
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

««ΑΑγγρροοττιικκάά  
ΑΑπποοττυυππώώμμαατταα  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ΙΙΙΙ»»
 17 ΙΟΥΛΙΟΥ : 

Η Αρβανίτικη  Κουλτούρα
περιοχή Αγίας Μαρίνας - 

Αγρόκτημα Θανάση Σερέπα

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : 
Η Ποντιακή Κουλτούρα

περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς
- Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3952 Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Φωτιά έκαψε 5 στρέμματα
στο Κανδήλι Μεγάρων

Επαναφορά ωραρίου ΚΕΠ 
Δήμου Ελευσίνας 

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  &&  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

3,3 εκατομμύρια σε 13 Δήμους για παλιές καταστροφές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα 
σε Αττική, Στερεά, και Ν. Αιγαίο

2η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Ασπροπύργου

««ΓΓίίννεε  &&  εεσσύύ  εεθθεελλοοννττήήςς»»

Ν. Χαρδαλιάς:“Οι Δήμαρχοι να αναλάβουν
την ευθύνη τους”

Ο καθένας θα σταθμίσει τα δεδομένα της περιοχής του το είδος 
των εκδηλώσεων και αν πρέπει να γίνουν.  
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σσεελλ..  33  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:
Ασυνείδητοι έβαψαν με

μπογιά κουκουβάγια
Την κακοποίηση άγριων ζώων

καταγγέλλει ο Σύλλογος 
Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

σσεελλ..22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
γενικά αίθριος με ασθενείς ανέμους και τη

θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσιου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρασκευή
Οσίας Αμαλίας, Αμαλία, Αμελί
Σάββατο
Εύφημος, Ευφημία, Φούλα ,Όλγα, Αγίας Ευφημίας
Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας Ισαποστόλου

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος Δημοκρατίας,

2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

ΜΑΝΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7 - Εργατικές
Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13, 2102472223

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κεφάλα Δέσποινα - Χριστίνα

Αγίου Γεωργίου 2Α & Φλουτζή 2, 
2105816912

Την κακοποίηση δύο ακόμα
άγριων ζώων καταγγέλλει
μέσω Facebook ο Σύλλογος
Προστασίας Άγριας Ζωής
ΑΝΙΜΑ.

Το σωματείο ανάρτησε τις
φωτογραφίες από μία μικρή
κουκουβάγια και μια χελώνα
που ασυνείδητοι είχαν κακο-
ποιήσει βάφοντάς τα.

Η μικρή κουκουβάγια
βρέθηκε στην Ελευσίνα. «Μία
κυρία την βρήκε και την έφερε.
Κάποιοι πιάσανε το κουκουβα-
γιάκι και το βάψανε για πλάκα.
Το είδαν σαν αστείο αυτό το
πράγμα» λέει η κα Γανωτή
(πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ), προ-
σθέτοντας ότι πρόκειται για ένα
αδύνατο ζώο που το πλύσιμο
το ταλαιπωρεί.

«Το πλένουμε και το χρώμα
δεν φεύγει. Δεν μπορούμε να
του πλύνουμε το πρόσωπό
και παραμένει μπλε. Θα το πλύνουμε σε πέντε με έξι ημέρ-
ες πάλι» λέει. Προς το παρόν η βάση του χρώματος παρα-
μένει άγνωστη και κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν
κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του, παρατηρεί η κα Γανωτή.

«Οι άνθρωποι έχουν μία περίεργη σχέση με τα ζώα. 

Βρίσκουμε χελώνες με σκαλισμένα ή βαμμένα καβούκια.
Τα θεωρούν εξαρτήματα, δεν καταλαβαίνουν ότι νιώθουν
αγωνία, πόνο, φόβο. 

Δεν τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά. Ίσως τα θεωρούν
“κουρδιστά”, έχοντας χάσει την επαφή με τη φύση.»

Επαναφορά ωραρίου ΚΕΠ 
Δήμου Ελευσίνας 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ

2726/Β/3.7.2020) επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις
που ίσχυαν και ρυθμίζουν το ωράριο λειτουργίας
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Το νέο ωράριο για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών σε Ελευσίνα και Μαγούλα, θα ισχύσει
από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και διαμορφώνε-
ται ως εξής :

1. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00
μέχρι τις 19:30 

2. Σάββατο από τις 08:00 έως τις 13:30. 
Για περισσότερες πληροφορίες :
1. ΚΕΠ Ελευσίνας 213 2006805-809
2. ΚΕΠ Μαγούλας 213 2140425

Ελευσίνα: Ασυνείδητοι έβαψαν με μπογιά κουκουβάγια
Την κακοποίηση άγριων ζώων καταγγέλλει μέσω Facebook

ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Φωτιά έκαψε 5 στρέμματα στο Κανδήλι Μεγάρων
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε , στην  περιοχ ή Καν δήλι Μεγάρων . Η Πυρο-

σβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά εν  υπαίθρω στις 20:10 το απόγευμα της
Τετάρτης και στο σημείο έσπευσαν  5 οχ ήματα με 12 πυροσβέστες.
Από τη φωτιά κάηκαν  περίπου 5 στρέμματα με ξερά χ όρτα και ελαιό-

δεν τρα εν ώ εν τός της καμμέν ης έκτασης υπήρχ αν  εγκαταστάσεις θερ-
μοκηπίων  αν θοπαραγωγής, μεγάλο μέρος των  οποίων  καταστράφηκε.
Σύμφων α με το megaratv , η πλήρης κατάσβεση και η λήξη της πυρκα-

γιάς έγιν ε το πρωί της Πέμπτης .Ο ιδιοκτήτης των  θερμοκηπίων  κάν ει
λόγο για λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από Ρομά της περιοχ ής.
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Σύμφωνα με το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει
η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη
(www.civi lprotection.gr
), για σήμερα Παρασκε-
υή 10 Ιουλίου 2020,
προβλέπεται  πολύ
υψηλός κίνδυνος πυρ-
καγιάς (κατηγορία κιν-
δύνου 4) για τις εξής
περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας ( Εύβοια,
Βοιωτία, Σκύρος)

• Περιφέρεια Βόρει-
ου Αιγαίου (Λέσβος,
Χίος, Σάμος, Ικαρία)

• Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου (Κυκλάδες)

Η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
(www.civi lprotection.gr
) έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και
τις Περιφέρειες και
τους Δήμους των ανω-
τέρω περιοχών, ώστε
να βρίσκονται  σε
αυξημένη ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας
προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τυχόν
επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας συνιστά 

στους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκ-
τικοί  και  να αποφ-
εύγουν ενέργειες στην
ύπαιθρο που μπορούν
να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια,
όπως το κάψιμο ξερών
χόρτων και κλαδιών ή
υπολειμμάτων καθαρι-
σμού, η χρήση μηχαν-
ημάτων που προκα-
λούν σπινθήρες όπως
δισκοπρίονα, συσκε-
υές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων
ψησταριών, το κάπνι-
σμα μελισσών, η ρίψη
αναμμένων τσιγάρων,
κ.α. Επίσης, υπενθ-
υμίζεται  ότι  κατά τη
διάρκεια της αντιπυρι-
κής περιόδου απαγορ-
εύεται  η καύση των
αγρών.

Σε περίπτωση που
αντιληφθούν πυρκαγιά,
οι  πολίτες παρακα-
λούνται  να ειδοποιή-
σουν αμέσως την Πυρ-
οσβεστική Υπηρεσία
στον αριθμό κλήσης
199.

Για περισσότερες
πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κιν-
δύνους των δασικών
πυρκαγιών, οι πολίτες
μπορούν να επισκεφθ-
ούν την ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.civi l -
protection.gr.

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  &&  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

33,,33  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  σσεε  1133  ΔΔήήμμοουυςς  γγιιαα  ππααλλιιέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  

ΗΗ  ΥΥππηηρρεεσσιιαακκήή  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  μμεε  ΑΑππόόφφαασσήή  ττηηςς  ((ααρριιθθμμ..
4422444466//77..77..2200,,  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  88..77..2200)),,  εεννέέκκρριιννεε  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  έέκκτταακκττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς
εεννίίσσχχυυσσηηςς  ύύψψοουυςς  33..225588..667799,,0000  εευυρρώώ  σσεε  1133  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς,,  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι
μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς,,  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεε--
ττααιι  ααππόό  ττοο  νν..δδ..5577//11997733  κκααιι  ττηηνν  ααρριιθθμμ..3333886622//66..55..1199  ΚΚΥΥΑΑ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη
οοιι  ΔΔήήμμοοιι  ΜΜάάννδδρραα  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  κκααιι  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  εείίννααιι  δδιικκααιιοούύχχοοιι  κκααιι  θθαα  λλάάββοουυνν  τταα  ππααρραα--
κκάάττωω  πποοσσάά

ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  ––  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΠΠααγγεεττόόςς  2299//1122//22001199  
ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοσσκκεευυήήςς  
33..448800,,0000  €€

ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ

ΠΠλληημμμμύύρραα  2255//1111//22001199  
ΆΆμμεεσσεεςς  ΒΒιιοοττιικκέέςς  ΑΑννάάγγκκεεςς  &&  
ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοσσκκεευυήήςς
9922..000000,,0000  €€

Πολύ υψηλός κίνδυνος 
πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, 
Στερεά, και Ν. Αιγαίο

Ο Δήμος Ασπροπύργου, σε
συνεργασία με τον Εθνικό

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) και το Νοσοκομείο

Παίδων «Η Αγία Σοφία»  
διοργανώνει την 2η Εθελοντική
Αιμοδοσία, την Πέμπτη, 16 Ιου-
λίου 2020, από τις 09:00 π.μ.
έως τις 13:00 μ.μ. στο κτίριο

του Πνευματικού Κέντρου, 
στην Αίθουσα 

«Δημήτρη Καλλιέρης». 
Για δηλώσεις συμμετοχής οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επικοινωνούν στο τηλέφωνο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας,

2105575596, καθώς και στο
Γραφείο της Αντιδημάρχου

Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και

Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη,
2132006740-6742.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας και θα εφαρμοστούν όλες
οι προβλεπόμενες οδηγίες για

την ασφαλή προσέλευση και
συμμετοχή των εθελοντών. 

2η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Ασπροπύργου

««ΓΓίίννεε  &&  εεσσύύ  εεθθεελλοοννττήήςς»»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι, 20-05-2020  

Αρ. Πρωτ.: οικ. 8010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2020

Για την πρόσληψη εποχικού
προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου κατά το άρθρο 21
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
(για όσο υφίσταται άμεσος
κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-
19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως
όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ-

ου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύστα-
ση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμι-
ση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α),
και του άρθρου 64 του Ν.
4590/2019 (ΦΕΚ 17Α΄/07-02-
2019).

2. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου τεσσαρακοστού έκτου της από
30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/30-3-
2020),όπως κυρώθηκε με το
Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-
2020). 

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά δεκα-
τεσσάρων  (14) ατόμων  για την
κάλυψη εποχικών  ή παροδικών
αν αγκών  αν ταποδοτικού χαρακ-
τήρα του Δήμου Χαϊδαρίου, που
εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής,
και συγκεκριμέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων  (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 .        

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την από-
δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρ-
ο μ ε ί ο υ
(grprosopikouhaidari@gmail.com
) ή/και (κατ΄εξαίρεση) ταχυδρομι-
κά με συστημένη επιστολή όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)»δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα
« Π Ρ Ο Σ Κ Ο Μ Ι Σ Η
ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

• Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η αναζήτηση
απαιτούμενων δικαιολογητικών
είτε με ταχυδρομικό είτε με ηλεκ-
τρονικό τρόπο, ο υποψήφιος
δύναται να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75),
σύμφωνα με την οποία εφόσον
προκύψει προσληπτέος, θα
προσκομίσει αυτά σε χρόνο μετα-
γενέστερο και πάντως άμεσα μετά

τη λήξη των έκτακτων μέτρων
λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

• Η αίτηση συμμετοχής
και η σχετική τυχόν υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75)
που θα υποβληθούν με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο πρέπει απαραι-
τήτως να εμφανίζονται υπογεγρ-
αμμένες με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυ-

νες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Τα πιστοποιητικά της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολ-
υτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται
Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλ-
λονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρ-

ινή φωτοαντίγραφα από αντίγρα-
φα, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, είτε σε πρωτότ-
υπα.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται από την Ανακοίνω-
ση, πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα και
να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-
12-2019» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου
ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

• Για την απόδειξη της αναπ-
ηρίας του ίδιου ή συγγενικού
προσώπου πρέπει να υποβάλ-
λονται τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
Π ρ ω τ .
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.
2.2017 απόφαση της Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

(ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄)
(στοιχεία 17 και 18 του Κεφα-
λαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ
με σήμανση έκδοσης «02-12-
2019»).

• Οι άδειες άσκησης επαγγέ-
λματος ή άλλες επαγγελματικές
άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιη-
τικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο

κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης συμμετοχής και της λήξης
της προθεσμίας υποβολής αυτής,
όσο και κατά τον χρόνο πρό-
σληψης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «02-12-2019».

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε ηλεκ-
τρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (grprosopik-
ouhaidari@gmail.com) 

είτε κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Δήμος Χαϊδα-
ρίου, Καραϊσκάκη 138,
Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνον-
τάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας:
2132047304, 2132047305).

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος  
Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι
Ν.Αττικής

ΔΕ Οδηγών  Απορριμμα-
τοφ όρων  
[Γ  ́ή (C) κατηγορίας - Με
κάρτα ψηφ ιακού ταχο-
γράφ ου]

8 μήν ες 8

102 Δήμος  Χαϊδαρίου Χαϊδάρι
Ν.Αττικής

ΥΕ Εργατών  /τριών
Καθαριότητας

(Συν οδοί Απορριμματοφ -
όρων / Αποκομιδή Απο-
ρριμμάτων ) 

8 μήν ες 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψ-
ηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α  ́ή Β  ́κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και  Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημά-
των και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκίνητου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα-
νοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α  ́ή Β  ́κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ  ́ή C  κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).  
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ)Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ  ́ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ  ́ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ  ́ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την  απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει
ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την  ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την
ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή
και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται
ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομ-
ηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
� η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
� η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την  Ισλαν δία ή από το Λιχτεν -
στάιν , εξακολουθεί ν α ισχύει στο ελλην ικό έδαφ ος, ως έχει, εφ όσον  τηρούν ται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αν τίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην  περίπτωση που οι υποψήφ ιοι είν αι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών -μελών  της Ευρωπαϊκής ΄Εν ωσης), για ν α γίν ουν  δεκτοί πρέπει ν α προσκομίσουν
αν τιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

102 Δεν  απαιτούν ται ειδικά τυπικά προσόν τα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)



Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 θριάσιο-5 

Μ ήνυμα προς τους Δημάρχους, ενόψει
του φετινού καλοκαιριού και των
εκδηλώσεων σε κάθε περιοχή λόγω

εορτών, έστειλε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή ερώτηση
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
λόγω κορωνοϊού, που υποβλήθηκε κατά την
διάρκεια της προχθεσινής διαδικτυακής εκδή-
λωσης για τις επιπτώσεις του covid-19, που διο-
ργάνωσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.

Αναφερόμενος στα διοικητικά της κάθε περ-
ιοχής σχετικά με το θέμα της επιδημίας, ο κ. Χαρ-
δαλιάς τόνισε: « Πρέπει η Αυτοδιοίκηση και ειδι-
κά οι Δήμαρχοι να αναλάβουν την ευθύνη τους
απέναντι σε όλο αυτό.  Ένα πανηγύρι γίνεται
γιατί ένας Δήμαρχος παραχωρεί έναν χώρο.  Άρα
εκ των πραγμάτων ο Δήμαρχος που παραχωρεί
τον χώρο, προφανώς έχει την ευθύνη να ελέγξει
ότι τηρούνται τα μέτρα και τα πρωτόκολλα που οι
επιδημιολόγοι μας έχουν καταθέσει.  Άρα, με την
περισσή ευθύνη που όλον αυτόν τον καιρό πορε-

υθήκαμε, μην περιμένουμε οριζόντιες νόρμες, ότι
απαγορεύονται όλα τα πανηγύρια.  Ο καθένας θα
σταθμίσει τα δεδομένα της περιοχής του το είδος
των εκδηλώσεων που πρέπει και αν πρέπει να
γίνουν.  Η προσωπική μου άποψη είναι ξεκάθαρη.
Δεν είναι ώρα ούτε για πανηγύρια ούτε για
συναθροίσεις ούτε για το παραμικρό. Είναι ώρα
ευθύνης για τι τίποτα δεν έχει τελειώσει. “

Σε ό,τι  αφορά την εφαρμογή μέτρων σε
περίπτωση επιδημιολογικού φορτίου που διαπι-
στώνεται και με δεδομένο ότι δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί πάλι ένα οριζόντιο lockdown στη Χώρα, ο
κ. Χαρδαλιάς ανέφερε:  “ Υπάρχουν πρωτόκολλα
διαδικασιών. Δεν υπάρχουν οριζόντιες αντιμε-
τωπίσεις. Ανάλογα με το σενάριο ενεργοποι-
ούνται και ορισμένα πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει
αυτό που ακούω πολύ συχνά, στα πόσα κρούσμα
πάμε στο lockdown. Πολύ καλά γνωρίζουν και οι
επιδημιολόγοι μας ότι μπορεί να έχουμε 60
κρούσματα, π.χ., σε μια περιοχή, τα οποία όμως
να είναι σε ελεγχόμενο κύκλο και να μπορούμε να
τα στεγανοποιήσουμε, ενώ μπορεί να έχουμε 5
κρούσμα διάσπαρτα σε μια κοινότητα, που οι
ιχνηλατήσεις να δείχνουν ότι μπορεί να λειτο-
υργήσουν ως πολλαπλασιαστής, οπότε θα ληφθ-
ούν οι  ανάλογες αποφάσεις, τοπικά.  Δεν
υπάρχει μοτίβο πάνω σε αυτό και η συζήτηση σε
σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων, ποσοτικά,
είναι και αβάσιμη και πέρα από κάθε επιχειρησια-
κή προσέγγιση. “

Ν. Χαρδαλιάς:“Οι Δήμαρχοι να αναλάβουν την ευθύνη τους”

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

Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνε-
ται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων, ενώ στην
περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημε-
ρίδες ή της αν άρτησής της στο
χώρο αν ακοιν ώσεων  του δημο-
τικού καταστήματος του Δήμου
Χαϊδαρίου και στο δικτυακό τόπο 

αυτού (www.haidari.gr ), εφ ό-
σον  η αν άρτηση είν αι τυχόν
μεταγεν έστερη της δημοσίευσης
στις εφ ημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κάθε υποψήφ ιος δικαιούται
ν α υποβάλει μία μόν ο αίτηση και
για θέσεις μίας μόν ο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). 

Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευ

ση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορ-
εί να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατ-
ηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα αναφ-
ερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό θέσης). Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της
ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιή-
σει μία μόνο αίτηση στην οποία
θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  τα έν τυπα των
αιτήσεων : α) στο δικτυακό τόπο
της υπηρεσίας μας
(www.haidari.gr) β) στο δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμέν α ακολο-
υθών τας από την  κεν τρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-

ν ισμών  Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου

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 οδηγηθ-

ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγων ισμών  Φορέων

�� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης αποτε-
λεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης
«02.12.2019», το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) οδηγίες για τη συμπλήρ-
ωση της αίτησης – υπεύθυν ης
δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συν δυασμό με
επισημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητι-
κά που απαιτούν ται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη δια-
δικασία επιλογής. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν
ν α έχουν  πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό μέσω του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α

μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την  αν αζήτ-
ηση του εν τύπου της αίτησης
δηλαδή:  Κεν τρική σελίδα ��
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδικασίες

�� Διαγων ισμών  φ ορέων  �� Ορ.

Χρόν ου ΣΟΧ.

Η αν ακοίν ωση με το
«Παράρτημα αν ακοιν ώσεων
Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέ-
ν ου Χρόν ου (ΣΟΧ)» με σήμαν ση
έκδοσης «02.12.2019», θα αν α-
ρτηθεί ολόκληρη στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Χαϊδαρίου
και στην  ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ



6-θριάσιο Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Στην διανομή 20 τόνων φρούτων, προς
τους άπορους  δημότες που είναι δικαι-
ούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου,

προχώρησε σήμερα η Κοινωνική Υπηρεσία.
Περισσότερες από 1200 οικογένειες, πέραν της
τακτικής διανομής, τροφοδοτήθηκαν με φρούτα
και συγκεκριμένα με ροδάκινα, τα οποία διεκ-
δίκησε η Υπηρεσία από τα αδιάθετα του Υπο-
υργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Συνεχίζουμε συστηματικά διακριτικά και με
συνέπεια  το πολυδιάστατο Πρόγραμμα στήριξ-
ης των άπορων δημοτών μας. Χρησιμο-
ποιώντας πόρους του Δήμου, προγράμματα
της Περιφέρειας, Υπουργείων, της Ε.Ε. κ.α.
φορέων στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στους
οικονομικά ασθενέστερους  συνδημότες μας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε δυναμικά κάθε πρό-
γραμμα που  προστατεύει και ανακουφίζει τους
συμπολίτες μας» υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος.

Οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν όπως πάντα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια με sms για την ώρα
προσέλευσης και παραλαβής ώστε να μην
υπάρχει συνωστισμός, ουρές και ταλαιπωρία. 

Συντάξεις: Από Οκτώβριο 
αυξήσεις και στις κύριες

Άρχισε η αναδρομική καταβολή 
σε συνταξιούχους

Το κεφάλαιο των αναπροσαρμογών στις επικο-
υρικές συντάξεις, που άνοιξε το πρόσφατο ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο, μετά και τη σχετική απόφαση
του ΣτΕ τον περασμένο Οκτώβριο, κλείνει σήμε-
ρα το υπουργείο Εργασίας με την καταβολή των
αναδρομικών 8 μηνών σε 235.233 συνταξιούχο-
υς. 

Μετά την αύξηση των ποσών, η οποία ενσω-
ματώθηκε στις μηνιαίες πληρωμές από τις 2 Ιου-
νίου, η εξόφληση των αναδρομικών για την
περίοδο Οκτώβριος 2019 έως Μάιος 2020 -
σύμφωνα με τοn νόμο οι αυξήσεις μετράνε από 

τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή
από τον Οκτώβρη του 2019- κλείνει το κεφάλαιο
των παρεμβάσεων στις επικουρικές. Το μόνο
που απομένει είναι να ξεκινήσει από τέλος Ιου-
λίου (συντάξεις Αυγούστου) η ταυτόχρονη πληρ-
ωμή κύριων και επικουρικών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουρ-
γείου Εργασίας, ο κύκλος των διορθώσεων του
νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζεται το φθινόπωρο
με: 

* την καταβολή τον Οκτώβριο των νέων επαν-
υπολογισμένων κύριων συντάξεων με βάση τα
αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, 

*την επιστροφή τον Νοέμβριο των αναδρο-
μικών 12 μηνών που αντιστοιχούν στις αυξημέ-
νες κύριες συντάξεις από τον Οκτώβριο 2019
έως τον Οκτώβριο 2020. 

Συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι
το τέλος της τρέχουσας προγρ-
αμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2014-2020 η χρηματοδότηση
των δομών του Δικτύου
Γυναικών Θυμάτων Βίας από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
τη διαχείριση του οποίου φέρει
η γενική γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπο-
υργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ω-
ση του υπουργείου, με τη στεν ή
συν εργασία της γεν ικής γραμματέα
Οικογεν ειακής Πολιτικής και Ισότ-
ητας των  Φύλων , Μαρίας Συρεγγέλα
και του γεν ικού γραμματέα
Δημοσίων  Επεν δύσεων  και ΕΣΠΑ,
Δημήτρη Σκάλκου, εξασφαλίστηκε
η απαραίτητη χ ρηματοδότηση για
τη λειτουργία των  δομών  του Δικ-
τύου Γυν αικών  Θυμάτων  Βίας έως
το τέλος του 2023, σε συν έχ εια
σχ ετικής απόφασης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.

Το έργο των  δομών  του δικτύου
γυν αικών  θυμάτων  βίας υλοποιείται
από τη Γεν ική Γραμματεία Οικογε-
ν ειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων  με τη συν εργασία του Κέν -
τρου Ερευν ών  για Θέματα Ισότητας
(ΚΕΘΙ).

Στόχ ος του δικτύου είν αι η υπο-
στήριξη κακοποιημέν ων  γυν αικών ,
θυμάτων  εν δοοικογεν ειακής και
έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών  δια-
κρίσεων  και η παροχ ή ολοκληρω-
μέν ων  υπηρεσιών  στήριξης και
εν δυν άμωσης για τις ίδιες και τα
παιδιά τους, εν ώ παράλληλα υλο-
ποιεί δράσεις εν ημέρωσης και ευαι

σθητοποίησης σε εθν ικό και
περιφερειακό επίπεδο για την
πρόληψη και την  αν τιμετώπιση της
βίας εν αν τίον  των  γυν αικών .

Το παν ελλαδικό δίκτυο δομών
των  γυν αικών  θυμάτων  βίας λειτο-
υργεί από το 2011 και σήμερα απο-
τελείται από 42 συμβουλευτικά κέν -
τρα, 20 ξεν ών ες φιλοξεν ίας και την
24ωρη υποστηρικτική γραμμή SOS
15900.

«Μετά από συν τον ισμέν ες εν έρ-
γειες της Γεν ικής Γραμματείας Οικο-
γεν ειακής Πολιτικής και Ισότητας
των  Φύλων  και της Γεν ικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων  Επεν δύσεων  και
ΕΣΠΑ, πετύχ αμε την  απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
οποία παρατείν εται η χ ρηματοδότ-
ηση των  Δομών  του Δικτύου
Γυν αικών  Θυμάτων  Βίας. Με αυτόν
τον  τρόπο μπορεί ν α συν εχ ιστεί
απρόσκοπτα το σπουδαίο έργο
που γίν εται στους ξεν ών ες και τα
συμβουλευτικά κέν τρα για την
υποστήριξη των  κακοποιημέν ων
γυν αικών -θυμάτων  εν δοοικογεν ει-
ακής και έμφυλης βίας. Έν α έργο
που δεν  σταμάτησε ούτε κατά τη 

διάρκεια των  έκτακτων  μέτρων
κατά τη περίοδο της παν δημίας.
Αν τίθετα, αν ταποκρίθηκε εξαιρετι-
κά λειτουργών τας ιδαν ικά στις
έκτακτες συν θήκες που προκάλεσε
ο Cov id-19, αν τιμετωπίζον τας
αποτελεσματικά τον  αυξημέν ο
αριθμό γυν αικών  που ζήτησαν  την
βοήθεια μας», δήλωσε η κ. Συρεγγέ-
λα.

Για την  απόφαση παράτασης της
χ ρηματοδότησης των  δομών  ο κ.
Σκάλκος, δήλωσε:

«Τα συγχ ρηματοδοτούμεν α προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
προωθούν  στοχ ευμέν ες δράσεις
στήριξης των  ευάλωτων  ομάδων
του πληθυσμού, αν άμεσά τους και
αυτής των  κακοποιημέν ων
γυν αικών . Οι δράσεις αυτές πρό-
κειται ν α επεκταθούν  και ν α
εμπλουτιστούν  την  ν έα προγραμ-
ματική περίοδο 2021-2027, παράλ-
ληλα με την  επίτευξη κατάλληλων
συν εργειών  με άλλα προγράμματα
και πηγές χ ρηματοδότησης ώστε
ν α επιτύχ ουμε το μέγιστο δυν ατό
αποτέλεσμα».

2200  ττόόννοουυςς  φφρροούύτταα
μμοοίίρραασσεε  ηη  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  
ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔ..  ΦΦυυλλήήςς  
σσεε  άάπποορροουυςς  δδηημμόόττεεςς    

ΕΣΠΑ: Παράταση στη χρηματοδότηση των δομών
του Δικτύου Γυναικών Θυμάτων Βίας



Προσεχώς εξυπηρέτηση πολιτών
από τα ΚΕΠ και με βιντεοκλήση

Τι προβλέπει σχετικη τροπολογία του 
υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

T
η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης
των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ
με βιντεοκλήση, σε ειδική πλατφόρμα, μέσω της

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, δίνει
τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Παρου-
σιάζοντας τη σχετική τροπολογία στην επιτροπή Δημό-
σιας Διοίκησης όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για την
ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων και την
ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης, στο οποίο έχει
κατατεθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ο υφυπουργός Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης -αρμόδιος για θέματα απλούστευ-
σης διαδικασιών- Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε πως θα
κερδηθεί χρόνος τον οποίο οι πολίτες διέθεταν για τη
φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η βιντεοκλήση θα γίνε-
ται κατόπιν ραντεβού, στο οποίο θα επιλέγει ο πολίτης
συγκεκριμένη θεματική ενότητα του ενδιαφέροντός του,
ώστε να κατευθύνεται το ερώτημα σε εξειδικευμένο
υπάλληλο του ΚΕΠ που θα μπορεί να απαντήσει επί της
συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, μέσω της βιντεοκ-
λήσης. 

Δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής εικόνα
αν ο υπάλληλος δεν το επιθυμεί, αλλά θα υπάρχει συνο-
μιλία χωρίς εικόνα, αφού όμως ο πολίτης προηγουμέ-
νως έχει επιδείξει την ταυτότητά του.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι ο υπάλληλος του ΚΕΠ,
εφόσον γνωρίζει από πριν το ερώτημα, θα έχει προετοι-
μαστεί για την απάντηση και θα υπάρχουν έτοιμοι και
κόμβοι επικοινωνίας ώστε να αντλείται πληροφορία,
ακόμη και τη στιγμή της συνομιλίας.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, ήδη εκπαιδεύεται προ-
σωπικό των ΚΕΠ από τους δήμους. 

Η πρόσθετη αυτή υπηρεσία θα ξεκινήσει αρχικά σε
ορισμένα ΚΕΠ αλλά στη συνέχεια προβλέπεται διεύρυ-
νση των καταστημάτων που θα εξυπηρετούν τον
πολίτη, με τον τρόπο αυτό.

Πάντως, όπως έσπευσε να υπογραμμίσει ο υφυπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς μεγάλο μέρος
του πληθυσμού δεν είναι εξοικειωμένο με ψηφιακές
δεξιότητες, θα υπάρχουν πάντα τα ΚΕΠ αναβαθμισμένα
και στελεχωμένα και τεχνικώς επαρκώς εξοπλισμένα
ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
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Εθελοντική αιμοδοσία οργανώνει
η Περιφέρεια Αττικής, το διήμερο 11
και 12 Ιουλίου, από τις 10:00 το
πρωί μέχρι τις 02:00 το μεσημέρι,
στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλο-
γο, που βρίσκεται στο Πεδίον του
Άρεως (Ευελπίδων 2).

Στόχος της αιμοδοσίας είναι η
ενίσχυση της τράπεζας αίματος που
έχει δημιουργηθεί από το Μάιο 2020
με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Αττικής προκειμένου να καλυφθούν
οι αυξημένες ανάγκες των συμπο-
λιτών μας.

Το αίμα θα διατεθεί στην Υπηρεσία
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία», το οποίο
και παρέχει τον αναγκαίο εξοπλισμό
και το νοσηλευτικό προσωπικό για
την αιμοδοσία.

Η δράση διοργανώνεται από την
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με 

το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώ
υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας, την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών ΠΟΣΕΑ, την Ελληνική
Ομοσπονδία Ιππασίας, τον Αθηναϊ-
κό Αθλητικό Σύλλογο Βύρωνα και
τον Αθλητικό Όμιλο Φοινικέων. Τον
συντονισμό από την πλευρά της
Περιφέρειας Αττικής έχει η ειδική
συνεργάτης Άθλησης του Περιφερει-
άρχη Αττικής Χριστίνα Γαλανο-
πούλου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης επισημαίνει τη μεγάλη
ανάγκη που υπάρχει σε αίμα και
απευθύνει κάλεσμα ευαισθητο-
ποίησης και ενεργοποίησης όλων
των πολιτών.

«Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί
μια πράξη ευαισθητοποίησης, προ-
σφοράς αγάπης και κοινωνικής
αλληλεγγύης. Δίνοντας αίμα σώζο

υμε ζωές. Στη δύσκολη περίοδο
που βιώνουμε λόγω της πανδημίας
τα αποθέματα σε αίμα έχουν μειωθ-
εί δραματικά. Είναι ανάγκη  όσοι
μπορούμε να δώσουμε αίμα και να
συμβάλουμε στη σωτηρία συνανθ-
ρώπων μας.

Λίγα λεπτά αρκούν για να
συμβάλλουμε σε αυτή την εθνική
προσπάθεια και να βοηθήσουμε το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα
αυξημένες ανάγκες εκείνων, που
χρειάζονται μετάγγιση αίματος.
Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους
και φορείς που είναι αρωγοί στην
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας
μας. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Γυμνα-
στικού Συλλόγου  κ. Αλέξη Αλεξό-
πουλο, καθώς και το Δ.Σ. για την
παραχώρηση του χώρου στον οποίο
θα διεξαχθεί για άλλη μια φορά η
εθελοντική αιμοδοσία».

Μεγάλη έλλειψη αίματος - Εθελοντική αιμοδοσία 
της Περιφέρειας Αττικής 11 & 12 Ιουλίου
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Με αυξημένες επιχειρήσεις
από τις Διευθύνσεις της
Ελληνικής Αστυνομίας

κυλούν οι τελευταίες ημέρες στις Αχα-
ρνές στο πλαίσιο των δράσεων για
την καταπολέμηση της εγκληματικότ-
ητας και της παραβατικότητας.

Αρχικά το Σαββάτου (ξημερώματα
Κυριακής) πραγματοποιήθηκαν τόσο
στατικοί έλεγχοι όσο και περιπολίες σε
διάφορα σημεία της πόλης καθ’ όλη τη
διάρκεια της νύχτας. Κατεγράφησαν
συνολικά 87 παραβάσεις και 4

πλημμελήματα, που είχαν ως αποτέ-
λεσμα την αφαίρεση 18 διπλωμάτων,
23 αδειών κυκλοφορίας, 18
πινακίδων, ενώ πραγματοποιήθηκαν,
5 ακινητοποιήσεις και μία μεταφορά
με γερανό.

Παράλληλα ειδική ομάδα της Δίωξ-
ης Ναρκωτικών επιχείρησε στην περ-
ιοχή για τον έλεγχο τοξικομανών.

Συντονισμένη δράση των αστυνο-
μικών δυνάμεων υπήρξε και το βράδυ
της Τρίτης (7/7), με στατικούς ελέγχο-
υς, τόσο μπροστά από το Δημαρχείο,
όσο και σε περιοχές όμορων δήμων.  

ΕΕιιδδιικκήή  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΔΔίίωωξξηηςς  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν  οορργγώώννεειι  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοοξξιικκοομμααννώώνν..

Καθημερινές οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές

Όσον αφορά τις παραβάσεις του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν 141 παραβάσεις και 10
τακτικές μηνύσεις. Αφαιρέθηκαν συνολικά 47 άδειες
οδήγησης, 53 άδειες κυκλοφορίας και 37 ζεύγη
πινακίδων, ενώ ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα.

Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αποτελούν
ξεκάθαρη απόδειξη της βούλησης και της εκπεφρα-
σμένης επιθυμίας του Υπουργού Πολιτικής Προ-
στασίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για πάταξη της παρ-
αβατικότητας.

Οι συνεχείς πιέσεις του Δημάρχου Αχαρνών κ.
Σπύρου Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και η αγαστή συνε-
ργασία με τις Διευθύνσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας οδηγεί συνεχώς προς τη βελτίωση της
κατάστασης.

Παρόλα αυτά ο κ. Βρεττός τονίζει συνεχώς πως οι
επιχειρήσεις αυτές δεν είναι παρά μόνο το πρώτο
βήμα μιας διαρκούς και έντονης προσπάθειας με
αποκλειστικό στόχο να εμπεδωθεί ξανά το αίσθημα
ασφάλειας των δημοτών. 

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΠΠ
Σχεδόν 164.000 ευρώ η

ενισχυση στο Δήμο Φυλής για
επισκευή σχολικών κτηρίων 

Συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν
στους 332 Δήμους της χώρας για την επισκε-

υή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, μετά τη
σχετική Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 41752/6.7.20,
δημοσίευση 7.7.20).

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δεν πρόκει-
ται δηλαδή για κάποια επιπλέον οικονομική στήριξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κρά-
τος.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Φυλής, θα λάβει -όπως
αναφέρεται και στη σχετική λίστα- για  επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων σχεδόν  164.000
ευρώ.

Τα 30 εκατομμύρια δίνονται αποκλειστικά για
δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών
κτιρίων, με την κατανομή να γίνεται με κριτήρια

- τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων κατά 30
% και

- τον αριθμό των μαθητών κατά 70 %,
Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν για

την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων
για το επόμενο έτος.
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17 ΙΟΥΛΙΟΥ : Η Αρβανίτικη   
Κουλτούρα

περιοχή Αγίας Μαρίνας - 
Αγρόκτημα Θανάση Σερέπα

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : 
Η Ποντιακή Κουλτούρα

περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς
- Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου

Ώρα έναρξης 20.30

Σε συνεργασία με το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου                    

Με την Υποστήριξη του 
Οργανισμού Πολιτισμού και 

Ανάπτυξης  ΝΕΟΝ

Η
Αιμιλία Μπουρίτη, εικαστικός,
perf ormance artist και εμπν ευ-
στής της ιδέας του διεθν ούς

προγράμματος «Αμολή», Έν α Συλλογικό
Έργο στην  Αγροτική, Μεταβιομηχ αν ική,
Πολυπολιτισμική Κοιν ότητα του Ασπρ-
οπύργου παρουσιάζει, το ΑΜΟΛΗ ΙΙ,
που θα πραγματοποιηθεί από Ιούλιο έως
Δεκέμβριο 2020. Αποτελεί συν έχ εια του
ΑΜΟΛΗ Ι, που πραγματοποιήθηκε πέρσι
με μεγάλη συμμετοχ ή. Η  λέξη  «Αμολή»
χ ρησιμοποιείται  από  τους  αγρότες  του
Ασπροπύργου και σημαίν ει το αγροτικό
αυλάκι που μεταφέρει το ν ερό ποτίζον -
τας την  καλλιέργεια.

Η πρώτη δράση του προγράμματος
«Αμολή ΙΙ» είν αι τα «Αγροτικά Αποτ-
υπώματα ΙΙ» που υποστηρίζον ται από
τον  Οργαν ισμό Πολιτισμού και Αν ά-
πτυξης ΝΕΟΝ.

Μέσα από μία σειρά από site specif ic
perf ormances, συμμετοχ ικές δράσεις
όπου συμμετέχ ει ο τοπικός πληθυσμός
και υπαίθριες προβολές  το έργο φέρν ει
στην  επιφάν εια το αγροτικό και πολ-
υπολιτισμικό στοιχ είο σε έν α συμμε-
τοχ ικό πλαίσιο όπου καλλιτέχ ν ες, αγρό-
τες, μεταν άστες και το ευρύτερο κοιν ό
δημιουργούν  έν α βιωματικό, συλλογικό,
καλλιτεχ ν ικό έργο που πραγματοποιείται
στους αγρούς του Ασπροπύργου. 

Λαμβάν ον τας σοβαρά υπόψη την
παν δημία που προξέν ησε ο κορον οϊός -
cov id 19 το πρόγραμμα Αμολή θα παρ-
ουσιάσει τις δράσεις του τηρών τας απόλ-
υτα τα μέτρα ασφάλειας που έχ ουν  ορι-
στεί από το ν όμο, εν ώ μέρος των  δρά-
σεων  θα παρουσιαστούν  διαδικτυακά.

Η έναρξη του προγράμματος θα
γίνει στις 17 Ιουλίου με το έργο «Αγρ-
οτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ
- Η αρβανίτικη κουλτούρα»,  που
αποτελείται από συμμετοχικό έργο,
performance και κινηματογραφική
προβολή. 

Το έργο καταπιάν εται με τη σχ έση των
αρβαν ιτών  αγροτών  με τη γη,  την  καλλι-
έργεια,  την  προσωπική τους ιστορία και
τις μν ήμες του τόπου εν ώ η συμμετοχ ι-
κή δράση των  κατοίκων  αφορά τις μαρτ-
υρίες και τα τραγούδια των  αγροτών  και
την  ξεχ ωριστή σχ έση που έχ ουν  αν α-
πτύξει με την  αγροτική γη στην  περιοχ ή

της Αγίας
Μαρίν ας.

H ημερομ-
ην ία 17 Ιου-
λίου, επε-
λέγη ως η
ημέρα παρ-
ο υ σ ί α σ η ς
του έργου,
καθώς ο
Ασπρόπυρ-
γος συν δέε-
ται ιδιαίτερα
με τον  εορ-
τασμό της
Α γ ί α ς
Μ α ρ ί ν α ς ,
που γίν εται
στο ταπειν ό
ε ξ ω κ λ ή σ ι
του φέρει το
όν ομα της
Αγίας. 

Η εικα-
σ τ ι κ ό ς
Αιμιλία Μπο-
υρίτη επηρε-
α ζ ό μ ε ν η
από την
π α ν δ η μ ί α
του κορον ο-
ϊού διαμορφών ει τη θεματική του έργου
και την  παρουσίαση του παίρν ον τας ως
σημείο αν αφοράς την  ιστορία του τόπου
της Αγίας Μαρίν ας, καθώς η περιοχ ή
αυτή ήταν  γν ωστή στην  μαύρη περίοδο
της παν δημίας της λέπρας ως έν ας
τόπος εν απόθεσης – εγκατάλειψης των
λεπρών . 

Η καλλιτέχ ν ης επιτελεί μία τελετουργι-
κή, εξαγν ιστική perf ormance,  όπου οι
συμμετέχ ον τες καλούν ται μέσα από τα
μέτρα «ασφαλείας» κατά του κορον οϊού
ν α κάν ουν  τη δική τους τελετουργία
εξαγν ισμού.

Το έργο δημιουργεί μία γέφυρα μεταξύ
των  δυν αμικών  του σήμερα μέσα από
την  κατάσταση που έχ ει διαμορφώσει η
παν δημία του κορον οϊού, σε σχ έση με
τις μαρτυρίες των  κατοίκων  για τις επιδ-
ημίες που υπήρξαν  στον  αγροτικό
Ασπρόπυργο στο παρελθόν .  Οι μαρτ-
υρίες  των  κατοίκων  πηγάζουν   από τις
οικογεν ειακές και τις  ιστορικές μν ήμες
της περιοχ ής. 

Καταλυτικό στοιχ είο του έργου είν αι η
θετικότητα  και η δύν αμη της ζωής που
απορρέει! 

H κιν ηματογραφική προβολή_ trailer
https://www.y outube.com/watch?v =8xV
NIxUXqMA&t=7s

2 Αυγούστου 
Στις 2 Αυγούστου το έργο «Αγροτικά

Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ - Η
Πον τιακή κουλτούρα» παρουσιάζεται
στη γειτον ιά του αεροδρομίου, ΕΜΑΚ 1,
στην  περιοχ ή της Γκορυτσάς, Ασπρ-
οπύργου. Το έργο αποτελείται επίσης
από συμμετοχ ική δράση, τελετουργική

p e r f o r -
mance και
κιν ηματογρ-
αφική προ-
βολή. Η κιν -
ηματογραφι-
κή προβολή
παρουσιάζει
τις συμμε-
τοχ ικές δρά-
σεις της
κ οιν ότ ητ ας
στο έργο
« Α μ ο λ ή » ,
υ π ο γ ρ α μ -
μίζον τας τη
δ υ ν α μ ι κ ή
της πον τια-
κής κου-
λ τ ο ύ ρ α ς
μέσα από
την  τροφή,
τις μαρτυρίες
του ξεριζω-
μού και της
μετ εγκ ατ ά-
στασης της
κ οιν ότ ητ ας
στην  Ελλά-
δα, τη μου-
σική και τα

τραγούδια του Πόν του.
Η συμμετοχ ική δράση της κοιν ότητας

περιλαμβάν ει τις μαρτυρίες των  Πον τίων
και τραγούδια που σχ ετίζον ται με μν ή-
μες, που αφορούν  μεταδοτικές σοβαρές
ασθέν ειες όπως Τσιχ ότκα, Βράσα, Τσο-
υμάμ όταν  οι συμμετέχ ον τες ή οι πρόγο-
ν οι τους κατοικούσαν  στις πρώην  δημο-
κρατίες της Σοβιετικής Έν ωσης.

Η δύν αμη της τέχ ν ης της κοιν ότητας,
καθώς και η πίστη στη ζωή μεταφέρουν
το μήν υμα της αλληλεγγύης, της ιστορι-
κής μν ήμης και της αισιοδοξίας μπροστά
σε καιρούς παν δημίας.

Το έργο «Αγροτικά Αποτυπώματα
Ασπροπύργου ΙΙ» με αφορμή τον  κορο-
ν οϊό μας καλεί ν α επαν εξετάσουμε τη
σχ έση μας με τη γη και τις αν θρώπιν ες
σχ έσεις, εν ώ με όχ ημα τη σύγχ ρον η
τέχ ν η δημιουργεί δυν αμικές που αν τι-
στέκον ται σε κάθε μορφή στασιμότητας
και φόβου. Το μήν υμα που το έργο μετα-
φέρει είν αι ότι «Η τέχ ν η, η δημιουρ-
γικότητα όπως και η αλήθεια-γν ώση, ελε-
υθερών ουν ».

Η κινηματογραφική προβολή_ trail-
e r
https://www.youtube.com/watch?v=Y
mmHG4IERDg

Διεθνείς συνεργασίες 
Το  έργο «Αμολή ΙΙ» πραγματοποιείται

σε  συν εργασία  με  τον  Δήμο Ασπρ-
οπύργου και το Πν ευματικό κέν τρο του,
το Εργαστήριο Ήπιων  Μορφών  Εν έργει-
ας & Προστασίας Περιβάλλον τος Τμήμα
Μηχ αν ολόγων  Μηχ αν ικών  Σχ ολή Μηχ α-
ν ολόγων  Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής,
το Παν επιστήμιο Ploiesti,  το Πάν θεον

Σορβόν ν ης (Ερευν ητική ομάδα) Παν επι-
στήμιο της Γαλλίας (Univ ersite Paris 1
Pantheon Sorbonne), το  Γ' Εργαστήριο
Ζωγραφικής της Αν ωτάτης Σχ ολής
Καλών  Τεχ ν ών  (ΑΣΚΤ), τον  Αγροτικό
Σύλλογο Ασπροπύργου, Comunitatea
Elena Prahov a-Ploiesti,  το σύλλογο Αδε-
λφοποίησης πόλεων  Ασπροπύργου και
Πλόεστι, Ρουμαν ίας, τα τριτοβάθμια
ιδρύματα όπως και τα ιδρύματα πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Θριασίου πεδίου.

Το  έργο «Αμολή ΙΙ» έχ ει  τις  ρίζες  του
στην   έρευν α  της  Αιμιλίας  Μπουρίτη,
με  τίτλο ‘Μεταβιομηχ αν ικά  αγροτικά
μον οπάτια’ που  πραγματοποιεί  η  ίδια
από  το  2016 μέχ ρι  και σήμερα στην
περιοχ ή  του  Ασπροπύργου.  

Η Αιμιλία Μπουρίτη είν αι εικαστικός,
perf ormance artist με σημαν τική παν ε-
πιστημιακή εκπαιδευτική  πορεία, με
διδασκαλία στο αν τικείμεν ο της
Perf ormance σε αν ώτατα ιδρύματα στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το  καλλι-
τεχ ν ικό  της  έργο  έχ ει  παρουσιαστεί
με  επιτυχ ία   σε διεθν ής διοργαν ώσεις.
Είν αι  ιδρύτρια  της καλλιτεχ ν ικής πλα-
τφόρμας Συν +εργασία που αποβλέπει
στην  προαγωγή της εικαστικής τέχ ν ης,
των  διακαλλιτεχ ν ικών  έργων  και των
συμμετοχ ικών  δράσεων , καθώς και των
διεπιστημον ικών  και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων  σε διεθν ές επίπεδο.

Η συμμετοχ ή στο έργο θα γίν ει με
κράτηση και ο αριθμός των  θέσεων  είν αι
περιορισμέν ος. Οι συμμετέχ ον τες θα
είν αι καθιστοί και μπορούν  εάν  επιθ-
υμούν  ν α φέρουν  το δικό τους κάθισμα
ή μαξιλάρι. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Οι συμμετέχοντες συνιστάται να φορ-
ούν άνετα ρούχα και παπούτσια.
Ώρα έναρξης  8.30 μ.μ. 

Περιπατητική διαδρομή προς το
εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας.
Αφετηρία το 1ο Γενικό Λύκειο Ασπρ-
οπύργου. Ώρα 19.30

Απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχ ής στα
τηλέφων α 210 5577191 & 6970 383229

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μετακίν ηση Προς και Από τους Χώρο-

υς Διεξαγωγής:
ΜΕΤΡΟ: Αποβίβαση στο Σταθμό Αγίας

Μαρίν ας και μετά επιβίβαση στο λεωφορ-
είο της γραμμής 866, Στ.Αγία Μαρίν α –
Ασπρόπυργος (στάση Δημαρχ είο).

Λεωφορείο του Δήμου στις 20:00 από
το Δημαρχ είο Ασπροπύργου προς τους
χ ώρους διεξαγωγής και επιστροφή.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://sy nergasia.wixsite.com/sy ner-

g a s i a
w w w . e m i l i a b o u r i t i . c o m
sy n.ergasia@outlook.com

Αιμιλία Μπουρίτη | Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+εργασία
Διεθνές πρόγραμμα ΑΜΟΛΗ ΙΙ  Ιούλιος - Δεκέμβριος 2020

«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»
Συμμετοχικό έργο | Συμμετοχικό έργο | Performance | Performance | Κινηματογραφική προβολήΚινηματογραφική προβολή
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομ-
ηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν. 

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Άν ω  Λιόσια :   8-7-20
Αρ. Πρωτ. :    18301

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016

1. Ο Δήμος ΦΥΛΗΣ Νομού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι-
σμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
για την ανάθεση του έργου :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ"
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 42/19
Προϋπολογισμός μελέτης :
534.353,34 € (με Φ.Π.Α.) 

2. Προσφέρεται ελεύθε-
ρη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγρ-
αφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής  fyli.gr.

3. Εφόσον έχουν ζητηθ-
εί εγκαίρως, ήτοι έως την  23η
Ιουλίου 2020, η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προ-
σφέροντες, που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογ-
ητικά, το αργότερο στις
24/07/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσι-
νά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας
Αρχής & Δραστηριότητα που
αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες
Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δημόσιας
σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξι-
λογίου CPV είναι 45236110-4
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός
Διαγωνισμός και η επιλογή
Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίμων ημερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή, προσκομίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονο-
μικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότ-
υπη εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υπο-
βολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφ-
ορών, κάθε υποβαλλόμενη προ-
σφορά δεσμεύει- τον συμμετέχον-
τα στον διαγωνισμό, κατά τη διά-
ταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα
(9) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.

10. Ημερομην ία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των  προσφ ορών  ορίζεται η :

27η  Ιουλίου  2020, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα  10.00 π.μ.

Ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η  :  

31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρ-
ασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.

11. Η οικονομική προσφ-
ορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.
4412/2016.

12. Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑ

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που είναι εγκατεστημένοι σε:

i) σε κράτος - μέλος της Ένω-
σης, 

ii) σε κράτος - μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και 

iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση (iii)
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί
φορείς θα πρέπει να πληρούν
όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλο-

γής  του άρθρου 22 της οικείας
Διακήρυξης (22Α, 22Β, 22Γ)

13. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

14. Το έργο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010) για ποσό
ύψους 500.000,00 € (Κ.Α. 15-
7321.10001) και από Ίδιους Πόρ-
ους του Δήμου Φυλής για ποσό
ύψους 34.353,34 (15-
7321.10003) και προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, ύψους 2% επί
του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό
των 8.618,60 € και ισχύ τουλάχι-
στον 30 ημερών, μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73
του Ν.4412/16 και το άρθρο 22
της διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλ-
λακτικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).

19. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες  από την ημερ-
ομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δημοπρατούμενου έργου αποφ-
ασίστηκε με την υπ' αριθμό 73/20
(ΑΔΑ 9ΣΑΥΩΗΤ-Δ0Η) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από
την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δημο-
σιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον
Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής και
στο πρόγραμμα "Διαύγεια"
diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν ΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ηµ/ν ία: 08/07/2020

Αρ. Πρωτ. :7842

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μάν δρας – Ειδυλλίας
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
αν οικτή διαδικασία μέσω
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με το σύστημα προ-
σφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης περ. α, παρ. 2, του
άρθ. 95 του Ν.4412/2016, η εκτέ-
λεση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  », προϋ-
πολογισμού μελέτης :
170.000,00 €  με απρόβλεπτα και
ΦΠΑ (24% ).        

CPV: 45214200-2, ,
NUTS:EL306 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκα-
τεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλοςένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)

και 3(β)του άρθρου 76 του
ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.

Σε  περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η   ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοι-
νοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότ-
ητα για την άσκηση της επαγγε-
λματικής δραστηριότητας, οι προ-
σφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκ-
τρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του ΕΣΗΔΗΣ (Α.Σ. 77047), μέχρι
την  27-07-2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική
ημερομην ία και ώρα) σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο του υποσυστήματος

και εντός τριών εργάσιμων ημε-
ρών από την ηλεκτρονική υπο-
βολή τους με φάκελο στο πρωτό-
κολλο του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας. 

Ως ημερομην ία και ώρα απο-
σφ ράγισης των  προσφ ορών
ορίζεται η 31-07-2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με
2% του προϋπολογισμού δημο-
πράτησης του έργου χωρίς ΦΠΑ
ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων
επτακοσίων σαράν τα δύο  Ευρώ
(2.742,00 €) , με εγγυητική επι-
στολή ισχύος τουλάχιστον τριάν-
τα (30) ημερών μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της παρούσας,
ήτοι μέχρι 26-02-2021 . Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι  6
μήνες από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών. 

Θα υπάρχει δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr (Α.Σ.
77047), στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.mandras-eidyllias.gr
στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από
το Υπουργείο Εσωτερικών ,
ΣΑΕ:055 (Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) με το ποσό των
94.700,00€ και από Σ.Α.Τ.Α του
Δήμου με  Κ.Α.Ε :  30.7311.0033
με το ποσό των 75.300,00€. Προ-
καταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο
όργανο Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας .

Τα έξοδα για τη δημοσίευση
της παρούσας βαρύν ουν  τον
αν άδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο Μεσιτικό 

Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια 

για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ 
στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο. 

Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση

α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα
βιογραφικά σας στο παρακάτω 
mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε 

τηλέφωνο επικοινωνίας. 

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 

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή

με διαμέρισμα  τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής 

Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΚΙΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
στο δήμο Ηρακλείου και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

σαραντάρης 
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ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Στον  Μεγαρικό θα συν εχίσουν  και τη ν έα
χρον ιά οι ποδοσφαιριστές Κ. Σερταρίδης και
Δ. Χριστοδουλίδης που αν αν έωσαν  την
συν εργασία τους.
Προπον ητής στην  ομάδα παραμέν ει ο Γιώρ-
γος Χατζής που ξεκίν ησε τον  προγραμματι-
σμό του.

ΠΠααρράάτταασσηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς
οοφφεειιλλώώνν  κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

ππρροοςς  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
μμέέχχρριι  3311  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22002200

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

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Την προσεχή Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 17.00 στο γήπεδο 
της Γκορυτσάς θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του 

Απόλλωνα Ποντίων, η οποία θα έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα.
Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να δώσουν το παρών για το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το μέλλον του συλλόγου.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-

διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρίααναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

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 κατά-
σταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, και-
νούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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