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ΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ Ο Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Έργα προϋπολογισμού
1,3 εκ. ευρώ,
για την ανάδειξη
και την προστασία του
πιο σημαντικού
υγροτόπου της Αττικής,
τα οποία εντάσσονται
στο ΕΣΠΑ 2021-2027

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ακόμη ένα βήμα στην
κατεύθυνση της
αποτελεσματικότερης
Ανακύκλωσης

Απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης
και καφέ κάδους παρέλαβε
ο Δήμος με την αρωγή της
Περιφέρειας Αττικής. σελ.2

σελ. 16

Ο Δήμος Ελευσίνας αποκτά την
Οικία Μορφοπούλου

Ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο κέντρο της πόλης

Θα έδιναν εξετάσεις στη θέση άλλων

Απάτη στις εξετάσεις
για δίπλωμα οδήγησης
στη δυτική Αττική

σελ. 9

Θανάσης Μπούρας:

σελ. 3

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη,για σύσταση
Αστυνομικού Τμήματος στην Κινέττα
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
210-5577744

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση
της αποτελεσματικότερης Ανακύκλωσης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΩΤΣΟΥ-ΣΑΡΗΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74
210-5548122
ΜΑΝΔΡΑ

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 67
210-5555236
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ 81
210-2481114
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ο.Ε

της υπηρεσίας καθαριότητας Νίκος Αγγελάκος.
«Είμαστε δίπλα σε έναν άξιο Δήμαρχο που δίνει
καθημερινό αγώνα, για να συμβάλλουμε με την
προσφορά μας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», δήλωσε ο κος
Πατούλης.

ΚΥΠΡΟΥ 25 (ΚΟΥΝΕΛΙΑ) 210-5810742

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

Χρήστος Στάθης
Δεν αισθάν ομαι περήφαν ος για την
αν ακύκλωση στο Δήμο μας.
Παρέλαβα 0% και θέλω ν α βάλω θετικό
πρόσημο και, ει δυν ατόν , διψήφιο αριθμό
μπροστά από το μηδέν .

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές καταιγίδες.
Η θερμοκρασία από 24- 32 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα,
Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ
Οδυσσέας
Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα, Αγίας Κυριακής
Μεγαλομάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης
και καφέ κάδους παρέλαβε
ο Δήμος με την αρωγή της
Περιφέρειας Αττικής.

Τ

η Δευτέρα 6/7/2020 ο Περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης παρέδωσε στο Δήμαρχο Χρήστο Στάθη νέο απορριμματοφόρο
όχημα Ανακύκλωσης και καφέ
κάδους για την ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα
τροφίμων).
Τον κο Πατούλη συνόδευσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο
Αντι περι φερει άρχης Πολι τι κής
Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης,
ενώ στο Δημαρχείο τους υποδέχθηκαν μαζί με τον κο Στάθη, οι
Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Κολοβέντζος, Σωτηρί α Αργυρί ου,
Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Δημήτρης
Ραφτόπουλος και ο προϊστάμενος

Την εξαιρετική συνεργασία των δύο πλευρών
υπογράμμισε και ο κος Στάθης στις δηλώσεις του:
«Πριν ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για το
απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων θέλω να τονίσω το εξής: Αυτό το Ζάππειο από τις αρχές του 2020 έπιασε τόπο, γίνεται
πράξη. Υποσχέθηκε σε όλους ότι η Ανακύκλωση
θα πάρει σάρκα και οστά κι έτσι γίνεται. Δεν αισθάνομαι περήφανος για την ανακύκλωση στο Δήμο
μας.
Παρέλαβα 0% και θέλω να βάλω θετικό πρόσημο και, ει δυνατόν, διψήφιο αριθμό μπροστά
από το μηδέν. Ευχαριστώ πολύ τον Περιφερειάρχη που υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια μας”.
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Ο Δήμος Ελευσίνας αποκτά την
Οικία Μορφοπούλου
Ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο
κέντρο της πόλης

θριάσιο-3

Θανάσης Μπούρας:

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη,για σύσταση
Αστυνομικού Τμήματος στην Κινέττα

Ο

Η

χ ρηματοδότηση του Δήμου Ελευσίν ας, από το
Υ πουργείο Εσωτερικών , με το ποσό των 20
εκ. ευρώ στις 16 Ιαν ουαρίου 2020, ήταν η
μεγαλύτερη απόδειξη ότι μόν ο όταν υπάρχ ει συν τον ισμέν ο σχ έδιο και προγραμματισμός υπάρχ ει και αποτέλεσμα.
Με την μεταφορά 812.300 ευρώ από το Υ πουργείο
Εσωτερικών προς τον Δήμο μας, με σκοπό την αποζημίωση των ιδιοκτήτων του ακιν ήτου Μορφόπουλου,, ο
Δήμος μας απ οκτά έν α σημαν τικό π εριουσιακό
στοιχ είο στο κέν τρο της πόλης εμβληματικής σημασίας.
Να σημειωθεί ότι για την απόκτηση του ακιν ήτου της
οικίας Μορφοπούλου, ο Δήμος μας δεν θα στερηθεί ιδίους πόρους, γεγον ός που οφείλεται στην επιτυχ ία
επιχ ορήγησής του με 20 εκ.

ευρώ από την κεν τρική κυβέρν ηση για αν απτυξιακούς σκοπούς.

Η αξιοποίηση και ανάπλαση του ακινήτου συνολικής έκτασης 4,6 στρεμμάτων στο κέντρο της
πόλης της Ελευσίνας, εντάσσεται στον σχεδιασμό
της Δημοτικής μας Αρχής για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε όλο τον δήμο με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Με λιγότερα λόγια και περισσότερες πράξεις, με σχ έδιο, στοχ οπροσήλωση και σκληρή δουλειά αυτά που
φαίν ον ταν πως δεν μπορούν ν α αλλάξουν , όχ ι μόν ο
αλλάζουν αλλά αν ατρέπον ται και φέρν ουν έμπρακτα
και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα για τον Δήμο .

Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε
επίκαιρη ερώτηση προς τον Υ πουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχ άλη Χρυσοχ οϊδη, με θέμα τη
σύσταση Αστυν ομικού Τμήματος στην Τοπική Κοιν ότητα Κιν έττας του Δήμου Μεγαρέων .
Αν αλυτικά η επίκαιρη ερώτηση έχ ει ως εξής:
“Η Κιν έττα αποτελεί δημοτική κοιν ότητα του Δήμου
Μεγαρέων . Πρόκειται για έν αν παραθαλάσσιο οικισμό,
έκτασης 30.000 τ.μ., ο οποίος αριθμεί περί τους 2.000
μόν ιμους κατοίκους. Σημειών εται ότι ο πληθυσμός
αυξάν εται σημαν τικά τα σαββατοκύριακα και ν ωρίς
από την άν οιξη έως το φθιν όπωρο αγγίζον τας τους
20.000 κατοίκους, εν ώ αποτελεί τουριστικό προορισμό
και για επισκέπτες από το εξωτερικό.
Η κοιν ότητα διαθέτει 15 πολιτιστικούς και εξωραϊστικούς συλλόγους, δικό της τοπικό δημοτικό κατάστημα,
τοπική αγορά και ιερούς ν αούς που λειτουργούν ,
γεγον ός που αν αδεικν ύει την ζων τάν ια, την αν εξαρτησία και την σημαν τικότητα του τοπικού οικιστικού
ιστού σε σχ έση με την έδρα του Δήμου, τα Μέγαρα,
που απέχ ουν 15 χ λμ.
Η Κιν έττα είν αι μία περιοχ ή, που έχ ει πληγεί αν επαν όρθωτα τα τελευταία 2 χ ρόν ια τόσο από την καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018, όσο και από
το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Γηρυόν ης” το
Νοέμβριο του 2019, αλλά και από τα φυσικά φαιν όμεν α που είχ αν ως επίκεν τρο τις γειτον ικές περιοχ ές,
όπως οι πλημμύρες στη Μάν δρα και τη Νέα Πέραμο το
Νοέμβριο του 2017, αλλά και η ισχ υρή σεισμική δόν ηση στη Μαγούλα τον Ιούλιο του 2019.
Μάλιστα, μετά τις προαν αφερθείσες φυσικές καταστροφές, η κατάσταση έχ ει επιδειν ωθεί, καθώς είν αι
αρκετές οι περιπτώσεις όπου γίν εται πλιάτσικο στις
περιουσίες των κατοίκων , εν ώ οι ίδιοι ν ιώθουν μεγάλη
αν ασφάλεια για την ίδια τη σωματική τους ακεραιότητα
και για τις οικογέν ειές τους.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Προσοχή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα Τρίτη στην Ιερά Οδό

Ο

ι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουνσήμερα 7 Ιουλίου 2020 λόγω εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού κατά τις ώρες 08.00΄ έως 19.00΄. Συγκεκριμένα, θα π ραγματοπ οιηθεί π ροσωρινή διακοπ ή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό,
στο τμήμα της απ ό το ύψος της συμβολής της με την οδό Σατωβριάνδου έως το ύψος της
συμβολής της με τη Λ. Αθηνών, ρεύμα κυκλοφορίας π ρος Δαφνί, π εριοχής Δήμου Χαϊδαρίου
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων π ρος Δαφνί, θα διεξάγεται
εναλλακτικά, μέσω της οδού Σατωβριάνδου και της Λ. Αθηνών. Η Τροχαία σε ανακοίνωσή της π αρακαλεί οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα π ροσεκτικοί κατά την διέλευσή τους απ ό τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπ άρχουσα οδική σήμανση.

4-θριάσιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Παράταση προθεσμίας
οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο 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 Δήμου Φυλής

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Παράταση, έως τέλος

Αυγούστου για Δήλωση των
Τετραγωνικών
Μέτρων στους Δήμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει ότι,
σύμφωνα με τον νόμο 4682/2020
(Α΄76) παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης- δήλωσης των τετραγωνικών
στους Δήμους μέχρι 31.8.2020.

Η

Ελλην ική Επιτροπή για τη
Διεθν ή Ύφεση και Ειρήν η
(ΕΕΔΥ Ε) καταγγέλλει και
καταδικάζει την κυβέρν ηση της ΝΔ
κι όλους όσοι χ αιρέτισαν το κατάπτυστο κι επικίν δυν ο ν ομοσχ έδιο
για τον π εριορισμό των διαδηλώσεων .
Σε μια περίοδο που κλιμακών εται
η αν τιλαϊκή επίθεση στα εργατικά
δικαιώματα, οξύν ον ται οι γεωπολιτικοί αν ταγων ισμοί και τα σύν ν εφα
του π ολέμου π υκν ών ουν στην
περιοχ ή μας, η κυβέρν ηση επιχ ειρεί ν α επιβάλλει σιγή ν εκροταφείου.
Στοχ εύει ν α βάλει στο γύψο το
κατακτημέν ο με αίμα δικαίωμα του
λαού, του εργατικού λαϊκού κιν ήματος και των φορέων ν α διαδηλών ουν , ν α διαμαρτύρον ται, ν α
διεκδικούν και ν α απαιτούν την
ικαν οπ οίηση των
σύγχ ρον ων
αν αγκών τους, την απεμπλοκή της
χ ώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχ εδιασμούς.
Συν εχ ίζον τας ν α ακολουθεί κατά
γράμμα τις κατευθύν σεις της ΕΕ

που στο όν ομα της αν τιμετώπισης της “τρομοκρατίας” περιστέλλει
δημοκρατικά δικαιώματα κι ελευθερίες, εν τείν ον τας την καταστολή,
με το ν ομοσχ έδιο αυτό αν αγορεύει
την αστυν ομία κι άλλους κρατικούς
κατασταλτικούς μηχ αν ισμούς σε
όργαν α ν ομιμοποίησης ή μη των
εργατικών – λαϊκών κιν ητοποιήσεων , βάζον τας ευθέως στο στόχ αστρο το λαό και το κίν ημά του
Είν αι απύθμεν η υποκρισία ν α
επικαλείται τον κοιν ων ικό αυτοματισμό, το κλείσιμο των μαγαζιών , τη
μείωση του τζίρου, για ν α τεκμηριώσει τη «ν ομιμότητα» των πολλών
εν άν τια στους «λίγους» που τους
βασαν ίζουν δήθεν με πορείες –
συγκεν τρώσεις κλπ. Τους αυτοαπ ασχ ολούμεν ους – εμπ όρους –
μικρούς επαγγελματίες τσάκισε και
τσακίζει η πολιτική ΝΔ σήμερα και
των άλλων αστικών κομμάτων
διαχ ρον ικά με μέτρα και πολιτικές
για την αύξηση της κερδοφορίας
των
μεγάλων
επ ιχ ειρηματικών
ομίλων .

Ο αγών ας για ψωμί, δουλειά,
δικαιώματα, για δημόσια και δωρεάν
παιδεία, υγεία, πρόν οια, είν αι στην
ίδια κλωστή δεμέν ος με τον αγών α
εν άν τια στην εμπλοκή της Ελλάδας
στους ιμπ εριαλιστικούς σχ εδιασμούς και τη μετατροπή της σε έν α
απέραν το ορμητήριο πολέμου.
Ο λαός με την πάλη του ν α
ακυρώσει στην π ράξη αυτό το
ν ομοσχ έδιο!
Η ΕΕΔΥ Ε καλεί τους εργαζόμεν ους, τους αυτοαπ ασχ ολούμεν ους,
τους συν ταξιούχ ους, τους ν έους και
τις ν έες των λαϊκών στρωμάτων σε
μαζική συμμετοχ ή στο συλλαλητήριο στις 9 του Ιούλη, στις 8 μ.μ. στο
Σύν ταγμα στην Αθήν α, π ου
οργαν ών εται από το ταξικό εργατικό
κίν ημα, αλλά και στις κατά τόπους
κιν ητοποιήσεις εργατικών κέν τρων
– ομοσπον διών – σωματείων σε
όλη τη χ ώρα.

ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ 1830 ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Στην Κινέττα λειτουργούσε μέχρι τις αρχές του 2017 αστυνομικός σταθμός, που συνέβαλε στην τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στην περιοχή. Με το υπ’ αριθμ. 7 Προεδρικό Διάταγμα, αρ. φύλλου 14Α’
/9-2-2017 ΦΕΚ καταργήθηκε ο αστυνομικός σταθμός και οι κάτοικοι από τότε ζουν στην ανασφάλεια,
αφού υπάρχει αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας.
Σε όλους τους Δήμους, οι οποίοι έχουν δημοτικές ενότητες και απέχουν σημαντικά από την έδρα του
Δήμου, λειτουργεί είτε Αστυνομικό Τμήμα, είτε Αστυνομικός Σταθμός, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στα Βίλια, που η απόσπαση από την έδρα του Δήμου, τη Μάνδρα, είναι μεγάλη.
Τόσο το Τοπικό Συμβούλιο Κινέττας, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων ζητούν ομόφωνα την
ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος στην Κοινότητα Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.
Μετά τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πρόκειται ν α συσταθεί Αστυν ομικό τμήμα στην Τοπική Κοιν ότητα Κιν έττας του Δήμου
Μεγαρέων ; ”
Η συζήτηση της κατατεθείσας επίκαιρης ερώτησης αν αμέν εται ν α προσδιοριστεί την τρέχουσα
εβδομάδα με βάση το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήν ων .
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θριάσιο-5

Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Αρχίζουν στις 13 του μήνα οι εκπτώσεις - Πτώση τζίρου πάνω
από 50% για έναν στους τέσσερις εμπόρους καταγράφει έρευνα

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

Πανελλαδικές 2020: Στις 10 Ιουλίου
η ανακοίνωση των βαθμολογιών
Στις 10 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τη Δ ε υτέ ρα 1 3 Ι ουλί ου
θα
ξ ε κ ι ν ή σο υ ν
οι
ε κ πτώσε ι ς κ αι θ α δι αρκ έ σουν έ ως κ αι τη Δ ε υτέ ρα
3 1 Αυγ ούστου.
Ε πί σης, στι ς 1 9 Ι ουλί ου
ημ έ ρα Κυ ρι ακ ή τα κ αταστήματα θ α ε ί ν αι αν οι κ τά
σε όλη τη χ ώρα από 1 1 πμ
έ ως 8 μμ.
Κατά τη δ ι άρ κ ε ι α τό σο
των ε κ πτώσε ων όσο κ αι
του αν οί γ ματος των κ αταστημάτων την Κυρι ακ ή 1 9
Ι ουλί ου οι λι αν ε μπορι κ έ ς
ε πι χ ε ι ρήσε ι ς θ α ε κ θ έ σουν
με γ άλη ποι κ ι λί α προϊ όν των το υ ς σε ε ξ αι ρ ε τι κ ά
ε λκ υστι κ έ ς κ αι συμφέ ρουσε ς τι μέ ς.

Ο ι κ αταστηματάρχ ε ς ε ν απ ο θ έ το υ ν τι ς τε λε υ ταί ε ς
ε λπ ί δ ε ς
το υ ς
στι ς
ε κ π τώσε ι ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α αυ ξ ή σο υ ν το ν τζ ί ρ ο
τους.
Πρι ν από λί γ ε ς ημέ ρε ς
έ ρ ε υ ν α το υ Ε μ π ο ρ ι κ ο ύ
Συλλόγ ου Αθ ην ών , έ δε ι ξ ε
τη ν δ ύ σκ ο λο ι κ ατάσταση
που βι ών ουν οι έ μποροι
στη ν
μ ε τά
π αν δ η μ ί ας
ε ποχ ή.
Και αυ τό δ ι ό τι έ ν ας
στους τέ σσε ρι ς ε μπόρους
στην Αθ ήν α, ε ί χ ε πτώση
τζί ρου πάν ω από 5 0 % ε ν ώ
το 8 2 , 8 % των κ αταστημάτων κ ατέ γ ραψ ε σημαν τι κ ά
χ ε ι ρότε ρα αποτε λέ σματα

σε
σχ έ ση
με
τη ν
αν τί στοι χ η πε ρυσι ν ή ε βδομάδα
Στην τηλε φων ι κ ή έ ρε υν α
κ αι στην ε ρώτηση « ποι ο
π αρ άγ ο ν τα
θ ε ωρ ο ύ ν
σημαν τι κ ότε ρο, οι έ μποροι , γ ι α την ε πι βί ωση της
ε πι χ ε ί ρησης» :
Έ ν ας στους δύο κ ρί ν ε ι
ως σημ αν τι κ ότε ρ ο παρ άγ ο ν τα βι ωσι μ ό τη τας τη ν
ε πέ κ ταση της με ί ωσης του
ε ν οι κ ί ου έ ως το τέ λος του
έ τους. Δ ε ύτε ρος σημαν τι κ ότε ρ ο ς η χ ρ η μ ατο δ ό τη ση
μ έ σω δ αν ε ί ων , γ ι α τη ν
άμ ε ση αύ ξ η ση τη ς ρ ε υ στό τη τας των ε π ι χ ε ι ρ ή σε ων .

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών των
πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνει την Παρασκευή 10-7- 2020, ημέρα κατά την οποία θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ.

Η λεβέντικη απάντηση του Γεωργίου Ράλλη
στη χούντα
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. όπως
αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 10-7-2020 το πρωί, αμέσως μόλις παραλάβουν όλα τα σχετικά δέματα
με τις βαθμολογικές επιδόσεις θα πρέπει να τα
παραδώσουν στους Διευθυντές των Γενικών
Λυκείων περιοχής ευθύνης τους. Τα δέματα,
σύμφωνα με το υπουργείο θα περιέχουν :
α. τα αποκόμματα των τετραδίων και β. τις δύο
εκτυπώσεις καταστάσεων, όπως περιγράφονται
παραπάνω.

Ο (Υπο)Διευθυντής κάθε ΓΕΛ μαζί με ένα
μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως
μετά την παραλαβή των δύο καταστάσεων και
των αποκομμάτων, πρέπει να προβούν στον
απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων και των αποκομμάτων.
Στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές θα αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες ΜΟΝΟ τις εκτυπωμένες καταστάσεις που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ
Τ ΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Τ ΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στη μία
το μεσημέρι.

Όλα τα ΓΕΛ θα λειτουργήσουν επιπλέον την
Παρασκευή 10-7-2020, με την παρουσία του
Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή και ενός ακόμα
εκπαιδευτικού. Αυτή την ημέρα, οι δύο προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει:
Α) να ελέγξουν και να αναρτήσουν τις βαθμολογίες
Β) να ελέγξουν και να αποδώσουν κωδικό
ασφαλείας (password) για το ΜΔ, σε όσους
υποψηφίους τους δεν έχουν ακόμα αποκτήσει.

6-θριάσιο
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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.

Θεριν ός κιν ηματογ ράφος «Άστρον » Δήμου Μάν δρας-Ειδυλ λ ίας

θριάσιο-7
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αντικείμενο συζήτησης οι Επιχορηγήσεις
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (κεκλεισμένων
των θυρών) »

Καλείστε την Τρίτη 7 Ιουλίου
2020 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτι κού Συμβουλί ου που θα
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση,
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΄)
για να συζητήσουμε και να
πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Λήψη απόφασης γι α
την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου
μας.
2.
Λήψη απόφασης γι α
την επι χορήγηση των Αθλ-

ητικών Συλλόγων του Δήμου
μας.

3.
Επί αιτήματος Ένωσης
Κρητών
Ελευσί νας
«Η
Μεγαλόνησος» για παραχώρηση χώρου των παλαιών αποθηκών της Ελαιουργικής.

ΝΟΜΙΚΑ
4.
Καθορι σμός αμοι βής
της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό μίας
προσφυγής την οποία άσκησε
ο Παναγιώτης Παυλόπουλος
κατά του Δήμου Ελευσίνας.

5.
Καθορι σμός αμοι βής
του δι κηγόρου Σπυρί δωνα
Γκλιάτη για το χειρισμό μίας
προσφυγής την οποία άσκησε
η Χαρίκλεια Μασκίνη κατά του
Δήμου Ελευσίνας.
6.
Καθορι σμός αμοι βής
της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για το χειρισμό μίας
προσφυγής την οποία άσκησε
ο Σταμάτιος Κοτζιάς κατά του

Δήμου Ελευσίνας.

7.
Καθορι σμός αμοι βής
των δι κηγόρων Μι χάλη και
Γι ώργου Τρι αλώνη γι α την
άσκηση εφέσεων κατά των
9232, 9248, 9029, 9216,
9223, 9054 & 9220/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ν.Π.Ι.Δ. – Κ.Ε.Δ.Ε.
8.
Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου
των οικονομικών καταστάσεων
της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας για το έτος
2019.
9.
Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επι χεί ρησης Δήμου
Ελευσί νας γι α παραχώρηση
του Παλαιού Ελαιουργείου.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σπ. Βρεττός- Δήμαρχος Αχαρνών:

«Η ασφάλεια του
δημότη είναι
προτεραιότητα για εμάς»

Μ

ία ακόμη σύσκεψη με υψηλόβαθμα στελέχη
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7)
στον Δήμο Αχαρνών. Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο
των τακτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση
δεδομένων, δεικτών και δράσεων που έχουν καθιερωθεί
από τη νέα Δημοτική Αρχή. Από την πρώτη στιγμή ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός είχε θέσει το
θέμα της εγκληματικότητας σε βασική προτεραιότητα και
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ζήτησε να ενταθούν οι
προσπάθειες που καταβάλλονται σε κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και μορφών ήπιας παραβατικότητας όπως της ηχορύπανσης και της οδικής ασφάλειας.

Οι παρευρισκόμενοι προχώρησαν σε αναλυτική
ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ευθύνης τους, τη μέχρι
τώρα αποτελεσματικότητά τους, τις δράσεις που
βρίσκονται εν εξελίξει, αλλά και τον σχεδιασμό για το
προσεχές διάστημα.

Το παρών στη συνάντηση έδωσαν οι: Γ. Γαλιάτσος
Αντιστράτηγος ε.α. Σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Υποστράτηγος ΓΑΔΑ Ε. Δασκαλάκης, ο Υποδιοικητής Ασφαλείας Αττικής ταξίαρχος Κ.
Παναγιωτόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Γ. Συκιωτάκης, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής κ. Ι. Δημητρακόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής
Διοικητής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής Σ.
Δόσχορης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διοικητής
Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ε. Πλακιάς,
ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διοικητής Α’ ΑΤ Αχαρνών
Π. Συρμαλής, ο Αστυνόμος Α’ Διοικητής ΒΑΤ Αχαρνών –
Ολυμπιακού Χωριού Ι. Καπελάκης, ο Αστυνόμος Β’ του
τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών Χ. Νίκας, ενώ την Επιτροπή Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας του Δήμου
Αχαρνών εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.
Τοπαλίδης και ο κ. Γ. Κουλόγιαννης.
Ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός μετά το τέλος της
συνάντησης ανέφερε: «Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας αποτελεί βασική μας
προτεραιότητα και οι προσπάθειες μας είναι διαρκείς.
Αυτό περιλαμβάνει κάθε μορφή παραβατικότητας και
σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία
και συνεργασία με την Πολιτεία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
Ο στόχος όλων μας άλλωστε είναι κοινός, να ενισχυθεί
το αίσθημα ασφάλειας όλων των δημοτών και είμαστε
σίγουροι πως στο τέλος θα τα καταφέρουμε».
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8-θριάσιο

Πάνω από 175.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ για 36.500 θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες,

Π

άν ω από 175.000 ε’ιχαν φτάσει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοιν ωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 36.500
θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέν τρα Κοιν ων ικής
Πρόν οιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συν αφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων .
Οι αιτήσεις για την Κοιν ωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ μπορούσαν ν α υποβληθούν μέχρι χθες το πρωί στην διεύθυν ση
https://www.gov .gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ο ΟΑΕΔ
θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις προκειμέν ου ν α συν ταχθεί ο
προσωριν ός πίν ακας κατάταξης των αν έργων που εκτιμάται
ότι θα αν ακοιν ωθεί προς τα τέλη Ιουλίου.
Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμέν ων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμέν ου), οι οποίες θα είν αι

σύμφων ες με την ειδικότητά τους.
Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμέν ων ορίζον ται ίσες με το
1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ν όμιμου κατώτατου
μην ιαίου μισθού ημερησίως και όχι αν ώτερες από το καθαρό
ποσό του εκάστοτε ν όμιμου κατώτατου μην ιαίου μισθού
μην ιαίως.
Συγκεκριμέν α, για κάθε ωφελούμεν ο, που τοποθετείται από
τον Επιβλέπον τα Φορέα για την υλοποίηση της δράσης το
μισθολογικό κόστος αν τιστοιχεί σε 22,01 ευρώ ημερησίως και
όχι μεγαλύτερο από 550,36 ευρώ μην ιαίως.

πρωτοκόλλου της ηλεκτρον ικής αίτησης, η συν ολική βαθμολογία των δυν ητικά ωφελούμεν ων , οι μον άδες, που αν τιστοιχούν σε καθέν α από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συν ολική βαθμολόγηση των κριτηρίων , η
ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι δηλωθείσες προτιμήσεις, ο
Επιβλέπων Φορέας για όσους επιλέγον ται με βάση τη συν ολική βαθμολογία και την αιτούμεν η θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συν ολική βαθμολογία,
προηγείται ο άν εργος, που συγκεν τρών ει τις περισσότερες μον άδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και
αν αυτές συμπίπτουν , από το δεύτερο κριτήριο

Προσωρινός πίνακας κατάταξης
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρον ικά τις αιτήσεις των αν έργων υποψηφίων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας
αν ά ειδικότητα και κατατάσσει με μηχαν ογραφικό τρόπο τους
υποψηφίους σε Προσωριν ό Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων .
Στον πίν ακα αυτό αν αγράφον ται υποχρεωτικά ο αριθμός

ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καταστεί δυν ατός ο
καθορισμός της σειράς κατάταξης, προηγείται ο άν εργος με τον μικρότερο αύξον τα αριθμό ηλεκτρον ικής
αίτησης.

Κρίσιμος χρόν ος συν δρομής των προϋποθέσεων και των
κριτηρίων , που λαμβάν ον ται υπόψη για την κατάταξη των
υποψηφίων αν έργων , καθώς και των προσόν των που θα
αξιολογηθούν κατά την τοποθέτησή τους Πρόσκλησης. Ο
Προσωριν ός Πίν ακας κατάταξης αν έργων περιλαμβάν ει προσωριν ό πίν ακα επιτυχόν των , προσωριν ό πίν ακα επιλαχόν των και προσωριν ό πίν ακα αποκλειομέν ων στον οποίο αν αφέρεται συγκεκριμέν ος λόγος αποκλεισμού.

Ο Προσωριν ός Πίν ακας Κατάταξης Αν έργων , καθώς και ο
πίν ακας αποκλειομέν ων , αν αρτών ται στον διαδικτυακό τόπο
του Ο.Α.Ε.Δ. Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται η υποβολή, αποκλειστικά και μόν ο με ηλεκτρον ικό τρόπο, ως πιστοποιημέν οι χρήστες στη διαδικτυακή πύλη του Οργαν ισμού,
μίας μόν ο έν στασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών
εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει
από την επόμεν η εργάσιμη ημέρα της αν άρτησης των πιν άκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργαν ισμού (www.oaed.gr).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είν αι δυν ατή, τόσο η υποβολή εν στάσεων , όσο και η υποβολή δικαιολογητικών .
Οι εν ιστάμεν οι, ως χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του
Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλουν ηλεκτρον ικά μαζί με την έν σταση τα
τυχόν δικαιολογητικά (ως συν ημμέν α στην υποβληθείσα
ηλεκτρον ική έν σταση) εισάγον τας τους κωδικούς πρόσβασης
σε αυτή (Ον ομασία Χρήστη και Συν θηματικό) μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.
Σε περίπτωση αδυν αμίας επισύν αψης των δικαιολογητικών
στην ηλεκτρον ική έν σταση, οι εν ιστάμεν οι δύν αν ται ν α τα
υποβάλλουν , με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου είν αι εγγεγραμμέν οι, εν τός της αν ωτέρω προθεσμίας.

Τα ΚΠΑ2 αν αρτούν άμεσα τα κατατεθέν τα δικαιολογητικά της
έν στασης, με ηλεκτρον ική σάρωση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ,
συν οδευόμεν α με πιθαν ή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)
σχετικά με την αποδοχή ή μη της έν στασης, στην ηλεκτρον ική έν σταση, που έχει υποβάλει ο εν διαφερόμεν ος στο
αν τίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Κατόπιν εξέτασης των εν στάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
εν τός δέκα εργάσιμων ημερών , εγκρίν εται με σχετική απόφαση από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργαν ο, που
ορίζεται με απόφασή του, ο Οριστικός Πίν ακας Κατάταξης
Αν έργων , ο οποίος αν αρτάται στο διαδικτυακό τόπο του
Ο.Α.Ε.Δ. και αν ακοιν ών εται η έκδοσή του στον πίν ακα αν ακοιν ώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. και
στον πίν ακα αν ακοιν ώσεων εκάστου επιβλέπον τα φορέα.

Θα έδιναν εξετάσεις στη θέση άλλων
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Απάτη στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης στη δυτική Αττική

Τέσσερα άτομα με πλαστές ταυτότητες και
αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης,
επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων
υποψηφίων

Τέσσερα άτομα με πλαστές ταυτότητες και αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης, επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων υποψηφίων.
Στις 02-07-2020 και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι θεωρητι κές εξετάσει ς υποψηφί ων οδηγών στη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε
Δυτικής Αττικής, παρατηρήθηκε περιστατικό με
παραποίηση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας στα
ατομικά δελτία υποψηφίων οδηγών.
Συγκεκριμένα, 4 άτομα, με πλαστές ταυτότητες
και αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης,
επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων
υποψηφίων.
Ειδικότερα, οι επιτηρητές διέκριναν ότι δύο από
τους «υποψηφίους» μετείχαν ξανά, κατά τις προηγούμενες ημέρες, στις θεωρητικές εξετάσεις
υποψηφίων οδηγών.
Από τη διασταύρωση των φακέλων που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε Δυτικής Αττικής διαπιστώθηκε
ότι οι φωτογραφίες των υποψηφίων που υπήρχαν
στα Δελτία εξέτασής τους και στις ταυτότητές τους
ήταν διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν στους
φακέλους που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Οι

φάκελοι

των

τεσσάρων

ενώ τα στελέχη της υπηρεσίας

υποψ ηφίων και οι αστυνομικές που συμμετείχαν στη διαδικασία
τους ταυτότητες, παραδόθηκαν εξέτασης
έδωσαν
έν ορκες
στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας, καταθέσεις για το συμβάν.
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Tροχαία: Έλεγχοι σε 29.070 οχήματαβεβαιώθηκαν 5.955 παραβάσεις

Σ

υνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος
«παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών
παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια.
Τ ην προηγούμενη βδομάδα (22 έως 28 Ιουνί ου 2020) κλι μάκι α
αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και
πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα” στις
παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και για οδήγηση υπό την επίδραση
οινοπνεύματος.
Στο πλαίσιο αυτό, από (1.064) συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε
όλη την χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά (29.070) οχήματα και βεβαιώθηκαν
(5.955) στις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και (665) παραβάσεις για
οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής
(642), της Θεσσαλονίκης (565), της Πιερίας (429), του Κιλκίς (427), της
Φθιώτιδας (321) και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (277).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και
τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας.
Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού
δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές
προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή
των τροχαίων ατυχημάτων.

48

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

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

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300

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

θριάσιο-11
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ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ 15 ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στο Στρατουδάκειο η γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης
στον Βύζα Μεγάρων.
Αρκετοί ήταν αυτοί που έδωσαν το παρών με
αποτέλεσμα ο σύλλογος να βγάλει πανίσχυρη
διοίκηση.
Πρώτος σε ψήφους ο Τάσος Σάλτας και τον
ακολούθησαν οι Γάννα Ρήγα, ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά το 15 μελές Δ.Σ και το ανναπληρωματικό μέλος.
1). Σάλτας Τάσος 79
2). Ρήγα Ιωάννα 76
3). Κόκκαλης Δημήτρης 73
4). Παπαδόπουλος Δημήτρης 70
5). Υψηλάντης Αντώνης 65
6). Διπλάρας Ιωάννης 64
7). Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος 56
8). Παπαφράγκος Κωνσταντίνος 56
9). Βαλτάς Θωμάς 49
10). Σάλτας Βασίλης 48
11). Μπότιζας Ιερόθεος 47
12). Χατζόπουλος Βασίλης 46
13). Σταμέλος Ελευθέριος 42

Σάλτας
14). Μήτσος Θεόδωρος 39
15). Δρυμούσης Νικόλαος 38
Αναπληρωματικό
μέλος ο Στρατούρης
Σωτήριος 33.
Τους υπόλοιπους
Ρήγα
ψήφους πήραν οι:
Γολίτσας Δημήτρης 25,
Βασίλαινας Γιώργος 25, Ρουμελιώτης Πανα-

ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ Ο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Με μεγάλη χ αρά αν ακοιν ών ουμε την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή
μας
ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥ ΉΛ
στην
ΠΑΕ
ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΏΝ.
Ο ποδοσφαιριστής μας μέσα
από την διαδικασία των δοκιμαστικών του δικτύου των σχ ολών
του Ατρόμητου επιλέχ θηκε από
τον τεχ ν ικό διευθυν τή της ΠΑΕ
Κύριο ΚΟΡΑΚΆΚΗ ΓΙΏΡΓΟ ν α
συν εχ ίσει την π οδοσφαιρική
του πορεία στην Κ15 της ΠΑΕ
ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΏΝ.
Να του ευχ ηθούμε υγεία πάν ω
απ'όλα και ν α συν εχ ίσει την
σκληρή δουλειά για ν α μπορέσει

ν α πραγματοποιήσει όλα τα όν ειρα του. Η Ακαδημία μας θα είν αι
πάν τα δίπλα του σε ότι χ ρειαστεί.
Η Ακαδημία ΘΡΑΣΎΒΟΥ ΛΟΣ
ΦΥ ΛΗΣ και όλο το ΔΣ Θέλουμε
ν α ευχ αριστήσουμε τον τεχ ν ικό
διευθυν τή Κύριο ΚΟΡΑΚΆΚΗ
ΓΙΏΡΓΟ, τον υπ εύθυν ο των
σχ ολών του Ατρόμητου Κύριο
ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΗ και
τον υπ εύθυν ο εκπ αίδευσης
Κύριο ΜΠΕΚΡΉ ΒΑΓΓΈΛΗ για
την άψογη συν εργασία που έχ ουμε και για την βοήθεια που μας
προσφέρουν για την εξέλιξη των
Αθλητών της Ακαδημίας μας.

γιώτης 22, Φουρνάρη Ευαγγελία 22, Οικονόμου
Αθανάσιος 22, Μωραίτου Κυριακή 21,
Προίσκος Γιάννης 20, Καρούτζος Ηλίας 16,
Βαρελάς Γιώργος 16, Μαζιώτης
Σπύρος 14, Τσάκαλος Γιώργος 4.
Εξελεγκτική Επιτροπή ήταν οι κ.κ Μωραΐτης
Γιάννης, Οικονομόπουλος Γιάννης και Χριστόπουλος Γιάννης.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα έρθει σε
σώμα την Πέμπττη.
Κρατήθηκε 1΄σιγή στην μνήμη του Μάκη Πανταζή.

ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟ : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΜΑΠΠΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Στο ΜΙΜΑ και την επόμενη αγωνιστική
περίοδο ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ !!!
Ο σκληροτράχηλος αμυντικός είναι 29
ετών και έχει αγωνιστεί στην ομάδα τις 3
από τις 4 συνολικά χρονιές από την ίδρυση
της .
Ο Δημήτρης έχει αγωνιστεί επίσης στον
ΑΙΑ ΣΑΜΑΜΙΝΑΣ, την ΚΟΡΙΝΘΟ, την ΑΕ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, τη ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ και τους
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΥΣ.
Η Διοίκηση του ΜΙΜΑ του εύχεται υγεία
και κάθε επιτυχία με την ομάδα μας !
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ !
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΜΗΤΣΟΣ ...

ΚΑΙ

Ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ένας ακόμη από τους καλύτερους νέους
χαφ της Δυτικής Αττικής θα συνεχίσει να
φοράει τη φανέλα της ομάδας . Ο λόγος για
τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΣΟ ,ο οποίος έχει ήδη
μια γεμάτη χρονιά στην Α ΕΠΣΔΑ με τη
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ μας και έχει κλέψει τις
εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του .
Ο Δημήτρης είναι 18 ετών και αγωνίζεται
με ιδιαίτερη ευκολία σε όλες τις θέσεις του
κέντρου.
Πιστός στη φιλοσοφία του ο ΜΙΜΑΣ
στηρίζει έμπρακτα τα νέα παιδιά δίνοντας
τους ευκαιρίες να αγωνίζονται σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ! Οι ανανεώσεις
συνεχίζονται ..

Αν αν έωσε με τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατική ο έμπειρος τερματοφύλακας Λευτέρης Μάππας.
Ο Λευτέρης εκτός από το ρόλο του τερματοφύλακα,
θα έχ ει εν εργό ρόλο και στο προπον ητικό επιτελείο
της ομάδας.
Τιμή μας ν α σε έχ ουμε στην οικογέν εια της Μικρασιατικής από κάθε πόστο.
ΚΑΛΗ ΣΥ ΝΕΧΕΙΑ στη μεγάλη σου καριέρα Λευτέρη
!!!

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

12-θριάσιο

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 (ΚΩΔ: 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 ΔΕΗ.

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

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

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 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

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο
τηλέφωνο 69 74 311 396
Τιμή συζητήσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα
90τμ όπισθεν Δημαρχείου,
έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ Η ΦΛΩΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΚΑΝΑΛΑ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΑΛΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας έχει
ευχάριστα νέα για τους μικρούς της φίλους!
Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε πως φέτος
θα λειτουργήσει κανονικά η Θερινή Κατασκήνωση του Δήμου,
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!

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

14-θριάσιο

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 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
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /

γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
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 Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (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 ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

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

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ 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 παιδιών 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 περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία 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
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ 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 ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
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
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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 Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης 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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
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
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 Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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

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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο
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ΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ
Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ε

Έργα προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, για την ανάδειξη και την προστασία του πιο σημαντικού
υγροτόπου της Αττικής, τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027

πίσκεψη
στον υγροβιότοπο Βουρκάρι Αγίας Τριάδας Μεγάρων,
πραγματοποίησαν εχθές Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. Ανακοινώθηκαν με μεγάλη χαρά έργα προϋπολογισμού 1,3 εκ.
ευρώ, για την ανάδειξη και την προστασία του πιο σημαντικού υγροτόπου της
Αττικής, τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Επιλέξαμε σήμερα να επισκεφθούμε έναν από τους πιο σημαντικούς υγροβιότοπους της Αττικής σε μία ιστορική περιοχή και να ανακοινώσουμε την
πρόθεση μας να δρομολογήσουμε συγκεκριμένα έργα για την προστασία και
την ανάδειξη του, παράλληλα με παρεμβάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Είμαστε στην φάση ολοκλήρωσης των μελετών για τα έργα ύψους 1.3 εκ. ευρώ, τα
οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Πρόθεση μας είναι και με άλλες ήπιες
υποδομές να συμβάλλουμε στην προστασία και ανάπλαση της περιοχής».

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρ.
Σταμούλης τον ευχαρίστησε για
την υποστήριξη και συμβολή του
στην ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του ιστορικού
Δήμου Μεγαρέων.
Ο κ. Κοσμόπουλος δήλωσε
σχετικά : Με περιφερειακό πάρκο
και έργα που εντάσσονται στο
ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως και με
παρεμβάσεις για την ανάδειξη
του ιστορικού τείχους της Αγίας
Τριάδας για τον εορτασμό των
200 ετών από το 1821, ο τόπος
μας παίρνει τη θέση που του
αξίζει.

