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ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DFC

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ – Συνάντηση με τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

για την αστυνομική ενίσχυση
της Δυτικής Αττικής

Προχωρά με τη συμβολή της Περιφέρειας το Βιομηχανικό
Πάρκο Ασπροπύργου Νότιου Τομέα (ΒΙΠΑΝΟΤ)
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΑΠΟ 24-36

ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανάργυρος, Ανάργυρη, 

Αναργυρούλα 
Δαμιανός, Δαμιανή 

Κοσμάς , Μαυρίκιος, Μαυρίκης

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία 

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

ΜΑΝΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

Ανθέων 35, Χαϊδάρι, 2105814400

Προχωρά με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής 
το Βιομηχανικό Πάρκο Ασπροπύργου Νότιου Τομέα (ΒΙΠΑΝΟΤ)

Λ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε υποδομές για ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας στη Δυτική Αττική»

Υ
ποδομές για
τ η ν
ε ν ί σ χ υ σ η

της επιχειρημα-
τικότητας και την
αύξηση των
θέσεων εργασίας
στη Δυτική Αττική,
προχωρά η Περιφ-
έρεια Αττικής. 

Με την υλοποίηση
των κεντρικών
οδικών αξόνων, την
κατασκευή δικτύου φωτισμού και όμβριων υδά-
των, αναγκαίων έργων, η Περιφέρεια Αττικής
συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία του
Βιομηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου Νότιου
Τομέα (ΒΙΠΑΝΟΤ).

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, με τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο, τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου, το Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο της «ΒΙΠΑΝΟΤ  Ασπρ-
οπύργου ΑΕ» Π. Μπήτρο και στελέχη του
φορέα και της Περιφέρειας, τέθηκαν όλα τα
ζητήματα που αφορούν την προώθηση του
έργου που συζητείται εδώ και 25 χρόνια. 

Η έκταση που πρόκειται να αναπτυχθεί το

Επ ιχειρησιακό Πρό-
γραμμα είναι συνολι-
κής επ ιφάνειας
π ερίπ ου 2.061,82
στρεμμάτων. 

Οι δυνατότητες του
βιομηχανικού π άρ-
κου ορίζουν την
εγκατάσταση επ ιχει-
ρηματικών δραστηρ-
ιοτήτων του δευτερο-
γενούς και τριτογε-
νούς τομέα, εφοδια-

στικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα
αποθηκών, που δεν αποτελούν τμήματα των
βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 

Εκφράζοντας την ισχυρή πολιτική βούληση
της Περιφέρειας Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπ ουλος,
ανέφερε: «Επ ιδιώκουμε την στήριξη της παρα-
γωγής, με ισόρροπη ανάπτυξη στη Δυτική
Αττική, με έργα και υποδομές που ενισχύουν
την επ ιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας
στην π εριοχή μας. Το Βιομηχανικό Πάρκο
Ασπροπύργου Νότιου Τομέα (ΒΙΠΑΝΟΤ), με
την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και
προγραμμάτων, μπορεί να απ οτελέσει μια
αναπτυξιακή δράση για τη Δυτική Αττική». 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Δ
ώδεκα, συν ολικά,
έργα καίριας
σημασίας κατάφερε

ν α εν τάξει ο Δήμος Φυλής
στο χ ρηματοδοτικό πρόγρ-
αμμα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ΦιλόΔημος Ι & ΙΙ.
Χρειάστηκε ν α παρουσιά-
σει απόλυτα ώριμες μελέτες
για την  υλοποίησή τους
αλλά και έν α συγκροτημέν ο
και οργαν ωμέν ο σχ έδιο
που κάλυπτε υποδειγματι-
κά τις αν άγκες με τα επιλέ-
ξιμα έργα του προγράμμα-
τος.

Στο μικροσκόπιο του
Δήμου μπήκαν  έργα ύδρευσης και αποχ έτευσης,
αν τιπλημμυρικής προστασίας, έργα για την  επα-
ν άχ ρηση δημοτικών  κτιρίων , προμήθεια μηχ αν ημά-
των  έργου και εξοπλισμού, για την  επισκευή και
συν τήρηση σχ ολικών  κτιρίων  ή την  αν αβάθμιση παι-
δικών  χ αρών , που περιλαμβάν ον ται στον  ΦιλόΔημο. 

Το αποτέλεσμα έφερε τον Δήμο Φυλής μεταξύ
των πρώτων Δήμων στη χώρα που πέτυχαν να
εντάξουν έργα, ύψους 9.163.185 εκατομμυρίων
ευρώ (εκ των οποίων τα 8.935.730 εκ. χρημα-

τοδότηση και 227.655 ίδιοι πόροι), καθώς ήταν
ώριμα, ουσιαστικά, αναγκαία και αδιαμφισβήτ-
ητης σκοπιμότητας.

Τα 12 έργα (10 από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη
και τα 2 αναμένεται να ενταχθούν) που εξασφάλι-
σαν το πλαίσιο υποστήριξης για την ομαλή υλο-
ποίησή τους, είναι τα εξής:

ΑΑννααγγκκααίίαα  έέρργγαα  ύύψψοουυςς  99  εεκκααττ..  εευυρρώώ,,  
εεξξαασσφφάάλλιισσεε  μμέέσσωω  ττοουυ  ‘‘’’ΦΦιιλλόόΔΔηημμοοςς’’’’  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς..  



Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020              θριάσιο-3

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Θα ενοποιηθεί με τη ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων. Την πλήρη αντίθεσή του
είχε ηδη εκφράσει απο πέρυσι τον Ιούλιο ο Σπύρος Βρεττός 

Οριστικό  θεωρείται, πλέον, από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων το κλείσιμο της ΔΟΥ Αχαρνών, λόγω
της ενοποίησης της με τη ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων απο
7/9/2020. 

Δυστυχώς οι εκκλήσεις δημοτικής αρχής και κατοίκων
να μην προχωρήσει η συγχώνευση της εφορίας δεν
εισακούσθηκαν . Η οικονομική δραστηριότητα της περ-
ιοχής, με την παρουσία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, ο
πληθυσμός που πλησιάζει τις 150 χιλιάδες αλλά και η
τεράστια γεωγραφική έκταση του δήμου δεν έπεισαν τον
Διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή, ως προς την ανάγ-
κη παραμονής και αναβάθμισης της Εφορίας.

Η ΔΟΥ Αχαρνών η οποία, σημειωτέον, συγκαταλέγεται
στον κατάλογο με τις πρώτες εφορίες που ιδρύθηκαν
στην Αττική θεωρείται μικρή και υποστελεχωμένη μονά-
δα, εφόσον διαχρονικά ουδείς έδωσε την πρέπουσα
σημασία για την αξιοποίησή της, ενώ κατά καιρούς της
αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες με αποτέλεσμα τη σημερινή
ισχνή εικόνα της. Όπως υποστηρίζει η ΑΑΔΕ στις συγκε-
κριμένες μικρές εφορίες, τύπου ΔΟΥ Αχαρνών, ο μέσος
αριθμός των υπαλλήλων είναι κάτω από 20 ή 60% λιγό-
τεροι από το αντίστοιχο προσωπικό πλήρους αρμοδιότ-
ητας. Έτσι, οι εργασίες εξυπηρέτησης πολιτών ανά
υπάλληλο είναι πολλαπλάσιες αυτών που αναλογούν
στις εφορίες πλήρους αρμοδιότητας.

Θυμίζουμε εδώ ότι από πέρσι τον Ιούλιο ο δήμαρχος
Σπύρος Βρεττός αμέσως μόλις εξελέγη ξεκίνησε την τη
μάχη για να σταματήσουν τα σχέδια μετακόμισης της
ΔΟΥ Αχαρνών σε άλλη περιοχή!

Με μια επιστολή – καταπέλτη στις  5 Ιουλίου  2019,
προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, ο τότε νεοεκλεγείς
δήμαρχος Αχαρνών εκφράζει την πλήρη αντίθεση του 

στο ενδεχόμενο μεταφοράς των υπηρεσιών της ΔΟΥ
Αχαρνών σε όμορο δήμο (όπως εδώ και καιρό οι πληρ-
οφορίες επιμένουν ότι σχεδιάζεται).

“Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος Αχαρνών σήμερα έχει
πληθυσμό που αγγίξει τους 150.000 κατοίκους και επιπ-
λέον υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση βιοτεχνικών και
βιομηχανικών επιχειρήσεων” αναφέρει στην επιστολή 

του ο Βρεττός που τονίζει με νόημα πως η μετακόμι-
ση της ΔΟΥ Αχαρνών: “θα προσθέσει ένα επιπλέον
σοβαρό πρόβλημα στα ήδη υφιστάμενα καθώς όπως
γνωρίζετε αρκετές υπηρεσίες της ΔΟΥ έχουν ήδη μετα-
φερθεί στη ΔΟΥ Κηφισιάς με αποτέλεσμα οι δημότες
των Αχαρνών να δυσκολεύονται στην εξυπηρέτησή
τους“.  

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  3366..550000  ΑΑννέέρργγωωνν  μμέέσσωω  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ

222200  θθέέσσεειιςς  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
Ελάτε στο Γραφείο Απασχόλησης  του Δήμου Ασπροπύργου και επωφεληθείτε

από το Επιδοτούμενο  Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για όλους τους ανέργο-
υς !!!

Αν είστε άνεργος άνω των 18 ετών , εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ μία νέα θέση
εργασίας σας περιμένει! 

• 36.500 θέσεις εργασίας  Πανελλαδικά 
• 8-μηνη επιδοτούμενη εργασία σε Όλους τους Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και άλλων φορέων

• Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Πιστοποίηση Δεξιοτήτων
• Συμβουλευτική για την επικαιροποίηση του βιογραφικού σας & τεχνικές

συνέντευξης
Σκοπός της δράσης είναι: 
• H προώθηση στην απασχόληση και επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέρ-

γων και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας.
• Η συμμετοχή των ανέργων στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και

αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας.

• Η σύζευξη των ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοι-
νωνίας.

• Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες (υποδομές, υπηρεσίες, καθαριότητα).
• Η αναβάθμιση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
• H κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 
• Η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

Ελάτε κι εσείς στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου. Για όλους έχει μία θέση εδώ!
Σαλαμίν ος 20, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300 Τηλ: 2132006489, 2105576704 Email: info@apasxolisiasp.gr



4-θριάσιο Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

   Τίτλος                                                                              Πράξη Ένταξης (ΑΔΑ)               Σύνολο       Χρηματοδότηση         Ιδίοι Πόροι

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Φυλής» ΩΧΩΞ465ΧΘ7-Ε6Ο 228,780 145,000                      83,780
«Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Φυλής»  62ΝΥ465ΧΘ7-ΩΞΑ 267,000   267,000 0
«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών Δήμου Φυλής» 6ΤΘΧ465ΧΘ7-4ΑΝ 222,000 222,000 0

«Αναβάθμιση Αγωνιστικών Χώρων Δήμου Φυλής» 6ΝΘΙ46ΜΤΛ6-ΛΨΡ 686,574.81 600,000              86,574.81
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, 
με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Φυλής»
Αναμένουμε την Πράξη Ένταξης                                                                                         83,700 50,000 33,700
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / 
Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού »
Αναμένουμε την Πράξη Ένταξης                                                            120,000 120,000                      0
«Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής»
Ω8Ε846ΜΤΛ6-ΕΓΚ 235,600 235,600            0
«Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής
6ΓΙΧ46ΜΤΛ6-ΗΑΦ 122,760    122,760 0
Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 315,800 315,800 0
«Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ» ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6 173,600   150,000 23,600
«Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων του Δήμου Φυλής» ΨΤΡΔ465ΧΘ7-030 3,100,000 3,100,000 0
«Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης 
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Φυλής»

6ΘΑ7465ΧΘ7-ΧΤΞ 3,607,570.44 3,607,570.44 0
9,163,385 8,935,730 227,655

ΟΑΕΔ Παιδικοί Σταθμοί: 

Έως την Κυριακή η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για εγγραφές 
και επανεγγραφές

Λήγει την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020 και ώρα
23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρε-
φών-νηπ ίων στους Βρεφονηπ ιακούς Σταθ-
μούς (ΒΝΣ) του Οργανισμού για τη σχολική
χρονιά 2020- 2021.

Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν απ ό 1
Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π .μ.
έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή)
και απευθύνονται σε βρέφη-νήπ ια από 8
μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2020) έως 4 ετών.

Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουρ-
γικής απ ασχόλησης π ου εξασφαλίζει την
αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανά-
πτυξη των παιδιών.

Τα κριτήρια επ ιλογής είναι οικονομικά (με
προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού
εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκ-
νων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογε-
νειών, παιδιά αναπήρων, κλπ). Η δυναμικότ-
ητα των ΒΝΣ καλύπτει την φιλοξενία 2.000
βρεφών και νηπ ίων περίπου.

Κορονοϊός Ελλάδα: Στους 192 οι νεκροί,
κατέληξε 72χρονος στο Αττικό Νοσοκομείο 

Τους 192 φτάν ουν  οι ν εκροί από τον  φον ικό ιό στη χ ώρα μας καθώς,  κατέληξε χ θες έν ας 72χ ρον ος που
ν οσηλευόταν  στη ΜΕΘ του Αττικού.
Σύμφων α με  αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ, τα κρούσματα στη χ ώρα μας φτάν ουν  τα 3390 (ημερήσια μεταβολή
+0.4%), εκ των  οποίων  54.9% άν δρες».
Η μέση ηλικία των  ασθεν ών  που απεβίωσαν  είν αι 76 έτη.  Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-

σωλην ωμέν οι είν αι 10 (70.0% άν δρες).
Από το σύν ολο των  3390 κρουσμάτων , 757 (22.3%) θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό,

1881 (55.5%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν  σχ ετίζον ται ούτε με ταξίδι
ούτε με άλλο γν ωστό κρούσμα ή είν αι ακόμα υπό διερεύν ηση.
Η μέση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 47 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών ), εν ώ η μέση ηλικία των  θαν άτων  είν αι

76 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών ).
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Δ
υν αμικά ξεκίν ησε τις προβολές ταιν ιών  ο θεριν ός κιν ημα-
τογράφος «Άστρον » του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας, έχον -
τας σημειώσει μεγάλη προσέλευση στις δυο ταιν ίες που

έχουν  προβληθεί ( «Ευτυχία» και «Πιν όκιο» ). 
Ο παν έμορφος αυτός αν οιχτός χώρος αν ακαιν ίστηκε, ο εξοπλι-

σμός του κιν ηματογράφου αν αν εώθηκε και είν αι αν οιχτό για το
σιν εφίλ κοιν ό. 

Ο κιν ηματογράφος «Άστρον », έν ας από τους παλαιότερους κιν -
ηματογράφους της Αττικής, βρήκε πάλι την  χαμέν η του αίγλη,
τηρών τας τα κατάλληλα μέτρα κατά του Cov id-19 και ταυτόχρον α
προσφέρον τας λίγες δόσεις αισιοδοξίας στους πολίτες της. 

Οι ταιν ίες που προβάλλον ται, έχουν  προταθεί από την  Κιν ημα-
τογραφική Λέσχη Μάν δρας «CINEfilia», μια ομάδα αν θρώπων  που
αγαπά και γν ωρίζει καλά την  έβδομη τέχν η. Επιπλέον  ν α υπογρ-
αμμιστεί ότι οι ταιν ίες είν αι πρώτης προβολής και απευθύν ον ται
προς όλες τις ηλικίες!

ΜΜΜΜΟΟΟΟΝΝΝΝΑΑΑΑΔΔΔΔΙΙΙΙΚΚΚΚΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΒΒΒΒΡΡΡΡΑΑΑΑΔΔΔΔΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΤΤΤΤΩΩΩΩ    ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΤΤΤΤΡΡΡΡΑΑΑΑ    

ΘΘεερριιννόόςς  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
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ΔΕΗ: Παράταση προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών
για το Αγροτικό τιμολόγιο

Η ΔΕΗ καλεί τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις
εκκρεμότητες τους, ειδικά εκείνους που έχουν
διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και
συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα
προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιο-
λογητικών για το Αγροτικό τιμολόγιο, η οποία
έληξε σήμερα 30 Ιουνίου 2020, έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, σε συνεν-
νόηση με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλεί επίσης τους αγρ-
ότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους,
προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποι-
οδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους
δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απο-
λαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμο-
λογίου.

Η ΔΕΗ σημειώνει ότι εφαρμόζοντας τη σχετική
νομοθεσία για την εκκαθάριση του Μητρώου των
δικαιούχων του Αγροτικού τιμολογίου, ξεκίνησε
τη διαδικασία από το 2014. Παρά τη σχετική πρόο-
δο που έχει συντελεστεί, ένα μεγάλο μέρος των
αγροτών δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του,
καθώς, λόγω του αυξημένου όγκου των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες
(Δήμοι, Περιφέρειες κλπ), παρατηρούνται σημαν-
τικές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.

Η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, μέσω
του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας
Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει ακόμα αξιο-
λογηθεί ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Χιλιάδες επιχειρήσεις μπαίνουν 
στο πρόγραμμα εγγυημένων δανείων

Χαλαρών ει τους καν όν ες η
Αν απτυξιακή Τράπεζα ώστε
ν α χρηματοδοτηθούν  επιχει-
ρήσεις που είχαν  δείξει
δυσμεν ή συν αλλακτική
συμπεριφορά στο παρελθόν
αλλά τελικά είχαν  πληρώσει
τα δάν εια.

Σε μία προσπάθεια ν α απο-
φευχθεί ο αποκλεισμός χιλιά-
δων  επιχειρήσεων  από το
πρόγραμμα για την  παροχή
δαν είων  με κρατική εγγύηση
κατά 80% η Αν απτυξιακή Τρά-
πεζα αν ακοίν ωσε μία σημαν -
τική χαλάρωση στα κριτήρια
αξιολόγησης των  αιτήσεων . 

Ειδικότερα, μέχρι τώρα αποκ-
λείονταν από το πρόγραμμα του
Ταμείου Εγγυοδοσίας όσες
επιχειρήσεις είχαν συμμετάσχει
στο παρελθόν σε προγράμματα
της Αναπτυξιακής Τράπεζας
(όταν ακόμα λειτουργούσε ως
ΕΤΕΑΝ) και είχαν καθυστερήσει
κάποιες δόσεις στην αποπληρ-
ωμή των δανείων αλλά τελικά
προχώρησαν στην εξόφληση
τους. Δηλαδή ακόμη και για μία
καθυστέρηση μίας ή δύο
δόσεων σε κάποιο από τα
προηγούμενα προγράμματα
χρηματοδότησης μία επιχείρη-
ση αυτόματα αποκλειόταν από το
νέο πρόγραμμα για τα εγγυημέ-
να δάνεια των 3,5 δισ. ευρώ. 

Με ανακοίνωσή της η Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα σημειώνει
ότι αυτός ο κανόνας αλλάζει και
οι επιχειρήσεις αυτής της κατ-
ηγορίας θα μπορούν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα για τα
εγγυημένα δάνεια. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Ανα

πτυξιακής Τράπεζας, στην
προσπάθεια του να διευκολύνει
τις επιχειρήσεις στην χρημα-
τοδότηση τους από το τραπεζικό
σύστημα, με τη συμβολή του
«Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχει-
ρήσεων CoViD -19» αποφάσισε
τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που είχαν
ενταχθεί σε προγράμματα της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ
ή ΕΤΕΑΝ) και κατά την διάρκεια
της δεκαετούς οικονομικής
κρίσης εμφάνισαν κατ́  αρχή
δυσμενή συναλλακτική συμπερ-
ιφορά, αλλά στη συνέχεια αποπ-
λήρωσαν το σύνολο των
οφειλών τους προς την ΕΑΤ,
στο εξής δεν θα απορρίπτονται
από το πρόγραμμα Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
CoViD- 19.

To Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας αναγνωρίζει ότι οι επιχει-
ρήσεις αυτές σήμερα έχουν
απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που 

παρέχεται  από το Ταμείο
Εγγυοδοσίας κι εφ’ όσον επιλέ-
γονται ως αξιόχρεες από τις τρά-
πεζες -οι οποίες στη συνέχεια
υποβάλλουν το αίτημα δανει-
οδότησης προς έγκριση στην
ΕΑΤ- δεν θα απορρίπτονται
από το σύστημα της ΕΑΤ.

Κατά συνέπεια θα τροποποι-
ηθεί ο όρος 3.2.1 των Επιχει-
ρησιακών Συμφωνιών «Κριτήρ-
ια Επιλεξιμότητας Τελικού Απο-
δέκτη» ως ακολούθως:

«Εάν αποτελεί  επιχείρηση
που έχει ενταχθεί σε προγράμ-
ματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ)
που έληξαν ή βρίσκονται σε
ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμε-
νή συναλλακτική συμπεριφορά
στην αποπληρωμή των οφειλών
του, όπως καταγγελία δανείου ή
σχετικές ληξιπρόθεσμες οφει-
λές άνω των ενενήντα (90) ημε-
ρών ή στην περίπτωση δυσμε-
νούς συναλλακτικής συμπεριφ-
οράς έχει εξοφλήσει πλήρως
την οφειλή του πριν την υποβο-
λή της αίτησης χρηματοδότ-
ησης.»
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Κρίσιμο το τριήμερο που ακολουθεί για το μέλλον των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕΙ 
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DFC

ΚΚρίσιμο θα είναι το τριήμερίσιμο θα είναι το τριήμε--
ρο που ακολουθεί για τορο που ακολουθεί για το
μέλλον των Ναυπηγείωνμέλλον των Ναυπηγείων

Ελευσίνας και την τύχη της αμεΕλευσίνας και την τύχη της αμε--
ρικανικής επένδυσης μέσω τηςρικανικής επένδυσης μέσω της
ONEX ONEX που στηρίζει επίσημα οπου στηρίζει επίσημα ο
κυβερνητικός χρηματοδοτικόςκυβερνητικός χρηματοδοτικός
οργανισμός των ΗΠΑ, οργανισμός των ΗΠΑ, DFC.DFC.

Η επίσημη επιστολή εκδήλωΗ επίσημη επιστολή εκδήλω--
σης ενδιαφέροντος για την εξασης ενδιαφέροντος για την εξα --
γορά των Ναυπηγεί ων Ελευγορά των Ναυπηγεί ων Ελευ --
σίνας μέσω της εταιρίας σίνας μέσω της εταιρίας ONEXONEX
Shipyards Shipyards από τον αμερικανικόαπό τον αμερικανικό
κυβερνητι κό οργανισμό κυβερνητι κό οργανισμό DFCgov,DFCgov,
που έλαβε ο υπουργός Ανάπου έλαβε ο υπουργός Ανά --
πτυξης και  Επενδύσεων Άδωνιςπτυξης και  Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, επισπεύδει  ακόμηΓεωργιάδης, επισπεύδει  ακόμη
περισσότερο τι ς διαδικασί ες οιπερισσότερο τι ς διαδικασί ες οι
οποί ες ούτως ή άλλως έχουνοποί ες ούτως ή άλλως έχουν
χρονικό ορί ζοντα ολοκλήρωσηςχρονικό ορί ζοντα ολοκλήρωσης
από τα συναρμόδια υπουργεία,από τα συναρμόδια υπουργεία,
Άμυνας και  Ανάπτυξης με βάσηΆμυνας και  Ανάπτυξης με βάση
την τελευταί α παράταση πουτην τελευταί α παράταση που
λήγει  σήμερα.λήγει  σήμερα.

Σύμφωνα με ασφαλής πληροφΣύμφωνα με ασφαλής πληροφ --
ορί ες του ορί ες του BD, BD, ο υπουργός Ανάο υπουργός Ανά--
πτυξης αναμένεται  να καλέσει  σεπτυξης αναμένεται  να καλέσει  σε
συνάντηση έως το τέλος τηςσυνάντηση έως το τέλος της
εβδομάδας τα εμπλεκόμενα μέρηεβδομάδας τα εμπλεκόμενα μέρη
ώστε να δοθεί  οριστι κή λύση καιώστε να δοθεί  οριστι κή λύση και
να προχωρήσει  η εξυγίανση –να προχωρήσει  η εξυγίανση –
διάσωση των ναυπηγείων.διάσωση των ναυπηγείων.

Στη συνάντηση αναμένεται  ναΣτη συνάντηση αναμένεται  να
συμμετάσχουν η  ΟΝΕΧσυμμετάσχουν η  ΟΝΕΧ
Shipyards Shipyards και  και  o o νυν βασικόςνυν βασικός
μέτοχος των Ναυπηγείων Ελευμέτοχος των Ναυπηγείων Ελευ --
σί νας, Νι κόλαος Ταβουλάρης,σί νας, Νι κόλαος Ταβουλάρης,
ενώ άγνωστο παραμένει  αν θαενώ άγνωστο παραμένει  αν θα
εμφανιστεί  εκπρόσωπος του έτεεμφανιστεί  εκπρόσωπος του έτε--
ρου βασικού μετόχου της, τηςρου βασικού μετόχου της, της
AXIS AXIS ή αν αυτή θα εκπροσωπηθή αν αυτή θα εκπροσωπηθ--
εί  από τον Ν. Ταβουλάρη.εί  από τον Ν. Ταβουλάρη.

Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξηΣε κάθε περίπτωση, επιδίωξη
της κυβέρνησης μέσω τωντης κυβέρνησης μέσω των
εμπλεκόμενων υπουργείων εί ναιεμπλεκόμενων υπουργείων εί ναι
να προχωρήσει  η  δ ι αδ ι κασί ανα προχωρήσει  η  δ ι αδ ι κασί α
όπως έχει  ήδη γί νει  για το Νεώρόπως έχει  ήδη γί νει  για το Νεώρ--
ιο Σύρου και  έχει  προσυμφωνηθιο Σύρου και  έχει  προσυμφωνηθ--
εί  από τον Μάιο του 2019 μεταξύεί  από τον Μάιο του 2019 μεταξύ
της της Onex Onex και  του Ν. Ταβουλάρη.και  του Ν. Ταβουλάρη.

Η έμπρακτη στήρι ξη της αμεριΗ έμπρακτη στήρι ξη της αμερι --
κανικής υπηρεσίας χρηματοδότκανικής υπηρεσίας χρηματοδότ --
ησης αναπτυξι ακών έργωνησης αναπτυξι ακών έργων
((DFCDFC), εί ναι  σημαντι κή για την), εί ναι  σημαντι κή για την
επενδυτι κή δραστηριότητα πουεπενδυτι κή δραστηριότητα που
εκφράζεται  για τα ναυπηγεία όσοεκφράζεται  για τα ναυπηγεία όσο
και  για την άμεση ολοκλήρωσηκαι  για την άμεση ολοκλήρωση
των διαδικασιών.των διαδικασιών.

Στη συνάντηση αναμένεται  ναΣτη συνάντηση αναμένεται  να
ξεκαθαρι στεί  προς πάσαξεκαθαρι στεί  προς πάσα
κατεύθυνση ότι  δεν υπάρχει  κατεύθυνση ότι  δεν υπάρχει  

πλέον χρόνος για καθυστερήπλέον χρόνος για καθυστερή --
σει ς και  να ασκηθεί  η δέουσασει ς και  να ασκηθεί  η δέουσα
πί εση ώστε να ολοκληρωθείπί εση ώστε να ολοκληρωθεί
άμεσα η διαδικασία, αναφέρουνάμεσα η διαδικασία, αναφέρουν
πληροφορί ες του  πληροφορί ες του  Busi nessBusi ness
Dai l y.Da i l y. Άλλωστε,  ο  υπουργόςΆλλωστε,  ο  υπουργός
AAνάπτυξης, σε αυτό το πλαίσιο,νάπτυξης, σε αυτό το πλαίσιο,
έδωσε στη δημοσιότητα και  τηνέδωσε στη δημοσιότητα και  την
επί σημη επι στολή  εκδήλωσηςεπί σημη επι στολή  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, την οποία υποενδιαφέροντος, την οποία υπο --
γράφει  ο επικεφαλής της αμεριγράφει  ο επικεφαλής της αμερι --
κανι κής κανι κής DFC,'DFC, 'Ανταμ Μπόλερ,Ανταμ Μπόλερ,
όπου μεταξύ άλλων αναφέρεταιόπου μεταξύ άλλων αναφέρεται
πως η επένδυση στο ναυπηγείοπως η επένδυση στο ναυπηγείο
της Ελευσίνας θα δημιουργήσειτης Ελευσίνας θα δημιουργήσει
ένα πολύ σημαντι κό δί κτυο τοένα πολύ σημαντι κό δί κτυο το
οπο ί ο  θα βοηθήσει  και  θαοπο ί ο  θα βοηθήσει  και  θα
εξυπηρετήσει  τη μεταφορά εξυπηρετήσει  τη μεταφορά LNGLNG
από την Αμερική από την Αμερική 

και  την Δυτι κή Αφρική στηνκαι  την Δυτι κή Αφρική στην
Ελλάδα και  στα Βαλκάνια. ΣτηνΕλλάδα και  στα Βαλκάνια. Στην
ίδια επιστολή τονί ζεται  η επι τίδια επιστολή τονί ζεται  η επι τ --
υχής έκβαση της επανέναρξηςυχής έκβαση της επανέναρξης
των ναυπηγείων της Σύρου απότων ναυπηγείων της Σύρου από
την την ONEX ONEX δίνει  τα εχέγγυα γιαδίνει  τα εχέγγυα για
την αναγέννηση ενός στρατηγιτην αναγέννηση ενός στρατηγι --
κού κεφαλαίου για την χώρα,κού κεφαλαίου για την χώρα,
που θα βοηθήσει  σημαντι κά καιπου θα βοηθήσει  σημαντι κά και
στην αύξηση των θέσεωνστην αύξηση των θέσεων
εργασίας. Άλλωστε και  από πλεεργασίας. Άλλωστε και  από πλε--
υράς του Υπουργείου Άμυναςυράς του Υπουργείου Άμυνας
και  δη δια στόματος του υπουρκαι  δη δια στόματος του υπουρ--
γού Νι κόλαου Παναγι ωτόπουγού Νι κόλαου Παναγι ωτόπου --
λου, στη Βουλή, είχε σημειωθείλου, στη Βουλή, εί χε σημειωθεί
ότι  η τελευταία τρίμηνη παράταότι  η τελευταία τρίμηνη παράτα --
ση που λήγει  τέλος Ιουνίου εί ναιση που λήγει  τέλος Ιουνίου εί ναι
για ασκηθεί  πί εση προς πάσαγια ασκηθεί  πί εση προς πάσα
κατεύθυνση.κατεύθυνση.

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ – Συνάντηση με τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη 
για την αστυνομική ενίσχυση της
Δυτικής Αττικής

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος
Κώτσηρας συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την Αντεγκλημα-
τική Πολιτική, κο Λ. Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε τις αυξημένες
ανάγκες για αστυνομική ενίσχυση της Δυτικής
Αττικής, καθώς και την επιθυμία των κατοίκων της

Κινέτας για την ύπαρξη στην περιοχή Αστυνομι-
κού Τμήματος.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει την
περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής, λόγω και των
ιδιαιτεροτήτων που την χαρακτηρίζουν.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε: «Η προσπάθεια για τη
βελτίωσης της καθημερινότητα των πολιτών
συνεχίζεται.»
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Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα για την αποκατά-
σταση των ταξιδιωτικών ροών με γνώμονα την προστασία της
υγείας των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού, των
κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των επισκεπτών
της χώρας. Τι ισχύει μετά τις διαβουλεύσεις σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης, από την 1η Ιουλίου 2020.

Η Ελλάδα προχωράει στο επόμενο βήμα αποκατάστασης
των ταξιδιωτικών ροών, πάντα με γνώμονα την προστασία της
υγείας των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού, των
κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των επισκεπτών
της, τονίζει ο Στέλιος Πέτσας.

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από την 1η Ιουλίου 2020 θα ισχύουν τα εξής:

1. Επισκέπτες
Συνεχίζεται κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για

όλους τους μονίμους κατοίκους της ΕΕ+*. Εξακολουθεί, επίσης,
να ισχύει η δυνατότητα εισόδου για όσους πολίτες τρίτων
χωρών έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, καθώς και οι λοιπές

εξαιρέσεις για πολίτες τρίτων χωρών (μέλη οικογενειών Ευρω-
παίων πολιτών, εργαζόμενοι και ερευνητές στον χώρο της
υγείας, πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους, εργαζόμενοι
στα σύνορα, εποχικά εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας,
προσωπικό απασχολούμενο στον τομέα των μεταφορών –

συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, διπλωματικό προσω-
πικό, προσωπικό διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό προσω-
πικό, εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιβάτες σε διαμετακόμιση, επιβάτες που ταξιδεύουν για
επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, σπουδαστές, εργαζόμενοι
υψηλής εξειδίκευσης αν η απασχόλησή τους είναι επωφελής
για την εθνική οικονομία και η εργασία τους δεν μπορεί να αναβ-
ληθεί ή να εκτελεστεί εξ αποστάσεως).

Εξυπακούεται ότι οι Έλληνες ομογενείς που διαθέτουν
ελληνικό διαβατήριο ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών
(ΕΔΤΟ) είναι πάντα καλοδεχούμενοι από όπου και εάν
προέρχονται.

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή σύσταση,
επεκτείνει τη δυνατότητα εισόδου στη χώρα και για τους
μονίμους κατοίκους των εξής τρίτων χωρών (η λίστα θα
ανανεώνεται ανά δεκαπενθήμερο):

Ανοίγουν τα σύνορα - Τι ισχύει από 1/7 για τουρίστες, πτήσεις, πλοία και μέτρα πρόληψης

Αλγερία,
Αυστραλία,
Γεωργία,
Ιαπωνία,
Καναδάς,
Μαρόκο,
Μαυροβούνιο,
Νέα Ζηλανδία,
Νότιος Κορέα,
Ρουάντα,
Σερβία,
Ουρουγουάη,
Ταϋλάνδη,
Τυνησία,
Κίνα**.
Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι

πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την
άδεια παραμονής τους, την άδεια εργασίας τους, την ταυ-
τότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής και/ή
την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.

*Η «περιοχή Ε.Ε.+» περιλαμβάνει τις χώρες Schengen
(συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρ-
ου και Ρουμανίας), τις συνδεδεμένες στο Schengen χώρες
(Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν), καθώς και την
Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

** Θα εξεταστεί επί τη βάσει της αμοιβαιότητας.

2. Πτήσεις
Από την 1η Ιουλίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών

πτήσεων προς όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας.
Δεν επιτρέπονται (μέχρι τις 15/7) απευθείας πτήσεις από το

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Όλες οι άλλες απευθείας πτή-
σεις επιτρέπονται.

3. Χερσαία σημεία εισόδου
Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η είσοδος στους επισκέπτες επι-

τρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από
τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για
ουσιώδεις λόγους.

Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την
Τουρκία επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους
(βλ. σημείο 1).

4. Θαλάσσιες πύλες εισόδου
Είναι ανοικτές οι θαλάσσιες πύλες εισόδου στην Πάτρα και

στην Ηγουμενίτσα.

5. Μέτρα πρόληψης – έλεγχοι στα σημεία εισόδου
Όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελλάδα είναι υποχρεω-

μένοι 48 ώρες πριν το ταξίδι τους να συμπληρώσουν και να υπο-
βάλουν τη φόρμα Passenger Locator Form, η οποία είναι διαθέ-
σιμη στο app Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.gov.gr.

Για την προάσπιση της υγείας όλων, Έλληνες ιατροί και μηχα-
νικοί ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα ανάλυσης και εκτίμησης επιδ-
ημιολογικών δεδομένων, βάσει του οποίου oi επισκέπτες θα υπό-
κεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο (τεστ Covid-19) κατά την
είσοδό τους. Οι επισκέπτες αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τις
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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Ε
πιτάχυνση Ελέγχων και απονομής Δικαι-
οσύνης, επαναφορά του προληπτικού
Ελέγχου, τιμωρία όσων συκοφαντούν

αυτά ήταν μερικά από όσα συζητήθηκαν σε συνάν-
τηση αντιπροσωπίας της Ένωσης Δημάρχων με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Υπόμνημα με τις θεσμικές προτάσεις αρμοδι-
ότητας του Υπ. Δικαιοσύνης κατέθεσε η ΕΝ.Δ.Α.
Προτάσεις που όπως είπε ο Πρόεδρος κ.
Παύλος Καμάρας     " αποσκοπούν στην αναβάθ-
μιση του θεσμού της Τ.Α. και στην δημιουργία
ενός περιβάλλοντος που θα προσελκύσει ότι
καλύτερο από ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει στις
Τοπικές Κοινωνίες. Παράλληλα να δώσει διέξο-
δο σε αδυναμίες του υπάρχοντος θεσμικού
πλαισίου ".

Ο Υπουργός κ. Κώστας Τσιάρας  με τους συνε-
ργάτες του άκουσαν με προσοχή την αιτιολογία
γιατί θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες από τις
προτάσεις αυτές, όπως τις ανέπτυξε και ο έγκρι-
τος δικηγόρος Γεν. Γραμματέας της Ένωσης
κ. Θεόδωρος  Γεωργάκης. 

Επιφυλάχθηκε να απαντήσει ενώ δήλωσε ότι  "
με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις σε θέματα 

της Δικαιοσύνης πιστεύει ότι οι ρυθμοί απονο-
μής θα επιταχυνθούν σημαντικά ". 

Κοινή πάντως διαπίστωση ήταν ότι ιδιαίτερα για
τους αιρετούς που έχουν μεγάλη έκθεση στη
δημοσιότητα οιεσδήποτε καθυστερήσεις είτε
στους Ελέγχους είτε στις πειθαρχικές διαδι

κασίες έχουν βαρύτερες επιπτώσεις. 
Την αντιπροσωπεία της ΕΝ.Δ.Α.  στελέχωναν

επίσης ο Ν. Μπάμπαλος, δικηγόρος Δήμαρχος
Ηρακλείου, ο Β. Γιαννακόπουλος Αντιπερειφερ-
ειάρχης, και η Β. Σπηλιωτοπούλου πρ. Δήμα-
ρχος Εκάλης.

Κεκλεισμένων των θυρών η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας 
Σήμερα  Τετάρτη 1η  Ιουλίου 2020 και ώρα  19:00

θα συνεδριάσει  του Δημοτικο Συμβούλιο Ελευ-
σίνας αλλά η  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η
προστασία της δημόσιας υγείας  (τήρηση του
μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το  ά. 12
του Ν.1869/2020 ΦΕΚ τεύχος Β΄) . Θα συζητηθούν
τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παύλος
Κουκουναράκης

1. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονο-
μικού έτους 2019 του Δήμου Ελευσίνας.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋ-
πολογισμού 4ου τριμήνου 2019.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋ-
πολογισμού 1ου τριμήνου 2020. 

4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους
από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων Συμβά-
σεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών έτους 2019,
λόγω κινητικότητας υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος
Μαυρογιάννης

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή πλατειών».

6. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Παν. Μιχαήλου 14 στην Δ.Ε.
Ελευσίνας.

7. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του
κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας
«REVIVE A.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή της
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, στη θέση «Ήμερ-

ος Τόπος Στρίφι» επί ανώνυμης δημοτικής οδού
(συμβάλλουσας στη παράπλευρη οδό της Αττικής
οδού)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος
Κουρούνης

8. Λήψη απόφασης για  τον καθορισμό αριθ-
μού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης Μαθητεία ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ για
απασχόληση στο Δήμο Ελευσίνας κατά την περίο-
δο 2020-2021.

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
χρήσης χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του
1ου, 4ου, 10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και
του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας για

την λειτουργία της δράσης της Κ.Ε.Δ.Ε «Θερινή
Παιδική Κατασκήνωση» για τον Ιούλιο 2020.

ΝΟΜΙΚΑ

10. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής
εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες» αναφορικά με
το χειρισμό των ΠΡ13406/20-12-2017 και
ΠΡ13407/20-12-2017 προσφυγών της εταιρείας
«Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευ-
σίνας.

11. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγ-
γελίας Ζωγράφου – Μπάρδη αναφορικά με το χει-
ρισμό της ΠΡ1383/15-2-2017 προσφυγής την
οποία άσκησε ο Χριστόφορος Βασιλειάδης κατά
του Δήμου Ελευσίνας.

12. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου
Αουρέλιας Στερκούδη – Βραμπιέ για το χειρισμό
της ΠΡ 2469/5-7-2016 της εταιρείας «Μέτρον Α.Ε.»
κατά του Δήμου Ελευσίνας. 

Ν.Π.Δ.Δ. – Π.Α.Κ.Π.Π.Α

13. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολι-
κής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση
της Πλατείας Ηρώων Ελευσίνας & τμήματος του
πεζόδρομου της Ιεράς Οδού (από το άγαλμα του
τραγικού ποιητή Αισχύλου μέχρι τον Ιερό Ναό του
Αγίου Ζαχαρία) για την πραγματοποίηση έκθεσης
Ζωγραφικής με θέμα: «Μένουμε σπίτι…..και
δημιουργούμε»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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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

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
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΠΠααρράάτταασσηη,,  έέωωςς  ττέέλλοοςς
ΑΑυυγγοούύσσττοουυ γγιιαα  ΔΔήήλλωωσσηη  ττωωνν

ΤΤεεττρρααγγωωννιικκώώνν  
ΜΜέέττρρωωνν  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, σύμφω-
να με τον νόμο 4682/2020 (Α΄76) 

παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης-
δήλωσης των τετραγωνικών στους

Δήμους μέχρι 31.8.2020. 
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα 
90τμ όπισθεν Δημαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

ΓΑΜΟΣ

Ο Νικόλαος Μασκαλίδης του Θεόδωρου και της Κυριακής το γένος
Λιβασίδου - Λιβάσοβα που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και

κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και η Άννα Ασλανίδου
του Νικολάου και της Λιουμπόβ το γένος Χουμπίεβα 
που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί 

στον Ασπρόπυργο Αττικής θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

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

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο Μεσιτικό 

Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

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
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΓΣ «Βύζας Μεγάρων» καλούν όλα τα μέλη του
συλλόγου στην καθορισμένη από το καταστατικό Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο
«Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο».

Θέματα προς συζήτηση και έγκριση:

1)Τροποποίηση καταστατικού του
συλλόγου
2)Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Μετά την πάροδο μιας ώρας και
εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, η γενική
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσα
μέλη είναι παρόντα.

Στην συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα
που προβλέπονται για την προστασία από
τον covid-19.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου  - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6932439508 & 210 5545994

Εκτελεστική Επιτροπή
(ΔΣ)
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΝΝΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΝΕΑ Ε.Ε ΤΗΣ Π.ΕΠ.Π.

Καν τάς Ιωάν ν ης 51
ψήφους (Σύν δεσμος Βοιω-
τίας)
Παπακαν έλλος Σπύρος
43 ψήφους (Σύν δεσμος
Αθην ών )
Καλαϊτζίδης Στυλιαν ος 40
ψήφους (Σύν δεσμος
Πιερίας)
Αν δριόπουλος Λάμπρος
39 ψήφους (Σύν δεσμος
Θεσσαλον ίκης)
Ζώης Αν έστης 39 ψήφους
(Σύν δεσμος Ιωαν ν ίν ων )
Πρόκος Ευάγγελος 36
ψήφους (Σύν δεσμος
Χαν ίων )
Καραμπετάκης Νικόλαος
35 ψήφους (Σύν δεσμος
Καβάλας)
Λογαράς Ηλίας 34 ψήφους
(Σύν δεσμος Αχ αϊας)
Καλλιακούδας Γεώργιος 33
ψήφους (Σύν δεσμος Μαγ-
ν ησίας)

Λαυράν ος Θεόδωρος 32

ψήφους (Σύν δεσμος Αιτω-
λοακαρν αν ίας)
Σδρόλιας Ευθύμιος 32
ψήφους (Σύν δεσμος
Καρδίτας)
Χριστοφορίδης Δημήτριος
30 ψήφους (Σύν δεσμος
Ημαθίας)
Τοκπασίδης Παν αγιώτης
29 ψήφους (Σύν δεσμος
Εύβοιας)
Πούλος Δημήτριος 24
ψήφους (Σύν δεσμος
Φθιώτιδας)
Σκαφιδάς Ευάγγελος 23
ψήφους (Σύν δεσμος Μεσ-
σην ίας)
Παχ ατουρίδης Θεόδωρος
22 ψήφους (Σύν δεσμος
Πειραιά)
Σαρρής Γεράσιμος 22
ψήφους (Σύν δεσμος Μαγ-
ν ησίας)
Σπαν ός Ευάγγελος 21
ψήφους (Σύν δεσμος
Λέσβου)
Ουζουν ίδης Μαρίν ος 19
ψήφους (Σύν δεσμος
Έβρου)
Μπάρδας Αθαν άσιος 9
ψήφους (Σύν δεσμος
Λάρισας)

Λοίζος Ηλίας 2 ψήφους
( Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς
Δωδεκαν ήσου)
Μαγκάκης Λεων ίδας 2
ψήφους (Σύν δεσμος
Κοζάν ης)
Μυλών ης Ελευθέριος 1
ψήφος (Σύν δεσμος
Αθην ών )

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

Παν τιώρας Χρήστος 37
ψήφους (Σύν δεσμος
Αθην ών )
Κάλυκας Δημήτριος 37
ψήφους (Σύν δεσμος Πειρ-
αιά)
Ψαλτάκης Αλέξαν δρος 30
ψήφους (Σύν δεσμος
Αχ αϊας)

Σιαφάκας Βασίλειος 28
ψήφους (Σύν δεσμος
Ιωαν ν ίν ων )
Παπαδογιάν ν ης Χρήστος
21 ψήφους (Σύν δεσμος
Χαν ίων )

Ο
Λαοκράτης Μπαγδάτογλου θα
φοράει τη φαν έλα της Μικρασια-
τικής και για την  επόμεν η χ ρο-

ν ιά με στόχ ο ν α τη βοηθήσει ν α τερ-
ματίσει ακόμη ψηλότερα ...Ο εν  λόγω
ποδοσφαιριστής είν αι 28 ετών  και
αγων ίζεται ως σέν τερ φορ ! Στα δύο
χ ρόν ια που είν αι στη Μικρασιατική έχ ει
πετύχ ει 32 γκολ χ αρίζον τας πολύτιμους
βαθμούς και όμορφες στιγμές !

Η διοίκηση του εύχ εται ν α είν αι υγιής
και ν α πετύχ ει τους στόχ ους του !

ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόλυτη επιτυχ ία στέφθηκε η
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του
ομίλου μας ,καθως συμμετείχ ε πλήθος
φίλων  και μελών  του ΜΙΜΑ.

Η διοίκηση παρουσίασε το πλάν ο της
επόμεν ης αγων ιστικής χ ρον ιάς τόσο σε
επίπεδο αν δρικής ομάδας όσο και σε
επίπεδο ακαδημιών .

Το σώμα της συν έλευσης εν έκριν ε το
πλάν ο διεύρυν σης των  μελών  της ομά-
δας και την  προσπάθεια ν α γίν ει η
ομάδα όσο το δυν ατόν  οικον ομικά
αυτόν ομη μέσω των  φίλων  αλλά και των
δράσεων  της.

Οι φίλοι της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ συμμε-
τείχ αν  στη διαδικασία και στο πλαίσιο
του δημοκρατικού διαλόγου που διε-
ξήχ θη, δόθηκε ηχ ηρό μήν υμα της εν ερ-
γού συμμετοχ ής και της δυν αμικής
στήριξης τους και φέτος στο πλευρό της
ομάδας !

Ευχ αριστούμε τον  κ.Αγγελο Βασίλαιν α
και την  ομάδα της εν ημέρωσης για την
παραχ ώρηση του εξαιρετικού χ ώρου
εν ημέρωσης και επικοιν ων ίας Πολ-
υχ ώρος 29.

Επίσης ευχ αριστούμε τους κ.κ.
Πολύχ ρον η Ιερόθεο, αν τιδήμαρχ ο
Μεγάρων , Καλλιπόζη Ιωάν ν η, προεδρο
ΔΗΚΕΔΗΜΕ για την  συμμετοχ ή τους
και τη στήριξή τους στις προσπάθειες
που κάν ουμε καθώς επίσης ευχ αρι-
στούμε θερμά και τον  τ.αν τιδήμαρχ ο
Μεγάρων  Βασίλη Χατζόπουλο για την
τοποθέτηση του και το εν διαφέρον  του
για την  ομάδα.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
Ο ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥΟ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σήμερα 1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Αίαντα
Παραλίας για ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής από
τις 19.00 εώς τις 21.00.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του σωματείου όπως προσέλθουν
να ψηφίσουν στα γραφεία του συλλόγου, Βαλτετσίου 5 στον
Ασπρόπυργο.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση 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
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
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 καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται στο
χωρο σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως,
3 υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθε-
ρη, άριστη κατάσταση, α-
νακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου
- 2ου - 4ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θά-
λασσα, μεσίτες δεκτοί, τι-
μή 57.000€, συζητήσιμ-
ητηλ: 6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. 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 αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

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
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής 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 γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-

κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, με
πτυχίο, ανεξαρτήτως
ηλικίας για μόνιμη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση με aircondi-
tion , ηλεκτρικά
παράθυρα, υδραυ-
λικό τιμόνι, καινούρ-
ια λάστιχα και με όλα
τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552 
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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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