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ελέγχου για τον COVID-
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Δήμου Ασπροπύργου

Τα αποτελέσματα για τυχόν διαπιστωμένα
κρούσματα, θα κοινοποιηθούν

στους εξεταζόμενους και στον Ιατρό
Εργασίας του Δήμου.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία 

από 16-26 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλφαίος, Καρπός Συνέσιος, 

Συνέσης, Συνεσία
Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του

Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών,2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

ΜΑΝΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,

Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΧΑΪΔΑΡΙ

Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

Ανθέων 35, 2105814400

Αγαπητοί Συμπολίτες, 

Τις ημέρες της καραντίνας, ο
πεζόδρομος της Νικολαΐδου απο-
τέλεσε για πολλούς από εμάς μια
μικρή «απόδραση», μια διαδρομή
στον καθημερινό μας περίπατο. 

Περπατώντας δίπλα σε έναν
από τους πιο σημαντικούς αρχαι-
ολογικούς χώρους της χώρας
μας, ο πεζόδρομος της Νικολαΐ-
δου έδειχνε σημάδια εγκατάλειψ-
ης και παρακμής. 

Η εικόνα αυτή έπρεπε να αλλά-
ξει και την αλλάξαμε. 

Ζητώ συγνώμη που καθυστε-
ρήσαμε.

Μέσα σε διάστημα δέκα ημε-
ρών, υπό την επίβλεψη την δική
μου και του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών κύριου Αθα-
νάσιου Μαυρογιάννη, πραγματο-
ποιήθηκαν εργασίες συντήρησης
και ευπρεπισμού της Νικολαΐδου,
ώστε σήμερα να έχουμε έναν
πεζόδρομο όπως αξίζει στην
πόλη μας, όπως αξίζει σε όλους μας.

Από σήμερα λοιπόν, που επαναλειτουργούν τα καταστή-
ματα της Νικολαΐδου, έχουμε την δυνατότητα να συναντηθ-
ούμε να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε στιγμές
χαλάρωσης σε έναν αισθητικά αναβαθμισμένο πεζόδρομο.

Υποχρέωση όλων μας να φρον-
τίσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν
την όμορφη εικόνα.

Θέλω να επισημάνω, ότι το
ξέσπασμα της πανδημίας του νέου
κορωνοϊού ανέδειξε ακόμη περισ-
σότερο τη ζωτικής σημασίας ανάγκη
για περισσότερο χώρο στον άνθρω-
πο. Αξιοποιώντας την εμπειρία της
καραντίνας που επανασύνδεσε
τους Ελευσίνιους με την πόλη, εξοι-
κειώνοντας τους με έναν διαφορε-
τικό δημόσιο χώρο, σας ενημερώνω
ότι σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών
παρεμβάσεων που θα ομορφαίνουν
την πόλη, δίνοντας προτεραιότητα
στον πεζό, στον ποδηλάτη και στα
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η μάχη για την ανάπτυξη και εξέ-
λιξη του τόπου μας, την βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών
και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής τους, κερδίζεται βήμα - βήμα,
με συλλογικότητα, σωστό προγραμ-
ματισμό και επιμονή προετοιμασία. 

Δεσμευτήκαμε να κάνουμε την #πολη_αλλιως και να είστε
σίγουροι ότι θα την κάνουμε.

Σας ευχαριστώ.
Αργύρης Οικονόμου, Δήμαρχος Ελευσίνας

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι
εξελίξεις που δρομολόγησε η τελευταία συνάν-
τηση του Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη με το διοικ-
ητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη στην προσπά-
θεια εξεύρεσης έκτασης από το Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης για την κατασκευή
εργοταξίου.

Παρόντες στη συνάντηση επίσης ήταν ο Γενικός
Γραμματέας και ο Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα

Εργασίας του Δήμου, Δημήτρης Ραφτόπουλος και
Αλέκος Αποστολίδης αντίστοιχα.

Ομάδα τεχνικών του ΟΑΕΔ είχε τη Δευτέρα
25/05/2020, συνάντηση με τους ανθρώπους του
Δήμου, πραγματοποιώντας αυτοψία στην υπό εξέ-
ταση έκταση.

Οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε
πολύ καλό δρόμο και οι Υπηρεσίες του Δήμου,
προχωρούν χωρίς χρονοτριβή στις απαραίτητες
ενέργειες που συμφωνήθηκαν.

Νέες εξελίξεις για την κατασκευή εργοταξίου 
στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Δρομολογήθηκαν οι επόμενες κινήσεις στη συνάντηση του Δημάρχου 
Χρήστου Ε. Στάθη με το διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη

Μήνυμα Δημάρχου Ελευσίνας για τον ευπρεπισμό της Νικολαϊδου

΄΄Η εικόνα αυτή έπρεπε να αλλάξει και την αλλάξαμε. 
Ζητώ συγνώμη που καθυστερήσαμε΄΄
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Εξετάσεις μοριακού ελέγχου για τον COVID-19 
στο προσωπικό του Δήμου Ασπροπύργου

Τα αποτελέσματα για τυχόν διαπιστωμένα κρούσματα, θα κοινοποιηθούν
στους εξεταζόμενους και στον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.  

Διενεργήθηκαν με μεγάλη συμμετοχή
του προσωπικού, όλων των υπηρεσιών
του Δήμου Ασπροπύργου, την προη-
γούμενη εβδομάδα οι εξετάσεις μοριακού
ελέγχου για τον Κορωνοϊό COVID-19,
από Κινητές Ομάδες Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Υπό απόλυτα μέτρα υγειονομικής ασφ-
αλείας, το εξειδικευμένο κλιμάκιο του
Ε.Ο.Δ.Υ. έλαβε δείγματα  φαρυγγικών
εκκρίσεων από τους εργαζόμενους του
Δήμου, ιδιαίτερα σε όσους έρχονται σε
αυξημένη επαφή με το κοινό. Τα αποτελέ-
σματα για  τυχόν  διαπιστωμένα
κρούσματα, θα κοινοποιηθούν στους εξε-
ταζόμενους και  στον Ιατρό Εργασίας του
Δήμου.  

Όπως αναφέρει ο Ε.Ο.Δ.Υ., τα τεστ κινούνται σε τρεις άξονες, τις ευπαθείς ομάδες δημοσίων υπαλ-
λήλων που εργάζονται σε κλειστές δομές, την ευρύτερη συλλογή στοιχείων για επιδημιολογικές μελέ-
τες και την ιχνηλάτηση σε όλη τη χώρα για την παρακολούθηση της επιδημίας.

Το κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την οργάνωση της εξέτασης εκ μέρους
του Δήμου, ενώ αποφασίστηκε  να διατεθεί μία ακόμα ημέρα μέσα στον Ιούνιο,  για την πραγματο-
ποίηση περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΟΥ 
ΦΕΡΝΕΙ «ΑΕΡΑ » ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΝΝέέοοςς  γγεεννιικκόόςς  γγρρααμμμμααττέέααςς
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  
οο  ΓΓιιάάννννηηςς  ΔΔηημμηηττρραακκόόπποουυλλοοςς
Εμπιστευόμεν ος  ν έους , με φρέσκες ιδέες και μεράκι

ν α προσφέρουν  στην  τοπική κοιν ων ία, ο Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός , έκαν ε μια αρκετά
εν διαδέρουσα επιλογή  ως προς το πρόσωπο που
αν έλαβε τα καθήκον τα του ν έου γεν ικού γραμματέα.

Πρόκειται για τον  Γιάν ν η Δημητρακόπουλο, που
μόλις στα 34 του χ ρόν ια αποτελεί τον  ν εότερο γεν ικό
γραμματέα των  Δήμων  του Νομού Αττικής και αξίζει ν α
σημειωθεί πως ο συγκεκριμέν ος Δήμος είν αι ο 4ος
μεγαλύτερος μετά την  Αθήν α, τον  Πειραιά και το Περι-
στέρι. 

Ο Γιάν ν ης Δημητρακόπουλος που εκτός από την
θητεία του στον  Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης έχ ει ν α
επιδείξει επιτυχ ημέν η πορεία και στον  ιδιωτικό τομέα,
με πτυχ ίο από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παν -
τείου Παν επιστημίου και μεταπτυχ ιακό στην  Διαχ είρι-
ση και τη Βιώσιμη Αν άπτυξη.

Η επιλογή του Δημάρχ ου Αχ αρν ών  φέρν ει «αέρα»
αν αν έωσης στον  Δήμο, στελεχ ών ον τας το επιτελείο
του με δημιουργικούς  αν θρώπους , που θα βοηθήσουν
ν α λυθούν  τα σύν θετα προβλήματα που αν τιμετωπίζει
ο Δήμος και ν α μπει σε μια ν έα, σύγχ ρον η εποχ ή.

Ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης
εν ισχ ύει τη λειτουργικότητα των  δομών  του,
δημιουργών τας έν α ν έο, σύγχ ρον ο και φιλικό

περιβάλλον .

Με στόχ ο την  καλύτερη εξυπηρέτηση των  γον έων  κι
εφαρμόζον τας τα αν αγκαία μέτρα για την  προστασία
της δημόσιας υγείας, για πρώτη φορά οι εγγραφές θα
πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρον ι-
κής πλατφόρμας μέχ ρι και τις 29 Μαΐου 2020 στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου https://mandras-eidy l-
lias.gr

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό
Οργαν ισμό Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
(ΔΟΚΑΠΜΕ) και περιλαμβάν ει σε αυτή τη χ ρον ική
περίοδο τις εγγραφές των  προ-ν ηπίων  και βρεφών  στις
δομές του Δήμου για το σχ ολικό έτος 2020-2021 και στα
Κέν τρα Δημιουργικής Απασχ όλησης (Κ.Δ.Α.Π.)   

Για ν α προχ ωρήσετε στην  διαδικασία
εγγραφής πατήστε εδώ:

Για κάθε διευκρίν ιση ή πληροφορία καλέ-
στε στο 210 5555 311

Τι είν αι τα Κ.Δ.ΑΠ.

Τα Κέν τρα Δημιουργικής Απασχ όλησης
είν αι παιδαγωγικοί χ ώροι δημιουργικής
απασχ όλησης για παιδιά ηλικίας 5-12
χ ρόν ων , που προσφέρουν  χ αρά και
διασκέδαση. 
Σκοπός τους είν αι ν α παρέχ ουν  παιδα-
γωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και
δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, ν α
γεμίσουν  τον  ελεύθερο χ ρόν ο εν ός παι-
διού, αλλά και ν α βοηθήσουν  συγχ ρόν ως
και τους γον είς που εργάζον ται.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών ενισχύει τη λειτουργικότητα των δομών του

. Έγγραφές στους Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ
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enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ               

Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν:  277/2016 Αθηνών         

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Εσωτερικών
Δήμο Ασπρόπυργου

Ασπρόπυργος  25/05/2020

Υπόμνημα

Μένουμε ασφαλείς σημαίνει : 
Καθαριότητα στα σχολεία !

Εδώ και πολλά χ ρόν ια φων άζουμε για
την  αν άγκη πρόσληψης μόν ιμου προ-
σωπικού καθαριότητας για τα σχ ολεία,
ώστε ν α διατηρείται καθαρό το σχ ολείο
και κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Οι καθαρίστριες μέχ ρι σήμερα
στηρίζουν  στους ώμους τους την  διασφ-
άλιση της Δημόσιας υγείας μαθητών  και
εκπαιδευτικών  και αυτό το αν αγν ωρίζο-
υμε.

Η πρακτική όμως είν αι
διαφορετική,λίγα άτομα το μόν ιμο προ-
σωπικό και οι υπόλοιπες καθαρίστριες με
πολύ λίγα χ ρήματα καθαρίζουν  το σχ ο-
λείο, μετά τη λήξη του ωραρίου όπως
ορίζουν  οι συμβάσεις τους.

Η παν δημία αν έδειξε με πολύ έν τον ο 
τρόπο τη διαχ ρον ική κυβερν ητική  

υποτίμηση της καθαριότητας και της
υγιειν ής στα σχ ολεία.

Με το άν οιγμα των  Λυκείων  για την
καθαριότητα χ ρησιμοποιείται και το προ-
σωπικό από τα Δημοτικά ή από άλλες
υπηρεσίες του Δήμου.

Τι θα γίν ει την 1η Ιουν ίου που θα
αν οίξουν  τα Δημοτικά και τα Νηπιαγω-
γεία ; 

Ποιος θα καθαρίζει και πως ; 
Τι θα γίν ει από τον  Σεπτέμβρη ;  

Καμιά απόφαση ως τώρα από την
επίσημη πολιτεία για την  αν τιμετώπιση
της κατάστασης. Και τα σχ ολεία ούτε με
χ ειροκρότημα μπορούν  ν α καθαριστούν
, ούτε με κάμερες, θέλουν  αν θρώπιν α
χ έρια.

Απαιτούμε :
Την  άμεση πρόσληψη μόν ιμου προ-

σωπικού καθαριότητας-οι αν άγκες είν αι
πάγιες - που ν α επαρκεί για τα σχ ολεία
μας. 

Θυμίζουμε πως στον  Ασπρόπυργο
υπάρχ ουν  18 σχ ολικές μον άδες και
μάλιστα η μεγαλύτερη σε όλη την  Ελλάδα
το 1ο Γεν ικό Λύκειο με 640 μαθητές!!!!

Στην  πρόσληψη του μόν ιμου προσω-
πικού που χ ρειάζεται ν α είν αι σαφές
πως η εργασία αφορά πρωιν ό ωράριο,
ώστε ν α διατηρείται καθαρό το σχ ολείο
στις ώρες λειτουργίας του. 

Αυτό σημαίν ει περισσότερο προσω-
πικό, με αν θρώπιν ο μισθό και πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Θεωρούμε αυτον όητο πως η αν άγκη 

καθαρισμού των  σχ ολείων  δεν  θα
αν οίξει την  όρεξη της Κυβέρν ησης ή του
Δήμου για συμβάσεις με εργολάβους καθ-
αριότητας στα σχ ολεία. 

Δεν  θα το αν εχ τούμε !
Οι γον είς μαζί με τους εκπαιδευτικούς

και τα παιδιά μας έχ ουμε το δικαίωμα ν α
μείν ουμε ασφαλείς , ν α έχ ουμε καθαρά
σχ ολεία με όλους τους αν αγκαίους όρους
όπως ορίζουν  οι επιστήμον ες.
Δεν  θα αν εχ τούμε από καν έν αν  ν α
παίξει με την  υγεία των  παιδιών  μας ! 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος   
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 

Η  Γεν . Γραμματέας
ΜΑΡΝΙΚΑ ΞΕΝΙΑ                         

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Υπόμνημα προς ΥΠΕΘ -ΥΠΕΣ και Δήμο Ασπροπύργου για την Καθαριότητα στα σχολεία 



Την  τελευταία παράταση αποφάσισε η Διοίκηση του
ΟΑΕΔ της λειτουργίας της ηλεκτρον ικής καταβολής

της έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης μακροχ ρόν ια αν έρ-
γων  έως και την  Κυριακή 31 Μαΐου, δίν ον τας έτσι την
δυν ατότητα στους δικαιούχ ους που δεν  έχ ουν
καταχ ωρίσει ακόμα στοιχ εία τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) στον  ΟΑΕΔ, ν α ολοκληρώσουν  τη διαδικασία και
ν α τους καταβληθούν  τα 400 ευρώ.

Από τις 23 Απριλίου μέχ ρι και τις 24 Μαΐου, που έληγε η προηγούμεν η παράταση
της προθεσμίας υποβολής ΙΒΑΝ, 150.000 (89,3%) από τους συν ολικά 168.000
δικαιούχ ους είχ αν  IBAN καταχ ωρισμέν α στον  ΟΑΕΔ.

Οι 18.000 (10,7%) δικαιούχ οι που δεν  έχ ουν  IBAN καταχ ωρισμέν ο στον  ΟΑΕΔ,
θα πρέπει ν α εν ημερώσουν  τα στοιχ εία τους μέχ ρι και τις 31 Μαΐου. Εάν  δεν  προ-
βούν  σε καμία εν έργεια, τα 400 ευρώ δεν  θα καταβληθούν .

Δικαιούχ οι είν αι οι εγγεγραμμέν οι άν εργοι που απέκτησαν  την  ιδιότητα του μακρ-
οχ ρόν ια αν έργου, δηλαδή ξεπέρασαν  τους 12 μήν ες συν εχ ούς εγγεγραμμέν ης αν ε-
ργίας, κατά το διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως και 16 Απριλίου 2020 (12-24,5
μήν ες αν εργίας), παρέμειν αν  άν εργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 και δεν  έλαβαν
το επίδομα μακροχ ρόν ιας αν εργίας. Η αυτόματη καταβολή των  400 ευρώ στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των  δικαιούχ ων , γίν εται μετά την  καταχ ώριση IBAN. Οι
λογαριασμοί των  δικαιούχ ων  πιστών ον ται εν τός 3 εργάσιμων  ημερών .

Μόν ο οι δικαιούχ οι έχ ουν  τη δυν ατότητα καταχ ώρισης ΙΒΑΝ μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελλην ικού Δημοσίου gov .gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του
TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ στη διεύθυν ση:

https://www.gov .gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-
eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ένα γενικότερο περίγραμμα των σχεδίων του Δήμου
Αχαρνών ως προς τη δημιουργία νέων αθλητικών
χώρων έδωσε ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός κατά την
επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού
Χωριού.

Ο δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να δώσει μια γεύση
των σχεδίων του για την αθλητική αναβάθμιση της
περιοχής καθώς αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο
Δήμος στερείται αθλητικών υποδομών και υπολείπεται
άλλων δήμων. Τι περιλαμβάνει, όμως, αυτό το πλάνο;

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Δήμου,
υπάρχει ένα σχέδιο με μελέτες τριάντα περίπου
ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, οι οποίες βρίσκονται
στη φάση της ένταξης στη χρηματοδότηση μέσω
του Υπουργείου Αθλητισμού, για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για να
υλοποιηθούν. Παράλληλα, ο δήμος προσβλέπει
στην ανακαίνιση των υπαρχόντων αθλητικών
χώρων και στην αξιοποίηση όσων έμεναν
ανεκμετάλλευτοι όλοι αυτό το διάστημα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, ο δήμος
θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Αθλητισμού και
τους συλλόγους για να καταστρώσει ένα πλάνο
προς αξιοποίησής τους, προς όφελος όλων των
δημοτών της πόλης.
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Κατασκηνώσεις, ημερήσια camps: Πότε θα λειτουργήσουν

Πιθανότατα και την τρέχουσα εβδομάδα η επιτροπή των ειδικών θα
προχωρήσει σε σχετικές εισηγήσεις για το άνοιγμα των κατασκηνώσεων και
των ημερήσιων camps. Αυτό τόνισε κατά τη διάρκεια της σημερινής
συνέντευξης Τύπου για το άνοιγμα δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και
παιδικών σταθμών, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Για τις κατασκηνώσεις καθώς για τα ημερήσια camps έχει ζητηθεί άμεσα
από την επιτροπή των ειδικών και ιδανικά εντός της εβδομάδας, να
εισηγηθούν τις αποφάσεις τους, προκειμένου να αρχίσει η αντίστοιχη
προετοιμασία», τόνισε χαρακτηριστικά ο υΠΕΣ.

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  οοιι  εερργγαασσίίεεςς

κκααττααπποολλέέμμηησσηηςς  ττωωνν  κκοουυννοουυππιιώώνν

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
οοιι  εερργγαασσίίεεςς  κκααττααπποολλέέμμηησσηηςς  ττωωνν  κκοουυ--
ννοουυππιιώώνν..
ΟΟιι  ψψεεκκαασσμμοοίί  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε

φφρρεεάάττιιαα  οομμββρρίίωωνν  υυδδάάττωωνν,,  μμεε  τταα  εεγγκκεε--
κκρριιμμέένναα,,  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑγγρροοττιικκήήςς
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  ββιιοοκκττόόνναα
σσκκεευυάάσσμμαατταα  κκααιι  λλααμμββάάννοοννττααςς  όόλλαα  τταα
ααππααρρααίίττηητταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν
κκααττοοίίκκωωνν  κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..
ΝΝαα  ααννααφφεερρθθεείί  όόττιι  τταα  κκοουυννοούύππιιαα  ααπποο--

ττεελλοούύνν  έένναα  σσοοββααρρόό  ππααρράάγγοονντταα  κκιινν--
δδύύννοουυ  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εείίννααιι  δδιιααββιιββαα--
σσττέέςς  σσηημμααννττιικκώώνν  αασσθθεεννεειιώώνν  ((ΙΙόόςς  ττοουυ
ΔΔυυττιικκοούύ  ΝΝεείίλλοουυ,,  κκ..λλ..ππ..)),,  γγιι  ααυυττόό  εεππιι--

ββάάλλλλεεττααιι  ηη  σσυυσσττηημμααττιικκήή  κκααιι  έέγγκκααιιρρηη  κκααττααπποολλέέμμηησσηη  ττοουυςς..  
ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττεε  όόττιι  ηη  λλήήψψηη  μμέέττρρωωνν  ααττοομμιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  τταα  κκοουυννοούύππιιαα  ααπποοττεελλοούύνν

εεξξίίσσοουυ  σσηημμααννττιικκόό  ππααρράάγγοονντταα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς  ννόόσσοουυ..

Τελευταία ευκαιρία για τα 400 ευρώ επίδομα 
του ΟΑΕΔ σε μακροχρόνια ανέργους
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Π
ρ ω τ ο β ο υ λ ί α
προωθεί η ΚΕΔΕ
με 6 δράσεις για
να ξαναγίνουν οι

πόλεις μας ανθρώπ ινες
με τον γενικό τίτλο  «να
δούμε τις π όλεις μας
αλλιώς».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνω-
ση της ΚΕΔΕ σημειώνεται:

Η Αυτοδιοίκηση ήταν εκεί, όταν
οι πολίτες είδαν τη ζωή τους
«αλλιώς». H εμπειρία που όλοι, και
πρώτα από όλα οι άνθρωποι της
αυτοδιοίκησης αποκτήσαμε, από
τη διαχείριση της πρόσφατης
πανδημίας του κορωνοϊού, μας
έδωσε το ερέθισμα να επαναπρ-
οσδιορίσουμε τον  τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε το μοντέλο λει-
τουργίας των πόλεών μας και τον
τρόπο ζωής μας μέσα σε αυτές.
Τους μήνες που πέρασαν, αναγ-
καστήκαμε «να δούμε τη ζωή μας
αλλιώς».

Στην καρδιά της υγειονομικής
κρίσης, αναδείξαμε το ανθρώπινο
πρόσωπο της αυτοδιοίκησης.
Ενώσαμε δυνάμεις για να στηρίξο-
υμε με επιτυχία τους συμπολίτες
μας που ανήκαν στις ευάλωτες
ομάδες.

Λόγω των αναγκαστικών περιο-
ρισμών στην κυκλοφορία, θυμηθ-
ήκαμε ξανά πως είναι να ζούμε σε
πόλεις ήσυχες, χωρίς αυτοκίνητα
και θόρυβο.

Με κλειστά τα περισσότερα
καταστήματα.

Διαπιστώνοντας ξανά την
ξεχωριστή σημασία που έχει για
την καθημερινή ζωή και την ασφ-
άλειά μας το πλήρωμα του περι-
πολικού, ο φούρναρης της γειτο-
ν ιάς, ο γνωστός μας που εργάζεται
στο σούπερ μάρκετ, ο φαρμακο-
ποιός της διπλανής πόρτας, ο
ντελιβεράς, οι γιατροί και νοσηλευ-
τές που εφημέρευαν 24 ώρες το
24ωρο για να διαχειρισθούν κρίσι-
μα περιστατικά. Ο εργαζόμενος
στην αποκομιδή των απορριμμά-
των αλλά και ο συνεργάτης του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
που δεν άφησε κανέναν συνά

νθρωπό μας με πραγματική
ανάγκη χωρίς τα απαραίτητα
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Ανακαλύψαμε ξανά την αξία
του να ζεις σε πόλεις με πράσινο,
με πεζοδρόμους που μπορείς να
κυκλοφορείς με άνεση και ασφά-
λεια, με διαδρομές που μπορείς
να κάνεις ποδήλατο, με πολλούς
ελεύθερους ανοιχτούς δημόσιους
χώρους, που όλοι μπορούμε να
περπατήσουμε και να αθληθούμε
χωρίς περιορισμούς.

Επαναπροσδιορίσαμε βασικές
αξίες και προτεραιότητες της ζωής
μας, όπως είναι η οικογένεια, η
φιλία, η εργασία, η υγεία, το αίσθ-
ημα να νοιάζεσαι για το γείτονα
και το συνάνθρωπό σου.

Στη διάρκεια αυτής της ξεχωρι-
στής κατάστασης η αυτοδιοίκηση
έδωσε με επιτυχία τη μάχη για να
κρατηθούν οι τοπικές κοινωνίες
όρθιες και να παραμείνουν οι
πόλεις μας καθαρές, όμορφες, λει-
τουργικές. Για να μην μείνει κανέ-
νας μόνος σε αυτή την κρίση.

Τώρα είναι η ώρα να δούμε
και τις πόλεις μας «αλλιώς»

Η σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα και τα μέτρα που
λαμβάνονται για να σταθεί η κοι-
νωνία ξανά στα πόδια της και να
πάρει μπροστά η οικονομία και η
επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί
να μην λαμβάνουν υπόψη μια
ακόμη κρίσιμη παράμετρο, αυτήν
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για να μην πάνε χαμένες οι
θυσίες και οι περιορισμοί στους
οποίους όλοι μας υποβληθήκαμε
το προηγούμενο διάστημα,
οφείλουμε όλοι, με πρώτη την
αυτοδιοίκηση, να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες και συντον ισμένες
δράσεις, για να παραμείνουν
στην καθημερινότητά μας οι ανθ-
ρώπινες συνθήκες ζωής.

Να κερδίσουμε ξανά τις πόλεις
μας και τις ζωές μας, όπως ν ική-
σαμε τον κορωνοϊό. Τώρα είναι η
ώρα «να δούμε τις πόλεις μας
αλλιώς».

Η ΚΕΔΕ ξανά στην «πρώτη
γραμμή»

Στο επόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θα

συζητηθεί η νέα πρωτοβουλία που
αναλαμβάνει η Αυτοδιοίκηση, σε
συνεργασία με τους πολίτες των
τοπικών  κοινων ιών , για την
ανάληψη 6 συγκεκριμένων δρά-
σεων, που θα μας επιτρέψουν να
βελτιώσουμε την καθημερινότητα
στις πόλεις μας.

Είναι μια πρωτοβουλία που θα
επιδιώξουμε να αναπτυχθεί σε
όλη την Ελλάδα, από τον πιο
μικρό ως το μεγαλύτερο Δήμο της
χώρας. Θα ξεκινήσουμε πιλοτικά
με όσους Δήμους είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν και σταδιακά θα
επιδιώξουμε να γίνει καθολική η
συμμετοχή.

Αναγκαία προϋπόθεση για να
πετύχει το νέο αυτό εγχείρημα,
είναι να υλοποιηθεί μαζί με τους
πολίτες, με τη συμμετοχή τους
στη διαβούλευση, με τη συνερ-
γασία τους στο σχεδιασμό και την
αποδοχή και τη συναίνεσή τους
στην υλοποίηση.

6 δράσεις για ανθρώπινες
πόλεις

Ουσιαστικά η πρόταση της
ΚΕΔΕ περιλαμβάνει 6 δράσεις

1. Τοπικές ψηφοφορίες για προ-
τάσεις βιώσιμων αναπλάσεων

2. Τουλάχιστον μία πεζοδρόμ-
ηση ή δημιουργία ποδηλατοδρό-
μου στους Δήμους που θα συμμε-
τέχουν, για ελάχιστο διάστημα 6
μηνών

3. Δημιουργία μιας βόλτας ή
ποδηλατικής διαδρομής μήκους
13.033 μέτρων (με αφορμή τον
αριθμό 13033 που στέλναμε sms,
για να τιμήσουμε τους συνανθ-
ρώπους μας που έχασαν τη μάχη
της ζωής από τον κορωνοϊό.)

4. Διοργάνωση Ποδηλατάδας
στις 03/06, παραμονές της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

5. Ανάληψη μέτρων από πλε-
υράς Δήμων, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την
εν ίσχυση της ηλεκτροκίνησης
στα ποδήλατα και την αύξηση της
χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλά-
των από τους πολίτες

6. Τη δημιουργία θέσεων στάθ-
μευσης ποδηλάτων, σε όλους τους
Δήμους.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να υλο-
ποιηθούν στο πλαίσιο των έργων
που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε
πολλούς Δήμους κι αφορούν τη
βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά
και με μέτρα που σχεδιάζει η
ΚΕΔΕ κι αφορούν στην εν ίσχυση
της ηλεκτροκίνησης, που σύντο-
μα θα είμαστε σε θέση να ανα-
κοινώσουμε.

«6 για έξω».

Με ένα μήνυμα sms και ένα
πενταψήφιο νούμερο κάνουμε
την αρχή.

Καμία πολιτική δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί αποτελεσματικά, αν
δεν έχει τη στήριξη των πολιτών.

H ιδέα μας είναι «να δούμε
αλλιώς», θετικά αυτή τη φορά, τον
τρόπο με τον οποίο μέχρι χθες
στέλναμε μήνυμα για να ασκηθ-
ούμε ή να κάνουμε τον περίπατό
μας. Και να χρησιμοποιήσουμε
την εμπειρία αυτή για να αλλάξο-
υμε την εικόνα των πόλεων μας
και να κάνουμε πιο ανθρώπινη
τη ζωή όλων μας.

� Οι Δήμοι καταρχήν που θα
συμμετάσχουν στην πρωτοβου-
λία, θα προτείνουν 6 χώρους που
θα μπορούν για 6 μήνες αρχικά
να  πεζοδρομήσουν ή να μετα-
τρέψουν σε ποδηλατόδρομους, με
αντιστοίχιση από το 1 ως το 6
� Στέλνοντας ο πολίτης μήν-

υμα Β6 σε έναν πενταψήφιο
αριθμό που σύντομα θα έχουμε
και θα ανακοινώσουμε, θα συμμε-
τέχει στη δημόσια διαβούλευση και
θα ψηφίζει για την πόλη του,
ποιον από αυτούς τους δρόμους
προτείνει την αλλαγή χρήσης του.
Για να διασφαλιστεί ότι ο πολίτης
ψηφίζει για την πόλη που ζει , θα
προβλέψουμε να υπάρχει η
χρήση του κωδικού της πόλης και
στη συνέχεια η επιλογή από το 1
ως το 6 ( π.χ. Κωδικός πόλης
2431 και επιλογή 2)

Ο κάθε Δήμος θα δεσμευθεί ότι
για 6 τουλάχιστον μήνες θα δοκι-
μάσει να πεζοδρομήσει με προ-
σωρινά μέτρα το δρόμο που θα
επιλέξουν οι πολίτες του.

ΠΠΠΠρρρρωωωωττττοοοοββββοοοουυυυλλλλίίίίαααα    ΚΚΚΚΕΕΕΕΔΔΔΔΕΕΕΕ::::     
ΈΈΈΈξξξξιιιι     άάάάμμμμεεεεσσσσεεεεςςςς    δδδδρρρράάάάσσσσεεεειιιιςςςς    γγγγιιιιαααα    ««««νννναααα    δδδδοοοούύύύμμμμεεεε

ττττιιιιςςςς    ππππόόόόλλλλεεεειιιιςςςς    μμμμααααςςςς    ααααλλλλλλλλιιιιώώώώςςςς»»»»



Τρίτη 26 Μαΐου 2020 θριάσιο-7

Η πρωτοφανής κρίση
που βιώνουμε με
πολύπλευρες επιπτώσεις
στην υγεία και την οικο-
νομία, δημιουργεί έντονο
κλίμα ανησυχίας, φόβου
και ανασφάλειας, με απο-
τέλεσμα τη δυσλειτουργία
όλων των εκφάνσεων της
ζωής μας.    

Η Οργάνωση Μελών
ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας έχον-
τας στόχο την ενεργό
συμμετοχή και συνδρομή
της στα τοπικά ζητήματα
που απασχολούν τον λαό
της Ελευσίνας, προγραμ-
ματίζει σειρά συναντή-
σεων με φορείς της τοπι-
κής κοινωνίας, ώστε να
δημιουργηθεί ένας δίαυ-
λος ουσιαστικής επικοινωνίας
με την ίδια την κοινωνία.

Την Παρασκευή 22/5/2020, ο
Συντονιστής της ΟΜ, Φαρμάκης
Ταξιάρχης και τα μέλη, Συκά
Κατερίνα και Μιχαήλος Δημήτρης
καθώς και η Γραμματέας της
Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ
Δυτικής Αττικής, Στεφάτου Διον-
υσία πραγματοποίησαν συνάν-
τηση με τον Δήμαρχο της Ελευ-
σίνας, κ. Οικονόμου Αργύρη και
τον ΓΓ του Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Παναγιωτούλια Γιάννη.

Στην συνάντηση τέθηκαν οι
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την
στήριξη της τοπικής οικονομίας
και των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από την πανδημία και
αφορούν παρεμβάσεις της δημο-
τικής αρχής αναφορικά με τέλη,
μισθώματα και διευκολύνσεις των
τοπικών επιχειρήσεων. Παράλ-

ληλα, αναφέρθηκε το πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία "Μένουμε Όρθιοι", στο
οποίο προτείνονται 26,3 δις από
τον προϋπολογισμό και το "μαξι-
λάρι", για την προστασία των
εργαζομένων, την τόνωση της
κατανάλωσης και την ευρεία
ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων. Ο Δήμαρχος
δεσμεύτηκε να πράξει τα μέγιστα
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
και δυνατοτήτων του.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε
από τον Δήμαρχο, εκτενής
ενημέρωση αναφορικά με την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα, τα
Αισχύλεια, το Λαογραφικό Φεστι-
βάλ, το νέο Μουσείο, το Παράκτιο
Μέτωπο, τις Κοινωνικές Δομές
Αλληλεγγύης, τους Χώρους Στά-
θμευσης και άλλα.

Κοινή πεποίθηση όλων ήταν ότι
πραγματοποιήθηκε ένας γόνιμος

και ουσιαστικός διάλογος ενώ
παράλληλα διατυπώθηκε η ωφέ-
λεια επανάληψης αντίστοιχων
συναντήσεων ώστε να υπάρχει
αμφίδρομη ενημέρωση και
αλληλεπίδραση.

Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας θα
προσπαθήσει να επικοινωνήσει
τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η κοινωνία προς κάθε
κατεύθυνση, ασκώντας κάθε
δυνατή παρέμβαση προς
επίλυση αυτών.

Καλούμε όλους τους
συμπολίτες και τις συμπολίτισσές
μας, να ενώσουμε δυνάμεις,
ώστε με συλλογική προσπάθεια
να αντιμετωπίσουμε με δικαι-
οσύνη, δημοκρατία και ανθρω-
πιά, τις πολιτικές αποδόμησης
της κοινωνίας.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ
Ελευσίνας

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας με τον Δήμαρχο Ελευσίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΤίίµµηησσαανν  ττοονν  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΛΛααµµππρράάκκηη

ΜΜεε  ααφφοορρµµήή  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  5577  χχρρόόννωωνν  ααππόό  ττηη
δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΛΛααµµππρράάκκηη,,  ααννττιιππρροοέέδδρροουυ
ττηηςς  ΕΕΕΕ∆∆ΥΥΕΕ,,  ββοουυλλεευυττήή  ττηηςς  ΕΕ∆∆ΑΑ  κκααιι  ΒΒααλλκκαα--
ννιιοοννίίκκηη,,  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς  ΕΕΕΕ∆∆ΥΥΕΕ  κκααιι  ττωωνν  εεππιι--
ττρροοππώώνν  εειιρρήήννηηςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  κκααττέέθθεεσσαανν  ττηηνν  ΠΠααρρ--
αασσκκεευυήή  2222  ΜΜάάηη  σσττεεφφάάννιι  σσττοο  ΜΜννηηµµεείίοο  ττοουυ  σσττοονν
ΜΜααρρααθθώώνναα..

ΣΣττοο  χχώώρροο  ττηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς,,  σσύύννττοοµµηη  οοµµιιλλίίαα  έέκκααννεε
οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ∆∆ΥΥΕΕ,,  ΣΣττααύύρροοςς  ΤΤάάσσσσοοςς,,  οο  οοπποοίίοοςς
ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττιιςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηηνν  ππεερρ--
ιιοοχχήή  κκααιι  σσηηµµεείίωωσσεε  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  νναα  δδυυννααµµώώσσεειι  ηη
ππάάλληη  ττοουυ  λλααοούύ  εεννάάννττιιαα  σσττοονν  ιιµµππεερριιααλλιισσττιικκόό  ππόόλλεε--
µµοο  κκααιι  ττηηνν  εεµµππλλοοκκήή  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  σστταα  εευυρρωωααττλλαανν--
ττιικκάά  σσχχέέδδιιαα..  

ΧΧααιιρρεεττιισσµµόό  ααππηηύύθθυυννεε  ηη  ΝΝααττάάσσσσαα  ΚΚααµµππέέλληη,,
µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρρεείίοουυ  ττηηςς  ΟΟΓΓΕΕ..

ΣΣττοο  ΜΜννηηµµεείίοο  κκααττέέθθεεσσαανν  σσττεεφφάάννιιαα  εεκκ  µµέέρροουυςς  ττηηςς
ΕΕΕΕ∆∆ΥΥΕΕ  οο  γγιιοοςς  ττοουυ  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΛΛααµµππρράάκκηη  ΓΓιιώώρργγοοςς,,  οο
εεγγγγοοννόόςς  ττοουυ  ΓΓρρηηγγόόρρηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ΝΝααττάάσσσσαα
ΚΚααµµππέέλληη  ((ΟΟΓΓΕΕ))..
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ΤΤαα  μμααθθήήμμαατταα  θθαα  ππααρρααττααθθοούύνν  έέωωςς  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2266  ΙΙοουυννίίοουυΤΤαα  μμααθθήήμμαατταα  θθαα  ππααρρααττααθθοούύνν  έέωωςς  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2266  ΙΙοουυννίίοουυ

Ολόκληρη η ομιλία της Υπουργού 

«Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας,

Σχ εδόν  3 μήν ες τώρα εργαζόμαστε συλλογικά, Πολι-
τεία και εκπαιδευτική κοιν ότητα, για ν α προσαρμόσο-
υμε την  εκπαιδευτική διαδικασία στα ν έα δεδομέν α
της υγειον ομικής κρίσης. 

Από την  κλιμακωτή μέχ ρι την  καθολική αν αστολή
λειτουργίας των  εκπαιδευτικών  δομών , από την  εφα-
ρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχ ρι την
εκπαιδευτική τηλεόραση, από την   αυξαν όμεν η
χ ρήση των  τεχ ν ολογικών  εφαρμογών  του Υπουρ-
γείου μέχ ρι τη δημιουργία ν έου ψηφιακού εκπαιδευτι-
κού περιεχ ομέν ου, από την  ταχ ύτατη προσαρμογή
όλων  στα ν έα δεδομέν α ψηφιακής τάξης μέχ ρι την
επαν αφορά στη ν έα καν ον ικότητα.

Τώρα κάν ουμε έν α ακόμη βήμα.
Αποφασίστηκε από την  Κυβέρν ηση η επαν αλειτο-

υργία των  ν ηπιαγωγείων , δημοτικών  και σχ ολείων
ειδικής αγωγής όλων  των  βαθμίδων  από τη Δευτέρα, 1
Ιουν ίου 2020.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στους ακόλουθους
παράγοντες:

Πρώτον  και κυριότερο, στην  ομόφων η εισήγηση της
Επιτροπής Αν τιμετώπισης Εκτάκτων  Συμβάν των
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόν ους Παράγον τες για
επαν αλειτουργία των  εν  λόγω σχ ολικών  δομών . Η
εισήγηση αυτή ασφαλώς συν δέεται με τη σταθερά καθ-
οδική πορεία της επιδημίας, με το ότι τα παιδιά κολ-
λάν ε και μεταδίδουν  τον  ιό πιο δύσκολα, το ότι τώρα
που αν εβαίν ει η θερμοκρασία είν αι επιδημιολογικά η
ασφαλέστερη περίοδος ν α αν οίξουν  τα σχ ολεία. Από
την  αρχ ή αυτής της υγειον ομικής κρίσης, έχ ουμε το
προν όμιο ν α μας καθοδηγεί μία εξαίρετη ομάδα
ειδικών , τις συστάσεις της οποίας ακολουθούμε με
πολύ καλά, διεθν ώς αν αγν ωρισμέν α, αποτελέσματα.
Έτσι πορευόμαστε και τώρα, και τους ευχ αριστούμε
θερμά.

Η συν ολική αποκλιμάκωση των  μέτρων  έχ ει εξε-
λιχ θεί πολύ θετικά. Αν αφορικά δε με τα σχ ολεία, η
προηγούμεν η εμπειρία από το άν οιγμα γυμν ασίων  και
λυκείων  είν αι πολύ εν θαρρυν τική. Τα μέτρα προ-
στασίας και πρόληψης τηρούν ται υποδειγματικά από
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοιν ότητας και όλα έχ ουν
κυλήσει εξαιρετικά ομαλά.

Οφείλουμε ν α διασφαλίσουμε την  επιστροφή όλων

των  μαθητών  στο φυσικό τους χ ώρο, που δεν  είν αι
άλλος από το σχ ολείο. Η μακρόχ ρον η απουσία από
το σχ ολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους πορεία, την
πν ευματική, κοιν ων ική, ψυχ ική τους εξέλιξη. Οι μαθη-
τές πρωτοβάθμιας βρίσκον ται ήδη σχ εδόν  3 μήν ες
εκτός σχ ολείου, και θα βρίσκον ταν  συν ολικά 6 μήν ες
αν  τα σχ ολεία δεν  άν οιγαν  τώρα. Δεν  μπορεί ν α
υπάρχ ει καν ον ικότητα χ ωρίς αν οιχ τά σχ ολεία.

Τα παιδιά είν αι πιο ασφαλή στο σχ ολείο, όπου τηρ-
ούν  καν όν ες και ακολουθούν  τα μέτρα προστασίας
και πρόληψης, πάρα έξω στις γειτον ιές και στις πλα-
τείες χ ωρίς καν όν ες. Δεν  υπάρχ ει καλύτερο μέρος
από το σχ ολείο για ν α προσαρμοστούν  και ν α
συν ηθίσουν  τα παιδιά στη ν έα πραγματικότητα. Για
ν α μάθουν  ν α προσέχ ουν  περισσότερο σε κάθε
πτυχ ή της καθημεριν ότητάς τους. 

Τα αν οιχ τά σχ ολεία μειών ουν  τις κοιν ων ικές
αν ισότητες και εν ισχ ύουν  τα παιδιά που προέρχ ον -
ται από πιο ευάλωτα οικογεν ειακά περιβάλλον τα.
Μαθητές που δεν  έχ ουν  σύγχ ρον ο τεχ ν ολογικό
εξοπλισμό, μαθητές που βιών ουν  έν ταση στο οικογε-
ν ειακό τους περιβάλλον , μαθητές των  μικρότερων
κυρίως τάξεων  που δεν  έχ ουν  οικογεν ειακή καθοδήγ-
ηση για την  εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σχ ετικά με τα ειδικά σχ ολεία, οι μαθητές που φοι-
τούν  στα σχ ολεία αυτά έχ ουν  ιδιαίτερη αν άγκη ν α
βρεθούν  εκ ν έου στο περιβάλλον  του σχ ολείου τους,
με τους εκπαιδευτικούς τους και τους συμμαθητές
τους. Και το έχ ουν  αν άγκη προφαν ώς για τη μαθη-
σιακή τους εξέλιξη αλλά και για την  ψυχ οσυν αισθημα-
τική και κοιν ων ική τους εξέλιξη.

Έρχ ομαι τώρα στον  τρόπο επαν αλειτουργίας των
εκπαιδευτικών  αυτών  δομών :

Σχετικά με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα
επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα
μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκε-
υή 26 Ιουνίου (αντί για τη 15η Ιουνίου), ενώ συνο-
λικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτι-
κού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου. Για τους αναπ-
ληρωτές εκπαιδευτικούς, οι συμβάσεις τους θα
παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Τα τμήματα σχ ολείων  και ν ηπιαγωγείων  θα λειτουρ-
γούν  με έως 15 μαθητές τη φορά και με 1.5 μέτρο από-
σταση στα θραν ία, τα οποία θα έχ ουν  τον  ίδιο προ-
σαν ατολισμό. Αν  οι μαθητές υπερβαίν ουν  τους 15,
τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υπο-τμήματα, και θα
λειτουργούν  εκ περιτροπής, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασ-
κευή το έν α, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, και την  επόμεν η
εβδομάδα το αν τίθετο. Αν  οι μαθητές δεν  υπερ-

βαίν ουν  τους 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημε-
ριν ά.

Στις αίθουσες θα υπάρχ ουν  αν τισηπτικά, προβλέ-
πεται καθαρισμός δύο φορές την  ημέρα, και κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του σχ ολείου και μετά το πέρας
αυτού. Έχ ει προβλεφθεί ειδική ν ομοθετική ρύθμιση
και επιπλέον  κον δύλια για την  τροποποίηση των
συμβάσεων  του προσωπικού καθαριότητας, καθώς
επίσης υπάρχ ει η δυν ατότητα για πρόσληψη επιπ-
λέον  προσωπικού καθαριότητας. Ευχ αριστούμε το
Υπουργείο Εσωτερικών  και τους Δήμους για την  εξαι-
ρετική συν εργασία στον  τομέα αυτό.

Προβλέπον ται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες για
τη μείωση του συγχ ρωτισμού, και προβλέπεται
απαγόρευση λειτουργίας των  κυλικείων .

Προβλέπεται φυσικός αερισμός των  αιθουσών , η
χ ρήση της μάσκας είν αι προαιρετική για εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές (και στο σχ ολείο και στα σχ ολικά
λεωφορεία), ειδικές οδηγίες ΕΟΔΥ θα αποσταλούν  τις
επόμεν ες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, και σημαν τικό μέρος της πρώτης ημέρ-
ας θα αφιερωθεί στην  επεξήγηση των  οδηγιών  αυτών .
Υπάρχ ει ιδιαίτερη μέριμν α για εκπαιδευτικούς που
εμπίπτουν  στην  κατηγορία ειδικών  αδειών  απουσίας
όπως αυτές έχ ουν  οριστεί από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών .

Υπάρχ ει επίσης η δυν ατότητα απουσίας μαθητή,
στη βάση απλής υπεύθυν ης δήλωσης γον έα ή κηδεμό-
ν α περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που αν ήκει σε
ομάδα αυξημέν ου κιν δύν ου ή που ν οσεί.

Υπάρχ ει η δυν ατότητα για σύγχ ρον η εξ αποστά-
σεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθη-
τές εμπίπτουν  σε κατηγορίες που δικαιολογούν  την
απουσία τους.

Για την ώρα τα ολοήμερα σχολεία δεν θα λειτο-
υργήσουν. 

Για τα ειδικά σχ ολεία: θα επαν αλειτουργήσουν  την
1η Ιουν ίου μέχ ρι τις 12 Ιουν ίου για την  δευτεροβάθμια
και μέχ ρι την  26η Ιουν ίου για τα πρωτοβάθμια. Συν ε-
δριάζει σήμερα η αρμόδια υπο-επιτροπή των  λοιμω-
ξιολόγων  για ν α δώσει ειδικές οδηγίες για την  επαν α-
λειτουργία των  εκπαιδευτικών  μον άδων  ειδικής αγω-
γής. Θα υπάρχ ουν  αυστηρά μέτρα προστασίας

Θα ήθελα ν α κλείσω με το εξής: Όπως επαν ειλημμέ-
ν ως έχ ει τον ίσει ο κ. Πρωθυπουργός, το άν οιγμα και
η επιστροφή στη ν έα καν ον ικότητα είν αι π ιο
δύσκολη άσκηση από το ν α κάτσουμε όλοι σπίτι μας,
και απαιτεί πρόσθετη υπευθυν ότητα. Κάν ουμε το
καθήκον  μας και φρον τίζουμε ν α επαν έλθουμε όλοι,
μικροί μεγάλοι, σταδιακά στη ν έα καν ον ικότητα.

θα ήθελα για μια ακόμη φορά ν α συγχ αρώ και ν α
ευχ αριστήσω την  εκπαιδευτική κοιν ότητα, εκπαιδευ-
τικούς, στελέχ η εκπαίδευσης, μαθητές, σπουδαστές,
φοιτητές, γον είς, για τη συλλογική προσπάθεια και την
αλληλεγγύη που έχ ουν  επιδείξει όλο αυτό το διάστημα.

Μέριμν ά μας, από την  αρχ ή αυτής της πρωτόγν ωρ-
ης κρίσης, ήταν  ν α κρατήσουμε όλους τους μαθητές,
τους σπουδαστές, τους φοιτητές, όσο το δυν ατόν  πιο
εν εργούς, κον τά στις εκπαιδευτικές δομές και στην
εκπαιδευτική διαδικασία, κον τά στο πρόγραμμά τους,
κον τά στους συμμαθητές τους και στους συμφοιτητές
τους. Και σε αυτό έπαιξαν  και παίζουν  καθοριστικό
ρόλο οι εκπαιδευτικοί μας, όλες και όλοι εκείν οι, που
όλους αυτούς τους μήν ες καταβάλλουν  μεγάλη προ-
σπάθεια, βάζουν  το δικό τους λιθαράκι στην  επιτυχ ία
του συλλογικού εγχ ειρήματος, βάζουν  πρώτα τα παι-
διά μας.

Συν εχ ίζουμε, με προσεκτικά και σταθερά βήματα
και πάν τοτε στη βάση των  οδηγιών  των  ειδικών .

Σας ευχ αριστώ.»

Για το πώς θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία από την 1η Ιουνίου, ξεκαθα-
ρίζοντας τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται , μίλησε η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Νίκη Κεραμέως, στα πλαίσια σχετικής ενημέρωσης.
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Η
υγειονομική κρίση σίγουρα μας επηρέασε.Η
αγωνία για το παρόν και το μέλλον της ζωής
μας,  σίγουρα  απέκτησε άλλη διάσταση. Οι

περιορισμοί που επιβλήθηκαν, μας επαναπροσ-
διόρισαν και ως ανθρώπους και ως πολίτες. 

Η   πόλη   μας αν   και   συνδεδεμένη με   τη
Βιομηχανία,   τους Αποθηκευτικούς   Χώρους
και   την   έντονη   κυκλοφορία   των   φορτηγών,
την δύσκολη στιγμή που περάσαμε έβγαλε   ένα
πρόσωπο διαφορετικό, όμορφο, φιλικό και πολλά
υποσχόμενο…

Η επαν εκίν ηση της πόλης μας πρέπει ν α
συν οδευτεί με καλύτερη ποιότητα ζωής. Η χρο-
ν ική αυτή στιγμή, απαιτεί τολμηρές αποφάσεις
και άμεσες ρυθμίσεις, τόσο για την  τοπική
οικον ομία, όσο για το περιβάλλον  και την
ποιότητα της ζωής μας, για τα παιδιά και τις
οικογέν ειές μας. Πρέπει ν α διεκδικήσουμε το
μέγιστο!

Ο στόχος μας πρέπει να είναι μία νέα ανάπτυξη
με κέντρο τον άνθρωπο. Για να μείνουν οι
πολίτες στο Δήμο μας, να κάνουν οικογένεια, να
είναι υπερήφανοι που ζουν στον Ασπρόπυργο.
Να γίνει ο Ασπρόπυργος προορισμός και για
άλλους πολίτες. 

Διαθέτουμε   ελεύθερους   χώρους   αναξιο-
ποίητους,διαθέτουμε την παραλία μας  ονομαστή
και πολλαπλώς εγκαταλελειμένη, διαθέτουμε περ-
ιπατητικές   διαδρομές, προσκυνηματικές διαδρο-
μές προς εκκλησίες και παρεκκλήσια, προς το

βουνό μας, τη Χασιά και την ιστορική Μονή της
Παναγίας “Κλειστών” κ.α. Διαθέτουμε ισχυρούς
εθνοτοπικούς συλλόγους, με  δράση  και  τοπι-
κούς αξιόλογους και διακεκριμένους  καλλιτέχνες.

Ήρθε η στιγμή που πρέπει να αξιοποιήσουμε τα
δυνατά μας σημεία. Αυτό πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο καμίας ανοχής στις εστίες παρανομίας και
περιβαλλοντικών εγκλημάτων, που διάσπαρτες
μολύνουν τη γη, τον αέρα, τα υπόγεια και θαλάσ-
σια ύδατα.

Ας κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες! 

Με οργάνωση, με φωτισμένες σκέψεις, χωρίς
στείρα κριτική για αντιπολίτευση, αλλά με προτά-
σεις. Ως πρώτα άμεσα μέτρα βελτίωσης της ποιότ-
ητας της ζωής με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις
στην τοπική μας οικονομία προτείνω:

✅✅Άμεση   χάραξη,   συν τήρηση   και   σήμαν -
ση   περιπατητικών    διαδρομών ,   στην  παρ-
αλία, στο κέν τρο και την  περιφέρεια. 

✅✅Άμεση   εφαρμογή   προγράμματος,   προ-
σωριν ών    πεζοδρομήσεων    και   ήπιων  δια-
δρομών ,   με   έμφαση   στις   περιοχές
συγκέν τρωσης   της   εστίασης,   τα Σαββα-
τοκύριακα και τις αργίες. 
Να στηρίξουμε άμεσα την  αγορά μας!

✅✅Άμεση χάραξη προσωριν ών  ή μόν ιμων
ποδηλατικών  διαδρόμων  στην  παραλία,στο
κέν τρο και την  περιφέρεια. 

Όλα τα ανωτέρω, βρίσκουν και άμεσα νομοθετική
κατοχύρωση από την Κυβέρνηση. Θα  τα   προ-
τείνω   άμεσα   στο   Δημοτικό  Συμβούλιο.  Είτε
εντός,  είτε   εκτός   ημερήσιας διάταξης, της συνε-
δρίασης του. 

Σας προτρέπω να καταθέσετε και τις δικές σας
προτάσεις και να τις συμπεριλάβω στο κείμενο
μου, προς τη   Δημοτική   Αρχή  ,τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά σε ειδικούς
της οργάνωσης κυκλοφοριακών υποδομών.

Όλοι μαζί μια ομάδα για τον  Ασπρόπυργο, με
προτάσεις δικές σας, της κοιν ων ίας!

Μαρία Λιάκου
Πολιτικός Μηχαν ικός

Δημοτική Σύμβουλος Ασπροπύργου 
«Ασπρόπυργος Μπροστά»

Μέλος της Κεν τρικής 
Αν τιπροσωπείας του ΤΕΕ

ΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ!!

Προτάσεις της πολιτικού μηχανικού και δημοτικής συμβούλου Μαρίας Λιάκου

Ούτε μία, ούτε δυο αλλά τρεις πλατείες, και-
νούριες και σύγχρονες, απέκτησε η
συνοικία του Αγίου Νικολάου στα Άνω Λιό-

σια. Οι κάτοικοί της που, για χρόνια δεν είχαν
ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή, θα μπορ-
ούν πλέον να συναντιούνται εκεί τα δροσερά βρα-
δάκια των ανοιξιάτικων ή θερινών μηνών και να
παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά τους.

Πολύ κον τά σε μια από τις κεν τρικές αρτηρίες του
Αγίου Νικολάου, την  οδό Αν απαύσεως κατασκευά-
στηκε, με σύγχ ρον α υλικά και γν ώμον α τη λειτουρ-
γικότητα, η πλατεία Ερατώ. Στον  χ ώρο έχ ουν  τοποθ-
ετηθεί κάδοι απορριμμάτων , έχ ουν  μπει φώτα και
αυτόματο πότισμα, φυτεύτηκαν  δέν τρα λουλούδια και
τοποθετήθηκαν  παγκάκια .

Ήδη, τόσο εν ήλικες, όσο και παιδιά, τη χ ρησιμο-
ποιούν  μέχ ρι ν α ν υχ τώσει ως τόπο συν άν τησης και
δροσιάς.

Λίγα μέτρα μακρύτερα, η Τεχ ν ική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής αποφάσισε ν α αξιοποιήσει το τρίγων ο
που βρίσκεται στη συμβολή των  οδών  Καβάφη και
Ρίτσου, δημιουργών τας μια μικρότερη, σε μέγεθος,
αλλά το ίδιο όμορφη πλατεία.

Σημαν τική, για τους κατοίκους που βρίσκον ται
στην  άκρη της συν οικίας είν αι και η κατασκευή της 

πλατείας επί της οδού Βάρν αλη, για την  οποία χ ρη-
σιμοποιήθηκαν  επίσης σύγχ ρον α υλικά.

Παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά σώματα και αυτόματος
ποτισμός βρίσκον ται στη θέση τους εν ώ σε εξέλιξη
βρίσκεται και η φύτευση του χ ώρου με δέν τρα και
λουλούδια.

Να σημειωθεί, ότι οι τρεις ν έες πλατείες στον  Άγιο
Νικόλαο, εν τάσσον ται στις 20 πλατείες που κατασκε-
υάστηκαν , με ίδιους πόρους, σε διάφορες συν οικίες
του Δήμου Φυλής, με  βασική αρχ ή του σχ εδιασμού,
τη λειτουργικότητα και την  αισθητική αν αβάθμιση των
περιοχ ών . 

Σε όλες πραγματοποιήθηκαν  ειδικές επιστρώσεις
και αποστραγγισμοί εν ώ σε αν τικατάσταση των
ψυχ ρών  υλικών  (μπετόν ), χ ρησιμοποιήθηκαν  φυσι-
κά υλικά (πέτρα και άμμος) και κυβόλιθοι, για ν α είν αι
εικόν α συμβατή με τη γεν ικότερη αν άπλαση που
συν τελείται στην  περιοχ ή.

Αξίζει, επίσης, ν α επισημαν θεί, ότι ο αρχ ικός σχ ε-
διασμός προέβλεπε την  κατασκευή 16 πλατείων .
Όταν  ο αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν ά-
σης Σχ ίζας διαπίστωσε ότι υπήρχ ε η δυν ατότητα,
εισηγήθηκε την  κατασκευή 4 επιπλέον , λαμβάν ον τας
το πράσιν ο φως του δημάρχ ου Χρήστου Παππού.

Τρεις σύγχρονες πλατείες απέκτησε η συνοικία Αγίου Νικολάου στα Άνω Λιόσια
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ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για κέντρο ημέρας

ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση α' βοηθειών. 
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας 
στο παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε τηλέφωνο

επικοινωνίας. 48

Ενοικιάζεται κατάστημα
στο κέντρο του Ασπροπύργου

με πλήρη εξοπλισμό 
για καφετέρια και 

οποιαδήποτε χρήση - Μεγάλος
χώρος πλατείας. 6977426279
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κορωνοϊός: 35 κατηγορίες επιχειρήσεων που 
παραμένουν κλειστές έως τα τέλη του μήνα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση, παραμένουν κλειστές ως το τέλος του
μήνα, οι εξής δραστηριότητες:

1. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
(ΚΑΔ 5510)

.2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύμα-
τα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας
(ΚΑΔ 5520).

3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήμα-
τα (ΚΑΔ 5530).

4. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο
ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη για το
κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02).

5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών
από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04).

6. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών
από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05).

7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών
από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου (ΚΑΔ
56.10.19.06).8. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κιν-
ητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09).

9. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας
για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

10. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες
αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02).

11. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές
καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

12. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά
εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παρ-
οχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

13. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με
εξαίρεση:τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ
56.30.10.00),τις υπηρεσίες που παρέχονται από
καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04),τις υπηρεσίες
που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά
και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06),τις
υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
(ΚΑΔ 56.30.10.07),τις υπηρεσίες που παρέχον-
ται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] καιτις
υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό
καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630].

14. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφ-
ικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).

15. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών
εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).

16. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με
εξαίρεση:τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) καιτις
υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης
σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810].

17. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις
τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και
εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των
δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζων-
τανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματο-
γραφικά γυρίσματα.

18. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειο-
φυλακείων (ΚΑΔ 9101).

19. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ
9102).20. Λειτουργία ιστορικών χώρων και
κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκε-
πτών (ΚΑΔ 9103).

21. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπε-
ριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών
λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων:των υπηρεσιών
λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο
(ΚΑΔ 92.00.13),των υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση
(ΚΑΔ 92.00.14),των υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19),των υπηρεσιών
στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση
(ΚΑΔ 92.00.21) καιάλλων υπηρεσιών στοιχημά-
των (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].

22. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
εξαι-ρουμένων των υπηρεσιών πίστας καρτ
(93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311].

23. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ
9312).

24. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
25. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρο-

υμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την
εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για
κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ
93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].

26. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και
άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

27. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του
τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των
υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμά-
των (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].

28. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότο-
πους (ΚΑΔ 93.29.19.05).

29. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και
σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρε-
σιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και
ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλο-
ξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής
στήριξης και νομικής συνδρομής.

30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών
λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02).

31. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική
ευεξία, εξαιρουμένων:α) των υπηρεσιών διαιτο-
λογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01),β) υπηρεσιών διαιτο-
λογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση
τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02),γ)
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας
σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπερ-
ιώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06)
[ΚΑΔ 9604].

32. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοι-
κεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06).

33. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ
96.09.19.09).

34. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ
96.09.19.12).

35. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του
σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής για τους Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής για τους 
παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Ιλίου. παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Ιλίου. 

Σε εφαρμογή πρωτοποριακό πρόγραμμα

Οι γον είς- κάτοικοι του Δήμου Ιλίου μπορούν  ν α καταχ ωρούν  πλέον  μόν οι τους
τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της πλατφόρμας, στον
σύν δεσμο https://bit.ly /3bRjy Qc και ν α εν ημερών ον ται για το αποτέλεσμα στο
προσωπικό τους e-mail.Οι διαδικασίες αξιολόγησης των  αιτήσεων  είν αι αδιάβλητες,
η μοριοδότηση γίν εται βάσει οικον ομικών  και κοιν ων ικών  κριτηρίων  και η κατάταξη
σε σταθμούς γίν εται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη χ ρήση παραμετρικά
οριζόμεν ων  κριτηρίων .

Οι αιτήσεις και η υποβολή των  δικαιολογητικών  θα γίν ον ται δεκτές από 25 Μαΐου
2020 έως και 12 Ιουν ίου 2020, μόν ο μέσω της ηλεκτρον ικής πλατφόρμας. Τα όρια
ηλικίας των  παιδιών  που θα φιλοξεν ηθούν , θα είν αι από 16 μην ών  έως την  εγγραφή
τους στην  υποχ ρεωτική εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
2132030178, 2132030190, 2132030052 ή στο email: ilionbns@ilion.gr

Όπως τόν ισε ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:
«Η ν έα πλατφόρμα είν αι μια καιν οτόμα, απόλυτα διαδικτυακή διαδικασία και ταυ-

τόχ ρον α έν α ακόμα όπλο στην  ψηφιακή φαρέτρα του Δήμου Ιλίου. Με τον  τρόπο
αυτό, δίν ουμε τη δυν ατότητα στους γον είς ν α κάν ουν , εύκολα και χ ωρίς φυσική
παρουσία, τις αιτήσεις εγγραφής των  παιδιών  τους. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που
φέρν ει την  τεχ ν ολογία στην  υπηρεσία των  αν θρώπων  και παράγει έν αν  ψηφιακό
μετασχ ηματισμό, επωφελή για όλους. Προσαρμοζόμαστε, με τρόπο άμεσο και ουσια-
στικό, στη ν έα τάξη πραγμάτων ».
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66997788008877330099

Ενοικιάζεται  κατάστημα
170 τμ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

Δημητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα 
90τμ όπισθεν Δημαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομ-
ηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-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 φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν. 

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.μ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€, συζητή-
σιμη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400μ². Τιμή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

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

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί

καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, με πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για μό-
νιμη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, και-
νούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές μηχανημάτων
clark BT . Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωμένων στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής και Δυτικής 
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262,
6945898529
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

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

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

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

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

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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