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Ανοίγουν 1η Φεβρουαρίου Γυμνάσια και Λύκεια
Θα γίνονται προαιρετικά τεστ στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Η Κ.Ε.Δ.Α. προχωρά
άμεσα στην
πρόσληψη 10 ατόμων
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-Τι δείχνει η έρευνα της Focus Bari
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Συνεχίζει τις επενδύσεις
logistics στον Ασπρόπυργο η Sarmed
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ:

Η ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:

<<ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ>>
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 16 ΚΑΙ 74 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, Ασπρόπυργος Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916
MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, 2102472223
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84,2105985845
ΑΧΑΡΝΕΣ

Σενούντα Αντουάν Γ.

Κύπρου 76, Όπισθεν Δημαρχείου,
2102469800

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29
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Κορωνοϊος: Αυξημένη χρήση των social και κατάθλιψη
-Τι δείχνει η έρευνα της Focus Bari

Στο 92% εν τοπίζει την διείσδυση του ίν τερν ετ εν
μέσω κορων οϊού μεταξύ Ελλήν ων 16-74 χ ρόν ων
παν ελλήν ια έρευν α Focus on Tech Lif e της Focus Bari
.Ουσιαστικά, όλοι οι Έλλην ες είν αι πλέον χ ρήστες ίν τερν ετ, εν ώ οι συν θήκες της παν δημίας πυροδότησαν
την ήδη υπάρχ ουσα τάση αν άπτυξης της ψηφιακής
(digital) ζωής στην καθημεριν ότητα: όλοι εν ημερών ον ται, διασκεδάζουν , ψυχ αγωγούν ται, επικοιν ων ούν ,
αλλά και ψων ίζουν διαδικτυακά.Ως φυσικό επακόλουθο,
επτά στους δέκα Έλλην ες δηλών ουν ότι αύξησαν τον
χ ρόν ο (και εν έργεια) που αφιερών ουν στα σόσιαλ από
την έν αρξη των lockdown από τον περασμέν ο Μάρτιο
έως σήμερα: το Facebook έχ ει φτάσει στο 75%, με
τρεις στους τέσσερις Έλλην ες ν α έχ ουν τουλάχ ιστον
έν α π ροφίλ, εν ώ ακολουθούν τα Y outube και
Instagram στο 62% και 55% αν τίστοιχ α.Πηγή: ief imerida.gr - https://www.ief imerida.gr/tehnologia/koronoiosay ximeni-hrisi-sosial-kai-katathlipsi

Όμως, ο αυξημέν ος χ ρόν ος έκθεσης και διάδρασης
στα σόσιαλ δεν είν αι πάν τα θετικός. Σύμφων α με έρευν α της Focus Bari, δύο στους τρεις Έλλην ες αγαπούν
τα σόσιαλ γιατί τους κρατούν σ' επαφή με φίλους, με
την κοιν ων ία και γεν ικότερα τους κάν ουν ν α ν ιώθουν
συν δεδεμέν οι με τον «έξω κόσμο», καθώς και δύο
στους πέν τε χ ρησιμοποιούν τα σόσιαλ για ν α προβάλουν την δουλειά τους ή/και ν α προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες τους.Τα σόσιαλ και η θλίψη την

περίοδο του κορων οϊούΤρεις στους πέν τε παραδέχ ον ται ότι αφιερών ουν στα σόσιαλ περισσότερο χ ρόν ο
απ' όσο θα ήθελαν και συχ ν ά παρασύρον ται από αυτά
και αμελούν άλλες δράσεις που θα ήθελαν ν α κάν ουν ,
όπως διάβασμα, κάποιο άλλο χ όμπι, άθλημα κλπ., εν ώ
δύο στους πέν τε κάθε μέρα λέν ε το πρωί στον εαυτό
τους ότι δεν θα παρασυρθούν από τα σόσιαλ, όμως
δεν το καταφέρν ουν .
Έν ας στους τρεις ομολογεί ότι συχ ν ά τα σόσιαλ
τον /την κάν ουν ν α αισθάν εται ακόμα περισσότερη
μον αξιά καθώς κάποιες αν αρτήσεις (posts) φίλων τους
κάν ουν ν α αισθάν ον ται κατάθλιψη και ειδικά τα posts
με φωτογραφίες από εποχ ές προ παν δημίας τους
κάν ουν ν α αισθάν ον ται θλίψη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή συννεφιά
Η θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
Μαργαρίτης, Μαργαρίτα *

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

Δήμος Αχαρνών: Με συνεχείς απολυμάνσεις
προστατεύουμε τους δημότες μας

Με καθημεριν ές και συν εχείς προληπτικές απολυμάν σεις ο Δήμος Αχαρν ών προφυλάσσει την
υγεία των δημοτών .
Ο Δήμαρχος Αχαρν ών Σπύρος Βρεττός τόν ισε:

“Από την πλευρά μας κάν ουμε ότι μπορούμε για ν α προστατεύσουμε τους δημότες μας και ν α περιορίσουμε όσο είν αι δυν ατόν , την εξάπλωση της διάδοσης του κορων οϊού.

Οι απολυμάν σεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρν ών σε όλους τους χώρους, οι έλεγχοι
της δημοτικής αστυν ομίας καθώς και η ατομική ευθύν η που έχουμε αν απτύξει όλοι μας, συν δράμουν
καθημεριν ά στο δύσκολο αυτό έργο”.
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θριάσιο-3

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής έργου
μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ανάδοχου
για την «επισκευή – συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων και αύλειων χώρων» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία, περιλαμβάνει:
•
παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών σε
Σχολικά Κτίρια και τους αύλειους χώρους τους,
•
κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ
που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση
των μαθητών στον χώρο του σχολείου,
•
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την
προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια,
όπως διαγραμμίσεις οδών τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της

ταχύτητας
σήμανσης.

των

οχημάτων και

πινακίδων

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά
εργαλεία αλλά και με ίδιους πόρους του Δήμου
προχωράμε στην υλοποίηση των έργων υποδομών που έχει ανάγκη η πόλη και πρωτίστως τα
σχολεία μας.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε το
προηγούμενο διάστημα διευρύνονται πλέον με
την κατασκευή μπαρών ΑμεΑ καθώς επίσης και
με τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια των μαθητών.
Θέλουμε σχολεία σύγχρονα, λειτουργικά, φιλικά, προσβάσιμα για όλους και προς αυτή την
κατεύθυνση εργαζόμαστε, παρά της δυσκολίες
που επιφέρει η πανδημία, τονίζει η δημοτική
αρχή.

Νέα δεδομένα στις μετακινήσεις:
Αλλάζουν τα όρια επιβατών από σήμερα
- Τι θα ισχύει για οχήματα, ταξί και φορτηγά

Πλέον , θα υπ άρχ ουν ν έα όρια επ ιβατών σε
αυτοκίν ητα, ταξί και φορτηγά.Στην αν ακοίν ωση του
υπουργείου Μεταφορών τον ίζεται ότι μέχ ρι δύο (2) επιβάτες εκτός από τον οδηγό θα μπορούν ν α επιβαίν ουν από σήμερα 25 Ιαν ουαρίου και ώρα 06:00 σε
επιβατηγά οχ ήματα δημόσιας χ ρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χ ρήσης
(Ι.Χ.) οχ ήματα, καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχ ήματα με οδηγό,
μετά την έγκριση των σχ ετικών εισηγήσεων του Υ πουργείου Υ ποδομών και Μεταφορών από την Επιτροπή
των Λοιμωξιολόγων .
Σύμφων α με τη ν έα Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του κορων οϊού
COVID-19», που δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 23
Ιαν ουαρίου 2021, η υπέρβαση του συγκεκριμέν ου
ορίου επιβαιν όν των επιτρέπεται μόν ο σε δύο περιπτώσεις, εφόσον στο όχ ημα επιβαίν ουν :

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ «ΑΛΚΟΟΛ»

Η συν έχ εια στη σελ. 13

2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας για Παιδιά κατόπιν
συνεργασίας του με τον Δήμο Ασπροπύργου

- Συγχαρητήριά Πατούλη στα στελέχη του Δήμου

Τ

ο Ελλην ικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υ γιών Πόλεων Προαγωγής Υ γείας «ΕΔΔΥ ΠΠΥ », σε συν εργασία
με τον Δήμο Ασπροπύργου, υπό την Αιγίδα του
Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών , διοργάν ωσαν την Δευτέρα
18 Ιαν ουαρίου, το δεύτερο διαδικτυακό σεμιν άριο του
προγράμματος «Αγωγής Υ γείας για Παιδιά». Οι συμμετέχ ον τες παρακολούθησαν το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε με την επιστημον ική υποστήριξη του κ.
Αν αστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εν τατικολόγου, τ.
Συν τον ιστή-Διευθυν τή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών ,
μέσω πλατφόρμας zoom.
Η δεύτερη διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα το
«ΑΛΚΟΟΛ» είχ ε χ ρον ική διάρκεια μία ώρα, εν ώ ιδιαίτερη ικαν οποίηση προκάλεσε το εν διαφέρον αρκετών
πολιτών που συμμετείχ αν στο πρόγραμμα. Στο τέλος
της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε συζήτηση και
απαν τήθηκαν τα ερωτήματα των δημοτών από τον κ.
Χατζή σχ ετικά με την εν ότητα που παρακολούθησαν .
Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούν ται κάθε τρίτη
Δευτέρα του μήν α έτσι ώστε ν α ολοκληρωθεί ο κύκλος
των θεμάτων (σύν ολο 7). Το επόμεν ο θέμα που θα
ακολουθήσει είν αι οι «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ».
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη απηύθυνε χαιρετισμό

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη απηύθυν ε
χ αιρετισμό στην έν αρξη της διάλεξης και δήλωσε:
«Θα ήθελα ν α συγχ αρώ τους διοργαν ωτές της δεύτερης συν άν τησης του Προγράμματος με θέμα το

«ΑΛΚΟΟΛ», και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του Δικτύου
και Περιφερειάρχ η Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, για τα
προγράμματα εν ημέρωσης και προληπτικής ιατρικής
που εφαρμόζον ται μέσω του Δικτύου σε όλη τη χ ώρα.
Το αλκοόλ αποτελεί έν α από τα πιο κρίσιμα προβλήματα, καθώς η εξάρτηση σε αυτό είν αι υπεύθυν η για τον
θάν ατο πολλών ατόμων , ιδίως προερχ όμεν α από τις
ν εότερες ηλικιακά μερίδες του πληθυσμού. Πέρα των
προβλημάτων υγείας η εξάρτηση στο αλκοόλ έχ ει και
κοιν ων ικές επιπτώσεις, όπως είν αι τα τροχ αία ατυχ ήματα, τα εργασιακά και οικογεν ειακά προβλήματα και η
διαπροσωπική βία. Οφείλουμε λοιπόν ν α προστατέψουμε και ν α αποτρέψουμε με κάθε τρόπο την ν έα
γεν ιά».
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν τα στελέχη της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Ασπροπύργου.

Η Διευθύν τρια Κοιν ων ικής Προστασίας κα. Ιωάν ν α
Μαλιάτση, αφού ευχ αρίστησε τον Περιφερειάρχ η και
Πρόεδρο του ΕΔΔΥ ΠΠΥ , κ. Γιώργο Πατούλη, δήλωσε
τα εξής: «Είν αι πολύ σημαν τικό οι γον είς, τα παιδιά και
οι εκπαιδευτικοί ν α είν αι εν ημερωμέν οι για θέματα αγωγής και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Για εμάς ως
στελέχ η της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου, έν αν δήμο ιδιαίτερα επιβαρυμέν ο από πλευράς της υγείας των πολιτών , και οι επτά
θεματικές του προγράμματος είν αι ιδιαίτερα σημαν τικές
και θα αποτελέσουν την βάση εν ός συν εχ ούς προγράμματος δράσεων πρόληψης και αγωγής της υγείας
των παιδιών και των ν έων .»

Το πρόγραμμα παρακολούθησε και η Γεν ική Διευθύν τρια του Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικτύου Υ γιών
Πόλεων κα Μαρία Αϊδίν η, η οποία αφού καλωσόρισε και
ευχ αρίστησε τον κ. Χατζή τους συμμετέχ ον τες, και τα
στελέχ η του Δήμου δήλωσε: «Η σημεριν ή εν ότητα
ΑΛΚΟΟΛ αποτελεί έν α μείζων θέμα που απασχ ολεί
γον είς και εκπαιδευτικούς, λόγω της αυξημέν ης καταν άλωσής του από τους ν έους. Η σωστή εν ημέρωση και
καθοδήγηση αλλά και η στήριξη των παιδιών και των
εφήβων καθίσταν ται αρωγοί στην πρόληψη.» Τέλος η
κα Μαρία Αϊδίν η έκαν ε αν αφορά σε εκστρατεία του Δικτύου με έν τυπα αλλά και ηλεκτρον ικά banners που
έχ ουν διατεθεί στους Δήμους, σχ ετικά με την ορθή
καταν άλωση του αλκοόλ.
Η συνέχεια στη σελ. 13
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4-θριάσιο

ΕΛΓΑ: Πιο γρήγορες οι αποζημιώσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Τέλος στο… «παραδοσιακό» χαρτί και μολύβι, που χρησιμοποιούν οι γεωτεχνικοί εκτιμητές του ΕΛΓΑ
κατά την καταγραφή των ζημιών στο χωράφι, έρχεται να βάλει η απόφαση που υπέγραψαν πριν από λίγες
ημέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός με τον πρόεδρο του Αγροτικού Ασφαλιστικού Οργανισμού, Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Κοινωνίας
της Πληροφορίας ΑΕ» Σταύρο Ασθενίδη.

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης
-Καταβάλλονται εντός εβδομάδας τα ποσά

Την εβδομάδα που ξεκινα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους που έχουν
τιμολόγια αγοράς Δεκεμβρίου, καθώς υπεγράφη (23/1) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός σε συνέντευξή του στο
δελτίο ειδήσεων της δημοτικής τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV 100.

Η συνέχεια από σελ. 3

Ο
Πρόεδρος
του
ΕΔΔΥ ΠΠΥ και Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης αφού ευχ αρίστησε τον συν άδερφο
και συν εργάτη του κ. Αν αστάσιο Χατζή, εξέφρασε τα
συγχ αρητήριά του στα στελέχ η του Δήμου Ασπ ροπ ύργου
και
δήλωσε:
«Πραγματοποιείται σήμερα
έν α
π ρόγραμμα
π ου
στόχ ο έχ ει την ευαισθητοπ οίηση αλλά και την
εν ημέρωση των γον έων
και των εκπαιδευτικών .

Επίδομα γέννησης:

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Ιανουαρίου,
ποιοι οι δικαιούχοι για το 2021

Οι νέοι γονείς που απέκτησαν παιδί μέσα στον
προηγούμενο μήνα, Δεκέμβριο, καθώς και όσοι
απέκτησαν παιδί το 2020 και υπέβαλλαν αίτηση η
οποία εγκρίθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 θα
πληρωθούν την πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης στις 29 Ιανουαρίου 2021.
Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις
των 1.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον
επόμεν ο μήν α από την γέν ν ηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήν α
της γέν ν ησης του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά
από πέν τε μήν ες από το μήν α της γέν ν ηση του παιδιού. Έτσι όσοι πληρωθούν στις 29 Ιαν ουαρίου 2021
την πρώτη δόση θα πληρωθούν την δεύτερη δόση
στις 31 Μαΐ ου 2021.
Η αίτηση υποβάλλεται εν τός προθεσμίας τριών
μην ών από τη γέν ν ηση του παιδιού.

Ωστόσο για το 2020 αποφασίστηκε ότι εφόσον για
διαφορετικούς λόγους δεν πρόλαβαν ν α υποβάλουν
την σχ ετική αίτηση ή δεν την υπέβαλαν οριστικά έως
και τις 26.11.2020, είχ αν μια δεύτερη ευκαιρία ως τις
31 Δεκεμβρίου 2020 ν α προβούν στις απαραίτητες
εν έργειες, προκειμέν ου ν α τους χ ορηγηθεί το επίδομα γέν ν ησης.
Αιτήσεις για το 2021

Το ΑΛΚΟΟΛ και η μεγάλη καταν άλωσή του, αποτελούν κύριες
αιτίες για τα προβλήματα υγείας
που αν τιμετωπίζουν οι ν έοι και
μετέπειτα οι εν ήλικες.
Ως Δίκτυο προσπαθούμε ν α
προάγουμε την ασφάλεια των παιδιών και όλων των π ολιτών
π αρέχ ον τας δράσεις έγκυρης
εν ημέρωσης». Στη συν έχ εια, ο κ.
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του
Δ.Σ του Δικτύου, ευχ ήθηκε καλή
επιτυχ ία στις υπόλοιπες δράσεις
του Δήμου.

Το παιδί πρέπει ν α έχ ει γεν ν ηθεί εν ζωή στην
Ελλάδα από 1-1-2021, το ισοδύν αμο οικογεν ειακό
εισόδημα ν α μην υπερβαίν ει ετησίως το ποσό των
40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο
που έχ ει την επιμέλεια του ν α μέν ει μόν ιμα και ν όμιμα στην Ελλάδα και ν α έχ ει την ιδιότητα του Έλλην α
πολίτη ή του ομογεν ούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου
πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης
χ ώρας που διαμέν ει στην Ελλάδα συν εχ ώς από το
2012 και εν τεύθεν καθώς και ν α υποβληθεί αίτηση για
τη χ ορήγηση του εν τός τριμήν ου από τη γέν ν ηση.
Από το έτος 2024 και εν τεύθεν , ο πολίτης τρίτης
χ ώρας απαιτείται ν α διαμέν ει ν όμιμα και μόν ιμα στην
Ελλάδα τα τελευταία 12 χ ρόν ια.
Η μόν ιμη διαμον ή στην Ελλάδα αποδεικν ύεται από
τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του
δικαιούχ ου για το προηγούμεν ο της γέν ν ησης φορολογικό έτος και τη σχ ετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν
κατά το χ ρόν ο υποβολής της αίτησης για τη χ ορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχ εία του
Φορολογικού Μητρώου του αιτούν τος μεταγεν έστερη
της αν ωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

Συν ολικά η εν ίσχ υση αν έρχ εται σε 2000 ευρώ και
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000
ευρώ. Η 1η δόση χ ορηγείται τον επόμεν ο μήν α από
τη. γέν ν ηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήν α της γέν ν ησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέν τε μήν ες από το
μήν α της γέν ν ηση του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για
δίδυμα είν αι 4.000€ κ.ο.κ
Η αίτηση υποβάλλεται:

α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέν ν ησης Τέκν ου
του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
ή β) στο Υ ποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέν ν ησης
του παιδιού εφόσον η γέν ν ηση λάβει χ ώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλιν ικές/τμήματα ν οσοκομείων (θα είν αι διαθέσιμο σε
μεταγεν έστερο χ ρόν ο).
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Βιασμός 11χρονης : Συνελήφθη ο
προπονητής που κατηγορείται για
την κακοποίηση της αθλήτριας

θριάσιο-5
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις
ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ
Ενταγμένη 05/06/2019
1.481.183,05

Ε νε ρ γε ι α κή α ν α βά θμ ι σ η Ψ Ν Α Δ α φ νί

ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενταγμένη 05/06/2019 919.353,88

Μετά από ένταλμα που εξέδωσε η
εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο στην
υπόθεση των καταγγελιών αθλητριών για σεξουαλική
κακοποίηση.
Μετά από ένταλμα που εξέδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών συνελήφθη στη Σάμο ο προπονητής
που κατηγορείται ότι βίασε την 21χρόνη σήμερα
αθλήτρια της ιστιοπλοΐας όταν εκείνη ήταν μόλις 11
ετών.
Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι σε βαθμό
κακουργήματος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια.
Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Νίκος Στεφανάτος που
διενεργεί την σχετική προκαταρκτική, κάτω από άκρα
μυστικότητα έλαβε τα τελευταία 24ωρα καταθέσεις από
την αθλήτρια και τους γονείς της και αμέσως μετά με
σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου ανακριτή προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του
καταγγελλόμενου προπονητή.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Συνελήφθη σήμερα (24-01-2021) σε νησί του Βορείου Αιγαίου, από την οικεία Υποδιεύθυνση Ασφάλειας,
ημεδαπός, με ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Αθηνών για αδικήματα που κατηγορείται ότι διέπραξε σε
βάρος ανήλικης το χρονικό διάστημα 2010-2013.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Τα νοσοκομεία ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο & ΨΝΑ Δαφνί
αναβαθμίζονται ενεργειακά με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα μας,
μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής
Πολιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων στον χώρο της υγείας.
Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στην
πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ των νοσοκομείων
όσο και σε επίπεδο καθημερινών προμηθειών και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως για
παράδειγμα σε όλες τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.
Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές υποδομές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο είναι
η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η δράση αυτή υλοποιείται κυρίως μέσα από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές
προτεραιότητές του έχει την ενεργειακή εξοικονόμηση και ειδικά στα δημόσια κτίρια. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες δράσεις του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα αναβαθμίστηκαν
πολλά νοσοκομεία, κυρίως της Ελληνικής Περιφέρειας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον χώρο της υγείας, καθώς προχώρησαν οι διαδικασίες για τουλάχιστον 58
τέτοια έργα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του
2020:
-Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ περίπου
- Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 177
εκατ. ευρώ περίπου
Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκαμπτες διαδικασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επενδύσεις (που έχουμε
ξαναναφέρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυστερήσεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα, να καμφθούν αντιστάσεις και ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να ωριμάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ειδικά η Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους πόρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ – έχουν δείξει μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτρόπων, δίνουν την ευχέρεια
στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστήματα υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και τις υποδομές σε αυτά, αφού
παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά για τα
θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα έργα.
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6-θριάσιο

Για κλοπές σε βάρος επιβατών στο Προαστιακό «Κάτω Αχαρναί»

Χειροπέδες σε 46χρονο αλλοδαπό

Γ

ια κλοπές κατ΄εξακολούθηση σε βάρος επιβατών που βρίσκονταν στην αποβάθρα του
σταθμού του Προαστιακού «Κάτω Αχαρναί»
συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, 46χρονος αλλοδαπός.

Το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών συνέστησε ειδική
ομάδα προς εντοπισμό του δράστη και κατόπιν
επισταμένης έρευνας στους χώρους του εν λόγω
σταθμού αλλά και στους συρμούς του τρένου,
εντοπίστηκε ο 46χρονος και πιστοποιήθηκε η
εγκληματική του δράση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε άτομα που ανέμεναν στην αποβάθρα του προαναφερθέντα σταθμού του Προαστιακού και προσφέρονταν να τα βοηθήσει στη μεταφορά των αποσκευών τους. Κατά την επιβίβαση
και εκμεταλλευόμενος το συνωστισμό, τους αφαιρούσε πορτοφόλια, τιμαλφή και χρηματικά ποσά.
Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του
Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, εξιχνιάστηκαν -27περιπτώσεις κλοπών με εμπλεκόμενο τον
46χρονο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις Κεγχρεές
ο Δήμαρχος
Κορινθίων για
την ανάδειξη
του αρχαίου
λιμανιού

Στο έργο στερέωσης,
αποκατάστασης και
ανάδειξης των καταλοίπων του αρχαίου λιμένα Κεγχρεών βρέθηκε ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος.

Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη κ.Αθηνά Κόρκα αρμόδια για θέματα Πολιτισμού στην Π.Ε Κορινθίας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Χάρη Βυτινιώτη αρμόδιο για θέματα υποδομών και την προϊσταμένη αλλά και στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας ενημερώθηκαν για την ομαλή εξέλιξη του
έργου αλλά και συζήτησαν για την βατότητα του δρόμου σύνδεσης των
Βόρειων και Νότιων άκρων του λιμένα.
Ο Δήμος Κορινθίων συμβάλει καθοριστικά στην δρομολόγηση της λύσης
ούτως ώστε το σπουδαίο έργο να ολοκληρωθεί και το μνημείο να τύχει
της φροντίδας αλλά και της ανάδειξης που αρμόζει.

Βρέθηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης -Αγνοούνταν με
το φουσκωτό σκάφος του ανοιχτά της Ερέτριας

Νεκρός βρέθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο πρώην υπουργός
Σήφης Βαλυράκης.Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει ανοιχτά με το σκάφος του
το μεσημέρι της Κυριακής.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων
του OPEN, το σκάφος έχει εντοπιστεί από τις λιμενικές Αρχές, αλλά αγνοείται ακόμη ο πρώην υπουργός. Στις έρευνες του εντοπισμού του συμμετέχει η αστυνομία, το λιμενικό και ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού
Σώματος.

Δημοτικό συμβούλιο στα Μέγαρα στις
26 Ιανουαρίου και ώρα 20:30

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συν εδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίν ει
με χ ρήση της τεχ ν ολογίας του e-presence (www.epresence.gov .gr) την 26η
Ιαν ουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής περί «έγκρισης Καν ον ισμού
– Ποιότητας Ζωής και Προστασίας
Περιβάλλον τος».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2020
απόφασης της Οικον ομικής Επιτροπής
περί «επιβολής κυρώσεων του Καν ον ισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας
Περιβάλλον τος».
– Περί υιοθέτησης της «Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».
– Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ.

27/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί «Συγκρότησης της
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».
– Περί καθορισμού ή μη θέσεων
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου αν ά είδος αδειών για το έτος 2021
στις Κοιν ότητες Μεγαρέων , Νέας Περάμου και Κιν έτας του Δήμου Μεγαρέων .

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2020
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής περί «έγκρισης της τοποθέτησης
πλαστικών κολων ακίων , κατά μήκος
του δρόμου στην ιδιοκτησία της οδού
Κιλκίς αρ. 2, στα Μέγαρα».
– Έγκριση της υπ ’ αριθ. 1/2021
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής περί «έγκρισης της σήμαν σης για
τη Νότια πόρτα του 5ου Δημοτικού
Σχ ολείου Μεγάρων ».
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων /ν ος Ν. Καράμπελας
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ΣΤΙΣ ‘’ΚΟΚΚΙΝΕΣ’’ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ανοίγουν 1η Φεβρουαρίου Γυμνάσια και Λύκεια
Θα γίνονται προαιρετικά τεστ στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

«Τα Γυμνάσια και Λύκεια ανοίγουν την 1η Φεβρουαρίου επειδή το επέτρεψε η επιτροπή των ειδικών. Η δια
ζώσης διδασκαλία είναι καλύτερη από την εξ αποστάσεως. Αλλά δεν μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε όσο
δεν είχαμε το πράσινο φως των εκπαιδευτικών» δήλωσε
την Κυριακή η υφυπουργός Παιδείας, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζέττα Μακρή.
Όπως είπε, το υπουργείο είναι έτοιμο, θα δοθούν και
επικαιροποιημένες οδηγίες. «Δεν επεμβαίνουμε, δεν
τροποποιούμε, δεν επηρεάζουμε τις αποφάσεις των
ειδικών» ανέφερε, μέσω του Mega.
Όπως σημείωσε, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη
δυνατότητα για δωρεάν τεστ κορωνοϊού μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου, ενώ θα γίνονται προαιρετικά τεστ και στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
«Ο ΕΟΔΥ θα κάνει επιτόπια τεστ που θα διευκολύνουν
στην ασφάλεια που θέλουν να νιώθουν εκπαιδευτικοί,
γονείς και μαθητές» είπε.
Σε ερώτηση γιατί θα κάνουν τεστ μόνον οι μαθητές της
Γ΄ Λυκείου, απάντησε ότι η επιτροπή των ειδικών εκτιμά
πως οι υπόλοιπες τάξεις δεν έχουν βεβαρημένο ιικό
φορτίο. «Όμως, όποια παιδιά θέλουν, με συναίνεση
γονέα, και από άλλες τάξεις, μπορούν να κάνουν τεστ»
διευκρίνισε.

Για το άνοιγμα των φροντιστηρίων, υπογράμμισε
ότι ανησυχεί τους ειδικούς η ανάμειξη παιδιών από
διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Η υφυπουργός σημείωσε ότι μετά το πέρας των μαθημάτων τα παιδιά θα έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα για να επιστρέφουν στο σπίτι τους. «Δεν θα
είναι απεριόριστος ο χρόνος» είπε, πρισθέτοντας ότι «θα
υπάρχει πρόστιμο στα παιδιά τα οποία δεν τηρούν τους
κανόνες οι οποίοι είναι κανόνες για όλο τον πληθυσμό».
Εκτίμησε, τέλος, πως η επαναλειτουργία των δημοτικών «πηγαίνει μια χαρά».
Μακρή: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα
συγκεκριμένα σε μαθητές

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή μίλησε εκ
νέου για τις δηλώσεις της περί προστίμου στους
μαθητές που δεν επιστρέφουν μετά το σχολείο στα
σπίτια τους, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές.
Το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 το πρωί.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε
από το υπουργείο Υγείας, τις αποφάσεις που έλαβαν το
«πράσινο φως» από την Επιτροπή των λοιμωξιολόγων

που συνεδρίασαν νωρίτερα.
Καταρχάς, οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν θα είναι
σε ισχύ από σήμερα 25 Ιανουαρίου και για μια εβδομάδα (εως 1η Φεβρουαρίου), καθώς στο τέλος κάθε εβδομάδας, οι ειδικοί θα συνεδριάσουν εκ νέου για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν.
Η επιδημιολογική εικόνα λοιπόν στην Ελλάδα δείχνει
πως τα μέτρα που ήδη υπάρχουν, πρέπει να λάβουν νέα
παράταση. Έτσι, παραμένουν απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 21:00 και 05:00, περιορισμοί στις μετακινήσεις εκτός νομού, SMS στο 13033 και μάσκες παντού,
παραμένουν στη ζωή μας, παρά τις προσπάθειες που
γίνονται για ολική άρση του lockdown.
Παράλληλα, τα Λύκεια και τα Γυμνάσια ανοίγουν από
την 1η Φεβρουαρίου σε όλη την χώρα. Εξαίρεση είναι οι
«κόκκινες» περιοχές, όπου ανοίγουν μόνο τα Γυμνάσια,
ενώ οι μαθητές του Λυκείου θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση.

Επίσης, από 1 Φεβρουαρίου σηκώνουν ρολά τα
πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Βεβαίως, η συγκεκριμένη
απόφαση θα ληφθεί με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Παρατείνεται για μια ακόμη εβδομάδα το lockdown
ενώ δεν επιτρέπεται και πάλι η μετακίνηση από νομό σε
νομό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς.
Αυτό σημαίνει πως τα μηνύματα για τις μετακινήσεις
θα συνεχιστούν όπως και η απαγόρευση κυκλοφορίας
από τις 21.00 μέχρι και τις 05.00 το πρωί.
Παράλληλα ο κ.Χαρδαλιάς τόνισε πως παρατείνεται η
απαγόρευση για το κυνήγι και το ψάρεμα για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Εξαίρεση όσον αφορά το κυνήγι θα
αποτελέσουν οι περιφερειακές ενότητες Ροδόπης,
Έβρου και Ξάνθης όπου θα επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου εντός της κάθε περιφέρειας. Τα άτομα που επιτρέπονται στο κυνήγι είναι μέχρι 4 και μέχρι 2 στο
αυτοκίνητο. Σε περίπτωση παράβασης εκτός από τα
χρηματικά πρόστιμα θα αναστέλλονται και οι άδειες.

Όσον αφορά τα καταστήματα ΟΠΑΠ ανοίγουν την 1η
Φεβρουαρίου αλλά όχι τα ΟΠΑΠ play με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα επιτραπεί από τα επιδημιολογικά
δεδομένα. Στα ταξί θα επιτρέπονται 2 άτομα.
Σε Ανθήλη, Παλαίκαστρο, Κάλυμνο και Αργολίδα από
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου αίρονται τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.

θριάσιο-7

Η Κ.Ε.Δ.Α. προχωρά
άμεσα στην πρόσληψη 10
ατόμων

Η Κ.Ε.Δ.Α.
θα προβεί στην
άμεση
πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη και οκτάμηνη και σε κάθε
περίπτωση (όχι
μετά την 5η Ιουλίου του 2021)
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
αντιστοίχως, στο
πλαίσιο λήψης μέτρων για
την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφικών σταθμών
Οι ειδικότητες για τους
ενδιαφερόμενους είναι:
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι το πέρας
των τεσσάρων (4) μηνών.

ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Από την
υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών.
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Από την
υπογραφή της σύμβασης
έως οκτώ (8) μηνών και σε
κάθε περίπτωση (όχι μετά
την 5η Ιουλίου του 2021).
ΣΥΝΟΛΑ 10

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την
Α Ι Τ Η Σ Η – Υ Π Ε ΥΘΥ Ν Η
ΔΗΛΩΣΗ την οποία και θα
την βρούν αναρτημένη μαζί
με την ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα
της
ΚΕΔΑ
www.kedaspropyrgos.gr και
θα πρέπει να την αποστείλουν έως και την Δευτέρα
25/01/2021 και ώρα 12:00
μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο της Κ.Ε.Δ.Α.

(kedaspopyrgou@gmail.co
m) υποβάλλοντας επιπλέον
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό
γέννησης για τους άγαμους,
πρόσφατης έκδοσης.
Υπεύθυνη
δήλωση
(Συμπεριλαμβάνεται στην
αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση. πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
Υπεύθυνη
δήλωση
(Συμπεριλαμβάνεται στην
αίτηση) στην οποία να
δηλώνουν ότι: «Έχουν την
υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
αιτούνται.
Δεν απαιτούνται ειδικά
τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

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
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Έρχεται το Εξοικονομώ Αυτονομώ
για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ με ειδική ενότητα για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προωθεί
εντός του πρώτου εξαμήνου του
2021 το Υπουργείο Ενέργεια και
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον
Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
Το
Υπουργείο
επεξεργάζεται
επίσης λύσεις για τα προβλήματα
που προέκυψαν στο τρέχον «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», έτσι ώστε ολοένα και περισσότεροι πολίτες να αναβαθμίσουν τις
κατοικίες τους.
Σκοπός του ΥΠΕΝ σύμφωνα με το δημοσίευμα
είναι να παραμείνει ανοιχτή η γκάμα των δικαιούχων, να προστεθούν ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε μικρότερη οικονομική κλίμακα, αλλά και
να διατηρηθούν οι επιπλέον παρεμβάσεις που
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πέρσι.
Για τον ανασχεδιασμό του προγράμματος πρόκειται να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αλλά και οι
παρατηρήσεις τεχνικών, επιστημονικών φορέων
και παραγόντων της αγοράς, όπως επίσης και
μεμονωμένων πολιτών.
Στόχος σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου
είναι το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» να θωρακιστεί από λάθη του παρελθόντος και να καλύψει
παράλληλα τις σύγχρονες απαιτήσεις, δεδομένου
ότι προορίζεται να αποτελέσει το πρώτο της σει-

ράς ετήσιων προγραμμάτων της
περιόδου 2021-30 για την ανακαίνιση συνολικά 600.000 κατοικιών, με χρηματοδότηση 3 δισ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όσον αφορά τα νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος, αν και η
αρχική σκέψη ήταν να εξειδικευτούν τα μέτρα για την ενεργειακή
αναβάθμιση σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά σε ξεχωριστό
πρόγραμμα, τελικά θα περιλαμβάνονται οι
ρυθμίσεις αυτές μέσα στο γενικότερο.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες, όπως το ύψος των
εισοδημάτων, αναμένεται να αποφασιστούν
αφού ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα και
ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν.
Το τελευταίο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ιδιοκτήτες σε Θράκη,
Μακεδονία και Θεσσαλία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, όπως
και όσοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά
τις πολυκατοικίες όπου διαμένουν. Με πρόσφατη
απόφαση του ΥΠΕΝ δίνεται η δυνατότητα και το
χρονικό περιθώριο οι αιτήσεις για πολυκατοικίες
(τύπου Α) να κατατίθενται σε πρώτη φάση χωρίς
τον ΑΦΜ ή τραπεζικό λογαριασμό και να προστίθεται σε δεύτερο χρόνο (περί τον ενάμιση
μήνα μετά).

Εκρηξη από γκαζάκια στο κτίριο
της ΔΟΥ Κυψέλης

Τρία γκαζάκια εξερράγησαν λίγο πριν από τις
18:30 της Κυριακής στην είσοδο της ΔΟΥ
Κυψέλης, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές
στην τζαμαρία.Το σημείο αποκλείσθηκε αποκλειστεί και επί τόπου έσπευσαν αξιωματικοί της
κρατικής ασφάλειας.Ενδελεχής έρευνα για
τους υπέυθυνους.

Ξεκινάει πιλοτικά το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Αττική μετά
από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Θα επεκτείνουμε το
πρόγραμμά μας σε όλους τους δήμους της Αττικής καθώς στο επίκεντρο
μας είναι η ασφάλεια πεζών και
οδηγών»

Σε εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διερεύνηση των
κυκλοφοριακών δεδομένων και το σχεδιασμό ενός πιλοτικού προγράμματος
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε
δήμους της Αττικής. Η σχετική πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής έλαβε
την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ευρεία πλειοψηφία.
Σε πρώτη φάση πρόκειται να εξεταστεί η
υφιστάμενη κατάσταση στους Δήμους
Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων, Παπάγου – Χολαργού και Χαλανδρίου, οι
οποίοι επηρεάζονται έντονα από τους
κυκλοφοριακούς φόρτους βασικών
οδικών αρτηριών (Μεσογείων - Κηφισίας - Κατεχάκη - Αναπαύσεως και Κλεισθένους). Ειδικότερα, η σχετική μελέτη,
με συνολικό κόστος 24.800 ευρώ και
χρόνο παράδοσης τριών μηνών, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει:
•
τεχνική έκθεση διάγνωσης των
συνθηκών οδικής ασφάλειας στις περιοχές εφαρμογής με εντοπισμό των
κρίσιμων παραμέτρων κινδύνου,
•
προδιαγραφές για τη σύνταξη
τοπικού σχεδίου βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας και για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων,
•
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης
και εκπαίδευσης μαθητών, ηλικιωμένων
και εν γένει της τοπικής κοινωνίας σε
θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης
κινδύνου.
«Η δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτο-

υργικού οδικού δικτύου, εκμηδενίζοντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη
ζωή πεζών και οδηγών, αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητά μας» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
Στην προοπτική αυτή, προσθέτει, «υλοποιούμε σταδιακά ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Με έργα και όχι λόγια,
αναβαθμίζουμε συνεχώς και καθιστούμε
ασφαλέστερο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Χρηματοδοτούμε
αναπλάσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο
στις γειτονιές μας και εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης πλήθους οδών των πόλεων
της Αττικής. Ενισχύσαμε με σύγχρονο
τεχνικό εξοπλισμό τα Κέντρα ελέγχου και
διαχείρισης της κυκλοφορίας, προκειμένου να έχουν ουσιαστική συμβολή σε
θέματα που άπτονται της ασφάλειας των
συμπολιτών μας. Καταθέσαμε στην κεντρική κυβέρνηση δέσμη μέτρων για το
αδιάβλητο των εξετάσεων οδήγησης και
για την αναβάθμιση και επέκταση του
υποχρεωτικού μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης. Συνεπείς στις δεσμεύσεις
μας παρεμβαίνουμε καθημερινά και σε
όλα τα επίπεδα με απώτερο στόχο να
αποτελέσει η Αττική πρότυπο ασφαλούς
κυκλοφορίας».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Βασίλης Γιαννακόπουλος, υπογραμμίζει
ότι «για πρώτη φορά επιχειρούμε να
αποτιμήσουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας στις πόλεις μας και να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο δράσεων

και παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
συνολικά στην Περιφέρεια
Αττικής.

Τα τελευταία χρόνια έχουν
διαφοροποιηθεί σημαντικά
οι κυκλοφοριακές συνθήκες από δήμο σε δήμο ακόμα και από
γειτονιά σε γειτονιά. Η διέλευση βασικών
οδικών αξόνων, η ύπαρξη σχολικών
συγκροτημάτων, αθλητικών κέντρων,
νοσοκομειακών μονάδων, εμπορικών
κέντρων κ.ά, έχουν δημιουργήσει νέα
«ευπαθή σημεία» που αυξάνουν τους
κινδύνους για τη ζωή των συμπολιτών
μας. Βούληση μας είναι η πρωτοβουλία
αυτή να επεκταθεί άμεσα και σταδιακά
και σε άλλους δήμους της Αττικής».
Αντικείμενο της μελέτης, σύμφωνα με
την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Μεταφορών και Επικοινωνιών, είναι η
συγκέντρωση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις
κυκλοφοριακές συνθήκες και τα τροχαία
ατυχήματα, ενώ πεδίο αξιολόγησης και
διαμόρφωσης των προτάσεων για το
σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος
οδικής ασφάλειας θα αποτελέσουν,
μεταξύ άλλων:
1.
Οι προβλέψεις των Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο
Ταμείο.
2.
Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα και
από διαβάσεις πεζών με ειδική και ηχητική σήμανση για τη διευκόλυνση πεζών
και ΑμεΑ.
3.
Η τοποθέτηση νέων σηματοδοτών και η χρήση εξοπλισμού και υπηρ-

εσιών νέας τεχνολογίας για πληροφόρηση, προειδοποίηση και καθοδήγηση
οδηγών και πεζών.
4.
Η τήρηση των αναγκαίων μέτρων
προστασίας σε έργα που υλοποιούνται
στο δημόσιο χώρο, σε οικοδομικές δραστηριότητες, στην παράνομη κατάληψη
πεζοδρομίων, κ.α.
5.
Η οργάνωση της τοπικής «τεχνικής αστυνόμευσης» ώστε να εντοπίζονται άμεσα φθορές σε οδικές υποδομές,
πινακίδες κ.τ.λ. προκειμένου να αποκαθίστανται άμεσα.
6.
Η ενίσχυση της δημοτικής
συγκοινωνίας ως μέτρο για τη μείωση
του κυκλοφοριακού φόρτου εντός των
πόλεων και των οικισμών.
7.
Η ενίσχυση των ζωνών κίνησης
ποδηλάτων σε καθορισμένες και ασφαλείς λωρίδες με αυστηρότερα πρόστιμα
για τους παραβάτες και όσους παρεμποδίζουν τη χρήση τους.
8.
Ο σχεδιασμός πεζογεφυρών σε
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολικά συγκροτήματα, μεγάλα νοσοκομεία, γήπεδα,
σταθμούς μετρό κ.ά.
9.
Η διαμόρφωση ειδικού προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη χρήση του κινητού από
οδηγούς και πεζούς καθώς αποτελεί τη
σύγχρονη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.
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Συνεχίζει τις επενδύσεις logistics στον Ασπρόπυργο η Sarmed

Έ

να ακόμη μεγάλο
κέντρο
απο θή κευ ση ς
και διανομής (logisti cs) πρόκει ται να
αποκτήσει σύντομα η
Sarmed, μια από τις
κορυφαί ες εται ρεί ες
logistics στην Ελλάδα.
Η εταιρεία πρόσφατα
απέκτησε οικοπεδική
έκταση 27,5 στρεμμάτων στην περιοχή του
Ασπροπύργου,
η
οποί α συνορεύει με
έτερη έκταση 57,5
στρεμμάτων,
την
οποία είχε αγοράσει
για τον ίδιο λόγο στις
αρχές του καλοκαιριού.

κών επιφάνειας 10.000 τ.μ.

Έτσι, η εταιρεί α φι λοδοξεί
να έχει σύντομα
στην
κατοχή
της
δύο σύγχρονα
κτίρια logistics
συνολι κής
επ ι φ ά νει α ς
άνω
των
30.000 τ.μ.

Οι νέες εγκαταστάσεις logistics της Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε. για τη Sarmed στον Ασπρόπυργο - Φωτό: Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε.

Σε αυτήν κατασκευάζεται σήμερα ένα υπερσύγχρονο κτίριο logistics επιφάνειας 20.764 τ.μ.

Στην νέα έκταση που αγοράστηκε δρομολογείται η ανάπτυξη ενός ακόμα ακινήτου αποθη-

κόστος αγοράς της γης).

Το συνολι κό
κόστος
της
επ ένδ υ ση ς
αυτής
υπολογί ζεται
σε
περί που
20
εκατ.
ευρώ
(κόστος κατασκευής
και

Κορωνοϊός:

Σε ποιους θα συνταγογραφείται η κολχικίνη

Σε έρευνα για τη χρήση του φαρμάκου κατά της Covid-19
παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της
νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης.

Η Επιτροπή Εμπειρογν ωμόν ων του Υ πουργείου Υ γείας, αφού αξιολόγησε λεπτομερώς και επισταμέν α τα πρόσφατα επιστημον ικά δεδομέν α που αν ακοιν ώθηκαν ,
αποφάσισε ομόφων α ν α εν τάξει την κολχ ικίν η στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για
την αν τιμετώπιση της ν όσου COVID-19. Πρόκειται για έν α ασφαλές και δοκιμασμέν ο σε αρκετές παθήσεις φάρμακο, το οποίο μειών ει τη φλεγμον ώδη αν τίδραση
του οργαν ισμού, όπως αν αφέρει σε σημείωμα του το υπουργείο Υ γείας.
Στην απόφαση αυτή συν ετέλεσαν τα αποτελέσματα μεγάλης καν αδικής μελέτης για
τη χ ορήγηση κολχ ικίν ης σε ασθεν είς με COVID-19, η οποία αν ακοιν ώθηκε χ θες
και υποδεικν ύει σημαν τικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της
θν ητότητας, 25% της ν οσηλείας και 50% της αν άγκης διασωλήν ωσης.
Υ πεν θυμίζεται ότι η Ελλάδα, με τη μελέτη GRECO-19, ήταν πρωτοπόρα στη
μελέτη της δράσης της κολχ ικίν ης σε ασθεν είς με COVID-19.
Υ πό ποιες προϋποθέσεις θα χ ορηγείται:

Η κολχ ικίν η θα χ ορηγείται υπό τη μορφή χ απιού, μετά από ιατρική εκτίμηση και
συν ταγογράφηση και, φυσικά, έπειτα από θετικό μοριακό τεστ.
Θεραπεία με κολχ ικίν η θα λαμβάν ουν ασθεν είς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών ,
αν εξαρτήτως εάν έχ ουν υποκείμεν α ν οσήματα, και ασθεν είς ηλικίας 18-60 ετών με
τουλάχ ιστον έν α υποκείμεν ο ν όσημα ή πυρετό μεγαλύτερο από 38οC.
Η κολχ ικίν η θα χ ορηγείται μόν ο με ιατρική συν ταγή και παρακολούθηση και απαγορεύεται η ταυτόχ ρον η χ ρήση ερυθρομυκίν ης, κλαριθρομυκίν ης, αζιθρομυκίν ης,
κυκλοσπορίν ης και βεραπαμίλης.

10-θριάσιο
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ΝΙΝΑ ΞΕΝΟΧΡΗΣΤΟΥ:
ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ... ΑΜΕΣΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...

Μέλος του team του δικτύου της Talent
City F.C., η Νίν α Ξεν οχ ρήστου μιας
εταιρείας με δυν ατή παρουσία και πολλές αρμοδιότητες.Από τον Αύγουστο
που μπήκε στην παρέα τους και η
Νίν α,το σήμα της Talent City έχ ει ταξιδέψει αν ά την Ελλάδα και έχ ει γεμίσει
όμορφες εικόν ες,εύστοχ α λόγια και
''δυν ατά'' μην ύματα στις σελίδες των
μέσων μαζικής δικτύωσης που χ ειρίζεται!Η δυν αμικότητά της και οι φιλαν θρωπικές τους πρωτοβουλίες έχ ουν
συζητηθεί πολύ στα πηγαδάκια αυτών
που ασχ ολούν ται με το άθλημα του
ποδοσφαίρου!''Αχ τύπητο και δυν ατό
δίδυμο'' τους χ αρακτηρίζουν ,εκείν η και
τον κύριο Μιχ άλη Γκιτάκο,διευθύν ον τα
σύμβουλο και τεχ ν ικό του δικτύου της
Talent City F.C.,αφού όπου κάν ουν
την εμφάν ιση τους,οι προτάσεις έρχ ον ται... σωρηδόν για συν εργασία!
Επίμον η,δυν αμική,απόλυτη,αλλά με διαπραγματευτικές ικαν ότητες,έρχ εται ν α
μας αποδείξει ότι μπορεί μια γυν αίκα ν α
κυριαρχ ήσει στο άθλημα του ποδοσφαίρου και ν α έχ ει ηγετική θέση!Με χ αμόγελο που αφοπλίζει,αλλά χ ωρίς ν α αφήν ει περιθώρια για όποια
αμφισβήτηση,πετυχ αίν ει το ακατόρθωτο!
Πρόσφατα απασχ όλησε η πρωτοβουλία
της ν α στείλει αίτημα-επιστολή προς τη
ΓΓΑ και τον κύριο Αυγεν άκη,η οποία
έγιν ε δεκτή από τον Υ φυπουργό Αθλητισμού για τηλεδιάσκεψη,προκειμέν ου
ν α συζητηθούν θέματα που αφορούν
στην επιστροφή στην αθλητική καν ον ικότητα,οικον ομική εν ίσχ υση ιδιωτικών
σωματείων και προτάσεις για άν οδο του
ερασιτεχ ν ικού ποδοσφαίρου.Η καθυστέρηση της πραγματοποίησης,την
έκαν ε ν α στείλει εκ ν έου επιστολή ''απαγοήτευσης'',δηλών ον τας στους αρμόδιους φορείς ότι πλέον θα είν αι ''απέν αν τι'' τους...
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ,ΑΤΡΟΜΗΤΗ,ΚΑΥ ΣΤΙΚΗ
πολύ συχ ν ά,μας λέει:
''Τίποτα δεν είν αι τόσο δύσκολο αρκεί
ν α μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια!Ας βοηθήσουμε όλοι,ο καθέν ας από
την πλευρά του,αλλά και οι ίδιοι οι αθλητές τον εαυτό τους προκειμέν ου ν α
διατηρηθούν οι ισορροπίες,η ψυχ ραιμία,τα κίν ητρα και οι στόχ οι υψηλά!
Ο οργαν ωμέν ος αθλητισμός έδωσε εξετάσεις στην πιστή εφαρμογή και την ευλαβική τήρηση των υγειον ομικών πρωτοκόλλων και πήρε άριστα!!!
Υ πήρξαν ελάχ ιστα κρούσματα στο
ελεγχ όμεν ο και πειθαρχ ημέν ο περιβάλλον ,στο οποίο ούτως ή άλλως είχ ε εκαπιδευτεί ν α δραστηριοποιείται και πριν
την παν δημία.''
πηγή : Γυναικείο Ποδόσφαιρο

ΑΘΗΝΑ ΡΕΝΤΟΥΜΗ!!!
Νομίζω πως και η φετινή χρονιά θα είναι
χαμένη
Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο με αγόρια και
σε ηλικία 12 ετών ανήκε στο έμψυχο δυναμικό
της Δόξας Πειραιώς,ενώ οι επόμενοι ποδοσφαιρικοί της σταθμοί ήταν η Ένωση Δόξα Άρτεμις
Δραπετσώνας,Ήφαιστος
Περιστερίου,όπου κατέγραψε προσωπικές
και ομαδικές επιτυχίες,κατακτώντας συνολικά
εφτά πρωταθλήματα.
Από την άλλη πλευρά με την ομάδα της ΑΕ
Αίγινας συμμετείχε και σε ευρωπαϊκά
παιχνίδια,επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών
και μάλιστα στη φάση των ''16''!

Επιπροσθέτως η Αθηνά Ρεντούμη τίμησε και
δόξασε με τη σειρά της τα γαλανόλευκα
χρώματα,φορώντας με απόλυτη περηφάνια
και συγκίνηση το εθνόσημο στο στήθος.Με την
Εθνική Ελλάδος είχε 25 συμμετοχές και με την
Εθνική Νεανίδων αγωνίστηκε σε πανευρωπαικό πρωτάθλημα στην Ιταλία,στο οποίο
δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού την ανάγκασε να σταματήσει από τη
γαλανόλευκη.
Η αγάπη και η λατρεία της για τον ''βασιλιά''
των σπορ αποτυπώνεται και συνεχίζεται με
θάρρος και εργατικότητα στον τομέα της προπονητικής.

Από την ηλικία των 27 ετών και σε επίσημα
γυναικεία πρωταθλήματα της ΕΠΟ υπηρέτησε
τον Αστέρα Μαγούλας,με τον οποίο πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο στην Α'Εθνική
Γυναικών(2007-08).
Μετέπειτα βρέθηκε στον πάγκο της Καλλιθέας(2η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τη
σεζόν 2008-09)και αργότερα ανέλαβε προπονήτρια του Πανελευσινιακού(2009-12 με
υψηλές θέσεις στη βαθμολογία της Β'Εθνικής).Από το 2012 έως και σήμερα καθοδηγεί το
''τιμόνι'' της τεχνικής ηγεσίας του Πήγασου
Θριασίου με πολλές επιτυχίες και θετικές
πορείες στο πρωτάθλημα της Β'Εθνικής.

Ο Πήγασος Θριασίου αποτελείται από παίκτριες βγαλμένες μέσα από τα ''σπλάχνα'' της
ομάδας,καθώς προωθούνται αθλήτριες από τα
τμήματα υποδομής στη γυναικεία ομάδα.Επικρατεί άφθονο ταλέντο και πλήρη ομαδικότητα
στα τμήματα Κορασίδων-Παγκορασίδων.Στα
αξιοσημείωτα να προσθέσουμε πως η
πολύπειρη προπονήτρια του Πήγασου
Θριασίου με θητεία 13 αγωνιστικών χρόνων
στα Γυναικεία Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της χώρας μας,δήλωσε στις 5 Οκτωβρίου 2016 σε προσωπική συνέντευξη στην
ενημερωτική μας ηλεκτρονική σελίδα ''Ματιές
στο Γυναικείο Ποδόσφαιρο'',πως ο Πήγασος
Θριασίου είναι η μεγάλη της αγάπη και μία
ενωμένη οικογένεια!
Η παντοδύναμη,πανάξια και γλυκιά ''Πειρατίνα'' των γηπέδων,δίνει εξοντωτικές μάχες
από τον πάγκο της αγαπημένης της ομάδας
και τίθεται επικεφαλής του γυναικείου ποδοσφαιρικού
''στόλου''
της
ομάδας
της
Ελευσίνας.Γυναίκα-''Κουρσάρος'' που τόσο η

ίδια όσο και το καλοδουλεμένο και ακαταμάχητο πλήρωμα της δεν παραδίδουν εύκολα
τα ''όπλα'' τους!

Η Αθηνά Ρεντούμη μας απέστειλε μέσω κειμένου της,τις ευχές για τη νέα χρονιά και στη στασιμότητα που παρατηρείται στα γυναικεία
πρωταθλήματα,αλλά δεν στάθηκε μόνο σε
αυτά τα ζητήματα!Αναλυτικά όσα μας δήλωσε:

''Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που φαίνεται να μην έχει τελειωμό.Η γνώμη
μου είναι πως δεν θα ανοίξει ο
αθλητισμός,όπου
ανήκει
σε
τοπικό
επίπεδο,όπου ανήκουν και οι γυναικείες κατηγορίες.Με επιφύλαξη,δεν ξέρω τι θα γίνει με
την Α'Εθνική Γυναικών τόσο σε οικονομικό
επίπεδο όσο και σε περιθώριο χρόνου,αν
υπάρχει για την διεξαγωγή των αγώνων.Όπως
κι να έχει ακόμη και η Πολιτεία τώρα να δώσει
το ''φως'' για το άνοιγμα(κάτι που δεν προβλέπεται άμεσα θεωρώ).Νομίζω πως η οικονομική καταστροφή που έχει δημιουργήσει η πανδημία εδώ και ένα χρόνο περίπου,έχει φέρει
σε τέλμα τα σωματεία που όχι μόνο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα rapid test που χρειάζονται σε εβδομαδιαία μορφή,αλλά ούτε και
σε όλα τα υπόλοιπα έξοδα που καλείται ένας
σύλλογος τόσο σε καθημερινή όσο και σε
μηνιαία κατάσταση να πλήρώνει.

Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσω για τον Πήγασο
και θα συνεχίσω την άποψη μου:Όλοι οι χορηγοί που μας βοηθούν,μικρής ή μεγαλύτερης
οικονομικής
δυναμικής
έχουν
καταστραφεί.Όλες
οι
δραστηριότητεςεκδηλώσεις που διοργανώνουμε,δεν μπορούν
φυσικά να πραγματοποιηθούν ούτε τώρα,ούτε
και τους επόμενους μήνες λόγω της κατάστασης.Διάφορες οικονομικές συμφωνίες που
κλείνουμε κάθε χρόνο με κάποιους επιχειρηματίες ως προς την διαφήμιση και την προβολή τους για ένα αγωνιστικό έτος και πολλά
άλλα πλέον λογικά δεν υφίστανται και το
θεωρώ λογικό,όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν δουλέψει εδώ και τόσους μήνες.Μην
ξεχνάς ότι εμείς στον Δήμο μας(ΕλευσίναΜαγούλα)είχαμε καθολικό κλείσιμο κτλ. και
μπήκαμε πλέον στους περιορισμούς που
υπάρχουν και στους υπόλοιπους Δήμους.
Επίσης,τόσο εγώ όσο και κάποιοι άλλοι γυμναστές που συνεργαζόμαστε στον Σύλλογο,οι
κύριες δουλειές μας επικεντρώνονται γύρω
από το κομμάτι του Αθλητισμού,δηλ. Γυμναστήρια,Αγωνιστικές Ομάδες,Ακαδημίες και
όλοι μας βρισκόμαστε πλέον τόσο καιρό εκτός
εργασίας.Θεωρώ πως μόνο οι Δήμοι μπορούν
αυτή την χρονική στιγμή να στηρίξουν τα
σωματεία,καθώς άλλοι οικονομικοί πόροι,λόγω
της πανδημίας,όπως προείπα,δεν υπάρχουν
σε περίπτωση επανεκκίνησης του αθλήματος.

Επίσης,αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα,κάτι που
θεωρώ πως δεν θα γίνει(και αν γίνει με κλήρωση ένας μόνο γύρος),η βοήθεια της ομοσπονδίας είναι ελάχιστη σε αυτά που καλείται κάθε
σωματείο να πράξει.Αν φύγουμε από το οικονομικό και περάσουμε στην αγωνιστική κατάσταση των αθλητριών,θα δούμε πως και εκεί
υπάρχει μεγάλο θέμα.Οι αθλήτριες έμειναν
έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης στην
πρώτη καραντίνα,επανήλθαν με μια δίμηνη
προετοιμασία και τώρα έχουν πάλι μια αποχή
τριών μηνών σχεδόν.Αυτό συνεπάγεται ότι για
να μπορέσουν να επανέλθουν,θα πρέπει να
γίνει και πάλι μια προετοιμασία τουλάχιστον
έξι εβδομάδων με προπονητική μεθοδικότητα

και μεγάλη προσοχή,προκειμένου να αποφύγουμε πιθανούς τραυματισμούς.Οι αθλήτριες δεν είναι επαγγελματίες,δεν βρίσκονται σε
καθημερινή εκγύμναση,ούτε έχουν προσωπικό
γυμναστή από πάνω τους,ούτε διατρέφονται
και κινούνται σε επαγγελματικά πλαίσια,προκειμένου να μιλάμε για λιγότερο χρόνο επαναφοράς τους στην αγωνιστική δράση προκειμένου να είναι έτοιμες.Όπου και πάλι οι τραυματισμοί δεν σημαίνει πως θα αποφευχθούν
100%.

Επίσης,ακούω ή διαβάζω ότι τα τοπικά-γυναικεία πρωταθλήματα θα διεξαχθούν μέχρι τέλη
Αυγούστου.Αυτό δεν γίνεται για πολλούς και
διάφορους λόγους και το γνωρίζουν όλοι!Και
επαγγελματικά δεν υφίσταται,καθώς πολλές
αθλήτριες εργάζονται σεζόν κυρίως στα
νησιά,ενώ θέλουν να απολαύσουν και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.Ακόμη και αυτά να
παραβλέψουμε όμως,το βασικότερο είναι ότι
λόγω
ζέστης
και
κλιματολογικών
συνθηκών,Ιούλιο και Αύγουστο ποδόσφαιρο με
40 και πλέον βαθμούς μεσημεριάτικα,ποδόσφαιρο δεν πραγματοποιείται!Βραδινοί
αγώνες για λόγους διαδικαστικούς δεν θα μπορέσουν να γίνουν,μεταφορές-ταξίδια ομάδων,έλλειψη φωτισμού γηπεδικών χώρων
κτλ.,οπότε κατά τη γνώμη μου μοιάζει αδύνατο
αυτό το σενάριο.
Θεωρώ πως για να προλαβαίναμε το πρωτάθλημα,θα έπρεπε να ξεκινούσαμε προπονήσεις τώρα δηλ. 25 Γενάρη,ώστε σε 35-40 ημέρες να γινόταν η έναρξη,δηλ. αρχές-μέσα
Μαρτίου(μιλάω για την Β'Εθνική με τις 14 αγωνιστικές που διαθέτει).Και σε 3,5 μήνες με
εβδομαδιαίους αγώνες να είχαμε την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στα τέλη Ιουνίου.

Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλα είναι
στον ''αέρα'',ενώ οικονομικά για τα τεστ των
αθλητών,δεν έχει ακουστεί τίποτα συγκεκριμένο!

Η πολιτεία δεν αναφέρθηκε για κανένα άνοιγμα αθλητισμού,πλην των επαγγελματικών
κατηγοριών και πολλά άλλα.Νομίζω πως και η
φετινή χρονιά θα είναι χαμένη και μαζί με το
''πάγωμα'' του αθλητισμού,μεγάλο πλήγμα
δημιουργήθηκε στις ψυχές των αθλητριών,όπυ
βιώνουν μια άσχημη ψυχοσωματική κατάσταση(την χειρότερη θα έλεγα)δημιουργώντας
αρνητική διάθεση,τόσο στην σωματική όσο και
στην ψυxική τους υγεία.
Εύχομαι Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο γεμάτη
Υπομονή,Αγάπη και φυσικά Υγεία!!!'
Πηγή: Γυναικείο Ποδόσφαιρο
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Η ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ
Οι υποδομές του Ελληνικού Αθλητισμού δεν
υπάρχουν ΠΟΥΘΕΝΑ στο χάρτη των πληττόμενων
από την πανδημία. Κάνετε ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ κύριοι
υπεύθυνοι! Η ζημιά είναι μεγάλη!
Διοικήσεις, προπονητές και αθλητές στάθηκαν με υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα. Και συνεχίζουμε
μέχρι να υποχωρήσει αυτός ο εφιάλτης. Πλησιάζει
όμως η ώρα που τα παιδιά θα ξεχυθούν στα γήπεδα
και στους στίβους για να αναπληρώσουν αυτά που στερήθηκαν και για να γιατρέψουν τις όποιες πληγές στις
ψυχές τους.
Αυτή η επιστροφή είναι βέβαιο θα είναι πιο μεγάλη και
πιο απαιτητική. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πρέπει
και στον Αναπτυξιακό Αθλητισμό να γίνει ένα μεγάλο
RESTART. Να μετατρέψουμε την κρίση σε μια ευκαιρία αναγέννησης σε νέες υγιείς βάσεις με προοπτική
Χρειάζονται όμως αποφάσεις ΤΩΡΑ πριν να είναι
αργά. Πολιτεία, Ομοσπονδίες, Δήμοι πρέπει να πάρουν γενναία μέτρα έτσι ώστε να στηριχτούν και να
ενισχυθούν όλες οι Ακαδημίες. Σχέδιο και πόροι για
τις υποδομές του Αθλητισμού σε κάθε Δήμο και σε
κάθε τμήμα.
Ο Μανδραϊκός θα σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια
συντονισμού και αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτά
που χρειάζονται τα αθλητικά νιάτα της πατρίδας μας.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:
<<ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ>>

Ο Σπύρος Μαραθων ίτης( Τεχ ν ικός Διευθυν τής -ΠΑΕ
Έν ωση Ασπροπύργου) τόν ισε τα εξής:
<<Δεν σέβεστε 20 ομάδες που αγων ίζον ται σε μία
επαγγελματική κατηγορία που τους έχ ετε ως προϋπόθεση ν α τηρούν το πρωτόκολλο το οποίο εσείς οι ειδικοί
έχ ετε θεσπίσει.
Με εβδομαδιαία τεστ και άλλα πολλά που σε καν έν αν
άλλο επαγγελματικό χ ώρο δεν γίν ον ται πέραν των
ν οσοκομείων .
Που ο χ ώρος εργασίας μας είν αι εξωτερικός ( οπότε
αερίζεται όπως λέτε για τα σχ ολεία)

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ:

<<ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΩΣ ΕΔΩ>>
Ο Πέτρος Μαρτσούκος
μετά τις τελευταίες εξελίξεις
σχ ετικά με το άν οιγμα των
π ροπ ον ήσεων
της
Φούτμπ ολ Λιγκ εξέδωσε
την παρακάτω αν ακοίν ωση.
«Ελλην ικό
SOS

π οδόσφαιρο

Για άλλη μια φορά γίν αμε
μάρτυρες μίας ακόμα αν αβολής, μίας ακόμα απαξίωσης του Ελλην ικού ποδοσφαίρου.
11 μήν ες αγων ιστικής απραξίας για την Επαγγελματική
Κατηγορία FOOTBALL LEAGUE.
Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υ πουργοί, Κύριοι Υ φυπουργοί, Κυρίες και Κύριοι λοιμωξιολόγοι.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΩΣ ΕΔΩ.
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ΠΕΠΠ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου
(Π.Ε.Π.Π.) ευχαριστεί τους συνάδελφους προπονητές της Super League 1 και της Super League 2
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και υποστήριξαν με τις δηλώσεις τους, τους συνάδελφους προπονητές όλων των κατηγοριών, των οποίων τα
πρωταθλήματα δεν έχουν επανεκκινήσει ακόμα.
Ευελπιστούμε να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης της πανδημίας COVID-19 και να επανέλθουμε
όλοι στον φυσικόμας χώρο, τα γήπεδα.Έως τότε
είμαστε δίπλα σε όλους τους προπονητές και σε
όλα τα προβλήματα τους που μπορούμε να
επιλύσουμε. Επίσης,θέλουμε να εφιστήσουμετην
προσοχή σε όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου να μην χρησιμοποιούν λέξεις, οι οποίες
προσβάλλουν την προσωπικότητα του προπονητή
διότι το ποδόσφαιρο για να πάει μπροστά χρειάζεται όλοι όσοιασχολούνται μαζί του να είναι ευγενικοί και ευπρεπείς.
Για την Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Βγείτε και εξηγήστε μας για ποιο
λόγο δεν αφήν ετε τη Football
League ν α ξεκιν ήσει προπον ήσεις άμεσα είν αι υποχ ρέωσή σας
ν α ξέρουμε.
Όπως ήταν τις δεσμεύσεις που
εσείς ορίσατε για την ασφαλή λειτουργία των ομάδων
Χωρίς Κρατικό χ ρήμα χ ωρίς οι ομάδες ν α ζητούν την
οικον ομική βοήθεια του Κράτους.
Ακόμα και δίκιο ν α έχ ετε το χ άν ετε γιατί δεν βγαίν ετε ν α εξηγήσετε τον λόγο που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται κάτι που εσείς είχ ατε προτείν ει τους όρους
που μπορεί ν α γίν ει>>.
Η Έν ωση μας έστειλε εδώ και 15 μέρες τα Υ γειον ομικά
Πρωτόκολλα υπογεγραμμέν α από όλες τις ΠΑΕ προκειμέν ου ν α εκδοθεί απόφαση για έν αρξη των ομαδικών
προπον ήσεων . Από τότε ζούμε με συν εχ είς αν αβολές,
εν ώ βλέπουμε πως αν οίγουν λιαν εμπόριο, σχ ολεία και
άλλων κλάδων ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥ ΣΗ. Βλέπουμε
Super League 1 και 2 ν α ξεκίν ησαν και είμαστε η
ΜΟΝΑΔΙΚΗ χ ώρα στην Ευρώπη τουλάχ ιστον που δεν
έχ ει ξεκιν ήσει η 3η Επαγγελματική Κατηγορία.
Κύριοι,
Θέλετε τον αφαν ισμό του Ελλην ικού ποδοσφαίρου;
Θέλετε 1000 και πλέον οικογέν ειες ν α φτάσουν στο
όριο της φτώχ ιας;
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Η υγεία του Ελλην ικού λαού είν αι πάν ω και πέρα όλων
και είμαστε από τους πρώτους που θα κάν ουμε το πάν
ν α την διαφυλάξουμε γιατί και εμείς έχ ουμε οικογέν ειες
και θέλουμε την υγεία όλων , αλλά δεν επιτρέπεται ν α
παίζεται με τις επεν δύσεις χ ιλιάδων ευρώ των 20
Προέδρων και Δ.Σ. και τις οικογέν ειες των εργαζομέν ων σε αυτές (διοικητικό προσωπικό, προπον ητικό
προσωπικό και αθλητές) της FOOTBALL LEAGUE.
ΔΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΛΥ ΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΡΑ
ΑΥ ΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ».

AKΡATHTOΣ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ...
Εκφράζουμε τα
συλλυπητήρια
μας στον
Θοδωρή
Μπίφσα για την
απώλεια της
αγαπημένης του
μητέρας.
Ο Θοδωρής όσο
καιρό ήταν στον Ακράτητο διακρίθηκε για τον
εξαιρετικό χαρακτήρα και ήθος του.
Όλοι στην ομάδα συγκλονισμένοι από το
τραγικό αυτό γεγονός του ευχόμαστε από δω
και στο εξής η ζωή του να είναι μόνο χαρές.
Εκ του Δ.Σ
ΣΤΙΣ 29/1 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ FL ΚΑΙ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ
Για την Παρασκευή 29/1 και επίσημα μετατέθηκαν οι
εξελίξεις για την αθλητική δραστηριότητα σε FL και Γ’
Εθν ική, για την επιστροφή στις προπον ήσεις σε ό,τι
αφορά τις δύο κατηγορίες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ 4ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εμβόλιμης 4ης
αγωνιστικής την Τετάρτη 27/1 της Super League
2.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (15:00).

Παναχαϊκής Αγυιάς: Παναχαϊκή 1891 – Καραϊσκάκης Αρτας
Περιβολίων: Χανιά – Εργοτέλης
Βουζουνεράκειο: ΟΦ Ιεράπετρας – Απόλλων Λάρισας
Δημοτικού Ρόδου: Διαγόρας – Ιωνικός
Δημοτικό Τρικάλων: Τρίκαλα – Δόξα Δράμας
Τετάρτη 27/01/2021 15:30 ΕΡΤ 3
Λιβαδειάς: Λεβαδειακός – Ξάνθη
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12-θριάσιο
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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
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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

θριάσιο-13

• α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη
ή• β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Τι θα ισχύει για τα διπλοκάμπινα και τα ΒΑΝ

Επιπλέον, από την ίδια ημέρα και ώρα θα επιτρέπεται μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού να επιβαίνουν στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων
υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.
Υπενθυμίζεται πως εξακολουθεί να ισχύει ότι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με
την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου.

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.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

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

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
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