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ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Νικόλαος Μελετίου:

Σκοπός των κοινωνικών μας δράσεων καθώς και του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι να ανιχνεύουμε

ανάγκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
να τις ικανοποιούμε, φροντίζοντας ιδιαίτερα

συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  
Επανέναρξη

λειτουργίας του
Συμβουλευτικού Σταθμού
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα οι δημότες 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Αγώνας κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας
προσφύγων – μεταναστών στη Νέα Πέραμο

Λεωφορεία δρομολογεί ο Δήμος για τη σημερινή διαμαρτυρία
στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Ο Δήμαρχος Μεγαρέων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καταδικάζουν 
τον προπηλακισμό του Βουλευτή Γιώργου Τσίπρα

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ
Κορωνοϊός: Παράταση έως 30 Ιουνίου 
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά . Η θερμοκρασία 

από 14-24 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέρακας,

Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Θεσπέσιος,
Θεσπέσια Ιουστίν ος

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος
Παγκόσμια Ημέρα Γον έων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

ΜΑΝΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι,

2102322141

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

Σήμερα Δευτέρα 1η Ιου-
νίου , ώρα 10.30 θα
αναχωρήσουν Λεωφορεία,
από Μέγαρα και Νέα Πέραμο
για το Υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και
Ασύλου

O δήμος Μεγαρέων σε
ανακοίνωσή του αναφέρει :

Ο αγώνας κατά της δημιο-
υργίας δομής φιλοξενίας
προσφύγων – μεταναστών
στη Νέα Πέραμο, έχει
αρχίσει.

Σύμφωνα με αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου ο
Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης μαζί
με τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων
Κουμπέτσο Γιώργο, Μπερδελή Γιώργο, Βαρελά
Κλεάνθη και Μακρυγιάννη Αγγελο, θα δούν τον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μητα-
ράκη, ώρα 12.00 στο Υπουργείο (Θηβών 196 –
198, πρώην Εργοστάσιο Κεράνη) σε συνάντηση
που έχει ήδη προσδιοριστεί για να συζητηθεί το

σοβαρό αυτό πρόβλημα και να πειστεί ο Υπο-
υργός ότι η απόφασή του είναι λανθασμένη και
απαράδεκτη και προφανώς πρέπει να ανακληθεί.

Για τους επιθυμούντες συμπολίτες να προσέλθ-
ουν και να συμπαρασταθούν, ο Δήμος θα διαθέσει
Λεωφορεία, τα οποία θα αναχωρήσουν για το
Υπουργείο, τη Δευτέρα το πρωϊ ώρα 10.30 από τα
Μέγαρα (Πλατεία Ηρώων) και τη Νέα Πέραμο
(Εκκλησία Αγίου Γεωργίου).

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ο αγώνας κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας 

προσφύγων – μεταναστών στη Νέα Πέραμο έχει αρχίσει
Λεωφορεία δρομολογεί ο Δήμος για τη σημερινή διαμαρτυρία

στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ω
ς ατυχές, λυπηρό και απαράδεκτο επέκριναν, χαρακ-
τήρισαν  και καταδίκασαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταμούλης και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο,

το περιστατικό του προπηλακισμού από αγανακτισμένους
συμπολίτες κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Μεγάρων που συνεδρία-
σε δια ζώσης για πρώτη φορά μετά τον Κορωνοϊό κατεπειγόν-
τως, για να συζητηθούν μέτρα και τρόποι αντιμετώπισης του
ζητήματος κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας προσφύγων –
μεταναστών στο χώρο της 75 ΜΕ, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, στη Νέα Πέραμο.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας ήταν ο μόνος από τους Βουλευ-
τές της Περιφέρειας Αττικής που προσήλθε και συμμετείχε στην
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δήλωσε ότι θα συμπα-
ρασταθεί και θα υποστηρίξει ως δίκαιο το αίτημα των πολιτών
της Νέας Περάμου και του Δήμου Μεγαρέων.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο  το Προεδρείο, οι επικεφαλής των Δημο-
τικών παρατάξεων και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  εξέφρασαν
με τοποθετήσεις τους την συμπάθειά τους στον Βουλευτή,
τονίζοντας ότι “τέτοιες συμπεριφορές βίας και προπηλακισμού
είναι καταδικαστέες από όλους όταν μάλιστα είναι εις βάρος
αιρετών εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν τιμούν
κανέναν,  δεν ωφελούν, προσβάλλουν βάναυσα και πληγώνουν
την ίδια τη Δημοκρατία”.

H Δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής, Γιώρ-
γου Τσίπρα για την φραστική επίθεση εναντίον του 

‘’Ως βουλευτής συμμετείχα κατόπιν πρόσκλησης, στο έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα την ξαφνική απόφαση του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για δημιουργία δομής φιλο-
ξενίας προσφύγων-μεταναστών στη Νέα Πέραμο, χωρίς καμιά
προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το Δήμο, κι ενώ
μόλις στις 13 Μαΐου το Υπουργείο διαβεβαίωνε το Δήμο πως δεν
υπάρχει τέτοια σκέψη.

Ήμουν ο μόνος βουλευτής της περιοχής που συμμετείχα στη
συνεδρίαση ενώ και οι τρεις βουλευτές της κυβερνητικής παρά-
ταξης απουσίαζαν χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή μου, η
οποία μεταδίδονταν ζωντανά σε συγκεντρωμένο πλήθος, υπο-
στήριξα την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών προς στην
ενδοχώρα, αλλά με τρόπο αναλογικό και δίκαιο, και μόνον μετά
από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία όπως γινόταν τα προη-
γούμενα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Έξω από το Δημαρχείο δέχτηκα επίθεση και προπηλακισμούς
από ομάδα ακροδεξιών, επίθεση οργανωμένη και προετοιμα-
σμένη από πριν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο ηθικός αυτο-
υργός της επίθεσης. Η ΝΔ αφού εξέθρεψε την Ακροδεξιά και τις
συμπεριφορές μίσους κρύβεται και σήμερα πίσω από αυτές
μπροστά στα αδιέξοδα της μεταναστευτικής της πολιτικής. Το
επιβεβαιώνουν η χθεσινή δειλία των βουλευτών της να παρευρ-
εθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και η στημένη επίθεση σε βουλευ-
τή της αντιπολίτευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε την ακροδεξιά επίθεση.
Οφείλει να την καταδικάσει και η κυβέρνηση και να πάρει πίσω
την απαράδεκτη απόφαση Μηταράκη για δημιουργία δομής
φιλοξενίας χωρίς καμιά προηγούμενη διαβούλευση με το Δήμο
Μεγάρων.’’

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καταδικάζουν 
τον προπηλακισμό του Βουλευτή Γιώργου Τσίπρα

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
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Τραυματισμός ναυτικού στο λιμάνι της Ελευσίνας
Μεταφέρθηκε με τραύμα στον μηρό στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» 
- Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ελευσίνας

Για τραυματισμό 52χρονου ναυτικού πάνω σε πλοίο ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στελέχη του μετέβησαν άμεσα στο φορτηγό οχηματαγωγό «Καπετάν Χρήστος», όπου

εντόπισαν τον ναυτικό στο διάδρομο του τρίτου καταστρώματος, με τραύμα στον μηρό.
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Θανάσης Μπούρας με αφορμή δύο επιστολές
του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη κατέθ-
εσε δύο αναφορές στον Υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Στην επιστολή με αρ. Πρωτ. 279/24-05-2020 ο Δήμα-
ρχος Μεγαρέων ζητάει από τον Υπουργό να γίνει ειδι-
κή μέριμνα ώστε, στα αντιπλημμυρικά έργα που υλο-
ποιούνται στην περιοχή της Κινέτας για την προστασία
της Ολύμπιας Οδού από διερχόμενα νερά από τα Γερά-

νεια Όρη, να οδηγούνται τα νερά αυτά με ασφάλεια
προς τη θάλασσα. Ίδια μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για
την περιοχή της Νέας Περάμου, που συνδέεται με το
όρος Πατέρα.

Όπως τονίζεται και στην επιστολή, αλλά και με την
ιδιαίτερη ευαισθησία που καταλαμβάνει τον κ. Μπούρα,
είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν τα έργα αυτά με
το καλύτερο δυνατό τρόπο για τη μεγαλύτερη ασφάλεια
των κατοίκων και των δύο περιοχών, προκειμένου να
μην έρθουμε αντιμέτωποι με άλλες θλιβερές συνέπειες
εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στην επιστολή με αρ. Πρωτ. 280/24-05-2020 γίνεται
λόγος για την ανάγκη ολοκλήρωσης του παράδρομου
της Ολύμπιας Οδού που διακόπτεται από το ύψος της
περιοχής του Λουτρόπυργου του Δήμου Μεγαρέων
μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.

Λογικά τα παραπάνω έργα πρέπει να είναι ενταγμέ-
να στα Αντιπλημμυρικά και Υδραυλικά έργα όπως περ-
ιγράφεται στο από 28.05.2020 Δελτίο Τύπου του κ.
Μπούρας παρ. 3 και 4 με ημερομηνία 28.5.2020 

Ο κ. Μπούρας περιμένοντας την απάντηση του Υπο-
υργού, θα παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των σημαν-
τικών έργων.

Ε
γκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην
ειδική συν εδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε την  Παρασκευή (29/5) μέσω
τηλεδιάσκεψης ο Προϋπολογισμός οικο-
ν ομικού  έτους 2020. Όπως επισημά-
ν θηκε η ψήφιση του προϋπολογισμού
είν αι μια κορυφαία στιγμή για κάθε Δήμο,
καθώς αποτελεί το εργαλείο τόσο για τη
λειτουργία του, όσο και για τη διοίκηση
του, αλλά και την  υλοποίηση έργων .

Στην  εισήγησή του ο Δήμαρχος Αχ α-
ρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός τον  χ αρακτήρ-
ισε ρεαλιστικό και αν απτυξιακό στο
μέτρο του δυν ατού, καθώς είν αι γν ωστές
οι δυσκολίες που υπάρχ ουν  λόγω του
Παρατηρητηρίου. 

Στην  εισήγησή του έκαν ε μια σύν τομη
αν αφορά στους λόγους που οδήγησαν
στην  καθυστερημέν η ψήφισή του, εν ώ
φρόν τισε για μια ακόμη φορά ν α ξεκαθα-
ρίσει τη μεγάλη σημασία της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών , μέσω της οποίας εξασφαλίστηκε έν α ποσό
σχ εδόν  17 εκατ. ευρώ. «Χωρίς αυτή δεν  ήταν  δυν ατό
ν α ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και ως εκ τούτου
ν α εγκριθεί από το Παρατηρητήριο και ν α τεθεί προς
ψήφιση», τόν ισε ο κ. Βρεττός.

Παράλληλα έκαν ε μια σύν τομη αν αφορά στις εν έρ-
γειες που έχ ουν  γίν ει από την  πρώτη μέρα αν άληψης
των  καθηκόν των  της Δημοτικής Αρχ ής, από όταν  μαζί 

με τον  Αν τιδήμαρχ ο Οικον ομικών  κ. Μιχ άλη Βρεττό,
τον  ν έο διευθυν τή Οικον ομικών  του Δήμου κ. Αγγελή
και τις αρμόδιες υπηρεσίες, δόθηκε μια μεγάλη μάχ η.
Κόν τρα στο χ ρόν ο, στην  ελάχ ιστη έως τότε απορρ-
όφηση χ ρημάτων  από την  προηγούμεν η προγραμμα-
τική (μόλις 1,3 εκατ. ποσό το οποίο στις 31/12 έφτασε
στα 5,5 εκατ.), σε προβλήματα ετών  η Δημοτική Αρχ ή
κατάφερε από τη μία ν α αλλάξει τα οικον ομικά δεδομέ-
ν α και παράλληλα ν α ετοιμάσει έν αν  προϋπολογισμό 

που βάζει τις βάσεις για το μέλ-
λον  των  Αχ αρν ών .

Παράλληλα ο Δήμαρχ ος αν αφ-
έρθηκε σε κιν ήσεις που ήδη δρο-
μολογούν ται μεταξύ των  οποίων
είν αι η άρση απαλλοτριώσεων ,
αλλά και η σύν ταξη ισολογισμών
παρελθόν των  ετών , βήμα απαρ-
αίτητο για ν α μπορέσει ο Δήμος
ν α επαν αδιαπραγματευτεί τα
δάν εια που μέσω των  τόκων
αποτελούν  τροχ οπέδη αν ά-
πτυξης και εκσυγχ ρον ισμού.

«Δεν  έχ ω έρθει για ν α γίν ω
διαχ ειριστής, αλλά για ν α αγων ι-
στώ για το συμφέρον  του Δήμου
και κάθε δημότη.

Όλη η Δημοτική Αρχ ή θα
δώσει έν αν  αγών α δρόμου για ν α
βγάλει το Δήμο από το αδιέξοδο
κι αυτό είν αι μια δέσμευση προς
κάθε κατεύθυν ση», επεσήμαν ε

σε μια αποστροφή της εισήγησής του ο κ. Σπύρος
Βρεττός.

Από την  πλευρά του ο Αν τιδήμαρχ ος Οικον ομικών
κ. Μιχ άλης Βρεττός, αφού αν έλυσε τα βασικότερα
σημεία του προϋπολογισμού και κάν ον τας μία αν αδρ-
ομή στο οκτάμην ο κατά το οποίο βρίσκεται στη θέση
αυτή, εν ημέρωσε για τις δυσκολίες που αν τιμε-
τωπίστηκαν  και τις οποίες εργάζεται η Διοίκηση για ν α
τις επιλύσει.

ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  
Επανέναρξη λειτουργίας του
Συμβουλευτικού Σταθμού

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου
ανακοινώνει ότι ξεκίνησε πάλι η  λειτουργία του
Συμβουλευτικού Σταθμού για την προαγωγή και
την προστασία της ψυχικής υγείας των κατοίκων.
Οι Ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού Σταθμού του

Δήμου εξυπηρετούν τους Δημότες καθημερινά
από τις 9:00πμ-13:00μμ, κατόπιν προγραμματι-
σμένου ραντεβού στο τηλέφωνο 2105323090.
Οι συνεδρίες θα είναι ατομικές και θα τηρούνται

όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία
από τον κορωνοϊό τόσο των εξυπηρετούμενων
πολιτών όσο και του προσωπικού.
Για όσους το επιθυμούν οι συνεδρίες μπορούν

να πραγματοποιηθούν και τηλεφωνικά, κατόπιν
συνεννόησης με τους Ψυχολόγους του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ένα ακόμα βήμα για να βγει από το αδιέξοδο ο Δήμος Αχαρνών

2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Μ ΠΟΥΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜ Μ ΥΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ 
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Η δρομολόγηση
κοινών δράσεων που
θα συμβάλλουν στην
κοινωνική ενσωμάτωση
των Ρομά, μέσω της
αξιοποίησης και  των
ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων βρέθηκε στο
επίκεντρο της συνάν-
τησης του Περιφερει-
άρχη Αττικής Γ.
Πατούλη με τον Πρόε-
δρο της Πανελλαδικής
Συνομοσπονδίας Ελλή-
νων Ρομά (ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ) Β. Πάντζο.

Στη συζήτηση μετείχε
και η εντεταλμένη περ-
ιφερειακή σύμβουλος
αρμόδια για θέματα
Ρομά Μ. Ζέρβα.

Ειδικότερα επισημά-
νθηκε η ανάγκη να 

αναληφθούν πρωτο-
βουλίες με στόχο την
επίλυση προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες Ρομά και τα
οποία σχετίζονται  με
την κοινωνικοποίησή
τους, την εκπαίδευση
των παιδιών, την
εργασία, την κοινωνική
προστασία αλλά και με
ζητήματα πρόληψης
υγείας, όπως η διενέρ-
γεια εξετάσεων προ-
σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ο ύ
ελέγχου και  μαστογρα-
φιών

Επιπλέον υπογραμ-
μίστηκε η ανάγκη ταχύρ-
υθμης καταγραφής και
χαρτογράφησης των
Ρομά καθώς υπάρχουν
ειδικές περιπτώσεις  

\που δεν είναι δικαι-
ούχοι κοινωνικών προ-
γραμμάτων όπως είναι
τα ΤΕΒΑ και χρήζουν
επισιτιστικής βοήθειας. 

Επιπρόσθετα
συζητήθηκε η προοπτι-
κή δημιουργίας κοινω-
νικών παντοπωλείων,
ενίσχυσης των προγρ-
αμμάτων εκπαίδευσης
σε κινητές μονάδες
κοντέινερ, καθώς και
οργάνωσης και διανο-
μής συσσιτίων στις
κοινότητες των Ρομά.

Ο κ. Πατούλης τόνισε
ότι θα εξεταστούν όλα τα
ζητήματα σε συνεργασία
και  με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφ

έρειας με στόχο να
βρεθούν βιώσιμες
λύσεις και να στηριχθ-
ούν έμπρακτα οι
Έλληνες Ρομά.

Σε δηλώσεις του επι-
σήμανε:

«Θα συνεχίσουμε να
είμαστε δίπλα στους
Έλληνες Τσιγγάνους
και  θα εργαστούμε
συστηματικά ώστε η
Περιφέρεια Αττικής να
συμβάλλει αποτελεσμα-
τικά στην κοινωνική
ενσωμάτωσή τους, στην
άρση των ανισοτήτων
και  του κοινωνικού
αποκλεισμού. 

Κανένας πολίτης δεν
θέλουμε να νιώθει
μόνος και απροστάτευ-
τος». 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο της Πανελλαδικής
Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά (ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ) Β. Πάντζο

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τώρα που η ζωή επ ι-
στρέφει στην κανο-
νικότητα
Τώρα που η πόλη
αποκτά τον ρυθμό
της
Τώρα που τα κατα-
στήματα άνοιξαν και
πάλι…
Στηρίζουμε, όσο ποτέ
άλλοτε, την τοπ ική
αγορά
Στηρίζουμε τους
επαγγελματίες της
περιοχής μας. Τα καταστήματα εστίασης, τα
εμπορικά, τις σχολές χορού, τις εστίες πολιτι-
σμού, τα κρεοπωλεία, τα οπωροπωλεία, κάθε
μικρή ή μεγάλη επ ιχείρηση του τόπου μας.
Στηρίζουμε τον γείτονα, τον φίλο, τον
συμπολίτη, τον άνθρωπο που βρίσκεται
δίπλα μας.
Στηρίζουμε την Πόλη μας.
Στηρίζουμε Εμάς.
Δίνουμε ξανά ζωή στην πόλη μας
Μένουμε Ασφαλείς

Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς

Κορωνοϊός: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας για τα παιδιά κάτω των 2 ετών,
προειδοποιεί η Ιαπωνική Παιδιατρική Ενωση
Τα παιδιά κάτω των  2 ετών  δεν  θα πρέπει ν α φορούν  μάσκα διότι δυσκολεύει την  αν απν οή τους και αυξάν ει

τον  κίν δυν ο πν ιγμού, αν ακοίν ωσε η Ιαπων ική Παιδιατρική Έν ωση.«Οι μάσκες καθιστούν  δύσκολη την  αν απ-
ν οή διότι τα ν ήπια έχ ουν  μικρές αν απν ευστικές οδούς», γεγον ός που επιβαρύν ει την  καρδιά τους, τόν ισε η
Έν ωση, προσθέτον τας ότι σε τόσο μικρά παιδιά η χ ρήση μάσκας αυξάν ει και τον  κίν δυν ο θερμοπληξίας. «Ας
σταματήσουμε ν α χ ρησιμοποιούμε μάσκες σε παιδιά κάτω των  2 ετών », αν έφερε η Έν ωση στον  ιστότοπό της.
Σύμφων α με αυτή, μέχ ρι στιγμής υπάρχ ουν  πολύ λίγα σοβαρά κρούσματα κορων οϊού μεταξύ των  παιδιών , τα

περισσότερα από τα οποία μολύν θηκαν  από μέλη της οικογέν ειάς τους, εν ώ δεν  έχ ει παρατηρηθεί καμία εστία
σε σχ ολεία ή βρεφον ηπιακούς σταθμούς.
Το Αμερικαν ικό Κέν τρο Ελέγχ ου Ασθεν ειών  (CDC) και η Αμερικαν ική Ακαδημία Παιδιατρικής επίσης συν ιστούν

ν α μην  χ ρησιμοποιούν  μάσκα τα παιδιά κάτω των  2 ετών .
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Νέα εποχή για τα ΚΕΠ με στόχο
την εξυπηρέτηση πολιτών, αλλά και
επιχειρηματιών. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα ΚΕΠ Plus που ανέ-
πτυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης και  η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε., τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ανα-
βαθμίζονται ξεκινώντας ένα πρόγρ-
αμμα διερεύνησης επιχειρησιακών
αναγκών προκειμένου να αναζητηθ-
ούν και να δοθούν οι λύσεις.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης «από
την πρώτη στιγμή είχαμε σχεδιάσει
για τα ΚΕΠ εκσυγχρονισμό του
πλαισίου λειτουργίας τους και
βελτίωση των υπηρεσιών τους.
Είναι από τους πιο επιτυχημένους
θεσμούς του ελληνικού κράτους και
γι’ αυτό απολαμβάνουν της εμπι-
στοσύνης των Ελλήνων πολιτών. Σε
συνεργασία με τον υφυπουργό
Γιώργο Γεωργαντά, ενδυναμώνο-
υμε και αξιοποιούμε τα ΚΕΠ. Επεκ-
τείνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες
τους, βελτιώνουμε τις ήδη υφιστά-
μενες και τώρα, με τα ΚΕΠ Plus,
ερχόμαστε να δώσουμε μεγαλύτερη
έμφαση στις ανάγκες των επιχειρή-
σεων, με στόχο πάντα μια βιώσιμη
ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο υφυπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευ-
σης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς λέει  ότι  «τα KEΠ ανα-
βαθμίζονται  συνεχώς, ώστε να
συμβαδίζουν με τη νέα πραγματικότ-
ητα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι στρατ-
ηγική μας επιλογή να αποτελέσουν
και  επιταχυντές της νεοφυούς

επιχειρηματικότητας αλλά και του
επιχειρείν συνολικά. Ξεκινάμε
λοιπόν ένα διάλογο με την αγορά σε
όλη την Ελλάδα, εμπλέκοντας νέους
επιχειρηματίες, τοπικές αρχές αλλά
και επιμελητήρια, προκειμένου να
κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και
να προωθήσουμε ανάλογες
λύσεις».

Στον σχεδιασμό του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να
αντιστραφεί  ο τρόπος εργασίας,
ξεκινώντας από τη ζήτηση της αγο-
ράς στην προσφορά των υπηρε-
σιών από το κράτος κι όχι από την
προσφορά, δηλαδή τι παρέχουν τα
υπουργεία. Με αυτόν τον τρόπο,
αφού καταγραφεί τι ακριβώς ζητούν
οι επιχειρηματίες, τα συναρμόδια
υπουργεία θα διαμορφώσουν
λύσεις που θα ανταποκρίνονται σε
αυτές τις ανάγκες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβ-
λέπει τη διερεύνηση όλων των
πεδίων αξιοποίησης του πανελλα-
δικού δικτύου των ΚΕΠ για την
ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρ-
ηματικότητας αλλά και ευρύτερα του
επιχειρείν, αναζητώντας τόσο το
μείγμα των διαδικασιών και της
πληροφόρησης που επιθυμούν οι
νέες επιχειρήσεις να λαμβάνουν
από τα ΚΕΠ, όσο και το περιβάλλον
στο οποίο τα ΚΕΠ θα πρέπει να λει-
τουργούν σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες δυνατότητες και ανάγκες ώστε να
είναι φιλικά προς τους επιχειρ-
ηματίες.

Στόχος του ΚΕΠ Plus είναι  η
δημόσια διοίκηση να συμβάλλει
εποικοδομητικά με νέες, σύγχρο-

νες υπηρεσίες για αυτό
και κρίνεται χρήσιμη η
ανάπτυξη ενός προ-
γράμματος διερεύνησης
και  σχεδίασης πρότ-
υπων φυσικών σημείων
εξυπηρέτησης (one stop
shops) για επιχειρήσεις,
μέσα από την επαφή και
συνεργασία με τους
πλέον αξιόπιστους φορ-
είς γύρω από την
επιχειρηματικότητα αλλά
και  τους ίδιους τους
επιχειρηματίες.

Το έργο

1. Διοργάνωση δύο συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης στην Αθήνα
και την Θεσσαλονίκη με τη συμμε-
τοχή εξειδικευμένων ακαδημαϊκών,
εκπροσώπων οργανισμών, ΟΤΑ
και επιμελητηρίων, εκπροσώπων
του οικοσυστήματος της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, πολυεθνικών
εταιριών συμβουλευτικής και εκπρ-
οσώπων από οργανισμούς με
σημαντικές παρεμφερείς δράσεις.

2. Έρευνα σε 50+ νεοφυείς
επιχειρήσεις με στόχο να εντοπίσο-
υμε τα σημεία-κλειδιά για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
μέσα από την αξιοποίηση εργα-
λείων εξυπηρέτησης πολιτών, με
την συνεργασία καταξιωμένων οργα-
νισμών με σημαντική παρουσία στο
οικοσύστημα της επιχειρηματικότ-
ητας.

3. Διοργάνωση κύκλου συζητή-
σεων στρογγυλής τραπέζης με ΟΤΑ 

και τοπικά επιμελητήρια σε 12+
πόλεις σε όλη την Ελλάδα με διαφ-
ορετικά χαρακτηριστικά ώστε να
σκιαγραφηθεί  μία αρχική εικόνα
γύρω από την διείσδυση της επιχει-
ρηματικότητας σε περιφερειακό
επίπεδο, εντοπίζοντας ειδικά εργα-
λεία που τυχόν να απαιτούνται.

Να αναφέρουμε ότι οι πόλεις που
συμμετέχουν είναι η Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Καστοριά,
Ιωάννινα, Τρίκαλα, Αρχαία
Ολυμπία, Ναύπλιο, Σπάρτη, Χανιά,
Ρέθυμνο, Αχαρνές, Μαρούσι, Αγία
Βαρβάρα, Βάρη-Βούλα- Βουλιαγ-
μένη και Ηλιούπολη.

Το ερωτηματολόγιο που απε-
υθύνεται στις νεοφυείς, αλλά και
υφιστάμενες επιχειρήσεις για να
συμμετέχουν στην έρευνα, είναι στο
παρακάτω λινκ
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdNmdQ0CcX3AJ9osoC
v f x F L r j 1 y - g 6 K W 3 n R M -
IyCcI0VI6zLg/viewform?usp=send
_form

ΚΚΚΚΕΕΕΕΠΠΠΠ    PPPPllll uuuussss     ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ    
Στόχος είναι να αποτελέσουν επιταχυντές της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας αλλά και του επιχειρείν συνολικά, 
εμπλέκοντας νέους επιχειρηματίες, τοπικές αρχές αλλά 
και επιμελητήρια, για την προώθηση ανάλογων λύσεων

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «H ΠΑΡΝΗΘΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Η  κατάθεση αιτήσεων  και δικαιολογητικών   για την  Επιχορήγηση Αθλ-
ητικών  – Πολιτιστικών  και λοιπών  Συλλόγων  του Δήμου Φυλής έτους
2020,  παρατείν εται μέχρι την   Παρασκευή  12 Ιουν ίου  και ώρα 

12.00, διότι υπάρχει δυσκολία από τους  Συλλόγους  συγκέν τρωσης
των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες,
από την    δυσλειτουργία τους λόγω του κορων οϊου  COVID -19.
Η κατάθεση των  φακέλων   γίν εται στο Κολυμβητήριο Άν ω Λιοσίων  
από τις 9.00-14.00 στην  υπεύθυν η κ. Τσίγκα Δήμητρα

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ       
Γεώργιος  Μαυροειδής       
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Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η
τακτική εθελον τική αιμοδοσία
που οργάν ωσε  η Κοιν ων ική

Υπηρεσία του Δήμου Φυλής σε συν ερ-
γασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο. Από
τις 09.30 το πρωί εως τη μια το
μεσημέρι προσήλθαν  περίπου 40
άτομα. 

Ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ου σε θέμα-
τα Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού Γιώργος Αν των όπουλος
ευχ αριστεί τους εθελον τές αιμοδότες
που αν ταποκρίθηκαν  στο κάλεσμα της
Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
και έσπευσαν  στην  αίθ-
ουσα Μελίν α Μερκούρη
για ν α προσφέρουν
αίμα. 

«Στην  πρωτόγν ωρη
αυτή συγκυρία, αποδεικ-
ν ύεται για ακόμη μια
φορά πως με συλλογική
προσπάθεια μπορούμε
ν α τα καταφέρουμε. Η
Κοιν ων ική Υπηρεσία θα
συν εχ ίσει εν τατικά ν α
εν εργοποιεί όλες τις
δυν άμεις προς όφελος

της κοιν ων ίας και ν α στηρίζει αδιάλει-
πτα όλους όσους έχ ουν  αν άγκη» υπο-
γραμμίζει ο Γιώργος Αν των όπουλος.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε
στην  αίθουσα Μελίν α Μερκούρη στο
Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων  και λόγω των
μέτρων  κοιν ων ικής αποστασιοποίησης
διεξήχ θη κατόπιν  προγραμματισμέν ων
ραν τεβού. Αξιοσημείωτο και εν θαρρυ-
ν τικό είν αι το γεγον ός πως και σε αυτή
την  εθελον τική αιμοδοσία της Κοιν ων ι-
κής Υπηρεσίας συμμετείχ αν  και ν εα-
ρής ηλικίας άτομα. 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα οι δημότες 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ξεπερνάμε τις δυσκολίες, δίνουμε αίμα!

Αγαπητές φίλες και φίλοι εθελοντές
Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και την

χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για
τον SARS–CoV-2, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε ότι:

Το «Θριάσιο Νοσοκομείο» το οποίο είχε
αναστείλει τις αιμοληπτικές του εξορμήσεις
λόγω κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη τη
διαχρονική έκκληση του Δήμου μας θα
πραγματοποιήσει μία και μοναδική (για τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο) αιμολ-
ηψία στην περιοχή της Μάνδρας.

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την αρμόδια υπηρεσία νοσοκομείου και κατόπιν
του ελέγχου καταλληλότητας στον προτεινόμενο από το Δήμο χώρο,  συμφωνήθηκε η
διεξαγωγή της αιμοληψίας να πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, από τις
09:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους εκ των
προτέρων στα τηλέφωνα 213 2014 965 και 213 2014 953 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 14:00).

Την ημέρα της αιμοδοσίας θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους Αστυνομική
Ταυτότητα, αριθμό Α.Μ.Κ.Α.

Οι ανάγκες μετάβασης των συμμετεχόντων είναι αδύνατον να καλυφθούν από το
Δήμο, λόγω των περιορισμών που παραμένουν εν ισχύ και αφορούν τη χρήση
οχημάτων και τον αριθμό επιβαινόντων.  

Ξεπερνώντας όμως και αυτή τη δυσκολία, δεν ξεχνάμε ότι η ανάγκη για αίμα και
προσφορά στον συνάνθρωπο είναι πάντα μεγάλη και χωρίς όρια...

Να προσφέρουμε αυτήν τη στιγμή το ελάχιστο που μπορούμε!
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Απόλυτα έτοιμα για την επιστρο-
φή των μαθητών στα θρανία,

σήμερα 1 Ιουνίου 2020, είναι τα
Δημοτικά, τα Νηπιαγωγεία, οι Βρεφι-
κοί και Παιδικοί Σταθμοί σε Ελευσίνα
και Μαγούλα.

Στους εσωτερικούς, εξωτερικούς
και αύλειους χώρους των Σχολείων
πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις
και μικροβιοκτονίες από την Πρωτο-
βάθμια Σχολική Επιτροπή, καθαρι-
σμοί και αποψιλώσεις από την
Διεύθυνση Πρασίνου, ενώ η Τεχνική
Υπηρεσία προχώρησε σε παρεμβά-
σεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτρο-
πή, ανεξάρτητα από την προμήθεια
του Υπουργείου Παιδείας, εφοδίασε
επιπρόσθετα τις Σχολικές Μονάδες,
με ποσότητα υγειονομικού υλικού και
τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας.
Επιπλέον ο καθαρισμός θα είναι
συνεχής σε όλη τη διάρκεια της ημε-
ρήσιας λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν αλλε-
πάλληλες επαφές της Προέδρου της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

κ. Στέλλας Κάβουρα – Σερεμέτη με
τους Διευθυντές των Σχολείων, ώστε
η επανεκκίνηση να γίνει απρόσκο-
πτα, με την τήρηση των απαρ-
αίτητων οδηγιών από το Υπουργείο
Υγείας και τον ΕΟΔΥ.

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτρο-
πή, ευχαριστεί θερμά όλες τις καθα-
ρίστριες που ξεπέρασαν τις δυνάμεις
τους και ανταποκρίθηκαν με άψογο
τρόπο στον καθαρισμό όλων των
Σχολικών Μονάδων. 

Για την κάλυψη αναγκών καθαριότ

ητας Σχολικών Μονάδων έχει
εκδοθεί Κυβερνητική Απόφαση πρό-
σθετης χρηματοδότησης για το έργο
των σχολικών καθαριστριών με
παράλληλη αύξηση των ωρών
απασχόλησης τους.

Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας θα προ-
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
έτσι ώστε όλες οι Σχολικές Μονάδες
σε Ελευσίνα και Μαγούλα να παρα-
μείνουν καθαρές για την ασφάλεια
Εκπαιδευτικών και Μαθητών.

Έτοιμα για την επαναλειτουργία τους Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, 
Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

8833χχρροοννοοςς  αανναασσύύρρθθηηκκεε  ννεεκκρρόόςς  ααππόό  
θθααλλάάσσσσιιαα  ππεερριιοοχχήή  σσττηηνν  ΚΚοορριιννθθίίαα

ΕΕννννηηµµεερρώώθθηηκκεε,,  ααπποογγεευυµµααττιιννέέςς  ώώρρεεςς  ππρροοχχθθ--
εεςς,,  ττοο  ΒΒ''  ΛΛιιµµεεννιικκόό  ΤΤµµήήµµαα  ΙΙσσθθµµίίααςς  ττοουυ
ΛΛιιµµεεννααρρχχεείίοουυ  ΚΚοορρίίννθθοουυ  γγιιαα  ττοονν  εεννττοοππιισσµµόό

8833χχρροοννοουυ,,  χχωωρρίίςς  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυ,,  σσττηη  θθααλλάάσσσσιιαα
ππεερριιοοχχήή  ΚΚεεγγχχρρααιιώώνν  ΝΝοοµµοούύ  ΚΚοορριιννθθίίααςς..
ΟΟ  8833χχρροοννοοςς  αανναασσύύρρθθηηκκεε  ααππόό  λλοουυόόµµεεννοουυςς,,  εεννώώ  σσττηη
σσυυννέέχχεειιαα  µµεεττααφφέέρρθθηηκκεε  µµεε  αασσθθεεννοοφφόόρροο  όόχχηηµµαα  ττοουυ
ΕΕΚΚΑΑΒΒ  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΚΚοορρίίννθθοουυ,,  όόπποουυ  δδιιααππιι--
σσττώώθθηηκκεε  οο  θθάάννααττόόςς  ττοουυ..  
ΑΑππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ΛΛιιµµεεννιικκήή  ΑΑρρχχήή  πποουυ  δδιιεεννεερργγεείί  ττηηνν
ππρροοααννάάκκρριισσηη,,  ππααρρααγγγγέέλλθθηηκκεε  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ννεεκκρρ--
οοψψίίααςς--ννεεκκρροοττοοµµήήςς  σσττηηνν  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττιικκήή  ΥΥππηηρρ--
εεσσίίαα  ΝΝααυυππλλίίοουυ  --  ΚΚααλλααµµάάττααςς..

ΚΚιιννηηττήή  ΟΟµµάάδδαα  ττοουυ  ΕΕΟΟ∆∆ΥΥ  
ααππόό  σσήήµµεερραα  &&  γγιιαα  µµίίαα  
εεββδδοοµµάάδδαα  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  

ΓΓιιαα  ππρροολληηππττιικκοούύςς  εελλέέγγχχοουυςς  σσεε
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  

Κινητή Οµάδα του ΕΟ∆Υ θα επισκεφθεί το
∆ήµο Φυλής αυτήν την  εβδοµάδα και θα διε-

νεργήσει προληπτικούς ελέγχους ανίχνευσης
πιθανών κρουσµάτων του κορονοϊού σε εργαζόµε-
νους του ∆ήµου, στο πλαίσιο του σχετικού προ-
γράµµατος που εφαρµόζει ο Οργανισµός σε όλη τη
χώρα µε απόλυτη προτεραιότητα τον πληθυσµό
που εκτίθεται περισσότερο σε κίνδυνο.
Στο πλαίσιο αυτό η Κινητή Οµάδα, από τη ∆ευ-

τέρα 1η Ιουνίου και για µία εβδοµάδα, θα συλλέ-
ξει δείγµατα από εργαζόµενους του ∆ήµου που
έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε το κοινό και
εργάζονται σε ευαίσθητους εργασιακά τοµείς.

Προληπτικές εξετάσεις
για τους υπαλλήλους του
Δήμου Αχαρνών 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε 
στο Δημαρχείο

Προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
την Πέμπτη σε εργαζόμενους του Δήμου
Αχαρνών. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρέθηκε
στο Δημαρχείο και στο αίθριο της αίθουσας
"Μάριος - Δημήτριος Σουλούκος", όπου
υπάλληλοι του Δήμου υποβλήθηκαν σε

τεστ, διαδικασία η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
Αφού έλαβαν δείγματα από εργαζόμενους έδωσαν αναλυτικές οδηγίες για τον περιορισμό της δια-
σποράς βάσει του πρωτοκόλλου. Ο Δήμος Αχαρνών ευχαριστεί τον ΕΟΔΥ και τους ανθρώπους του
τόσο για τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τη γενικότερη προσφορά τους όλο αυτό
το χρονικό διάστημα της πανδημίας.
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Τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθην ών  επισκέφθηκαν  το
δίκτυο ιατρών  και ν οσηλευτών  των  Κιν ητών  Ομάδων
Επισκέψεων  στο Σπίτι (ΚΟΕΣ), της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ και διεν έργησαν  διαγν ωστικά τεστ για
τον  κορων οϊό στο προσωπικό του ΙΣΑ.

Ειδικότερα έγιν ε λήψη ριν οφαρυγγικού επιχ ρίσματος
από 35 εργαζόμεν ους του ΙΣΑ και εν ημερώθηκαν  από
το εξειδικευμέν ο προσωπικό των  ΚΟΕΣ για την  πρόλ-
ηψη της ν όσου.

Στη διαδικασία παρίστατο ο Α' Αν τιπρόεδρος του ΙΣΑ
Φ. Πατσουράκος, ο Γ. Γραμματέας Στάθης Τσούκαλος
και ο Π. Ευσταθίου, συν τον ιστής της Ομάδας διαχ είρι-
σης Κρίσεων  της Περιφέρειας.

Σχ ολιάζον τας το δράση, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης τόν ισε τα εξής:

«Θέσαμε στη μάχ η για την  καλύτερη αν τιμετώπιση
της παν δημίας έν α δίκτυο εξειδικευμέν ων  γιατρών  και
ν οσηλευτών  διευρύν ον τας ακόμα περισσότερο το
δίχ τυ προστασίας για τους πολίτες της Αττικής.

Οι ΚΟΕΣ συν εχ ίζουν  τους δειγματοληπτικούς
ελέγχ ους για κορων οϊό σε κλειστές δομές και ευπαθείς
ομάδες.

Στόχ ος μας είν αι ν α συν δράμουμε και ν α εν ισχ ύσο-
υμε, με εξειδικευμέν ο τρόπο, την  εθν ική προσπάθεια
για την  αν αχ αίτιση της επιδημίας και την  προάσπιση
της υγείας των  πολιτών .»

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Αναβάθμιση 
των στάσεων λεωφορείων 
μέσω του «Φιλόδημος 2»

Σ
το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» εντάχθηκε η
πρόταση του Δήμου Ελευσίνας για την προ-
μήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων,

συνολικού προϋπολογισμού 48.989,92 ευρώ.
Έτσι μετά την εξέταση του φακέλου, το Υπουργείο

Εσωτερικών προχώρησε στην έγκριση του ποσού
των 48.989.92 ευρώ στις 22 Μαΐου 2020.

Η αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων έχει
σκοπό την βελτίωση των υποδομών καθώς και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών που αφορούν το επιβατικό κοινό.

Άλλωστε ένα σημαντικό μέρος των ενδοδημοτικών
μετακινήσεων γίνεται με τα αστικά λεωφορεία και οι
συνθήκες αναμονής είναι μια πολύ σημαντική παρά-
μετρος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών
– πολιτών.

«Ως Δημοτική Αρχή, διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο
πόρο από την Κεντρική Κυβέρνηση, προς όφελος
των Δημοτών μας» τονίζει σε μήνυμά του ο δήμα-
ρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου. 

«Τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά, μιας και σε
διάστημα λίγων μηνών, έχουν λυθεί ζητήματα που
ταλαιπωρούσαν αρκετό καιρό την πόλη.»

Στον ΙΣΑ οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι
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Στα πλαίσια της λήψης, προληπτικών
μέτρων  για την  προστασία της δημό-
σιας υγείας από τον  κορων οϊό, οι Αιτή-
σεις εγγραφών  και επαν εγγραφών
στους Παιδικούς και Βρεφον ηπιακούς
Σταθμούς Άν ω Λιοσίων , για το σχ ολικό
έτος 2020-2021, θα υποβάλλον ται μόν ο
ηλεκτρον ικά στην  πλατφόρμα
https://polf y li.intellisof t.gr  .

Η περίοδο υποβολής , ορίζεται
από 1 Ιουνίου 2020 έως και 15 Ιου-
νίου 2020  (ώρα 24:00) .

Δεκτές γίνονται Αιτήσεις νηπίων
και βρεφών που γεννήθηκαν από
01/01/2017 έως και 29/02/2020 .

Στην  ιστοσελίδα μας, www.psdf .gr ,
μπορείτε ν α εν ημερωθείτε για τις
οδηγίες υποβολής της αίτησης, τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά , καθώς και την
μοριοδότησή της .

Μετά την  υποβολή η αίτηση θα
εκτυπών εται και θα κατατίθεται υπογε-
γραμμέν η , συν οδεία όλων  των  απαρ-
αίτητων  δικαιολογητικών , σε κλειστό
φάκελο, στον  χ ώρο του Γραφείου
Διοίκησης ( καθημεριν ά από  τις
9:00π.μ.  έως τις 12:00μ.μ.) με την
παρακάτω έν δειξη : 

«ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ /
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27
Τ.Κ. 13341 -ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ή θα αποστέλλεται ταχ υδρομικά με
την  ίδια έν δειξη, με συστημέν η επι-
στολή έως τις 17 Ιουν ίου 2020.

Για ν α γίν ει δεκτή η αίτησή σας ,
πρέπει αυστηρώς ν α προσκομίσετε
όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικ-
ν ύουν  την  οικογεν ειακή, εργασιακή,
οικον ομική και ιατρική κατάσταση .

Λαμβάν ον τας υπόψη την  προστασία
υπαλλήλων , καθώς και Δημοτών  και
προκειμέν ου ν α αποφευχ θεί συγχ ρω-
τισμός, η εξυπηρέτηση του κοιν ού
αν αφορικά με την  πορεία της αίτησης ή
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω
τηλεφων ικής επικοιν ων ίας στα τηλέφω-
ν α του Γραφείου Διοίκησης τηλ. :  210
2475433  και 210 2486697. 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Τι ισχύει για τις Εγγραφές - επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς 

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Νικόλαος Μελετίου: Σκοπός των κοινωνικών μας δράσεων καθώς και του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι να ανιχνεύουμε ανάγκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας 

να τις ικανοποιούμε, φροντίζοντας ιδιαίτερα συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα «Δημοτικά Κοιν ων ικά Πλυν τήρια», είν αι έν α
ακόμη κοιν ων ικό πρόγραμμα που τέθηκε σε λειτουργία
και βρίσκεται σε εξέλιξη, εν ώ εν τάχ θηκε στο σύν ολο
των  δράσεων  των  Νέων  Κοιν ων ικών  Δομών  του
Δήμου Ασπροπύργου.

Με το συγκεκριμέν ο πρόγραμμα παρέχ ον ται υπηρ-
εσίες υγιειν ής και καθαριότητας σε συμπολίτες μας
ευπαθών  κοιν ων ικών  ομάδων .

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύν εται σε άτομα της
τρίτης ηλικίας, άτομα με κιν ητικά προβλήματα, μον αχ ι-
κά, χ ωρίς υποστηρικτικό οικογεν ειακό περιβάλλον  και
με αδύν αμη οικον ομική κατάσταση.

Η εν  λόγω δράση αποτέλεσε μια ιδέα που σχ εδιά-
στηκε με μεγάλη προσοχ ή και τέθηκε σε πιλοτική εφα-
ρμογή στη δημοτική μας δομή, αφού εξασφαλίστηκε η
απαραίτητη τεχ ν ική υποδομή, όπως πλυν τήριο, στεγ-
ν ωτήριο, σιδερωτήριο.

Για τους ωφελούμεν ους του προγράμματος, μετά την
καταγραφή τους και την  οριστική αξιολόγηση από κοι-
ν ων ικό λειτουργό, παραλαμβάν ον ται από την  δομή τα
ρούχ α τους, για ν α πλυθούν  στην  συν έχ εια, ν α σιδε-
ρωθούν  και ν α τους παραδοθούν  καθαρά και επιμελ-
ημέν α.

Η διαδικασία αυτή, σύμφων α με τον  σχ εδιασμό επα-
ν αλαμβάν εται 2- 3 φορές τον  μήν α κατά μέσο όρο αν ά
ωφελούμεν ο, εξασφαλίζον τάς τους μια ικαν ή και σε
σταθερή βάση κατάσταση υγιειν ής και καθαριότητας
του χ ρησιμοποιούμεν ου ρουχ ισμού τους.

Σχ ετικά με τα Δημοτικά Κοιν ων ικά Πλυν τήρια ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου υπο-
γράμμισε :«Τα δημοτικά κοιν ων ικά πλυν τήρια ήταν  μια
από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Σήμερα αποτε-
λούν  πραγματικότητα. Πρόκειται για έν α πραγματικά
καιν οτόμο πρόγραμμα κοιν ων ικής πολιτικής, που αν α-
δεικν ύει την  δυν αμική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το συγκεκριμέν ο πρόγραμμα έρχ εται ν α
συμπληρώσει το πλέγμα των  δράσεων  και των  παρεμ-
βάσεών  μας στην  τοπική κοιν ων ία, εν ώ προσφέρει
υπηρεσίες υγιειν ής και καθαριότητας σε ευπαθείς ομά-
δες συμπολιτών  μας.

Άλλωστε σκοπός των  κοιν ων ικών  μας δράσεων
καθώς και του συγκεκριμέν ου προγράμματος είν αι ν α
αν ιχ ν εύουμε αν άγκες και στο μέτρο των  δυν ατοτήτων
μας ν α τις ικαν οποιούμε, φρον τίζον τας ιδιαίτερα συν α-
ν θρώπους μας που έχ ουν  μεγαλύτερη αν άγκη.

Εμείς, εδώ στον  Δήμο Ασπροπύργου γν ωρίζουμε και
μπορούμε ν α αν αδεικν ύουμε καθημεριν ά τον  κοιν ω-
ν ικό ρόλο που επιτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συν εχ ίζουμε με μεγαλύτερη δύν αμη παγιών ον τας μια
σταθερή σχ έση εμπιστοσύν ης με τους συν δημότες μας
για έν α Δήμο της Αν θρωπιάς και της Αλληλεγγύης».

Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος Νέων

Κοινωνικών Δομών.
Γεωργία Πηλιχού 

΄΄Προχωράμε σταθερά,
καταγράφουμε 
προβλήματα και

αδυναμίες για να 
διορθωθούν, με σκοπό

να γίνουμε καλύτεροι και
αποτελεσματικότεροι΄΄

Επικεφαλής του προ-
γράμματος είν αι η Εν τετα-
λμέν η Δημοτική Σύμβουλος
Νέων  Κοιν ων ικών  Δομών
και Πρόεδρος Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, κ. Γεω

ργία Πηλιχ ού, η οποία αν αφερόμεν η στην  ν έα αυτή
κοιν ων ική δράση, δήλωσε :

«Το συγκεκριμέν ο πρόγραμμα είν αι μια αληθιν ά πρω-
τοποριακή δράση κοιν ων ικής πολιτικής, την  οποία
ξεκιν ήσαμε πιλοτικά, εν ταγμέν η στο σύν ολο των  κοι-
ν ων ικών  μας παρεμβάσεων .

Ξεκιν ήσαμε εδώ και καιρό, με προσεχ τικά βήματα,
αν ιχ ν εύσαμε τις αν άγκες, εξηγήσαμε στους ωφελούμε-
ν ους το πρόγραμμα και το υλοποιούμε με πολύ ικαν ο-
ποιητικά αποτελέσματα.

Αυτό που πρέπει ν α τον ισθεί είν αι ότι αγκαλιάσαμε
συμπολίτες μας που έχ ουν  την  αν άγκη τέτοιων  υπηρ-
εσιών  και για αυτό αισθαν όμαστε υπερήφαν οι.

Προχ ωράμε σταθερά, καταγράφουμε προβλήματα και
αδυν αμίες για ν α διορθωθούν , με σκοπό ν α γίν ουμε
καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι.

Θέλω ν α ευχ αριστήσω τον  Δήμαρχ ο κ. Νικόλαο
Μελετίου που με όρισε επικεφαλής του προγράμματος
και μου έδωσε την  ευκαιρία ν α δώσω ότι καλύτερο
μπορώ, ειδικά για το πρόγραμμα αλλά και γεν ικότερα για
το σύν ολο των  κοιν ων ικών  μας δράσεων .

Έν α μεγάλο ευχ αριστώ αν ήκει σε όλους τους συν ε-
ργάτες που αγκάλιασαν  το πρόγραμμα με ιδιαίτερο ζήλο
και αφοσίωση.

Η υπόσχ εση που μπορώ ν α δώσω είν αι ότι καθημε-
ριν ά θα γιν όμαστε καλύτεροι και αποδοτικότεροι,
εργαζόμεν οι πάν τοτε με σκοπό την  αν αβάθμιση της
ποιότητας ζωής της τοπικής μας κοιν ων ίας».
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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. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ

300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ 

ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.
ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

48

Ενοικιάζεται κατάστημα
στο κέντρο του Ασπροπύργου

με πλήρη εξοπλισμό 
για καφετέρια και 

οποιαδήποτε χρήση - Μεγάλος
χώρος πλατείας. 6977426279

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο,
ζητεί εργαζόμενους για αποθήκες  στη Μάνδρα, Μαγούλα.

Άμεση πρόσληψη, μισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,παραλαβές, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ, 
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2105556064  Ωράριο : 9:00-16:00 

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ

Κορωνοϊός: Παράταση έως 30 Ιουνίου για
την εξ αποστάσεως εργασία

Π
αρατείνεται έως τις 30
Ιουν ίου η δυνατότ-
ητα προσφυγής στο

σύστημα της εργασίας εξ απο-
στάσεως, σύμφωνα με Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
του υπουργού Εργασίας Γιάν-
νη Βρούτση, του υπουργού
Υγείας Βασίλη Κικίλια και του
υφυπουργού Οικονομικών
Θεόδωρου Σκυλακάκη, η
οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, η δυνατότητα
του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμε-
νο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με
το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρ-
ινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορ-
ωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), ως ισχύει, λαμβά-
νοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 30 Ιουν ίου
2020.

Παράλληλα, η αναστολή τής υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς
και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόλ-
ηση, πριν  από την πραγματοποίησή τους, που θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό
μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α' 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται,
μέχρι και τις 15 Ιουν ίου 2020.

Από την 16η Ιουν ίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργα-
ζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργά-
νωσης του χρόνου εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, πριν  από την ανάληψη υπηρεσίας
από τους εργαζόμενους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν  από την έναρξη πραγματοποίησής τους, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν . 4488/2017 (Α' 137), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Δήμος Ιλίου: 
Νέοι αθλητικοί χώροι του
Δήμου Ιλίου τίθενται σε
λειτουργία με κάρτα 
εισόδου αθλητή

Στους τρεις αθλητικούς χώρους που
ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία τους
(Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, Αθλητικό
Κέντρο Ραδιοφωνίας και Αθλητικό
Κέντρο Παλατιανής), δύο ακόμη αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις θέτει σε λειτο-
υργία ο Δήμος Ιλίου για χρήση από
αθλητές, μέλη αθλητικών Συλλόγων
και Σωματείων που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο, ηλικίας από δεκα-
τριών (13) ετών και άνω, σύμφωνα
με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση Δ1α/ΓΠ. οικ. 32.008/23.05.2020
(ΦΕΚ 1987/Β΄/23.5.2020).

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν
ακόμη οι παρακάτω εγκαταστάσεις:

Α΄ Κλειστό Γυμν αστήριο Ιλίου
«Πεταλούδα», Μπάσκετ, Βόλεϊ,
Μπάν τμιν τον
Β΄ Κλειστό Γυμν αστήριο Ιλίου «Γ.
Κακούρης», Μπάσκετ, Βόλεϊ &
Boccia
Με σκοπό την ασφαλή άθληση, η λει-
τουργία των αθλητικών εγκαταστά-
σεων υλοποιείται  σταδιακά και
ελεγχόμενα, με κάρτα εισόδου αθλ-
ητή, τηρώντας τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από την παραπάνω 

ΚΥΑ και τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Η χρήση των αθλητικών χώρων θα

γίνεται αυστηρά από τους αθλητές
των Συλλόγων και Σωματείων, που
πληρούν τις προϋποθέσεις, οι
οποίες προβλέπονται από την ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ.29110 (ΦΕΚ
1776/Β΄/10.05.2020), έχοντας ακο-
λουθήσει την επιβαλλόμενη διαδι-
κασία (τήρηση των γενικών Ιατρικών
Πρωτοκόλλων, των ειδικών Πρω-
τοκόλλων Αθλημάτων, τις οδηγίες
των αντίστοιχων ομοσπονδιών, το
ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμ-
μα προπονήσεων των δηλωμένων
αθλητών που θα χρησιμοποιούν την
εγκατάσταση). 

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποι-
ούνται προπονήσεις για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε στρατιωτικές
σχολές.

Για τη διασφάλιση της τήρησης των
διαδικασιών, η είσοδος στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις θα γίνεται με την
επίδειξη κάρτας εισόδου αθλητή για
τον απαραίτητο έλεγχο από το προ-
σωπικό του Τμήματος Αθλητισμού,
στο οποίο μπορούν να απευθύνον-
ται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε-
ρες πληροφορίες, τηλ. 210
2691502, Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 08:00 – 15:00.  

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζεν έτος

Ξενοδοχεία: 
H ΚΥΑ για τα υγειονομικά
πρωτόκολλα
-Πώς θα υποδεχτούν τους
τουρίστες το καλοκαίρι

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έλευ-
ση τουριστών στην Ελλάδα μετά και την απο-
στολή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφ-
αση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση
τα οποία τα ξενοδοχεία θα προσαρμόσουν
την λειτουργία τους στην εποχή του κορωνο-
ϊού.Ως γνωστό από αύριο Δευτέρα ανοίγουν
τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και στις 15
Ιουν ίου τα εποχικά ξενοδοχεία, που με τη
σειρά τους θα υποδεχτούν τους επισκέπτες
από το εξωτερικό. Στην ΚΥΑ (υπογράφουν οι
υπουργοί Οικονομικών, Υγείας και Τουρι-
σμού) ξεχωρίζει η θέσπιση του Σήματος
Πιστοποίησης που φέρει τον τίτλο «Health
First» και το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για
τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων
που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.
Το εν λόγω σήμα θα αναρτάται σε εμφανές
σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής
του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η
επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομι-
κού περιεχομένου. Για τα μη κύρια ξενο-
δοχειακά καταλύματα, το σήμα χορηγείται
από το υπουργείο Τουρισμού μετά από
αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης

ιστοσελίδας του (www.mintour.gov.gr).

Τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται
στην ΚΥΑ για τα ξενοδοχεία

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
γίνεται εκτενή αναφορά των μέσων προ-
στασίας και υγιεινής και ορίζονται τα εξής:α)
Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ):
μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμά-
τινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προ-
σωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να
γίν εται χρήση προσωπείου/ασπίδας
προσώπου.β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετά-
δοσης του κορωνοϊού - COVID-19: υγιεινή
χεριών, χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χει-
ραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων,
αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσω-
πο και εν  γένει τήρηση μέτρων προσωπικής
και αναπνευστικής υγιεινής.γ) Διαχείριση
ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδι-
κασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο τμήμα της παρούσας.δ) Βιβλίο
συμβάντων - COVID-19: βιβλίο (μη θεωρημέ-
νο), το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή
περιστατικών που συνδέονται με την πρόλ-
ηψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματοςε)
Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το
σύνολο των απασχολούμενων, συμπεριλαμ-
βανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτι-
κή άσκηση.Τα μέτρα στα εστιατόρια που διαθ-
έτουν μπουφέ. Ειδική αναφορά γίνεται μεταξύ

άλλων στα μέτρα που θα ισχύσουν στα
εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buf fet)
και αυτά ορίζονται ως εξής:Παροχή απολ-
υμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του
μπουφέ και έλεγχος από το προσωπικό ότι
χρησιμοποιείται από τους πελάτες

Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων
κατά το σερβίρισμα των πελατών στο
μπουφέ

Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού
προστατευτικού (sneeze guards)Το σερβίρι-
σμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται μόνο
από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα
φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα
βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορω-
νοϊού- COVID -19. Σκοπός των μέτρων είναι
να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγ-
ητά και τα σκεύη στο μπουφέ.Συν ιστάται η
παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη
στο μπουφέ, όπου δεν είναι δυνατό το
σερβίρισμα από το προσωπικό
Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμέ-
νων dispenser, αυτόματες μηχανές σερ-
βιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) θα γίνεται μόνο
από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα
φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα
βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορω-
νοϊού - COVID -19. Σε ό,τι αφορά την κατα-
νάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο
συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά.
Την ίδια στιγμή θα υπάρχει προτροπή για

room serv ice χωρίς επιπλέον χρέωση.Στην

ΚΥΑ εξάλλου αναφορά γίνεται και για τα τουρ-
ιστικά λεωφορεία με τη σύσταση για τοποθέτ-
ηση διαχωριστικού υλικού ανάμεσα στον
οδηγό και τους επιβάτες. Στην είσοδο των
τουριστικών  λεωφορείων  μάλιστα θα
υπάρχουν  και διαθέσιμα αντισηπτικά.
Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στην
παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουρ-
ιστικών καταλυμάτων. Αυτή όπως τον ίζεται
θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την
ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρη-
σης.

Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευ-
σης θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου
Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ)
και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή
της. Τέλος, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου,
σύμφωνα με την ΚΥΑ, θα επιβάλλονται πρό-
στιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτο-
υργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρο-
ν ικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενε-
νήντα (90) ημέρες.
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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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Στα πρωταθλήματα
ευθύν ης των  Ε.Π.Σ. η
πρόσληψη προπον ητή
είν αι υποχ ρεωτική για
όλες τις κατηγορίες. Κάθε
σωματείο που διαθέτει
τμήματα υποδομών  και
συμμετέχ ει στα πρωταθ-
λήματα υποδομών  της
ΕΠΣ, υποχ ρεούται σε
πρόσληψη προπον ητή
(για τα τμήματα αυτά).
Προπον ητής των  τμημά-
των  υποδομών  εν ός
σωματείου μπορεί ν α
είν αι και έν ας ποδοσφ-
αιριστής του, που διαθέ-
τει το κατάλληλο δίπλω-
μα, σύμφων α με τα
προβλεπόμεν α στο
άρθρο 13 παρ. 4 του
παρόν τος

Ιδιωτικό συμφων ητικό -
σύμβαση πρόσληψης
προπον ητή
1. Το ιδιωτικό συμφων -
ητικό πρόσληψης μεταξύ
του προπον ητή και της
Π. Α. Ε. ή του σωμα-
τείου καθώς και κάθε
τροποποίηση αυτού
υποβάλλεται, υποχ ρεω-

τικά, στην  αρμόδια
Δ.Ο.Υ . ή ηλεκτρον ικά
μέσω της εφαρμογής
ΤΑΧΙS, επίσημο δε
αν τίγραφο αυτού με το
αποδεικτικό υποβολής,
κατατίθεται εν τός δεκα-
πέν τε (15) ημερών  από
την  υπογραφή του:
α) για μεν  τις εθν ικές
κατηγορίες στην  Ε.Π.Ο.
β) για δε τα τοπικά πρω-
ταθλήματα στην  οικεία
Ε.Π.Σ.
Περαιτέρω υποχ ρεώσεις
του προπον ητή έν αν τι
του τοπικού σωματείου
προπον ητών  που είν αι
μέλος ή της Έν ωσης
σωματείων  προπον -
ητών  θα αν αφέρον ται
στα καταστατικά αυτών .
Το ιδιωτικό συμφων ητικό
πρόσληψης του παρόν -
τος άρθρου είν αι απαρ-
αίτητο για την  έκδοση
δελτίου πιστοποίησης
εισόδου στην  τεχ ν ική
περιοχ ή.
2. Με την  πρόσληψη
προπον ητή και πριν
την  κατάθεση της
σύμβασης,

κατατίθεται άμεσα στην
Ε.Π.Ο. (στο τμήμα
Εκπαίδευσης και
Μητρώου
Προπον ητών ) ή στην
οικεία Ε.Π.Σ. αν τίστοιχ α
(εν τός τριημέρου), από
την  ΠΑΕ ή το σωματείο
που προβαίν ει στην
πρόσληψη, η έγγραφη
αν αγγελία της πρό-
σληψης και αν τίγραφο
ταυτότητας τριετίας εν
ισχ ύ προκειμέν ου ν α
του εκδοθεί προσωριν ά
άδεια εισόδου στην
τεχ ν ική περιοχ ή. Το
αυτό συμβαίν ει και στην
διακοπή της συν ερ-
γασίας με προπον ητή,
οπότε κατατίθεται εν τός
τριημέρου στην  Ε.Π.Ο.
ή στην  οικεία Ε.Π.Σ.
έγγραφο αν αγγελίας της

διακοπής συν εργασίας
από το υπεύθυν ο/η
σωματείο/ΠΑΕ.

Το ιδιωτικό συμφων -
ητικό–σύμβαση προ-
πον ητή με σωματείο ή
ΠΑΕ
υποχ ρεωτικά περιλαμ-
βάν ει:
α) Τα στοιχ εία των
συμβαλλομέν ων
β) Διάρκεια ισχ ύος της
σύμβασης.
γ) Τις πάσης φύσεως
τακτικές και έκτακτες
αποδοχ ές, καθώς και τις
λοιπές σε είδος παροχ ές
προς τον  προπον ητή.

δ) Ρήτρα αποκλειστικής
διαιτητικής επίλυσης δια-
φορών , σύμφων α με
την  οποία τα συμβαλλό-

μεν α μέρη υποχ ρεωτικά
συμφων ούν  και απο-
δέχ ον ται ότι καθιστούν
αποκλειστικά αρμόδια
για την  επίλυση των
τυχ όν  μεταξύ τους οικο-
ν ομικών  διαφορών , τις
επιτροπές που καθο-
ρίζον ται στο καταστα-
τικό και τους καν ον ι-
σμούς της Ε.Π.Ο. και σε
τελευταίο βαθμό το Διαιτ-
ητικό Δικαστήριο Ποδο-
σφαίρου της Ε.Π.Ο.

ε) Την  υποχ ρέωση του
προπον ητή ν α κάθεται
στον  πάγκο της ομάδας,
με την  οποία έχ ει
συμβληθεί, κατά τη διάρ-
κεια του αγών α.

Α Ν Ε Σ Τ Η Σ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Υποχρέωση πρόσληψης 
προπονητή από Π.Α.Ε. 
και σωματεία

ΓΓΑ: :SOS!!!
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οπως εν ημέρωσε η
Γεν ική Γραμματεία Αθλ-
ητισμού, όλα τα Αθλητι-
κά ερασιτεχ ν ικά σωμα-
τεία θα πρέπει ν α εγγρ-
αφούν  στο Μητρώο Αθλ-
ητικών  Σωματείων  που
δημιούργησε η Γ.Γ.Α. για
την  καταγραφή του
συν όλου των  αθλητικών
ερασιτεχ ν ικών  σωμα-
τείων . 
Η εγγραφή στο μητρώο
Αθλητικών  Σωματείων
της ΓΓΑ είν αι απαρ-
αίτητη προκειμέν ου ν α
τύχ ουν  των  παροχ ών
και των  ευεργετημάτων
που προβλέπον ται στα
μέτρα στήριξης των  Αθλ-
ητικών  Φορέων  λόγω
του κορων οϊού. Απαρ-
αίτητη προϋπόθεση
είν αι η κατοχ ή του κάθε
σωματείου της Ειδικής
Αθλητικής Αν αγν ώρι-
σης. 
Σε διαφορετική
περίπτωση τα σωματεία
που δεν  έχ ουν  την
«Ειδική Αθλητική Αν αγ-
ν ώριση» θα πρέπει ν α
ακολουθήσουν  την  δια-
δικασία για την  απόκ-
τηση της Ειδικής Αθλητι-
κής Αν αγν ώρισης από
την  Γ.Γ.Α.. 
Τα σωματεία μας για ν α
μπορέσουν  ν α εν ημερ-
ωθούν  και ν α ξεκιν ή-
σουν  την  διαδικασία,
πρέπει ν α χ ρησιμοποι-
ήσουν  την  πλατφόρμα
προεγγραφής αθλητικών
σωματείων  στην  ιστο-
σελίδα της Γ.Γ.Α.
www.gga.gov .gr/mitroo
. Η Προεγγραφή των
σωματείων  θα πρέπει
ν α γίν ει μέχ ρι την  Παρ-
ασκευή 5 Ιουν ίου
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΠΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΗΓΙΟΡΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529



Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 θριάσιο-15  

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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Στη ΓΓΑ οι αθλητικοί χώροι του Ολυμπιακού Χωριού
Υ

πογράφηκε, την Παρασκευή 29 Μαϊου, το «Πρωτό-
κολλο Παράδοσης Παραλαβής» των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού μεταξύ των

αρμοδίων Επιτροπών του ΟΑΕΔ και της ΓΓΑ.
Έτσι, το σύνολο των στοιχείων των αθλητικών υποδομών,

σταθερών και κινητών (κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός)
παραχωρήθηκαν, υπό μορφή χρησιδανείου για τα προσεχή
99 χρόνια, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Γεν ικής Γραμματείας
Αθλητισμού αφού μετέβησαν επανειλημμένως στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, εκτέλεσαν μακροσκο-
πικό έλεγχο και παρέλαβαν τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφ-
όμενους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις:

Δύο (2) Κλειστά Γυμναστήρια τύπου Τ11, με τους βοηθητι-
κούς χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.

Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από χώρους αναμονής
στις δύο κεντρικές εισόδους οι οποίοι λειτουργούν ως γραφεία,
κυλικείο, λουτρά και αποθηκευτικοί χώροι.

Επίσης υπάρχουν οι χώροι των μηχανοστασίων, των
εγκαταστάσεων θέρμανσης και πυροσβεστικού συγκροτήμα-
τος, ειδικές εγκαταστάσεις SPA με παραπλήσιες εγκαταστάσεις
WC και λουτρών.

Κολυμβητική Δεξαμενή

Το συγκρότημα της κολυμβητικής δεξαμενής περιλαμβάνει
την κολυμβητική δεξαμενή, τους τέσσερις (4) πυλώνες φωτι-
σμού με τους ηλεκτρικούς τους πίνακες. Επίσης υπάρχει ένα
κτήριο που αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.

Στο υπόγειο του κτηρίου είναι εγκατεστημένος ο υπο-
σταθμός της Δ.Ε.Η., ο οποίος αποτελείται από τα πεδία ΜΤ και
ΧΤ και τον Μετασχηματιστή. Στο υπόγειο είναι εγκατεστημένα
τα λειτουργικά συστήματα της κολυμβητικής δεξαμενής
(χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια με τα
δίκτυά τους).

Στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχουν λουτρά – WC και χώροι
για προετοιμασία αθλητών, γραφεία, κουζίνα και αποθήκες.

Στάδιο – Γήπεδο
Περιλαμβάνει το στάδιο (στίβο), το γήπεδο και τους τέσσερ-

ις (4) πυλώνες φωτισμού με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς
πίνακες.

Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου
Αποτελείται από δεξαμενή νερού και κτήριο στο οποίο

έχουν εγκατασταθεί τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για 

τη λειτουργία της άρδευσης του γηπέδου. Επίσης πλησίον
του κτηρίου έχει εγκατασταθεί γεώτρηση με φρεάτιο και ηλεκ-
τρικό πίνακα.

Γήπεδα Τέν ις
Περιλαμβάνουν δύο γήπεδα περιφραγμένα για τέν ις και

πυλώνες φωτισμού με τους ηλεκτρικούς πίνακές τους.

Χώροι Στάθμευσης
Στο Ο.Τ. 42Γ υπάρχουν 275 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ αυτοκι-

νήτων και στο Ο.Τ. 42Δ 18 θέσεις λεωφορείων,

Η Επιτροπή Παραλαβής της ΓΓΑ σημείωσε τις εξής
παρατηρήσεις:

Κλειστά Γυμναστήρια τύπου Τ11
Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωμα-

τεία.

Κολυμβητική Δεξαμενή
Η κολυμβητική δεξαμενή δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Στο υπόγειο του κτηρίου, τα λειτουργικά συστήματα της κολ-

υμβητικής δεξαμενής (χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και
αντλιοστάσια με τα δίκτυά τους) και το μηχανοστάσιο-λεβητο-
στάσιο, δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν
έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004. Επίσης, ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η. είναι σε λειτουργία.

Στο ισόγειο του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διάδρομο
έχουν αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό):

μέρος της ψευδοροφής, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

(σχάρες, καλώδια και ηλεκτρικοί πίνακες), οι χάλκινες σωλ-
ηνώσεις θέρμανσης.

Στο ισόγειο του κτηρίου γίνεται χρήση τριών (3) γραφείων
από τα αθλητικά σωματεία.

Στον περιβάλλοντα χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής έχει
αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό), η ηλεκτρολογική εγκατά-
σταση (καλωδιώσεις και ηλεκτρικοί πίνακες). Επίσης, οι
πυλώνες φωτισμού χρήζουν συντήρησης.

Επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου καλής
λειτουργίας του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού.

Στάδιο – Γήπεδο
Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία. Οι

πυλώνες φωτισμού χρήζουν συντήρησης.

Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004. Δεν υπήρξε δυνατότητα εισόδου στο κτήριο για να
πραγματοποιηθεί έλεγχος, διότι ήταν κλειδωμένος.

Γήπεδο Αντισφαίρισης
Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία.

Χώροι Στάθμευσης  – Περιβάλλον Χώρος
Χρήζουν συντήρησης ο φωτισμός και γεν ικά οι χώροι

πρασίνου.

Και, επιπλέον:
Δεν έχει εκδοθεί άδεια από την Πυροσβεστική.
Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά

σωματεία, χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις – εκχωρήσεις σε
ισχύ.

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φύλαξη των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων στο «Ολυμπιακό Χωριό». Για τον λόγο αυτό κρίνε-
ται απαραίτητο ο χρήστης των ανωτέρω εγκαταστάσεων να
προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη φύλαξη τους.

Μετά την παραλαβή των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν
έγινε παράδοση κλειδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ στη Γ.Γ.Α.

Σημειώνεται ότι, τα αθλητικά σωματεία έχουν κλειδιά για τους
χώρους που χρησιμοποιούν (κύριους, βοηθητικούς, λεβητο-
στάσια, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, υποσταθμό). Επίσης,
έχουν εγκαταστήσει συναγερμό στις εισόδους των κτηρίων.

(πηγή: fosonline.gr)


