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Επιχείρηση
«Γαλάζια Ελευθερία»:
Εμβολιασμός όλων των
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Η Πολιτεία
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€ τον Δήμο Αχαρνών
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αντιπυρική περίοδο
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“Agora delivery”

σελ. 16

Ο Ασπρόπυργος διεκδίκησε και
πέτυχε για μία ακόμα φορά

Με χρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου
η αναβάθμιση της Πλατείας
Σεβαστάκη

σελ. 2-11

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας επισκέφθηκε
ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Συζητήθηκε η
υποστήριξη έργων
προστασίας του
περιβάλλοντος
μέσα από το
πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

σελ. 9

σελ. 3

Ψηφιακή
στρατηγική
- Δωρεάν eshop
για όλες τις
επιχειρήσεις του
Δήμου Φυλής

Το Lockdown επιτάχυνε την ένταξη των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή, μέσω της
δημιουργίας e – shop, της χρήσης των social media, ή την συμμετοχή σε
ψηφιακές πλατφόρμες παραγγελιών και παράδοσης (e – food, BOX, Skroutz κ.τ.λ.).

σελ. 8

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζεφυρίου

Ηλεκτρον ικά οι αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου

σελ. 3

Επαναλειτουργεί σε νέο χώρο
το Περιφερειακό Ιατρείο
Αλεποχωρίου
σελ. 3

Συνεδρίαση του Συντονιστικού
στον Δήμο Φυλής εν όψει της
αντιπυρικής περιόδου σελ. 2-4

Ακαδημία Α.Γ.Σ Νέας Περάμου:
Επιτέλους ...Είμαστε έτοιμοι ξανά

Γ.ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ:

(Στράικερ του Ακράτητου Ανω Λιοσίων)

Ήταν ένα δύσκολο ματς

Σελ. 13

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,
2105580394
Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,
2105549968
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323
Άνω Λιόσια

Με χρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου
η αναβάθμιση της Πλατείας Σεβαστάκη

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει υπό την επίβλεψη του
Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Ασπροπύργου

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470
ΧΑΪΔΑΡΙ
Μαζωνάκη Μαρία Χ.Βενιζέλου Ελευθερίου 19 &

Αγωνιστών Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, 2105818887
ΑΧΑΡΝΕΣ

Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος,
Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα

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

Σ

ε ολική αναβάθμιση και ανάπλαση της Πλατείας Σεβαστάκη και της Παιδικής Χαράς στην
οδό Κιλκίς και Ευαγγελιστρίας προχωρά ο Δήμος
Ασπροπύργου. Έπειτα, από εκπόνηση σχετικής
μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Ασπροπύργου και εφόσον ο χώρος πληρούσε
τα πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά κριτήρια της
πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, επιτεύχθηκε
η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.11

Συνεδρίαση του Συντονιστικού στον Δήμο
Φυλής εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Συνεδρίασε εχθές Τρίτη , το Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής εν όψει της
αντιπυρικής περιόδου 2021.
Την συνεδρίαση συντόνισε
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Οικονομάκης, ενώ
από το Δήμο Φυλής συμμετείχαν επίσης, από τη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων ο
Πρόεδρος Νίκος Λιόσης και
από τη Δημοτική Ενότητα
Φυλής ο Πρόεδρος Διονύσης
Βλάχος.
Τους εμπλεκόμενους φορείς εκπροσώπησαν οι:
Διοικητής του 10 ου Π.Σ. κος Μπούγιας
Δασάρχης Πάρνηθας κα Λυκούδη
Αναπηρωτής Διοικητής του Α.Τ. Φυλής κ. Αντώνης
Υπασυτνόμος κος Κάπονας από την τροχάια Ν.
Ιωνίας

Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης
Αττικής κος Καστρίτης
Η προϊσταμένη του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας κα Χαλιμούρδα
Ο κος Σαμπανίδης από τον
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας
Ο κος Λαζάρου από τον Σύνδεσμο Πάρνηθας(ΣΥΝΠΑ)
Ο κος Σταύρου από τον ΣΕΔΑΠ
Η κα Γούτσου από τον ΕΠΟΣ
Φυλής
Ο κ. Κυριάκος Καμπολής από την Δημοτική Αστυνομία
Την εμπεριστατωμένη εισήγηση για τον Δήμο Φυλής
έκανε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Παρασκευή Ηλία.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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Ξεκίνησαν οι εγγραφές
στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Ζεφυρίου
– Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
μέχρι τις 31 Μαΐου

Ξ

εκίνησαν τη Δευτέρα 10 Μαΐου και θα
ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Μαΐου οι
εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζεφυρίου, για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
Λόγω των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19, οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονι κά
στην
ηλεκτρονι κή
διεύθυνση (www.e-eggrafes-dpszef.gr).
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς
έχουν όλα τα παιδιά που είναι γεννημένα από
1/1/2018 έως 28/02/2019 και στον Βρεφικό
Σταθμό τα βρέφη και παιδιά που είναι γεννημένα
από 1/03/2019 έως 28/02/2021.
Αν αλυτική λίστα των απαιτούμεν ων δικαιολογητικών

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά εγγραφής και επαν εγγραφής, η υποβολή των οποίων θα
γίν ει ηλεκτρον ικά στην παραπάν ω διεύθυν ση σε
μορφή
PDF ή WORD :
1. Αίτηση εγγραφής
2. Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης τελευταίου τριμήν ου. Σε περίπτωση Συμφών ου Συμβίωσης ,
ν α προσκομιστεί και η Ληξιαρχ ική πράξη γέν ν ησης
του παιδιού.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας των γον έων .
4. Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γον έας είν αι
εργαζόμεν ος, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχ ών του ΚΑΙ αν τίγραφο αν αγγελίας πρόσληψης ή
έν τυπο Ε4 (ετήσιος πίν ακας προσωπικού). Για τους
ελεύθερους επ αγγελματίες χ ρειάζεται αν τίγραφο
Βεβαίωσης Έν αρξης Επιτηδεύματος από την εφορία.
5. Για τους άν εργους γον είς , βεβαίωση αν εργίας από
τον ΟΑΕΔ σε ισχ ύ.
6. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμέν η και
υπογεγραμμέν η από τον Παιδίατρο ( το έν τυπο της
Βεβαίωσης δίν ετε από τον Παιδικό)
7. Φωτοτυπία από το Βιβλιάριο Υ γείας του παιδιού,
τη σελίδα με τα στοιχ εία του παιδιού και τις σελίδες με
τα εμβόλια.
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020
9. Φωτοτυπία παραστατικού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. τελευταίου τριμήν ου ή άλλο έγγραφο στο όν ομα εν ός εκ των
δύο γον έων .
10. Για τις αιτήσεις επαν εγγραφής βρεφών – ν ηπίων
τα οποία πλήρων αν τροφεία, προσκόμιση της απόδειξης καταβολής τροφείων μην ός Ιαν ουαρίου 2021.
11. Για την εγγραφή στον παιδικό σταθμό, παιδιών
αλλοδαπών γον έων , εκτός των προηγούμεν ων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είν αι η άδεια
ν όμιμης παραμον ής στην χ ώρα όπως αυτή αποδεικν ύεται
απ ό
τις
ισχ ύουσες
κάθε
φορά
διατάξεις ΚΑΙ φωτοτυπία διαβατηρίου και των δύο
γον έων και του παιδιού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α απευθύν εστε στα εξής τηλέφων α:
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
210 2312962 & 210
2312228 (εσωτερικό 1)
Οδηγίες εγγραφής ν έου χ ρήστη και συμπλήρωσης
ν έας αίτησης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥ ΡΚΟΥ ΛΟΣ

θριάσιο-3

Η Πολιτεία χρηματοδοτεί με 63.000 € τον Δήμο Αχαρνών
για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο

Ε

κδόθηκε
η
Απόφαση
κατανομής
16.910.000,00 ευρώ σε 326 Δήμους της
Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Με βάση την απόφαση ο Δήμος Αχαρνών θα
λάβει το ποσό των 63.000 €.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή
δεν πρόκειται για κάποια επιπλέον οικονομική
στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος.

Για την κατανομή των εκατομμυρίων ελήφθη
υπόψη η σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία καταρτίστηκε
βάσει κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο
πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, τις περιοχές δικτύου NATURA 2000
κλπ.

Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις
αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά
έργα / ενέργειες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Ειδικότερα, οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου,
σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα,
κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού
της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους
λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους
κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις εντός των
διοικητικών τους ορίων,

γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού
καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και
συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές
Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών –
πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής
προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

δ) συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού
δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,

ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών
από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο
ΟΤΑ Α’ βαθμού,
ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ),

η) λειτουργικά έξοδα (π.χ. καύσιμα, υπερωρίες
προσωπικού κλπ) και

θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή
μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Επαναλειτουργεί
σε νέο χώρο
το Περιφερειακό
Ιατρείο
Αλεποχωρίου

Σε νέο χώρο που πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις επαναλειτουργεί από σήμερα 12
Μαΐου 2021 το Περιφερειακό
Ιατρείο Αλεποχωρίου.
Εν αναμονή ενίσχυσης του
ιατρικού προσωπικού, το ιατρείο
θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από
τις 09:00 έως τις 14:00.
Για τον προγραμματισμό των
ραντεβού σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213

2050 753, 213 2050 754 και
213 2050 700.
Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 6973 202230.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης
ευχαριστεί θερμά τον Εξωραϊ-

στικό Μορφωτικό Τουριστικό
Σύλλογο
Αλεποχωρίου
«Ποσειδών» για τη συνεργασία
και τη συμβολή του στην αναβάθμιση και λειτουργία του ιατρείου.

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

4-θριάσιο
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
& ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ / Ν Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Χ. Αλεξαν δρή
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος
104, (α΄ όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20573
E
m
a
i
l
:
promithies@marathon.gr
Μαραθών ας 10/05/2021
Α.Π. : 8112
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών
περισυλλογής και διαχείρισης
αδέσποτων ζώων .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθών ος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφ ων α με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομικής
άποψης προσφ ορά, βάσει της
τιμής.
Ο προϋπολογισμός αν έρχεται
στο ποσό των 57.498,80 € (καθαρή αξία 46.370,00 €, ΦΠΑ 24%
11.128,80 €), αφ αιρούμεν ου του
ποσού της απευθείας αν άθεσης
11.499,76 € με ΦΠΑ, το οποίο
αν τιστοιχεί στο 20% του προϋπολογισμού. Δηλαδή η δαπάν η
για την παρούσα διαδικασία
αν έρχεται στο συν ολικό ποσό
των 45.999,04 Ευρώ συμπεριλαμβαν ομέν ου του ΦΠΑ 24%
(καθαρή αξία 37.096,00 €, ΦΠΑ

24% 8.903,04 €) και θα καλυφ θεί από ιδίους πόρους και από
χρηματοδότηση για κάλυψη
εκτάκτων και επιτακτικών αν αγκών που προκλήθηκαν από την
εμφ άν ιση του cov id-19.
Η κατάθεση των προσφ ορών στο γραφ είο πρωτοκόλλου
(ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν.
Μάκρης), ξεκιν άει από τη
δημοσίευση της διακήρυξης και
καταληκτική ημερομην ία παραλαβής τους είν αι η 20η Μαΐου του
έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.
Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό κατάστημα της
Δημοτικής Εν ότητας (Δ.Ε.) Νέας
Μάκρης του Δήμου Μαραθών ος,
επί της Λεωφ όρου Μαραθών ος
104, α΄ όροφ ος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγων ισμού,
κατά την ως άν ω ημερομην ία.
Οι προσφ ορές θα παραλαμβάν ον ται από την επιτροπή διαγων ισμού μέσω του πρωτοκόλλου
με ώρα έν αρξης παραλαβής προσφ ορών από την επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφ ορών την
10:30 π.µ.
Οι προσφ ορές υποβάλλον ται
στην αν αθέτουσα αρχή με τους
εξής δύο τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφ οράς στο γραφ είο πρωτοκόλλου
του Δήμου Μαραθών ος, ώστε
ν α λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η
προσφ ορά επιδίδεται στην
συν έχεια στην Επιτροπή Διαγων ισμού κατά την ημέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται αν ωτέρω. Προσφ ορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είν αι
εκπρόθεσμη, κρίν εται απαράδεκτη και επιστρέφ εται χωρίς ν α
αποσφ ραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυν ση: Δήμος Μαραθών ος, Λ.
Μαραθών ος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφ είο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προ-

σφ ορών που αποστέλλον ται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμεν η εργάσιμη ημέρα της ημερομην ίας διεν έργειας του διαγων ισμού δηλαδή την 19η Μαΐου
του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15: 00. Προσφ ορές, οι
οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφ θασαν έγκαιρα στο Δημοτικό
Κατάστημα, επιστρέφ ον ται και
αυτές στους προσφ έρον τες,
χωρίς ν α αποσφ ραγιστούν .
Προσφ ορές που περιέρχον ται στην αν αθέτουσα αρχή µε
οποιοδήποτε τρόπο πριν την
καταληκτική ημερομην ία υποβολής των προσφ ορών , δεν αποσφ ραγίζον ται, αλλά παραδίδον ται στο αρμόδιο όργαν ο (Επιτροπή Διαγων ισμού) προ της
εκπν οής της προθεσμίας κατάθεσης, για ν α αποσφ ραγισθούν
στη συν έχεια κατά την διεξαγωγή του διαγων ισμού ώρα από
10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της
διαδικασίας.
Προσφ ορές που κατατέθηκαν
με τους προαν αφ ερθέν τες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίν ον ται
δεκτές.
Οι προσφ ορές θα υποβληθούν
με συμπλήρωση του
έν τυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφ οράς) στην Ελλην ική
γλώσσα, διαφ ορετικά θα αποκλείον ται.
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν
ν α αν αζητήσουν τα τεύχη του
διαγων ισμού από την ιστοσελίδα
του
Δήμου
http://www.marathon.gr ή από το
Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή
από
τον
πίν ακα
αν ακοιν ώσεων ή από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Μαραθών ος, Λ. Μαραθών ος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Είχαν προηγηθεί επιμέρους συναντήσεις και συζητήσεις για διάφορα θέματα
με τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους φορείς και μέσα από την συνεδρίαση του
συντονιστικού επισημάνθηκαν οι ενέργειες που ήδη έχουν υλοποιηθεί και
αυτές που αναμένεται να ολοκληρωθούν
μέσα στον τρέχοντα μήνα.
Αφού τονίστηκε από όλους τους
εμπλεκόμενους το αμέριστο ενδιαφέρον
του Δήμου Φυλής στον τομέα της πολιτικής προστασίας,
διαμορφώθηκε
ο
οδικός χάρτης των ενεργειών τόσο στο
κομμάτι της πρόληψης όσο και στο κομμάτι της καταστολής και της αντιμετώπισης
συνεπειών από την εκδήλωση τυχόν
δασικών πυρκαγιών.

με επιπλέον κρουνούς αλλά και δεξαμενές πλήρωσης εναερίων μέσων.
Επίσης έχει δρομολογηθεί η αποψίλωση των ελεύθερων οικοπέδων και στις
τρεις Δημοτικές Ενότητες με έμφαση
στην αποψίλωση ιδιαίτερα των ζωνών
μείξης αστικού ιστού με δασικές εκτάσεις
όπως η περιοχή της Ζωφριάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς όπως και ο
Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Οικονομάκης,
έλαβαν τα εύσημα από όλους του συμμετέχοντες για την άψογη συνεργασία αλλά
και τις δράσεις τους, με έμφαση στην
πρωτοβουλία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ενεργοποίηση του Ενιαίου
Τοπικού Συντονιστικού Κέντρου Πολιτι-

Σημειώνεται όπως έγινε γνωστό και
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ότι ο
Δήμος Φυλής έχει ήδη συντηρήσει τα
πυροσβεστικά υδροστόμια και τις πυροσβεστικές δεξαμενές ενώ έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση του δικτύου

κής Προστασίας στο Δήμο Φυλής, με
βασικό βραχίονα κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος
Η συνεδρίαση έκλεισε με την ευχή
όλων για ένα όσο το δυνατόν “άκαπνο
καλοκαίρι”

Έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση του
δικτύου με επιπλέον κρουνούς
αλλά και δεξαμενές πλήρωσης
εναερίων μέσων
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Φορολογικές Δηλώσεις:
Μετά τις 15 Μαΐου η υποβολή τους

Τ

ο δεύτερο μισό του Μαΐου
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η
διαδικασία υποβολής των
φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η
πλατφόρμα Taxisnet θα παραμείνει
ανοιχτή έως το τέλος Αυγούστου σε
μια προσπάθεια του υπουργείου
Οικονομικών να διευκολυνθούν οι
φορολογούμενοι.

Για φέτος, όλοι οι πληττόμενοι από
την πανδημία και οι φορολογούμενοι άνω των 60 ετών εξαιρούνται από
την υποχρέωση να συγκεντρώσουν
το 30% του εισοδήματος τους μέσω
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης,
για όλους τους φορολογούμενους
οι οποίοι θα έχουν καταφέρει να
συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 20%
από το 30% του εισοδήματος τους
με e-αποδείξεις, το πέναλτι μειώνεται
στο μισό.

Παράλληλα, για φέτος καταργούνται
και τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους
έχουν πληγεί από την πανδημία
εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη δεν υπήρξε εφαρμογή
του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού
της
ελάχιστης
φορολογίας.Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, θα
καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η
πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί έως
το τέλος Ιουλίου, εφόσον η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τότε.
Αν όμως η φορολογική δήλωση
υποβληθεί εντός του Αυγούστου,
τότε στο τέλος του μήνα θα πρέπει να
καταβληθούν οι δύο πρώτες δόσεις.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσοι
επιλέξουν να πληρώσουν το φόρο
εισοδήματος εφάπαξ στο τέλος Ιουλίου, τότε θα έχουν έκπτωση 3%
(από 2% που ίσχυε πέρυσι).

Πανελευσινιακός Α.Ο:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την ανακοίνωση αυτή θα θέλαμε να
ενηνερώσουμε την φίλαθλη κοινή γνώμη,
και όχι μόνο,για την κατάσταση που
βιώνουμε όσοι ασχολούμαστε με την
ομάδα αυτή την δύσκολη περίοδο.Ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση.
Είμαστε, ίσως, η μοναδική ομάδα(?!) σε
ολη την Ελλάδα με 22 και πλέον κρούσματα κορωνοιού.
Αγωνία για την υγεία των παιδιών(αλλά
και στελεχών που νοσηλεύτηκαν), ελάχιστες εως μηδαμινές προπονήσεις λόγω
απουσιών και σε ήπιους ρυθμούς ώστε να
εξισσοροπηθεί η εξάντληση όσων "επέστρεψαν υγιείς από την νόσο, με το ηθικό
όλων μας σε χαμηλά επίπεδα.
Οι αναγκαστικές αναβολές τριών
αγώνων μας αλλά και η πίεση να τελειώσει
γρήγορα το πρωτάθλημα διαμόρφωσαν
για την ομάδα μας ένα εξουθενωτικό και
εξοντωτικό αγωνιστικό πρόγραμμα με
αγώνες κάθε τρείς ημέρες.
Επειδή για μας προέχει η υγεία, υπήρξαν και δεύτερες σκέψεις όπως η
αποχώρηση.

#EUROPEFORME:
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ;

Γιορτάζουμε την Ημέρα της
Ευρώπης όλοι μαζί!

Η

Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπ ης 2023, με αφορμή
τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπ ης στις 9 Μαΐου, σας π ροσκαλεί να ανεβάσετε στον π ροσωπ ικό σας λογαριασμό στο
Facebook και στο Instagram μία φωτογραφία απ ό ένα ταξίδι σας στην
Ευρώπ η, συμπ ληρώνοντας την φράση “Ευρώπ η για μένα είναι…”,
κάνοντας tag τους επ ίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της
Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπ ης και βάζοντας τo ακόλουθο hashtag #EuropeForMe. Μην ξεχάσετε να ορίσετε την τοπ οθεσία
π ου έχει τραβηχτεί η φωτογραφία.
Όλες οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν μέσα απ ό Facebook και
Instagram Stories, με σκοπ ό να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ειρήνη και την
ενότητα στην Ευρώπ η, αλλά και όλος ο κόσμος να μάθει… “Τι είναι για
σένα η Ευρώπ η”.
Το κάλεσμα θα διαρκέσει έως τις 16 Μαΐου.
Οι επ ίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ελευσίνας Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπ ης 2023: Facebook & Instagram

Για
να
προστατεύσουμε
τους ποδοσφαιριστές
μας.

Γιατί είναι
α ν θ ρ ωπίνως
αδύνατον
μετά από
όλη αυτή την δοκιμασία να αντέξουν τα
παιδιά και να σταθούν με αξιώσεις ώστε
να πετύχουν τον στόχο τους.

Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε από κοινού
να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.Κι όμως στη προσπάθειά μας αυτή
γευτήκαμε κι άλλη απογοήτευση.Αυτή τη
φορά από την διαιτησία η οποία στέκεται
κατώτερη των περιστάσεων και μας στερεί αυτά που δικαιούμαστε.Και είναι ασέβεια προς τα παιδιά που παρ' όλη την
δοκιμασία που έχουν περάσει αυτοί και οι
οικογένειές τους, θέλουν να παίξουν
ποδόσφαιρο.
Και να κερδίσουν ή να χάσουν δίκαια.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 11/5/2021 – 16/5/2021

Συνεχίζονται οι διαδικτυακές δράσεις του
ΤΕΒΑ με παραστάσεις και ημερίδες

Στο πλαίσιο των Συν οδευτικών Μέτρων
του Ε.Π. "Επισιτιστικής και Βασικής
Υ λικής Συν δρομής ΤΕΒΑ/FEAD", η Κοιν ων ική Σύμπραξη Δυτικής Αττικής, με
επικεφαλής τον Δήμο Φυλής, συν εχ ίζει
τις διαδικτυακές της δράσεις με παραστάσεις και ημερίδες και αυτή την εβδομάδα.
 Τετάρτη 12 Μαΐ ου στις 18:00

«Γιόγκα για παιδιά»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/8209434907
4?pwd=OVdwNjlPQkdmWFU1TmU3cVA
1Tzd3dz09
Meeting ID: 820 9434 9074
Passcode: qXNj74
 Τετάρτη 12 Μαΐ ου στις 18:00

«Γν ωριμία με τους Μεγάλους Ζωγράφους» - Μυταράς
Η κυρία Ελεν ίτσα μας γν ωρίζει έν ας
πολύ σπουδαίο Έλλην α Ζωγράφο και
μαζί της θα φτιάξουμε κι εμείς έν α δικό

«Το πον τίκι που έφαγε το φυτίλι»
Ντήλι-Ντήλι
Μια παράσταση με μουσική και
παιχ ν ίδι βασισμέν η στο παραδοσιακό
τραγούδο-παραμύθι Ντήλι – Ντήλι
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8787946074
2?pwd=eUNRdFU1WXdv cHhndEY zSD
g3dS96dz09
Meeting ID: 878 7946 0742
Passcode: 759378

Meeting ID: 880 7305 2809
Passcode: 697782

«Γιόγκα για εν ήλικες»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/8894491698
9?pwd=bE43OUVkc2krd016ZmJ3ek9E
WS9xdz09
Meeting ID: 889 4491 6989
Passcode: 8wBmzh

 Παρασκευή 14 Μαΐ ου στις 13:00

 Πέμπτη 13 Μαΐ ου στις 18:00

μας έργο σαν τον Μυταρά!
Υ λικά: Χαρτί ακουαρέλας, μπογιές, πιν έλα ή μαρκαδόρους ή χ ρωματιστά
μολύβια. Γόμα, μολύβι γραφής.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8231978026
6?pwd=dWhhVlN3NzFwd1NST1dFTUV
WaVJxdz09
Meeting ID: 823 1978 0266
Passcode: 158527
Τετάρτη 12 Μαΐ ου στις 20:00
«Παιδική παράσταση»

 Πέμπτη 13 Μαΐ ου στις 18:30

«Μουσικό παιχ ν ίδι»
Ο κύριος Ντο και οι Ολυμπιακοί αγών ες
Ο κύριος Ντο αποφάσισε ν α πάει
στους Ολυμπιακούς αγών ες, αγων ία σε
όλη τη χ ώρα της μουσικής!
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8807305280
9?pwd=MjkxUVNZZlFxVGUrNnBY VG5u
WVpZdz09

Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και αντικαταστάθηκε
παλιός εξοπλισμός σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής

Η

Π ρ ωτ ο β ά θ μ ι α
Σχ ολική Επιτροπ ή Δ. Φυλής
φρόν τισε ν α προμηθεύσει όλες τις σχ ολικές
μον άδες με επ ιπ λέον
αν τισηπ τικά και απ ολυμαν τικά υγρά,
εν ώ
φρόν τισε, κατά τη διάρκεια της υπ οχ ρεωτικής
π αύσης
τους,
να
προχ ωρήσει σε επιδιορθώσεις και επ ισκευές,
όπου χ ρειαζόταν .

Οι εργασίες και οι παρεμβάσεις π ραγματοπ οιήθηκαν , κατόπιν αιτημάτων των διευθυν τών και
προϊσταμέν ων των σχ ολείων και σε απ όλυτη
συν εργασία με τους ίδιους.
Στόχ ος ν α υποδεχ θούν ξαν ά τους μαθητές σε έν α
ευχ άριστο και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον .Ειδικότερα:

-Στο 1ο Δημοτικό Άν ω Λιοσίων πραγματοποιήθηκαν
επισκευές και ελαιοχ ρωματισμοί στα εσωτερικά κλιμακοστάσια, εν ώ στεγαν οποιήθηκε και επιστρώθηκε με
πλακάκια η βεράν τα του σχ ολείου, λόγω κατασκευαστικών λαθών και εισροή υγρασίας σε αίθουσες.
-Στο 3ο Δημοτικό Άν ω Λιοσίων αποξηλώθηκε η μοκέτα και αν τικαταστάθηκαν τα φθαρμέν α μαρμάριν α σκαλοπάτια με ν έα, στα οποία πραγματοποιήθηκε ειδική
αν τιολισθητική επεξεργασία και αδιαβροχ οποίηση.
-Στο 5ο Δημοτικό Άν ω Λιοσίων αποκαταστάθηκαν οι

φθορές και πραγματοποιήθηκαν ελαιοχ ρωματισμοί
στις κάσες, τις πόρτες και τα καλοριφέρ των WC.

-Στο 6ο Δημοτικό Άν ω Λιοσίων αποκαταστάθηκαν οι
φθορές και βάφτηκαν οι κάσες και οι πόρτες των WC
εν ώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες ελαιοχ ρωματισμών
στην κεν τρική είσοδο του σχ ολείου.

-Στο 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου αποκαταστάθηκε το
δάπεδο στην εσωτερική αίθουσα εκδηλώσεων , καθώς
και η είσοδος του σχ ολείου με ν έο πλακάκι – γραν ίτη
ειδικής αν τοχ ής.

-Στο 4ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου αποκαταστάθηκαν
ζημιές που είχ αν προκληθεί από τον σεισμό και βάφτηκαν εσωτερικοί χ ώροι.
-Στο Νηπιαγωγείο Φυλής πραγματοποιήθηκε εκτεταμέν η αποκατάσταση ύστερα από τους πρόσφατους
βαν δαλισμούς στον προαύλιο χ ώρο. Στο πλαίσιο αυτό,
αν τικαταστάθηκαν η κεραμοσκεπή στην αποθήκη του
σχ ολείου (για 3η φορά), τα σπασμέν α τζάμια, όλες οι
μπαταρίες στους ν ιπτήρες των WC, εν ώ εγκαταστάθη

 Παρασκευή 14 Μαΐ ου στις 12:00

«Διατροφικές αν άγκες κατά την Αν απαραγωγική ηλικία των γυν αικών »
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7476489333
1?pwd=QnA1TE16b0FLTDJKRXJFMEZX
b25zZz09
Meeting ID: 747 6489 3331
Passcode: e1GAxd
«Διατροφικές Διαταραχ ές»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7565731492
5?pwd=K0FtSzBwcEp2Y VpTN1M2Q3Nr
NStKZz09
Meeting ID: 756 5731 4925
Passcode: ZK3AUa
 Παρασκευή 14 Μαΐ ου στις 18:00

«Γιόγκα για παιδιά»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/8526967388
8?pwd=QzdIdG11ZHNTY VdHL2llekFoT
0FoQT09
Meeting ID: 852 6967 3888
Passcode: Mqh1wa
καν
ν ιπ τήρες
στην
π ρόσθετη
αίθουσα. Επ ίσης,
ε γκ ατ ασ τ άθ η κ ε
συν αγερμός περιμετρικά σε όλον τον
εξωτερικό χ ώρο του
σχ ολείου.
Τέλος,
εξοπ λίστηκαν με όλα τα
απ αραίτητα
και
όμορφα, λειτουργικά
έπιπλα, οι αίθουσες
του 7ου Νηπιαγωγείου Άν ω Λιοσίων
και του Νηπ ιαγω-

γείου Φυλής, όπ ου φιλοξεν ούν ται τα ν ήπ ια της
προσχ ολικής εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
Γιάν ν ης Κρεμύδας δήλωσε:«Τα σχ ολεία ξεκιν ούν την
επαν αλειτουργία τους και δικό μας μέλημα ήταν η επιστροφή των μαθητών και των δασκάλων τους ν α γίν ει
με τη μεγαλύτερη δυν ατή ασφάλεια. Η προσπάθεια ν α
κάν ουμε το καλύτερο δυν ατό δε σταματά ποτέ και
πολύτιμοι αρωγοί σε αυτό είν αι οι διευθυν τές και οι
προϊστάμεν ες των σχ ολείων . Συν εχ ίζουμε, έχ ον τας
ως οδηγό την αταλάν τευτη θέληση του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, ν α παρέχ ει στη σχ ολική κοιν ότητα
περισσότερα από όσα χ ρειάζεται, για ν α αισθάν ον ται
ασφαλή τα παιδιά και ήσυχ οι οι γον είς. Είμαστε υπερήφαν οι για τα σχ ολεία που διαθέτουμε και θα συν εχ ίσουμε το έργο μας χ ωρίς εκπτώσεις».
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Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών
στους Παιδικούς Σταθμούς
και τα Βρεφικά Τμήματα του Δ. Ελευσίνας
για το σχολικό έτος 2021-2022

Μ

ε χαρά σας ενημερώνουμε ότι
ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
σταθμούς
του
Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για τη
νέα σχολική χρονιά 2021-2022. Και αυτή
τη χρονιά, οι γονείς, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του διοικητικού έργου των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚΠΠΑ και της
τήρησης των κανόνων ασφαλείας από
τον COVID-19. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 19/05/2021, ημέρα Τετάρτη και
θα διαρκέσει έως 09/06/21, ημέρα
Τετάρτη. Τη φετινή παιδαγωγική χρονιά
, καθώς τα δικαιολογητικά δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να
φροντίσετε, κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης να έχετε ΌΛΑ τα δικαιολογητικά τα οποία και υποχρεούστε να
ανεβάσετε στην πλατφόρμα. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς αιτήσεις.

Τα απαραίτητα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω. Τόσο πριν την
έναρξη, όσο και κατά τη διαδικασία η
επιτροπή και η ομάδα που εποπτεύει την
ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών είναι
στη διάθεση των γονέων για οτιδήποτε
έκτακτο προκύψει . Για περισσότερες
πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε
να επικοινωνείτε με την προϊσταμένη του
τμήματος κα Κολιοφώτη Κατερίνα στο
γραφείο προσχολικής αγωγής Ν.Π.Δ.Δ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α, Eθνικής Aντιστάσεως 15,
ΤΚ19200 , Ελευσίνα, στο τηλέφωνο:
210 5546565 κι ώρες: 9:00 – 13.00
& στο e- mail: vita.paidikos@gmail.com
Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τα νήπια
που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη και για τα
βρέφη που συμπληρώνουν τους 18
μήνες την 1η του Σεπτέμβρη 2021.Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που αφορούν στα προνήπια (έτος
γέννησης 2017), καθώς ο Δήμος Ελευσίνας ανήκει στους Δήμους όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η εγγραφή των

προνήπιων στα Νηπιαγωγεία.
Επισημαίνεται ότι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε
περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα
αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό Σταθμό επιλογής του
γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)
είτε από το γραφείο των Παιδικών
Σταθμών,
τηλέφωνο
επικοινωνίας
2105546565.
H αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και ακολούθως θα επισυνάπτονται
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τα απαρ-

αίτητα και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσω σχετικού
συνδέσμου στην ιστοσελίδα www.pakppa.gr από την ημέρα έναρξης των εγγραφών (δηλαδή 19/05/2021) και μέχρι το
πέρας αυτών στις 09/06/2021. Στο ίδιο
σημείο, θα υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες
σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας
και την καθοδήγηση των γονέων μέχρι
την ολοκλήρωση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας
την Παρασκευή 14/05/2021. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις
μας!

αηλινών δυνάμεων καταστολής στο τέμενος Αλ Ακσά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
και την επίθεση του ισραηλινού κράτους
στους προσκυνητές, με δεκάδες τραυματίες.
Αποτελεί προκλητική ενέργεια, καθώς η
συγκεκριμένη επίθεση σε βάρος Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκε την ώρα που
διαδήλωναν σε περιοχές της Ανατολικής
Ιερουσαλήμ, τις οποίες κατέχει παράνομα
το Ισραήλ από το 1967, ενώ ήδη σήμερα
το πρωί στη διάρκεια νέων συγκρούσεων
με ισραηλινούς αστυνομικούς στην πλατεία των Τζαμιών, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν.
Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στο μπαράζ διώξεων, φυλακίσεων,
εκτοπισμών στα οποία επιδίδεται το κρά

τος του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων,
την ώρα που προχωρά με τη στήριξη των
ΗΠΑ και της ΕΕ στην κλοπή της Παλαιστινιακής γης. Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ, ως πρωτεύουσα του Ισραήλ από
τις ΗΠΑ και αρκετές χώρες της ΕΕ
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την Ισραηλινή επιθετικότητα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει τεράστιες
ευθύνες γιατί ενισχύει τις πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές συνεργασίες με το
κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ, συνάπτει και νέες, ενώ παράλληλα δεν
προχωρά στην υλοποίηση της ομόφωνης
απόφασης της ελληνικής Βουλής από τον
Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη

και συμπαράστασή μας στον πολύπαθο
λαό της Παλαιστίνης, που δοκιμάζεται γι’
ακόμη μια φορά.
Κατόπιν όλων αυτών των εξελίξεων, σε
ένδειξη καταδίκης της ισραηλινής επιθετικότητας και έμπρακτης αλληλεγγύης
στον Παλαιστινιακό λαό, η ΕΕΔΥΕ ανακοινώνει ότι αναπροσαρμόζει την προγραμματισμένη πορεία την Κυριακή 16 Μάη,
η οποία θα διαμορφωθεί ως εξής:
Στις 6 μ.μ. συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη συνέχεια
πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία και
κατάληξη στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για τις νέες
επιθέσεις του Ισραήλ κατά
Παλαιστινίων διαδηλωτών
Αναπροσαρμόζεται η πορεία της 16ης Μάη με στάση
στην πρεσβεία του Ισραήλ
και κατάληξη στην Αμερικάνικη πρεσβεία

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει
και καταδικάζει τη νέα άγρια επίθεση ισρ

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην
κινητοποίηση την Κυριακή 16 Μάη!
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“Agora delivery”

Ψηφιακή στρατηγική - Δωρεάν eshop για όλες τις επιχειρήσεις
του Δήμου Φυλής

Ο

Δήμος Φυλής θέλοντας να
υποστηρίξει έμπρακτα τις
τοπικές
επιχειρήσεις,
παρέχουμε εντελώς δωρεάν
μια νέα πλατφόρμα υποστήριξης ηλεκτρονικών αγορών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο καινοτομίας και σπουδαιότητας για τη στήριξη
των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια
Αττικής και τον Δήμο Φυλής.

Το “agora delivery” αποτελείται από μια
εφαρμογή για έξυπνα κινητά για τους
καταναλωτές και μια πλατφόρμα ecommerce για τον έμπορο για ολοκληρωμένη
παροχή ηλεκτρονικού καταστήματος
άμεσα και εντελώς δωρεάν.
Στην εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα
για delivery ή και για παραγγελία με click
away, με πληρωμή με μετρητά ή με τραπεζικές κάρτες, ενώ οι επιχειρήσεις που
εγγράφονται δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος ούτε με προμήθειες επί της
παραγγελίας.

προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη και
διευκόλυνση του εμπορικού κόσμου που
δοκιμάζεται από την πανδημία.
O Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
αναφέρει: Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις
του Δήμου μας με κάθε διαθέσιμο εργαλείο και με τη συνδρομή της τεχνολογίας.
Τα καταστήματα της περιοχής είναι
μοχλός ανάπτυξης και θα συνεχίσουμε
να είμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων,
με όσα μέσα διαθέτουμε.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης
σημειώνει: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του Δήμου Φυλής πρέπει να αρχίσει. Με
σύμμαχο την τεχνολογία, οι διαδικασίες
για τους πολίτες θα απλοποιηθούν, θα
δοθούν κίνητρα ανάπτυξης στις επιχειρήσεις του τόπου μας και όλος ο Δήμος θα
προχωρήσει στην νέα εποχή, η οποία ήδη
αποτελεί μέρος της καθημερινότητα μας.

O έμπορος μπορεί να πουλήσει:
- είτε μέσω παράδοσης κατ' οίκον μέσω
ταχυμεταφοράς
- είτε να προσφέρει απλά παραλαβή
εκτός (click away)
- είτε να προσφέρει ραντεβού για αγορά
(click inside) για τους κλάδους υπόδησης,
ρουχισμού και κοσμημάτων.
Υποστηρίζεται η ταχυμεταφορά του
προϊόντος

Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται
ταχυμεταφορά, αλλά είναι στα άμεσα σχέδια σε συνεργασία με εταιρείες ταχυμεταφορών, πλατφόρμες διαμεσολάβησης και
ενώσεις ταξί. Κατά συνέπεια ο έμπορος
θα πρέπει είτε να οργανώσει ο ίδιος την
παράδοση ή να προσφέρει απλά παραλαβή εκτός (click away) ή ραντεβού για
αγορά (click inside).

Η εφαρμογή, περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες της λιανικής αλλά και τις υπηρεσίες. Καταστήματα με εποχιακά είδη,
φαρμακεία, καθαριστήρια, βιβλιοπωλεία,
είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού,
ανθοπωλεία, καταστήματα παιχνιδιών,
οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, μίνι μάρκετ,
συνεργεία και βουλκανιζατέρ αλλά και
όσες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα eshop
για τη λειτουργία τους.

2.
Μπαίνουν στην ειδική ιστοσελίδα
3.
Εκεί κάνουν την εγγραφή τους.
4.
Επικοινωνεί μαζί της ειδική
ομάδα για να ολοκληρώσουν την εγγραφή και την δημιουργία του δικού τους
eshop.

Η Εφαρμογή για τους καταναλωτές,
από την οποία μπορούν να κάνουν τις
αγορές τους, είναι διαθέσιμη δωρεάν σε
IOS και android στα παρακάτω links:



https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=gr.agora.delivery



ht t ps : / / apps . apple. c om/ gr/ app/ agoradelivery/id1545626014?l=el

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης επισημαίνει σχετικά: Η θερμή
ανταπόκριση των επιχειρηματιών μας
δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και με
άλλες αντίστοιχες δράσεις, έχοντας ως

Τ ο L ockdown
ε πιτ άχ υ ν ε τη ν
έν τ αξ η τω ν ε πι χ ει ρή σε ω ν σ την ψηφ ια κή επ οχή, μέ σω
τ ης
δημ ιουρ γίας
e – shop, τ ης
χρήσης των soci al
me d ia , ή τη ν
συμμετοχή σε
ψηφ ιακέ ς πλατφ ό ρ μ ες π αρ αγ γ ε λ ιώ ν
κ αι π α ρ ά δ ο σ η ς
(e – f ood, B OX ,
Skr out z κ. τ. λ.) .
τερότητα, έχουν υφιστάμενο πελατολόγιο
(πάνω από 90% των πωλήσεων είναι
επαναλαμβανόμενες) και γνωρίζουν τους
πελάτες τους με τα μικρά τους ονόματα.
Ουσιαστικά λοιπόν μέσω των εφαρμογών
παρέχουμε την άμεση ψηφιακή διέξοδο
στον έμπορο να έρθει σε επαφή με τον
τακτικό του πελάτη και να δεχθεί παραγγελίες. Επιπλέον αυτού η Περιφέρεια
Αττικής έχει εκπονήσει και εκτελεί ένα
εκτεταμένο πλάνο επικοινωνίας της πλατφόρμας και στους καταναλωτές.
Υπάρχει κάποιο πλάνο επικοινωνίας
στους καταναλωτές?

Με τέσσερα απλά βήματα η επιχείρηση αποκτά εντελώς δωρεάν e-shop!

1.
Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Φυλής. Εκεί επιλέγουν το εικονίδιο:

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Διευκρινήσεις σε σχετικά συχνά ερωτήματα:
?

Έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις

Στην πλατφόρμα του Agora.Delivery
έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις λιανικής με έδρα ή υποκατάστημα στο νομό
Αττικής, ανεξάρτητα αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι στους πληττόμενους Κ.Α.Δ.
Ποιο είναι το κόστος ?

Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τον
έμπορο.

Πόσα καταστήματα βρίσκονται τώρα
στην πλατφόρμα ?

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από
500 επιχειρήσεις από όλη την Αττική με
τις περισσότερες να δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο γειτονιάς.
Ποιες υπηρεσίες
στηρίζονται

πωλήσεων

υπο-

Περιγράψτε τη διαδικασία εγγραφής
και πώλησης

Ο έμπορος κάνει την αίτησή του στο
site
https://agora.delivery,
συμπληρώνοντας κάποια στοιχεία για την
επιχείρησή του, όπως ΑΦΜ, διεύθυνση
και τομέα δραστηριότητας.
Στη συνέχεια αποκτά πρόσβαση σε ένα
εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης του
eshop του με σκοπό να ανεβάσει τα
προϊόντα του. Επισημαίνουμε δε, ότι
παρέχεται και πρόσβαση σε έτοιμους
καταλόγους προϊόντων, για την δραστηριότητά του (π.χ. καταλόγους βιβλίων για
βιβλιοπωλεία). Είναι τόσο απλό σε μερικά
λεπτά μπορεί να έχει το δικό ψηφιακό
κανάλι πωλήσεων. Τέλος επισημαίνουμε
ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει προνοήσει
παρέχοντας άμεση τηλεφωνική υποστήριξη στο 2103234175 ή ακόμα και υπηρεσίες διαχείρισης του eshop.
Πως ενημερώνεται ο καταναλωτής για
την επιχείρηση ?
Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν μια ιδιαι-

Η πλατφόρμα agora.delivery έχει ως
πρωταρχικό σκοπό την ψηφιακή διέξοδο
των επιχειρήσεων των τοπικών αγορών
(δημιουργία e shop) στις επιμέρους γειτονιές της περιφέρειας. Κατά συνέπεια οι
δράσεις επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται είναι κάθετες και
περιλαμβάνουν τους συνεργαζόμενους
δήμους, εμπορικούς συλλόγους, αλλά και
ψηφιακή επικοινωνία.

Τέλος ας μην παραβλέπουμε και το
κανάλι επικοινωνίας του επαγγελματία με
τους πελάτες του, τους οποίους τους
γνωρίζει με το μικρό τους όνομα, το
οποίο θεωρούμε και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης.
Οι εφαρμογές IOS και Android για
έξυπνα κινητά τηλέφωνα είναι δωρεάν ?
Ναι είναι απολύτως δωρεάν για τον
τελικό καταναλωτή.
Θα υπάρχει και site?

Ναι θα δοθεί η δυνατότητα για αγορές
από το διαδίκτυο πέρα από τις εφαρμογές
κινητών.
Πληροφορίες:
Γραφείο Αντιδημάρχου Ψηφιακής διακυβέρνησης
Mob: 6977.425.525
Τηλ.- Fax: 210.24.74.377
www.fyli.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (@fyli.gr)

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος
Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Συζητήθηκε η υποστήριξη
έργων προστασίας του
περιβάλλοντος μέσα από
το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα συνάντησαν ο Δήμαρχος Χρήστος
Ε. Στάθης, ο Βουλευτής Δυτ. Αττικής και Γραμματέα
της Βουλής Ευάγγελος Λιάκκος και η Αντιδήμαρχος
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
Σωτηρία Αργυρίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
συνεργασίας με το αρμόδιο Υπουργείο σε θέματα
χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράλληλα προωθήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή
ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Δήμου κι εξετάστηκαν η προοπτική
υποστήριξης τους μέσα από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης».

Εγκρίθηκαν τα ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας

Σ

ε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, ανακοίνωσε στον
δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη και στον
δήμαρχο Περιστερίου και πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ),
Ανδρέα Παχατουρίδη, παρόντος του Γενικού
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, ότι
εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του
Δήμου Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας. Με το
«πράσινο φως» στα εν λόγω ΣΟΑΠ, ανοίγει
ουσιαστικά ο δρόμος για να διεκδικήσουν και να
απορροφήσουν οι ωφελούμενοι Δήμοι σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνεται ότι με την
πρώτη υπογραφή από τον κ. Ταγαρά στα
ΣΟΑΠ Πειραιά και Δυτικής Αθήνας, ξεκινά η
σύνταξη των αντίστοιχων Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων (ΚΥΑ) από τους συναρμόδιους
Υπουργούς.
Τι είναι τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών
Παρεμβάσεων

Τα ΣΟΑΠ έχουν προβλεφθεί από το Ν.
2742/1999 και το άρθρο 12 και αποτελούν Προγράμματα Δράσεων καλύπτοντας ευρύτερα το
τρίπτυχο «Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία». Συνιστούν σχέδια στρατηγικού επιπέδου προσδιορίζοντας ενέργειες και θέτουν προγραμματικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους.
Δεν αποτελούν πολεοδομικές μελέτες, ωστόσο
διαμορφώνονται πάντα εντός του πλαισίου των
κατευθύνσεων του Εθνικού και Περιφερειακού
πολεοδομικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων.
Τα ΣΟΑΠ είναι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

πολύτιμα εργαλεία καθώς μέσα από την πολυεπίπεδη χωρική, κοινωνικο-οικονομική και
ανθρωπογεωγραφική μελέτη εντοπίζονται τόσο
οι αδυναμίες και τα προβλήματα, όσο και οι
δυνατότητες και οι ιδιαιτερότητες των τοπικών
κοινωνιών. Προσφέρουν δε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του καινοτόμου
θεσμού των ΟΧΕ/ΒΑΑ (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά

Το ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά έχει ως γενικό
στόχο την ανάπτυξη της πόλης ως επιχειρηματικό και τουριστικό Μητροπολιτικό Κέντρο διεθνούς αναγνωρισιµότητας και εμβέλειας, με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων
του.

Οι κυριότεροι άξονες παρέµβασης του ΣΟΑΠ
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε επενδύσεις στην έρευνα και καινοτοµία,
στις εφαρµογές τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνίας και στην ανάπτυξη στρατηγικών
πλεγµάτων δραστηριοτήτων (Ναυτιλιακό
πλέγµα και Γαλάζια οικονοµία).

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ολοκληρωμένη
παρέμβαση στις εξής 7 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης:
1) η περιοχή διεπαφής Λιμένος & Πόλης

2) οι περιοχές Αγίου Διονυσίου, Καμινίων, γραμμικού άξονα Πειραιώς και γραμμικού άξονα σιδηροδρομικών γραμμών

3) οι περιοχές Καραβά - Μανιάτικα και Οδηγήτριας
4) η Ζώνη Νέου Φαλήρου

5) η Ζώνη ΣΕΦ – Καραϊσκάκη

6) το Μικρολίμανο (πολεοδομικός χαρακτήρας)
και

7) η περιοχή Παλατάκι – Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων (επέκταση λιμενικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων,
συγκοινωνιακή υποστήριξη).
ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας

Το ΣΟΑΠ Δυτικής
Αθήνας αφορά στην
υποενότητα Δυτικής
Αθήνας (Δήμοι Αιγάλεω, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Ιλίου, Αγ. Αναργύρων-Καματερού)
και
στον Δήμο
Φυλής.

Στις περιοχές αυτές εντοπίζονται διαχρονικά
προβλήματα υποβάθμισης, που εντάθηκαν τα
τελευταία χρόνια, σε επίπεδο κοινωνικό αλλά και
οικονομικό και περιβαλλοντικό. Κεντρικός
στόχος του ΣΟΑΠ είναι ο επαναπροσδιορισμός
του ρόλου της Δυτικής Αθήνας στη βάση της
χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα
επιδιώκεται, η βελτίωση της θέσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, με ενίσχυση

της ανταγωνιστικότητας, ενδυνάμωση δραστηριοτήτων και αποτελεσματική διαχείριση /
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Οι βασικές επιδιώξεις του ΣΟΑΠ Δ. Αθήνας
είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η δημιουργία
επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό, η
αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η
συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος,
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κατά την τηλεδιάσκεψη ο κ. Ταγαράς, απευθυνόμενους στους Δημάρχους Πειραιά και Περιστερίου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων είναι προαπαιτούμενα εργαλεία για τη
διεκδίκηση και άντληση σημαντικών χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ. Με αυτά η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχει ένα ισχυρό εργαλείο για να
αναδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και να
βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό, οικονομικό και
πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών. Αυτός ο σχεδιασμός, έχει ως βασικούς στόχους τη δημιουργία συνθηκών ισότητας, δικαιοσύνης και
βιώσιμης ανάπτυξης».
Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί:

Α) Το ΣΟΑΠ του κέντρου Αθήνας (υπ’ αριθ.
1397/13.1.2015 ΚΥΑ, ΦΕΚ 64/Β’/2015) και

Β) Το ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (υπ’
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123044/5479/24.12.2019,
ΦΕΚ 494/Β’/2020).

10-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΪΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΚΙΖΙΛ ΟΡΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Πωλείται
οικία ισόγειο
και πρώτος
όροφος
στο
Παλαιοχώρι
Μάνδρας
σε
800 μέτρα
οικόπεδο .
Ανταλλαγή
με
διαμέρισμα
τηλέφωνο
6974 311
396.
Τιμή
συζητήσιμη

θριάσιο-11
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Οι εργασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει υπό την επίβλεψη
του Αντιδημάρχου Τεχνικής
Υπηρεσίας, κ. Αναστάσιου
Παπαδόπουλου και αφορούν την αναζωογόνηση του
υπάρχοντος πρασίνου της
Πλατείας και την εφαρμογή
μεθόδων εξοι κονόμησης
ενέργειας, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊ κών φωτι στικών σωμάτων και αυτόματου αρδευτι κού δι κτύου.
Επίσης, καθώς η Πλατεία
τηρεί τα προαπαι τούμενα
κριτήρια ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου, ο νέος σχεδιασμός
της ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου
δι αχεί ρι σης και της ασφάλει ας του
χώρου, όπως επί σης έχει ληφθεί
υπόψη ο απαι τούμενος ελεύθερος
χώρος μεταξύ των οργάνων, η προ-

στασία των παιδιών και η καταλληλότητα
των προσβάσεων όλων των χρηστών και
επισκεπτών.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου: «Ο
Ασπρόπυργος διεκδίκησε και πέτυχε
για μία ακόμα φορά! Το έργο αυτό έχει

ως άμεσο σκοπό την αναβάθμιση των λειτουργιών
των κοινόχρηστων χώρων
του Δήμου και την ποιοτική βελτίωση των Παιδικών
Χαρών. Βασικός στόχος
είναι η διαμόρφωση ασφαλών και λει τουργι κών
χώρων, σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες προϋποθέσεις και πιστοποιημένες
τεχνικές προδιαγραφές. Η
Πλατεί α
«Εμμανουήλ
Σεβαστάκη», αφιερωμένη
στον Ίκαρο Ασπροπύργιο
ήρωα, που έπεσε σαν
αετός κατά τη διάρκεια του
καθήκοντος, στις 15 Ιουνίου 2004, μετά
τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της
Υπηρεσίας του Δήμου, θα απολαύσει
την υλικοτεχνική αίγλη που της αρμόζει
και θα παραδοθεί πολύ σύντομα στους
δημότες σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας».
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12-θριάσιο

Σ

Ενας χρόνος απο τον θάνατο
του Νίκου Αδάμ

υμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος απο τον θάνατο του
Νίκου Αδάμ, της εμβληματικής αθλητικής προσωπικότητας που εργάστηκε με πάθος για την ομάδα που αγάπησε τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο, τον οποίο και υπηρέτησε ως
Ποδοσφαιριστής, Προπονητής, Πρόεδρος 2003-2005 σε μια
περίοδο που ο Σύλλογος περνούσε δύσκολες στιγμές, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποσοσφαιριστών.
Με μεγάλη επιμονή και μεράκι συγκέντρωσε υλικό, φωτογραφίες, δημοσιεύματα του τύπου, κείμενα, δημιουργώντας ένα
πλούσιο αρχείο με την Αθλητική Ιστορία του Συλλόγου. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώθηκε στην έκδοση βιβλίου με τον τίτλο
«Η Ιστορία του Πανελευσινιακού 1931-2005», από τον Δήμο
Ελευσίνας. Στον πρόλογο αυτού του βιβλίου ο ίδιος έγραψε
«Γιατί ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ είναι το πιο
σπουδαίο, το πιο σημαντικό και τελικά το πιο συγκλονιστικό
ταξίδι της ζωής μου» και αυτή η παραδοχή ήταν η δική του αλήθεια η δική του πραγματικότητα η καθημερινή ενασχόληση του,
σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του.
Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε απο το ήθος του, την ευγενή
και ισορροπημένη προσωπικότητά του, την θετική αύρα του, την
ανιδιοτελή προσφορά του, το ενδιαφέρον και την φροντίδα για
τον συμπολίτη για όποιον χρειαζόταν βοήθεια.
Τιμώντας την μνήμη του, περιγράφουμε ένα από τα στιγμιότυπα στα οποία πρωταγωνίστησε ως ποδοσφαιριστής και που
με καμάρι διηγόταν. Συνέβη 12 Μαϊου 1963 στην αναμέτρηση
του Πανελευσινιακού με τον Ηρόδοτο στο Ηράκλειο Κρήτης, στα
πλαίσια του Πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 1962-1963.
12.05.1963 : Ηρόδοτος - Πανελευσινιακός 2 – 1
Ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για τον Ηρόδοτο ο οποίος
με νίκη επί του Πανελευσινιακού εξασφάλιζε την παραμονή του
στην Β΄ Εθνική κατηγορία.
Εξ΄ ίσου σημαντικός ήταν και για την άλλη ομάδα της Κρήτης
τον ΟΦΗ, ο οποίος κινδύνευε με υποβιβασμό στην περίπτωση
ήττας της Ελευσίνας. Κατά την άφιξή της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εκτός των παραγόντων του Ηροδότου, βρίσκονταν και αυτοί του ΟΦΗ.
Οι παράγοντες και οι φίλαθλοι του Ηροδότου εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο στις φυλακές της

Αλικαρνασσού,
βρίσκονταν
δίπλα στο
γήπεδο του
Ηρόδοτου,
ήταν φυλακισμένος πολιτικός κρατούμενος ο
συμπατριώτης μας
αείμνηστος
Γιώργος
Σακελλαρίου
ή Κ.Σ. και
ήξεραν
επίσης ότι
κάθε φορά
που η ομάδα
αγωνιζόταν
στην Κρήτη
επισκεπτόταν τον Κ.Σ. .
Γνώριζαν
επίσης ότι ο
Γιώργος ήταν
φανατικός
φίλαθλος του
Πανελευσινιακού, στο
κελί του είχε φωτογραφίες της ομάδας καταφέρνοντας να
επηρεάσει και τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους υπέρ του
Πανελευσινιακού.
Με παρέμβαση των παραγόντων του Ηροδότου πείστηκε ο
Διοικητής της φυλακής και επέτρεψε στην αποστολή του ομάδας
της Ελευσίνας να συναντήσει τον Γιώργο και τους συγκρατούμενους του, οι οποίοι την καλοδέχτηκαν με φωνές και χειροκροτήματα. Εν τω μεταξύ στη διαδρομή για την φυλακή οι κάτοικοι
βρίσκονταν στο δρόμο χειροκροτούσαν και φώναζαν «να

σώσουμε τον Ηρόδοτο», προτρέποντας τους ποδοσφαιριστές
του Πανελευσινιακού να βοηθήσουν την ομάδα τους. Στην διάρκεια της επίσκεψής τους στην φυλακή, έμαθαν πως κάθε φορά
που αγωνιζόταν ο Ηρόδοτος τους επέτρεπαν να παρακολουθούν τον αγώνα και παρακάλεσαν και αυτοί να βοηθηθεί η
ομάδα ώστε να αγωνιστεί και την επόμενη περίοδο, για να βλέπουν ποδόσφαιρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ελευσίνας
συμφώνησαν να κάνουν αυτό το δώρο στον συμπατριώτη τους
Γιώργο Σακελλαρίου Κ.Σ. και αυτό τελικά συνέβη.
Ο Πανελευσινιακός ηττήθηκε 2-1 τα γκόλ πέτυχαν ο Λεμονής
(9΄, 47΄) για τον Ηρόδοτο, Παν. Καραβασίλης 30΄για την Ελευσίνα.
Με την λήξη του αγώνα ακολούθησε πανδαιμόνιο. Η αποθέωση των φιλάθλων του Ηροδότου από την μια, το ανάθεμα των
φιλάθλων του ΟΦΗ από την άλλη οι οποίοι επίσης παρακολουθούσαν τον αγώνα από τις εξέδρες.
Όμως η εικόνα που έμεινε χαραγμένη στην μνήμη όσων
βρέθηκαν με την αποστολή του Πανελευσινιακού, ήταν η παρουσία Ποδοσφαιριστών, φιλάθλων, παραγόντων του Ηροδότου,
στο κέντρο του γηπέδου ο χαιρετισμός τους προς τους πολιτικούς κρατουμένους οι οποίοι ανταπέδιδαν τον χαιρετισμό με
δάκρυα στα μάτια ανεμίζοντας μαντήλια.
Φωτο : Αρχείο Νίκου Αδάμ
Απο αριστερά όρθιοι: Μιχάλης Παπαθεοδώρου Προπονητής
Ομάδας (Διεθνής παίκτης ποδοσφαιριστής ΑΕΚ), Μίμης
Μουρίκης, Νίκος Καπαρός, Σπύρος Φακιολάς, Μελέτης Ηλιάδης, Μιχάλης Κανναβάς, Παναγιώτης Μίχας, Μήτσος Βασιλείου
Γενικός Γραμματέας και Ταμίας πατέρας του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου.
Απο αριστερά καθιστοί: Κούλης Κυπαρίσσης, Παναγιώτης
Καραβασίλης, Νίκος Αδάμ, Παντελής Καραλής, Γιώργος
Μακρυνώρης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η οικογένεια του Νίκου Αδάμ, θέλοντας να ενισχύσει, να κρατήσει ζωντανή την μνήμη του, την προσφορά του, την αγάπη του
για το ποδόσφαιρο, τον Πανελευσινιακό Α.Ο. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την
χορήγηση Ποδοσφαιρικής Υποτροφίας «ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜ» σε
νεαρό ποδοσφαιριστή ηλικίας 11-14 ετών από τις Ακαδημίες
των ομάδων της Ελευσίνας, ο οποίος θα διακρίνεται για το ήθος
του, την καλή μαθητική του επίδοση, τον χαρακτήρα του, η οποία
θα ανακοινώνεται στις 12 Μαΐου κάθε χρόνου.
Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω πανδημίας, δεν
επέτρεψαν να ξεκινήσουμε από εφέτος.
Θα επανέλθουμε με , με λεπτομέρειες σε νέα ανακοίνωση,
όταν επιτραπεί και αποκατασταθεί η λειτουργία των δραστηριοτήτων των Αθλητικών Σωματείων.
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Γ.ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ηταν ένα δύσκολο ματς

Σύνδεσμος
Προπονητών
Ποδοσφαίρου
Αθήνας:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι προπονητές
έχουν δικαίωμα αλλά δεν πρόλαβαν να
υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα
για το επίδομα ειδικού σκοπού ή αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα και δεν
τους κατατέθηκε το επίδομα να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας
(Σ.Π.Π.Α.) , διότι κάνουμε μια προσπάθεια για να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα
για 1 ημέρα για όσους δεν πήραν το
επίδομα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6946210462 ,
Παλαμάρας Αλέξανδρος
Για την Εκτελεστική Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος
Παπακανέλλος Σπυρίδων
Ο Γενικός Γραμματέας
Παντιώρας Χρήστος

Στέργιος Αντωνίου:
Πρέπει να γίνει εθνικό
το ποδόσφαιρο για να
αναβαθμιστεί
Πρόθεση της ΕΠΟ είναι σε βάθος τριετίας
η Γ’ Εθνική να απαρτίζεται από τέσσερις
ομίλους αντί δέκα που είναι φέτος. Η μη
άνοδος την περίοδο 2020-2021 καμίας
ομάδας από τα τοπικά Πρωταθλήματα
λόγω της μη διεξαγωγής τους διευκολύνει την μείωση των ομάδων της Γ΄
εθνικής και την δημιουργία πιο ανταγωνιστικού Πρωταθλήματος την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
Μέχρι έξι θα είναι οι όμιλοι της Γ’ Εθνικής την περίοδο 2021-2022 και εφόσον
στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω θα
πρέπει να ανεβαίνουν και λιγότερες ομάδες από τα τοπικά Πρωταθλήματα. Ετσι
μπορεί να οδηγηθούμε την περίοδο
2022-2023 σε πέντε ομίλους και την
περίοδο 2023- 2024 σε τέσσερις.

Ο Α’ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Στέργιος
Αντωνίου τόνισε:

«Η Γ’ Εθνική είναι περιφερειακό πρωτάθλημα και για μένα θα πρέπει να γίνει
εθνικό, για να αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες. Η άποψη
μου είναι ότι πρέπει να βγαίνουν λιγότερες ομάδες στη Γ’ Εθνική. Η προκήρυξη
θα έρθει στο διοικητικό συμβούλιο από
την επιτροπή διοργανώσεων και το δ.σ.
της ΕΠΟ θα αποφασίσει για το μέλλον

Ο στράικερ του Ακράτητου Ανω Λιοσίων Γιώργος Τσιγγόπουλος τόνισε για το ματς με
τον Αετό Λουτρών: <<Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς με ένα δυνατό αντίπαλο,καταφέραμε να προηγηθούμε στο παιχνίδι ωστόσο λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου μετά
από ένα κόρνερ ο αντίπαλος κέρδισε έξυπνα το πέναλτι κ έτσι ισοφαριστήκαμε,στο
δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά χάσαμε 3 ευκαιρίες για γκολ στην αρχη του δεύτερου ημιχρόνου αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ,θα ήθελα
να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου για την προσπάθεια που κάναμε!!Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στον συμπαίχτη μου Γιώργο Κόνομι ο οποίος
χτύπησε το γόνατο του και θα ήθελα να του πω πως όλη η οικογένεια του Ακράτητου
είναι δίπλα του κ του εύχεται περαστικά κ γρήγορα κοντά μας!!
Ρεπορτάζ:ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ακαδημία Α.Γ.Σ Νέας Περάμου:
Επιτέλους ...Είμαστε έτοιμοι ξανά
Μετά από περίπου 7 μήνες η επανεκκίνηση της
Ακαδημίας μας είναι γεγονός
Από Δευτέρα 17 Μαΐου τα τμήματα μας θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που προβλέπονται από την Γ.Γ.Α .
Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με τις ημέρες και ώρες προπόνησης των τμημάτων καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής των προπονήσεων.

της επόμενης Γ’ Εθνικής. Εκεί πιστεύω
ότι θα πρέπει να επικρατήσει η λογική
για να μπορούμε να φτάσουμε σε βάθος
τριετίας στους τέσσερις ομίλους στη Γ
Εθνική.

Του χρόνου το καλοκαίρι λογικά θα πρέπει να γίνουν κάποια μπαράζ ώστε π.χ.
αντί 56 ομάδες να ανεβούν στη Γ’ Εθνι-

Είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε ξανά με μεγάλη
χαρά στο γήπεδο μας και να παίξουμε ποδόσφαιρο.
Με εκτίμηση
Α.Γ.Σ Νέας Περάμου

SL: Οι αγώνες σήμερα
για την 9η αγωνιστική των
πλέι οφ
Οι αγώνες και οι διαιτητές της 9ης
αγωνιστικής των πλέι οφ σήμερα.
Αναλυτικά:
19:30 Άρης-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Ίστβαν (Ουγγαρία)
Βοηθοί: Άλμπερτ Ίστβαν
(Ουγγαρία), Γεωργίου (Ουγγαρία)
4ος: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
VAR: Μάρτινς (Πορτογαλία)
AVAR: Πετρόπουλος (Aρκαδίας)

κή 28 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Θα
είναι μια ευκαιρία καθώς από ότι φαίνεται
θα πάμε σε αναδιάρθρωση Σούπερ Λιγκ
2-Φούτμπολ Λιγκ, να κάνει και η Γ’
Εθνική την αναδιάρθρωση της».
Σχετικά με τον υποβιβασμό λιγότερων
ομάδων φέτος από τη Γ’ είπε:

«Καλό είναι να μην αλλάζουν οι προκηρύξεις. Είναι ένα θέμα που αν έρθει στο
συμβούλιο θα συζητηθεί εκεί».

Πότε θα ξέρουμε για τον αριθμό ομάδων που θα ανεβαίνουν από τα τοπικά;
« Όταν συζητηθεί η προκήρυξη για το
επόμενο Πρωτάθλημα. Γύρω στον
Αύγουστο».

Στις 16 M αίου η 11η
ποδηλατοβόλτα στην
Ελευσίνα
Η
ομάδα
''ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ''έθεσε
φιλόδοξους
στόχους εξ αρχής,όπως ν α ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ν α βγει
με το ποδήλατο οργαν ωμέν α και
με ασφάλεια και ν α δει μέρη της
πόλης που δεν πήγαιν ε ποτέ
πριν ,ν α μεταδώσει επίσης το
πάθος για το ποδήλατο στις ν έες
γεν ιές και ν α μας κάν ει όλους μας

19:30 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Aθηνών)
Βοηθοί: Απτσόγλου (Αθηνών),
Μπάξμπαουμ (Αν. Αττικής)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
VAR: Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Καλαμπόκης (Αιτ/νιας)

19:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Μεϊντάνας (Αχαιάς) ,
Νικολακάκης (Λασιθίου)
4ος: Κουτσιαύτης (Άρτας)
VAR: Άντρις Τρεϊμάνις (Λετονία),
AVAR: Κωνσταντίνου
(Πρέβεζας/Λευκάδας)

ν α το υιοθετήσουμε στην καθημεριν ότητα μας.Στα πλαίσια λοιπόν
αυτής της προσπάθειας η ομάδα
κάν ει RESTART και διοργαν ών ει
την Κυριακή 16 Μαίου την 11η
μεγάλη ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ με
αφετηρία την Πλατεία Λαού.Κατά
μήκος της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν τρεις στάσεις σε τρία
ΙΣΤΟΡΙΚΑ σημεία της πόλης μας,το
Αδριάν ειο υδραγωγείο κάτω από
την γέφυρα της Εθν ικής Οδού,την
Αρχαία γέφυρα του Ελευσιν ιακού
Κηφισού ποταμου και τον χώρο
που εικάζουμε ότι υπαρχουν οι
τάφοι των ''επτα επί Θήβας''.

14-θριάσιο

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

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

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

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
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑπαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι- πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
τοβάθμια Εκπαίδευση
Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι Επιθυμητά Προσόντα
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι Ηλικία: έως 40 ετών
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
αυτοκινήτου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΟΔΗΓΟΙ
Γ,
Δ,
Ε ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
πέδου
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
λώματος Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG
Επιθυμητά Προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Επιθυμητά Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεπέδου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΠροϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
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
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16-θριάσιο

Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία»: Εμβολιασμός όλων των κατοίκων των νησιών έως τέλος Ιουνίου
«Ο στόχος είν αι ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μον ίμων
κατοίκων των ν ησιών το
αργότερο έως τα τέλη Ιουν ίου. Οι ν ησιώτες μας,
δηλαδή, ν α υποδεχθούν
το φετιν ό καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμέν οι από τον κορων οϊό. Είν αι σαφές ότι το
πρόγραμμα αυτό θέλει ν α στηρίξει τις τοπικές ν ησιωτικές κοιν ων ίες και την οικον ομία τους. Φιλοδοξεί, όμως, ν α προσφέρει κι έν α θετικό πρόσημο στη συν ολική εικόν α του τουρισμού μας» τόν ισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
αν οίγον τας την τηλεδιάσκεψη για την επιχείρηση «Γαλάζια
Ελευθερία» που προβλέπει τον εμβολιασμό όλων των μόν ιμων κατοίκων των ν ησιών ως το τέλος Ιουν ίου.

Η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» αφορά στον καθολικό
εμβολιασμό όλων των κατοίκων άν ω των 18 ετών σε 19
ν ησιά, με το μον οδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson,
εν ώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εμβολιασμοί σε 32 ν ησιά και
σε άλλα 36 ολοκληρών ον ται έως τέλος Μαΐου. Στο πλαίσιο
αυτό συγκροτούν ται ν έα εμβολιαστικά κέν τρα από τις δυν άμεις του ΕΣΥ και κιν ητά συν εργεία εμβολιασμού που θα υποστηρίξουν την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού. Η
επιχείρηση θα εν ισχυθεί από εθελον τικές οργαν ώσεις και
κιν ητές ιατρικές μον άδες, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος που υλοποιούν ται από την ΑΜΚΕ «Αν αγέν ν ηση και Πρόοδος», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τη
«Σύμπλευση». Επίσης προβλέπεται η έν ταξη εμβολιαστικών

κέν τρων ιδιωτικών μον άδων .

«Η πρώτη μεγάλη παραλαβή των μον οδοσικών εμβολίων
της Johnson & Johnson στα τέλη του μήν α θα κατευθυν θεί
εκεί, ώστε ν α χτιστεί και το πρώτο μαζικό τείχος αν οσίας.
Γιατί μόν ο στα 19 μεγαλύτερα ν ησιά μας ζουν περισσότεροι
από 700.000 συμπολίτες μας. Είναι, λοιπόν, μία
μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε
εσείς, να αξιοποιήσει πρωτίστως η τοπική αυτοδιοίκηση και να κινητοποιήσει υπέρ του εμβολιασμού τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων
σας.
Η οργάν ωση, άλλωστε, της εκστρατείας με τη βοήθεια των
Εν όπλων Δυν άμεων στα ν ησιά μας χαρακτηρίζεται από
επαγγελματισμό, ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια. Η "Γαλάζια
Ελευθερία" θα εξελίσσεται ταυτόχρον α με την εθν ική εκστρατεία» διευκρίν ισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η πρωτοβουλία αυτή έχει μία σύν θετη διάσταση, υγειον ομική, κοιν ων ική, οικον ομική, αλλά και γεωστρατηγική, σε
κάποιες πλευρές της. Είν αι, λοιπόν , μία υπόθεση εθν ική και
γι’ αυτό και πρέπει ν α πετύχει, όπως πετυχαίν ει συν ολικά η
επιχείρηση "Ελευθερία", και φυσικά για ν α γίν ει αυτό θα χρειαστούμε την αρωγή και τη στήριξή σας» είπε ο πρωθυπουργός, απευθυν όμεν ος προς τους τέσσερις περιφερειάρχες
και τους δημάρχους των 19 ν ησιών που συμμετείχαν στην
τηλεδιάσκεψη.
«Από όλους πολύ μεγάλη προσοχή καθώς ανοίγουμε
σταδιακά»
«Καθώς αν οίγουμε σταδιακά την οικον ομική και την κοιν ων ική δραστηριότητα, απαιτείται από όλους πολύ μεγάλη

προσοχή.
Έτσι ώστε ν α μην έχουμε τοπικές εξάρσεις, τοπικές επιδημίες, που θα μας οδηγήσουν στη λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων .
Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε ν α το αποφύγουμε, από τη
στιγμή που όλοι θα φερθούμε υπεύθυν α και καθώς από αυτό
το Σαββατοκύριακο θα αν οίξουν και οι διαδημοτικές μετακιν ήσεις και θα αρχίσουν τα ν ησιά ν α έχουν επισκέπτες και
από τα μεγάλα αστικά κέν τρα, θα γίν ουν και αύριο συγκεκριμέν ες αν ακοιν ώσεις από την κυβέρν ηση για τον τρόπο με
τον οποίο θα μπορούν οι συμπολίτες μας ν α ταξιδεύουν
εν τός της Ελλάδας, ειδικά ως προς τις μετακιν ήσεις από και
προς τα ν ησιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός κλείν ον τας την
τηλεδιάσκεψη.
Μ. Θεμιστοκλέους: Εμβολιασμός όλων των νησιών
πλην Κρήτης έως τέλος Ιουνίου

«Ο στόχος είν αι ο καθολικός εμβολιασμός όλων των
ν ησιών της Ελλάδας, με εξαίρεση την Κρήτη, έως το τέλος του
Ιουν ίου» τόν ισε ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας, Mάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος παρουσίασε
αν αλυτικά το σχέδιο εμβολιασμού για τα ν ησιά. Όπως είπε,
ο σχεδιασμός αυτός για τα ν ησιά «ξεκίν ησε όταν ξεκιν ήσαμε γεν ικά την επιχείρηση "Ελευθερία". Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον καθολικο εμβολιασμό σε 32 ν ησιά, με αρκετά
πολύ καλή συμμετοχή μέχρι στιγμής και ολοκληρών ουμε
μέχρι 31/5 τον εμβολιασμό σε άλλα 36 ν ησιά. Με αυτόν τον
τρόπο θα προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό στα υπόλοιπα 19 ν ησιά τα οποία απομέν ουν για ν α ολοκληρώσουμε το
ν ησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας».

