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ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ:

Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός στην
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»
σε έξι περιφέρειες
Σελ. 6

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. σελ. 2

Κορωνοϊός: 1 στα 2 κρούσματα σε
Αττική, ανέβηκαν σε Θεσσαλονίκη

Ανοίγουν τα ραντεβού για εμβολιασμό στις ηλικίες 80-84 ετών
Ρόκας Κωνσταντίνος - Πρόεδρος

ΔΟΚΑΠ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
Άμεση η ανταπόκριση

του Γιώργου Κώτσηρα για την
επίλυση του θέματος

σελ. 2

Κοινή ανακοίνωση
5 Δήμων
για τον κoρωνοϊό

σελ. 8

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΣΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ

Από τους αντιδημάρχους και υπηρεσίες
της Πολιτικής Προστασίας

Σελ. 7

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΄΄ΣΚΙΖΟΥΝ΄΄
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Και εκείνοι που
οι επιδόσεις
τους απογοητεύουν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

σελ. 9

Εξασφαλίζει ασθενοφόρο και γεννήτρια για
τις ανάγκες του Διαδημοτικού Κέντρου
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)
σελ. 8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 3

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΓΑΣ:

ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ H Football League

Σελ. 11

ΠΩΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

Σούπερ μάρκετ & καταστήματα:

Ανοιχτά την Κυριακή,
24 Ιανουαρίου
σελ. 3
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
- Γερμανικά, 2105570007
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080
ΧΑΪΔΑΡΙ

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

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ
Δημοκρατίας 222, 2102312615

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Κατά τόπους νεφελώδης
Η θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αν αστάσιος, Αν έστης, Αν αστασία, Τασούλα
Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα,
Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη

ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.
”Ένα όνειρο δεκαετιών του Δήμου Μεγαρέων
-διαχρονικάπαίρνει σάρκα και οστά
σε πολύ λίγες ημέρες.
Η έγκριση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΓΠΣ) του Δήμου Μεγαρέων!!!” αναφέρεται σε
ανακοίνωση του Δήμου
Μεγαρέων.

Η υπόθεση κλείδωσε
την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, στη συνάντηση, που είχε ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης
Σταμούλης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά, στο Γραφείο του, στο Υπουργείο, στην Αθήνα.

Ο κ. Σταμούλης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης, που είχε με τον Υπουργό προέβη στην
εξής δήλωση:« Η σημερινή ημέρα για το Δήμο μας
είναι πολύ σημαντική, θα τολμούσα να πώ ιστορική,
αφού μόλις λίγο πρίν, ύστερα από μακρά συζήτηση, που είχαμε με τον Υπουργό, ”κλείδωσε” οριστικά η ημερομηνία της τελικής έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μεγαρέων, η οποία θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του
έτους της Μητροπολιτικής Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προσδιορίζεται σε λίγες
ημέρες ίσως μέχρι το τέλος του μήνα.

Το γεγονός αυτό θα
συντελέσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη
του Δήμου Μεγαρέων,
θα
λύσει
πολλά προβλήματα
και κυριολεκτικά θα
βάλλει πολλά πράγματα στη θέση τους
που
έχουν
να
κάνουν με την χωροταξία και το περιβάλλον.
Για πολλά χρόνια
τώρα ο Δήμος προσπάθησε να πετύχει αυτή την έγκριση κι επιτέλους
ύστερα από μαραθώνιες διαδικασίες και προσπάθειες όλων των μέχρι τώρα Διοικήσεων θα έχουμε
την χαρά και την ικανοποίηση να ζήσουμε αυτό το
σπουδαίο γεγονός το οποίο ήταν και ένα μεγάλο
προσωπικό στοίχημα, για μένα ως Δήμαρχος Μεγαρέων.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω την ευαρέσκειά μου σε όλους τους παράγοντες, υπηρεσιακούς και αιρετούς, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της τεράστιας αυτής προσπάθειας για να εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Μεγάρων κι
ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.
Ταγαρά, για την αμέριστη στήριξη στο δίκαιο αίτημά
μας τακτοποιώντας άμεσα την υπόθεση έτσι ώστε
στην πρώτη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής να μας έρθει αυτή η πολυπόθητη έγκριση.»

Ρόκας Κωνσταντίνος - Πρόεδρος ΔΟΚΑΠ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
‘Άμεση η ανταπόκριση του Γιώργου Κώτσηρα για την επίλυση του θέματος

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Με ικαν οποίηση και χ αρά θα ήθελα ν α εν ημερώσω τους
συμπολίτες μας,που δικαιολογημέν α αν ησύχ ησαν στο άκουσμα
για το κλείσιμο του Περιφερειακού Ιατρείου Μάν δρας, πως το Κέν τρο θα εξακολουθήσει ν α λειτουργεί μέχ ρι ν εώτερης εν τολής και
με βάση, πάν τα, τις ιδιαίτερες συν θήκες που επικρατούν στον
χ ώρο της υγείας.
Μετά την άμεση επικοιν ων ία που είχ αμε και την παρέμβασή
μας στον Βουλευτή Δυτικης Αττικης και Υ φυπουργό Δικαιοσυν ης
κ Γιώργο Κωτσηρα και στους αρμόδιους φορείς εξασφαλίστηκε,
τουλάχ ιστον προς το παρό, η αν αστολή της παύσης της λειτουργίας και του κλεισίματός του.
Έτσι, την Δευτέρα 25 Ιαν ουαρίου και την Παρασκευή 29 Ιαν ουαρίου 2021 οι πολίτες μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε με το Περιφερειακού Ιατρείου Μαν δρας για το κλείσιμο των ραν τεβού.
Θέλω ν α ευχ αριστήσω θερμά τον κ Γιώργο Κωτσηρα για την
άμεση αν ταποκριση και επίλυση του θέματος.
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θριάσιο-3

Κορωνοϊός: 1 στα 2 κρούσματα σε Αττική,
ανέβηκαν σε Θεσσαλονίκη, η κατανομή

Για ακόμα έν α 24ωρο
στην Αττική καταγράφον ται την Πέμπ τη 21
Ιαν ουαρίου τα περισσότερα ν έα κρούσματα κορον οϊού με 234 ν α
εν τοπίζον ται στο Λεκαν οπέδιο από τα 509 που
αν ακοιν ώθηκαν συν ολικά. Ακολουθεί η Θεσσαλον ίκη
στην
οπ οία
εν τοπ ίζον ται
58
κρούσματα, δηλαδή παρατηρείται άν οδος απ ό
την Τετάρτη.
Στο κέν τρο της Αθήν ας,
π ου σταθερά π ροβληματίζει τους λοιμωξιολόγους, καταγράφον ται 64
ν έα κρούσματα.
H καταν ομή των κρουσμάτων κορον οϊού αν αλυτικά:
ΑΙ ΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝ Ι ΑΣ
9
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
27
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4
ΑΡΤΑΣ 2

Αν οίγ ουν τα ραν τεβού
γ ια εμβολ ιασμό στις
ηλ ικίες 80-84 ετών

ΑΧΑΪΑΣ 19
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 48
ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΔΥ ΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 26
ΕΒΡΟΥ 8
ΕΥ ΒΟΙΑΣ 8
ΗΛΕΙΑΣ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ 10
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 64
ΚΙΛΚΙΣ 8
ΚΟΖΑΝΗΣ 15
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ 16
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΛΕΣΒΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2
ΜΥ ΚΟΝΟΥ 3
ΝΗΣΩΝ 1

ΝΟΤ.ΤΟΜ ΑΘΗΝΩΝ 17
ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36
ΠΕΛΛΑΣ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ 10
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 11
ΣΕΡΡΩΝ 6
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4
ΧΑΝΙΩΝ 4
Υ ΠΟ ΔΙΕΡΕΥ ΝΗΣΗ 3

ΠΩΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

Σούπερ μάρκετ και καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου

Α

νοιχτά θα είναι, προαιρετικά, τα σούπερ
μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα την
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου. Ωστόσο, το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή θα είναι προαιρετικό και τα καταστήματα, βάσει της σχετικής απόφασης της κυβέρνησης μπορούν να ανοίξουν από
τις 11:00. Υπενθυμίζεται πως τις καθημερινές, το
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι από
τις 7:00πμ έως και τις 20:00, καθώς παραμένει σε
ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00
και μέχρι τις 5:00 τα ξημερώματα.
Οι μετακινήσεις για αγορές γίνονται με την αποστολή του κωδικού 2 με SMS στο 13033 ή με τη
συμπλήρωση εγγράφου. Οι καταναλωτές έχουν
δύο ώρες για να κάνουν τα ψώνια τους. Έχει διευκρινιστεί πως οι δύο ώρες δεν ισχύουν για όσους
μεταβαίνουν σε κομμωτήρια ή κέντρα αισθητικής.
Γεν ικοί καν όν ες λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ.
έως 8:00 μ.μ.
Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.
Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με
υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033, ενώ ο
καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και
έγκρισης της μετακίνησης του.
Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.
Μέγι στος επι τρεπόμενος αρι θμός: τέσσερα
άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ.

Ό

πως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα μπορεί να
κλείσει ραντεβού από το απόγευμα της Παρασκευής στις
18.00.
Τα στοιχεία από την εξέλιξη της επιδημίας εξακολουθούν να μας προβληματίζουν τόνισε απόψε, κατά την
ενημέρωση, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Υπάρχει μια μικρή αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και καταγράφονται περίπου 440 κρούσματα ανά ημέρα. Η μέση
ηλικία των νέων διαγνώσεων είναι τα 46 χρόνια είπε ο κ.
Κικίλιας ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμα 2.304 ενεργά κρούσματα στην Αττική.
Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η τήρηση των μέτρων
παραμένει μονόδρομος και είπε ότι η επιβάρυνση των
ΜΕΘ έχει περιοριστεί, καθώς τόσο στην Αθήνα όσο και
στην Θεσσαλονίκη τα περίπου μισά κρεβάτια ΜΕΘ
covid είναι πλέον κενά.

Με εισοδηματικά κριτήρια το
επίδομα €400 στους επιστήμονες

Στόχ ος η στήριξη όσων έχ ουν πραγματικά αν άγκη
και έχ ουν πληγεί από την παν δημία, δηλών ει ο Κ.
Χατζηδάκης. Θα ληφθεί υπόψη το οικογεν ειακό εισόδημα και η πτώση των εσόδων κατά το 2020.

επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε
προηγουμένως).
Μέγι στος επι τρεπόμενος αρι θμός πελατών
εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ.
επιφάνειας κυρίως χώρου.
Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον
χρόνο αναμονής στα ταμεία.
Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν
24 ώρες.
Γι α τα καταστήματα τροφί μων υπάρχει η
υποχρέωση να έχουν κάνει ανάρτηση με έγγραφο
ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του
καταστήματος.
Προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα
και μη καρότσια/καλάθια - όπου υφίστανται - με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης,
το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

Τ

ους βασικούς
άξονες
του
σχεδίου
που
επεξεργάζονται τα συναρμόδια
υπουργεία
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Οικονομικών για την
καταβολή έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωτεχνικούς) περιέγραψε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης
στους επικεφαλής των επιστημονικών φορέων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι, με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς αλλά και την στόχευση του μέτρου στους επιστήμονες
που έχουν ανάγκη (με έμφαση στους νέους και αυτούς που
έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα), θα θεσπιστούν κριτήρια για την
χορήγηση της ενίσχυσης.
Πιο συγκεκριμένα, θα τεθεί «πλαφόν» στο οικογενειακό
εισόδημα για το 2020, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι
και η μείωση των εσόδων των δυνητικά δικαιούχων για την
περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019.
Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ». Για να γίνει αυτή αποδεκτή θα πρέπει πρώτα οι
δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά
τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα
myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ).
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ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΝΑΟΣ

Νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Αμάρυνθο
Έν ας υστεροαρχ αϊκός ν αός και άλλα ν έα σημαν τικά ευρήματα εν τοπίστηκαν
φέτος στο ιερό Αρτέμιδος στην Αμάρυν θο, κατά τις ελλην ο-ελβετικές αν ασκαφές.

Ο ν αός εν τοπίστηκε φέτος σε κεν τρικό σημείο του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, στα αν ατολικά της σύγχ ρον ης Αμαρύν θου, όπου το 2017, στο πλαίσιο πεν ταετούς αν ασκαφικού προγράμματος συν εργασίας (2015-2019) μεταξύ της Εφορείας Αρχ αιοτήτων Ευβοίας και της Ελβετικής Αρχ αιολογικής Σχ ολής στην Ελλάδα,
έγιν ε δυν ατή η ταύτιση του αρχ αιολογικού χ ώρου στη θέση Παλαιοεκκλησιές/
Παλαιοχ ώρια με το σημαν τικότερο ιερό της Εύβοιας (ιερό Αμαρυσίας Αρτέμιδος), το
οποίο αν αφέρεται σε διάφορες αρχ αίες πηγές.
Όπως πληροφορεί με αν ακοίν ωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ο υστεροαρχ αϊκός ν αός εν τοπίστηκε κατά τη φετιν ή αν ασκαφική περίοδο, που
έλαβε χ ώρα το διάστημα από 20-7-2020 έως 28-8-2020, στο πλαίσιο ν έου πεν ταετούς προγράμματος (2020-2024) αρχ αιολογικής έρευν ας, υπό τη διεύθυν ση της
αρχ αιολόγου Αμαλίας Καραπασχ αλίδου και με επικεφαλής, από πλευράς της Ελβετικής Αρχ αιολογικής Σχ ολής, τον Karl Reber, διευθυν τή της Σχ ολής, και τη συμμετοχ ή μικρού αριθμού Ελλήν ων και Ελβετών φοιτητών , λόγω της παν δημίας του
κορον οϊού.
Σύμφων α με την ίδια αν ακοίν ωση, πρόκειται για κτίριο διαστάσεων 10×30 μ. με
μία κιον οστοιχ ία στον κεν τρικό άξον α, από το οποίο σώζεται το συμπαγές θεμέλιο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε τοίχ ος προγεν έστερης φάσης και εσχ άρα
με ίχ ν η φωτιάς. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. πΧ, σε επαφή με τα θεμέλια
του κτιρίου, εν αποτέθηκαν αν αθήματα του 7ου και 6ου αι. πΧ και συγκεκριμέν α
μελαν όμορφα αγγεία (όπως έν ας αμφορέας με παράσταση Μέδουσας), πήλιν α
ειδώλια, σφραγιδόλιθοι σε σχ ήμα σκαραβαίου και ειδώλια από φαγεν τιαν ή, εισηγμέν α από την Αν ατολική Μεσόγειο, αλλά και αγγεία τοπικής παραγωγής όπως πρόχ οι
με ψηλό λαιμό και υδρίσκες, όμοιου τύπου με αγγεία που έχ ουν βρεθεί σε μεγάλο
αριθμό στις αν ασκαφές των αρχ αϊκών χ ώρων λατρείας γυν αικείων θεοτήτων στην
Ερέτρια.
ΠΣΑΠ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΊΨΗΣ

Σήμερα Παρασκευή θα γίνει η
συζήτηση από την Επιτροπή
Λοιμωξιολόγων, του αιτήματος της Football League για να
επιστρέψουν οι ομάδες στις
ομαδικές προπονήσεις πέρα
από την καταστροφική ζημιά
που έχουν υποστεί στην αθλητική και επαγγελματική τους
υπόσταση, πολλοί από
αυτούς έρχονται αντιμέτωποι
και με το «φάντασμα» της
κατάθλιψης.

ΟΠΕΚΑ:

Πώς θα γίνεται η
εξυπηρέτηση του
κοινού μέχρι τις
25 Ιανουαρίου

Οδηγίες για την εξυπηρέτηση
του κοιν ού εξέδωσε η Διοίκηση
του ΟΠΕΚΑ, λαμβάν ον τας υπόψη
την αν αγκαιότητα λήψης μέτρων
στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για
την π ροστασία της δημόσιας
υγείας με σκοπό την αποφυγή και
τον περιορισμό της διάδοσης του
κορον οϊού (COVID-19), αλλά και
την ομαλή λειτουργία των Υ πηρε-

σιών για την εξυπηρέτηση των
πολιτών .
Σύμφων α με την ΚΥ Α αριθ.
Δ1α/ ΓΠ . οικ . : 3060/ 16-01-2021
(ΦEK Β’ 89) και στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αν τιμετώπισης
του κιν δύν ου διασποράς του κορον οϊού για το χ ρον ικό διάστημα
από τη Δευτέρα 18 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ
2021 έως και τη Δευτέρα 25
ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2021 το κοιν ό στις
δημόσιες υπηρεσίες για το ως άν ω
χ ρον ικό διάστημα εξυπηρετείται
μόν ο σε επείγουσες περιπτώσεις
και υποχ ρεωτικά κατόπιν ραν τεβού. Εξυπακούεται ότι κατά την
εξυπηρέτηση των πολιτών είν αι
υποχ ρεωτική η χ ρήση μη ιατρικής
μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο
και απ ό τους υπ αλλήλους του

Δημοσίου.

Για ν α κλείσετε ραν τεβού, αλλά
και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε ν α επικοιν ων είτε:

Για ΟΛΑ τα επιδόματα στο τηλ.
210 6241888 και επιπλέον

Κεν τρική
(Αθήν α):

Υ π ηρεσία

ΟΠΕΚΑ

1)
Αν απ ηρικά
Προν οιακά
Επ ιδόματα, τηλ. 2131519238email:anapirika@opeka.gr

2) Αν ασφάλιστοι Υ π ερήλικες,
τηλ
2131519206-email:
anasf al.y perhl@opeka.gr
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Μήνυμα Δημάρχου για την
απώλεια του Μάκη Μαΐλη

Ο Μάκης Μαΐλης διετέλεσε Δημοτικός
Σύμβουλός της πρώτης μεταδιδακτορικής Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας με
Δήμαρχο τον Μιχάλη Λεβέντη, Μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και
υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας.
Ήταν ένας συνεπής αγωνιστής, ακούραστος μαχητής της Αριστεράς, παράδειγμα
ανιδιοτέλειας.
Άνθρωπος με ήθος και ακέραιη προσωπικότητα, που μέσα από την ενασχόλησή του με τα κοινά στήριξε μέχρι τέλους
την έννοια της προσφοράς προς τον
συνάνθρωπο και την πίστη σε αξίες, ιδέες
και ιδανικά.
Εκφράζουμε
τα
ειλικρινή
μας
συλλυπητήρια στην σύζυγο του Κατερίνα,
στα παιδιά του Νίκο και Ελένη και στους
Συντρόφους του στο ΚΚΕ.
Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής,
με Επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Οικονόμου, θα παραστεί στην πολιτική του
κηδεία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα
Παρασκευή στις 16.00 στο χώρο της
Ελαιουργικής.

θριάσιο-5

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024

Παρακαλούνται οι
στρατεύσιμοι κλάσης
2024 (γεννημένοι το
έτος 2003) να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττι κής.(Δ/νση
Πέτρου Ράλλη 2)
κατά
το
πρώτο
τρί μηνο του έτους
από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου
2021.
Η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης
του Δελτίου Απογραφής πραγματοποιείται και
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ), ανεξάρτητα από τον Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων η στις αρμόδιες Προξενικές αρχές όσων διαμένουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα
πρόληψης της δι ασποράς του κοροναϊ ού
Covid-19.
Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι,
θα πρέπει να προσκομί σουν απαραί τητα,
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
β ) Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το
δικτυακό τόπο www.amka.gr καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων ( ΑΔΤ-ΑΦΜ ΑΜΚΑ)
στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
3) Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα
απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές
μέσω
του
δι κτυακού
τόπου
(www.stratologia.gr) υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα
αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστεί λουν
ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις Αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες .
4) Επίσης οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν
δι αμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερι κό,
οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά
την κατάθεση του Δελτί ου Απογραφής, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Ε-

mail), προκειμένου να είναι
δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις
στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από
τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,αδυναμία εύρεσης από
Αστυνομικές Αρχές κλπ) .

5) Όσοι έχουν Προβλήματα Υγείας, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από
τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
6) Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν
από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών
Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό
κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό
Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της
Αστυνομικής Ταυτότητά τους .
7) Όσοι δεν τηρούν τις άνω υποχρεώσεις
υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
α. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής
υποχρέωσης ,σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
β. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής
υποχρέωσης σε περίπτωση μη υποβολής του
Δελτίου Απογραφής.
γ. Τριών μηνών (3) πρόσθετης στρατιωτικής
υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο
Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή
κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
8) Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων
(αδήλωτοι) προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες Δελτί ο Απογραφής,
οφείλουν μέχρι στις 31 Μαρτίου 2020 να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου τους, από την οποία να προκύπτει
ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή
τους σε Μητρώα Αρρένων. Οι παραπάνω έχουν
υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από
την έκδοση της απόφασης εγγραφής
9) Για οποιαδήποτε ερώτημα η απορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Στρατολογικό Γραφείο
Δυτ.Αττικής κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα
τηλ.:2131501774-80,Φαξ:2103425240 η email:
sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr
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Κώστας Καραμανλής: Το Τραμ επέστρεψε στο ΣΕΦ,
προχωράμε την επέκταση προς Πειραιά

Τ

η διαδρομή στο τμήμα του Τραμ «Μπάτης» - ΣΕΦ, που
δόθηκε ξανά σε εμπορική λειτουργία μετά την ανάπλαση
του παραλιακού μετώπου, την ανακατασκευή των γραμμών και την ανακαίνιση σταθμών, πραγματοποίησε σήμερα το
πρωί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Περιφερειάρχη
Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη.
Υπενθυμίζεται ότι τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση
«Μπάτης» έως το ΣΕΦ είχαν διακοπεί το Μάρτιο του 2020,
προκειμένου να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα
έργα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Στο πλαίσιο
των έργων αυτών ανακατασκευάστηκε η γραμμή και τρεις στάσεις του Τραμ.
Ο κ. Καραμανλής μάλιστα επιβιβάστηκε στο ΣΕΦ, σε έναν από
τους νέους συρμούς, η παραλαβή των οποίων ξεκίνησε στα
τέλη Αυγούστου, ο οποίος έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία,
και αποβιβάστηκε στη στάση Πικροδάφνη, όπου έχουν επίσης
γίνει έργα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από την Περιφέρεια.
Στη συνέχεια ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ.
Καραμανλής δήλωσε:«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ώστε,
βήμα – βήμα, να γίνονται οι αστικές συγκοινωνίες κάθε μέρα
καλύτερες. Το Τραμ έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό μας,
αφού όσο περισσότερο ενισχύουμε το δίκτυό του, τόσο περισσότερες και καλύτερες επιλογές μετακίνησης προσφέρουμε
στους πολίτες.
Έτσι, πριν λίγο καιρό ξεκινήσαμε ξανά τα δρομολόγια του Τραμ
στο Σύνταγμα, τώρα ξεκινήσαμε πάλι και τα δρομολόγια στο
Φάληρο μέχρι το ΣΕΦ, σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε και την επέκταση προς Πειραιά, ενώ αναβαθμίζουμε

τον υπάρχοντα στόλο προσθέτοντας 25 νέους συρμούς. Μάλιστα, σε έναν από αυτούς μπήκαμε και σήμερα και είδαμε ότι
χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, άνεση, σύγχρονη τεχνολογία
και υψηλή αισθητική. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, λοιπόν, και
ξέρουμε ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν οι
πολίτες.
Τέλος, θέλω και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον
Γιώργο Πατούλη για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες τους, καθώς και για τη χρηματοδοτική συμβολή του ΠΕΠ
της Περιφέρειας στην προμήθεια νέων συρμών και να τους
συγχαρώ για όλο το έργο της ανάπλασης του Φαληρικού παραλιακού μετώπου».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γ. Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Ο σχεδιασμός μας για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών αρχίζει και βγαίνει στην
πράξη. Το Τραμ μπήκε ξανά στις ράγες από το Σύνταγμα προς
το ΣΕΦ και τη Βούλα κι έτσι όλο το παραλιακό μέτωπο συνδέεται και πάλι με το κέντρο της Αθήνας. Μια γραμμή που εξυπηρετεί πολλές περιοχές και επιπλέον, αποτελεί και μια όμορφη διαδρομή. Επόμενη στάση για το Τραμ, ο Πειραιάς. Ταυτόχρονα,
βελτιώνονται οι συχνότητες στα υπόλοιπα Μέσα Σταθερής
Τροχιάς και προχωρά η ενίσχυση του στόλου της ΟΣΥ, όπου
κυκλοφορούν, πλέον, περισσότερα από 1.200 λεωφορεία και
τρόλεϊ στους δρόμους της Αθήνας. Κάθε μέρα που περνάει
βελτιώνονται οι υπηρεσίες των αστικών συγκοινωνιών προς
τους πολίτες».
Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιανουαρίου η Περιφέρεια Αττικής
παρέδωσε στη ΣΤΑ.ΣΥ. τη νέα γραμμή και τις νέες στάσεις στο

εν λόγω τμήμα και αμέσως ξεκίνησαν τα απαιτούμενα δοκιμαστικά δρομολόγια, προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων (υποδομή, ρευματοδότηση,
σηματοδότηση, τηλεματική).
Στη γραμμή «Μπάτης» - ΣΕΦ λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι 10
από τις 11 στάσεις
Στο τμήμα της γραμμής «Μπάτης» - ΣΕΦ λειτουργούν αυτή τη
στιγμή οι 10 από τις 11 στάσεις, καθώς στις «Τζιτζιφιές» τα έργα
πολιτικού μηχανικού αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 ημέρες και εν τω μεταξύ οι συρμοί θα διέρχονται από εκεί χωρίς
στάση.
Ειδικότερα επαναλειτουργούν οι στάσεις:
Μπάτης Φλοίσβος Πάρκο Φλοίσβου - Τροκαντερό/ Αγ. Σκέπη
- Δέλτα Φαλήρου - (Τζιτζιφιές μόνο διέλευση μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης)
Καλλιθέα (ανακαινισμένος σταθμός)- Μοσχάτο
Ν. Φάληρο (ανακαινισμένος σταθμός)
ΣΕΦ.

Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός στην
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»
σε έξι περιφέρειες

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε κεντρικό
δρόμο - Δύο τραυματίες

. Στο σύμβαν ενεπλάκησαν επιβάτες δύο αυτοκινήτων

Πυρ στη μέση του δρόμου, σε πολυσύχναστο σημείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά πριν από τις 3:00 το μεσημέρι, άνοιξαν άγνωστοι,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα έντρομων περιστατικών.

Tο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στη συμβολή των
οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και 28ης Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες στο επεισόδιο ενεπλάκησαν επιβαίνοντες σε δύο
αυτοκίνητα, οι οποίοι μετά τους πυροβολισμούς εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Aστυνομίας. Απέκλεισαν την περιοχή και συλλέγουν ευρήματα, που θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία βρήκε στο σημείο έναν κάλυκα.

Ιχνη αίματος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι από το περιστατικό έχει σημειωθεί τραυματισμός (σ.σ.: κατά τους αυτόπτες μάρτυρες δύο ατόμων), ενώ μία
σφαίρα καρφώθηκε στην πρόσοψη καταστήματος.

Ο

ι αιτήσεις για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις
που
υποβάλλονται
στη
δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Όσες αιτήσεις υποβληθούν κατόπιν της εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού δεν θα αξιολογηθούν, αναφέρει ανακοίνωση.
Δεν θα αξιολογηθούν, όσες αιτήσεις υποβληθούν για ένταξη στη
δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», κατόπιν της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Αυτό σημειών εται σε αν ακοίν ωση
που έχ ει αν αρτηθεί στην ηλεκτρον ική
σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .
Συγκεκριμέν α με την αν ακοίν ωση

διευκριν ίζεται ότι: «Σε
συν έχ εια
της
επ ιτυχ ημέν ης έκβασης των
υπ οβολών
αιτήσεων
χ ρηματοδότησης,
της
αξιολόγησης αυτών και
λαμβάν ον τας υπόψη τον
δεδομέν ο π ροϋπ ολογισμό της Δράσης «Εργαλειοθήκη Αν ταγων ιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επ ιχ ειρήσεων »
θα θέλαμε ν α εν ημερώσουμε τους εν διαφερόμεν ους επεν δυτές ότι για τις
κατηγορίες περιφερειών :
- 'Αξον α 01: Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδον ία, Ιόν ια Νησιά,
Πελοπόν ν ησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
και
- 'Αξον α 01: Περισσότερο Αν επτυγμέν ες Περιφέρειες (Αττική)
οι υπ οβληθείσες αιτήσεις υπ ερβαίν ουν ήδη τον διαθέσιμο αν ά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.
Σημειών ουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλον ται στη δράση αξιολογούν ται με
σειρά προτεραιότητας, σύμφων α με τη
χ ρον οσήμαν ση οριστικής υποβολής
τους στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών εν ισχ ύσεων και εγκρίν ον ται
μέχ ρι της εξάν τλησης των διαθέσιμων
πόρων . Όσες αιτήσεις υποβληθούν
κατόπιν της εξαν τλήσεως του προϋπολογισμού δεν θα αξιολογηθούν ».
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Νέα πέργκολα στο σκεπαστό της Αττικής Οδού
στο Ζεφύρι κατασκευάζει ο Δήμος Φυλής

θριάσιο-7

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΣΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΛΙΖΑΣ
Από τους αντιδημάρχους
και υπηρεσίες της Πολιτικής
Προστασίας

Σ

την ανακατασκευή της ξύλινης πέργκολας σκίασης στο σκεπαστό της Αττικής Οδού στο Ζεφύρι
προχωρά ο Δήμος Φυλής με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.
Το έργο ξεκίνησε χθες Τετάρτη21 Ιανουαρίου με την
αποξήλωση της φθαρμένης πέργολας και εντάσσεται σε
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία χρηματοδοτείται
από τα Πράσινο Ταμείο και προβλέπει την συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου.
«Προχωρούμε σταθερά με συνεχείς και στοχευμένες
παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά προς όφελος των
δημοτών και με γνώμονα την αναβάθμιση της περιοχής
μας. Συνεχίζουμε στους ίδιους εντατικούς ρυθμούς με
πρόγραμμα, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά, ώστε,
όταν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτή την μεγάλη
υγειονομική απειλή, οι δημότες μας να έχουν στη διάθε

σή τους νέες και περισσότερες υποδομές που θα
κάνουν τη ζωή τους καλύτερη» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Σε αυτοψία του έργου προχώρησε ο Αντιδήμαρχος της
Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σχίζας ο οποίος ενημέρωσε τον Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο και
την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιαρχία Λαθουράκη, που βρέθηκαν επί τόπου, για το συνολικό χρονοδιάγραμμα των έργων.
Η νέα πέργκολα σκίασης είναι ξύλινη κατασκευασμένη
από ανθεκτικό κωνοφόρο ξύλο που λόγω της ειδικής
επεξεργασίες που έχει υποβληθεί δεν χρειάζεται βάψιμο
και συντήρηση. Έχει μήκος 155 μέτρα και βρίσκεται
μπροστά και κατά μήκος της παιδικής χαράς. Οι
εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διήμερο.

Οι
αντιδήμαρχοι
Μιχάλης Βρεττός
και Γιώργος Σιδηρόπουλος με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής
Αστυνομίας
του
Δήμου Αχαρνών

βρέθηκαν στην περιοχή της Αυλίζας:
-διενεργώντας
απολυμάνσεις,
- μοιράζοντας μάσκες και αντισηπτικό
στους κατοίκους της
περιοχής.

Ο λόφος του Στρέφη βγαίνει από τον λήθαργο
Κώστας Μπακογιάννης: «Παρεμβάσεις
που επαναφέρουν τη μαγεία του λόφου»

Ακόμη μία εμβληματική περιοχή της Αθήνας,
βγαίνει από τον λήθαργο και την εγκατάλειψη. Ο
λόφος του Στρέφη που έχει συνδεθεί με τον
περίπατο, την ψυχαγωγία και το πράσινο της Αθήνας, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ανακτά τον
χαμένο ρόλο, του πνεύμονα της πόλης και την ταυτότητά του.
Ο κατάφυτος λόφος των Εξαρχ είων , έχ ει αφήσει
έν τον ο αποτύπωμα στην καθημεριν ή ζωή της πόλης,
αλλά αποτέλεσε και το απόλυτο σημείο προορισμού για
τις οικογέν ειες της Αθήν ας, τα Σαββατοκύριακα. Έδιν ε
αν άσα στους κατοίκους και τους επισκέπτες, όμως τα
τελευταία χ ρόν ια παρουσιάζει μια εικόν α πραγματικής
εγκατάλειψης.

Σήμερα, ο λόφος του Στρέφη, κλείν ει τον κύκλο της
απαξίωσής του και μπαίν ει σε μία διαφορετική τροχ ιά.
Αλλάζει όψη και ετοιμάζεται ν α προσφέρει πάλι, τον
περίπατο, τον αθλητισμό, την αν αψυχ ή, τη θέα και
την ασφάλεια που έδιν ε για δεκαετίες στους επισκέπτες του.
Ο Δήμος Αθην αίων ξεκιν ά μία σειρά από παρεμβάσεις που επαν αφέρουν την αίγλη του και του δίν ουν
ζωή. Για ακόμη μία φορά, το πρόγραμμα «Υ ιοθέτησε
την πόλη σου» που γίν εται πραγματικότητα με τη
συμμετοχ ή φορέων , ιδρυμάτων , ιδιωτών , κατοίκων ,
γίν εται το εργαλείο υλοποίησης αυτής της ριζικής
αν άπλασης του λόφου.
Είν αι το πρόγραμμα που έως σήμερα, έχ ει δώσει τη
δυν ατότητα στην Αθήν α, ν α αξιοποιήσει, ν α αν αβαθμίσει και ν α δημιουργήσει χ ώρους που έχ ει αν άγκη η πόλη, δίν ον τας τη δυν ατότητα στον δήμο, ν α
θέτει τα δεδομέν α, ν α σχ εδιάζει και ν α ελέγχ ει τις παρεμβάσεις, ν α μειών ει το κόστος τους και παράλληλα,
μέσα από τη συν εργασία με όλους εκείν ους που
συμμετέχ ουν , ν α αποδίδει άμεσα στην πόλη έργα και
χ ώρους αξιοπρεπείς και αν αβαθμισμέν ους.

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

8-θριάσιο

Κοινή ανακοίνωση 5
Δήμων για τον κoρωνοϊό

Οι Δήμοι Βύρωνα, Γαλατσίου,
Δάφνης- Υμηττού, Καισαριανής και
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας –που όλοι συγκαταλέγονται διοικητικά στον Κεντρικό Τομέα Αθηνώνεπειδή
αντιλαμβανόμαστε
την
ανησυχία πολλών συμπολιτών μας
που επί αρκετές μέρες ακούν ή διαβάζουν ότι συνολικά στον Κεντρικό
Τομέα
καταγράφονται
αυξημένα
κρούσματα covid-19, εκδίδουμε αυτή
την ανακοίνωση για να ενημερώσουμε έγκυρα και υπεύθυνα ότι:
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που λαμβάνουμε τακτικά από τον
ΕΟΔΥ, οι Δήμοι μας δεν περιλαμβάνονται σε εκείνους που παρουσιάζουν
επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα.
Η συνολική εικόνα του Κεντρικού
Τομέα δεν συνεπάγεται ότι ισχύει
αναγκαστικά και για κάθε έναν από
τους επιμέρους Δήμους του. Συνεπώς
δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, ούτε να κυκλοφορούν ανυπόστατες φήμες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και
πανικό στους πολίτες.
Είναι αυτονόητο, φυσικά, ότι κανείς
μας δεν επιτρέπεται να εφησυχάζει.
Όπως λένε όλοι οι ειδικοί, οι επόμενοι
μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω μάχης, ως
Δήμοι συνεχίζουμε να καταβάλουμε
καθημερινά κάθε προσπάθεια και
όλοι οι πολίτες οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τα μέτρα προστασίας

και τις υποδείξεις των ειδικών.
Μένουμε ασφαλείς και θα το ξεπεράσουμε κι αυτό όλοι μαζί!
Οι υπογράφοντες Δήμαρχοι:
Γρηγόρης Κατωπόδης – Δήμαρχος
Βύρωνα
Γιώργος Μαρκόπουλος – Δήμαρχος
Γαλατσίου
Τασος Μπινισκος Δήμαρχος Δάφνης- Υμητού
Χρήστος Βοσκόπουλος – Δήμαρχος
Καισαριανής Καισαριανή Τώρα
Γιάννης Βούρος – Δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

«Σπάσε τη Σιωπή – Μίλησε,
Μην ανέχεσαι»

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

προτρέπει η Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας Πετρούπολης

Η

βία κατά των γυναικών αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο με θύματα
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια στον
κόσμο, χωρίς «διακρίσεις» εθνικότητας/εθνότητας,
θρησκεύματος, ηλικίας, κοινωνικής τάξης,
μορφωτικού επιπέδου ή πολιτισμικής παράδοσης.
Περιλαμβάνει όλες τις δυνατές εκφάνσεις της
βίας, κάθε μορφή άμεσης φυσικής βίας, τη λεκτική
βία, κάθε είδους εξαναγκασμό, κάθε είδους
συμβολική βία. Από τη γυναικοκτονία, τη συστηματική
κακοποίηση, τον βιασμό, την εμπορία γυναικών, τον
γάμο των ανήλικων κοριτσιών, τη σεξουαλική
παρενόχληση, έως τις αρνητικά διακριτικές
συμπεριφορές, τη συμβολική πραγμοποίηση του
γυναικείου σώματος ως σεξουαλικού αντικειμένου,
την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, το
“mansplaining”
και
τους
άρρητους
περιορισμούς/αποκλεισμούς από την αγορά
εργασίας, η βία κατά των γυναικών αποτελεί
παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, που συντελείται ακριβώς λόγω του
φύλου των γυναικών, και για τούτο, συνιστά ακραία
προσβολή του «ανθρώπινου προσώπου» τους.
Αποτελεί αδιαμφισβήτητα δομικό πρόβλημα των
κοινωνιών μας, αποτέλεσμα, αλλά και μηχανισμό
συντήρησης μιας ιστορικά συγκροτημένης
ανισότητας ισχύος ανδρών και γυναικών, που
«νομιμοποιεί» τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών
και δημιουργεί το υπόβαθρο για την εκδήλωση βίαιων
κατά των γυναικών συμπεριφορών.
Αμφισβητεί ευθέως τη δημοκρατία και τον πολιτισμό
μας, συνιστώντας φαινόμενο που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΟ.
Η κατανόηση των μηχανισμών και διαδικασιών
που (ανα)παράγουν τη βία κατά των γυναικών και η
αναγνωρισιμότητά της (σε όλες της τις μορφές)
αποτελούν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση και

εξάλειψη του φαινομένου.

Αυτό όμως δεν αρκεί, όπως δεν αρκεί και η
αναγνώριση του φαινομένου από τη διεθνή και την
ελληνική
έννομη
τάξη
(Σύμβαση
της
Κωνσταντινούπολης και Ν. 4531/2018). Είναι
αναγκαία η ενεργητική καταδίκη από τον καθένα και
την καθεμιά μας κάθε μορφής βίας και προσβολής
της αξιοπρέπειας των γυναικών, στην καθημερινή
μας πρακτική και στην οικογενειακή μας κουλτούρα.

Όποτε η σιωπή θα σπάει και όποτε μια δύσκολη
αφήγηση βιασμού ή κακοποίησης θα ακούγεται, τόσο
περισσότερο θα συρρικνώνονται τα ζοφερά
ποσοστά βίας κατά των γυναικών.

Τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι
να γίνουν ακόμη πολλά. Καθίσταται επιτακτική η
ανάγκη να αξιοποιηθούν οι τοπικές Επιτροπές
Ισότητας των Φύλων στα πλαίσια των τοπικών
κοινωνιών.
Ως νεοσύστατη επιτροπή ισότητας των
φύλων στο Δήμο Πετρούπολης έχουμε
βασικό μας στόχο σε συνεργασία πάντα με
όλους τους σημαντικούς πόρους της
τοπικής μας κοινωνίας, να μεριμνήσουμε
για την δημιουργία δομών και συνθηκών,
που θα
προλαμβάνουν περιστατικά
σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας μέσα
από την εκπόνηση καμπάνιας ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για το πολύ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Εξασφαλίζει ένα ασθενοφόρο και μια γεννήτρια για τις

ανάγκες του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)
Γ. Πατούλης: «Είμαστε δίπλα στους
φορείς, τους φιλοζωικούς συλλόγους και
τους πολίτες που εργάζονται καθημερινά
ενάντια στην Κακοποίηση των Ζώων»

Μ

ε πρωτοβουλίες που έχ ει αν αλάβει ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης και η αρμόδια Αν τιπεριφερειάρχ ης Πειραιώς Σ. Αν των άκου, για
πρώτη φορά από την ίδρυση της Περιφέρειας Αττικής
εν ισχ ύεται η δράση του Διαδημοτικού Κέν τρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ). Το κέν τρο λειτουργεί από το 2003 αποκλειστικά ως ν οσοκομείο
αδέσποτων ζώων , καλύπ τον τας τις αν άγκες 19
Δήμων της Αττικής.

Ειδικότερα, με απόφαση της Οικον ομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύν αψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιβαλλον τικό Σύν δεσμο Δήμων Αθήν ας – Πειραιά (ΠΕΣΥ ΔΑΠ), υπηρεσία
του οποίου είν αι το ΔΙΚΕΠΑΖ.
Η σχ ετική σύμβαση θα αφορά στην προμήθεια εν ός
σύγχ ρον ου ασθεν οφόρου για τη μεταφορά των τραυματισμέν ων ζώων και εν ός ηλεκτροπ αραγωγού
ζεύγους (γεν ν ήτρια) για την εξασφάλιση ηλεκτροδότησης σε έκτακτες συν θήκες διακοπής ρεύματος συν ολικού προϋπολογισμού 76.000€.
Με αφορμή τη σχ ετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίν ει:
«Με την απόφαση που λάβαμε στηρίζουμε έμπρακτα
τη διαχ ρον ική προσπάθεια των στελεχ ών του Συν δέσμου, του ιατρικού και ν οσηλευτικού προσωπικού του
ΔΙΚΕΠΑΖ ν α φρον τίζουν και ν α περιθάλπουν αδέσποτα ζώα. Θέλουμε τα ζώα ν α είν αι υγιή και ελεύθε-

φωτογραφικό υλικό από παλαιότερη επίσκεψη
του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη στο ΔΙΚΕΠΑΖ

ρα στο χ ώρο τους. Η σωστή θεραπεία και η φρον τίδα
τους είν αι κάτι το οποίο μπορεί ν α εξασφαλιστεί με τη
συν τον ισμέν η προσπάθεια της αυτοδιοίκησης και
όλων των εμπλεκόμεν ων φορέων και οργαν ώσεων .
Ως Περιφερειάρχ ης έχ ω δεσμευθεί ότι θα στηρίξω κάθε
σοβαρή προσπάθεια η οποία θα συμβάλει στη σωστή
φρον τίδα και περίθαλψη των ζώων συν τροφιάς (αδέσποτων και δεσποζόμεν ων ), εν ώ θα εν θαρρύν ουμε
και δράσεις που θα συμβάλλουν στην υιοθεσία των
αδέσποτων ζώων . Με τη δρομολόγηση των διαδικασιών εξασφάλισης εν ός ασθεν οφόρου και μιας γεν ν ήτριας, εν ισχ ύουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια του ΔΙΚΕΠΑΖ. Είν αι σημαν τικό ν α εκπαιδεύσουμε τις κοιν ων ίες μας και τα παιδιά μας ν α προστατεύουν τα ζώα συν τροφιάς προκειμέν ου ν α μην
εγκαταλείπον ται στους δρόμους».

Σε δήλωση της η Αν τιπεριφερειάρχ ης Πειραιά Σταυρούλα Αν των άκου τόν ισε:

«Με την απόφαση της Οικον ομικής Επιτροπής για
χ ρηματοδότηση του ΔΙΚΕΠΑΖ γίν εται πράξη η ευαισθησία της ν έας Περιφερειακής Αρχ ής και του Περιφερειάρχ η μας Γιώργου Πατούλη για την προστασία και
περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συν τροφιάς. Είν αι
λυπηρό φαιν όμεν ο η εγκατάλειψη εν ός ζώου στο
δρόμο και είν αι υποχ ρέωση της συν τεταγμέν ης πολιτείας των Δήμων και της Περιφέρειας ν α συν εργάζον ται και ν α αν αλαμβάν ουν τέτοιες δράσεις. Σήμερα
κάν αμε την αρχ ή και θα είμαστε δίπλα για ν α στηρίξουμε παρόμοιες εν έργειες στο πλαίσιο που επιτρέπει η
ισχ ύουσα ν ομοθεσία».
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΄΄ΣΚΙΖΟΥΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Και εκείνοι που οι επιδόσεις τους απογοητεύουν

Τ

ους πρωταθλητές και τους ουραγούς
δήμους στην ανακύκλωση ανέδειξε το
τελευταίο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ αφού επέβαλε
για πρώτη φορά το Πρόστιμο – Τέλος Ταφής σε
αυτούς που δεν ανακυκλώνουν και οδηγούν
στον ΧΥΤΑ τα σκουπίδια τους. Στο συνολικό
τέλος ταφής παραχωρήθηκε μια έκπτωση στην
κλί μακα 5,10,20 και 25% ανάλογα με την
ανακύκλωση που κάνουν και τι ς δράσει ς
διαχωρισμού στην πηγή.
Ετισι πρωταθλητές στην ανακύκλωση παρουσιάζονται οι δήμοι Κρωπίας, και ο Δήμος Κυθήρων με 25% και ακολουθούν οι δήμοι Βριλησσί ων, Ραφήνας Πι κερμί ου, και Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης με 20%.
Στο τέλος της κλίμακας όπου πληρώνουν ολόκληρο το τέλος ταφής διότι δεν έχουν αναπτύξει
σημαντικές δράσεις ανακύκλωσης παρουσιάζονται οι δήμοι Μαρκοπούλου, Σπετσών, Αίγινας,
Πόρου, Σπάτων Αρτέμιδος, Σαλαμίνος και άλλοι.
Προφανές είναι ότι οι δήμοι που δεν έχουν
επι δόσει ς στην ανακύκλωση ουσι αστι κά
πληρώνουν κατά 25% την επεξεργασία που γίνε-

ται στον ΧΥΤΑ και για τους άλλους δήμους που
κάνουν ανακύκλωση. Π.χ. Ενώ τα Βριλήσσια θα
έπρεπε να πληρώνουν κανονικά περίπου 65.000
ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων στον
ΧΥΤΑ τώρα πληρώνουν 52.000 ευρώ λόγω της
διαχείρισης που κάνουν στο δήμο τα χρήματα
αυτά τα πληρώνουν δήμοι όπως ο Σπάτων Αρτέμιδος που δεν έχει να επιδείξει επιδόσεις στην
διαχείριση.
Το σημαντικότερο όμως είναι να δούμε την επεξεργασία που έκανε το myota.gr για το κόστος
που τελικά πληρώνει ο δήμος στον ΧΥΤΑ ανά
κάτοι κο, δι ότι το ζητούμενο δεν εί ναι η
ανακύκλωση αλλά η μείωση των απορριμάτων
και ο συνολικός όγκος που πηγαίνει στον ΧΥΤΑ
αλλά και στα ανακυκλώσιμα.
Ετσι εδώ στο ίδιο παράδειγμα βλέπουμε ότι ενώ
το κόστος ταφής τελικά στον Δήμο Βριλησσίων
βγαίνει 1,71 ευρώ ανά κάτοικοι, στον Δήμο
Σπάττων Αρτέμιδος βγαίνει 3,87 και στον Δήμο
Μαρκοπούλου 4,59 ευρώ.
Το πόσο πιο σημαντική είναι η παραγωγή των
σκουπιδιών φαίνεται και από τους δήμους

Ετοιμάζεται το «Γέφυρα 2»:

Επιδότηση σε δάνεια

Έ

να επιπλέον κονδύλι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλίσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τον
προϋπολογισμό του προγράμματος Γέφυρα προκειμένου να
επιχορηγηθούν για 9 μήνες τα δάνεια που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Η διάρκεια του νέου προγράμματος,
το λεγόμενο «Πρόγραμμα Γέφυρα 2»
και ο προϋπολογισμός τους είναι τα
δύο βασικά θέματα που έχουν
κλειδώσει ενώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές
παραμένει το είδος της επιχορήγησης.
Οι δανειστές θεωρούν ότι πρέπει να
επιδοτηθούν μόνο οι τόκοι των
επιχειρηματικών δανείων, τα οποία
έχουν συναφθεί με υποθήκη του
επαγγελματικού ακινήτου.
Όμως η ελληνική πλευρά επιδιώκει
να επεκτείνει την «ομπρέλα», προκειμένου να καλύψει με κριτήρια π.χ. πτώση τζίρου
όλα τα επιχειρηματικά δάνεια, με επιδότηση όχι μόνο των τόκων αλλά και του κεφαλαίου.
Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν αύριο σε ειδική τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε αρμόδια στελέχη του υπουργείου οικονομικών και τα τεχνικά κλιμάκια
των δανειστών. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, το ζήτημα θα τεθεί από
τους αρμόδιους υπουργούς στους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών την επόμενη
εβδομάδα.
Στόχος είναι το «Γέφυρα 2» να λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του υφιστάμενου προγράμματος «Γέφυρα» το οποίο αφορά τα στεγαστικά δάνεια με υποθήκη την α΄κατοικία.
Αυτή τη φορά όμως θα στοχεύει στα επιχειρηματικά δάνεια. Το πρόγραμμα προτείνεται θα έχει διάρκεια επιδότησης 9 μήνες, η οποία προτείνεται να ξεκινά από το 90%
για τα ενήμερα δάνεια και θα βαίνει μειούμενη ανά τρίμηνο, όπως και για τα «πράσινα» στεγαστικά δάνεια του προγράμματος «Γέφυρα». Το ίδιο θα ισχύει και για τα
δάνεια σε καθυστέρηση.
Μέχρι ότου όμως τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα χρειαστεί μια
περίοδος περίπου 2-3 μηνών.
Στο διάστημα αυτό, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω κρατικής επιδότησης τόκων, όπως είχε συμβεί τους μήνες
Απριλίου-Αυγούστου 2020. Δικαιούχοι της επιδότησης ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (δηλαδή και ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι), που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα σε πληγέντες κλάδους (βάσει
ΚΑΔ).
Το πρόγραμμα κάλυψε τους συμβατικούς τόκους 5 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου ως και τις 31
Αυγούστου, για επιχειρηματικά δάνεια που ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

θριάσιο-9

Βάρης – Βούλας –
Βουλι αγμένης και
Γαλατσίου. Ενώ ο
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχει
λόγω καλής δι αχεί ρι σης 20% έκπτωση,
εντούτοις πληρώνει 3,44 ευρώ ανά κάτοικο, ο
δήμος Γαλατσίου που δεν έχει καμία έκπτωση
λόγω χαμηλών επιδόσεων πληρώνει 2,02 ευρώ
ανά κάτοικο.
Να σημειώσουμε βέβαια ότι όλες αυτές οι μετρήσεις αδικούν κατά πολύ τους μικρούς νησιωτικούς τουριστικούς δήμους που έχουν και την
τεράστια αυξομείωση των απορριμμάτων λόγω
θερινών τουριστικών όγκων, αλλά και τα κόστη
μεταφοράς που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση
με τους αστικούς δήμους της ηπειρωτικής Αττικής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Πόρου
που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί
πρωταθλητής ανακύκλωσης με 7,2%, αλλά στην
μέτρηση μπαίνει με εντελώς αντίξοους συντελεστές.

Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ασπροπύργου,
το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 στις 7:00 μμ,
θα πραγματοποιήσει ζωντανή διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα: Lockdown και
Αυτό-απασχολούμενοι- Ασπρόπυργος

10-θριάσιο
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ,
αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας
Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και
Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα
40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396
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θριάσιο-11
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Ο

Ο
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΌΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ
ΛΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΧΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

3 Νοεμβρίου του 2020 σταμάτησαν το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο προληπτικά για λόγους δημόσιας υγείας, με ενημέρωση ότι θα επανέλθουμε 3
Δεκεμβρίου του 2020.
Είμαστε αισίως 21 Ιανουαρίου 2021 και πλέον ο
καθένας εκφέρει άποψη από την δική του οπτική
γωνία και προσπαθεί να επηρεάσει τις εξελίξεις
κατά το δοκούν.. Όσοι δεν έχουν πετύχει στο
ξεκίνημα δηλώνουν ανώφελο να συνεχίσουμε γιατί
θα τραυματιστούν τα παιδιά για παράδειγμα (!).
Όσοι είναι στις πρώτες θέσεις, επιθυμούν να
συνεχίσουν ώστε να κερδίσουν αυτό που τους αναλογεί αφού αισθάνονται πώς τίποτα δεν έχει αλλάξει εν σχέσει με πριν τη διακοπή..
Εκείνοι οι οποίοι αντέχουν το οικονομικό βάρος
με τα οδοιπορικά και τα έξοδα των αγώνων
δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ
κιόλας οι αγώνες και οι προπονήσεις. Όσοι είχαν
δυσκολίες στις πληρωμές και έχουν αφήσει υπόλοιπα στους εργαζόμενους, σφυρίζουν αδιάφορα
για την συνέχεια των πρωταθλημάτων και μιλάνε
για το πόσο μεγάλη συμφορά είναι αυτός ο κοβιντ
και οι μεταλλάξεις τού (!) μοιάζει με την πείνα
μάλλον.
Να ακυρωθεί η χρονιά σημαίνει πρακτικά ότι, οι
αθλητές θα ξεκινήσουν προπονήσεις 3 Αυγούστου
του 21 άρα 10 ΜΗΝΕΣ μετά την διακοπή!!! Οι αθλητές οι οποίοι πριν την δεκάμηνη διακοπή είχαν
ΑΛΛΗ μια διακοπή από Μάρτιο του 20 έως Αύγουστο του 20 δηλαδή άλλους 5 μήνες απραξίας ή ατομικής προπόνησης - καμία σχέση με ομαδικό αθλητισμό πάντως !!
Τα παιδιά μεγαλώνουν και δεν μεγαλώνουν στα
γήπεδα. Χάνουν διακρίσεις, για την ακρίβεια ούτε
καν τις διεκδικούν που είναι ακόμη χειρότερο..
Χάνουν το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό,
χάνουν εμπειρίες, χάνουν φίλους. . κι όλοι μαζί
εμείς, σαν κοινωνία χάνουμε ΑΘΛΗΤΈΣ υγιής

που αργότερα θα αποτελέσουν κάποιοι από
αυτούς πρότυπα. Μια νέα γενιά αθλητών
δυστυχώς χάνεται και μια άλλη μεγάλη εξίσου
μερίδα αθλητών αναγκάζεται πρόωρα να εγκαταλείψει τον αθλητισμό χωρίς να το θέλει αφού τα
χρόνια περνάνε και είναι δύσκολο.. βαραίνουμε
κιόλας..
Η πολιτεία παλαιότερα όριζε οι πρωταθλητές
των ομιλων να παίξουν μπαράζ τέλος Μαϊου
αρχές Ιουνίου ώστε ένας να πάρει την άνοδο και
άλλες φορές τα μπαράζ την ίδια εποχή με 40°C
ήταν για να αποφευχθεί ο υποβιβασμός, αφού οι
ερασιτέχνες δεν έχουν υποχρεώσεις με εθνικές
ομάδες ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός για
την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων. Κάτι ανάλογο ας γίνει και τώρα.. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα ανολοκλήρωτο πρωτάθλημα, είναι
επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί λύση.
Για να βρεις την λύση σε ένα πρόβλημα θα πρέπει να εντοπίσεις ΠΟΙΟ ακριβώς είναι το πρόβλημα;
Είναι ο κοβιντ; Είναι τα τέστ και τα υγειονομικα
πρωτόκολλα; Είναι η οικονομική δυσπραγία των
παραγόντων λόγω του συνεχόμενου λουκέτου στο
λιανέμποριο; Είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων;
Είναι ότι δεν βοηθάνε οι Δήμοι; Είναι ότι βολευτήκαμε στον καναπέ; Είναι οι μυϊκοί τραυματισμοί που
θα προκύψουν; Είναι ότι δεν έχουμε κίνητρα να
ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή; Είναι ότι δεν
έχουν έσοδα οι ομάδες και θέλουν οικονομική στήριξη; Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο; Το πρόβλημα
είναι το εμβόλιο; Ποιο είναι το πρόβλημα τέλος
πάντων ώστε να βρεθεί λύση...
Σε κάθε περίπτωση ο ερασιτεχνικός αθλητισμός
είναι μέρος της λύσης κι όχι του προβλήματος.
Ο αθλητισμός μας διδάσκει να μην τα παρατάμε. Να δίνουμε την μάχη μέχρις εσχάτων. Το
οφείλουμε στην κοινωνία το οφείλουμε σε όλους
εκείνους που παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες
δεν τα παράτησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι διέξοδος ή
αλλιώς το φάρμακο και στο τέλος θα νικήσει όπως
γίνεται πάντα το ζητούμενο είναι οι απώλειες να
είναι όσο το δυνατόν λιγότερες...

Super League:

Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 23/1

15:00
Αστέρας-Λάρισα:
Παπαδόπουλος
(Κουρομπύλια, Νατσιόπουλος, 4ος Τζοβάρας,
VAR: Ευαγγέλου, Σπυρόπουλος)
17:15
Απόλλων -Άρης:
Διαμαν τόπουλος
(Τριαν ταφύλλου, Κολοσιών ης, 4ος Σκουλάς,
VAR: Γιουγκ, Νικολακάκης)
19:30
Παν αθην αϊκός-ΟΦΗ:
Καραν τών ης
(Μωυσιάδης, Φωτόπουλος, 4ος Περράκης,
VAR: Μαν ούχος, Νικολαΐδης)
Κυριακή 24/1

15:00 Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσαγκαράκης
(Καρσιώτης, Χατζην άκος, 4ος Τζοβάρας, VAR:
Παπαπέτρου, Χριστάκογλου)
17:15 Παν αιτωλικός-Λαμία: Σιδηρόπουλος
(Λ.Δημητριάδης, Μεϊν τάν ας, 4ος Τσέτσιλας,
VAR: Κουμπαράκης, Μπουξμπάουμ)
17:15 ΠΑΣ Γιάν ν ιν α-Βόλος: Γκορτσίλας
(Αλεξέας, Αν αστασάκης, 4ος Τσακαλίδης, VAR:
Ζαχαριάδης, Μπαλτάς)
19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Βίν τσιτς (Κλάν τσν ικ, 4ος
Φωτιάς, VAR: Γιουγκ, Κωσταράς)

Γ.Δ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι μικροί/ές
ποδοσφαιριστές/ριες
εν ών ουν τις φων ές τους
και στέλν ουν το δικό
τους μήν υμα στο πλαίσιο
του αιτήματος για επιστροφή των αν ήλικων παιδιών στις προπον ήσεις
μετά την λήξη των
τωριν ών μέτρων .
Τα μέτρα έχ ουν φέρει
δεκάδες χ ιλιάδες παιδιά
στο σημείο ν α
οδηγούν ται στην
κατάθλιψη:
«ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ:
Να καθαρίσουμε πληγές
που θα κάν ουν μήν ες
ν α επουλωθούν …
ΜΑΣΚΑ:
Να κρύβουμε τη θλίψη
για όσα μας στέρησαν …
ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
Μέν ουμε μακριά από
όν ειρα κι από αυτό που
λατρεύουμε…

ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ - ΕΜΒΟΛΙΟ
ΜΑΣ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ!»

FL:
Νέο
έγγραφο στην
Ε θ ν ι κ ή
Επιτροπή
Δημόσιας
Υγείας

Όλες τις απαραίτητες
εν έργειες κάν ει η
λίγκα για ν α επιστρέψουν στις ομαδικές
προπον ήσεις οι ΠΑΕ της Φούτμπολ Λιγκ και
εν συν εχεία στους επίσημους αγών ες.
Η Έν ωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2
και Β΄ Εθν ικής Κατηγορίας έστειλε ν έο
έγγραφό στην Εθν ική Επιτροπή Δημοσίας
Υγείας κατά του Cov id 19 για τη Football
League.

Η Λίγκα τους τον ίζει, μεταξύ άλλων , ότι το
υγειον ομικό πρωτόκολλο της FL είν αι πλήρως
εν αρμον ισμέν ο με SL1 και SL2, ότι είν αι το
μόν ο επαγγελματικό πρωτάθλημα που δεν
προπον είται εν ώ αν αφέρει ότι αν αν αβλήθει
και άλλο, οι ομάδες θα οδηγηθούν σε οικον ομική εξαθλίωση.

ι εξελίξεις «τρέχουν» στο στρατόπεδο της Γ’ Εθνικής, με
τις ομάδες να περιμένουν να δοθεί το «πράσινο φως»
για να επιστρέψουν στις προπονήσεις.
Ο Τάσος Τριανταφύλλου αποτελεί ένα από τα μέλη της ειδικής
επιτροπής που συμμετείχαν στις τηλεδιασκέψεις με τους κ.κ.
Διακοφώτη και Μαυρωτά για το μέλλον της Γ Εθνικής. Αναφέρθηκε στην προσέγγιση της ΕΠΟ, στην ενότητα των παικτών,
στην ομάδα τους αλλά και στο ότι έδωσαν… φωνή στην κατηγορία μετά από χρόνια.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής Τάσος Τριανταφύλλου τόνισε:«Μέχρι και την τελευταία τηλεδιάσκεψη που κάναμε με τους
αρμόδιους τα μηνύματα ήταν ενθαρρυντικά και πλέον το θέμα
της επανέναρξης των προπονήσεων και της επαναφοράς των
αγώνων το βλέπουν πιο “ζεστά”. Συντάξαμε το πρωτόκολλο που
μας ζητήθηκε και μάλιστα το αποστείλαμε ήδη μέσω της ΕΠΟ
στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και ενημερωθήκαμε πως σύντομα θα έχουμε νέα.
Όλα όσα κάναμε με τους συναδέλφους μου αυτό το διάστημα,
είτε εκείνους που βρέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, είτε εκείνους
που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις κοντά μας, ήταν ιδιαίτερα
οργανωμένα και στοχευμένα. Το ότι έφτασαν σε σημείο ερασιτέχνες παίκτες με τη βοήθεια του ΠΣΑΠ και της ΕΠΟ να κάνουν
τέτοιες τηλεδιασκέψεις, από μόνο του λέει πάρα πολλά.
Και από τη στιγμή που έγινε μια τέτοια αρχή, θα μπορούσαμε
από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε και άλλα ζητήματα. Ένας
ποδοσφαιριστής για να είναι έτοιμος να ξεκινήσει άμεσα πρέπει ήδη αυτούς τους μήνες να προετοιμάζεται από μόνος του.
Θεωρώ πως αν μας δοθεί ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων θα είναι
αρκετά καλά, καθώς δεν βγαίνουν μετά οι ημερομηνίες.
Η ομάδα του Γιούχτα έχει θέσει ψηλά τον πήχη τις τελευταίες
σεζόν, όπου ήδη 2-3 χρόνια παραμένει στην κατηγορία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά οργανωμένο σωματείο που έχει ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Κάναμε πολλές μεταγραφές φέτος και ήταν μεταβατικό λίγο το ξεκίνημα μας».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΓΑΣ:
ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ H
Football League

Ο ποδοσφαιριστής Κώστας Πλέγας
αναφέρθηκε στο Πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ τονίζοντας ότι είναι ανάγκη να ξεκινήσει.
«Νομίζω ότι είναι ανάγκη να ξεκινήσει η Football League. Οπως
κι εμείς περιμέναμε τόσο καιρό για να ξεκινήσουμε, αυτή είναι
η ζωή μας και το μέλλον μας. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε,
από αυτό ζούμε.
Οπότε νομίζω ότι είναι άμεση ανάγκη να ξεκινήσει και αυτό το
πρωτάθλημα, ώστε να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές και οι
ομάδες να μπουν και αυτοί σε μία εκκίνηση.
Είναι ακριβώς τα ίδια με την Super League 2. Από τη στιγμή
που οι ομάδες μπορούν να τηρήσουν τα πρωτόκολλα και τους
κανόνες υγιεινής στο δύσκολο καιρό που ζούμε, νομίζω ότι θα
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και αυτό το πρωτάθλημα»

Η ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 1 ΛΕΕΙ <<ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ>>

«Κόκκινη Κάρτα στο
Ρατσισμό» θα βγάλει η
18η αγωνιστική του
ελληνικού πρωταθλήματος
Την ευαισθησία της
σε σημαντικά θέματα
συνεχίζει να δείχνει η
Σούπερ Λίγκα 1.
Η
διοργανώτρια
αρχή δίνει το σύνθημα για την 18η αγωνιστική και συνεχίζει την
καμπάνια της κατά του ρατσισμού, της βίας και των διακρίσεων, στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει τους φιλάθλους πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σούπερ Λίγκας 1:
«H Super League, σε συνεργασία με όλες τις ομάδες, με
σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους φιλάθλους σε θέματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, αφιερώνει την
18η Αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Interwetten
(23-24/01/2021), ενάντια στο ρατσισμό, στη βία και στις διακρίσεις.
Ο αθλητισμός μεταλαμπαδεύει ανθρώπινες αξίες και προσφέρει στο ποδόσφαιρο τη δυνατότητα να προωθήσει θετικά
μηνύματα για την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα, την ισότητα
και την ανθρωπιά, αλλά και να ευαισθητοποιήσει όλους τους
φιλάθλους, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης.
Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χώρος για βία και διακρίσεις.
Ενώστε και εσείς τη φωνή σας με όλες τις ομάδες και πείτε
#slgr_notoracism».
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12-θριάσιο

48

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ Η ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΠΑΛΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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θριάσιο-13

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο Νεανίδης
Ευστάθιος
το γένος
Λαζαρίδου
κάτοικος
Ασπροπύργου
και η
Αγγελική
Μίντζαρη
το γένος
Κοπαλίδου
κάτοικος
Ασπροπύργου
θα τελέσουν
πολιτικό
γάμο στο
δημαρχείο
Ασπροπύργου

14-θριάσιο

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

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
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Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

Ενοικιάζεται

Ενοικ ιάζεται
μονοκ ατοικ ία
στο κ έντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

Ενοικιάζεται

<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο
τριάρι πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινισμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση, airconition, μεγάλη αυλή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>

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

6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

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

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

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

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης
400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ.

ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6945178800
κος ΣΤΕΛΙΟΣ.
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

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

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

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

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

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

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

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

