ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΕΦΥΡΙ:

Συνελήφθησαν δύο άτομα για
κλοπές καταλυτών οχημάτων

σελ. 3

«Παράθυρο» για σταδιακό άνοιγμα
δραστηριοτήτων εντός Μαρτίου

«Κλειδώνουν»

Μέσα στην εβδομάδα
οι ημερομηνίες για
λιανεμπόριο και σχολεία

ΧΑΪΔΑΡΙ:

Σταθμός Μέτρησης ατμοσφαιρικών
ρύπων σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

σελ. 5

Τα έργα υλοποιούνται από συνεργατικά σχήματα που αποτελούνται από τους

Δήμους ως Δικαιούχους και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
«αγκαλιάζει» τα Open Malls
και στόχος της είναι να υπερκεράσει όλα τα εμπόδια

σελ. 2-6

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ Ι.
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΑΛΗΣ Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σπύρος
Βρεττός:

Να αναδείξουμε
την Ολυμπιακή
Πάλη και να
συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση των
νέων αθλητών μας
σελ. 3
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σελ. 2-4

Η εταιρεία ΜΕΓΑ ΑΕ συνεχίζει να
στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Δωρεά 5.000 διαγνωστικών
τεστ Cοvid-19
στο Θριάσιο Νοσοκομείο

σελ. 3

Μέγαρα: Διανομή ευρωπαϊκής
βοήθειας του Ταμείου ΤΕΒΑ
σε απόρους από 23 έως 26/2

σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ:

«Έκπληξη, απορία και λύπη για τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό»

Σελ. 13

Ξεκολλάει ο διαγωνισμός για
το Υποθαλάσσιο τούνελ
Σαλαμίνας μετά από 5 χρόνια

Σελ. 9
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
2105576029
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75, 2102411911
ΧΑΪΔΑΡΙ

Κορέλης Εμμανουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατ. Καραϊσκάκη Πλατεία Ηρώων, 2105323330
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις
Η θερμοκρασία από 9-16 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία,
Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης,

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

Τα έργα υλοποιούνται από συνεργατικά σχήματα που αποτελούνται από τους

Δήμους ως Δικαιούχους και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέρ της
δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls)

Μ

ε τη συμμετοχή του Προέδρου της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την αξιολόγηση και την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) που έχουν ενταχθεί
στο ΕΠΑνΕΚ, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης,
αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, ο
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ
και ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(Ε.Σ.Ε.Ε.), κ. Γιώργος Καρανίκας, και οι επιστημονικοί
συνεργάτες της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. κ. Γιώργος
Καλλιάρας και Γιάννης Παππάς αντίστοιχα.
Στη σύσκεψη αξιολογήθηκε η εξέλιξη των έργων που
έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της
δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα έργα υλοποιούνται από συνεργατικά σχήματα που
αποτελούνται από τους Δήμους ως Δικαιούχους και τους
κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια, ως
Συνδικαιούχους, και αποσκοπούν στην ανάδειξη των
τοπικών εμπορικών αγορών, μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης στο δημόσιο χώρο και τις προσόψεις των τοπικών επιχειρήσεων. Κοινή διαπίστωση
όλων των συμμετεχόντων ήταν η ύπαρξη σημαντικών
καθυστερήσεων στην υλοποίηση της πλειονότητας των
έργων.
Εξετάστηκαν οι αιτίες των καθυστερήσεων αυτών, και

συζητήθηκαν πιθανές άμεσες ενέργειες διευκόλυνσης
και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, με στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να υπάρξει τακτική συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στην έως
σήμερα εξέλιξη των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» και
να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου
δήλωσε:

«Στη σημερινή μας τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Ελλάδας συζητήσαμε πώς η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των
δυσκολιών και των προβλημάτων που εμποδίζουν την
ολοκλήρωση μιας δράσης που είναι άμεσα συσχετισμένη
με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεών
μας.
Η συν έχ εια στη σελ. 4

«Παράθυρο» για σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων εντός Μαρτίου

Μέσα στην εβδομάδα «κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για
λιανεμπόριο και σχολεία

Το σταδιακό άν οιγμα της
οικον ομίας τον Μάρτιο αρχ ής γεν ομέν ης από το
λιαν εμπ όριοαπ οτελεί
βασικό κυβερν ητικό στόχ ο,
με τις ημερομην ίες... επιστροφής στην καν ον ικότητα ν α
κλειδών ουν
μέσα στην
εβδομάδα.
Η
σταθεροπ οίηση των κρουσμάτων
του κορων οϊού αν οίγει έν α
π αράθυρο αισιοδοξίας, με
δεδομέν ο πως δεν μπορεί
ν α παραταθεί για μεγάλο διάστημα το «κλείσιμο» οικον ομικών δραστηριοτήτων .
Σύμφων α με τους υπολογισμούς του οικον ομικού επιτελείου, έν ας μήν ας σκληρού lockdown κοστίζει στο
σύν ολο της οικον ομίας περίπου 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για το λιαν εμπόριο, «λουκέτο» 30
ημερών εκτιμάται πως μπορεί ν α οδηγήσει σε απώλειες
1,4 δισ. ευρώ.
Αρχή από το λιανεμπόριο, κλειστή η εστίαση

Την Τετάρτη θα αξιολογηθεί εκ ν έου η κατάσταση και
θα συζητηθεί το πόσο σύν τομα μπορεί ν α αν εβάσουν
ρολά τα εμπορικά καταστήματα. Το μόν ο σίγουρο είν αι
πως η αρχ ή θα γίν ει από το λιαν εμπόριο, με την εστία-

ση σε αυτήν τη φάση ν α
παραμέν ει κλειστή.

Στην περίπτωση του λιαν εμπορίου το βασικό σεν άριο
προβλέπει σε πρώτη φάση
επιστροφή του click away
στις αρχ ές Μαρτίου (εν δεχ ομέν ως με ειδικό κωδικό SMS).
Το click in shop θα εφαρμοστεί με διευρυμέν ο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
και συγκεκριμέν ο αριθμό
πελατών αν άλογα με τα τετραγων ικά ώστε ν α μην υπάρξει συν ωστισμός (κάτι αν άλογο γίν εται στα σούπερ μάρκετ).
Δύο είν αι οι κρίσιμοι παράγον τες που οδηγούν στην
οικον ομική καν ον ικότητα: η πορεία των κρουσμάτων ,
αλλά και οι αν τοχ ές του συστήματος υγείας. Από τα
επιδημιολογικά δεδομέν α των επόμεν ων ημερών θα
κριθεί το κατά πόσο την επόμεν η Δευτέρα μπορεί ν α
γίν ει έν α σημαν τικό βήμα «αν οίγματος».
Τη σταθεροποίηση των κρουσμάτων κορων οϊού περιμέν ουν στην κυβέρν ηση, ώστε από την 1η Μαρτίου,
με τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων , ν α υπάρξει σταδιακό
άν οιγμα δραστηριοτήτων , με πρώτα το λιαν εμπόριο και
τα σχ ολεία.
Η συν έχ εια στη σελ. 4
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ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ Ι. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΑΛΗΣ Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σπύρος Βρεττός: Να αναδείξουμε την Ολυμπιακή
Πάλη και να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση
των νέων αθλητών μας

Συνάντηση είχε ο
Δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός με
τον αθλητή της πάλης
Ιωάννη Αρζουμανίδη,
ο οποίος έχει κατακτήσει δυο φορές την
τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
πάλης, καθώς και με
τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας πάλης Χρήστο
Σιδηρόπουλο.
Παρόντες
στην
συνάντηση ήταν ο
Αντιδήμαρχος Στάθης
Τ οπαλί δης και ο
Γιώργος Σιδηρόπουλος.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός μετά την συνάντηση δήλωσε: “Στηρίζουμε τον Αθλητισμό. Ο Αθλητισμός είναι υγεία και μόνο
καλύτερο άνθρωπο μπορεί να σε κάνει, διδάσκοντας το σεβασμό και την πειθαρχία που αρμόζουν σε
κάθε αθλητή.
Αυτή τη φορά είχα τη χαρά να υποδεχτώ τον Ιωάννη Αρζουμανίδη και τον Χρήστο Σιδηρόπουλο οι
οποίοι μαζί με τον αντιδήμαρχο Στάθη Τοπαλίδη δραστηριοποιούνται ενεργά ώστε να αναδείξουν την
Ολυμπιακή Πάλη και να συνεισφέρουν θετικά στην διαμόρφωση των νέων αθλητών μας.
Μαζί μας βρισκόταν και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος ο οποίος αγαπάει το άθλημα της Ολυμπιακής
Πάλης.”

ΖΕΦΥΡΙ: Συνελήφθησαν
δύο άτομα για κλοπές
καταλυτών οχημάτων

Συν ελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωιν ές ώρες της 21-2-2021 στο Ζεφύρι, από
αστυν ομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 15 και 27 ετών , για
κλοπές καταλυτών οχ ημάτων .

Ειδικότερα, πρώτες πρωιν ές ώρες της 21-2-2021
αν ωτέρω αστυν ομικοί στο πλαίσιο αν αζητήσεων ατόμων που επέβαιν αν σε αυτοκίν ητο, οι οποίοι προηγουμέν ως είχ αν αφαιρέσει καταλύτη οχ ήματος στη Νέα
Φιλαδέλφεια, εν τόπισαν το ύποπτο όχ ημα και έσπευσαν ν α διεν εργήσουν έλεγχ ο.

Στη θέα των αστυν ομικών ο οδηγός του οχ ήματος
αν έπτυξε ταχ ύτητα και στη συν έχ εια το εγκατέλειψαν
και τράπηκαν πεζή σε φυγή.
Μετά από αν αζητήσεις εν τοπίσθηκε αρχ ικά το
όχ ημα, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και
κατασχ έθηκαν -5- κομμέν οι καταλύτες, πριόν ι και
κόφτης. Στη συν έχ εια, επετεύχ θη ο εν τοπισμός και η
σύλληψη των δύο επιβατών .
Οι συλληφθέν τες, με τη δικογραφία που σχ ηματίσθηκε από το Τ.Α. Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθην ών .

Η εταιρεία ΜΕΓΑ ΑΕ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Δωρεά 5.000 διαγνωστικών τεστ Cοvid-19 στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Σ

υγκεκρι μένα, η εται ρεί α προχώρησε σε
δωρεά αντιδραστηρίων για μοριακή διάγνωση, με συνοδό εξοπλισμό ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και εγκεκριμένο για διαγνωστική
χρήση, σύστημα REAL-TIME PCR.

Με τη συνεισφορά της ΜΕΓΑ, πλέον, στο ΓΝΕ
«ΘΡΙΑΣΙΟ» λειτουργεί Εργαστήριο Μοριακού
Ελέγχου, το οποίο εξασφαλίζει την ταχύτερη και
ακριβέστερη δυνατή διάγνωση για τους θετικούς
σε Covid-19 ασθενείς και ως εκ τούτου και την
ταχύτερη και ασφαλέστερη θεραπεία τους.

Με δήλωσή του, ο διοικητής του Θριάσιου Γενικού
Νοσοκομεί ου
Ελευσί νας,
Δημήτρης
Αντωνίου, επεσήμανε: «Η δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού για το
Εργαστήρι ο Μορι ακού Ελέγχου του ΓΝΕ
«ΘΡΙΑΣΙΟ» ενδυναμώνει και αναβαθμίζει ουσιαστικά την παροχή υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Ειδικότερα δε, στη δύσκολη αυτή χρονική στιγμή,
συμβάλει τα μέγιστα στην μάχη του έναντι της πανδημίας, παρέχοντας την δυνατότητα ταχύτερης διάγνωσης και αντιμετώπισης των θετικών σε Covid
ασθενών. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία ΜΕΓΑ

ΑΕ για την πολύτιμη προσφορά της».

Αναφερόμενη στη δωρεά,
η Sal es & Marketi ng
Director της ΜΕΓΑ, Λήδα
Βιτουλαδίτου, τόνισε:
«Στις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνουμε, η
προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ο καθημερινός αγώνας των νοσοκομείων αναφοράς, όπως το
Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Με μοναδι κό σεβασμό
στο πολύτιμο έργο των
ιατρών και των νοσηλευτών του Θριάσιου Νοσοκομείου, η ΜΕΓΑ βρίσκεται δίπλα τους, ενισχύοντας την προσπάθειά τους με σύγχρονο ιατρικό
εξοπλισμό, κρίσιμο για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών Covid 19.
Η δωρεά αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτο-

βουλιών της ΜΕΓΑ για τη στήριξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, με δωρεά ιατρικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείων αναφοράς της χώρας».
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4-θριάσιο
Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Τσακίρης δήλωσε:
«Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου είναι
ένα σημαντικό βήμα στην μετεξέλιξη του
εμπορίου ειδικά στην μετα-covid εποχή
και τις προκλήσεις που φέρνει σε ότι
αφορά το επιχειρηματικό μοντέλου του
εμπορίου.

H συνέχεια από σελ. 2

Η υλοποίηση της δράσης των Ανοιχτών
Κέντρων Εμπορίου (Open Malls) αν και
έχει ξεκινήσει από το 2018, μέχρι σήμερα,
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Τώρα
έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε
και να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα υλοποίησης της δράσης.

Από την πρώτη στιγμή οι Δήμοι αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη δράση και σε
συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο των
πόλεων σχεδίασαν από κοινού ενέργειες
και παρεμβάσεις οι οποίες όχι μόνο θα
τονώσουν την οικονομία κάθε περιοχής
και την εμπορική δραστηριότητα αλλά θα
δημιουργήσουν και σύγχρονες πόλεις
που θα στηρίζονται στον συμμετοχικό σχεδιασμό».

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας
που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές
και εκτός από την αναβάθμιση των
πόλεων – και των άμεσων θετικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό για την τοπική κοινωνία και οικονομία – βάζει τις
βάσεις για μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου,
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Σήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα
μέλη συμφωνήσαμε ότι θα δουλέψουμε κατά προτεραιότητα έτσι
ώστε αυτή η δράση ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει οδηγό
για το μέλλον και την εμπορική
επιχειρηματικότητα στις πόλεις της
Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Καρανίκας
τόνισε:
«Η Συνομοσπονδία μας υποστηρίζει
θερμά την πρωτοβουλία των «Ανοικτών
Κέντρων Εμπορίου», αφού άλλωστε ήταν
και ο εμπνευστής της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Σ.Ε.Ε. τηρεί το
Μητρώο των στελεχών που θα υποστηρίξουν τους Εμπορικούς Συλλόγους
στην επιτυχή διεκπεραίωση όλων των
διαχειριστικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτά. Παράλληλα, παρέχει συνεχή
υποστήριξη στους Συνδικαιούχους Εμπορικούς Συλλόγους, μέσω της αποστολής
κατευθυντήριων οδηγιών και εξατομικευμένων συμβουλών, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
έργων τους.

Η Ε.Σ.Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την
υλοποίηση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, ήδη από την έναρξη της Δράσης,
και ευελπιστεί ότι η επιτάχυνση των
έργων που αποφασίστηκε στη σημερινή
σύσκεψη θα ωφελήσει πραγματικά τις
τοπικές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω
της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης
που διανύουμε».
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θριάσιο-5

Απογραφείς (και αποφοίτους Λυκείου ή 6ταξιου Γυμνασίου), 18 - 67 ετών, αναζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Η

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), πρόκειται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα
22 Μαρτίου – 22 Ιουνίου 2021, ευρεία Απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες
της Χώρας. Η Απογραφή υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια,
με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε όλα τα Κράτη-Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα Απογραφή αποσκοπεί στη συγκέντρωση
στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών
χαρακτηριστικών τους, καθώς και την απασχόληση του
αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/1091 και το Νόμο 4772/2021
(ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021). Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της
Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά τα
στοιχεία αυτά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που
ανέκυψαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19). Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή των
δεδομένων προβλέπεται να γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Το
ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής και κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης θα συμπληρωθεί είτε μέσω αυτοαπογραφής από τον κάτοχο ή διαχειριστή της, είτε από απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο,
σε συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους ανά Δήμο ή μέσω τηλεφώνου ή κατ’
εξαίρεση στην οικία του απογραφόμενου, λαμβάνοντας
σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μέγαρα: Διανομή ευρωπαϊκής
βοήθειας του Ταμείου ΤΕΒΑ
σε απόρους από 23 έως 26/2
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Μεγαρέων στο πλαίσιο της υλοποίησης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής μέσω του «Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους» (ΤΕΒΑ)

θα διανείμει νωπά προϊόντα, τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη προσωπικής υγιεινής σε όλους

τους δικαιούχους του προγράμματος. Η διανομή
πραγματοποιείται λαμβάνοντας τα απαιτούμενα

μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης της πανδημίας
του κορονοϊού, covid -19, κατά το χρονικό διάστημα 23 – 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό τους.
Η Αντιδήμαρχος
Ελένη Ρήγα

Η ΕΛΣΤΑΤ θα αναθέσει
τη συλλογή των δεδομένων
της Απογραφής ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας σε Απογραφείς, οι οποίοι θα επιλεγούν
με συγκεκριμένη διαδικασία
και κριτήρια.
Οι Απογραφείς θα είναι
φυσικά
πρόσωπα
(ιδιώτες, ή υπάλληλοι
της Κεντρικής Διοίκησης,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο,
ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών),
τουλάχιστον
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και
ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Από τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο των Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς
και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Οι απογραφείς θα είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή
των στοιχείων από τις εκμεταλλεύσεις που θα τους ανατεθούν από τον Επόπτη της περιοχής τους. Ειδικότερα,
θα είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη και την παροχή
οδηγιών ή βοήθειας προς τους αυτοαπογραφόμενους
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής, ηλεκτρονικά, και όπου δεν είναι δυνατή η
αυτοαπογραφή θα επικοινωνούν με τους απογραφόμενους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τηλεφωνικά ή με ραντεβού. Οι απογραφείς πριν αναλάβουν
τις γεωργικές – κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις

οποίες επελέγησαν, είναι
υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό
εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Σημειώνεται
ότι
η
εργασία είναι αμειβόμενη
από την ΕΛΣΤΑΤ και
μπορεί να πραγματοποιείται σε ώρες και ημέρες
που δεν θα παρακωλύεται
η κανονική εργασία των
απογραφέων.
Επίσης,
μπορούν
να
συμμετάσχουν, ως απογραφείς,
και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα διοικητικά μητρώα
του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, δίχως μεταβολή στο
νομικό καθεστώς τους.
Στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής των απογραφέων, το αντικείμενο της εργασίας
τους όρους της συνεργασίας τους με την ΕΛΣΤΑΤ,
καθώς και τη σχετική αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας. Οι
αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021,
στον
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο
https://www.statistics.gr/el/apografeis-agri-2021.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας
εγγραφής ή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Απογραφείς μπορούν να απευθύνονται, κατά προτίμηση, στα e-mails: synergates@statistics.gr και apografi_georgias@statistics.gr ή και στα τηλέφωνα: 213 135 3035 ή 3050 ή
2383 ή 2182 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Χαϊδάρι: Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σ

ταθμούς μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής.

Με τους σταθμούς μέτρησης θα διερευνηθεί η επιβάρυνση συγκεκριμένων
περιοχών του Χαϊδαρίου με αυξημένους ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και η
πιθανή προέλευσή τους από βιομηχανικές δραστηριότητες και ειδικότερα
από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου.
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στο Χαϊδάρι λόγω των διυλιστηρίων ήταν έντονο στο παρελθόν
και είχε επιλυθεί με τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων. Όμως εδώ και
κάποια χρόνια η ενόχληση έχει παρουσιαστεί πάλι, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Με σκοπό την ακριβή καταγραφή και την επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Χαϊδαρίου ζήτησε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο
Χαϊδαρίου από την Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του ΠΑΔΑ, το
οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το Πανεπιστήμιο θα γίνει μέσω χορηγίας των ΕΛΠΕ ύψους 37.200
Ευρώ και η απόφαση για την αποδοχή της χορηγίας από τον Δήμο ελήφθη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.
Τα δεδομένα από τους Σταθμούς Μέτρησης θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε εξυπηρετητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε
πιστοποιημένους χρήστες. Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση που
καταγραφούν πρόδρομα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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6-θριάσιο

ΚΙΝΑΛ: Κενό γράμμα η ετοιμότητα για
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Η
ετοιμότητα
της
Πολιτείας απέναντι στη
“Μήδεια” αποδείχθηκε
κενό γράμμα και στη
περίπτωση των προσφύγων και αιτούντων
άσυλο» τονίζει σε ανακοίνωση του το Κίνημα
Αλλαγής.

«Η “Μήδεια”, όπως
κάθε φυσική καταστροφή,
έπληξε σφοδρότερα τους
πλέον ευάλωτους. Δίπλα
στις χιλιάδες οικογένειες
που έμειναν χωρίς ρεύμα
τις τελευταίες ημέρες, οι
πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο που βρίσκονται στις
δομές φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας κλήθηκαν
να αντιμετωπίσουν το
κρύο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα σε
αντίσκηνα και κοντέινερ,
χωρίς να διαφαίνεται
κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης από
την πλευρά του Υπουργείου» αναφέρουν οι
Γιώργος Καμίνης και
Βασίλης Χρονόπουλος.
«Σε Σχιστό, Σκαραμαγ

κά, Ελαιώνα και Μαλακάσα είδαμε αντίσκηνα
θαμμένα στο χιόνι, κοντέινερς και αντίσκηνα χωρίς
ρεύμα και νερό, “παγωμένες” εξωτερικές τουαλέτες
και λοιπούς χώρους υγιεινής, άναρχη μεταφορά
ανθρώπων σε δημοτικούς
χώρους και κοντέινερς
την τελευταία στιγμή. Δεν
υπήρξε καμία πρόνοια
μεταφοράς ούτε των πιο
ευάλωτων, εγκύων και
παιδιών, σε ειδικούς χώρους, παρά μόνο αφού
είχαν μείνει επί ώρες αβοήθητοι εν μέσω χιονόπτωσης» υπογραμμίζουν.
«Στην Ελλάδα, ακόμη

Κάλεσμα Συνδικάτου ΟΤΑ
Αττικής για διαμαρτυρία
ενάντια στον ΧΥΤΑ

Κινητοποίηση την Τετάρτη 24 Φλεβάρη στις 4 μ.μ. στην Περιφέρεια
Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 15-17), διοργανώνει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής,
ενάντια στο έγκλημα στη Φυλή.
Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής ζητά
Να σταματήσει κάθε διαδικασία επέκτασης του ΧΥΤΑ.
Να μπει τέρμα στη δημιουργία εργο-

και σήμερα, πρόσφυγες
και
αιτούντες
άσυλο
συνεχίζουν να διαβιούν σε
άθλιες συνθήκες, ευάλωτοι απέναντι σε κάθε μορφής κακοκαιρία, απροστάτευτοι απέναντι σε κάθε
έκτακτη περίσταση. Τίποτε
λιγότερο δεν είναι ανεκτό
από
την
αξιοπρεπή
μεταχείριση αναγνωρισμένων
προσφύγων,
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων. Είναι μία
υποχρέωση που δεν
χωρά αναβολή. Ως πότε
το Υπουργείο θα αφήσει
αυτή την κατάσταση να
διαιωνίζεται;», καταλήγει η
ανακοίνωση.

στασίων καύσης των απορριμμάτων.

Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική
δραστηρι ότητα στον τομέα της
διαχείρισης των απορριμμάτων.
Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής.

Να αποκατασταθεί ο χώρος και η
ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων
στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική
μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Άρνηση παραχώρησης τουριστικού
περιπτέρου ‘’Γιορτή’’ στο Δήμο Χαϊδαρίου

Σε συν έχ εια προηγούμεν ης επίκαιρης ερώτησής μου με θέμα «Παραχ ώρηση χ ρήσης αν αψυκτηρίου Μον ής Δαφν ίου στο Δήμο» και γραπτής ερώτησης με θέμα «Βοταν ικός κήπος Διομήδους, το δημόσιο δάσος έγιν ε ιδιωτική επιχ είρηση;» η οποία από
3.11.2020 παραμέν ει αν απάν τητη, επαν έρχ ομαι στο ζήτημα λόγω της σοβαρότητας
και του χ ρόν ιου χ αρακτήρα του.
Όπως γν ωρίζετε ο ΕΟΤ, με την από 22.9.1997 Σύμβαση Χρησιδαν είου, παραχ ώρησε κατά χ ρήση στο Δήμο Χαϊδαρίου άν ευ αν ταλλάγματος και για είκοσι (20)
έτη, ήτοι από 19.8.1997 μέχ ρι 19.8.2017, έκταση εμβαδού 42.800 τ.μ. Η έκταση οριοθετείται μεταξύ της Ιστορικής Μον ής Δαφν ίου (Παγκόσμιο Μν ημείο Πολιτιστικής
Κληρον ομιάς της UNESCO), του Διομήδειου Κήπου και της Ιεράς Οδού. Ο Δήμαρχ ος
διευκρίν ισε πως η έκταση της «Γιορτής» στο σύν ολο της δεν μπορεί ν α πουληθεί,
καθώς ο ευρύτερος χ ώρος έχ ει χ αρακτηριστεί ως προστατευόμεν ος.
Ο υφυπουργός κ. Βεζυρόπουλος δήλωσε πως «πρόθεση της κυβέρν ησης είν αι ν α
παραχ ωρεί ακίν ητα του δημοσίου στην αυτοδιοίκηση, εφόσον συν τρέχ ουν συγκεκριμέν ες προϋποθέσεις και προσεγγίζουν με θετική προδιάθεση κάθε αίτημα».
Ωστόσο, έν α χ ρόν ο μετά δεν έχ ει προχ ωρήσει η υπογραφή του συμφων ητικού
παραχ ώρησης του χ ώρου από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Χαϊδαρίου.
Ερωτάται ο κ. Υ πουργός:
Δεδομέν ης της δέσμευσης του υφυπουργού, γιατί δεν προχ ωράει η παραχ ώρηση
του Τουριστικού Περιπτέρου ‘Γιορτή’ στο Δήμο και τους πολίτες;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσέν ης

Κορονοϊός: 396 σε
Αττική, 85 σε Θεσσαλονίκη - Η κατανομή

Η Αττική συν εχ ίζει ν α... οδηγεί την
κούρσα των κρουσμάτων κορον οϊού
με ιδιαίτερα υψηλούς αριθμούς. Από τα
880 συν ολικά στο τελευταίο 24ωρο τα
396,βρέθηκαν στην Αττική, εν ώ στη
Θεσσαλον ίκη εν τοπίστηκαν 85
κρούσματα, εν ώ στην Αχ αΐ α βρέθηκαν
65 λοιμώξεις, σύμφων α με την καταν ομή που αν ακοιν ώθηκε από τον ΕΟΔΥ .
Αν αλυτικά η καταν ομή των κρουσμάτων στη χ ώρα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8
ΑΡΤΑΣ 7
ΑΧΑΪΑΣ 65
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 86
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20
ΔΥ ΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 55

ΕΒΡΟΥ 10 ΕΥ ΒΟΙΑΣ 18
ΕΥ ΡΥ ΤΑΝΙΑΣ 1 ΖΑΚΥ ΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 5 ΗΜΑΘΙΑΣ 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 85
ΘΗΡΑΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
ΚΑΒΑΛΑΣ 7 ΚΑΛΥ ΜΝΟΥ 7
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 95
ΚΕΡΚΥ ΡΑΣ 6
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 ΚΙΛΚΙΣ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ 31
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΛΕΣΒΟΥ 1
ΛΕΥ ΚΑΔΑΣ 9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 ΝΗΣΩΝ 7
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58 ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ 10
ΡΟΔΟΥ 6 ΣΑΜΟΥ 5
ΣΕΡΡΩΝ 2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ΧΑΝΙΩΝ 6
ΧΙΟΥ 1 ΚΩ 3
Υ ΠΟ ΔΙΕΡΕΥ ΝΗΣΗ 24
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θριάσιο-7

Νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Αχαρνών
που αφορά την προστασία των γατών

Στατιστικά υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από το ΔΙΚΕΠΑΖ

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δημότες
του σχετικά με τα στατιστικά υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων.

Σε συνέχεια του προγράμματος με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων ζώων, από
φέτος ξεκινάει και ένα πρόγραμμα που αφορά
τις γάτες με σκοπό την προστασία των τετράποδων φίλων μας.
Προσφέρουμε καλύτερες προοπτικές διαβίωσης στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μέσα από
την ασφάλεια της μόνιμης στέγης.

Ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπατζής τόνισε:

“Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανοίξατε
την αγκαλιά σας και υιοθετήσατε ένα αδέσποτο
από το δήμο μας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που
μπόρεσα και εγώ να συμβάλλω στην απόφαση
σας αυτή.
ΕΥΧΟΜΑΙ αυτός ο χρόνος να είναι ακόμα
καλύτερος από πλευρά υιοθεσιών.
ΨΥΧΗ της προσπάθειας μας είναι οι εθελοντές
μας και το ΔΙΚΕΠΑΖ.”

Αιμοδοσία στο Ζεφύρι την Κυριακή
στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού
Συνδιοργάνωση με τη Δημοτικ ή
Ενότητα Ζεφυρίου κ αι

τη συμμετοχή των Πολιτιστικ ών
Συλλόγων της περιοχής

Ηλεκτρονικό «παζάρι» διαβατηρίων: Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα

Η

λεκτρονικό «παζάρι» διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων για αλλοδαπούς, προκειμένου να προωθηθούν παράνομα στην Ευρώπη,
είχαν στήσει από το 2019 τα μέλη οργανωμένου
κυκλώματος, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε μετά
από έρευνα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στο πλαίσιο δράσης
του προγράμματος EMPACT για την καταπολέμηση της
παράνομης προώθησης μεταναστών, που ηγείται η
Ελλάδα.
Το κύκλωμα εμπορίας ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως
έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δραστηριοποιούνταν
με μια πρωτοεμφανιζόμενη μέθοδο χρησιμοποιώντας
γνωστή διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, ίδρυαν κανάλια στο πλαίσιο της εφαρμογής, στα οποία αναρτούσαν φωτογραφίες ταξιδιωτικών
εγγράφων τα οποία διέθεταν προς πώληση, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί μπορούσαν να διαλέξουν ότι
ήθελαν.
Η συγκεκριμένη μέθοδος εξασφάλιζε τη διακίνηση
εγγράφων σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή
«προμηθευτές» ταξιδιωτικών εγγράφων και «απλούς
χρήστες» υποψήφιους αγοραστές.

Οι τιμές των εγγράφων κυμαίνονταν από 200 έως και
1.500 ευρώ έκαστο, ανάλογα με το είδος του εγγράφου
και τη χώρα προέλευσής του. Τα έγγραφα παραδίδονταν στους αγοραστές, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικά,
ενώ οι πληρωμές των εγγράφων πραγματοποιούνταν
κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε και παράλληλη δράση του
κυκλώματος με παράνομες κινήσεις μεταναστών από την
Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι μετανάστες προωθούνταν από την Αλεξανδρούπολη
και κατέληγαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη που διαχειριζόταν ένας 33χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη
μετά από αστυνομική επιχείρηση.
Ο 33χρονος κατηγορείται για διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, εξασφάλιση
καταλύματος για απόκρυψη και διευκόλυνση μεταφοράς,
πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων
εγκλήματος.
Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι άλλοι επτά
αλλοδαποί μέλη του εγκληματικού κυκλώματος, οι οποίοι

έχουν ταυτοποιηθεί.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση υλοποιήθηκε με την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) με διεθνείς
υπηρεσίες κατά της παράνομης προώθησης μεταναστών,
την EUROPOL καθώς και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία
της Γερμανίας.

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκαν πέντε υποψήφιοι προς προώθηση μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
22 δελτία ταυτότητας, 20 διαβατήρια, 4 δελτία αιτούντων
διεθνούς προστασίας, 3 άδειες ικανότητας οδήγησης,
άδεια διαμονής και βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για
έκδοση άδειας διαμονής.

Εκ των ανωτέρω εγγράφων 20 έγγραφα έχουν
καταχωρηθεί ως κλαπέντα-απολεσθέντα. Όλα τα ανευρεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν τρίτων προσώπων και
αμφιβόλου γνησιότητας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

8-θριάσιο

Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί και άλλος σταθμός στο Χαϊδάρι
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Κ. Καραμανλής για το Μετρό στη Δυτική Αττική:
Δεν θα ρίξω στάχτη στα μάτια των πολιτών του Χαϊδαρίου,
υποσχόμενος γενικά και αόριστα
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Κρίτωνα
Αρσένη, βουλευτή του «ΜέΡΑ25» για το Μετρό
στη Δυτική Αττική, ο κ. Καραμανλής ξεκαθάρισε
ότι η όποια δυνατότητα επιπλέον σύνδεσης του
Χαϊδαρίου με το δίκτυο του Μετρό, με τη δημιουργία νέου σταθμού, θα πρέπει κατ’ ανάγκην να
εξεταστεί από την επόμενη διαχειριστική περίοδο
και μετά.
Τόνισε ότι δεν θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια των
πολιτών του Χαϊδαρίου, υποσχόμενος γενικά και
αόριστα ότι θα δει το θέμα, κάτι που όπως σχολίασε θα έκανε άλλος υπουργός, προηγούμενης
κυβέρνησης. Και εξήγησε πως καθώς τα έργα
Μετρό χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συγκεκριμένη Προγραμματική Περίοδο
2021- 2027 δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί και
άλλος σταθμός στο Χαϊδάρι, διότι η παλαιότερη
χάραξη προέβλεπε την εξυπηρέτηση της περιοχής
από το σταθμό Αγ. Μαρίνα.
«Κάποιος που δεν γνωρίζει, θα έλεγε τραβήξτε μία

γραμμή να κάνετε και έναν ακόμη
σταθμό στο Χαϊδάρι. Το Μετρό
όμως δεν είναι λεωφορείο. Το
Μετρό πρέπει να έχει αφετηρία και
κατάληξη. Δεν μπορούμε να το
πάμε όπου εμείς επιθυμούμε»,
σημείωσε.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι
στον παρόντα σχεδιασμό των νέων
έργων της Αθήνας, που υλοποιούνται μέσω του χρηματοδοτικού
Προγράμματος 2021-2027 περιλαμβάνεται η Γραμμή 4 «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» με 15 σταθμούς,
προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ,
καθώς και η περαιτέρω επέκταση της Γραμμής 2
προς τις βορειοδυτικές συνοικίες του Λεκανοπεδίου, από Ανθούπολη προς Ίλιον, με 3 νέους
Σταθμούς, προϋπολογισμού 350 εκ. ευρώ
Ειδικότερα όσον αφορά στην Γραμμή 4 του
Μετρό, επισήμανε ότι «η παρούσα κυβέρνηση

ήταν αυτή που ξεμπλόκαρε ένα έργο που πολλοί
είχαν βιαστεί να το ξεγράψουν. Το μεγαλύτερο
αυτήν την στιγμή έργο υποδομής στη χώρα μας
που όχι μόνο θα αλλάξει το συγκοινωνιακό χάρτη
της πόλης αλλά θα αφήσει κι ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».
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θριάσιο-9
υποψήφι οι θα κληθούν
προς το τέλος της χρονιάς
και σε κάθε περίπτωση, η
ανάδειξη αναδόχου πάει
για το 2022.

Ξεκολλάει ο διαγωνισμός για το Υποθαλάσσιο
τούνελ Σαλαμίνας μετά από 5 χρόνια

Προναγγελί α
γι α
το
ξεκόλλημα του δι αγωνι σμού για την υποθαλάσσια
Σαλαμίνας, έκανε ο Γενικός
Γραμματέας
Υποδομών,
Γι ώργος
Καραγι άννης,
μιλώντας στη δημοσιογράφο Όλγα Κλώντζα, στην
εφημερίδα Το Βήμα.

Όπως αποκάλυψε τι ς
επόμενες ημέρες πρόκειται
να κατατεθεί προς έγκριση
στο ΥΠΕΝ, η περιβαλλοντι κή μελέτη του έργου.
Είναι ένα κρίσιμο σημείο
στον διαγωνισμό, καθώς με
βάση
την
εγκεκρι μένη
μελέτη ο διαγωνισμός παρ-

αχώρησης
μπορεί
να
ξεκολλήσει
και
να
προχωρήσει στην τελική
φάση που είναι η κατάθεση
των δεσμευτικών προσφορών.
Εφόσον οι περιβαλλοντικοί όροι εγκριθούν μέχρι το
τέλος καλοκαιριού, τότε οι

Ο αιώνιος διαγωνισμός
των 5 ετών
Πρόκει ται
γι α
έναν
“αιώνιο” διαγωνισμό, μιας
και η σχετική διαδικασία
κλείνει σε λίγες ημέρες πέντε
χρόνια! Πιο συγκεκριμένα η
εκδήλωση ενδιαφέροντος
ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου
2016. Στον δι αγωνι σμό
συμμετέχουν Στην Β`φάση
συνεχίζουν τα τρία σχήματα που έχουν εκδηλώσει
ενδι αφέρον και εί ναι οι
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΕΡΝΑ και
η κοινοπραξία VINCI CONCESSIONS – VINCI HIGHWAYS
–
ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Το έργο αποτελεί μία από
τι ς προτεραι ότητες της
κυβέρνησης και του υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και εντάσσεται στο

πακέτο των 13δι σ.ευρώ
στο οποίο έχει αναφερθεί
το τελευταί ο δι άστημα.
Είναι ένα από τα δυνατά
όπλα του υπουργείου για
την επανεκκίνηση της οικονομίας και του κατασκευαστικού κλάδου.

Ο χρόνος κατασκευής
του εκτιμάται σε περίπου 4
χρόνια από την έναρξη της
παραχώρησης και συνολικά της παραχώρησης σε
35 χρόνια.

Πηγαί νοντας στο αντι κείμενο του έργου, σύμφωνα με πληροφορί ες του
ypodomes.com είναι πως η
τελική λύση, αφορά στην
κατασκευή μίας νέας αρτηρίας περίπου 17χλμ με
αρχή το Σχιστό και ολοκλήρωση την πόλη της
Σαλαμίνας. Το μήκος της
σήραγγας θα είναι 1.100
μέτρα (400 μέτρα συν οι
εκατέρωθεν προσβάσει ς)
και θα αποτελείται περίπου
από 9 προκατασκευασμένα
τμήματα.

10-θριάσιο
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ

Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμετάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό)
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών.
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες)
Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες.
Δεν απαιτείται εμπειρία.

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν:

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ

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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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα
ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό Λογιστή με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια,
για πλήρη απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου Πεδίου.
πληροφορίες Κος Πέτρος τηλ. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr

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

12-θριάσιο

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Η συν έχ εια από σελ. 2
Σχ ετική αν αφορά έκαν ε ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίν ον τας παράλληλα πως
θα υπάρξουν μέτρα που θα εν ισχ ύσουν τις επιχ ειρήσεις και τους εργαζομέν ους. «Μέτρα - γέφυρα τα οποία
θα αν ακοιν ωθούν το αμέσως προσεχ ές διάστημα»
υπογράμμισε.
Στην επόμεν η ημέρα αν αφέρθηκε σε χ αιρετισμό που
απηύθυν ε σε διαδικτυακή εκδήλωση για την απελευθέρωση των Ιωαν ν ίν ων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίν α Σακελλαροπούλου, στέλν ον τας έν α μήν υμα
αισιοδοξίας.
Σημείωσε, μεταξύ άλλων , ότι «λίγο απέχ ουμε από την
υπέρβαση της υγειον ομικής κρίσης, από την επαν εκκίν ηση της οικον ομίας και την επαν έν αρξη της κοιν ων ικής μας δραστηριότητας. Ο τόπος θα επαν έλθει
σύν τομα σε καν ον ικές συν θήκες λειτουργίας και η
Ήπειρος μπορεί ν α παίξει πρωταγων ιστικό ρόλο στην
αν άπτυξη προς όφελος όλης της χ ώρας».
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TALEND CITY FC:
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ
ΚΙΛΙΜΑΤΟ
Στη λίστα των συνεργατών της Talent
City F.C προστέθηκε πλέον και ο κος
Γιάννης Δημητρούλιας και το Physio
Analysis!
Ο
Γιάννης
Δημητρούλιας
είναι
φυσικοθεραπευτής, απόφοιτος του ΑΤΕΙ
φυσικοθεραπείας Αιγίου, orthopeadic
manipulative
therapist
(IMTA),
εξειδικευμένος στη θεραπεία δια χειρός.
Διετέλεσε υπεύθυνος φυσικοθεραπευτής
διαφόρων ποδοσφαιρικών ομάδων, Β, Γ
και Δ εθνικής.
Εξειδικεύε ται
στις
μυο-σκελετικές
κακώσ εις και στην πρόληψη και
αποκατάσταση των elite αθλητών της
Premier
League,
Bundesliga
και
Superleague
(Παπασταθόπουλος,
Μαυροπάνος, Κοπετζής κ.α.).
Από το 2018, λειτουργεί θεραπευτήρ ιο
εξειδικευμένο στα
μυοσκελετικά
προβλήματα
και
στις
αθλητικές
κακώσεις, εξοπλισμένο με τα κορυφαία
φυσικοθεραπευτικά μηχανήματα (Idiba
Activ, K-laser cube 4, CT8, Piezowave,
Wintecare tecar, Deep Oscillation, Kineo
ισοκινητικό μηχάνημα, D-Wall).
Η
ανακοίνωση
του
Διευθύνοντα
Συμβούλου κου Μιχάλη Γκιτάκου :
<< Η Talent City έχει αποδείξει ότι η καθε
συνεργασία που κάνει, είναι μετά απο
πολύ σκέψη , μελέτη, σχεδιασμό. Μετά
απο συνάντηση που είχαμε με την
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υπεύθυνη επικοινωνίας μας, την κα Νίνα
Ξενοχρήστου, με τον κο Γιάννη
Δημητρούλια στον καταπληκτικό χώρο
που διαθέτει στην περιοχή του Ιλίου,
καταλήξαμε οτι μαζί με το Γιάννη
μπορούμε να προσφέρουμε ακομα
υψηλότερες υπηρεσίες και παροχές
στους αθλητές του δικτύου μας.
Για όλους τους αθλητές του δικτύου της
Talent City, παρέχεται απο το
PhysioAnalysis πακέτο με εργομετρικά
και ειδικές μετρήσεις σε τιμή απίστευτα
χαμηλή. Επίσης, για οποιαδήποτε
θεραπεία χρειαστεί κάποιος αθλητής
μας θα υπάρξει πολύ μεγαλη έκπτωση
στις συνεδρίες.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε για τη
συνεργασία που ξεκινάμε. Πολύ
σημαντική η προσφορά σας προς τους
αθλητές μας! Τα καλύτερα έρχονται και
θα τα ζήσουμε παρέα!
Καλή μας αρχή! >>

Έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν οτι
εν
μέσω
πανδημίας
κάποιοι
εφησυχάζονται αλλά κάποιοι άλλοι δε
σταματούν!
Αυτοί δεν είναι άλλοι απο τα μέλη της
Talent City, Μιχάλη Γκιτάκο και Νίνα
Ξενοχρήστου, που σύναψαν συνεργασία
με τον κο Ανδρέα Κιλιμάτο,, δίδοντάς του
τη θέση του official scout!
Ο κύριος Κιλιμάτος, έχει πτυχίο στη
Διοίκηση
επιχειρήσεων,
πτυχίο
οικονομικών, είναι κάτοχος του PFSA
(Professional Football Scouts Association)
με εμπειρία στην ανάλυση παικτών και
επιτυχία στην προώθηση αυτών!
Συνεργάζεται με συλλόγους σε Ελλάδα,
Αγγλία, Σκωτία, Ιταλία,.Μάλτα και
Γερμανία. Οι επαφές του, κάποιες
φορές,
είναι
και
πέρα
από

επαγγελματικές, όπως με τον κυριο
Χρήστο Ορκά, τον

επίσημο scout της Γερμανικής Μπόχουμ,
που η φιλία τους και η συνεργασία τους
είναι κάτι παραπάνω απο ιδανική!
Επίσης, έχει αποκλειστική συνεργασία
με δύο από τις καλύτερες ακαδημίες στην
Σενεγάλη, την Agora Foot και την Αs
Makanbi Academy.
Η επίσημη ανακοίνωση του διευθύνοντα
συμβούλου κου Γκιτάκου Μιχάλη :
<<Καλωσορίζουμε τον κύριο Κιλιμάτο
στην παρέα της Talent City. Η επιλογή
του συγκεκριμένου ατόμου έγινε λόγω
των ικανοτήτων του, των γνώσεων του
αλλά και της εξειδίκευσης που έχει στο
χώρο. Μαζί θα βοηθήσουμε τους αθλητές
που είναι στο δίκτυό μας αλλά και αυτούς
που θέλουν να μας ακολουθήσουν, να
έχουν την ευκαιρία να κάνουν το επόμενο
βήμα στην ποδοσφαιρική τους καριέρα
σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό!

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
Οι προπονήσεις και η προετοιμασία της
ΠΑΕ Ένωση Ασπροπύργου για την έναρξη
του πρωταθλήματος της Football League
ξεκίνησαν υπό την καθοδήγηση
του προπονητή Κριστόφ Βαζέχα.

Το επίπεδο των παροχών αλλά και των
υπηρεσιών της Talent City ανεβαίνει και

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ: «Έκπληξη, απορία και
λύπη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό»

Τώρα στα δύσκολα, που η πατάτα καίει και κανείς δεν
θέλει να την πιάσει, είναι αλήθεια πως έχουν γίνει κινήσεις – επαφές, ανθρώπων που νοιάζονται και ποτέ δεν
σταμάτησαν να αγαπούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
όπως είναι ο νυν Γενικός γραμματέας της ΠΕΠΠ και
πρόεδρος του ΣΠΑ Σπύρος Παπακανέλλος.
Ο Σπύρος Παπακανέλλος επισκέφθηκε τον ΓΓΑ Γιώργο
Μαυρωτά, προκειμένου να τεθούν καίρια ζητήματα του
κλάδου των προπονητών και φυσικά μεταξύ άλλων να
συζητηθεί και το πρόβλημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Μαυρωτάς φάνηκε ενήμερος για το
θέμα και θετικός όσον αφορά το άνοιγμα των γηπέδων
και την έναρξη των προπονήσεων, αρχικά στη Γ’ εθνική και στη συνέχεια των τοπικών πρωταθλημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γενικός της Πανελλήνιας
Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, δεν φημίζεται και
για τις παρεμβάσεις στον τύπο, αλλά αντίθετα, έχει
ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλους και
όταν θεωρήσει πως μπορεί να βγει στο δημόσιο διάλογο για να καταθέσει την άποψη, θέση αλλά και τις κινήσεις που έχει κάνει, τότε καταλήγουμε στη σημερινή
μέρα, όπου ο ίδιος είπε, όταν ρωτήθηκε τα εξής:
Εμείς όλοι οι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής,
γυμναστές είμαστε μαζί και πιστεύω πως στο εγγύς μέλλον, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Στη συνάντηση
αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας μετέφερε ο κ. Μαυρωτάς, στο τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν
οι προπονήσεις της Γ’ εθνικής και εν συνεχεία των ομάδων των τοπικών πρωταθλημάτων, που τόσο εγώ, όσο
και ο πρόεδρος της ΠΕΠΠ, νοιάζονται και θέλουν
υπεύθυνα και όχι λέγοντας λόγια του αέρα, υπό την

OI AΓΩΝΕΣ ΡΕΒΑΝΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
αιγίδα ΚΑΙ των λοιμωξιολόγων, αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, που εδώ κι ένα χρόνο σχεδόν, ανεβαίνει το
δικό του «γολγοθά».
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον κ. Μαυρωτά όσο
και τον εκπρόσωπο του κ. Αυγενάκη για τη συνάντηση
αυτή, και καλώ όλους τους προπονητές να είμαστε
συσπειρωμένοι, γιατί πιστεύω πως μόνον έτσι θα
κερδίσουμε πολλά πράγματα.
Τώρα όσον αφορά τα τεστ, εδώ θα θέλαμε να παρέμβει
η πολιτεία και να επιτρέψει να γίνουν αυτά δωρεάν,
όπως γίνονται σε όλο τον κόσμο, ώστε επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα να βρει τη λύση του. Τέλος επί τη ευκαιρία
της συζήτησης αυτής, θέλω να γνωστοποιήσω σε όλους
τους προπονητές – μέλη του συνδέσμου της Αθήνας,
πως στις 27/2 και ώρες 9.00 – 17.00, στα γραφεία του
Συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία. Στο πλαίσιο
αυτό, θα ήθελα όλοι οι προπονητές να δηλώσουν συμμετοχή, επικοινωνώντας με τα γραφεία μας».

Τις ημερομηνίες των ρεβάνς των προημιτελικών
του Κυπέλλου Ελλάδας γνωστοποίησε η ΕΠΟ .
Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς:
Τετάρτη (3/3)

18.00 Λαμία - ΠΑΟΚ

20.00 Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
Πέμπτη (4/3)

18.00 Βόλος - ΑΕΚ

20.00 Άρης - Ολυμπιακός

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
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
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
•

ΟΔΗΓΟΙ

Γ,

Δ,

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ε

•
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΛΑΡΚ
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. •
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
αυτοκινήτου
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
•
ΦΥΛΑΚΕΣ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΑπαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπι- ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
κού ασφαλείας
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Απόφοιτος
Μέσης αυτοκινήτου

Εκπαίδευσης
MARKETING ASSISΠροϋπηρεσία: Επιθυμητή •
TANT
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
μου Κολεγίου στους τομείς
Επιθυμητά Προσόντα
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Απαραίτητα Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
πέδου
Άριστή γνώση Microsoft
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ- Office
Άριστη γνώση Social Media
λώματος Ι.Χ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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