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ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενναία µείωση προκαταβολής φόρου
και παρεµβάσεις στις ασφαλιστικές εισφορές
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτ.
Αττικής µε τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων

Λευτέρης Κοσµόπουλος:

«Προωθούµε τις
διαδικασίες για έργα
απαραίτητα για
την περιοχή µας»

σελ. 2

σελ.9

ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕ ΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Ο ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

΄΄Ένα χρόνιο
πρόβληµα
φαίνεται πως
λαµβάνει τέλος΄΄
σελ. 2

σελ. 7

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίνας

«Μένουµε σπίτι…
και δηµιουργούµε»

∆ιάρκεια Έκθεσης: 3-4-5 Ιουλίου 2020
Ωράριο έκθεσης: 9:00 -21:30
Παράλληλες δράσεις (και τις τρεις
ηµέρες): 19:00 – 21:00
σελ. 6

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375
ΜΑΝ∆ΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470
08:00-22:00
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆.
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι, 12461,
2105983427

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΑΠΟ 24-36
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανατόλιος, Ανατολία
Ζουµπουλία ,Υάκινθος, Υακίνθη,
Παγκόσµια Ηµέρα Συνεταιρισµών
Αγίων Ανατολίου και Ευλαµπίου,
Αγίου Υακίνθου µάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Σήµερα οι ανακοινώσεις του
Κυριάκου Μητσοτάκη
για τα νέα µέτρα στήριξης

Η

ώρα των αν ακοιν ώσεων για
τη µείωση της
π ροκαταβολής φόρου
που είχ ε ο προαν αγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπ ουργός
στις
20
Μαΐ ου, έφθασε και
όπως έκαν ε γν ωστό ο
κυβερν ητικός εκπ ρόσωπος, σήµερα Παρασκευή στην «Ωρα του
Πρωθυπ ουργού»,
ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
θα παρουσιάσει αν αλυτικά τις πρωτοβουλίες
της κυβέρν ησης για τη
στήριξη της επ ιχ ειρηµατικότητας και της
εργασίας. Εκτός από την προκαταβολή φόρου, οι
αν ακοιν ώσεις θα αφορούν αν τίστοιχ ες παρεµβάσεις
για τις ασφαλιστικές εισφορές. αλλά και την εφαρµογή
του προγράµµατος «Συν -εργασία».
Την ίδια ηµέρα ο Πρωθυπουργός θα µεταβεί στον
χ ώρο του παλαιού αεροδροµίου στο Ελλην ικό, σε µία
συµβολική επίσκεψη για την έν αρξη των εργασιών
του εµβληµατικού project που όπως υπογράµµισε ο κ.
Πέτσας, αλλάζει την εικόν α της Ελλάδας στον κόσµο

και την όψη του λεκαν οπ εδίου της Αττικής,
καθώς:

– Αξιοπ οιεί έκταση
6.200 στρεµµάτων σε
µια από τις ωραιότερες
περιοχ ές της Αττικής και
της χ ώρας µας.

-Περιλαµβάν ει,
µε
δαπάν ες του επεν δυτή,
όλα τα αν αγκαία δίκτυα
υποδοµής όπως, οδοποιίας, 50 χ λµ πεζοδρόµων , ποδηλατοδρόµων ,
τραµ, και λοιπών υποδοµών .

– ∆ηµιουργεί έν α τεράστιο πν εύµον α πρασίν ου
έκτασης 2.000 στρεµµάτων (αν τίστοιχ ης έκτασης µε
το Hide Park του Λον δίν ου), µε πολλαπλές δραστηριότητες και µια ελεύθερης πρόσβασης παραλία έκτασης
1 χ λµ.
– Αγγίζει το ποσό των 8 δισ. ευρώ. – ∆ηµιουργεί
12.000 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής και
70.000 θέσεις εργασίας στη φάση της αν άπτυξής του.

Eurostat: Αυξήθηκε η ανεργία στην Ευρωζώνη

Στο 7,4% ήταν η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Μάιο του 2020, σε
σύγκριση µε τον Απρίλιο που ήταν
στο 7,3% σύµφωνα µε στοιχεία που
δηµοσίευσε σήµερα η Eurostat. Το
ποσοστό στην ΕΕ για την ίδια περίοδο βρίσκεται στο 6,7%, ενώ τον
Απρίλιο ήταν 6,6%.
Σύµφωνα µε την Eurostat, 14,366
εκατοµµύρια άνδρες και γυναίκες
στην ΕΕ, εκ των οποίων 12,146 εκατοµµύρια στην ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον
Μάιο του 2020. Σε σύγκριση µε τον Απρίλιο του
2020, σηµειώθηκε αύξηση των ανέργων κατά
253.000 στην ΕΕ και κατά 159.000 στην Ευρωζώνη. Αναφορικά µε τους νέους, τον Μάιο, οι
άνεργοι κάτω των 25 ετών ανέρχονταν στα
2,815 εκατοµµύρια στην ΕΕ, ενώ στην ευρωζώνη ο αριθµός φτάνει τα 2,267.
Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας στους
νέους το Μάιο ήταν 15,7% στην ΕΕ και 16,0%
στην ευρωζώνη. Τον Απρίλιο, το ποσοστό των
άνεργων νέων ήταν στο 15,4% στην ΕΕ, ενώ
στην ευρωζώνη ήταν 15,7%. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι άνεργοι νέοι τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 64.000 στην ΕΕ και κατά 42.000 στην
ευρωζώνη.
Ταυτόχρονα, οι άνεργες γυναίκες το ίδιο διάστηµα ήταν περισσότερες σε σχέση µε τους

άνδρες. Πιο συγκεκριµένα, τον Μάιο 2020, το
ποσοστό των γυναικών ήταν στο 7,2% στην ΕΕ,
ελαφρώς αυξηµένο από τον Απρίλιο που ήταν
στο 6,9%, ενώ στην ευρωζώνη το ποσοστό ήταν
7,9% τον Μάιο και τον Απρίλιο ήταν 7,7%. Στους
άνδρες το ποσοστό στην ΕΕ παρέµεινε αµετάβλητο τον Μάιο, στο 6,4% , όσο ακριβώς ήταν και
τον Απρίλιο.
Στην ευρωζώνη το ποσοστό ήταν στο 7% και
τους δύο µήνες.
Αναφορικά µε την Ελλάδα τα τελευταία
στοιχεία που είναι διαθέσιµα σύµφωνα µε την
Εurostat αφορούν στον Μάρτιο του 2020, όπου
το ποσοστό της ανεργίας έφτανε στο 14,4%, µειωµένο σε σχέση µε τον Φεβρουάριο που ήταν
στο 15,9%. Ελαφρά πτώση σηµειώθηκε τον Μάρτιο του 2020 και στην ανεργία των νέων µε
ποσοστό 32,4%, ενώ τον Φεβρουάριο ήταν στο
32,7%.
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΄΄Ένα χρόνιο πρόβληµα φαίνεται
πως λαµβάνει τέλος΄΄

Έ

να χρόνιο πρόβληµα
το οποίο ταλαιπωρεί
τους 600 εργαζόµενους των Ναυπηγείων και τις οικογένειες τους, φαίνεται πως λαµβάνει τέλος.
Η
ζωτικής σηµασίας επίσκεψη του Αµερικανού Πρέσβη κ. Πάϊατ, του Προέδρου και
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της

ΟΝΕΧ κ. Ξενοκώστα και του
Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, επιβεβαιώνει πως το
πολύπαθο Ναυπηγείο Ελευσίνας, γυρίζει σελίδα.
Ως ∆ηµοτική Αρχή, οι θέσεις
µας ήταν, είναι και θα είναι µε το
µέρος των εργαζοµένων, την
διασφάλιση των θέσεων και των
δεδουλευµένων τους, κάτι που

επιβεβαίωσε και στην δηµόσια
δήλωση του ο κ. Ξενοκώστας.

Ευχόµαστε το συντοµότερο
δυνατό να λάβει τέλος η ταλαιπωρία και η αγωνία των εργαζοµένων, ενώ είµαστε βέβαιοι πως
µε αυτή την συµφωνία και η
πόλη µας, µόνο κερδισµένη
µπορεί να βγει.

Κοινωνικός Τουρισµός:

Παράταση για αιτήσεις συµµετοχής
τουριστικών καταλυµάτων και
ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων

Π

αρατείνεται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
συµµετοχής των τουριστικών καταλυµάτων και
των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, έως την
Τρίτη, 7 Ιουλίου, στις 23:59. για το ενισχυµένο και διευρυµένο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
Ως ένα επιπλέον κίνητρο συµµετοχής εφέτος επιταχύνεται η διαδικασία αποπληρωµής των παρόχων
του προγράµµατος, καθώς αυτή θα ολοκληρώνεται
εντός 30 ηµερών από την υποβολή των δικαιολογητικών.
Για πρώτη φορά, επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια
και έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή οι µεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου επιβατηγού ναυτιλίας. Παράλληλα, αυξάνεται η µέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων
από πέντε σε έξι βράδια, µειώνεται η ιδιωτική συµµετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία και προστίθεται ο νοµός
Έβρου στο ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και
της µηδενικής ιδιωτικής συµµετοχής.
Οι διακοπές µε το πρόγραµµα επιδότησης µπορούν
να πραγµατοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020
έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύµατα του
Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕ∆.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
– από µία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
για διακοπές τουριστικά καταλύµατα των νήσων
Λέσβου, Λέρου, Σάµου, Χίου, Κω και του Νοµού Έβρου
ή
– από µία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
για διακοπές τουριστικά καταλύµατα της υπόλοιπης
Ελλάδας.
Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η
δήλωση συµµετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού ∆ηµοσίου gov.gr, µε τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιηµένων χρηστών ΟΑΕ∆, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας για τις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Σηµατοδοτείται το τέλος µιας µακράς και δύσκολης περιόδου, η οποία κράτησε
σε οµηρία και αγωνία τους εργαζόµενους και τις οικογένειες τους.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, παρευρέθηκε χθες στην
επίσκεψη, που πραγµατοποιήθηκε στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, παρουσία του Υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού, κ Νίκου Παπαθανάση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt, και του
προέδρου της ΟΝΕΧ, κ. Ξενοκώστα, µε την ευκαιρία
της επίσηµης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την αµερικανική υπηρεσία χρηµατοδότησης αναπτυξιακών
έργων (DFC).
Ο κ. Μπούρας δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Σήµερα είναι το τέλος µιας δύσκολης περιόδου των
Ναυπηγείων Ελευσίνας και η αρχή µιας αισιόδοξης και
καλής προοπτικής, η οποία θα οδηγήσει στην αναζωογόνηση των Ναυπηγείων». Τόνισε την ικανοποίησή
του για τη θετική αυτή εξέλιξη της πορείας των Ναυπηγείων, καθώς σηµατοδοτεί το τέλος µιας µακράς και
δύσκολης περιόδου, η οποία κράτησε σε οµηρία και
αγωνία τους εργαζόµενους και τις οικογένειες τους.
Οι εξελίξεις θέτουν ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της
Ελευσίνας. Όπως άλλωστε τόνισε και ο πρόεδρος της

ΟΝΕΧ, κ. Ξενοκώστας, η εταιρεία δεσµεύεται να καταβάλει όλα τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας τους, αλλά και να δηµιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Ο κ. Μπούρας πίστευε και υποστήριζε τις δυνατότητες
ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας και ήταν διαρκώς στο πλευρό των εργαζοµένων όλα τα προηγούµενα χρόνια µε στόχο να κρατηθούν ζωντανά τα Ναυπηγεία, έτσι ώστε σήµερα να µπορούν να ακολουθήσουν τη νέα αναπτυξιακή τους πορεία.
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής µέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των προσωπικών του παρεµβάσεων και
των κατά καιρούς αναγκαίων Τροπολογιών αντιµετώπιζε επιτυχώς τα συνεχή προβλήµατα που προέκυπταν,
όπως η πληρωµή των εργαζοµένων, η διασφάλιση των
ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κλπ.
Ο κ. Μπούρας θα είναι δίπλα στους εργαζοµένους, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη διαρκή στήριξή του και θα
παρακολουθεί τις εξελίξεις µέχρι την ολοκλήρωση όλων
των διαδικασιών για την λειτουργία των Ναυπηγείων
από την ONEX.
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4-θριάσιο

Κ∆ΒΜ ∆ήµου Ασπροπύργου

Παράταση προθεσµίας Εκδήλωσης Ενδιαφ έροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων
στα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212

Ε

Παράταση προθεσµίας
οφειλών και ρυθµίσεων
προς το ∆ήµο Φυλής
µέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται µέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσµία πληρωµής
όλων των οφειλών δηµοτών
και των ρυθµίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των έκτακτων
µέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράµης
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Φυλής

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Παράταση, έως τέλος

Αυγούστου για ∆ήλωση των
Τετραγωνικών
Μέτρων στους ∆ήµους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει ότι, σύµφωνα µε τον νόµο 4682/2020 (Α΄76)
παρατείνεται η προθεσµία διόρθωσηςδήλωσης των τετραγωνικών στους
∆ήµους µέχρι 31.8.2020.

νηµερώνουµε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόµενους ότι
το I∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.),
έχοντας υπόψη την υπ΄ αρι θµ.
7026/441/26.06.2020 Απόφαση του
∆.Σ. ανακοινώνει την παράταση της
προθεσµίας υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων και φακέλου αίτησης και
δικαιολογητικών και την τροποποίηση
στα αντίστοιχα πεδία της µε Α.Π.
660/4/16980/10.06.2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
γι α σύναψη σύµβασης έργου γι α
θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα
Κέντρα
∆ι ά
Βί ου
Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης
µε τίτλο: «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) –
Νέα Φάση», µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ.
6998/439/11-06-2020 Απόφαση ∆Σ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ):
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00
π.µ.)
Νέα καταληκτική ηµεροµην ία
Υποβολής Φακέλου Αίτησης και
∆ικαιολογητικών : έως και 10/07/2020

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
http://mis.inedivim.gr
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω
(ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορές τα δικαιολογητικά
τους εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4
έως και τις 10/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυµα
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417
&Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραµµατεία
- 2ος Όροφος), µε υποχρεωτικά συµπληρωµένα

τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν
ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Ως τελική ηµεροµηνία λήψης κατά την αποστολή
των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το
πέρας της ως άνω ηµεροµηνίας οι αιτήσεις θεωρ
ούνται εκπρόθεσµες.

Πληροφορίες σχετικά µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα
παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4657, 213131-4620, 213-131-4528, 213-131-4526, 213131-4638, 213-131-4648, 213-131-4644, 213131-4639, 213-131-4645, 213-131-4534, 213131-4640 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.
Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη
για την ηλεκτρονική πλατφόρµα των αιτήσεων θα
παρέχονται στο τηλέφωνο 213-131-4633 κατά τις
ώρες 10:00 έως 13:00.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράσταση διαµαρτυρίας για την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών

Ε

ν άν τια στην προσάρτηση παλαιστιν ιακών εδαφών από το Ισραήλ, αλλά και στη διαχ ρον ική
εγκληµατική πολιτική του Ισραήλ και των
ιµπεριαλιστών συµµάχ ων του κατά του
παλαιστιν ιακού λαού, διαδήλωσαν σήµερα έξω από την ισραηλιν ή πρεσβεία µετά
από κάλεσµα της ΕΕ∆Υ Ε, µαζικοί φορείς, εργαζόµεν οι και φοιτητές. Κρατών τας
παλαιστιν ιακές σηµαίες και φορών τας
παλαιστιν ιακά µαν τήλια διαδηλωτές από
την ΟΓΕ, την ΕΕ∆∆Α, το Συν δικάτο
Οικοδόµων Αθήν ας, το ΜΑΣ έν ωσαν τη
φων ή τους µε εκπροσώπους της παλαιστιν ιακής παροικίας.
Οι φοιτητές κρατούσαν πικέτες εν άν τια στο ν οµοσχ έδιο για την απαγόρευση
των διαδηλώσεων ζητών τας «ν α αποσυρθεί τώρα το "χ ουν τικό" κατασκεύασµα της κυβέρν ησης.
Στην παράσταση διαµαρτυρίας παραβρέθηκε αν τιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ
µε επικεφαλής το Γ. Μαρίν ο, µέλος του
ΠΓ. Επίσης Θ. Παφίλης, ΓΓ του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήν ης και βουλευτής
του ΚΚΕ και ο Ν. Παπαν αστάσης, αν τισυν ταγµατάρχ ης εν αποστρατεία επίσης
βουλευτής του Κόµµατος. Το ΠΣΕ απέστειλε στο Συµβούλιο Αν θρωπ ίν ων
∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ ψήφισµα υποστήριξης του Παλαιστιν ιακού λαού εν άν τια στη δολοφον ική δράση του κράτους
του Ισραήλ και των συµµάχ ων του.

Αρχ ικά διαβάστηκε µήν υµα του Παλαιστίν ιου πρέσβη στην Ελλάδα Μαρουάν
Τουµπάσι, όπου εξέφρασε την ευχ αρίστηση εκ µέρους του παλαιστιν ιακού
λαού για το κίν ηµα αλληλεγγύης στην
Ελλάδα και αν αφέρον ταν στη συν εχ ιζόµεν η βάρβαρη αποικιοκρατική πολιτική
του κατοχ ικού κράτους του Ισραήλ εδώ
και πάν ω από 5 δεκαετίες, και καλούσε
την ∆ιεθν ή Κοιν ότητα και την ΕΕ ν α
επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ.
Ο κεν τρικός οµιλητής, Στ. Τάσσος,
πρόεδρος της ΕΕ∆Υ Ε, κατήγγειλε τα
σχ έδια για προσάρτηση του 30% των
παλαιστιν ιακών εδαφών της κοιλάδας
του Ιορδάν η και της ∆υτικής Όχ θης και
το «σχ έδιο του αιών α» των ΗΠΑ που
εκτός από την προσάρτηση προβλέπει
τη διεύρυν ση των παράν οµων ισραηλιν ών εποικισµών στη παλαιστιν ιακή
∆υτική Όχ θη, τη δηµιουργία τείχ ους
διαχ ωρισµού και την Ιερουσαλήµ ως
«αδιαίρετη ισραηλιν ή π ρωτεύουσα».
Αρν είται το δικαίωµα επιστροφής των
εκατοµµυρίων παλαιστίν ιων προσφύγων
και περιορίζει τους παλαιστίν ιους ορισµέν ους ασύν δετους µεταξύ τους θύλακες.
Επίσης κατήγγειλε τις κυβερν ήσεις αλλά
και τους ιµπεριαλιστικούς οργαν ισµούς,
όπως η ΕΕ. Κάλεσε την κυβέρν ηση ν α
εφαρµόσει την οµόφων η απόφαση της
Βουλής για αν αγν ώριση του παλαιστιν ιακού κράτους, κάτι που δεν έκαν ε ούτε η

κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ, την ΕΕ ν α επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ και το λαϊκό
κίν ηµα ν α αν τιταχ θεί στα σχ έδια των
ιµπεριαλιστών στην περιοχ ή, ν α παλέψουν για: ν α τερµατιστεί η κατοχ ή, ν α
καταργηθούν οι επ οικισµοί και το
διαχ ωριστικό τείχ ος, αν εξάρτητο παλαιστιν ιακό κράτος µε πρωτεύουσα την
αν ατολική Ιερουσαλήµ στα σύν ορα της 4
Ιούν η του 1967.
Τη συγκέν τρωση χ αιρέτισαν εκπρόσωποι των µαζικών φορέων εκ µέρους
του Συν δικάτου Οικοδόµων Αθήν ας ο Π.
Αλεξαν δράκης, η πρόεδρος της ΟΓΕ Χρ.
Σκαλούµπακα, η Χρύσα Λεµπέση από το
Μέτωπ ο Αγών α Σπ ουδαστών , π ου

Γέφυρας Ζωής Α.µεΑ ∆υτικού Τοµέα

Συναντήσεις για µία Γέφυρα µε καινούρια θεµέλια Ζωής

Έ

ντονη κινη τι κό τη τα
µε προγρα µ µ α τι σ µ έ ν ε ς
συναντήσει ς µε
όλους του αρµόδι ους
φορεί ς
έχει ξεκινήσει ο
Προέδρος
της
Γέφυρας Ζωής
Α.µεΑ.
κ.
∆ιονύσης Γουράνιος για να διευθετηθεί και να βρεθεί λύση σχετικά
µε το θέµα που
έχει
προκύψει
όσον αφορά την
αναστολή λει τουργίας του οργανισµού.
Στις συνεχόµενες συναντήσεις την ∆εύτερα στης
29/6/2020 & την Τετάρτη 1/7/2020 µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα Αττικής κ. Ανδρέα
Λεωτσάκο παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
κ. Βαγγέλης Ντηνιακός, ο Αντιπρόεδρος της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ κ. ∆ηµήτρης Μελιδωνιάτης η
Γενική Γραµµατέας κα. Παναγιώτα Μαντζαβίνου &
η Αναστασία Σαραντίδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ανθρώπων ΣΚΠ, Αυτοάνοσα Νοσήµατα,
ΑµΕΑ και Φίλων Αυτών και δηµιουργός του

οµώνυµου ραδι οφώνου
«Steki
Radio», που προβάλλει τα ζητήµατα
των ανθρώπων µε
αναπηρία.
Οι
συναντήσει ς
είναι πολύ παραγωγικές και θα συνεχιστούν ώστε να βρεθεί άµεση λύση στο
θέµα
που
έχει
προκύψει.
Η Γέφυρας Ζωής
Α.µεΑ. και προσωπι κά ο Πρόεδρος
της κ. ∆ι ονύσης
Γουράνι ος θέλουν
να ευχαρι στήσουν
τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Ανδρέα Λεωτσάκο
για το διαρκές και αµέριστο ενδιαφέρον του και
πιστεύει ότι στο πρόσωπο του έχει βρει ένα ανιδιοτελή συνοδοιπόρο και συµπαραστάτη της κοινότητας
των Α.µεΑ. & της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ, ενός οργανισµού που έχει 7 χρόνια παρουσίας µε πρωτοποριακές δράσεις και µε ένα διοικητικό συµβούλιο που
απαρτίζετε από γονείς και εθελοντές που αγαπούν
τον οργανισµό και έχουν δείξει διαρκές και αµέριστο
ενδιαφέρον τους αλλά και την συµπαράσταση τους
στο κοινωνικό της έργο.

κατήγγειλε εκ µέρους 14 φοιτητικών
συλλόγων τη «συµφων ία του αιών α»
ΗΠΑ - Ισραήλ που παγιών ει την ισραηλιν ή κατοχ ή και επεκτείν ει τους Ισραηλιν ούς εποικισµούς.
Εκ µέρους της παλαιστιν ιακής παροικίας ο Μουσταφά Αζούζ χ αιρέτισε τους
αγών ες όλων των λαών που εκφράζουν
την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίν η
και κάλεσε την Ελλάδα ν α αν αγν ωρίσει
το παλαιστιν ιακό κράτος στα σύν ορα
του 1967. Τέλος διαβάστηκε ψήφισµα
καταδίκης τους κράτους του Ισραήλ και
αλληλεγγύης στον παλαιστιν ιακό λαό το
οποίο θυροκολλήθηκε στην είσοδο της
Ισραηλιν ής πρεσβείας.

Τετραµελής Επιτροπή για την
υλοποίηση του Αναπτυξιακού
Σχεδίου Φ ΥΛΗ 2021

Σε τετραµελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον ιστορικό
Γιώργο Πραχαλιά, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργαν ισµού Γιώργο Μαυροειδή, τον οικον οµολόγο Κων σταν τίν ο
Τροβιά και τον πρώην Αν τιδήµαρχο Σπύρο Μπρέµπο
αν έθεσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς την προετοιµασία, το συν τον ισµό και την υλοποίηση του Αν απτυξιακού Σχεδίου ΦΥΛΗ 2021.
Αν τικείµεν ο του Σχ εδίου είν αι η προετοιµασία των
εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Επαν άσταση του 1821, η αλλαγή φυσιογν ωµίας του ∆ήµου και η
επαν ατοποθέτησή του στο εθν ικό και το διεθν ές γίγν εσθαι.
Ακολουθεί η σχετική Απόφαση του ∆ηµάρχου Φυλής.

6-θριάσιο

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας
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«Μένουµε σπίτι… και δηµιουργούµε»

Τ

ο Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίν ας και συγκεκριµέν α το Τµήµα Ζωγραφικής,
µε αφορµή τον επιβεβληµέν ο κατ΄ οίκον περιορισµό, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
της παν δηµίας, λόγω cov id-19, έν ιωσε την αν άγκη ν α συµβάλλει, διοργαν ών ον τας µία
εν διαφέρουσα δράση για παιδιά και εφήβους, µε θέµα: «Μέν ουµε σπίτιI και δηµιουργούµε».
Ο στόχ ος ήταν έν ας παραλληλισµός µε την πραγµατικότητα: <<Το κίν ητρο της δηµιουργίας
βιών ον τας µία παράξεν η συν θήκη εγκλεισµού>>! Οι ν εαροί ζωγράφοι ωθούν ταν , σε πρώτη φάση,
ν α ευαισθητοποιηθούν ακολουθών τας ορισµέν ες προδιαγραφές και ν α φτιάξουν πρωτότυπες
ζωγραφιές, σχ εδιάζον τας µε κάθε µέσο, επάν ω σε οποιαδήποτε επιφάν εια.
Είν αι γν ωστό ότι ο ρόλος της Τέχ ν ης είν αι λυτρωτικός. ∆ιαµέσου αυτής, µπορούν ν α εκφραστούν σκέψεις, συν αισθήµατα, όν ειρα και επιθυµίες παιδιών και εφήβων .
Για το λόγο αυτό, κλήθηκαν αρχ ικά, όλοι οι µαθητές των σχ ολείων του ∆ήµου Ελευσίν ας και
Μαγούλας. Στο κάλεσµα αν ταποκρίθηκαν επίσης, οι Παιδικοί Σταθµοί: του ∆ήµου- ΟΑΕ∆, το Κέν τρο Ηµερήσιας Φρον τίδας "Ολοι Εµείς"- το Κέν τρο Ηµερήσιας Φρον τίδας "Ευρυν όµη", το Κέν τρο
Αγάπης Ελευσίν ας – Φιλική Φωλιά, η ∆οµή Προσφύγων , όπως και παιδιά µε καταγωγή από την
περιοχ ή, που κατοικούν εκτός των ορίων του ∆ήµου ή στο εξωτερικό!
Σήµερα, ως δεύτερο στάδιο αυτής της δράσης, διοργαν ών εται η Έκθεση Ζωγραφικής, στην
οποία παρουσιάζον ται τα έργα όσων έλαβαν µέρος. Η Έκθεση θα αν απτυχ θεί υπαίθρια, στον
πεζόδροµο της Ιεράς Οδού (στο τµήµα που βρίσκεται αν άµεσα στο άγαλµα του τραγικού ποιητή
Αισχ ύλου έως τον Ιερό Ναό του Αγίου Ζαχ αρία και τις άκρες της Πλατείας Ηρώων ), στην Ελευσίν α.
Στο προσεχ ές χ ρον ικό διάστηµα, έπεται το τελευταίο στάδιο της δράσης, που αφορά στην
αν άρτηση µεγάλων εκτυπωµέν ων επιφαν ειών , µε οµαδικές συν θέσεις, που θα περιλαµβάν ουν
όλες τις συµµετοχ ές, «ν τύν ον τας» κατ΄ αυτόν τον τρόπο, προσόψεις κτηρίων καθώς και άλλα
σηµεία στο δηµόσιο χ ώρο.

∆ιάρκεια Έκθεσης: 3-4-5 Ιουλίου 2020
Ωράριο έκθεσης: 9:00 -21:30

Παράλληλες δράσεις (και τις τρεις ηµέρες): 19:00 – 21:00

Καθαρισµός του βυθού στο Πόρτο Γερµενό

Σ

τον καθαρισµό του βυθού στο λιµανάκι του
Πόρτο Γερµενού προχώρησε ο Σύνδεσµος
Ελλήνων Βατραχανθρώπων ανταποκρινόµενος στην πρωτοβουλία του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας-Ερυθρών-Οινόης.
∆εκαπέντε δύτες πήραν µέρος στην επιχείρηση
καθαρισµού του αλιευτικού καταφυγίου, θέτοντας
την πείρα και την υψηλή τους εκπαίδευση στη διάθεση της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος.
Από το βυθό ανασύρθηκαν λάστιχα, πλαστικά,
κατεστραµµένος αλιευτικός εξοπλισµός ακόµη και
ναυάγια από βάρκες.
Παρόντες στην επιχείρηση µεταξύ άλλων ήταν ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Βατραχανθρώπων Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. (ε.α.) Αλέξανδρος
Παλατιανός, οι Αντιπρόεδροι Μποζίδης Χρήστος,
Πλωτάρχης Π.Ν. (ε.α.) και Λάµπρου Αθανάσιος,
Τ αξί αρχος
Λ.Ο.Κ.Ο.Υ.Κ. (ε.α.).
Από την πλευρά του
∆ήµου παρόντες ήταν
ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Ε. Στάθης, που έλαβε
τι µητι κή πλακέτα σε
ανάµνηση της οικολογικής δράσης από τον
κο Παλατι ανό και ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Βιλίων
Κώστας Μακρυνόρης.
Ο κος Στάθης αφιέρωσε και αυτή την πλακέτα του ∆ήµου στις
οικογένειες των θυµάτων από την πληµµύρα
του 2017.
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ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΛΕ ΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Ο ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ”
Ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ προσκαλεί όσους ιδιώτες, συλλόγους,

φορείς κλπ διαθέτουν παλιές φωτογραφίες, που περιέχουν εικόνες σχετικές
µε το θέµα «Ο Λιµενεργάτης στην Ελευσίνα», να τις προσκοµίσουν

στο Γραφείο Τύπου & Ενηµέρωσης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ προκειµένου να εκτεθούν στο
πλαίσιο Έκθεσης Ιστορικής Φωτογραφίας που διοργανώνει
ο Οργανισµός µε θέµα “Ο Λιµενεργάτης στην Ελευσίνα”.

Στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να αναδείξει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό,

επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, άγνωστες πτυχές
της ιστορίας και του ρόλου του Λιµενεργάτη στον Λιµένα της Ελευσίνας

µέσω φωτογραφιών που βρίσκονται σε προσωπικά και οικογενειακά αρχεία.

Η Έκθεση θα φιλοξενηθεί το προσεχές χρονικό διάστηµα στο κτήριο του ΟΛΕ ΑΕ που
βρίσκεται έµπροσθεν της πρώην Αµερικανικής Βάσης στην παραλία της Ελευσίνας,
το οποίο σήµερα επισκευάζεται.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Τύπου &
Ενηµέρωσης του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ στο τηλ. 210-5543755.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής
Νευροχειρουργικής

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

8-θριάσιο
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∆ηµήτρης Παπαστεργίου: Η Αυτοδιοίκηση στηρίζει την ηλεκτροκίνηση µε πράσινη ενέργεια για καλύτερες πόλεις

Συνάντηση µε την Γενική Γραµµατέα
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου

Ο

Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου υποδέχτηκε στα γραφεία της
Ένωσης την Γενική Γραµµατέα Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ, κυρία Αλεξάνδρα
Σδούκου.
Κύριο θέµα της συνάντησης ήταν η συνεργασία
της ΚΕ∆Ε για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
σε κάθε ∆ήµο της Ελλάδας.
Η κυρία Σδούκου ευχαρίστησε την ΚΕ∆Ε για την
στήριξη και τις παρατηρήσεις που έστειλε στο υπό
διαµόρφωση νοµοσχέδιο του οποίου η δηµόσια
διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου.
Στόχος του Υπουργείου είναι η ψήφιση του
νοµοσχεδίου µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του

Ιουλίου ώστε αµέσως µετά να τρέξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα «Κινούµαι ηλεκτρικά», µέσω της
οποίας οι πολίτες θα µπορέσουν να αποκτήσουν
ηλεκτροκίνητο όχηµα (αυτοκίνητο, µηχανή, ποδήλατο) µε την επιδότηση που προβλέπεται.
Από την πλευρά της ΚΕ∆Ε, ο κ. Παπαστεργίου
τόνισε την συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης στην
αλλαγή της νοοτροπίας στον τρόπο που κινούµαστε στις πόλεις ώστε αυτές να είναι πιο «πράσινες» για τους πολίτες.
Οι παρατηρήσεις και επισηµάνσεις της ΚΕ∆Ε
έγιναν δεκτές από τους υπηρεσιακούς παράγοντες
και τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου και µάλιστα τονίστηκε ότι οι διαδικασίες που θα προβλέπονται και θα κυκλοφορήσουν σε έναν εύχρηστο
οδηγό θα είναι όσο πιο απλοποιηµένες και τυποποιηµένες γίνεται, ώστε κάθε ∆ήµος να µπορεί να
συµµετέχει στο πρόγραµµα και κάθε πολίτης αλλά
και επιχειρήσεις να µπορούν να επωφεληθούν.
Η ΚΕ∆Ε επεσήµανε την ανάγκη ολοκλήρωσης
των διαδικασιών για την χωροθέτηση των
σηµείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων
και προσκάλεσε τη Γενική Γραµµατέα να παραστεί
σε επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα όσα προβλέπονται
στο νοµοσχέδιο.

«Η ηλεκτροκίνηση θα αλλάξει τις πόλεις µας.
Χρειάζεται καλός σχεδιασµός και απλές διαδικασίες, και βλέπουµε µε χαρά ότι οι παρατηρήσεις
της ΚΕ∆Ε έχουν βρει ευήκοα ώτα στο Υπουργείο.
Ο συνδυασµός της ηλεκτροκίνησης µε τη χρήση
ανανεώσιµης ενέργειας θα κάνει τις πόλεις µας
πιο καθαρές και πιο ανθρώπινες. Τα µικρά ηλεκτροκίνητα οχήµατα για την καθαριότητα και τις
άλλες δηµοτικές δραστηριότητες θα αλλάξουν την
εικόνα της καθηµερινότητας και θα µας βάλουν
όλους σε ένα νέο, πιο «πράσινο» µονοπάτι για
ένα περιβάλλον πιο όµορφο για µας και τα παιδιά
µας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης
Παπαστεργίου.

Στη συνάντηση µε την κυρία Αλεξάνδρα
Σδούκου και τους συνεργάτες της από το Υπουργείο, παρέστησαν από την ΚΕ∆Ε ο Γενικός Γραµµατέας, ∆ηµήτρης Καφαντάρης και ο Γιώργος
Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας
& Περιβάλλοντος Κ.Ε.∆.Ε. – ∆ήµαρχος Αγρινίου
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Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτ. Αττικής µε τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων

θριάσιο-9

Λευτέρης Κοσµόπουλος: «Προωθούµε τις διαδικασίες
για έργα απαραίτητα για την περιοχή µας»

Στο πλαίσιο συνεχούς επικοινωνίας µε τους ∆ηµάρχους της
∆υτικής Αττικής για σειρά έργων
και θεµάτων που άπτονται των
αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας
Αττικής, τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων
Γρηγόρη Σταµούλη συνάντησε ο
Αντι περι φερει άρχης
∆υτι κής
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος.
Στη συνάντηση τέθηκε η πορεί α πολλών και σηµαντι κών
έργων που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσµόπουλος στην
περιοχή του ∆ήµου Μεγαρέων.
Ανάµεσά τους το πολύ σηµαντικό
έργο της µελέτης αντιπληµµυρικής θωράκισης της Κινέτας, η
εκτροπή του ρέµατος της Αγίας
Παρασκευής, το ρέµα Καµάρας, η
συνέχιση του έργου της Λεωφόρου Αλεποχωρίου, η ανάπλαση

του ρέµατος από την είσοδο των
Μεγάρων (Φόρος) ως την Έξω
Βρύση, η υδροδότηση του οικισµού
«Καβελάρης», κ.ά.
Ο Αντι περι φερει άρχης ∆υτι κής
Αττι κής Λευτέρης Κοσµόπουλος
ανέφερε ότι «Καθήκον µας είναι να
βρίσκουµε λύσεις σε χρόνια προβλήµατα, µε έργο.
Προτεραιότητά µας είναι τα έργα
που παρέχουν ασφάλεια και ποιότητα
ζωής στους πολίτες της ∆υτικής Αττικής, σε συνεργασί α µε τους
∆ηµάρχους, και στην περιοχή του
∆ήµου Μεγαρέων, είµαστε σε επαφή
µε τον ∆ήµαρχο Γρηγόρη Σταµούλη.
Ως Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα ∆υτ. Αττικής, πράττουµε καθηµερινά όσα χρειάζονται µε
στόχο την υλοποίηση σηµαντικών
έργων για τον τόπο µας».

Eπίδοµα 534 ευρώ: Πώς θα κάνουν την υπεύθυνη δήλωση οι εποχιακά εργαζόµενοι

Ά

καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού θα πραγµατοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.
Για τον µήν α Σεπτέµβριο οι σχ ετικές υπεύθυν ες
δηλώσεις των εργαζοµέν ων µπορούν ν α υποβάλλον ται από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Η καταβολή της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού θα πραγµατοποιηθεί
από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.

ρχ ισε στις 1 Ιουλίου και θα διαρκέσει µέχ ρι τις
7 Ιουλίου η υποβολή υπεύθυν ων δηλώσεων
από τους εργαζόµεν ους που είν αι εποχ ιακά
απ ασχ ολούµεν οι
στο
supportemploy ees.serv ices.gov .gr για την καταβολή
της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Ειδικότερα οι εποχ ιακά εργαζόµεν οι µε δικαίωµα
επαν απρόσληψης εφόσον δεν άν οιξε η επιχ είρηση
µέσα στον Ιούν ιο υπ οχ ρεούται στην υπ οβολή
υπεύθυν ων δηλώσεων προκειµέν ου ν α λάβουν την
αποζηµίωση ειδικού σκοπού ως 534 ευρώ.
Το έν τυπο που καλούν ται ν α υποβάλλουν από
σήµερα οι εποχ ιακά εργαζόµεν οι µε τίτλο «Υ πεύθυν η
∆ήλωση Εργαζόµεν ων µε δικαίωµα επαν απρόσληψης
σε επιχ ειρήσεις – εργοδότες κύριων ή µη κύριων ξεν οδοχ ειακών και τουριστικών καταλυµάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χ ορήγηση έκτακτης οικον οµικής εν ίσχ υσης, ως αποζηµίωση ειδικού σκοπού,
υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρµα του ειδικού µηχ αν ισµού στήριξης των εργαζοµέν ων supportemploy ees.serv ices.gov .gr.
Να σηµειωθεί ότι µε την επαν αλειτουργία της
επιχ είρησης, αρµόδιος για ν α δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ
την αν αστολή της σύµβασης εργασίας του ή την πρόσληψή του, είν αι ο ίδιος ο εργοδότης.
Στην υπ εύθυν η δήλωση συµπ εριλαµβάν ον ται,
εκτός των προσωπικών τους στοιχ είων και των
στοιχ είων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόµεν οι
και δεν επαν αλειτούργησε, στοιχ εία που αν τλούν ται
αυτόµατα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχ εία του
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλών ουν και το αν µισθών ουν κύρια
κατοικία, καθώς και τα στοιχ εία του εκµισθωτή και του
µίσθιου ακιν ήτου, π ροκειµέν ου ν α τύχ ουν της
έκπτωσης, σύµφων α µε τις οικείες διατάξεις του Υ πουργείου Οικον οµικών .

Η καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού πραγµατοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχ ου των
στοιχ είων των δυν ητικά δικαιούχ ων µε τα στοιχ εία
που τηρούν ται στα ΠΣ του Υ πουργείου Εργασίας και
Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων και σχ ετικά αρχ εία e-ΕΦΚΑ
και ΟΑΕ∆ και λοιπών συν αρµόδιων φορέων .
Οι σχ ετικές υπεύθυν ες δηλώσεις των εργαζοµέν ων
µπορούν ν α υποβάλλον ται για τον µήν α Ιούν ιο από
1/7/2020 έως και 7/7/2020.

Η καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
θα πραγµατοποιηθεί από 13/7/2020 έως και
14/7/2020.

Για τον µήν α Ιούλιο οι σχ ετικές υπεύθυν ες δηλώσεις
των εργαζοµέν ων µπορούν ν α υποβάλλον ται από
1/8/2020 έως και 7/8/2020. Η καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπ ού θα π ραγµατοπ οιηθεί απ ό
10/8/2020 έως και 12/8/2020.
Παράλληλα οι σχ ετικές υπεύθυν ες δηλώσεις των
εργαζοµέν ων για τον µήν α Αύγουστο µπορούν ν α
υποβάλλον ται από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Η

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Εργαζόµενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε εργοδότη-επιχείρηση π.χ. τουριστικό
κατάλυµα εποχικής λειτουργίας που επαναλειτουργεί στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει µονοµερή
υπεύθυνη δήλωση για το διάστηµα από 1/6/2020
µέχρι 24/6/2020.
Από την 25/6/2020, ηµεροµηνία επαναλειτουργίας του εποχικού τουριστικού καταλύµατος
και σε κάθε περίπτωση µετά την επαναπρόσληψη
του εν λόγω εργαζοµένου, υπεύθυνος υποβολής
δήλωσης αναστολής της σύµβασης εργασίας του
εργαζόµενου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ο εργοδότης, δηλαδή το τουριστικό κατάλυµα.
Αυτό σηµαίνει ότι πλέον ο εργαζόµενος µετά την
25/6/2020 δεν υποβάλλει µονοµερή υπεύθυνη
δήλωση. Ο εργοδότης δύναται για τον εν λόγω
εργαζόµενο είτε να θέσει τη σύµβαση εργασίας
του σε αναστολή είτε να τον απασχολήσει υποβάλλοντας το έντυπο Ε4-συµπληρωµατικός ωραρίου στο Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ».
Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιχείρηση του
παραδείγµατος επαναλειτουργήσει στις 15 Ιουλίου
2020 ο εργαζόµενος µε δικαίωµα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης θα υποβάλει στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» δύο µονοµερείς υπεύθυνες δηλώσεις,
µία για το διάστηµα από 1/6/2020 έως 30/6/2020
και µία για το διάστηµα από 1/7/2020 έως
14/7/2020.
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10-θριάσιο

Γ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ : ‘Ήταν τιµή µου που
υπηρέτησα αυτόν το σπουδαίο σύλλογο΄΄

ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Π.Α.Ε Ένωση Ασπροπύργου
κ. Γιάννη Μελετίου, του Αντιπροέδρου κ. Νίκου Ευθυµίου, και του Γενικού Αρχηγού κ. Βασίλη Φίλη.
Γ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ :
‘Ήταν τιµή µου που
υπηρέτησα αυτόν το
σπουδαίο σύλλογο΄΄

Αγαπητοί φίλαθλοι της Ένωσης Ασπροπύργου,
Ο σκοπός της σηµερινής συνέντευξης
είναι διπλός. Πρώτον, µετά από τέσσερα
χρόνια στο τιµόνι της οµάδας νιώθω την
ανάγκη να σας κάνω έναν απολογισµό –
αποτίµηση του έργου µου και δεύτερον να
σας αναλύσω τις προθέσεις µου για το µέλλον.
Θεωρώ πρωτίστως χρέος µου να ευχαριστήσω τους κυρίους Τσόκα, Λαζάρου,
Σοφιανίδη και Κωνσταντινίδη για τη
πολύτιµη βοήθεια τους όλα αυτά τα χρόνια.
Όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι φίλοι
της οµάδας αναλαµβάνοντας µια οµάδα
αδιάφορη στο Α΄ τοπικό χωρίς καµία επιτυχία για χρόνια, ξεκίνησα το καλοκαίρι του
16΄ όταν µπήκα και ενίσχυσα την οµάδα
οικονοµικά σχεδόν εξ ολοκλήρου, συνέβαλα αναλαµβάνοντας όλες τις ευθύνες για
την άνοδο στη Γ΄ Εθνική, κάτι το οποίο
πετύχαµε σε συνδυασµό µε την κατάκτηση
του Κυπέλλου ΕΠΣ∆Α.
Αργότερα πριν από σχεδόν δυόµιση χρόνια, το ∆εκέµβριο του 2018, όταν βρισκόταν
στις τελευταίες θέσεις του βαθµολογικού
πίνακα της Γ’ Εθνικής και η µέχρι τότε πορεία της προµήνυε το σίγουρο υποβιβασµό
της από την κατηγορία, αναλαµβάνοντας,
έγινε µια σοβαρή ενίσχυση και η οµάδα µε
ένα ντεµαράζ συνεχόµενων θετικών αποτελεσµάτων κατάφερε να µείνει στην κατηγορία.
Η επόµενη αγωνιστική περίοδος βρήκε
την Ένωση Ασπροπύργου να έχει αλλάξει
σελίδα και να λειτουργεί σε πολλούς τοµείς
πάνω σε επαγγελµατικά πρότυπα, τόσο σε
θέµατα αγωνιστικά όσο και έξω-αγωνιστικά
όπως αυτό της οργάνωσης.
Ας µην ξεχνάµε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήµατος, του κυπέλλου
ΕΠΣ∆Α και την άνοδο στις επαγγελµατικές
κατηγορίες µετά από πολλά χρόνια.
Παράλληλα προσελκύσαµε µε πολύ
σωστή οργάνωση και µέσα από τις επιτυχίες µας, ένα µεγάλο αριθµό νέων αθλητών στις ακαδηµίες της οµάδας. Καταλαβαίνει ο καθένας πόσο σηµαντικό είναι
αυτό για τον αθλητισµό της πόλης µας και
τι τεραστία παρακαταθήκη για το µέλλον
του συλλόγου.
Οι ακαδηµίες της οµάδας µας σήµερα
αριθµούν περίπου 200 παιδιά και λειτουργούν µε σύγχρονες µεθόδους προπόνησης
και παρεχόµενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Στόχος µας, η ολοκληρωµένη αθλητική
εκπαίδευση νεαρών ποδοσφαιριστών που
θα ανδρωθούν ποδοσφαιρικά, µέσα από
µια εκπαιδευτική και αγωνιστική διαδικασία

∆ύναµη θα στηρίξει την Ένωση Ασπροπύργου
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για
τον σεβασµό µε τον οποίο µε περιβάλλατε
όλα αυτά τα χρόνια.
∆εν ξεχνάµε την Ένωση Ασπροπύργου.
Πάντα στηρίζουµε την οµάδα µας.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΕ
ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

πλήρως εναρµονισµένη µε τις αρχές του
ψυχαγωγικού αθλητισµού, του «ευ
αγωνίζεσθε», της ευγενής άµιλλας, ιδανικά
και αξίες που ανέκαθεν χαρακτήριζαν τη
µακρόχρονη ιστορία της οµάδας µας.
Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να τα έχουµε καταφέρει χωρίς την αρωγή των µελών
του ερασιτέχνη κ.κ. Τσόκα Θέµη, Λαζάρου
Πέτρου και Καµπόλη Σταµάτη, τους οποίους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς
µου για τον συνεχή αγώνα που έδιναν όλα
αυτά τα χρόνια
Συνοψίζοντας λοιπόν τα 3 πρώτα χρόνια
της θητείας µου η συγκοµιδή της οµάδας
ήταν µία άνοδος από την Α ΕΠΣ∆Α στη Γ
εθνική και κατάκτηση του κυπέλλου
ΕΠΣ∆Α Μια παραµονή στην Γ ΕΘΝΙΚΗ
Και άλλο ένα πρωτάθληµα και µια άνοδος
από τη Γ΄ Εθνική στις επαγγελµατικές κατηγορίες συνοδευόµενη από άλλο ένα
κύπελλο ΕΠΣ∆Α.
Η αγωνιστική περίοδος 2019-20 βρήκε
την οµάδα µας στην επαγγελµατική
Football League. ∆ΥΣΤΥΧΩΣ µετά την
αναδιάρθρωση έκτρωµα του κ. Βασιλειάδη
και ενώ έπρεπε να αγωνιστούµε στη Β΄
Εθνική, ξαφνικά βρεθήκαµε να παίζουµε
ξανά στη Τρίτη τη τάξει κατηγορία όντας
όµως Π.Α.Ε, σε ένα εντελώς καινούργιο
πρωτάθληµα µε τελείως διαφορετικές
απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα, οικονοµικά ,
αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά.
Σε αυτό το σηµείο η θητεία µου ως Πρόεδρος, συνέπεσε µε την εµφάνιση πολλών
δυσκολιών , που ανέτρεψαν τα δεδοµένα
και δηµιούργησαν νέες αντιξοότητες.
Πέραν όλων των άλλων, αναγκαστήκαµε
να ασχοληθούµε µε προβλήµατα τα οποία
βάραιναν το σύλλογο από την εποχή
προηγούµενων διοικήσεων, για να µπορέσει το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας
απερίσπαστο να ολοκληρώσει την αποστολή του και να παραµείνει στη Football
League.
Κάνοντας την αυτό-κριτική µου στο πέρασµα των τεσσάρων αυτών ετών, θέλω να
τονίσω ότι τα όποια λάθη έγιναν, να είστε
βέβαιοι , έγιναν υπό την ανάγκη εξασφάλισης του καλύτερου για την οµάδα και µόνο.
Προσωπικά αισθάνοµαι ευτυχής γιατί όλο
αυτό το διάστηµα, έδωσα µεγαλύτερο και

καλύτερο κοµµάτι του εαυτού µου και προσπάθησα να ανταποκριθώ µε όλες µου τις
δυνάµεις στο δύσκολο έργο που ανέλαβα.
Στην µεγάλη αυτή πορεία και προσπάθεια δεν ήµουν µόνος, είχα πολλούς και
άξιους συνεργάτες όπως τους δυο αντιπροέδρους κ.κ. Ευθυµίου και Φυλακτό, τον
Γενικό Αρχηγό της οµάδας κ. Φίλη τον
προπονητή κ. Βαζάκα και τον Υπεύθυνο
επικοινωνίας κ. Παπασταθόπουλο, µε τους
οποίους µοιράστηκα την αγάπη και το
όραµα µου για υγιείς βάσεις, προκειµένου
το σωµατείο µας να έχει µια διαρκή ανοδική πορεία στο µέλλον.
Τους ευχαριστώ όλους από καρδίας.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες
τις δοµές του ∆ήµου Ασπροπύργου, και
συγκεκριµένα, το ∆ήµαρχο Ασπροπύργου
και πατέρα µου τον κύριο Νίκο Μελετίου
που µε γαλούχησε τόσα χρόνια µε την
αγάπη για αυτή την οµάδα αλλά και για την
συµπαράστασή του σε κάθε µου βήµα
καθώς επίσης και τον πρόεδρο του
ΟΑΦΝΤΗ κ. Κατσαρό αλλά και τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου τους οποίους βρήκα
συµπαραστάτες και συνοδοιπόρους για
την πραγµατοποίηση των στόχων της οµάδας όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια καθηµερινής ενασχόλησης και προσωπικού
αγώνα, µετά λύπης µου, σας ανακοινώνω
την αποχώρησή µου από την θέση του
Προέδρου και Ιδιοκτήτη της Ένωσης
Ασπροπύργου.
Αποχωρώ δικαιωµένος και χαρούµενος
γιατί όλες αυτές οι επιτυχίες έχουν οδηγήσει την οµάδα εδώ που είναι σήµερα µετά
από 50 χρόνια.
‘Ήταν τιµή µου που υπηρέτησα αυτό το
σπουδαίο σύλλογο, αναλαµβάνοντας την
οµάδα µου από πολύ χαµηλά και µε τη
βοήθεια των συνεργατών µου καταφέραµε
να φτάσουµε στα µέγιστα δυνατά.
Η Ένωση Ασπροπύργου κρατούσε
πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή µου, θα
παραµείνει πάθος µου και επειδή όλοι εδώ
µοιραζόµαστε την ίδια αγάπη, εύχοµαι µε
ενότητα να συνεχίσουµε να υπηρετούµε το
σωµατείο της καρδιάς µας .
Προσδοκώ έναν άξιο συνεχιστή µε µε το
ίδιο θάρρος το ίδιο πάθος και την ίδια

Φίλες και φίλοι της οµάδας µας, θα ήθελα
και εγώ µε την σειρά µου να κάνω µία αναδροµή στη θητεία µου στην οµάδα της
Ένωσης Ασπροπύργου στα τελευταία 4
χρόνια και κάποιες αναφορές σε βασικά
θέµατα λειτουργίας της οµάδας τον τελευταίο χρόνο.
Ξεκινώντας την περίοδο 2016-2017 µε
την οµάδα στο Πρωτάθληµα της ΕΠΣ∆Α, η
βοήθειά µου ήταν εκτός διοίκησης συµβουλευτικού χαρακτήρα σε διοικητικά και οργανωτικά θέµατα, καθώς και η παραχώρηση
χώρου για την στέγαση των γραφείων της
οµάδας.
Χρονιά πετυχηµένη µε την άνοδο της
οµάδας στην Γ΄ Εθνική και την κατάκτηση
του Κυπέλλου ΕΠΣ∆Α.
Συνέχεια µε την περίοδο 2017-2018 µε
την οµάδα στο Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής
και την βοήθειά µου από το πόστο του
µέλους του ∆.Σ. αλλά στην ουσία µε όλη
την γραφειοκρατική οργάνωση της οµάδας
(δελτία, εκπροσώπηση σε ΕΠΟ, αλληλογραφία, οργάνωση αποστολών οµάδας για
τους εκτός έδρας αγώνες, γραφείο τύπου)
και πάλι µε την παραχώρηση χώρου για
την στέγαση των γραφείων της οµάδας.
Χρονιά πετυχηµένη µε την παραµονή της
οµάδας στην Γ΄ Εθνική (ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ
ΠΟΛΛΩΝ).
Περίοδος 2018-2019 µε την οµάδα και
πάλι στο Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής και
την βοήθειά µου και πάλι από το πόστο του
µέλους του ∆.Σ. αλλά και πάλι στην ουσία
µε όλη την γραφειοκρατική οργάνωση της
οµάδας (δελτία, εκπροσώπηση σε ΕΠΟ,
αλληλογραφία, οργάνωση αποστολών
οµάδας για τους για τους εκτός έδρας
αγώνες, γραφείο τύπου) και πάλι µε την
παραχώρηση χώρου για την στέγαση των
γραφείων της οµάδας. Όλα αυτά µέχρι το
τέλος Ιανουαρίου 2019 όπου και αποχώρησα για προσωπικούς λόγους, επανερχόµενος και πάλι στο τέλος Μαρτίου 2019.
Χρονιά πετυχηµένη µε την άνοδο της
οµάδας στην Football League και την
κατάκτηση και πάλι του Κυπέλλου ΕΠΣ∆Α.
Περίοδος 2019-2020 µε την οµάδα στο
Πρωτάθληµα της Football League και την
βοήθειά µου από το πόστο του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ, έχοντας όλη τη ευθύνη
για τη σύσταση και µετατροπή της οµάδας
σε ΠΑΕ (καταστατικό, έγκριση από Υπουργείο Ανάπτυξης, ΑΦΜ, µετοχές κλπ.)
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και την γραφειοκρατική οργάνωση της οµάδας µε
(συµβόλαια, δελτία, αλληλογραφία, εκπροσώπηση σε
ΕΠΟ, εκπροσώπηση σε Football League, οργάνωση αποστολών οµάδας για τους για τους εκτός έδρας αγώνες,
οργάνωση και εποπτεία για τους εντός έδρας αγώνες).
Χρονιά πετυχηµένη µε την παραµονή της οµάδας στην
Football League.
Θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία χρονιά µε τη συµµετοχή της οµάδας µας στην Football League αναφέροντας
και επισηµαίνοντας
1ον) Παρότι ήµασταν Πρωταθλητές στη Γ΄ Εθνική, µε την
αναδιάρθρωση έκτρωµα Βασιλειάδη αγωνιστήκαµε και
πάλι στη Γ΄ Εθνική
2ον) Παρότι µας διαβεβαίωσαν εγγυηµένα ότι υπάρχει
τηλεοπτικό συµβόλαιο µε ποσό 128.000 τελικά λάβαµε
48.000 ΜΟΝΟ!!!
3ον) Παρότι µας προέτρεψαν για Πρωτάθληµα Κ17 και
όχι Κ19 γιατί θα λαµβάναµε ποσό bonus 15.000 η κάθε
οµάδα από FIFA- UEFA δεν λάβαµε ΤΙΠΟΤΑ!!!
4ον) Η παρουσία µας ήταν έντονη και µαχητική σε όλους
τους τοµείς όπως αρµόζει στη ιστορία αυτής της οµάδος
και µόνο περήφανοι πρέπει να είναι οι φίλαθλοι µας.
Αντιµετωπίσαµε πολλές δυσκολίες, αντιξοότητες και
εµπόδια τα οποία ο Πρόεδρός µας Κος Μελετίου Γιάννης
τα ξεπέρασε επιτυχώς µε αποκορύφωµα την προ 10ετίας
διεκδίκηση οφειλών από το τότε παίκτη Brandan
Fernando.
Θεωρώ υποχρέωση µου να εκφράσω τις ευχαριστίες µου
στο Πρόεδρο και µεγαλοµέτοχο της ΠΑΕ Μελετίου Γιάννη
που µου εµπιστεύθηκε όλες τις αρµοδιότητες που µου
ανέθεσε, και πιστεύω ότι τον δικαίωσα πλήρως, στον Αντιπρόεδρο Φυλακτό Βαγγέλη, στον Γενικό Αρχηγό Φίλη
Βασίλη, στον Υπεύθυνο Τύπου και Επικοινωνίας Παπασταθόπουλο Μιχάλη και στο Προπονητή Βαζάκα Γιώργο
για την συνεργασία που είχαµε παρά τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που προέκυπταν. Ευχαριστίες στον Πρόεδρο
του Ερασιτέχνη Τσόκα Θέµη και τον Γεν. Γραµµατέα
Λαζάρου Πέτρο για την άψογη συνεργασία µας όλα τα χρόνια.
Τέλος ευχαριστώ τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου Κο
Μελετίου Νίκο, τον Πρόεδρο του ΟΑΦΝΤΗ Κο Κατσαρό
Γιάννη, τους Αντιδηµάρχους και το προσωπικό του ∆ήµου
γιατί πάντα ήταν στο πλευρό µας για όλα τα τυχόν προβλήµατα στους αθλητικούς χώρους.
Κλείνοντας και πιστεύοντας ότι η ΕΠΟ και η Πολιτεία θα
διορθώσουν τις αδικίες και τα προβλήµατα στο ποδόσφαιρο µε την ΣΩΣΤΗ αναδιάρθρωση, καλώ όποιον έχει διάθεση, όρεξη και κότσια να έρθει να βοηθήσει την οµάδα µε
πράξεις.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ)
Τον Ιούνιο 2017, µε την άνοδο της οµάδας από το τοπικό
στην Γ΄ Εθνική, ο Κος Μελετίου µε τον Κο Τσόκα, µε εµπιστεύθηκαν να τρέξω την οργάνωση του αγωνιστικού τµήµατος της οµάδας ως Γενικός Αρχηγός.
Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες σε µια δύσκολη χρονιά και µε πολύ δύσκολο όµιλο, µε ιστορικές οµάδες(
Εθνικός, Προοδευτική, Ιωνικός, ∆ιαγόρας, Ιάλυσος,
Ρόδος), καταφέραµε να παραµείνουµε στην κατηγορία,
κατακτώντας την 6η θέση και να ατενίζουµε µε αισιοδοξία
το µέλλον.
Πριν ξεκινήσει η χρονιά τον Μάιο 2018, σε συνάντηση µε
τους Κους Μελετίου και Τσόκα συζητήσαµε τους στόχους
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της νέας χρονιάς, ρωτώντας τους που στοχεύουν. Η
απάντηση που πήρα ήταν πως ο στόχος είναι µόνο η άνοδος στην Β΄ Εθνική. Θεώρησα µε την µικρή µου εµπειρία
στο ποδόσφαιρο, ότι το πρώτο πράγµα που πρέπει να
κάνει µία οµάδα για να έχει υψηλούς στόχους, εκτός από
µία σοβαρή ∆ιοίκηση, που την είχαµε, είναι ο Προπονητής.
Έτσι µε προσωπική µου ευθύνη και µε την εµπιστοσύνη
που µου έδειξε η διοίκηση πρότεινα τον Κο Βαζάκα, έναν
προπονητή κατά την γνώµη µου κατηγορίας Super
League, τον οποίο και προσλάβαµε.
Το καλοκαίρι εκείνο έγινε από τον Κο Βαζάκα και από
µένα ένας σοβαρός σχεδιασµός και φτιάξαµε µια πολύ
ανταγωνιστική οµάδα, παρότι ορίστηκε να αγωνιστούµε σε
ένα δύσκολο όµιλο και παρότι δεν ήµασταν φαβορί για την
άνοδο, δεδοµένης της ύπαρξης οµάδων, όπως η Καλαµάτα, ο Παναργειακός και η Ερµιονίδα και ενώ όλοι µας είχαν
ξεγραµµένους στο τέλος του Α΄ γύρου (10 βαθµούς πίσω
από την άνοδο), µε κάποιες προσθήκες, αλλά και πάνω
από όλα την ΠΙΣΤΗ του προπονητή, τη δική µου, αλλά και
της διοίκησης, καταφέραµε να πάρουµε το Πρωτάθληµα
και το Κύπελλο ΕΠΣ∆Α, φέρνοντας ξανά τον Ασπρόπυργο
στις επαγγελµατικές κατηγορίες µετά από 50 ΧΡΟΝΙΑ.
Συνταγή πετυχηµένη δεν αλλάζει, έτσι συνεχίσαµε όλοι
µαζί και την επόµενη χρονιά, παρά το αργοπορηµένο σχεδιασµό λόγω προσωπικών υποχρεώσεων του Προέδρου
Κου Μελετίου, προσπαθήσαµε να φτιάξουµε µια οµάδα
ανταγωνιστική σε ένα όµιλο µε 14 οµάδες, εκ των οποίων
οι 10 να έχουν αγωνιστεί στην Α΄ Εθνική παλαιότερα.
Πιστεύω ότι η βαθµολογική θέση της οµάδας µπορούσε να
είναι καλύτερη, βάσει των εµφανίσεων που κάναµε, αλλά
δυστυχώς στο ποδόσφαιρο µετράει το αποτέλεσµα και όχι
η εµφάνιση. Θεωρώ ότι κάναµε λάθη, αλλά πιστεύω ότι τα
σοβαρότερα λάθη, ήταν εξωαγωνιστικά και εξηγούµαι.
Σε µία κρίσιµη καµπή του Πρωταθλήµατος δηµιουργήθηκε, το θέµα µε τον προ 10ετίας ποδοσφαιριστή Brandan.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της διοργανώτριας αρχής και της
ΕΠΟ, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, κατά την
διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου 2020,
όπου προσπαθήσαµε να κάνουµε κάποιες διορθωτικές
κινήσεις στο ρόστερ της οµάδας και ενώ είχαµε αφήσει
ελεύθερους 8 ποδοσφαιριστές και είχαµε συµφωνήσει µε
άλλους 8 ποδοσφαιριστές για να τους αποκτήσουµε,
ενηµερωθήκαµε από τους ίδιους που µας έδιναν της διαβεβαιώσεις, ότι πλέον υπάρχει απαγόρευση µεταγραφών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, µέχρι η διοίκηση, προς τιµή της
για λάθη άλλων να καταφέρει να διευθετήσει την υπόθεση
Brandan, δαπανώντας αρκετά χρήµατα, να παίξει η οµάδα
3 καθοριστικότατους αγώνες µε ρόστερ 12 ποδοσφαιριστών.
Τελικά ο Ασπρόπυργος ήταν το µεγάλο πρόβληµα του
Ελληνικού ποδοσφαίρου, µε µία οφειλή σε 1 ποδοσφαιριστή από το 2009 και όχι οι τόσες οµάδες, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε όλοι, µε οφειλές σε αναρίθµητους ποδοσφαιριστές µε κόστος εκατοµµυρίων. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε όλες αυτές οι καθυστερήσεις έφεραν όλο το σχεδιασµό
πιο πίσω, µε αποτέλεσµα ο προπονητής να µην προλάβει
να µοντάρει την οµάδα στην οµολογουµένως µικρή περίοδο της διακοπής του Πρωταθλήµατος. Παρά τις δυσκολίες
φτιάξαµε µια πάρα πολύ καλή οµάδα, αλλά και τότε σε
κρίσιµους αγώνες, η διαιτησία έπαιξε το ρόλο της. Αυτό δεν
είναι φυσικά µόνο λόγια, υπάρχουν video και είναι στη διάθεση σας. Όπως και να έχει πιστεύω ότι η οµάδα εάν δεν
είχε προκύψει η διακοπή λόγω της πανδηµίας, θα κατάφερνε να σωθεί µε τους 2 αγώνες εντός και τον 1 εκτός.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα και κυρίως τον Πρόεδρο και µεγαλοµέτοχο Μελετίου Γιάννη, αλλά και τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Τσόκα Θέµη, για την εµπιστοσύνη που
έδειξαν στο πρόσωπό µου, όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω
ότι τους δικαίωσα. Επίσης τον Αντιπρόεδρο και φίλο µου
Ευθυµίου Νίκο και όλους όσοι ήταν στη διοίκηση της οµάδας όλα αυτά τα χρόνια και έκαναν το έργο µου πιο εύκολο, όπως επίσης του ποδοσφαιριστές, τους φροντιστές,
γυµναστές και βοηθούς για την συνεργασία που είχαµε.
Επίσης να ευχαριστήσω αυτόν τον κόσµο που ήταν κοντά
µας και ιδιαίτερα τον σύνδεσµο SFA1 που ήταν µαζί µας
και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, αλλά και τον κόσµο
που έκανε κριτική στα «καφενεία» χωρίς να έχει δη ποτέ
την οµάδα µας.
Αναφορά πρέπει να γίνει στο ∆ήµαρχο της πόλης µας Κο
Μελετίου, που ήταν πάντα δίπλα στην οµάδα, τον Πρόεδρο
του ΟΑΦΝΤΗ Κο Κατσαρό, καθώς και στο Μάκη, στο
Κώστα και στο Χρήστο, που ήταν κάθε µέρα δίπλα µας και
µας είχαν ένα γήπεδο µε αγωνιστικό χώρο στολίδι αντάξιο
Super League.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω το Προπονητή και άνθρωπο
Γιώργο Βαζάκα, για αυτά που µας δίδαξε προπονητικά και
ηθικά, σε όλη αυτή τη πορεία. Θεωρώ ότι ήταν πολυτέλεια
για την οµάδα µας και θέλω να του πω ότι δεν απέκτησε
µόνο ένα φίλο, απέκτησε έναν αδερφό.
Η ιστορία γράφει και θεωρώ ότι η διοίκηση αυτής της
4ετίας θα γραφτεί µε χρυσά γράµµατα στην ιστορία της
οµάδας µας, γιατί µόνο επιτυχίες είχε µε τιµιότητα και καθαρότητα.

Αναδιάρθρωση

Γ.Μ. - Όπως είπα και προηγουµένως έπρεπε να διορθωθεί
η περσινή αδικία που υπέστησαν όλες οι πρωταθλήτριες
της Γ΄ Εθνικής.
Το ζήτηµα όµως δεν τελειώνει µόνο εκεί. ∆εν φτάνει από
µόνη της η αναδιάρθρωση των κατηγοριών για να φέρει
την άνοιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ελπίζω οι αρµόδιοι φορείς αυτή τη φορά, έχοντας µάθει
και από τα λάθη των προηγούµενων, να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στην ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ της νέας κατηγορίας όσον
αφορά το οργανωτικό της επίπεδο, αλλά και να δηµιουργήσουν ένα µοντέλο το οποίο να εξασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα των οµάδων που θα συµµετέχουν.
Ένα καλά δοµηµένο καθαρό και ανταγωνιστικό πρωτάθληµα θα ξαναφέρει τον κόσµο στα γήπεδα.

Οικονοµικά Π.Α.Ε
Γ.Μ. - Όπως γνωρίζεται πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια
έχω ανταποκριθεί µόνος ή σχεδόν µόνος σε όλες τις
υποχρεώσεις, ακόµα κι αν πολλές φορές κλήθηκα να καθαρίσω λάθη που βάραιναν άλλους.
Είµαι περήφανος γιατί αφήνω το σωµατείο σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι το παρέλαβα Οικονοµικά.
Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω.
∆ιάθεση Π.Α.Ε

Γ.Μ. - Όπως είπα η Π.Α.Ε Ένωση Ασπροπύργου είναι
διαθέσιµη προς πώληση. Είναι χρέος όλων µας και δικό
µου περισσότερο, να εξασφαλίσουµε την επόµενη ηµέρα
του συλλόγου µας.
Πρέπει ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τύχη του σωµατείου να έχει όπως είπα και προηγουµένως το ίδιο θάρρος,
το ίδιο πάθος αλλά και την ίδια δύναµη ώστε να συνεχίσει
να στηρίζει την ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σε κάθε της βήµα.
ΑΠΟ∆ΟΣΗ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΑΓΓΕΛΙΑ

6978087309

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.

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εταιρία, µε αντικείµενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα 90τ.µ. στην
Ελευσίνα, πλησίον ∆ΕΗ.

Πλήρως αυτόνοµο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιµή ενοικίασης 400€
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα 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 φορτοεκφόρτωσης 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 ενδιαφέρει.
21.2.2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα
90τµ όπισθεν ∆ηµαρχείου,
έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279
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Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ∆ Η Μ Ο Υ
ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441
Ασπρόπυργος : 02/ 07/2020
Αρ. πρωτ.: 890

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
« Αµοιβές και έξοδα Παροχής
υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΒΡΕΦΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ. Με ΚΑ
03.6117.0003»
προϋπολογισµού 74.000,00€
µε ΦΠΑ

O Πρόεδρος της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό
παροχής υπηρεσιών, µε έγγραφες
σφραγισµένες προσφορές για την
υπηρεσία « Αµοιβές και έξοδα
Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής
ΒΡΕΦΙΚΩΝ
υποστήριξης
ΣΤ ΑΘΜΩΝ.», προϋπολογισµού
74.000,00 € και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά , βάσει τιµής σε ευρώ. Η
προσφορά αφορά το σύνολο των
υπηρεσιών του διαγωνισµού,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση : Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 02/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 17336

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγων ισµού,
για την αν άδειξη αν αδόχου για
την προµήθεια
«1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ (οµάδα 1),
CPV: 30125120-8 & 30192110-5
2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (οµάδα 2),
CPV: 30192700-8
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (οµάδα
3), CPV: 30197643-5»
Α.Μ.: 111/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισµού
59.997,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(74.396,28€ µε Φ.Π.Α.24% )

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, ανά οµάδα ή για το σύνολο των οµάδων των προς προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής , σε συνάρτηση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω ειδών : 1)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΛΑΝΙΑ
& Τ ΟΝΕΡ
(οµάδα 1) CPV:
30125120-8 & 30192110-5, 2)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (οµάδα 2) CPV:
30192700-8,
ΦΩΤ ΟΤ ΥΠΙΚΟ
ΧΑΡΤ Ι
(οµάδα 3) CPV:
30197643-5.
Αν τικείµεν ο της σύµβασης είν αι
η προµήθεια:
1) αν αλωσίµων υλικών – µελαν ιών και τόν ερ για τους Η/Υ ,
τους εκτυπωτές και τα φ ωτοτυπικά µηχαν ήµατα,
2) γραφ ικής ύλης και
3) φ ωτοτυπικού χαρτιού, απαραίτητων για τη λειτουργία όλων

ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην αριθµ. 33/2020
τεχνική µελέτη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης .

Ο διαγων ισµός θα διεξαχθεί την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 , και
ώρα 10.00 π.µ, η οποία είναι και
η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης επί
της οδού Ιωάννη Στεφανή 7,
Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται µετά την παραπάνω
ώρα λήξης δεν λαµβάνεται υπόψη.

∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίωµα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:
1. Έλληνες και αλλοδαποί,
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,
3. Συνεταιρισµοί και Ενώσεις
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτων υπηρεσιών του ∆ήµου
Φυλής.
Τ α προς προµήθεια υλικά, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των ενδεικτικών προϋπολογισµών, καταχωρηµένα (κατά οµάδες υλικών):
Οµάδα 1 ( αναλώσιµα
•
υλικά – µελάνια & τόνερ )
•
Οµάδα 2 ( γραφική
ύλη )
•
Οµάδα 3 ( φωτοτυπικό
χαρτί)

Προσφ ορές υποβάλλον ται αν ά
οµάδα ή για το σύν ολο των οµάδων των παραπάν ω ειδών .
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
74.396,28 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: 59.997,00€ ΦΠΑ :
14.399,28 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
µέχρι εξάντλησης των προς προµήθεια ειδών.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα
γραφεία του ∆ήµου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τετάρτη 15-072020, ώρα 11:00 (ηµεροµηνία και
χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η καταληκτική ηµεροµην ία παραλαβής των προσφ ορών είν αι η
ηµεροµην ία διεν έργειας του διαγων ισµού, δηλαδή 15/07/2020
και ώρα 11:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε

τείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 ν.
4412/16.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισµό από το τµήµα
προµηθειών της Κοινωφελούς
στο
τηλέφωνο
Επιχείρησης
2168002441 , από την υπάλληλο Παππού Μαρία τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , µετά τη
δηµοσίευση της διακήρυξης και
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος
από τις ίδιες υπαλλήλους που
προαναφέρθηκαν ή να τους αποσταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία µέχρι
και την προηγούµενη ηµέρα της
δηµοπρασίας , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ

την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
και έχουν ως αντικείµενο εργασιών
την κατασκευή, εµπορία και
διακίνηση:
1) αναλωσίµων υλικών – µελανιών
και τόνερ για τους Η/Υ , τους
εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά
µηχανήµατα,
2) γραφικής ύλης και
3) φωτοτυπικού χαρτιού

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς
από ένωση οικονοµικών φορέων,
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τ µήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ .Κ 13341, Τ ηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714. Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr. Η
περίληψη της ∆ιακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και
ιστοσελίδα
της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τ ύπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η
δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τ ύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας έχει
ευχάριστα νέα για τους µικρούς της φίλους!

Συγκεκριµένα, σας ενηµερώνουµε πως φέτος
θα λειτουργήσει κανονικά η Θερινή Κατασκήνωση του ∆ήµου,
λαµβάνοντας -φυσικά- όλα τα απαραίτητα µέτρα
υγιεινής και ασφαλειας
Εντός των προσεχών ηµερών, όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα
ενηµερωθούν εκ νέου σχετικά µε τις εγγραφές,
το πρόγραµµα και τις δράσεις!

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
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γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη , 10:0022:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει 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: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

ικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή

35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
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., 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.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆Υ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥ ΟΣ ΡΕΥ ΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική µε πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα οδήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan 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: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆Α ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας µε ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι διπλώµατος Γ
κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού µηχανήµατος - κλάρκ.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.

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

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & 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
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.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 ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/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
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

16-θριάσιο
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