάγκη να ανοίξουν,

Ισχυρή θα είναι η παρουσία της ελληνικής
αστυνομίας σε όλους τους εμπορικούς δρόμους
ΤΤΤΤοοοο    δδδδίίίίωωωωρρρροοοο    ππππρρρρέέέέππππεεεειιιι    νννναααα    εεεείίίίννννααααιιιι    ααααυυυυσσσσττττηηηηρρρράάάά    δδδδίίίίωωωωρρρροοοο
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ΧΑΡΑΞΗ ‘’ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ’’ - ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΔΕΑ
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ‘’ΤΑΡΑΞΕΙ‘’ ΤΑ ΝΕΡΑ 

Η νέα πρόταση του ΟΛΕ που ανοίγει τον δρόμο, για την αξιοποίηση της δυνατότητας
των θαλάσσιων διαδρομών στο παράκτιο μέτωπο της πόλης

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση

των μελών του Συμβουλίου Χρηστών

Λιμένα Ελευσίνας

Ε
πί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές ανά-
πτυξης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης
των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Λιμένα

Ελευσίνας, κατά την πρώτη συνάντηση των
μελών του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευ-
σίνας, το οποίο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης,
υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου
του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ
κ. Απόστολου Καμαρινάκη, την Παρασκευή 15
Ιανουαρίου 2021.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Καμαρινάκης ενημέρ-
ωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τις ιδιαιτερότ-
ητες του Λιμένα Ελευσίνας, που διακρίνεται
,κυρίως, για την εμπορική του δραστηριότητα
στη μεταφορά χύδην φορτίου, τονίζοντας χαρ-
ακτηριστικά ότι “είναι το μεγαλύτερο εμπορικό
δημόσιο λιμάνι στην Αττική ενώ η γειτνίασή του
με το Θριάσιο πεδίο όπου δραστηριοποιούνται
οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες και η
σύνδεση του με το σιδηροδρομικό και εθνικό
οδικό δίκτυο, του προσδίδουν αξία και πλεονέκ-
τημα για την ανάπτυξη των συνδυασμένων  εμπο-
ρευματικών μεταφορών”.

Κορυφαία προτεραιότητα του Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
η οριστική απομάκρυνση ναυαγίων 

και εγκαταλελειμμένων επί δεκαετίες πλοίων
από τον κόλπο της Ελευσίνας

Αναφερόμενος επιγραμματικά στις πρωτοβου-
λίες που υλοποιεί τους τελευταίους μήνες ο
Οργανισμός, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που
διακρίνει σήμερα τον Λιμένα Ελευσίνας, ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, μεταξύ
άλλων, υπογράμμισε:

• Την καινοτόμο ανάπτυξη θεμάτων Μarket-
ing του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την προσέλκυση περισσό-
τερων εμπορικών φορτίων στο Λιμένα Ελευσίνας,
με αφορμή και την έναρξη του εμβληματικού
έργου στο Ελληνικό.  

• Τη συνεργασία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας- “ELEUSIS
2021” στο πλαίσιο της οποίας  μελετάται η προ-
οπτική χάραξης της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού”,
που θα συνδέει δια θαλάσσης την Ελευσίνα με
τον Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα οποία θα εκτε-
λούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα θαλάσ-
σιας περιήγησης των επισκεπτών στον ιστορικό
όρμο της Ελευσίνας.

Η εν λόγω πρόταση προκάλεσε το ενδιαφέρον
των μελών του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα
Ελευσίνας καθώς ανοίγει ο δρόμος για την αξιο-
ποίηση της δυνατότητας των θαλάσσιων διαδρ-
ομών στο παράκτιο μέτωπο της πόλης.

Επίσης, ο κ. Καμαρινάκης αναφέρθηκε στη

συνεργασία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής σε θέματα ανταλλαγής τεχνογ-
νωσίας και δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης
των σπουδαστών στον Λιμένα Ελευσίνας, καθώς
και στην κορυφαία προτεραιότητα του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
επί θεμάτων προστασίας θαλάσσιου περιβάλλον-
τος με την οριστική απομάκρυνση ναυαγίων και
εγκαταλελειμμένων επί δεκαετίες πλοίων από τον
κόλπο της Ελευσίνας. Ενδεικτικό είναι ότι  τους
τελευταίους 10 μήνες απομακρύνθηκαν περισσό-
τερα από 8 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυά-
για.

Στο σύντομο χαιρετισμό τους τα μέλη του
Συμβουλίου καλωσόρισαν στο σύνολό τους τις
πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο που έχει γίνει σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δήλωσαν την
στήριξή τους σε κάθε προσπάθεια του Οργανι-
σμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο
Λιμένα Ελευσίνας. 

Το προσεχές διάστημα όλα τα μέλη του
Συμβουλίου θα υποβάλλουν εγγράφως τις

απόψεις και προτάσεις 

Το προσεχές διάστημα όλα τα μέλη του Συμβου-
λίου θα υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις και
προτάσεις τους ώστε αυτές να συζητηθούν αναλ-
υτικά στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου,
η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί μετά από
δύο μήνες. 

Παράλληλα η Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει
ζητήσει εγγράφως τις προτάσεις και άλλων συνε-
ργαζόμενων με το Λιμένα Ελευσίνας εταιρειών,
προκειμένου να  συνεκτιμηθούν από το
Συμβούλιο με σκοπό την μέγιστη δυνατή
αλληλεπίδραση μεταξύ της αγοράς και του Λιμέ-
να.

Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμέ-
να Ελευσίνας συμφώνησαν να συνεδριάζουν
περισσότερες από δύο φορές το χρόνο για λόγο-
υς αποδοτικότητας του έργου τους. 

Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας

συμμετείχαν:
• Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής

κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος.
• Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης

Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) ο
κ. Νικόλαος Θεοδόσης. 

• Ο εκπρόσωπος του Δήμου Ελευσίνας κ.
Δημήτριος Παπαγιάνναρος.

• Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας  Ναυ-
τικών Πρακτόρων Ελλάδας (Ο.Ν.Π.Ε.) οι κ.κ.
Κωνσταντίνος Τσελίκας και Νικόλαος Φιριππής.

• Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτο-
εκφορτωτών Ελλάδας (Ο.Φ.Ε.) ο κ. Χρήστος
Κατσογιάννης.

• Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας  Υπαλ-
λήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και εκπρό-
σωπος εργαζόμενων του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Κωνσταν-
τίνος Χρήστου.

• Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) ο κ. Νικό-
λαος  Καβαλλιέρος. 

• Ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελ-
ητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) ο κ. Σωτήριος Κακο-
υριώτης.

• Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομ-
ηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Κωνσταν-
τίνος Καμπόλης. 

• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλι-
στών Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) κ. Ιωάννης Κουρου-
νιώτης. 

• Η εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) κ.
Αλεξάνδρα Γκανά. 

• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλι-
στών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας
κ. Αντώνιος Καλούδης. 

• Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ατόμων Με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ο κ.
Χρήστος Κουκοβίνης. 

• Ο Διευθυντής του Τελωνείου Ελευσίνας κ.
Δημήτριος Πιτσιακούδης και ο Λιμενάρχης του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας  κ. Φραγ-
κίσκος Ξυπνητός.
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Ο
εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου
Βασίλης Πλιώτας με

αφορμή τις καταγγελίας της
Ολυμπιον ίκου Σοφίας
Μπεκατώρου ότι πριν  από
23 χ ρόν ια βιάστηκε από
παράγον τα του αθλητι-
σμού, απέστειλε εγκύκλιο
προς όλες τις Εισαγγελίες
Πρωτοδικών , υπεν θ-
υμίζον τας ότι σε αν άλογες
καταγγελίες κατά της γεν ε-
τήσιας ελευθερίας, επιβάλ-
λεται "επιτακτικά ν α παρ-
εμβαίν ετε ταχ ύτατα για
έρευν α όταν  αν αφαίν ον -
ται έστω και ελάχ ιστα υποστασιακά στοιχ εία τέλεσης
αυτεπαγγέλτως διωκόμεν ων  εγκλημάτων  ή εγκλημά-
των  για τα οποία έχ ει υποβληθεί η απαιτούμεν η από
τον  ν όμο έγκληση".

Παράλληλα ο κ. Πλιώτας, διευκριν ίζει ότι όταν  κάν ει
λόγο για εγκλήματα, αν αφέρεται σε εγκλήματα με τα
οποία "προσβάλλον ται θεμελιώδη προστατευόμεν α
έν ν ομα αγαθά της ίδιας της γεν ετήσιας ελευθερίας, της
τιμής και της αξιοπρέπειας στο χ ώρο της ελευθερίας
αυτής ή που αυτά στρέφον ται κατά της αν ηλικότητας
ως αυτοτελούς πλέον  προστατευόμεν ου εν ν όμου
αγαθού που ταυτίζεται με την  ομαλή σεξουαλική αν ά-
πτυξη των  αν ηλίκων , εν ν όμων  αγαθών  για την  προ-
στασία των  οποίων , προεχ όν τως, διεκδικούν  την
εφαρμογή τους οι ποιν ικές διατάξεις".

Ακόμη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν αφέρει
ότι οι ποιν ικά αξιολογήσιμες συμπεριφορές
"εκδηλών ον ται και αν απτύσσον ται πολλές φορές με
εκμετάλλευση της άωρης ηλικίας του θύματος, της ευά-

λωτης θέσης του από εργασιακή εξάρτηση, των  ιδιαίτε-
ρων  συν θηκών  στους χ ώρους επαγγελματικής
απασχ όλησης, άθλησης, διάκρισης και αν έλιξης των
αθλητών , στους χ ώρους των  ιδρυμάτων , σχ ολών ,
καταλυμάτων , παραμον ής προσφύγων  και μεταν α-
στών  κ.λπ. και γεν ικά σε χ ώρους που τα άτομα είν αι
περισσότερο εκτιθέμεν α σε γεν ετήσιες προσβολές,
επειδή σ' αυτούς ευκολότερα μπορούν  ν α δημιουργ-
ηθούν  αν επιθύμητες καταστάσεις και ν α μετάγον ται
τα καθών  πρόσωπα από ασφαλή θέση σε δυσχ ερέ-
στερη και μειον εκτική κατάσταση για αν τίσταση και
διατήρηση του ερωτικού αυτοπροσδιορισμού και της
γεν ετήσιας αυτοδιάθεσής τους".Σύμφων α με τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, "πρώτο χ ρον ικώς μέλ-
ημα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  ως "εισαγγελέα
ακροάσεων ” που καθίσταται κοιν ων ός περιστατικού
σεξουαλικής παρεν όχ λησης ή βαρύτερης προσβολής
της γεν ετήσιας ελευθερίας, πρέπει ν α είν αι η εν θ-
άρρυν ση του παθόν τος προσώπου ν α προβεί στην
καταγγελία και ν α εκθέσει κάθε χ ρήσιμη λεπτομέρεια
και κρίσιμο γεγον ός" και συν εχ ίζει:

"Επόμεν ο βήμα θα είν αι η διεν έργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης κατά την  οποία η συλλογή των  αν αγ-
καίων  αποδεικτικών  στοιχ είων  θα πρέπει ν α χ αρακ-
τηρίζεται από επιμέλεια, ταχ ύτητα και σχ ολαστικότ-
ητα, με εκμετάλλευση όλου του δικον ομικού μας ποι-
ν ικού οπλοστασίου που μπορεί ν α περιλαμβάν ει,
εκτός άλλων , τη διεν έργεια ερευν ών , ειδικών  αν ακρι-
τικών  πράξεων  (άρθρα 243, 254 ΚΠΔ), την  άρση του
απορρήτου των  επικοιν ων ιών  (άρθρο 4 Ν. 2225/94)
υπό τους όρους των  διατάξεων  αυτών  κ.λπ., ακο-
λούθως δε θα πρέπει ν α προωθείται, αν αλόγως με τα
εκάστοτε προκύπτον τα, δικον ομικώς κατά προτεραι-
ότητα η υπόθεση και μπορεί αυτή ν α εξικν είται μέχ ρι
και τον  ποιν ικό κολασμό του υπαιτίου, εφόσον ,
βεβαίως, αποδειχ θεί η τέλεση της αξιόποιν ης πράξης".

ΡΡααγγδδααίίεεςς  εεξξεελλίίξξεειιςς:: Εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για τις σεξουαλικές 
κακοποιήσεις μετά την καταγγελία Μπεκατώρου
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Kατά τα λοιπά, αποφασίσθηκε να δοθεί παράτα-
ση μεταγραφών στις δύο μικρότερες επαγγελμα-
τικές κατηγορίες. Έτσι για την Σούπερ Λίγκα 2
υπάρχει περιθώριο μέχρι τις 26/2 και μέχρι τις
15/3 για τους άνεργους ποδοσφαιριστές, ενώ
για τη FootballLeagueη παράταση είναι μέχρι
τις 31/3.
Ίδια ημερομηνία ορίστηκε και για τα ερασιτεχνι-
κά πρωταθλήματα (Γ’ Εθνική κ.λπ).

AN.TΣ.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΧΟΥΖΟΥΡΗ
H ΠΑΕ Ένωση Ασπροπύργου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνερ-
γασίας της με τους Σταύρο Αμανατίδη στη θέση του βοηθού προπονητή, Γιώργο Καλαμάκη (προπον-
ητή τερματοφυλάκων) και Ηλία Χουζούρη βοηθού γενικού αρχηγού.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ:

Ο Σταύρος Αμανατίδης είναι απόφοιτος του τμήμα-
τος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα το ποδόσφαιρο και
κάτοχος διπλώματος UEFA B, έχει εργαστεί ως
Τεχνικός Διευθυντής στην Α.Ε. Χαλανδρίου από το
2014, ενώ σαν αθλητής έχει αγωνιστεί στις Ακαδ-
ημίες Παναθηναϊκού, Χαλάνδρι, Αία Σαλαμίνας, Άγιο
Δημήτριο, Λεωνίδιο, Κεραυνό Κερατέας και
Ηλυσιακό.
Ο Γιώργος Καλαμάκης έχει εργαστεί στις Προοδευτι-
κή, Κηφισιά, Φωστήρα, κεραυνό Κερατέας, Αστέρα
Βάρης και Βύζαντα Μεγάρων.
Ο Ηλίας Χουζούρης είναι κάτοχος UEFA C και ήδη έχει εργαστεί σε ακαδημίες όπως Κρυονέρι, Άγιο
Στέφανο, Άνοιξη, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια ήταν στο δίκτυο ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Ως ποδο-
σφαιριστής έχει στο ενεργητικό του 344 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες.
Η διοίκηση της Ένωσης Ασπροπύργου καλωσορίζει τα νέα της μέλη στην οικογένεια της και τους εύχε-
ται καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων της ομάδας.

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ:  «1.000 οικογένειες ποδοσφ-
αιριστών κινδυνεύουν από την ασιτία»

Ε
πιστολή προς τον
πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη απέστει-

λαν οι ποδοσφαιριστές της
Γ΄ Εθνικής.
Συγκεκριμένα, τονίζουν πως
1.000 οικογένειες ποδοσφ-

αιριστών κινδυνεύουν να πεθάνουν, όχι από κορ-
ωνοϊό, αλλά από την ασιτία», ενώ ζητούν την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος από τον κ. Μητσο-
τάκη.

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
λαμβάνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε σε
Εσάς ως τον αρμοδιότερο στην χώρα για την δια-
τήρηση της ζωής και της υγείας των πολιτών,
αλλά και για την ύπαρξη αθλητισμού, όπως ορίζει
το Σύνταγμα, καθώς για εμάς και τις οικογένειές
μας αποτελεί ανάγκη επιβίωσης η άμεση έναρξη
του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών Ποδοσφαίρου.
Έχουμε απευθυνθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρι-
κή Ομοσπονδία και στο αρμόδιο υφυπουργείο
Αθλητισμού και έχουν καταρτισθεί τα προβλεπό-
μενα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία
δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε, όμως φαίνεται
να υπάρχει κάποια κωλυσιεργία.
Αυτό που δεν έχουμε ίσως εξηγήσει καλά στους
υπευθύνους είναι όχι ότι ο αθλητισμός αποτελεί
το οξυγόνο για την κοινωνία μας και τα παιδιά μας
και την ασπίδα από ιώσεις και ιούς, γιατί αυτό
είναι αυτονόητο και το γνωρίζουν καλά οι
υπεύθυνοι, αλλά το κυριότερο, ότι περίπου
1.000 οικογένειες ποδοσφαιριστών κινδυνεύουν
να πεθάνουν, όχι από κορωνοϊό, αλλά από την
ασιτία.
Και τούτο, διότι στο εν λόγω πρωτάθλημα της Γ
Εθνικής, αν και ερασιτεχνικό, έχει αυξημένες
αθλητικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η πλει-
ονότητα των αθλητών να έχει συμφωνήσει να
τους καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης η ομάδα του,
φως, νερό, τηλέφωνο, φαγητό, γεγονός που δεν
συμβαίνει λόγω της διακοπής του πρωταθλήμα-
τος.
Σας παρακαλούμε να πρωτοστατήσετε ως πρώτος
Υπουργός και να δώσετε λύση στο θέμα της επα-
νέναρξης του πρωταθλήματός μας, όχι γιατί είναι
άδικο, να αγωνίζονται οι μεγάλες κατηγορίες
ποδοσφαίρου και εμείς όχι, που είναι, αλλά για
να προλάβετε την πλειονότητα των αθλητών από
την ανέχεια και την ασιτία, ίσως και τον θάνατο,
καθώς είναι βέβαιο πως αν η κατάσταση της μη
επανέναρξης του πρωταθλήματός μας συνεχιστεί,
ότι θα θρηνήσουμε και θύματα όχι από τον κορω-
νοϊό, αλλά από την ασιτία ή την απελπισία.
Ευχόμενοι και πιστεύοντας επειδή και Εσείς
αθλείσθε, ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας και θα
επισπεύσετε τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που απαιτούνται την επανέναρξη του
αθλητισμού και στο δικό μας πρωτάθλημα,

Η Επιτροπή Ποδοσφαιριστών 
Γ Εθνικής Κατηγορίας».

Η ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης
αγωνιστικής ημέρας στη Σούπερ
Λιγκ 2:

ΤΕΤΑΡΤΗ (20/1 - 15:00)
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας –
Καραϊσκάκης Αρτας
Δημοτικό Ρόδου «Ο Διαγόρας»,
Διαγόρας – Παναχαϊκή
Δημοτικό στάδιο Τρικάλων, Τρίκαλα
– Απόλλων Λάρισας
Ξάνθη Arena, Ξάνθη – Ιωνικός
(15:30) Λιβαδειάς, Λεβαδειακός –
Χανιά ΕΡΤ3
Ο αγώνας Δόξα Δράμας – Εργοτέλ-
ης αναβάλλεται.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΟΚ 
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Περιμένουν το «ΟΚ» για να επιστρέψουν στις ομαδικές
προπονήσεις οι 20 ΠΑΕ της τρίτης επαγγελματικής
κατηγορίας. 
Ολες οι ομάδες της Φούτμπολ Λιγκ έστειλαν υπογεγρ-
αμμένο το υγειονομικό πρωτόκολλο στη λίγκα. Το μόνο
που μένει πλέον είναι να δοθεί το «πράσινο φως» από
την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για να επιστρέψουν
αρχικά οι ομάδες στις προπονήσεις και εν συνεχεία να
αρχίσει το Πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ. 
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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  

ΓΑΜΟΣ 
Ο Χρήστος Μούργελας του Γεωργίου
και της Δήμητρας το γένος Κόκκαλη

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στο Ίλιον και η Άννα Παπαζαχαρίου του

Παναγιώτη και της Μαρίας το γένος
Γκαραβέλα που γεννήθηκε στο 

Μαρούσι Αττικής  και κατοικεί στον
Δήμο Φυλής, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στον Δήμο Ιλίου.

ΓΑΜΟΣ 
O ΣΕΡΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΟΤΙ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια της περιοχής για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών.
Ενδεικτικά, προβλέπονται  παρεμβάσεις στις οδούς Στρ. Καραϊσκάκη, Ηπείρου,  Λακωνίας, Ιθάκης, Πλα-
ταιών, Θερμοπυλών.

Αναπλάσεις στις πλατείες της περιοχής παρέμβασης, όπως οι πλατείες Ηρώων, Δημοκρατίας,
Αιγίνης, Νάκου κ.ά.

Ανακατασκευή κρασπέδων, παρτεριών και κοινόχρηστων χώρων.

Συμπλήρωση και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου και του δικτύου άρδευσης.

Χρήση βιοκλιματικών υλικών για την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης και την
ενεργειακή εξοικονόμηση.

Όλες οι αναγκαίες αλλαγές και ενισχύσεις  στον αστικό εξοπλισμό (καθιστικά, πέργκολες, φωτισμός).

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός δήλωσε σχετικά:«Η διασφάλιση της χρηματοδότησης ενός τόσο
σημαντικού έργου αστικής και βιοκλιματικής  ανάπλασης για το Χαϊδάρι αποτελεί μια πολύ ευχάριστη
είδηση για την πόλη μας.  Η ταχεία ένταξη του έργου  στον προγραμματισμό της Περιφέρειας αποδεικ-
νύει  το ενδιαφέρον που προσωπικά επέδειξαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης Ανδρεας Λεωτσάκος για την πρόοδο αυτής της σημαντικής παρέμβασης στο Χαϊδάρι.

Από την πρώτη μέρα έχουμε δώσει προτεραιότητα στα έργα αναβάθμισης των υποδομών,  που θα
καλυτερέψουν την ζωή όλων μας.  Όπως είχαμε πει και προεκλογικά, το Χαϊδάρι έχει ανάγκη  πεζοδρ-
όμια, πλατείες, ασφαλείς χώρους κίνησης των πεζών.  Αυτές οι παρεμβάσεις, όταν  αφορούν μεγάλες
περιοχές της πόλης, χρειάζονται χρόνο προετοιμασίας και προγραμματισμού για να είναι επιτυχημένες.
Με πολλή δουλειά και σωστή οργάνωση  κάνουμε ξανά το Χαϊδάρι μια πόλη πρότυπο, όπως αρμόζει
στους συμπολίτες μας».

Βαγγέλης Ντην ιακός :«Η διασφάλιση της χρηματοδότησης εν ός τόσο σημαν τικού έργου 
αστικής και βιοκλιματικής  αν άπλασης  αποτελεί πολύ ευχάριστη είδηση για την  πόλη μας»

Η συν έχ εια από τη σελίδα 3
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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
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