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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Το IQOS αδειοδοτήθηκε

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

από τον FDA ως Προϊόν Καπνού
Διαφοροποιημένου Κινδύνου

σελ. 5

ΤΙ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ

Π. Αττικής: Στο ΦΕΚ
η απόφαση μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων
σε αντιπεριφερειάρχες
και συμβούλους

Συνάντηση του Δημάρχου Ασπροπύργου,
με τον ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γ. Σταμάτη
σελ.9

Αναζήτηση λύσεων για καταπατήσεις ιδιοκτησιών, αυθαίρετων
κατασκευών, ρευματοκλοπών και παράνομων υδροδοτήσεων
στις περιοχές Νέα Ζωή, Νεόκτιστα και Σοφό
σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Παράκληση για περιορισμό κατανάλωσης νερού
από 9 έως 15 Ιουλίου λόγω εργασιών

σελ. 7

υμμετοχή του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η
Συ
στη διημερίδα «Οργάνωση και Διοίκηση
Αθλητικών Προγραμμάτων και Υποδομών
μετά την περίοδο της Πανδημίας» σελ. 3

Tο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιώς ανοίγει το διάλογο
για την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας “Seveso”

σελ. 3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
ΜΑΝΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Δροσούπολη, 2102470650
ΧΑΪΔΑΡΙ

Τσεμπέρης Σπυρίδων Π.

28ης Οκτωβρίου 27,2105818998

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

γενικά αίθριος με ασθενείς ανέμους και τη
θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσιου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκράτιος, Παγκρατία *

Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος επισκόπου
Ταυρομενίου

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

Συνάντηση του Δημάρχου Ασπροπύργου, με τον ΓΓ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γεώργιο Σταμάτη

Αναζήτηση λύσεων για καταπατήσεις ιδιοκτησιών, αυθαίρετων κατασκευών ,
ρευματοκλοπών και παράνομων υδροδοτήσεων στις περιοχές Νέα Ζωή,
Νεόκτιστα και Σοφό, κυρίως από διερχόμενους Ρομά.

Σ

υνάντηση συνεργασίας, στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Ασπροπύργου πραγματοποίησε ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου με τον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεώργιο Σταμάτη και τους
συνεργάτες του, παρουσία των Αντιδημάρχων Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Πράσινης Ενέργειας και Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας, κ.κ. Αναστάσιο Παπαδόπουλο και Θεμιστοκλή
Τσίγκο καθώς και τον Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη Κατσαρό,
για τα θέματα που επί χρόνια
ταλανίζουν τον Δήμο Ασπροπύργου και συγκεκριμένα τις
καταπατήσεις ιδιοκτησιών, των αυθαίρετων κατασκευών
και κτισμάτων, των ρευματοκλοπών και των παράνομων
υδροδοτήσεων στις περιοχές Νέα Ζωή, Νεόκτιστα και
Σοφό, κυρίως από διερχόμενους Ρομά.
Μετά την ανταλλαγή απόψεων και τη συμφωνία για την
από κοινού προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης, ο
κ. Γενικός περιηγήθηκε με τους Αντιδημάρχους στις
επίμαχες περιοχές για να αποκομίσει εικόνα μιας κατάστασης που δεν ταιριάζει σ’ έναν Δήμο, που στη χωροταξική
του αρμοδιότητα επιχειρούν χιλιάδες επενδυτές, απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, συμβάλλοντας στο 11% και
πλέον του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Σε ένα Δήμο που ξεχωρίζει για την παραγωγική του
δυναμική και παρά τη δημογραφική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα, παρουσιάζει σταθερή αύξηση του πληθυσμού της τάξεως 4% σε ετήσια βάση.
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου παρουσίασε τις ενέργειες που υλοποιούνται στην Εκπαίδευση
και τον Αθλητισμό για την πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά
τονίζοντας ιδιαίτερα την πλήρη εξυπηρέτηση και υποστήριξή τους από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, το Κέντρο Κοινότητας, το ΤΕΒΑ και τις Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Φαρμακείο, Πλυντήριο, Κέντρο Αστέγων), χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη παραμέλησης από τις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες.
Τόσο ο κ. Σταμάτης όσο και ο κ. Μελετίου εξέφρασαν την
αισιοδοξία τους, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κεντρική
Κυβέρνηση θα δώσουν επιτέλους λύσεις για την προστασία

των πολιτών και του περιβάλλοντος, που χρόνια τώρα
πλήττονται στην καθημερινότητά τους με τον πιο βάναυσο
τρόπο, από την ανεξέλεγκτη παραβατικότητα.
Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες πριν, συνάντηση, επί του
ιδίου θέματος με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παϊτέρη, Πρόεδρο
Ένωσης Ελλήνων Ρομά, διαμεσολαβητών και συνεργατών
τους και Βασίλειο Πάτσο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συλλόγου Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ,
όπου και εκεί συζητήθηκε το μείζον θέμα με τις παράνομες
καύσεις, καταπατήσεις και αυθαίρετες κατασκευές, για τα
οποία ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι εξέθεσαν τις απόψεις τους για τη νομιμότητα των ενεργειών και την
υποχρέωση τους, να ανταποκρίνονται στα δεκάδες αιτήματα πολιτών των οποίων οι περιουσίες έχουν καταπατηθεί
αλλά και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος που επιβαρύνεται καθημερινά από χιλιάδες τόνους μπαζοσκούπιδων
και υπολειμμάτων καύσεων. Ενέργειες που υποστηρίζονται
κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Αρχής από την Ελληνική
Αστυνομία και την Πυροσβεστική.
Ο Δήμος Ασπροπύργου θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια
Κοινωνική Πολιτική τηρώντας με απόλυτη νομιμότητα τις
υποχρεώσεις του και ανταποκρινόμενος στο αίτημα της
συντριπτικής πλειοψηφίας των Δημοτών και κατοίκων του
Ασπρόπυργου, για ένα Δήμο φιλόξενο και υποστηρικτικό
στον πολίτη και τα θέματα που τον απασχολούν. Ουσιαστικό
συμπαραστάτη του επιχειρηματία που δραστηριοποιείται και
επενδύει τον κόπο του στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Στόχος μας, ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από την
καθημερινή, βάναυση και ανεξέλικτη κακοποίησή του.

Κλειστά 10 και 13 Ιουλίου τα ταμεία
του Δήμου Φυλής λόγω εργασιών
στο σύστημα μηχανογράφησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή
10/07/2020 και Δευτέρα 13/07/2020 θα πραγματοποι ηθεί μετάπτωση του μηχανογραφι κού
συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου,
με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν ως προς το
κοινό, οι υπηρεσίες Εσόδων και Ταμείου συμπεριλαμβανομένου του γραφείου Εισπρακτόρων.
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υμμετοχή του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η στη διημερίδα
Συ
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων και
Υποδομών μετά την περίοδο της Πανδημίας»

Ο

Δήμος Ασπροπύργου μέσω του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) συμμετείχε
στη διημερίδα, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
την Πέμπτη, 2 Ιουλίου και την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τίτλο: «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών
Προγραμμάτων & Υποδομών Μετά την Περίοδο
της Πανδημίας».
Κεντρικοί ομιλητές της διημερίδας ήταν ο κ.
Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητι σμού, ο κ. Γεώργι ος Μαυρωτάς,
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών, ο κ.
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Κοσμήτορας- Διευθυντής Εργαστηρί ου «Οργάνωση και Δι οί κηση
Υπηρεσι ών Ποι ότητας Ζωής» Πανεπι στημί ου
Πελοποννήσου και πολλοί άλλοι αξιόλογοι ομιλητές του αθλητικού, και όχι μόνο, χώρου.

Από πλευράς του Δήμου Ασπροπύργου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός και η Προϊσταμένη του Τμήματος
Αθλητι κών Δραστηρι οτήτων κ. Αλεξάνδρα
Τσίγκου.

Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση και
επιμόρφωση των στελεχών στους κομβικούς άξονες της εθνικής στρατηγικής για τον αθλητισμό, στο
διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, στην παρουσίαση των νέων κανόνων λειτουργίας, καθώς και
στη διερεύνηση νέων μεθόδων διεξαγωγής αθλητικών οργανώσεων, με βάση τους κανόνες και τα
δεδομένα που προκύπτουν μετά την πανδημία.
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης
Κατσαρός, αναφερόμενος στη συμμετοχή του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. δήλωσε: «Ήταν χαρά μας να ενημερωθούμε από τον ανώτατο φορέα για τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας αλλά και για τον μελλοντικό υγειονομικό σχεδιασμό που θα καθορίσει την ροή των
δράσεων του Οργανισμού μας.
Μόνο μέσω
πλήρους σύμπλευσης με τις κεντρικές οδηγίες θα
καταφέρουμε να παραμείνουμε στο βάθρο των
πρώτων ασφαλών προορισμών, των χωρών-υπόδειγμα που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πανδημία».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σχετικά με εξουδετέρωση πυρομαχικών παλαιού τύπου
στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας
Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου, κ.
Θεμιστοκλής Τσίγκος ενημερώνει όλους τους
πολίτες ότι, την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 θα
πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετέρωσης πυρομαχικών παλαιού τύπου, εντός του αεροδρομίου Ελευσίνας, από τις 07:30π.μ. με μέγιστη
διάρκεια της επιχείρησης μέχρι τέσσερις (4) ώρες.
Πρόκειται για πυρομαχικό παλαιού τύπου, βόμβα
20lbs του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο
βρέθηκε εντός του Στρατιωτικού Αεροδρομίου
Ελευσίνας και συγκεκριμένα στο Νότιο τμήμα
αυτού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, συνιστάται η απομάκρυνση των πολιτών που
βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές, εντός ακτίνας 964 μέτρων.

Πρωτοβουλία ΒΕΠ για την
ενημέρωση μεγάλων
τεχνολογικών ατυχημάτων
σχετιζομένων με χημικές
βιομηχανίες που διέπονται από
την Οδηγία “Seveso”

Ημερίδα αξιώσεων με τη συμμετοχή
διακεκριμένων ομιλητών το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιώς ανοίγει το διάλογο
για την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας “Seveso”

Σ

την επιμελητηριακή περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραία λειτουργούν οι μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες
της χώρας. Τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τα
Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Εκτάσεως αλλά
και την ανάγκη εφαρμογής του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως ορίζεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία “Seveso” θα αναδείξει το ΒΕΠ στην
ειδική ημερίδα που θα διοργανώσει στις 21 Οκτωβρίου, με διακεκριμένους ομιλητές στην ανακαινισμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων του στον Πειραιά.
Τα τελευταία γεγονότα ρύπανσης στον Σαρωνικό
Κόλπο, η οικολογική επιβάρυνση στον υδροβιότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων, αλλά και προβλήματα
που προκύπτουν για την υγιεινή και την ασφάλεια
τόσο για εργαζομένους, όσο και για επιχειρήσεις και
κατοίκους περιοχών που φιλοξενούν βιομηχανικές
δραστηριότητες (χημικές βιομηχανίες) ώθησαν τη
διοίκηση του ΒΕΠ να ανακοινώσει την πραγματοποίηση αυτής της στοχευμένης ημερίδας. Στόχος
είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για την
Ευρωπαϊκή Οδηγία “Seveso”.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος
τονίζει σε σχετική δήλωσή του: «Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλία
ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε ένα θέμα
που απασχολεί και θίγει τοπικές κοινωνίες Και
επιχειρήσεις από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τη
Λαυρεωτική. Ο βιοτεχνικός κόσμος, οι επαγγελματίες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει
να ανταποκριθεί στην έγκαιρη πρόσκληση που
απευθύνει η διοίκηση του Επιμελητηρίου μας, διότι
θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις, θέσεις, απόψεις
αλλά και να συμμετάσχει σε κάθε προσπάθεια
ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των κατοίκων
των περιοχών. Όλοι είμαστε εκτεθειμένοι στον
κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος. Ας είμαστε
προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι. Για εμάς,
υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης».
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ . Συγγρού
15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 8/07/20
Αρ. πρωτ.: 481012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. 172058/17-02-2016
ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και
ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής
ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε με το με αρ. πρωτ.
477280/2020 έγγραφό της στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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.

ΠΕ Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι ΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ . Συγγρού
15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 8/07/20
Αρ. πρωτ.: 481205
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. 172058/17-02-2016
ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και
ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής
ανακοινώνεται ότι:

το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Ατυχημάτων
Τεχνολογικών
Μεγάλης
Έκτασης
(ΕΙΔΙΚΟ
ΣΑΤΑΜΕ) για την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Α.Ε.Ε.Υ. που βρίσκεται επί του
16ου χλμ. Ν.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου στο Δήμο Ασπροπύργου της
Περιφέρειας Αττικής με τα παραρτήματα του. Το ενδιαφερόμενο
κοινό μπορεί να ενημερωθεί και
να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.
Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται, εμφιαλώνεται και διακινείται
προπάνιο, άοσμο προπάνιο,
βουτάνιο, υγραέριο μίγμα (προπανίου-βουτανίου) και υγραέριο
κίνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των υγραερίων. Οι επικίνδυνες ουσίες που
αφορούν στην εγκατάσταση της
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο είναι προπάνιο, άοσμο προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο μίγμα
(προπανίου-βουτανίου), άοσμο
υγραέριο μίγμα (προπανίου-βουτανίου) και υγραέριο κίνησης. Οι
περιοχές της εγκατάστασης όπου
μπορεί να εκδηλωθεί ατύχημα
μεγάλης έκτασης που σχετίζεται
με
την
παρουσία
των

επικίνδυνων ουσιών που κατοστην
οδηγία
νομάζονται
SEVESO III χαρακτηρίζονται ως
«κρίσιμες περιοχές». Οι κρίσιμες
περιοχές σχετίζονται με την
αποθήκευση, εμφιάλωση και
διακίνηση του υγραερίου.
Η εγκατάσταση της PETROGAZ A.E. στον Ασπρόπυργο
είναι εγκατάσταση ανώτερης
βαθμίδας σύμφωνα με τη ΚΥΑ
172058/2016.
Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Έκτασης
(ΕΙΔΙΚΟ
Μεγάλης
ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι
αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης,
τα σενάρια ατυχημάτων και οι
τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.
Οι ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είν αι από 8/07/2020 έως και
27/07/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Περιφερειακού Συμβουλίου
επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα
(τηλ. 2132063534-536) ή στην

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής
επί της Άντερσεν 6 και Μωραϊτη,
Αθήνα (τηλ. 2132148467 2132148312) αντίστοιχα και να
καταθέτουν ή να αποστέλλουν
ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (email: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις
τους (στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης).
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
στο πεδίο των ανακοινώσεων της
Πολιτικής Προστασίας καθώς και
στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Αττικής.

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε με το με αρ. πρωτ.
477280/2020 έγγραφό της στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Ατυχημάτων
Τεχνολογικών
Έκτασης
(ΕΙΔΙΚΟ
Μεγάλης
ΣΑΤΑΜΕ) για την Γ. ΑΘ.
ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ που βρίσκεται στην
περιοχή Κοκκινογή στο Δήμο
Μεγαρέων της Περιφέρειας Αττικής με τα παραρτήματα του. Το
ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να
ενημερωθεί και να συμμετέχει στη
δημόσια διαβούλευση όπως
προβλέπεται.
Στην εγκατάσταση Γ. ΑΘ.
ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ λαμβάνει χώρα η
φύλαξη και αποθήκευση εκρηκτικών υλών για λογαριασμό
τρίτων. Σε όλη τη μονάδα δεν διενεργείται καμία μεταποιητική ή
δραστηριότητα.
παραγωγική
Μηχανολογικός εξοπλισμός για
την παροχή της υπηρεσίας δεν
χρησιμοποιείται. Οι επικίνδυνες
ουσίες που φυλάσσονται στην
εγκατάσταση είναι: Άκαπνη
πυρίτιδα,
Φωτοβολίδες και

σωστικά Ναυτιλίας, Πυροτεχνήματα, Αθύρματα (ψυχαγωγικά
για
πάρτυ,
πυροτεχνήματα
εκδηλώσεις κλπ.) και Σφαίρες,
Φυσίγγια, Αθύρματα κλπ.. Πιθανά ατυχήματα που συνδέονται με
τις παραπάνω επικίνδυνες ουσίες
είναι η έκρηξη και πυρκαγιά. Η
εγκατάσταση Γ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ
στα Μέγαρα είναι εγκατάσταση
ανώτερης βαθμίδας σύμφωνα με
τη ΚΥΑ 172058/2016.
Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης
Έκτασης
(ΕΙΔΙΚΟ
ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι
αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης,
τα σενάρια ατυχημάτων και οι
τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.
Οι ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είν αι από 8/07/2020 έως και
27/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Περιφερειακού
Συμβουλίου επί της Λ. Συγγρού
15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-

536) ή στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Άντερσεν 6
και Μωραϊτη, Αθήνα (τηλ.
2132148467
-2132148312)
αντίστοιχα και να καταθέτουν ή
να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή
(e-mail:
ηλεκτρονικά
ssona@patt.gov.gr και grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους
(στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
στο πεδίο των ανακοινώσεων της
Πολιτικής Προστασίας καθώς και
στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Αττικής.
Η ανωτέρω ανακοίνωση θα
δημοσιευθεί στην εφημερίδα
‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ στις 9/07/2020.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα
δημοσιευθεί στην εφημερίδα
‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ στις 9/07/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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θριάσιο-5

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Το IQOS αδειοδοτήθηκε από τον FDA
ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου

Ο

Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) των Η.Π.Α αδειοδότησε το IQOS,
το ηλεκτρικά θερμαινόμενο σύστημα
καπνού της Philip Morris International (PMI),
ως προϊόν καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product MRTP).

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του συνόλου των επιστημονικών δεδομένων που υπέβαλε η PMI στον FDA
τον Δεκέμβριο 2016, ο Οργανισμός διαπιστώνει μειωμένη έκθεση των χρηστών του προϊόντος σε χημικές
ουσίες και θεωρεί ότι η απόφαση είναι κατάλληλη για την
προαγωγή της δημόσιας υγείας.

- Η σημερινή απόφαση καταδεικνύει ότι το IQOS είναι
ένα πραγματικά διαφορετικό προϊόν καπνού και αποτελεί καλύτερη επιλογή για ενήλικες που σε άλλη περίπτωση θα συνέχιζαν το κάπνισμα.

- Το IQOS είναι το πρώτο και το μοναδικό ηλεκτρονικό
προϊόν νικοτίνης που λαμβάνει αδειοδότηση μέσω της
διαδικασίας MRTP του FDA

- Μετά την αδειοδότηση της κυκλοφορίας του IQOS
τον Απρίλιο του 2019, ο FDA τώρα επιτρέπει την επικοινωνία των ακόλουθων πληροφοριών:

- Το σύστημα IQOS θερμαίνει αλλά δεν καίει τον
καπνό

- Το γεγονός αυτό μειώνει σημαντικά την παραγωγή
επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών

- Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πλήρης μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο στο σύστημα IQOS
μειώνει την έκθεση του οργανισμού σας σε επιβλαβείς ή
δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες.
- Ο FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα
επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το IQOS αναμένεται να ωφελήσει την υγεία του πληθυσμού στο
σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους καπνιστές
όσο και τους μη καπνιστές

- Η απόφαση του FDA λαμβάνει υπ’ όψη την ολοένα
και αυξανόμενη επιστημονική συναίνεση διεθνώς ότι το
IQOS αποτελεί καλύτερη επιλογή σε σχέση με την
συνέχιση του καπνίσματος

- Η απόφαση του FDA προσφέρει ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς κυβερνήσεις και οργανισμοί δημόσιας
υγείας μπορούν να ρυθμίσουν τα καινοτόμα μη καιόμενα
προϊόντα ώστε να τα διαφοροποιήσουν από τα τσιγάρα
προκειμένου να προστατεύσουν και να προαγάγουν τη
δημόσια υγεία.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του FDA ο Ανδρέας
Καλαντζόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PMI, είπε:
«Η απόφαση του FDA αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για
τη δημόσια υγεία. Πολλοί από τις δεκάδες εκατομμύρια
Αμερικανούς και Αμερικανίδες που καπνίζουν σήμερα
θα διακόψουν το τσιγάρο —πολλοί όμως δεν θα το
κάνουν.
Η σημερινή απόφαση καθιστά δυνατό αυτοί οι ενήλικες
να ενημερωθούν ότι η πλήρης μετάβαση στο IQOS αποτελεί καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος. Ο FDA διαπίστωσε ότι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πως η πλήρης μετάβαση από το συμβατικό

τσιγάρο στο IQOS μειώνει την έκθεση σε επιβλαβείς ή
δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Το IQOS είναι ένα πραγματικά διαφορετικό προϊόν σε
σχέση με το καιόμενο τσιγάρο και πρέπει να αντιμετωπίζεται νομοθετικά με διαφορετικούς κανόνες, όπως
αναγνώρισε ο FDA. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια ουσιαστικά διαφορετική συζήτηση για μια συνεργατική προσέγγιση ώστε να
επιτύχουμε ένα μέλλον χωρίς καπνό. Η απόφαση του
FDA παρέχει ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς
κυβερνήσεις και οργανισμοί δημόσιας υγείας μπορούν
να ρυθμίσουν τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καπνό
ώστε να τα διαφοροποιήσουν από τα τσιγάρα προκειμένου να προστατεύσουν και να προαγάγουν τη δημόσια
υγεία.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η σημαντική απόφαση θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις των
ενήλικων καπνιστών στις Η.Π.Α. Η καλύτερη επιλογή
για την υγεία είναι να μην ξεκινήσει κανείς το κάπνισμα
ποτέ ή να το διακόψει εντελώς. Για εκείνους όμως που
δεν το διακόπτουν, το καλύτερο που μπορούν να
κάνουν είναι να στραφούν προς ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μη καιόμενο προϊόν. Με στοιχεία Μαρτίου
2020, η PMI εκτιμά ότι περίπου 10,6 εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές παγκοσμίως έχουν ήδη διακόψει το τσιγάρο και έχουν μεταβεί στο IQOS. Πιστεύουμε ότι η
απόφαση αυτή μπορεί να επιταχύνει περαιτέρω την απομάκρυνση των ενήλικων καπνιστών στις Η.Π.Α από το
τσιγάρο. Εμείς στην PMI, μαζί με την Altria, που έχει την
ευθύνη κυκλοφορίας του προϊόντος στις Η.Π.Α,
δεσμευόμαστε για την ορθή χρήση του προϊόντος και
υποστηρίζουμε πλήρως τη βούληση του FDA να προστατέψει τους νέους.
Η σημερινή απόφαση είναι αποτέλεσμα της διαρκούς
μας δέσμευσης να θέτουμε την επιστήμη στο επίκεν-

τρο καθώς εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να αντικαταστήσουμε το τσιγάρο με εναλλακτικά μη καιόμενα προϊόντα, το συντομότερο δυνατό.
Αξιοποιώντας καινοτομία, σαν αυτή του IQOS,
προκειμένου να επιταχύνουμε την μείωση του
συμβατικού καπνίσματος είναι η μεγάλη ευκαιρία
του 21ου αιώνα. Προοδευτικές, βασισμένες στην
επιστήμη νομοθεσίες μπορούν να βοηθήσουν
στην ταχεία μετάβαση ενήλικων καπνιστών σε
καλύτερες επιλογές, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν απέναντι σε μη ορθή χρήση».

6-θριάσιο
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Έκθεση ζωγραφικής του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Μένουμε σπίτι... και δημιουργούμε

Για τρεις ημέρες(3-4-5 Ιουλίου 2020), παρουσιάστηκε μία μοναδική Έκθεση Ζωγραφικής παιδιών
και εφήβων στον πεζόδρομο της Ιεράς Οδού, από
το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του Δήμου Ελευσίνας, σε επιμέλεια της εικαστικού
– αρχιτέκτονα Ρενάτας Μεθενίτη (Υπεύθ. Διδ. Τμήματος Ζωγραφικής Π.Α.Κ.Π.Π.Α.).

Για πρώτη φορά, κατά μήκος της αρχ αίας διαδρομής,
όσοι προσήλθαν , είχ αν τη δυν ατότητα ν α μυηθούν
μέσω μεγάλου αριθμού συμμετοχ ών , στις σκέψεις, στα
όν ειρα και στη φαν τασία των «ν εαρών καλλιτεχ ν ών ».
Ξεδιπλών ον τας τη δημιουργικότητά τους, μας άφησαν
για λίγο ν α κοιτάξουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια
τους.
Οι επισκέπτες περιδιαβαίν ον τας την Έκθεση μπορούσαν όχ ι μόν ο ν α αν ακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες
κάθε συμμετοχ ής και ν α παρατηρήσουν μεμον ωμέν α
αξιοθαύμαστες ζωγραφικές προσπάθειες, αλλά μεταξύ
αυτών ν α απολαύσουν παράλληλα καλλιτεχ ν ικά δρώμεν α, όπως ήταν το θέαμα που προσέφεραν «Καλλιτέχ ν ες του Δρόμου».
Μέσα σε μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με χ ρώματα, μουσική και φώτα που αν αδείκν υαν τα έργα και το χ ώρο,
οι μικροί φίλοι καλούν ταν ν α ασχ οληθούν σε συμμετοχ ικά έργα Ζωγραφικής που θα δημιουργούσαν επί
τόπου στη διάρκεια της Έκθεσης.

Εως 16/7 οι αιτήσεις
για εισαγωγή στις ΑΕΝ
Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ)
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία για την υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για
τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις
των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού λήγει
στις 16-7-2020 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία
των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.
Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 202021 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr .

Τη χ ορηγία εδεσμάτων προς τα παιδιά που βρέθηκαν
στον πεζόδρομο, αν έλαβε ο όμιλος Στεφαν ίδη Ιωάν ν η.
Τον ευχ αριστούμε θερμά για την προσφορά του!!!
Υ πεν θυμίζεται ότι η έκθεση αφορούσε στο κάλεσμα
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίν ας και
συγκεκριμέν α του Τμήματος Ζωγραφικής, με αφορμή
τον επιβεβλημέν ο κατ’οίκον περιορισμό,
καθ΄
όλη τη διάρκεια της περιόδου της παν δημίας, λόγω
COVID 19, με θέμα: «Μέν ουμε σπίτι… και δημιουργούμε».
Συμμετείχ αν : Τα σχ ολεία του Δήμου, οι Παιδικοί
Σταθμοί: του Δήμου – ΟΑΕΔ, το Κέν τρο Ημερήσιας
Φρον τίδας «Όλοι Εμείς», το Κέν τρο Ημερήσιας Φρον τίδας –«Ευρυν όμη», το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας –
«Φιλική Φωλιά», η Δομή Προσφύγων , όπως και παιδιά
με καταγωγή από την περιοχ ή, που κατοικούν εκτός
των ορίων του Δήμου ή στο εξωτερικό!
Στο τελευταίο στάδιο της δράσης, προβλέπεται ν α
αν αρτηθούν σε διάφορα σημεία στο δημόσιο χ ώρο,
μεγάλες εκτυπωμέν ες επιφάν ειες με ομαδικές συν θέσεις
με όλες τις συμμετοχ ές.
Ευχ αριστούμε το προσωπικό της Υ πηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλον τος που διέθεσε ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος κος Παππάς Λεων ίδας καθώς και το προσωπικό του Νομικού Προσώπου.

e-ΕΦΚΑ: Μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών για τους εργαζόμενους
με πλήρη απασχόληση

Ο

δηγίες για την μείωση ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη – εργαζόμεν ου, που
αφορούν απασχ ολούμεν ους με καθεστώς
πλήρους απασχ όλησης συμπεριλαμβαν ομέν ων των
απασχ ολούμεν ων στο Δημόσιο Τομέα με σχ έση
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέν ου ή Αορίστου Χρόν ου
από 1η Ιουν ίου 2020 προβλέπει σχ ετική εγκυκλιος
του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα απ ό την 1η Ιουν ίου 2020 στις
περιπτώσεις πλήρους απασχ όλησης οι ασφαλιστικές
εισφορές των μισθωτών μειών ον ται κατά 0,90
ποσοστιαίες μον άδες ως ακολούθως:
1. Κατά 0,75 π οσοστιαίες μον άδες των
ασφαλίστρων υπέρ κλάδου αν εργίας. Η μείωση
επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του
εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του
εργαζόμεν ου. Το συν ολικό ασφάλιστρο υπ έρ
αν εργίας διαμορφών εται σε 4,25% και καταν έμεται
2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμεν ο.

2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μον άδες (πμ) των
ασφαλίστρων υπέρ του Εν ιαίου Λογαριασμού για την
εφαρμογή Κοιν ων ικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του
άρθρου 34 παρ.4 περίπτωση β΄του Ν.4144/2013
(Α΄88), η οποία μειών εται από την εισφορά που
π ροβλέπ εται στο άρθρο 7 π αράγραφος 1,
περίπτωση β΄ εδάφιο α΄ του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195)
και
αφορά
απ οκλειστικά
ασφάλιστρο
του
εργαζόμεν ου. Το αν τίστοιχ ο ασφάλιστρο του
εργαζόμεν ου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφών εται σε 1,20%
και καταν έμεται 0,85% υπέρ ΟΕΚ (Ν.Δ. 2963/1954)
και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Διευκριν ίζεται ότι:
• Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών π ου
προβλέπεται από τις κοιν οποιούμεν ες διατάξεις,
συν ολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μον άδες (πμ)
επέρχ εται στις εισφορές υπέρ κλάδου αν εργίας
καθώς και υπέρ του Εν ιαίου Λογαριασμού για την
Εφαρμογή Κοιν ων ικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και όχ ι
σε εισφορές του κλάδου κύριας σύν ταξης,
• Η εν λόγω μείωση αφορά αποκλειστικά τους
απασχ ολούμεν ους με καθεστώς πλήρους και όχ ι
μειωμέν ης ή εκ περιτροπής απασχ όλησης.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Κάλεσμα του Σ.Ε.Β.Α. ενάντια στο Νομοσχέδιο περιορισμού των
Διαδηλώσεων – Συλλαλητήριο σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου

μεγάλο ή μικρό, κλειστά μαγαζιά
ειδικά στο Μενίδι που δεν
υπάρχουν πορείες και διαδηλώσεις
που τάχα χτυπούν την αγορά.

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο που έχει φέρει η
κυβέρνηση αυτές τις μέρες για ψήφιση στην βουλή, είναι απαράδεκτο
και πρέπει με την δική μας αντίδραση να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί!

Η κυβέρνηση για λογαριασμό των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
που την στηρίζουν, έδειξε τις προθέσεις τους ήδη από την περίοδο της
καραντίνας σε σχέση με το ποιος θα
φορτωθεί τα βάρη και αυτής της ύφεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρ’
ότι δείξαμε υπευθυνότητα, κλείσαμε
τα μαγαζιά μας για να μην διασπαρθεί ο ιός, όπως και ο εργαζόμενος
λαός μείναμε με πολλές υποσχέσεις
και λίγα ψίχουλα στο χέρι, την ίδια
ώρα που μια σειρά μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι (κανάλια, ιδιωτικές
κλινικές, αεροπορικές εταιρίες, μεγάλες κατασκευαστικές κ.α.) γέμισαν
μποναμάδες εκατομμυρίων από την
κυβέρνηση.

Τώρα ετοιμάζουν συνέχεια στην
κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής,
νέα επίθεση σε όσα λαϊκά δικαιώματα έχουν απομείνει. Γι’ αυτό και
θέλουν «σιγή νεκροταφείου», τον
λαό φοβισμένο, να δέχεται παθητικά
το ένα χτύπημα μετά το άλλο.

Η κυβέρνηση προκλητικά διακηρύσσει ότι στόχος της είναι «η προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών». Από το πρώτο
όμως κιόλας άρθρο οι αγώνες των
εργαζομένων, των μικρών επαγγελματιών εξισώνονται με κίνδυνο για
τη δημόσια ασφάλεια.

Με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο, που
το περιεχόμενό του αποτελεί σταθερό
και διαχρονικό πόθο των επιχειρηματικών ομίλων, δίνεται από την

κυβέρνηση η δυνατότητα στην
αστυνομία να «εκτιμάει», με βάση
μια σειρά από έννοιες και διατάξεις –
«λάστιχο», το κατά πόσο έχουν τα
εργατικά συνδικάτα, οι μαζικοί φορείς, το δικαίωμα να διαδηλώνουν.
Και αναλόγως με το τι εκτιμάει η εκάστοτε αστυνομική αρχή, θα μπορεί
να απαγορεύει ή ακόμα και να
διαλύει μια συγκέντρωση, καθιστώντας μέχρι και «ιδιώνυμο
αδίκημα» τη συμμετοχή ατόμου σε
μια διαδήλωση που κατά τη γνώμη
της δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιηθεί!

Ειδικά εμάς τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες και βιοτέχνες, προσπαθούν
να μας χαϊδέψουν τα αυτιά, να μας
πείσουν για την αναγκαιότητα του
νομοσχεδίου, λέγοντάς μας πως
τάχα τώρα με τον περιορισμό των
διαδηλώσεων, ο κόσμος θα ρέει σαν
ποτάμι στα μαγαζιά μας, θα πνιγούμε
στα κέρδη!

Αλήθεια για την αναδουλειά, τα
χρέη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα οι επαγγελματίες στο Μενίδι φταίνε οι διαδηλώσεις;
Ποιον
κοροϊδεύουν;
Παίζουν με τις πραγματικές μας
αγωνίες, για το αν με τόσες
δυσκολίες θα μπορέσουμε «να την
βγάλουμε» άλλη μια χρονιά. Προσβάλουν την νοημοσύνη κάθε μικρού επαγγελματία και εμπόρου της
περιοχής μας που κάνοντας μια
βόλτα συναντάμε σε κάθε δρόμο,

Έχουμε πείρα ότι λουκέτο στα
μαγαζιά, βάζει η πολιτική της
κυβέρνησης και τις ΕΕ που μας
πνίγει με φόρους, δημοτικά τέλη,
χαράτσια και κατασχέσεις. Αυτές
είναι οι αιτίες που μας αναγκάζουν
να βγούμε στον δρόμο. Για αυτά η
κυβέρνηση δεν κάνει ούτε βήμα
πίσω, ενώ την ίδια στιγμή μπουκώνει χρήμα τους μονοπωλιακούς
ομίλους!
Έχουν ξαμοληθεί και τα παπαγαλάκια της στο συνδικαλιστικό κίνημα
των αυτοαπασχολουμένων και των
ΕΒΕ για να εμφανίσουν ότι τάχα
υπάρχει συναίνεση στην πολιτική
της.

Δεν έχουν βγάλει άχνα όμως για
τα προβλήματα των μικρών εμπόρων σε όλη την πανδημία, κουβέντα
για την φοροληστεία των τελευταίων
χρόνων. Κουβέντα για τις κατασχέσεις, κουβέντα για τα δυσβάσταχτα
δημοτικά τέλη. Και τώρα σαν εκπρόσωποι τύπου της κυβέρνησης βρήκαν ότι φταίνε οι κινητοποιήσεις!
Συνάδελφοι, ξέρουμε ότι το μόνο
που μπορεί να μπλοκάρει αυτές τις
μεθοδεύσεις, ο μόνος τρόπος να
καταλήξει στα σκουπίδια αυτό το
νομοσχέδιο μαζί με τις πολιτικές που
το συνοδεύουν, είναι ο μαζικός,
οργανωμένος αγώνας και των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών.
Οι προσπάθειες τους θα
πέσουν στο κενό!
Οι αγώνες δε μπαίνουν στο
γύψο!
Όλοι στο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο
για τον περιορισμό
των διαδηλώσεων
την Πέμπτη 9 Ιούλη
στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα

θριάσιο-7

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Παράκληση για περιορισμό
κατανάλωσης νερού από 9 έως
15 Ιουλίου λόγω εργασιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε τους δημότες της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων και ειδικότερα τους
κατοίκους των περιοχών ( Πανόραμα –
Λίμνη – Αγ. Γεώργιος και Αγ. Ιωάννης ) να
περιορίσουν στο μέτρο του δυνατού τη
χρήση νερού για τις επόμενες 6 ημέρες (
9/7/2020 έως 15/7/2020 ) λόγω εργασιών
που κάνει το τμήμα μας ώστε να αποκατασταθεί το χρόνιο πρόβλημα με την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Σε ευχάριστο κλίμα και με εγκρίσεις
απολογισμών και προϋπολογισμών
η Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών

Την Κυριακή 28 Ιουν ίου διεξήχ θει η ετήσια Γεν ική
Συν έλευση του Κυν ηγετικού Συλλόγου Αχ αρν ών και
Φυλής σε ασφαλές και ευχ άριστο κλίμα τηρουμέν ων
των υγειον ομικών περιορισμών και αποστάσεων λόγω
των ιδιαίτερων συν θηκών που όλοι μας βιών ουμε.
Η εν ημέρωση από τον Πρόεδρο Κο Λαζάρου Βασίλειο
των εργασιών της συν έλευσης συμπεριλάμβαν ε μεταξύ
άλλων τις εγκρίσεις απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού 2020 καθώς και την έγκριση της έκτακτης εισφοράς υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των παρευρισκομέν ων και ο απολογισμός των
πεπραγμέν ων του περασμέν ου έτους από το Δ.Σ.
Ευχ αριστούμε από καρδιάς τα μέλη που συμπορεύον ται και αγων ίζον ται για το μέλλον του κυν ηγιού και
στηρίζουν με τη παρουσία τους τον Σύλλογό μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8-θριάσιο

Νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»:
Έρχεται πρόγραμμα-μαμούθ - Πότε θα ξεκινήσει

Τ

ους βασικούς άξονες του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», που θα
προκηρυχθεί το φθινόπωρο, παρουσίασε
σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης. Κατά την ομιλία του το
μεσημέρι στο συνέδριο «Ξεπερνώντας την πανδημία – ενέργεια & οικονομία – επενδύσεις υγεία»,
ο υπουργός επιτέθηκε επίσης στον ΣΥΡΙΖΑ για την
κριτική στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Ειδικότερα για το «Εξοικονομώ», ο κ. Χατζηδάκης
τόνισε ότι θα ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα –
μαμούθ ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων στη

χώρα μας, αλλά και συνολικά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το πρόγραμμα με τη σημερινή του μορφή είναι
πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα τεθεί σε εφαρμογή, είπε.
Οι κοινοτικοί πόροι θα συνδυάζονται με φορολογικά κίνητρα, αλλά και με τραπεζικά δάνεια, όπου
είναι απαραίτητο, ενώ θα ενεργοποιηθούν και οι
λεγόμενες επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, οι
οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση των επενδύσεων κι αποπληρώνονται εισπράττοντας μέρος
του κόστους που εξοικονομεί ο καταναλωτής από τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Πέρα από τις
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επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, το νέο
πρόγραμμα θα επιδοτεί και έργα που συνδέονται με
την ενεργειακή αυτονόμηση κτηρίων με την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, είναι σε εξέλιξη
οι συζητήσεις με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών για την οριστικοποίηση του ύψους του
προϋπολογισμού του προγράμματος και των φοροαπαλλαγών, ενώ θα ακολουθήσουν συζητήσεις και
με τις τράπεζες για τη δική τους συμμετοχή στο
πρόγραμμα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στον
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, λέγοντας ότι
στο συγκεκριμένο ζήτημα η χώρα βρίσκεται στον
19ο αιώνα, ούτε καν στον 20ό, και θα χρειαστεί
γιγαντιαία προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση. «Νόμιζα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα
να αντιμετωπίσω είναι η ΔΕΗ. κανα λάθος, το
σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα απορρίμματα.
Είμαστε στο τέλος του ευρωπαϊκού πίνακα. Από
καταβολής ελληνικού κράτους, έχουν δημιουργηθεί
έξι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και φέτος
θα δημοπρατήσουμε 17. Θα περιμέναμε μεγαλύτερη σεμνότητα από την αντιπολίτευση, αλλά ίσως
είναι υπερβολικό να το διεκδικούμε, γιατί δεν έχει
ταυτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σεμνότητα» ανέφερε.

Για το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, ο κ.
Χατζηδάκης είπε ότι οι συζητήσεις με τις Βρυξέλλες
για τη διακοψιμότητα και τον μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας βρίσκονται στην τελική φάση και ότι,
παρά τις συνήθεις παρατηρήσεις ορισμένων γραφειοκρατών, «είμαστε κοντά στο κλείσιμο της συζήτησης». Παράλληλα, είναι υπό επεξεργασία το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την εξοικονόμηση ενέργειας
στη βιομηχανία, στο οποίο επίσης η κυβέρνηση
επιδιώκει την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών.

Τέλος, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάκαμψης
δήλωσε αισιόδοξος ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει
συμφωνία. Τόνισε, ωστόσο, ότι «ενώ είναι ένα
μεγάλο δώρο, πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην καταστεί δώρο άδωρο. Δεν πρέπει
να πάμε με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται
διαχρονικά στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Χρειάζεται
γρήγορη προετοιμασία των προγραμμάτων, μηχανισμός γρήγορης κι αποτελεσματικής εφαρμογής
και συντονισμός που θα δείξει ότι η Ελλάδα δεν τα
καταφέρνει καλά μόνο στην πανδημία, αλλά και
στην οικονομία» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
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Π. Αττικής: Στο ΦΕΚ η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
σε αντιπεριφερειάρχες και συμβούλους

Δ

ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για
την ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικότερα:
Α. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δημόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, την άσκηση
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη
Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη
Αθανάσιο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
με την παρούσα στην Αντιπεριφερειάρχη Κουρή Μαρία
του Γεωργίου, και στις Περιφερειακές Συμβούλους,
Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Λεονάρδου Πολυτίμη
του Αθανασίου, Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου
Ευγενία του Θωμά, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και
Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα
άρθρα 63, 71, 74, 78, 79 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα,
καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις
ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
Β. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νάνου Δήμητρα του Γεωργίου, την άσκηση
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου
Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου
Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη
Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του
Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που
ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Γ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεφαλογιάννη Λουκία του Νικήτα, την άσκηση
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,
της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου
ΤομέαΑθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβά-

ζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη
Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του
Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που
ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις
δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Δ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Λεωτσάκο Ανδρέα του Κωνσταντίνου, την
άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (πλην των αρμοδιοτήτων
που μεταβιβάζονται με την
παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννακόπουλο
Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
(πλην
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα
στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη,
και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του
Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και
Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπως προβλέπονται στα άρθρα
63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς
και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως
άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων
διατάξεων.
Ε. Στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Αντωνάκου
Σταυρούλα του Αγγέλου, την άσκηση αρμοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πειραιά, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Μεταφορών
και Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία
του Αργυρίου) χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
αντίστοιχα, καθώς και λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων
που ασκούνται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

ΣΤ. Στην Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Θεοδωρακοπούλου Βασιλική του Νικολάου, την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, των Υπηρεσιών Ανάπτυξης,
Μεταφορών και Επικοινωνιών (πλην των αρμοδιοτήτων
που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη, Γιαννακόπουλο Βασίλειο του Ιωάννη), Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταν

τίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία
του Αργυρίου) χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74, 81 και 80 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
αντίστοιχα, καθώς και λοιπών χωρικών αρμοδιοτήτων
που ασκούνται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Ζ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,
Κοσμόπουλο Ελευθέριο του Κοσμά,
την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής
Αττικής (πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με
την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο
Βασίλειο του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής (πλην
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και στις Περιφερειακές Συμβούλους,
Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του
Αντωνίου και Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου) και της
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής όπως προβλέπονται στα
άρθρα 63, 71, 74, 80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα,
καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις
ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Η. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,
Αυγερινό Αθανάσιο του Ευθυμίου, την άσκηση
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
(πλην των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Αντιπεριφερειάρχη Γιαννακόπουλο Βασίλειο
του Ιωάννη), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (πλην των
αρμοδιοτήτων πουμεταβιβάζονται με την παρούσα στον
Αντιπεριφερειάρχη Βαθιώτη Αθανάσιο του Ιωάννη και
στις Περιφερειακές Συμβούλους, Αλυμάρα Σοφία του
Κωνσταντίνου, Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου και Βλάχου
Γεωργία του Αργυρίου) και της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 63, 71, 74,
80 και 81 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Διευθύνσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.
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10-θριάσιο

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

48

.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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΗΛΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ ΠΟΥ Ρ ΓΕ Ι Ο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
& ΑΣΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πληροφ ορίες:
Κ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
Τηλέφ ων ο:213.136.1255-1367
FAX:213.136.1236
Ταχ. Δ/ν ση:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
Ταχ. Κώδ.:105 63
Email:
k.tzortzakis@migration.gov .gr
Αθήν α, 22.06.2020
Αριθ. Πρωτ.: οικ.6266
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθ. ΣΟΧ 1Α/2020
(ΑΔΑ:Ω19Π46ΜΔΨΟ-Ξ66)
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμεν ης Δράσης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ
(MIS)5050842,
στο πλαίσιο του Εθν ικού
Προγράμματος «Ταμείου Ασύλου
Μεταν άστευσης και Έν ταξης
2014-2020».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1)
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)
και του άρθρου 64 του Ν.
4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019).
2)
Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ
51/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος
διεθνούς
προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 παρ.2
του ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169 και
ΦΕΚ Α΄ 173 – διορθώσεις σφαλμάτων) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», και
ισχύει.
3)
Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από
13/4/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84/13-42020), όπως κυρώθηκε με το
Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/ Α΄/30-52020).
4)
Τις διατάξεις του Π.Δ.
4/2020 (ΦΕΚ 4 /τ.Α΄/15-01-2020
«Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων»,
5)
Τις διατάξεις του Π.Δ.
6/2020 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/15-01-2020)
«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού».
6)
Τις διατάξεις
του
Π.Δ.18/2020 (ΦΕΚ34/τ.Α΄/19-022020) «Μετονομασία και σύσταση
Γενικών και Ειδικών Γραμμα-
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τειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
7)
27890/2019/16.12.2019 (ΑΔΑ:
ΩΤΒΟ46ΜΤΛΒ-ΡΞΩ) απόφαση
της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών «Απόφαση υλοποίησης
με ίδια μέσα του Έργου (Α/Α)
"Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της", με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050842»
όπως τροποποιήθηκε με την
13461/2020/05.06.2020 (ΑΔΑ:.
6Θ0Π46ΜΔΨΟ-375).
8)
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
566/17.06.2020 βεβαίωση της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Μετανάστευσης &
Ασύλου περί εξασφάλισης των
πιστώσεων που αφορούν στη
μισθοδοσία και στις εργοδοτικές
εισφορές του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και στα έξοδα
των δημοσιεύσεων αυτής στο
τύπο.

Αν ακοιν ών ει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου οριχρόν ου,
συν ολικά
σμέν ου
τριάν τα (30) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αν αγκών της
Αρχής Προσφ υγών του Υπουργείου Μεταν άστευσης & Ασύλου,
για τις αν άγκες της Κεν τρικής
Υπηρεσίας που εδρεύει στην
Αθήν α του
ν . Αττικής, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης
«Εν ίσχυση της Αρχής Προσφ υγών μέσω της αν άπτυξης του
αν θρώπιν ου δυν αμικού» του
Εθν ικού Προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μεταν άστευσης
και Έν ταξης 2014-2020 και
συγκεκριμέν α του εξής αν ά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αν τίστοιχα απαιτούμεν α
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Οι υποψήφ ιοι/ες όλων των
ειδικοτήτων πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Κωδικός θέσης

101

102

103

104

Δημοσίευση της Αν ακοίν ωσης
Η Ανάρτηση ολόκληρης της
ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«02.12.2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«20-05-2020» και (Α2) Απόδειξης
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20-12-2019» μπορεί να
αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Αρχή Προσφυγών
στην Αθήνα (Φιλοξένου 2,
Αθήνα), στo νέο κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου (Θηβών 196-198) και στο
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας
(//https:www.migration.gov.gr/),ό
που προκηρύσσονται οι ανωτέρω
θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων
και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, αλλά και στα
Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «20-05-2020» και (Α2)
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με
σήμανση έκδοσης «20-12-2019»,
μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα
Πολίτες
Έντυπα
Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφ αλισθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.*

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Περαιτέρω, λόγω επικείμεν ης μετεγκατάστασης της Κεν τρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφ υγών το
σύν ολο ή μέρος των προσλαμβαν όμεν ων υποψηφ ίων , για τους Κωδικούς Θέσεων 101,102,103 &104
εν δέχεται ν α μετακιν ηθεί για έν α χρον ικό διάστημα της σύμβασής τους ή έως τη λήξη αυτής σε ν έο κτίριο του Υπουργείου Μεταν άστευσης και Ασύλου, στη Θηβών 196-198 του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάν ν η
Ρέν τη της περιφ ερειακής εν ότητας Πειραιά Περιφ έρειας Αττικής, αν αλόγως των Υπηρεσιακών Αν αγκών .

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτροταχυδρομείου
νικού
(jobs@migration.gov.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών
και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 11
όλα τα απαιτούμεν α από την
παρούσα αν ακοίν ωση και το
αν ακοιν ώσεων
«Παράρτημα
Συμβάσεων εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ)», με σήμαν ση έκδοσης «02.12.2019», δικαιολογητικά, σύμφ ων α με τα οριζόστην
εν ότητα
μεν α
ΤΙΤΛΩΝ,
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ αλαίου ΙΙ
του αν ωτέρω Παραρτήματος
εκτός από την Υπεύθυν η Δήλωση του ν . 1599/1986 που αν αφ έρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η ΤΙ Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.
Οι υποψήφ ιοι μπορούν ν α
αν αζητήσουν τα έν τυπα των
αιτήσεων : α) στο δικτυακό της

μας
υπηρεσίας
(//https: www.migration.gov .gr/),
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
ακολουθών τας από την κεν τρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
Έν τυπα – Διαδικασίες
ΔιαγωΟρ. Χρόν ου
ν ισμών Φορέων
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι
Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδροΈν τυπα – Διαδιμής: Πολίτες
κασίες Διαγων ισμών Φορέων
Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH:
Η αίτηση συμμετοχής
•
που θα υποβληθεί με ηλεκτρον ικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως ν α εμφ αν ίζεται υπογεγραμμέν η, με φ υσική υπογραφ ή.
Αν υπόγραφ ες αιτήσεις δεν
γίν ον ται δεκτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (jobs@migration.gov.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που αναγράφει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

Η αίτηση συμμετοχής που θα
με
ηλεκτρονικό
υποβληθεί
ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφ ιος δικαιούται
ν α υποβάλει μία μόν ο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμεν ες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμεν η
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ

σης της παρούσας σε τοπικές
εφ ημερίδες ή της αν άρτησής της
στην Αρχή Προσφ υγών στην
Αθήν α (Φιλοξέν ου 2, Αθήν α),
στo ν έο κτίριο του Υπουργείου
Μεταν άστευσης και Ασύλου
(Θηβών 196-198), στο δικτυακό
της
υπηρεσία
μας
τόπο
((//https:www.migration.gov.gr/),
όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο
ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν
μεταγενέστερη
της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

O Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

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

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα οικόπεδο
τηλέφωνο 69 74 311 396
Τιμή συζητήσιμη

ΑΓΓΕΛΙΑ

6978087309

επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις
κατά τόπους Υπηρεσίες του
φορέα μας και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης ή ανάρτησης της
παρούσας στον τύπο ή στα οικεία
καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έν αρξη υποβολής των αιτήσεων θα αν ακοιν ωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταν άστευσης και
Α
σ
ύ
λ
ο
υ
(https:www.migration.gov .gr)

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.

θριάσιο-13
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Αποχωρεί ο Απόλλωνας από την ΕΠΣΔΑ!

ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ
Η
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Την ώρα που η κατάσταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο παραμέν ει θολή,
καθώς δεν έχ ει ληφθεί απόφαση για την
αν αδιάρθρωση που είν αι απαραίτητη, η
ΕΠΟ προχ ωρά στον σχ εδιασμό του
π ρωταθλήματος της ΓΈθν ικής, του
οποίου έχ ει και την απόλυτη ευθύν η.
Οι ομάδες που έχ ουν δικαίωμα συμμετοχ ής γν ωρίζουν πάν ω κάτω τα δεδομέν α του πρωταθλήματος για τη σεζόν
2020-21 και την επόμεν η εβδομάδα θα
έχ ουν στα χ έρια τους την προκήρυξη.
Η επιτροπή Γ’ Εθν ικής της ΕΠΟ αν αμέν εται ν α δημοσιοποιήσει την επόμεν η
εβδομάδα την π ροκήρυξη του ν έου
πρωταθλήματος.
Σε αυτή θα αν αφέρεται η καταληκτική
ημερομην ία για τη δήλωση συμμετοχ ής,
οι ηλικιακοί περιορισμοί σε παίκτες, αλλά
και το πόσοι ξέν οι επιτρέπον ται, αλλά
και το κόστος του παραβόλου.
Οι ομάδες έχ ουν ζητήσει ν α μειωθεί το
παράβολο, αλλά και κάποια άλλα κόστη,
καθώς η οικον ομική κατάσταση στη

Η διοίκηση του Απόλλωνα Ανω Λιοσίων
έστειλε επιστολή που μεταξύ άλλων αναφέρει:

χ ώρα, μετά και από την παν δημία του
κορον οϊού, είν αι ιδιαίτερα δύσκολη.
Αυτό που δεν θα περιλαμβάν ει η προκήρυξη είν αι ο αριθμός των ομίλων
καθώς και πόσες ομάδες θα προβιβάζον ται και θα υποβιβάζον ται.

Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις γίν ει
σαφής ο αριθμός των ομάδων που θα
δηλώσουν συμμετοχ ή στο πρωτάθλημα
της ν έας Γ΄Εθν ικής.
Στη συν έχ εια θα γίν ει ο καταρτισμός
των ομίλων , εν ώ το πόσες ομάδες θα
προβιβαστούν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα κριθεί από τις αποφάσεις
που θα ληφθούν για την αν αδιάρθρωση.
ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ θα συνεχίσει στην αγαπημένη του
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ,την οποία υπηρετεί από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της.
Ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός είναι 22 ετών ,βρίσκεται στην ομάδα ήδη 4
χρόνια και αγωνίζεται με άνεση σε όλες τις θέσεις στο χώρο του κέντρου.
Στα 4 αυτά χρόνια έχει πετύχει αρκετά και καθοριστικά τέρματα, την τελευταία
χρονιά μάλιστα ήταν και στην 3αδα των αρχηγών.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΩΣΤΗ , υγεία και κάθε επιτυχία με την ομάδα μας !

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!

Ο πρόεδρος, Γιάν ν ης Τζαν όπουλος, σύσσωμο το Δ.Σ
και τα μέλη του συλλόγου μας αν ακοιν ών ουμε την
οριστική αποχ ώρηση της ομάδας από την ΕΠΣ Δυτικής Αττικής. Μετά την επαν αλειτουργία της ομάδας
πέρσι το Καλοκαίρι έπειτα από πολλά χ ρόν ια, όπου
παραλάβαμε έν α διαλυμέν ο σωματείο από κάθε
άποψη (οικον ομικά, διοικητικά, γραφειοκρατικά) και
την ομολογουμέν ως εξαιρετική της παρουσία στο
πρωτάθλημα από κάθε άποψη, είχ αμε ν α αν τιμετωπίσουμε εκτός των άλλων το λυσσαλέο μέν ος της
διοικησης της Εν ωσης προς το σωματείο μας και προσωπικά προς τον πρόεδρο μας, ΚΥ ΡΙΟ (με όλη την
σημασία της λέξης) Γιάν ν η Τζαν όπουλο, το οποίο εκφράστηκε με κάθε τρόπο όλη
την διάρκεια της σεζόν κατόπιν εν ορχ ηστρωμέν ου σχ εδίου.

Υ.Γ Η διοίκηση της ομάδας μας έχει ξεκινήσει ήδη την διαδικασία "κλεισίματος" του
σωματείου και θα προβεί σε όλες τις κατάλληλες κινήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας
(Πάγκαλου 11 – Ελευσίνα), θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση στον
Ηρακλή Ελευσίνας.
1. Διαδικαστικά.
2. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
3. Διοικητικός Απολογισμός.
4. Οικονομικός Απολογισμός.
5. Προϋπολογισμός 2020 – 2021.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
(Ψηφοφορία).
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ.

10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Υ.Σ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και
ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρόντα μέλη.

ΑΝ.ΤΣ.

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό 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, ανοικ-

τό 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 παι-

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.

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

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

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ 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

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

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

θριάσιο-15

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

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Θερινός κινηματογράφος «Άστρον» Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

