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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ

««ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  ζζωωττιικκήήςς  
σσηημμαασσίίααςς  θθέέμμαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  

κκααιι  ττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  μμααςς»»

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ:Ζητεί από τον Υπουργό Υγείας να δει με ιδιαίτερη 
ευαισθησία το θέμα της επανασύστασης του Αγροτικού Ιατρείου Βιλίων.

««ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ»»
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

γγιιαα  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  οοφφεειιλλώώνν
ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ

- Παράνομες και καταχρηστικές χαρακτηρίζει τις χρεώσεις ο συνδυασμός του Γιώργου Τσουκαλά 
- Ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή επιρρίπτει ο Αργύρης Οικονόμου σσεελλ..  22

ΦΥΛΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: 
Συνάντηση Αβράμη

- Σχίζα με τους 
καταστηματάρχες

ψυχαγωγίας 
και εστίασης

σσεελλ..  33  &&  55

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΣΤO

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ BFHA 2020

Το περιεχόμενο του συνεδρίου αφορά την
Βιώσιμη Γήρανση των πληθυσμών, μέσω του
αθλητισμού, των προγραμμάτων ευεξίας αλλά

και της ολιστικής θεραπείας. 
σσεελλ..  33
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία από 12-22 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλύπιος, Αλυπία

Θεράπων *
Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, Οσίου
Θεράποντος ηγουμένου Λευκής

Λίμνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Σαμπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

ΜΑΝΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 7, Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Λιόση Ιωάννα Ι.

Πίνδου 13, 2102472223

ΧΑΪΔΑΡΙ

Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π.

Ιερού Λόχου 7 & Αριστείδου, 2105820751

Την  περασμέν η Δευ-
τέρα δημοσιεύσαμε αν α-
κοίν ωση του δήμου
Ελευσίν ας σχετικά με
επιχορήγηση για εξόφλ-
ηση υποχρεώσεων  προς
την  ΕΥΔΑΠ, που αφορ-
ούσε παλαιότερες οφει-
λές του δήμου.

Στην  αν ακοίν ωση αυτή
ο δήμος αν έφερε πως
επιχορηγείται με ποσό
598.496 ευρω απο το
Υπουργείο Εσωτερικών .
Απο την  ίδια αν ακοίν ω-
ση είν αι διακριτές οι
αιχμές προς την  προη-
γούμεν η δημοτική αρχή οτι δεν  είχε εξοφλήσει
εγκαίρως τα ως άν ω χρέη με αποτέλεσμα τη
δέσμευση τραπεζικών  λογιαριασμών  του
δήμου.

Σε απάν τησή της η προηγούμεν η δημοτική
αρχή (Γ. Τσουκαλά) χαρακτηρίζει παράν ομες
και καταχρηστικές τις χρεώσεις της ΕΥΔΑΠ
εν ω επιρρίπτει ευθύν ες στην  ν υν  δημοτική
Αρχή του κου Αρ. Οικον όμου οτι αδράν ησε και
δεν  προσέφυγε στη δικαιοσύν η για τις απαιτή-
σεις της ΕΥΔΑΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
ν ομιμοποίηση των  χρεώσεων  της ΕΥΔΑΠ
προς τον  δήμο και τη δέσμευση των  λογαρια-
σμών .

Παρακάτω μεταφέρουμε αυτούσιες τις αν ακοιν ώσεις
του κου Οικον όμου και του κου Τσουκαλά

Η αν ακοίν ωση του Δημάρχ ου Α. Οικον όμου
«Μια ακόμη ευν οϊκή ρύθμιση ήρθε για τον  Δήμο Ελευ-

σίν ας, ύστερα από τις προσπάθειες του Δημάρχ ου κ.
Αργύρη Οικον όμου. Με απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικού επιχ ορηγείται ο Δήμος μας με το ποσό των
598.496,31 για την  εξόφληση υποχ ρεώσεων  του προς
την  ΕΥΔΑΠ που αφορούν  οφειλές παλαιοτέρων  ετών .

Συγκεκριμέν α η ολιγωρία της προηγούμεν ης Δημοτι-
κής Αρχ ής που δεν  προχ ώρησε στην  έγκαιρη εξόφλ-
ηση ποσών  λογαριασμών  που αφορούσαν  αθλητικούς
χ ώρους και σχ ολεία οδήγησαν  ακόμη και στην  δέσμευ-
ση των  τραπεζικών  λογαριασμών  του Δήμου.

Οι κοπιώδεις προσπάθειες του Δημάρχ ου και της
Δημοτικής Αρχ ής, οι συν εχ είς συν αν τήσεις με Υπουρ-
γούς ( Υπουργό και Υφυπουργό Εσωτερικών  ) και
αρμόδιους φορείς ( ΕΥΔΑΠ ) με τις αν τίστοιχ ες αιτιά-
σεις, φέρν ουν  όλο και περισσότερα θετικά αποτελέ-
σματα για τον  Δήμο μας.

Θα συν εχ ίσουμε ν α κιν ούμαστε με το ίδιο πν εύμα,
εν ημερών ον τας παράλληλα τους Δημότες μας, για όσα
παραλάβαμε ως ν έα Δημοτική Αρχ ή.

Η αν ακοίν ωση του κου Γ. Τσουκαλά
«Σε πρόσφατο δελτίο τύπου η Δημ Αρχ ή αν αφέρεται

στο ποσο των  598.496 ευρω με το οποίο εξοφλήθησαν

χ ρέη του Δήμου προς την  ΕΥΔΑΠ θεωρων τας υπεύθυ-
ν η την  “ολιγωρία της προηγούμεν ης Δημοτικής Αρχ ής
που δεν  προχ ώρησε στην  έγκαιρη εξόφληση λογαρια-
σμών  ύδρευσης αθλητικών  χ ώρων  και σχ ολείων  και
οδήγησαν  ακόμη και στην  δέσμευση των  τραπεζικών
λογαριασμών  του Δήμου.”

Θα ηθελα ν α σημειώσω τα εξης:
α) η μη πληρωμή των  τιμολογιων  της ΕΥΔΑΠ εκ μέρ-

ους της δικής μας Δημ Αρχ ης ήταν  συν ειδητή πολιτική
πράξη και σε καμία περίπτωση αμέλεια. Τα τιμολόγια
της ΕΥΔΑΠ δεν  εκδίδον ταν  καν ον ικά ως οφειλε η εται-
ρεία. 

Οι συγκεν τρωτικοι λογαριασμοί για σχ ολεία και στάδια
περιήλθαν  στον  Δήμο περίπου μετα από μια δεκαετία
απο την  αγορά του δικτύου απο την  ΕΥΔΑΠ.

β) η σημαν τική καθυστέρηση με αποκλειστική υπαι-
τιοτητα της ΕΥΔΑΠ καταμετρήσεων  των  ρολογιών
πιστοποιούσε οτι σημαν τικό μέρος των  χ ρηματικων
ποσών  ήταν  παραγεγραμμεν ο καταχ ρηστικό και
συν επώς παράν ομο.

γ) ως Δημος αμφισβητήσαμε τότε τις παράν ομες απαι-
τήσεις της ΕΥΔΑΠ επειδη η ευθύν η αν ήκε εξ ολοκλήρ-
ου στην  ίδια. 

Συν υπολογισαμε ότι υπήρχ αν  ευν οϊκές προς τις
απόψεις του Δήμου αποφάσεις Αν ωτάτων  Δικαστηρίων
και γν ωμοδοτησεις απο τον  Συν ήγορο του Πολίτη για
αν τιστοιχ ες περιπτώσεις.

δ) η διέν εξη μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ θα λυν όταν
διά της δικαστικής οδού για την  οποία είχ αμε προετοι-
μαστει. Θεωρουσαμε ωφελιμοτερο, χ ρηματικά ποσά
των  Υπουργείων  ν α μην  κατευθύν ον ται για εξόφληση
χ ρεών  για υποθέσεις οι οποιες μπορούν  ν α κερδηθουν
δικαστικά αλλα για έργα στην  πόλη

ε) Το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019 η ν έα
δημοτική αρχ ή αδράν ησε στις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ,
δεν  προσέφυγε στη δικαστική κρίση με αποτέλεσμα
την  ν ομιμοποίηση τους που οδήγησε στη δέσμευση
των  λογαριασμών  του Δήμου τον  Νοέμβριο 2019.

Όταν  λοιπόν  η δημ Αρχ η κρίν ει δικές μας εν εργειες
καλό θα ήταν  ν α καταγράφει τα γεγον ότα όπως είν αι
και όχ ι όπως την  συμφέρουν .»

Ευάγγελος Λιάκος

««ΠΠόόλλεεμμοοςς»»  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν
γγιιαα  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  οοφφεειιλλώώνν  ττοουυ

δδήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ
- Παράνομες και καταχρηστικές χαρακτηρίζει τις χρεώσεις ο συνδυασμός

του Γιώργου Τσουκαλά 
- Ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή επιρρίπτει ο Α. Οικονόμου
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΣΤO
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ BFHA 2020

Το περιεχόμενο του συνεδρίου αφορά την Βιώσιμη Γήρανση των πληθυσμών, μέσω
του αθλητισμού, των προγραμμάτων ευεξίας αλλά και της ολιστικής θεραπείας. 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, μετά την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής του Οργανισμού
Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), θα συμμετάσχει στο
επιστημονικό συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής, BFHA 2020

– Καλύτερο Μέλλον για την Υγιή Γήρανση (Better Future of Healthy Ageing) 2020, που θα
πραγματοποιηθεί στην Κροατία.  

Το συνέδριο, που υποστηρίζεται επιστημονικώς από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του
Ζάγκρεμπ, θα διεξαχθεί στο Ιατρικό Επιμελητήριο της πρωτεύουσας της Κροατίας. 

Ωστόσο, αποφασίστηκε από την  οργανωτική επιτροπή, για λόγους υγειονομικής ασφαλείας, και
εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, το συνέδριο να μην υλοποιηθεί μέσω της αυτοπρόσωπης
παρουσίας των συνέδρων, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατόπιν εiδικής αιτήσεως στην επιτροπή, ο Δήμος Ασπροπύργου θα κατέχει κεντρική θέση ομιλητή,
η οποία θα προβληθεί σε βιντεοσκοπημένο ψηφιακό υλικό, οκτάλεπτης παρουσίασης, από τους
συμμετέχοντες του Δήμου, την   Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Νέων Κοινωνικών Δομών, Πρόεδρο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Γεωργία Πηλιχού, καθώς και τον
Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. του  Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., κ. Ευστάθιο
Ρεστέμη. 

Το επιστημονικό περιεχόμενο του συνεδρίου, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., αφορά την
Βιώσιμη Γήρανση των πληθυσμών, μέσω του αθλητισμού, των προγραμμάτων ευεξίας αλλά και της
ολιστικής θεραπείας.  

Δήλωση του Προέδρου Συμβουλίου 
Κοινότητας Βιλλίων, Κώστα Μακρυνόρη,  
σχετικά με το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλλίων.

««ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  ζζωωττιικκήήςς  
σσηημμαασσίίααςς  θθέέμμαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  
κκααιι  ττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  μμααςς»»

Δήλωση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας
Βιλίων Κώστα Μακρυνόρη για τις δρομολογούμενες
εξελίξεις που ενισχύουν τη λειτουργία του Περιφερ-
ειακού Ιατρείου Βιλίων, κατόπιν της συνάντησης με
τον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλο και
τους Διοικητές του Θριάσιου Νοσοκομείου Δημήτρη
Αντωνίου και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας,
Χρήστο Ροϊλό.

«Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας θέμα για την
προστασία και τη φροντίδα των κατοίκων της περ-
ιοχής μας. 

Σε κλίμα συνεργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη
και τους Διοικητές δρομολογήθηκαν οι πρώτες
εξελίξεις και είμαι πεπεισμένος για την οριστική
επίλυση του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αντι-
πρόεδρο  της Βουλής κο Αθανάσιο Μπούρα που
είχε καθοριστικό ρόλο σε ακόμη ένα θέμα που
αφορά τα Βίλια».

Κώστας Μακρυνόρης
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Βιλλίων

Σ
υν άν τηση με τους καταστημα-
τάρχ ες ψυχ αγωγίας και εστίασης,
είχ ε, το πρωί της Δευτέρας 25

Μαΐου 2020, ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος
Γιώργος Αβράμης, παρουσία του Αν τιδ-
ημάρχ ου Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν ά-
σης Σχ ίζα και του Διευθυν τή Αν άπτυξης
Βασίλη Ντάκουρη. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η,
δωρεάν, διάθεση επιπλέον δημοτικού
χώρου για τραπεζοκαθίσματα, λόγω
της εφαρμογής των μέτρων κοινωνι-
κής απόστασης, για την καταπολέμ-
ηση του κορονοϊού.

Αν οίγον τας τη συζήτηση ο Γιώργος
Αβράμης αν έφερε ότι πάγια θέση της Δημοτικής Αρχ ής
είν αι η διευκόλυν ση της λειτουργίας των  τοπικών
επιχ ειρήσεων , με στόχ ους την  καλύτερη λειτουργία
τους, την  οικον ομική τους αν άπτυξη και τη δημιουργία
ν έων  θέσεων  εργασίας. 

Πρόσθεσε ότι, στην  παρούσα φάση, προέχ ει η επα-
ν αλειτουργία τους με όρους οικον ομικής επιβίωσης και
για το σκοπό αυτό η Δημοτική Αρχ ή τους διαθέτει,
δωρεάν , επιπλέον  δημοτικό χ ώρο ώστε ν α αν τι-
σταθμίσουν  τις απώλειες. 

Ωστόσο, αν έφερε, κατηγορηματικά, ότι
αυτό δεν  μπορεί ν α γίν ει σε βάρος της του
πρασίν ου και της προσβασιμότητας των
πεζών  και των  ΑΜΕΑ και ξεκαθάρισε ότι το
ζήτημα της οριστικής αδειοδότησης των
τραπεζοκαθισμάτων  θα γίν ει μετά το τέλος
Αυγούστου.

Από την πλευρά τους οι καταστημα-
τάρχες έθεσαν ζητήματα λειτουργίας
των επιχειρήσεών τους αλλά και το ζήτ-
ημα της πεζοδρόμησης της κεντρικής
πλατείας των Άνω Λιοσίων, κατά τους
θερινούς μήνες.

Στο περιθώριο της συζήτησης βρέθηκε
και το ζήτημα της αν τιμετώπισης αν τικοι-

ν ων ικών  συμπεριφορών  από ορισμέν ους ν έους οι
οποίοι διαταράσσουν  την  κοιν ή ησυχ ία και παρα-
βαίν ουν  με τα οχ ήματά τους τον  Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και ζητήθηκε η συν δρομή της Δημοτικής
Αστυν ομίας.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΦΥΛΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : Συνάντηση Αβράμη-Σχίζα με τους καταστηματάρχες ψυχαγωγίας και εστίασης
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ΕΙΔΙΚΗ ΟΜ ΑΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΕΧΘΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟ 

– Για την πρώτη επίσημη της 34χρονης Ιωάννας 
που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι

– Σε τι διαδικασία βρίσκονται οι έρευνες

Στο δωμάτιο της 34χρονης στο Θριάσιο
νοσοκομείο βρέθηκαν νωρίς χθες το μεσημέρι οι
αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του
Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας , προκειμένου να
συνομιλήσουν  μαζί της, καθώς μετά από έγκριση
των θεράποντων ιατρών , το θύμα  θα μπορούσε
να δώσει την πρώτη επίσημη κατάθεσή της.
Μια διαδικασία που όμως θα είναι ιδιαίτερα

χρονοβόρα, καθώς οι αστυνομικοί δεν θέλουν σε
καμία περίπτωση να πιέσουν και να κουράσουν
την Ιωάννα. Αυτό που θα επιδιώξουν είναι να
μάθουν λεπτομέρειες για το πώς έγινε το συμβάν,
να ανακαλέσει δηλαδή καρέ – καρέ στη μνήμη
της το σκηνικό του τρόμου, έτσι ώστε να
μπορέσουν να πιαστούν από εκείνη τη
λεπτομέρεια που θα ανοίξει τον δρόμο των

ερευνών.

Την ίδια ώρα, σαρώνουν τα βίντεο, με το υλικό
που ξεπερνά τις δώδεκα ώρες για να
ακτινογραφήσουν τη φιγούρα της γυναίκας με τη
μάσκα. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπίσει ύποπτα
φωτογραφικά καρέ τα οποία όμως δεν είναι
αξιοποιήσιμα ελπίζοντας μετά την επεξεργασία
από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ
να αποκαλυφθούν πρόσωπα.
Τέλος, αυτό που ψάχνουν είναι η διαδρομή του

θειικού οξέος. Πώς δηλαδή έφθασε το βιτριόλι
στα χέρια της δράστιδος και αν υπάρχει κάποιο
πρόσωπο που έχει πρόσβασή στο καυστικό
υγρό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και
της το προμήθευσε.
Αξίζει να επισημανθεί ότι μέχρι το τέλος της

εβδομάδας ίσως η ΕΛ.ΑΣ πάρει το πράσινο φως
από την Εισαγγελία για την άρση του απορρήτου
και τη μετατροπή του αδικήματος σε απόπειρα
ανθρωποκτονίας για να έχει τη δυνατότητα να
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Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Θανάσης Μπούρας με αφορμή τη με αρ. Πρωτ.
5552/25-05-2020 επιστολή του Δημάρχου Μάνδρας-
Ειδυλλίας κ. Χρήστου Στάθη και του Προέδρου του
Συμβουλίου της Κοινότητας Βιλίων κ. Κωνσταντίνου
Μακρυνόρη κατέθεσε αναφορά στον Υπουργό Υγείας.
Στην εν λόγω επιστολή, η οποία δημοσιεύεται
παρακάτω, ζητείται από τον Υπουργό να δει με ιδιαίτερη
ευαισθησία το θέμα της επανασύστασης του Αγροτικού
Ιατρείου Βιλίων.

Ο κ. Μπούρας θα περιμένει την απάντηση του Υπουρ-
γού και θα παρακολουθεί το θέμα, παρεμβαίνοντας εκ
νέου εάν καταστεί αναγκαίο.

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Ζητεί από τον Υπουργό Υγείας να δει με ιδιαίτερη 
ευαισθησία το θέμα της επανασύστασης του Αγροτικού Ιατρείου Βιλίων.

Η επιστολή του Δημάρχου Μάν δρας-Ειδυλλίας κ. Χρήστου Στάθη και του Προέδρου
του Συμβουλίου της Κοιν ότητας Βιλίων  κ. Κων σταν τίν ου Μακρυν όρη
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Περ. Αττικής: Μέσα στην εβδομάδα οι 224 θέσεις 
4μηνιτων, νέες 8μηνιτων και 300 μόνιμου προσωπικού

Τ
ην  αν άγκη διαμόρφωσης εν ός
δημιουργικού σχ εδίου για την
προβολή του τουριστικού

προϊόν τος της Αττικής, τώρα που η
χ ώρα μπαίν ει σε περίοδο σταδιακής
επαν όδου στην  καν ον ικότητα, υπο-
γράμμισε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης στην  τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποίησε με Αν τιπεριφερει-
άρχ ες και εν τεταλμέν ους περιφερεια-
κούς συμβούλους. Στην  τηλεδιάσκεψη
μετείχ ε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Ι. Σελίμης.

«Στόχ ος είν αι ν α κερδίσουμε το
χ αμέν ο έδαφος και με πρωτοποριακές
προτάσεις ν α αν αδείξουμε τα συγκριτι-
κά πλεον εκτήματα της Αττικής προκει-
μέν ου ν α διατηρηθούν  οι θέσεις
εργασίας και ν α μην  είν αι έν α απλό
πέρασμα για τους τουρίστες αλλά ν α
καταστεί 12μην ος προορισμός» τόν ισε
και επισήμαν ε πως οι πολιτικές της
Περιφέρειας είν αι προσαν ατολισμέν ες
προς αυτή την  κατεύθυν ση, με στόχ ο
ν α συμβάλει εν ισχ υτικά και στην  εθν ι-
κή τουριστική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχ ο τη
δρομολόγηση στοχ ευμέν ων  δράσεων ,
τόν ισε πως προγραμματίζει σχ ετικές
συν αν τήσεις με φορείς του τουρισμού,
προκειμέν ου ν α υπάρξει συν τον ισμός
και απόλυτη συστράτευση στην  κοιν ή
προσπάθεια για την  προβολή της Αττι-

κής.Παράλληλα στην  ίδια συζήτηση ο
κ. Πατούλης αν αφέρθηκε στο θέμα των
δομών  πολιτισμού που υπάρχ ουν
στην  Αττική (π.χ . Αν οιχ τά θέατρα),
επισημαίν ον τας πως σε συν εργασία με
τους Δήμους θα πρέπει ν α εξεταστεί ο
τρόπος επαν αλειτουργίας τους, εν ώ
υπογράμμισε πως θα δοθεί έμφαση
στην  αν άδειξη των  πάρκων  και των
ελεύθερων  χ ώρων  της Αττικής, μέσω
της επιτάχ υν σης των  διαδικασιών
αν άπλασης και αν αβάθμισής τους.

Διαχ είριση στερεών  αποβλήτων

Κατά την  τηλεδιάσκεψη ο Περιφερει-
άρχ ης τόν ισε πως συν εχ ίζεται ομαλά η
διαδικασία διαν ομής κάδων  εσωτερικής
αν ακύκλωσης σε Δήμους και Αν τιπερ-
ιφέρειες με στόχ ο ν α γίν ει μέρος της
καθημεριν ότητας των  πολιτών , επι-
σημαίν ον τας πως όπου υπάρχ ουν
κεν ά θα καταγράφον ται και θα καλυφθ-
ούν .

«Η οριστική λύση αυτού του ζητήμα-
τος που ταλαιπωρεί για χ ρόν ια την
Αττικής είν αι έν α προσωπικό στοίχ ημα
που είμαι αποφασισμέν ος ν α κερδίσω»
σημείωσε και πρόσθεσε πως στόχ ος
είν αι ν α ολοκληρωθεί με γρήγορους
ρυθμούς το πρόγραμμα της Περιφέρειας
και ν α σταματήσουν  ν α θάβον ται τα
σκουπίδια στην  Φυλή. 

Σε αυτή την
κατεύθυν ση και με
αφορμή την  παγκό-
σμια ημέρα περιβάλ-
λον τος ο κ. Πατούλης
αν ακοίν ωσε ότι θα
πραγματοποιηθεί στις
4 Ιουν ίου, μέσω τηλε-
διάσκεψης, μία εν ημερ-
ωτική ημερίδα για τα
βιοαπόβλητα και την  αν ακύκλωση εν ώ
θα γίν ουν  και σχ ετικές δράσεις στο
Πεδίο του Άρεως.

Στο επίκεν τρο η προτεραιοποίηση
των  αν απτυξιακών  έργων  για την  Αττι-
κή

Με αφορμή και την  έν αρξη της διαδι-
κασίας αν αθεώρησης του προϋπολογι-
σμού ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι
στο επίκεν τρο των  πολιτικών  της Περ-
ιφέρειας είν αι η προτεραιοποίηση των
έργων  που απαιτούν ται τόσο για την
αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση όσο και
για την  καλύτερη θωράκιση (διευθετή-
σεις ρεμάτων  και ομβρίων ) για την  Αττι-
κή. Σε αυτό το πλαίσιο τόν ισε πως
κατόπιν  συν εχ ών  διαβουλεύσεων  με
την  Ευρωπαική Τράπεζα Επεν -
δύσεων , έχ ει αν οίξει ο δρόμος και
έχ ουν  προχ ωρήσει οι συζητήσεις για
τη διασφάλιση κον δυλίων  με χ ρον ικό

ορίζον τα την  επόμεν η τριετία, με
στόχ ο κυρίως την  εκπόν ηση μελετών
για διευθετήσεις ρεμάτων  αλλά και
εμβληματικές αν απλάσεις ευρύτερα
στην  Αττική

Προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά ζητήματα που
σχ ετίζον ται με το προσωπικό ο κ.
Πατούλης εν ημέρωσε τους Αν τιπεριφε-
ρειάρχ ες πως ολοκληρών ον ται μέσα
στην  εβδομάδα οι διαδικασίες για την
πλήρωση 224 θέσεων  τετραμην ιτών ,
εν ώ κατόπιν  σχ ετικού του αιτήματος
προς τον  υπ. Εργασίας Γ. Βρούτση θα
δοθεί άμεσα το πράσιν ο φως για τις
προσλήψεις προσωπικού με 8μην ες
συμβάσεις, διαδικασία που έχ ει καθυ-
στερήσει. Παράλληλα, όπως αν έφερε,
διεκδικούν ται από το ΥΠΕΣ 300 θέσεις
μον ίμων  υπαλλήλων , με στόχ ο την
ποιοτική αν αβάθμιση των  υπηρεσιών
της Περιφέρειας.

TToo  DDrriivvee--IInn  σσιιννεεμμάά
έέρρχχεεττααιι  κκααιι  σσττοονν  ΔΔήήμμοο
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
εεννττεελλώώςς  δδωωρρεεάάνν

Α
κόμα ένα drive-in σινεμά κάνει την εμφάνιση
του στην Αθήνα. Μετά τον δήμο Γλυφάδας,
έρχεται και   ο Δήμος Χαϊδαρίου που

ανακοίνωσε την λειτουργία ενός drive-in
κινηματογράφου, που θα είναι δωρεάν και ανοιχτό
για όλους, τόσο για τους δημότες όσο και για κάθε
πολίτη.

Όλα δείχνουν ότι  η πραγματικότητα του
κορονοϊού και του social distancing έδωσε νέα
πνοή στα Drive-In και στη χώρα μας. 

Είναι γεγονός ότι το σινεμά από το… αυτοκίνητο
αποτελεί την τέλεια λύση για όσους θέλουν να
απολαύσουν την αγαπημένη τους ταινία, χωρίς
όμως να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Το Drive in του
Χ α ϊ δ α ρ ί ο υ
αναμένεται  να
κάνει  πρεμιέρα
στις 6 Ιουνίου,
ώρα 21:00, με την
ταινία «Μαύρος
Πάνθηρας» (Black
Panther). 

Πρόκειται για μία
από τις
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς

επιτυχίες της Marvel, που μάλιστα κέρδισε 3
Όσκαρ (Πρωτότυπης Μουσικής, Κοστουμιών,
Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού), ενώ ήταν υποψήφιο
για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
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Η
εξέλιξη των γεγονότων
επηρεάζει παλαιότερους
στόχους αλλά μπορεί να

μηδενίσει ή ακόμα να προκαλέσει
τροχοπέδη σε νέους στόχους. 

Τρανό παράδειγμα είναι η ειδι-
κή λωρίδα αποκλειστικής χρήσης
ποδηλάτου στο παραλιακό μέτω-
πο των Μεγάρων στην περιοχή
της Βαρέας. Η πολιτεία πρότεινε
και δημιούργησε τον πρώτο ποδ-
ηλατόδρομο στο παραλιακό
μέτωπο στα Μέγαρα μετά από
επιδοτούμενο πρόγραμμα και
συγκεκριμένα κατά μήκος της
παραλίας. Τα δεδομένα της
εποχής ήταν διαφορετικά από τα
σημερινά. Δεν υπήρχαν εποχιακά
καταστήματα εστίασης στην παρ-
αλία καθώς επίσης οι λουόμενοι
ήταν πάρα πολλοί λίγοι, σχεδόν
μηδαμινοί. 

Με την πάροδο των χρόνων τα
δεδομένα έχουν αλλάξει στην
παραλία της Βαρέας , συγκεκρι-
μένα, λειτουργούν εποχιακά
καταστήματα εστίασης και ταυ-
τόχρονα προσέρχονται πλήθος
επισκεπτών τους θερινούς μήνες
ως λουόμενοι. Επίσης αυξήθη-
καν οι περιπατητές καθώς και οι
χρήστες ποδηλάτου. Η αύξηση
των λουομένων είτε από την
τοπική περιοχή είτε από άλλες
περιοχές δημιούργησε την ανάγ-
κη θέσεων εργασίας αλλά και

στάθμευσης οχημάτων. Από την
αναπτυξιακή πορεία της συγκε-
κριμένης περιοχής προέκυψε η
ανάγκη εποχιακής απασχόλησης
αλλά και προβολή του δήμου
πέρα από τα όμορα σύνορά του.

Προβληματισμός όμως έχει
δημιουργηθεί προκειμένου να
συνυπάρξει η οικονομική ανά-
πτυξη αλλά και η βιώσιμη κιν-
ητικότητα των πολιτών. Ο προβ-
ληματισμός  αυτός όμως θα πρέ-
πει να επιλυθεί άμεσα, πριν την
έναρξη της καλοκαιρινής περιό-
δου. Οι προτάσεις είναι πολλές
και διαφορετικές, προτάσεις που
αντικατοπτρίζουν προσωπικές
απόψεις και ατομικές λύσεις. Οι
λύσεις όμως θα πρέπει να είναι
συλλογικές με πρωτεργάτη την
Πολιτεία. Οι λύσεις εμπεριέχονται
σε ένα Σχέδιο Βιώσιμη Αστικής
Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ) και αντικα-
τοπτρίζονται μέσω της υλο-
ποίησή του.  

Μια λύση αποτελεί την  δημιο-
υργία χώρου στάθμευσης
πλησίον του παραλιακού
μετώπου όπου θα απορροφούσε
τα οχήματα που σταθμεύουν
αναγκαία μεν, παράνομα δε,
στον ποδηλατόδρομο. Η πολιτεία
δίνατε να δεσμεύσει επί κομίστρ-
ου ή χωρίς ελεύθερους χώρους
όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.ά.
προκειμένου να σταθμεύονται τα
οχήματα των επισκεπτών και των
λουομένων.  

Δεύτερον, αναγκαία μέριμνα
της πολιτείας αποτελεί η παροχή
δημόσιας ή δημοτικής συγκοι-
νωνίας μέσω κυκλικής διαδρομής
με μετακίνηση από το κέντρο της
πόλης, από τον Προαστιακό
Σταθμό προς την παραλία της
Βαρέας. Η σύνδεση με ΜΜΜ  θα
αυξήσει την προσέλευση επισκε

πτών από το Λεκανοπέδιο της
Αττικής, διότι η μετάβασή τους
προς την παραλία θα είναι
ευκολότερη και ασφαλέστερη. 

Άλλη μία προτεραιότητα που
έχει προαναφερθεί σε παλαιότε-
ρα άρθρα είναι η  δημιουργία
χώρων στάθμευσης και ασφάλει-
ας των ποδηλάτων, προκειμένου
οι επισκέπτες με ποδήλατο στο
παραλιακό μέτωπο να αποθέ-
τουν – σταθμεύουν το ποδήλατό
τους με ασφάλεια για να απο-
λαύσουν τις υπηρεσίες που τους
παρέχονται. 

Η τουριστική ανάπτυξη μέσω
της αύξησης της προσέλευσης
λουομένων και επισκεπτών στο
παραλιακό μέτωπο της Βαρέας
θα επιφέρει οικονομική ανά-
πτυξη, αύξηση των θέσεων
εργασίας καθώς και προβολή της
περιοχής. Η απαγόρευση επιδρά
θετικά ΜΟΝΟ όταν υπάρχουν
σωστές κατευθύνσεις από την
Πολιτεία με στόχο την βιώσιμη
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας
και την προαγωγή της ασφάλει-
ας.

Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την 
οδική ασφάλεια και την 
βιώσιμη κινητικότητα 
e m a i l :

giannopoulossotirios@gmail.com 

ΧΧΧΧάάάάσσσσμμμμαααα    ………….... ....     ααααννννάάάάππππττττυυυυξξξξηηηηςςςς
Του Σωτήρη Γιαννόπουλου 

ΝΝέέαα  ψψηηφφιιαακκήή  εεπποοχχήή  σσττοονν  
∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  
––  ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς  κκααιι  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  ∆∆ηηµµόόττεεςς  

Έ να ακόµη βήµα για τον εκσυγχρονισµό του
και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρε-
σιών προς τους ∆ηµότες του πραγµατοποίησε

ο ∆ήµος Αχαρνών.
Συγκεκριµένα µπορούν πλέον µέσα από την ιστο-

σελίδα του ∆ήµου να αιτούνται την έκδοση µιας σειράς
πιστοποιητικών, τα οποία θα εκδίδονται και θα τα
παραλαµβάνουν χωρίς να απαιτείται η φυσική τους
παρουσία. Σταδιακά στη σχετική λίστα θα προστίθεν-
ται διαρκώς νέα πιστοποιητικά έως την πλήρη ενσω-
µάτωση όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου στη νέα ψηφ-
ιακή εποχή.  

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Μέσα από το
σχετικό µπάνερ στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ο ενδιαφε-
ρόµενος δηµότης θα οδηγείται στην ειδική φόρµα,
όπου θα επιλέγει το πιστοποιητικό που χρειάζεται.

Η είσοδος στο σύστηµα πραγµατοποιείται µε τη
χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet. Ακο-
λούθως θα πρέπει να συµπληρώσει τα απαραίτητα
κατά περίπτωση στοιχεία και – εφόσον αυτά είναι
πλήρη – η αρµόδια υπηρεσία θα εκδίδει το πιστοποιη-
τικό και θα τον ενηµερώσει µε email, προκειµένου να
το παραλάβει από τη λίστα «Ολοκληρωµένα αιτήµατα».

Η όλη διαδικασία είναι σε πλήρη εφαρµογή του Γενι-
κού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών
∆εδοµένων (GDPR) και η χρήση των δεδοµένων από το
∆ήµο πραγµατοποιείται αποκλειστικά για τη διεκπερ-
αίωση της κάθε αίτησης.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο οι δηµότες θα µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση Τ.Α.Π. (Μη Ηλεκτροδοτούµενα Κτίσµατα,
Ηλεκτροδοτούµενα Κτίσµατα, Οικόπεδα)

Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας
Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Εκθέσεων

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχετι-
κά:«Η προσπάθειά µας να αλλάξουµε τη φιλοσοφία της
λειτουργίας του ∆ήµου είναι διαρκής και σε αυτό το
πλαίσιο θέλουµε να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατότ-
ητες που µας δίνουν οι νέες τεχνολογίες προς όφελος
των δηµοτών µας. Βήµα βήµα ακολουθούµε µια διαδρ-
οµή για να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και να κάνο-
υµε το δήµο µας πιο φιλικό σε όλους. Κάναµε την αρχή
και συνεχίζουµε, γιατί έχουµε πολλά ακόµη πράγµατα
να κάνουµε».

Από τη δική του πλευρά ο Αντιδήµαρχος Ηλεκτρονι-
κής ∆ιακυβέρνησης κ. Νίκος ∆αµάσκος τόνισε:«Κάνο-
υµε ένα ακόµη βήµα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό
του ∆ήµου µας. Χρειάζεται να γίνουν ακόµη και άλλες
ενέργειες, αλλά είµαστε σίγουροι πως πολύ σύντοµα
θα καταφέρουµε να προσφέρουµε στους ∆ηµότες µας
ένα σύγχρονο σύστηµα εξυπηρέτησης, που θα διευ-
κολύνει την καθηµερινότητά του».
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Αναβαθμίζει υγειονομικά και λειτουργικά την ασφάλεια στα υδατοδρόμια με έξυπνα κράνη η Hellenic Seaplanes

Μαζί με τις προετοιμασίες έναρξης πτήσεων η
Hellenic Seaplanes ενισχύει την ασφάλεια της με τη νέα
προσθήκη των smart helmets («έξυπνα» κράνη) με
θερμικές κάμερες εντοπισμού θερμοκρασιών, ελέγχου
λειτουργίας και αναγνώρισης προσώπων προασπίζον-
τας την υγεία και τη γενικότερη ασφάλεια των επιβατών
στους χώρους των υδατοδρομίων.

Η αποκλιμάκωση των μέτρων της κυβέρνησης ενάν-
τια στη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού,
βρίσκει στο επίκεντρο τον μεταφορικό κλάδο που επι-

διώκει να απορροφήσει τους κραδασμούς του lock-
down και να κάνει εκ νέου βήματα με θετικό πρόσημο.

Έχοντας την κατεύθυνση αυτή, η Hellenic Seaplanes
εναρμονισμένη με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς που αφορούν την πρόληψη της ασφάλειας και
την προφύλαξη της υγείας των επιβατών κατά τις αερο-
μεταφορές τους και της συνύπαρξής τους στα υδατοδρ-
όμια, αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά εξειδικε-
υμένων κρανών για την προστασία κατά του COVID-
19. 

Η επιλογή των «έξυπνων» κρανών από τη Hellenic
Seaplanes έγινε κατόπιν της  εισήγησης της εταιρείας
Future Cooperation Group η οποία είναι ο αντιπρόσω-
πος της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε Ελλάδα και
Κύπρο.

Ειδικότερα, τα κράνη αυτά έχουν την ικανότητα να
σκανάρουν και να ελέγχουν εκατοντάδες άτομα ανά
λεπτό και η χρήση τους προορίζεται τόσο για το προ-
σωπικό ασφαλείας που θα στελεχώσει τα υδατοδρόμια
όσο και για το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε διά-
φορες θέσεις εντός αυτών και θα έχει άμεση επαφή με
τον κόσμο και κατά συνέπεια με επιβάτες που πιθανώς
φέρουν τον ιό.

Tο σχέδιο της αεροπορικής εταιρίας υδροπλάνων για
τη διασφάλιση της υγείας και της προστασίας των επι-
βατών, περιλαμβάνει τη χρήση των κρανών αρχικά για
την αποστασιοποιημένη θερμομέτρηση και τον έλεγχο
των επιβατών κατά την είσοδό τους στα υδατοδρόμια
της επικράτειας και σε δεύτερη φάση τον ασφαλή έλεγχο
και λειτουργία των υδατοδρομίων.

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους
δήλωσε “Κατόπιν έρευνας και ενημέρωσης για την
χρήση του κράνους στο εξωτερικό κυρίως σε κυβερν-
ητικές υπηρεσίες ασφάλειας και σημεία επιβατικού
όγκου, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην αγορά
των «έξυπνων» κρανών για να καλύψουμε όχι μόνο το
θέμα της ασφάλειας που απαιτείται στην λειτουργία των
υδατοδρομίων αλλά και στην εξάλειψη υγειονομικών
απειλών . 

Η ασφάλεια των επιβατών και το αίσθημα ευθύνης
που νιώθουμε απέναντι στην ασφαλή μεταφορά τους
μας οδήγησε στην κίνηση αυτή, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρει κάθε αεροπορ-
ική εταιρεία και σημεία συγκέντρωσής κόσμου,  στον
αγώνα που δίνουμε και εμείς σαν κλάδος για τον περ-
ιορισμό των κρουσμάτων του COVID-19”.

Η Hellenic Seaplanes με την αγορά του «έξυπνου»
κράνους εξασφαλίζει το μέγιστο των δυνατοτήτων των
νέων αυτών συστημάτων και  παραμένει πιστή στο
πλάνο του εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών μέσων
που χρησιμοποιεί για την προάσπιση και την αναβάθ-
μιση της ασφάλειας των ταξιδιών της με υδροπλάνα
αλλά και της προσπάθειας που κάνει να εξαλείψει κάθε
παράγοντα που μπορεί να εμποδίσει τα υδροπλάνα της
να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους πτήσεις πάνω
από την Ελλάδα εντός του 2020.

“Νέα επίπεδα ασφαλείας
εφαρμόζει για τους επιβάτες
και τις πτήσεις της η Hellenic
Seaplanes” μαζί με τις προε-
τοιμασίες έναρξης πτήσεων.
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Ε
ντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
η πρόταση του Δήμου για επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του

Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας και του κλειστού
γυμναστηρίου Αν. Δασκαλάκης, συνολικού προϋ-
πολογισμού 600.000 ευρώ. 

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή αναφέρει:  
Να σημειωθεί ότι η Πρόσκληση του Προγράμμα-
τος για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων, είχε δημοσιευθεί τον
Ιανουάριο του 2019 και μέχρι τον Αύγουστο του
2019 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε
καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών πρόταση
για χρηματοδότηση σχετικού έργου. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας την 1ηΣε-
πτεμβρίου, και με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η
χρηματοδότηση για τον Δήμο , ο Δήμαρχος κ.
Αργύρης Οικονόμου έθεσε ως προτεραιότητα την
κατάθεση πρότασης. 

Με την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου
κ. Αθανάσιου Μαυρογιάννη, η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη και κατάθε-
ση φακέλου στο πρόγραμμα προς χρηματοδότ-
ηση. 

Μετά την εξέταση του φακέλου από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και αφού κρίθηκε πλήρης, στις

22 Μαΐου 2020 εκδόθηκε η απόφαση χρημα-
τοδότησης του Δήμου μας με το ποσό των
600.000 ευρώ για έργα επισκευής και συντήρη-
σης στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας και το κλειστό
γυμναστήριο Αν. Δασκαλάκης.

Το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Αν. Δασκα-
λάκης και το Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, μετά την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους, πρόκει-
ται να καταστούν λειτουργικά και ασφαλείς, ικανά να

φιλοξενούν μαθητικούς αγώνες και αγώνες αθλ-
ητικών ομάδων, να καλύπτουν τις ανάγκες των
προπονήσεων μαθητών και αθλητικών ομάδων,
αλλά και να λειτουργούν ως χώροι αναψυχής και
εκγύμνασης όλων των δημοτών. 

Με υπομονή και επιμονή θα συνεχίσουμε να
υλοποιούμε μικρά και μεγάλα έργα, αξιοποιώντας
όλες τις πηγές χρηματοδότησης, για την αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας. ‘’

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η πρόταση του Δήμου για επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας και του 

κλειστού γυμναστηρίου Αν. Δασκαλάκης, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. 

Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ελευσίνας

Έ
χ ει ληφθεί ειδική
μέριμν α για τους
γον είς που εργά-

ζον ται στον  δημόσιο
τομέα ν α μπορούν  ν α
έχ ουν  μειωμέν ο ωράριο
για ν α παίρν ουν  τα παι-
διά τους από το σχ ολείο,
καθώς δεν  θα λειτουργή-
σουν  τα ολοήμερα,
όπως τόν ισε, σε
δηλώσεις του στον
ραδιοφων ικό σταθμό
ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός
Εσωτερικών , Τάκης Θεο-
δωρικάκος.

Σημειών εται, ότι σχ ε-
τική διάταξη υπάρχ ει
στην  Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχ ομέν ου της
11ης Μαρτίου. Σε αυτήν
αν αφέρεται ότι αν τί της
χ ρήσης της άδειας ειδι-
κού σκοπού, οι δημόσιοι
υπάλληλοι, κατόπιν
αίτησής τους, μπορούν
ν α εργαστούν  με μειωμέ-
ν ο ωράριο, μέχ ρι και
25% ημερησίως, χ ωρίς
αν άλογη μείωση των
αποδοχ ών  τους. 

Σε περίπτωση χ ρήσης
αυτής της διευκόλυν σης,
ο υπάλληλος υποχ ρε-
ούται, μετά την  άρση
προσωριν ής αν αστολής
λειτουργίας των
σταθμών  ή σχ ολικών
μον άδων , ν α απασχ ολ-
ηθεί τις αν τίστοιχ ες ώρες
μείωσης του ωραρίου
εργασίας πέραν  του
ωραρίου του χ ωρίς αμοι-
βή υπερωριακής
απασχ όλησης, οπότε
αυτός ο χ ρόν ος υπο-
λογίζεται ως πραγματική
υπηρεσία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος
υπεν θύμισε ότι -εφόσον  

με απόφαση του σχ ο-
λείου θα γίν ον ται εκ
περιτροπής μαθήματα-
τις ημέρες που τα παιδιά
θα βρίσκον ται στο σπίτι
συν εχ ίζεται η άδεια ειδι-
κού σκοπού και κάθε
τέσσερις ημέρες ειδικής
άδειας οι υπάλληλοι θα
χ ρεών ον ται μία καν ον ι-
κή. 

Εξήγησε, επίσης, ότι
τόσο το μειωμέν ο ωράρ-
ιο όσο και η άδεια ειδι-
κού σκοπού θα
ισχ ύσουν  μέχ ρι το τέλος
Ιουν ίου, δηλαδή όσο
διαρκεί η σχ ολική χ ρο-
ν ιά.

Πότε οι γονείς μαθητών Δημοτικού 
Σχολείου δικαιούνται μειωμένο ωράριο
Μειωμένο ωράριο, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς 
ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών στους 
Παιδικούς Σταθμούς και τα Βρεφικά Τμήματα του
Δ. Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2020-2021

Με χ αρά σας εν ημερών ουμε ότι ξεκιν ούν  οι
εγγραφές και επαν εγγραφές ν ηπίων  και βρε-
φών  στους Παιδικούς και Βρεφον ηπιακούς
σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου
Ελευσίν ας, για τη ν έα σχ ολική χ ρον ιά 2020-
2021. Φέτος, για πρώτη φορά, στα πλαίσια του
εκσυγχ ρον ισμού του διοικητικού έργου των
υπηρεσιών  του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. αλλά
και των  προληπτικών  μέτρων  προστασίας της

δημόσιας υγείας από τον  COVID19, οι αιτήσεις των  εγγραφών  θα γίν ουν  μόν ο με
την   χ ρήση ηλεκτρον ικής πλατφόρμας και με αποστολή των  δικαιολογητικών
ταχ υδρομικά με συστημέν η επιστολή.

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών θα ξεκινήσει την
Τετάρτη 27/05/2020 και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 15/06/2020 (ώρα 24:00).

Μετά την  ηλεκτρον ική υποβολή, η αίτηση θα εκτυπών εται, θα υπογράφεται και μαζί
με όλα τα απαραίτητα- υποχ ρεωτικά δικαιολογητικά καθώς και τα κατά περίπτωση
ειδικά δικαιολογητικά, θα αποστέλλον ται συστημέν α σε κλειστό φάκελο με την  παρ-
ακάτω έν δειξη:
——————————————————————————————

Αίτηση εγγραφής ή επαν εγγραφής για τους Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
.Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήμου Ελευσίν ας

Γραφείο Προσχ ολικής Αγωγής Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. – Β’ Παιδικός Σταθμός

Εθν ικής Αν τιστάσεως 15, Ελευσίν α, Τ.Κ. 19200

——————————————————————————————-
Καταληκτική ημερομην ία αποστολής των  συστημέν ων  φακέλων  με τα δικαιολογητι-

κά και την  αίτηση ορίζεται έως τη Παρασκευή 19/06/2020 (με την  προϋπόθεση ν α
έχ ει υποβληθεί η ηλεκτρον ική αίτηση στην  πλατφόρμα έως 15/06/2020).
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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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Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και

τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Ανακοινώθηκε από το
υπουργείο Παιδείας το
πρόγραμμα των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων για
τα ειδικά μαθήματα και τις
πρακτικές δοκιμασίες για
τα ΤΕΦΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι
εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων και των μου-
σικών μαθημάτων για
εισαγωγή υποψηφίων σε
Τμήματα στα οποία απαι-
τείται η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθούν από 1η
έως 13 Ιουλίου 2020. 

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των
Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκι-
μασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό
ορίστηκε από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημά-
των θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου με την εξέταση
των Αγγλικών και θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιου-
λίου για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο,
αντίστοιχα. Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των
ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση
των Ιταλικών (4 Ιουλίου).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα
Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά (7/7) και τα Ισπανικά
(8/7).

Οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην
εξέταση των μουσικών ειδικών μαθημάτων:
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/7),
Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/7) και Μουσική
Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/7).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων
γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες. Για
το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο είναι έξι (6) ώρες.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος "Έλεγχος Μου-

σικών Ακουστικών Ικανοτήτων" είναι κατά προσέγ-
γιση είκοσι (20) λεπτά, ενώ για το μουσικό μάθημα
"Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία" η εξέταση της
φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 2
μέχρι 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Όσον αφορά στο μάθημα "Μουσική Αντίληψη και
Γνώση", η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής
Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση
στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια
2 ωρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθου-
σες εξέτασης:

- Μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης
08:30 (Σχέδια, Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανι-
κά, Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Αρμονία).

- Μέχρι τις 09:30 για το μάθημα των Αγγλικών, που
έχει ώρα εξέτασης 10:00.

- Μέχρι τις 17:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης
17:30 (Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
και Μουσική Αντίληψη και Γνώση).

Τέλος, ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής
Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψ-
ηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίστηκε το
διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την
Παρασκευή 10-7-2020.

ΟΠΕΚΑ-Εβδομάδα πληρωμών: ΟΠΕΚΑ-Εβδομάδα πληρωμών: 
Καταβάλλει εννέα επιδόματα Καταβάλλει εννέα επιδόματα 

Στην καταβολή εννέα επιδομάτων στους δικαι-
ούχους για το μήνα Μάϊο θα προχωρήσει ο
ΟΠΕΚΑ εντός της εβδομάδας.

Ειδικότερα την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 θα
καταβληθούν από τον Οργανισμό τα επιδόματα.
Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις τα χρήμα-
τα θα βρίσκονται στα ΑΤΜ των τραπεζών από την
Πέμπτη το απόγευμα.
Ειδικότερα τα εννέα επιδόματα και παροχές που
πληρώνονται είναι:
— Επίδομα Παιδιού – Α21. Καταβολή της δεύτερ-
ης διμηνιαίας δόσης για το 2020 στους δικαι-
ούχους του επιδόματος παιδιού που αφορά τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 
— Επίδομα γέννησης. Το επίδομα καταβάλλεται
σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από
την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβ-
ληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης
του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά από πέντε
μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού. Έτσι
όσοι πληρωθούν στις 29 Μαΐου θα πληρωθούν
την δεύτερη δόση 30 Σεπτεμβρίου.

— Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόμα-
τα

— Στεγαστική Συνδρομή

— Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφ-
αλίστων Υπερηλίκων
— Σύνταξη Υπερηλίκων

— Επίδομα Ομογενών.
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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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Συν εχ ίζεται από τη σελίδα 3

Στα τεχνικά ζητήματα απάντησε ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας, ο
οποίος τόνισε ότι η διοίκηση του Δήμου δεν θέτει προαπαιτούμενα και ότι
είναι, ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να συζητήσει τα ζητήματα που απασχολούν
τους καταστηματάρχες. 

Πρόσθεσε ότι η πεζοδρόμηση της Πλατείας έγινε με πρόταση των κατα-
στηματαρχών και ανέφερε ότι με τη θεσμοθέτησή της λύθηκαν προβλήμα-
τα ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και καλύτερης λειτουργίας των κατα-
στημάτων.

Τέλος ο Βασίλης Ντάκουρης απάντησε σε ζητήματα που αφορούσαν,
κυρίως, στο ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις εμπλεκόμενες με τη
λειτουργία των καταστημάτων δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες.

Η Τειρεσίας ΑΕ, με
αν ακοίν ωση εν ημερών ει
το κοιν ό ότι έχ ον τας
λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας που
ορίζον ται από τις αρμό-
διες Αρχ ές για τη διασφά-
λιση της υγείας των  επισ-
κεπτών  και των  εργαζο-
μέν ων  της, θα ξεκιν ήσει
από την  Τετάρτη
27/05/2020 ν α υποδέχ ε-
ται ξαν ά το κοιν ό στα γραφεία της (Αλαμάν ας 1, Μαρούσι) για την  εξυπηρέτηση
των  αιτημάτων  τους.

Για την  αποφυγή συγχ ρωτισμού, αλλά και την  ταχ ύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των  εν διαφερομέν ων , συστήν εται η προγραμματισμέν η επίσκεψη
στα Γραφεία ν α γίν εται με επικοιν ων ία στο τηλέφων ο 210 36 76 700. Επισημαίν ε-
ται ότι το γραφείο εξυπηρέτησης κοιν ού θα συν εχ ίζει ν α δέχ εται κάθε είδους αιτή-
σεις των  εν διαφερομέν ων  (πρόσβασης, διόρθωσης, αν τίρρησης κλπ) και μέσω:
ταχ υδρομείου στη διεύθυν ση Αλαμάν ας 1, 15125 Μαρούσι, υπόψη Γραφείου
Εξυπηρέτησης Κοιν ού, email στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση tiresias@tiresias.gr,
FAX στο 210 36.76.750. Για επιπλέον  πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α
επικοιν ων ούν  με την  Τειρεσίας στο τηλέφων ο: 210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρ-
ες, από 9πμ έως 4μμ ή ν α επισκεφθείτε το www.tiresias.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Άνοιγει ξανά τις πόρτες του ο "Τειρεσίας" μετά την καραντίνα

Νέες μειωμένες εισφορές Νέες μειωμένες εισφορές 
στην αγορά εργασίας στην αγορά εργασίας 
από από τηντην 1η Ιουνίου1η Ιουνίου

Η
μ ε ί ωσ η
των  ασφ-
α λ ι -

στικών  εισφο-
ρών  από  1η Ιου-
ν ίου θα λειτο-
υργήσει ευεργετι-
κά στην  αγορά
εργασίας τον ίζει
ο υπουργός
Εργασίας κ.
Βρούτσης

Ξεκιν άει από 1η Ιουν ίου 2020 η εφαρ-
μογή του μέτρου της μείωσης των  ασφα-
λιστικών  εισφορών  κατά 0,90 μον άδες
στη μισθωτή εργασία μόν ο για τις θέσεις
πλήρους απασχ όλησης.

Το μέτρο έρχ εται ως εφαρμογή της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020
που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2020
και θα βοηθήσει σημαν τικά, συν δυαστι-
κά με τις άλλες ν ομοθετικές πρωτοβου-
λίες, στην  επαν άκαμψη της απασχ όλ-
ησης και συγκεκριμέν α στην  αύξηση
των  θέσεων  εργασίας πλήρους
απασχ όλησης.

Όπως αν αφέρει το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
"θα πρέπει ν α τον ίσουμε ότι παρ' όλο
που το μέτρο είχ ε ψηφιστεί πριν  την
παν δημία του κορων οιού, θεωρείται
επίκαιρο και αν αγκαίο στην  συν ολική
προσπάθεια που κάν ει η κυβέρν ηση
Μητσοτάκη για την  θωράκιση και
εν δυν άμωση της αγοράς εργασίας".

Μετά από αυτή τη μείωση, το σύν ολο
των  ασφαλιστικών  εισφορών  έχ ει ως
ακολούθως:

Όπως δήλωσε ο Υπ. Εργασίας Γιάν -
ν ης Βρούτσης η μείωση των  ασφαλι-
στικών  εισφορών  θα λειτουργήσει ευερ-
γετικά στην  αγορά εργασίας καθώς 

μειών ει το
μη μισθολογικό
κόστος στις
επ ιχ ειρήσ εις
και δίν ει
κίν ητρα για
προσλήψεις.

Ταυτ όχ ρο-
ν α, έρχ εται ν α
λε ιτ ουργήσ ει
ω ς

αν τικίν ητρο σε παραβατικές συμπεριφο-
ρές αδήλωτης και αν ασφάλιστης
εργασίας. "Σήμερα πιάν ουμε το ν ήμα
εκεί που το αφήσαμε το 2014, όταν  στο
υπουργείο Εργασίας είχ αμε μειώσει ξαν ά
κατά 6 μον άδες τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές.

Να θυμίσω ότι τόσο η μείωση των
ασφαλιστικών  εισφορών  του 2014 όσο
και η ν έα μείωση που επιχ ειρούμε από
1η Ιουν ίου, καταψηφίστηκαν  από τον
ΣΥΡΙΖΑ". 

Τον ίζον τας ότι η προηγούμεν η πολιτι-
κή ηγεσία του Υπ. Εργασίας αν τιτάχ θη-
κε λόγω ιδεοληπτικών  εμμον ών  στις
πολιτικές μείωσης του μη μισθολογικού
κόστους και εν ίσχ υσης της πλήρους
απασχ όλησης με συν έπεια ν ε εκτιν άξει
τις ευέλικτες μορφές εργασίας κατά τη
πεν ταετία διακυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ.

"Γι' αυτό και εμείς, όπως δήλωσε και ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
σχ εδιάζουμε περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών  εισφορών  το επόμεν ο
χ ρον ικό διάστημα ως μία πολύ σημαν τι-
κή διαρθρωτική αλλαγή που θα επι-
ταχ ύν ει την  αποκλιμάκωση της αν εργίας
και θα αυξήσει τις θέσεις απασχ όλησης"
αν αφέρει ο υπουργός Εργασίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και καραντίνα σε δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι

Σε αυστηρό περιορισμό της κυκλοφορίας στη δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι για 15 ημέρ-
ες προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσε να λάβει δείγματα μετά τον εντοπισμό 3 νέων κρου-
σμάτων.
Σε αυστηρό περιορισμό της κυκλοφορίας τέθηκε, για χρονικό διάστημα 15 ημερών, η

δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι Αργολίδας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προ-
στασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Η απόφαση υπεγράφη
μετά την διάγνωση 3 συνολικά θετικών κρουσμάτων Covid-19, ενώ ελήφθησαν συνο-
λικά 125 δείγματα από διαμένοντες στη δομή φιλοξενίας.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ενώ στην δομή φιλοξενίας μετέβη

και κλιμάκιο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η είσοδος στους εργαζόμενους της
δομής, σε αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς και στο προσωπικό των υγειο-
νομικών μονάδων.
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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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